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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Շրջակա միջավայրի վրա մարդկային գործունեության վնասակար ազդեցության
նվազեցման, կենսոլորտի կայունության պահպանման, բնության և մարդու կենսագործունեության ներդաշնակության պահպանման համար կարևորագույն նշանակություն ունի
յուրաքանչյուր նախատեսվող ծրագրի կամ գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ճշգրիտ և բազմակողմյա գնահատումը: Ծրագրերի և գործունեության բնապահպանական
գնահատումը պետք է ներառի ուղղակի և անուղղակի ազդեցության կանխորոշումը, նկարագրությունը և հիմք հանդիսանա դրանց կանխարգելման կամ հնարավորին չափի նվազեցման
պարտադիր միջոցառումների մշակման համար:
Համաձայն “Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին” ՀՀ օրենքի
բոլոր ծրագրերը և հայեցակարգային փաստաթղթերը, որոնց իրականացումը կարող է ազդեցություն ունենալ շրջակա միջավայրի վրա, պարտադիր կարգով ենթակա են բնապահպանական
փորձաքննության:
Ամուլսարի հանքավայրը բարձր սուլֆիդայնությամբ էպիթերմալ ոսկու արդյունահանման ծրագիր է, որը նախատեսում է հանքաքարի վերամշակում` կույտային տարրալվացման
նորագույն տեխնոլոգիայով ու մշակման կայանով (գործարանով): Ամուլսարի պաշարները
գտնվում են Հս. Զանգեզուրի լեռնաշղթայի «Ամուլսար» լեռան փոքր գագաթներից մի քանիսի
մերձակայքում, 2500-2988 մ ծ.մ.բ. վրա: Հանքավայրի շահագործումը նախատեսվում է իրականացնել բաց եղանակով, իսկ ոսկին ու արծաթը՝ առանձնացնել կույտային տարրալվացման
նորագույն տեխնոլոգիայով:
Ամուլսարի հանքարդյունահանման համալիրի նախագծային փաստաթղթերը և շրջակա
միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվությունը 2014 թ.-ին ներկայացվել են բնապահպանական փորձաքննության և 17.10.2014 թ. ստացել թիվ ԲՓ 76 դրական փորձաքննական
եզրակացությունը:
Զուգահեռաբար 2015 թ.-ին “Գեոթիմ” ընկերությունը շարունակել է ընտրված տեխնոլոգիական սխեմայի ուսումնասիրության և փորձարարական աշխատանքները: Արդյունքում
հաջողվել է բարելավել և կատարելագործել հանքաքարի ջարդման և ոսկու կորզման տեխնոլոգիական հանգույցների սխեմաները:
Ներկայացվող հաշվետվությունում բերված են ոսկու արդյունահանման համար նախատեսվող տեխնոլոգիական գործընթացների նկարագրությունը, դրանց հնարավոր ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա, ինչպես նաև ազդեցության նվազեցման համար անհրաժեշտ
միջոցառումները:
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Հետազոտություններ իրականացրած կազմակերպությունները
Հայաստանի Հանրապետություն
1. ՀՀ Բնապահպանության նախարարության <Հայէկոմոնիտորինգ> ՊՈԱԿ,
2. ՀՀ ԳԱԱ <Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն> ՊՈԱԿ,
3. ՀՀ ԳԱԱ <Բուսաբանության ինստիտուտ> ՊՈԱԿ,
4. Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի Հակոբյան բնապահպանական կենտրոն,
5. ՀԱԱՀ «Հ.Պետրոսյանի անվ. հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական
կենտրոն» մասնաճյուղ,
6. Հայաստանի թռչունների պահպանման միության,
7. <Մշակութային ժառանգություն> ՀԿ,
8. Գեոթիմ ՓԲԸ,
9. MPG ընկերություն,
Արտասահման
10. SHAPE Consulting ընկերություն,
11. <Թրեուիք բնապահպանական խորհրդատուներ> ընկերություն (ՄԹ),
12. Wardell Armstrong International,
13. Eddie Jewell Acoustics,
14. Քեմբրիջի համալսարան (ՄԹ),
15. Golder Associates,
16. DustScan լաբորատորիա (ՄԹ),
17. ERM ընկերություն (ԱՄՆ),
18. LUC (Environmental Planning Design & Management),
19. Gradko-ի լաբորատորիա (ՄԹ),
20. ALS լաբորատորիա (Չեխիայի Հանրապետություն),
21. Shared Resources – Liz Wall (Ավստրալիա),
22. Radman Associates ճառագայթային պաշտպանության կառավարման մասնագետների
ընկերություն (ՄԹ):
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1. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ
Ամուլսարի Ծրագրի շինարարության, շահագործման և փակման աշխատանքներն
իրականացվում են հետևյալ փաստաթղթերի պահանջներին, ոգուն և նպատակներին
համապատասխան.
 Հայաստանի

օրենսդրություն,

նորմատիվ

իրավական

ակտեր,

թույլտվություններ,

հաստատումներ և ռազմավարություններ,
 Միջազգային պահանջներ, որոնք, ի թիվս այլոց, ներառում են. Միջազգային ֆինանսական
կորպորացիայի (ՄՖԿ) կատարողական ստանդարտները, և Վերակառուցման և զարգացման
եվրոպական բանկի (ՎԶԵԲ) կատարողական պահանջները, (ինչպես նաև հավասարեցնող
(Equator) սկզբունքները և Ասիական Զարգացման Բանկի (ԱԶԲ) բնապահպանական և
սոցիալական պոտենցիալ երաշխիքները):
 Ընկերության պարտավորությունների շրջանակը, նրա կորպորատիվ ութ քաղաքականությունները,

Վարվեցողության

կանոնագիրքը

և

լավագույն

գործելակերպի

պարտա-

վորություններ, և
 Միջազգային արդյունաբերական լավագույն փորձը (ՄԱԼՓ), որով սահմանվում են
արդյունաբերության տվյալ ճյուղին առնչվող առաջատար գործելակերպերը:
Այս օրենսդրական և վարչական հիմքերը նկարագրված են հաջորդող բաժիններում:
Ներկայացված են նաև Ծրագրի բնապահպանական թույլտվությունների տրամադրման
ներկայիս

վիճակը,

ինչպես

նաև

Ծրագրի

համապատասխանության

ցուցանիշները

և

գնահատման չափանիշները: Ի հավելումն, սահմանվել են նաև Ծրագրի շրջանակներում
նախանշված բնապահպանական և սոցիալական հայեցակետերի թիրախները:

1․1․ ՀՀ օրենսդրությունը և նորմատիվ իրավական ակտերը
Ներածություն
Նախկինում ՀՀ-ում բնապահպանական թույլտվությունների տրամադրումը գերազանցապես հիմնված է եղել Խորհրդային միության շրջանի օրենսդրությամբ սահմանված
պահանջների վրա: Ներկայումս ՀՀ-ն աշխատանքներ է կատարում ԵՄ չափանիշներին
համապատասխանող օրենսդրություն ընդունելու ուղղությամբ, իսկ Բնապահպանական և
սոցիալական

ազդեցությունների

գնահատման

(ԲՍԱԳ)

փաստաթղթում,

ըստ

անհրա-

ժեշտության, քննարկվել է Ծրագրին առնչվող՝ ԵՄ համապատասախան սոցիալական և
բնապահպանական օրենսդրությունը:
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Հանքարդյունաբերության ոլորտում շրջակա միջավայրի պահպանության իրականացումը ՀՀ-ում թույլատրվում է Հայաստանի Քաղաքացիական, Վարչական, Ընդերքի մասին,
Ջրային, Հողային, Թափոնների մասին և Քրեական օրենսգրքերով: Կիրառվում են նաև
միջազգային պայմանագրերը և կոնվենցիաները, ինչպես նաև արդյունաբերական ծրագրերի
ստուգման, փորձաքննության և լիցենզավորման մասին առանձին օրենքները: Աղյուսակ 1.1-ում
համառոտ ներկայացված է Ծրագրին առնչվող ՀՀ օրենսդրությունը: 1991թ.-ին անկախության
հռչակումից հետո բնապահպանության մասին օրենսդրության սկզբունքների իրականացումը
Հայաստանի

համար

ընդգրկուն

բնապահպանական

քաղաքականություն

ապահովեց:

Բնապահպանական օրենսդրության շրջանակներում ավելի քան 500 լրացուցիչ օրենսդրական
ակտեր ընդունվեցին:
Մինչև 2015թ.-ը ընդունվել են շրջակա միջավայրի պահպանության մասին և Ծրագրին
առնչվող շուրջ 30 օրենքներ: Դրանք նշված են Աղյուսակ 1.1-ում, այդ թվում՝ մինչ այժմ
ընդունված և Ծրագրին ամենից շատ առնչվող լրացուցիչ օրենքները:

Աղյուսակ 1.1. Ծրագրին առնչվող՝ ՀՀ հիմնական բնապահպանական, սոցիալական և առողջության ու
անվտանգության մասին օրենքները և օրենսգրքերը
Ընդունման
ՀՀ օրենքի/օրենսգրքի անվանումը
տարեթիվը
Ընդերքի մասին օրենսգիրք
2012
Ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություններ մտցնելու վերաբերյալ օրենք
2014
Ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություններ մտցնելու վերաբերյալ օրենք
2015
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին օրենք

1995

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին նոր օրենք
Բյուջետային համակարգի մասին օրենք
Հողերի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ վերահսկողության մասին օրենք
Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին օրենք
Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին օրենք
Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին օրենք
Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին
օրենք
Անտառային օրենսգիրք
Բնապահպանական վերահսկողության մասին
Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական
աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին օրենք
Թափոնների մասին օրենք
Աշխատանքային օրենսգիրք
Ջրային օրենսգիրք
Սեյսմիկ պաշտպանության մասին օրենք
Վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգիրք
Հողային օրենսգիրք
Տեղական ինքնակառավարման մասին օրենք

2014
1997
2008
2006
2006
2006
2006
2005
2005
2005
2004
2004
2002
2002
1985
2001
2002
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Ընդունման
տարեթիվը

ՀՀ օրենքի/օրենսգրքի անվանումը
Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների նպատակային
օգտագործման մասին օրենք
Հիդրոօդերևութաբանական գործունեության մասին օրենք
Սևանա լճի մասին օրենք
Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին օրենք
Ազգաբնակչության էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության մասին օրենք
Կենդանական աշխարհի մասին օրենք
Քաղաքացիական օրենսգիրք
Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի
պահպանության և օգտագործման մասին օրենք
Բուսական աշխարհի մասին օրենք
Սելեկցիոն նվաճումների պահպանության մասին
Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին օրենք
Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին օրենք
Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին օրենք
Նշում. այս ցանկը չպետք է համարել սպառիչ:

2001
2001
2001
2001
2001
2000
1998
1998
1999
1999
1998
1998
1994

1.1.1. Ընդերքի մասին օրենսգիրք
Հանքային իրավունք
ՀՀ-ում ընդերքօգտագործման ոլորտը կարգավորվում է Ընդերքի մասին օրենսգրքով, որն
ընդունվել է 2012թ. հունվարին: Ընդերքի մասին օրենսգիրքը սահմանում է պետական
մարմինների,

հանքարդյունաբերական

և

երկրաբանական

ուսումնասիրություններ

իրականացնող ընկերությունների իրավունքներն ու պարտականությունները: 2014թ.-ի հուլիսի
21-ին ՀՀ Ազգային ժողովը փոփոխություններ է կատարել Ընդերքի մասին օրենսգրքում և
ընդունել է Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին (ՇՄԱԳ) նոր օրենք:
Ընդերքի մասին օրենսգրքում կատարված փոփոխություններն ուժի մեջ են մտել 2014թ.-ի
հուլիսի 31-ին, իսկ նոր ՇՄԱԳ օրենքն ընդունվել է 2014թ.-ի օգոստոսի 9-ին: 2014թ.-ի հուլիսի 29ին,

նախորդ

օրենսդրության

դրույթների

համաձայն,

Ընկերությունը

ներկայացրել

է

ընդերքօգտագործման իրավունք հայցելու դիմում:
2015թ.-ի հունիսի 22-ին, ՀՀ Ազգային ժողովը փոփոխություններ է կատարել Ընդերքի
մասին օրենսգրքի և «Թափոնների» վերաբերյալ ՀՀ օրենքի մեջ: Ընդերքի մասին օրենսգրքում
կատարված փոփոխությունները ուժի մեջ են մտել 2015թ.-ի օգոստոսի 1-ին: Փոփոխությունների
հիմնական

նպատակն

է

հստակեցնել,

որ

լրացուցիչ

նյութերը,

ինչպիսիք

են

ընդերքօգտագործման արդյունքում առաջացած արդյունաբերական թափոնների կույտերը,
դատարկ ապարները և այլն, համարվում են թափոններ՝ համաձայն «Թափոնների» մասին ՀՀ
օրենքի:
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Ընդերքի մասին օրենսգրքի կիրարկումն ապահովում է Էներգետիկայի և բնական
պաշարների նախարարությունը, որը քննարկում է օգտակար հանածոների արդյունահանման և
երկրաբանական ուսումնասիրություններ իրականացնելու վերաբերյալ դիմումները: Ընդերքի
մասին

օրենսգրքի

դրույթներին

առնչվող՝

Ծրագրի

զարգացման

ընդհանուր

փուլերը

պատկերված են նկ. 1.1-ում, իսկ տերմինների սահմանումները ներկայացված են Աղյուսակ 1.2ում:

Երկրաբանական
պաշարների հաստատում
ԷԲՊՆ մաս
կազմող
Օգտակար հանածոների պաշարների գործակալության կողմից

Ընդերքօգտագործ
-ման իրավունք
հայցելու դիմում

Օգտակար հանածոյի
արդյունահանման թույլտվություն
Հանքարդյունահա
ն-ման նախագծի
փորձաքնություն
180 օրվա ընթացքում
1. Տեխնիկական
անվտանգություն
2. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
գնահատում

1. Օգտակար
հանա-ծոյի
արդյունահանման
թույլտվության
2. Լեռնահատկացման տարածք (ԼՏ)

Ընդերքօգտագործման
իրավունք

3. Հանքարդյունահանման պայմանագիր

Նկար 1.1. Ընդերքի մասին օրենսգրքի դրույթներին առնչվող՝ Ծրագրի զարգացման փուլերը

Ծրագրին առնչվող պահանջներ
Ընդերքօգտագործման վերաբերյալ Ծրագրին առնչվող պահանջները սահմանված են
Ընդերքի մասին օրենսգրքի տարբեր հոդվածներում, որոնք նախապայմաններ են հանդիսանում՝
 Օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով երկրաբանական ուսումնասիրության իրավունք տրամադրելու,
 Ընդերքօգտագործման իրավունքեր տրամադրելու,
 Օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության համար տրամադրված ընդերքի տեղամասի ընդլայնման և
 Օգտակար

հանածոների

արդյունահանման

նպատակով

տրամադրված

ընդլայնման համար:

Աղյուսակ 1.2. Նկար 1.1-ում օգտագործված տերմինների սահմանումը

տեղամասի
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Ծրագրի նախապատրաստման
փուլերն՝ Ընդերքի մասին օրենսգրքի
դրույթներին համապատասխան
Օգտակար հանածոների պաշարների
հաստատում

Հանքային իրավունք հայցելու դիմում

Օգտակար հանածոյի արդյունահանման թույլտվություն

Հանքային իրավունք

Նկարագրություն
Պաշարների հաստատումը կատարվում է Օգտակար
հանածոների պաշարների գործակալության (ՕՀՊԳ)
փորձագետների կողմից
Իրավունքը ներառում է.
Օգտակար հանածոյի արդյունահանման թույլտվությունը,
Լեռնահատկացման տարածքը (ԼՏ),
Լիցենզիոն պայմանագիրը:
Հանքաքարի արդյունահանման, դատարկ ապարների
հեռացման և հանքաքարի վերամշակման աշխատանքներ կատարելու բացառիկ իրավունքներ, ինչը ենթադրում
է ընդերքօգտագործման նախագծի հաստատում Բնապահպանության նախարարության Շրջակա միջավայրի
վրա ազդեցության գնահատման հարցերով վարչության
կողմից և Արտակարգ իրավիճակների նախարարության
Տեխնիկական անվտանգության հարցերով վարչության
կողմից:
Երկրաբանական ուսումնասիրություններ կամ օգտակար
հանածոների արդյունահանման աշխատանքներ իրականացնելու բացառիկ իրավունքեր՝ հավաստված Օգտա-

կար հանածոյի արդյունահանման թույլտվությամբ,
Ընդերքօգտագործման լիցենզիոն պայմանագրով և
Լեռնահատկացման տարածքով (ԼՏ):

Տիգրանես, Արտավազդես և Էրատո հանքափոսերի շահագործման համար պահանջվում
է ընդերքօգտագործման իրավունք: Արտավազդես բացահանքի համար ընդերքօգտագործման
իրավունքը տրամադրվել է 2012թ.-ին և նորից վավերացման է ներկայացվել 2014թ-ի հուլիսին՝
հաշվի առնելով Ծրագրի նախագծում կատարված փոփոխությունները, որոնք ներառվել են 2014
թ.-ի Տեխնիկատնտեսական հիմնավորման թարմացված տարբերակում: 2014 թ.-ի Էրատո
բացահանքի ընդերքօգտագործման և Տիգրանես ու Արտավազդես հանքափոսերի Ծրագրի
նախագծերում (ընդերքօգտագործման նախագծում) փոփոխություններ կատարելու իրավունքը
տրվել է Գեոթիմ ընկերությանը 2014թ. նոյեմբերի 26-ին:
Ծրագրի նախագծի և ծախսերի օպտիմալացման արդյունքում 2015թ.-ի նոյեմբերին
կազմված տեխնիկական հաշվետվության հիման վրա հանքի Ծրագիրը փոփոխվել է, և այդ
փոփոխությունները պետք է արտացոլվեն հանքաարդյունահանման թարմացված իրավունքի
մեջ:

Շրջակա

միջավայրի

վրա

ազդեցության

գնահատման

գործընթացը

Հայաստանի

պահանջների համաձայն պետք է սկսվի 2015 թ-ի դեկտեմբերին:

Բնապահպանական պահանջներ
Ընդերքի մասին օրենսգրքում բնապահպանական պահանջները սահմանված են 2-րդ
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գլխում (15-րդ հոդված), 3-րդ գլխում (26-րդ հոդված), 6-րդ գլխում (61-րդ հոդված) և 8-րդ գլխում
(64-71-րդ հոդվածներ):
15-րդ հոդվածով սահմանվում են ընդերքի օգտագործման և պահպանության, ինչպես
նաև ընդերքօգտագործման հետ կապված բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության
պետական կառավարման ընդհանուր պայմանները: Մասնավորապես՝ 15-րդ հոդվածի 2-րդ
մասի 10-րդ պարբերությամբ սահմանվում է օգտակար հանածոյի արդյունահանված տարածքի,
արդյունահանման ընթացքում առաջացած արտադրական լցակույտերի տեղադիրքի և դրանց
հարակից

համայնքների

բնակչության

անվտանգության

և

առողջության

ապահովման

նպատակով մշտադիտարկումների իրականացման կարգը:
Ընդերքի մասին օրենսգրքի ընդերքօգտագործման իրավունքի վերաբերյալ 3-րդ գլխի 26-րդ
հոդվածով սահմանվում է ընդերքօգտագործման արգելումը, ինչպես նշված է ստորև՝
1) լեռնահատկացման առանձին տարարածքների օգտագործումն արգելվում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով` ազգային անվտանգության ապահովման, մարդկանց կյանքի և
առողջության, պատմամշակութային արժեքների կամ շրջակա միջավայրի պահպանության
տեսանկյունից, եթե հայցվող լեռնահատկացման տարածքի վրա գտնվող հողամասը՝
o տրամադրված է եղել օգտագործման որպես գերեզման,
o դրա վրա կան բնության, պատմության և մշակույթի հուշարձաններ, և
o դրա վրա կան ՀՀ կարմիր գրքում գրանցված բույսեր կամ կենդանիների բնակատեղիներ,
ինչպես նաև եթե տվյալ տարածքով անցնում են կենդանիների միգրացիոն ուղիներ:
2) Ընդերքօգտագործումը

բնության

հատուկ

պահպանվող

տարածքներում

կարող

է

իրականացվել միայն ՀՀ բնապահպանական օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
ԲՍԱԳ-ում կատարված վերլուծությունը ներառում է մանրամասն անդրադարձ այս
հոդվածին՝ մասնավորապես հնագիտությանը և մշակութային ժառանգությանը: Ինչ վերաբերում
է բուսական և կենդանական աշխարհին, ապա սահմանվել են կենսաբազմազանության
ելակետային տվյալներ Կարմիր գրքում գրանցված տեսակների և միգրացիոն կենդանիների,
ինչպես նաև դրանց վրա ազդեցությունների գնահատման համար:
64-րդ հոդվածով սահմանվում է ընդերքօգտագործման ընթացքում բնության և շրջակա
միջավայրի պահպանության ընդհանուր պայմանները, որոնք ներառում են՝
 շրջակա միջավայրի, ջրային ռեսուրսների, հողի, կենդանական և բուսական աշխարհի
պաշտպանությունն ու պահպանումը և
 հանքի տեղամասերի ռեկուլտիվացիան, վերականգնումը և փակումը:
Այս հոդվածի նպատակն է ապահովել բնության և շրջակա միջավայրի պահպանությանն
ուղղված

պայմանագրային

պարտավորությունների

կատարումը՝

բնապահպանական
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ազդեցության

գնահատման

հաստատման

գործընթացով

սահմանված

կարգով:

Կենսաբազմազանության և ջրի համար սահմանված հենանիշները ներառում են բավարար և
մանրակրկիտ ուսումնասիրություններ հնարավոր ազդեցությունները որոշելու և սահմանելու
համար և օգտագործվել են հանքի փակման նախագիծը և վերականգնման նախագիծը մշակելու
համար:
65-րդ հոդվածով սահմանվում են ընդերքի պահպանության հիմնական պահանջները,
ինչպես օրինակ՝ երկրաբանական ուսումնասիրության հիման վրա ընդերքի կառուցվածքի,
դրանում պարունակվող օգտակար հանածոների քանակի, որակի և այլ հատկությունների
վերաբերյալ տեղեկատվության ապահովումը, օգտակար հանածոների պաշարների կորզումը և
օգտագործումը, պահեստավորումն ու պահպանումը, հրդեհումից, հեղեղումից և օգտակար
հանածոների որակն ու հանքավայրերի արդյունաբերական արժեքը նվազեցնող կամ դրանց
շահագործումը

բարդացնող

այլ

գործոններից

օգտակար

հանածոների

հանքավայրերի

պահպանումը: Հողային ռեսուրսների պահպանումը քննարկվել է հենանիշների հիման վրա՝
պահպանելու ռեսուրսի որակը հանքի փակման ծրագրում հողային ռեսուրսների ծավալի,
որակի և օգտագործման հետ կապված հնարավոր ազդեցությունները վնազեցնելու: Օգտագար
հանածոյի հանքավայրի պահպանման և շահագործման վերաբերյալ դրույթները սահմանված
են Տեխնիկան Հաշվետվության1 մեջ:
66-րդ հոդվածով սահմանվում է գիտական և գիտամշակութային արժեք ներկայացնող
ԼՏ-ների պահպանությունը և հազվագյուտ երկրաբանական մերկացումներ և հանքաբանական
գոյացումներ, երկնաքարեր, հնէաբանական, հնագիտական, գիտական և գիտամշակութային
հատուկ արժեք ներկայացնող այլ օբյեկտներ հայտնաբերելու դեպքում ընդերքօգտագործողները
պարտավոր

են

համապատասխան

այդ մասին հայտնել

լիազոր

տեղամասերում

մարմնին:

Հազվագյուտ

աշխատանքները

դադարեցնել

և

երկրաբանական

մերկացումների,

հանքաբանական գոյացումների, հնէաբանական օբյեկտների ու գիտական և գիտամշակութային
հատուկ արժեք ներկայացնող մյուս ԼՏ-ների կարգավիճակը և պահպանության կարգը
սահմանում է ՀՀ կառավարությունը: Մշակութային արժեքի հայտնաբերումների դեպքում
գործողությունների ընթացակարգը մանրամասնորեն ներկայացնում է այն միջոցառումները,
որոնք պետք է ձեռնարկվեն ընդերքօգտագործման ընթացքում նման գտածոներ պատահաբար
հայտաբերելու դեպքում:
67-րդ հոդվածով սահմանվում են ստորերկրյա ջրերի հանքավայրերի սանիտարական
պահպանման գոտիները: Ստորերկրյա ջրերի ելակետային պայմանները սահմանված են Գլուխ

1 NI 43-101 Տեխնիկական Հաշվետվություն – Ամուլսարի Ծրագրի նախագծի և ծախսերի օպտիմալացում 2015թ.
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2.6-ում: Ստորերկրյա ջրերի վրա հավանական ազդեցությունները գնահատումը ներկայացված է
Գլուխ 5.5-ում: Ավելին, այլընտրանքների գնահատման մեջ (Գլուխ 3) քննարկվում է ծրագրի
ենթակառուցվածքի համար ընդունված՝ տեղամասի ընտրության գործընթացը՝ Ծրագրի իրականացման

արդյունքում

ստորերկրյա

ջրային

ռեսուրսների

վրա

բնապահպանական

ազդեցությունները նվազագույնի հասցնելու նպատակով:
Հանքի փակումը և ռեկուլտիվացիան ևս պետք է համապատասխանեն հետևյալ
հոդվածների դրույթներին Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումը (ՇՄԱԳ) ՀՀ
օրենսդրության համաձայն ներկայացնելու համար:
o 68-րդ հոդվածով սահմանվում են ընդերքի պահպանության միջոցառումների ֆինանսավորման համար պատասխանատու կողմերը: Դա սովորաբար ընդերքօգտագործողն է՝
բացառությամբ հատուկ դեպքերի:
o Ընդերքի մասին օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի համաձայն՝ օգտակար հանածո արդյունահանողների կողմից սահմանված չափով կատարվող հատկացումների հաշվին ստեղծվում է
շրջակա

միջավայրի

պահպանության

դրամագլուխ:

Դրամագլխի

օգտագործման

և

հատկացումների չափերի հաշվարկման կարգը սահմանվում է ՀՀ կառավարության հատուկ
որոշմամբ: Այս հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ բնության և շրջակա միջավայրի
պահպանության դրամագլխի գումարները պահվում են կենտրոնական գանձապետարանում
բացված լիազոր մարմնի արտաբյուջետային հաշվում և բացառապես օգտագործվում են`
ա) ընդերքօգտագործողի կողմից իրականացվող՝ ընդերքօգտագործման նախագծով նախատեսված բնապահպանական (այդ թվում` ռեկուլտիվացիոն) աշխատանքների կատարման
նպատակով:
բ) ընդերքօգտագործման նախագծով նախատեսված, բայց ընդերքօգտագործողի կողմից
չիրականացված բնապահպանական (այդ թվում` ռեկուլտիվացիոն) աշխատանքների
կատարման և ընդերքօգտագործողի գործունեության հետևանքով բնությանը և շրջակա
միջավայրին հասցված և նրա կողմից չհատուցված վնասների վերականգնման նպատակով: 69-րդ հոդվածով սահմանվում են բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության
դրամագլխին առնչվող ժամկետները և պայմանները: Վերականգնման աշխատանքների
նախահաշվային

արժեքների

հաշվարկումը

կարգավորվում

է

«Ռեկուլտիվացիոն

աշխատանքների նախահաշվային արժեքների հաշվարկման և ինդեքսավորման կարգը
հաստատելու մասին» ՀՀ բնապահպանության նախարարության 2012թ.-ի դեկտեմբերի 24ի թիվ 365-Ն հրամանով: Այս հրամանով ուժը կորցրած է ճանաչվում 2004թ.-ի ապրիլի 22-ի
թիվ 95-Ն հրամանը: Այս հրամանի համար հիմք է հանդիսացել ՀՀ կառավարության
2012թ.-ի օգոստոսի 23-ի թիվ 1079-Ն որոշման 2-րդ պարբերության 1-ին կետը:
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o 70-րդ հոդվածում նշվում են բնապահպանական պահանջները, որոնք պետք է կատարվեն ընդերքօգտագործման ընթացքում՝ ներառելով հանքի ռեկուլտիվացիոն աշխատանքները:
1.1.2. Ջրային օրենսգիրք
Ջրային օրենսգրքի հիմնական նպատակն է ազգային ջրային ռեսուրսների պահպանությունը, ինչպես նաև համայնքային և առևտրային ջրամատակարարման կայունության
ապահովումը: Ջրային օրենսգրքով կարգավորվում են հետևյալ հայեցակետերը.
 Պետական/տեղական մարմինների և հանրության պարտականություններ,
 Ջրի ազգային քաղաքականության և ջրի ազգային ծրագրի մշակում,
 Ջրային կադաստրի և ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգի համակարգ,
 Համապատասխան տեղեկությունների հրապարակայնությունը,
 Ջրօգտագործման և ջրօգտագործման թույլտվության համակարգեր,
 Անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների օգտագործում,
 Ջրերի որակի ստանդարտներ և
 Ջրային ռեսուրսների պահպանություն և պետական հսկողություն:

Ծրագրին առնչվող պահանջներ
Ջրային օրենսգրքի համաձայն՝ Ծրագրի շրջանակներում պահանջվում են ջրօգտագործման և ջրառի թույլտվություններ, նաև պետք է ապահովվի համապատասխանությունը
արտահոսքի, այդ թվում՝ ջրի որակի կարգավորման համար հատուկ ծրագրի համար
սահմանված՝

Սահմանային

մակարդակները

Ծրագրի

թույլատրելի
համար

կոնցենտրացիաներին

համապատասխանում

են

՝

(ՍԹԿ):

Արտահոսքի

«Կախված

տեղանքի

առանձնահատկություններից՝ յուրաքանչյուր ջրավազանային կառավարման տարածքի ջրի
որակի ապահովման նորմերը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության թիվ 75 որոշման և
Բնապահպանության նախարարության թիվ 464 հրամանի պահանջներին:
1.1.3. «Թափոնների մասին» օրենք
Այս օրենքը կարգավորում է թափոնների հավաքման, փոխադրման, պահման, մշակման,
հեռացման, թափոնների ծավալների կրճատման և թափոնների կառավարման հետ կապված
այլ գործողությունները: Օրենքում քննարկվում են նաև մարդու առողջության և շրջակա
միջավայրի վրա վնասակար ազդեցություների կանխարգելման իրավական և տնտեսական
հիմքերը: Օրենքով սահմանվում են պետության դերը և պարտականությունները և թափոնների
կառավարմամբ զբաղվող ընկերությունների պարտավորությունները:
«Թափոնների մասին» օրենքում փոփոխություններ են կատարվել 2015թ-ի հունիսի 22-ին:
Փոփոխությունները ուժի մեջ են մտել 2015թ-ի օգօստոսի 1-ից: Փոփոխությունների հիմնական
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կետերն են.
- Օրենքը հստակեցնում է իրավապահ մարմինների կողմից ներկայացրած հարցադրումը այն
բանի վերաբերյալ, թե արդյո՞ք լրացուցիչ նյութերը, ինչպիսիք են ընդերքօգտագործման
արդյունքում գոյացող արդյունաբերական թափոնների կույտերը, դատարկ ապարները և այլն,
համարվում են թափոններ՝ համաձայն «Թափոնների» մասին ՀՀ օրենքի: Նոր օրենքը հստակ
սահմանում է, որ այդ նյութերը համարվում են թափոններ:
- Սահմանվել է, որ վտանգավոր թափոններ արտանետող կազմակերպությունները համապատասխան ոլորտում լիազոր մարմնի հետ միասին պետք է պատրաստեն և հաստատեն
վտանգավոր թափոնների վերաբերյալ պաստատղթեր՝ ՀՀ կառավարության սահմանված
կարգով:
- Սահմանվել է, որ ՀՀ Բնապահպանության նախարարությունը պետք է վարի թափոնների
գոյացման, վերամշակման և հեռացման կառույցների գրանցամատյան, իսկ մասնավոր
ձեռնարկատերերը և իրավաբանական անձինք, որոնց գործունեությունը կապված է
թափոնների գոյացման, վերամշակման և հեռացման հետ, պետք է ներկայացնեն գրանցման
զեկույց, ըստ ՀՀ կառավարության սահմանված ընթացակարգի և ժամկետների:
- Սահմանվել է, որ ՀՀ Բնապահպանության նախարարությունը պետք է գրանցի թափոնների
հեռացման տարածքները (այդ թվում, գործող, փակ և կոնսերվացված), համաձայն ՀՀ
կառավարության սահմանված ընթացակարգի: Այդ նպատակով մասնավոր ձեռնարկատերերը
և

իրավաբանական

անձիք,

որոնք

իրականաղնում

են

թափոնների

տեղակայում,

վնասազերծում և թաղում, պետք է ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ներկայացնեն
գրանցման թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ կառավարության սահմանված ընթացակարգի: Թափոնների
հեռացման տարացքների վերաբերյալ տվյալների գրանցումը ենթակա է ամենամյա ճշգրտման:
Ըստ վերոնշյալ կետերի՝ հստակեցվում է, որ ընդերքօգտագործման արդյունքում գոյացող
արդյունաբերական թափոնների կույտերը և դատարկ ապարները համարվում են թափոններ:
Դա նշանակում է, որ հանքարդյունաբերության թույլտվության իրավունք ունեցող մասնավոր
ձեռնարկատերերը և իրավաբանական անձիք պետք է վճարեն բնապահպանական վճար, որի
չափը սահմանված է համաձայն ՀՀ «Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին»
օրենքի:
Իրականում, օրենքի գործողությունը տարածվում է արտադրության և սպառման
ընթացքում գոյացած թափոնների գործածության վրա՝ բացառությամբ հետևյալի.
 ռադիոակտիվ թափոնների,
 հոսքաջրերին խառնվող և բնական ջրատարներ թափվող նյութերի, և
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 արտանետման աղբյուրներից անջատվող գազային խառնուրդների հետ մթնոլորտ արտանետվող նյութերի վրա:

Ծրագրին առնչվող պահանջներ
Թափոնների մասին օրենքի համաձայն՝ Ծրագրի շրջանակներում պետք է կառուցվեն
թափոնի յուրաքանչյուր տեսակի պահման համար նախատեսված առանձին օբյեկտներ: Դրանց
թվում պետք է լինեն առանձին օբյեկտներ՝
 Շինարարության և շահագործման ընթաքում ոչ վտանգավոր թափոնների հեռացման համար
և
 Ոսկու

արդյունահանման

և

վերամշակման

արդյունքում

առաջացած

վտանգավոր

թափոնների հեռացման համար:
Այս օբյեկտների շահագործումը պետք է իրականացվի թափոնների կառավարման
համալիր պլանի և Թթվային ապարների դրենաժի կառավարման պլանի համաձայն՝ ազգային
օրենսդրության և միջազգային լավագույն փորձի հիման վրա:
Դատարկ ապարները պահելու համար նախատեսվել է առանձին օբյեկտ – ԴԱԼ: Մինչ
2015թ.-ի կեսերը, դատարկ ապարները չէին համարվում թափոններ, և «Թափոնների» մասին
օրենքը չէր վերաբերում դրանց: Սակայն 2015թ.-ի կատարված փոփոխություններից հետո,
դրանք համարվում են թափոններ:
Օրենքով նախատեսվում է թափոնների դասակարգումը ըստ դրանց հնարավոր
վտանգավորության: Օրենքի 10 (դ)) հոդվածի համաձայն՝ Ծրագրի շրջանակներում անհրաժեշտ
կլինի ստանալ թափոնների հեռացման թույլտվություն ոչ վտանգավոր, ինչպես նաև վտանգավոր թափոնների կառավարումն ապահովելու համար:

1.1.4. «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» օրենքը և
«Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին» օրենքը
Այս օրենքի նպատակն է նվազեցնել քիմիական, ֆիզիկական, կենսաբանական և
աղտոտում առաջացնող այլ աղբյուրների միջոցով օդի աղտոտման հնարավորությունը:
«Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին» օրենքով կարգավորվում են օզոնային
շերտը քայքայող նյութերի արտադրության, արտահանման, ներմուծման և փոխադրման հետ
կապված հարցերը: Դրանով նաև կարգավորում է Հայաստանի կողմից Օզոնային շերտի
պահպանության մասին Վիեննայի կոնվենցիայի և Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին
Մոնրեալի արձանագրության պահանջների կատարումը:
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Ծրագրին առնչվող պահանջներ
Ծրագրի

շրջանակներում

անհրաժեշտ

է

ստանալ

մթնոլորտ

արտանետման

թույլտվություն: Թույլտվության մեջ պետք է նշվեն արտանետվող նյութերը և հատուկ ծրագրի
համար սահմանված՝ դրանց Սահմանային թույլատրելի արտանետումները (ՍԹԱ) շրջակա
միջավայրի և մարդու առողջության համար ռիսկերի նվազեցմանը համապատասխան:
Թույլտվությունը կտրամադրվի ՇՄԱԳ-ների հաստատումից հետո:
Թույլտվությունը և արտանետումների ցանկը պետք է ստանալ շինարարության առաջին
տարիների ընթացքում:

1.1.5. Բուսական և կենդանական աշխարհի վերաբերյալ օրենսդրություն
Բուսական և կենդանական աշխարհի մասին օրենքներով սահմանվում են բուսական և
կենդանական աշխարհի տեղական տեսակների և կենսաբազմազանության պահպանության,
պաշտպանության,

օգտագործման,

քաղաքականությությունները՝

վերարտադրության

ներառյալ

և

անթրոպոգեն

կառավարման
աղբյուրներից

պետական
բացասական

ազդեցությունների նվազեցումը: Նաև սահմանվում են բուսական և կենդանական աշխարհի
առանձին տեսակներ՝ Ընդերքի մասին օրենսգրքի 26-րդ հոդվածով ընդերքօգտագործման
արգելման հնարավորության առումով:
Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական
աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին օրենքով սահմանվում են
հետևյալ բնապահպանական խախտումները և բնապահպանական խախտումների հետևանքով
կենդանական աշխարհին պատճառված վնասների հատուցման սակագների սանդղակը՝
 կենդանական աշխարհի օգտագործումը առանց լիցենզիաների (թույլտվության),
 պարարտանյութերի և այլ նյութերի չկանոնակարգված օգտագործումը, որի հետևանքով
վնաս է հասցվում կենդանական աշխարհին,
 հազվագյուտ, անհետացող և Կարմիր գրքում գրանցված կենդանիների, դրանց ձվերի,
բնակատեղերի (բնադրավայրերի, ձվադրավայրերի) ոչնչացումը և (կամ) այնպիսի գործողությունների

կատարումը,

որոնք

հանգեցնում

են

այդ

կենդանիների

թվաքանակի

կրճատմանը և ապրելավայրերի վատթարացմանը,
 օրենսդրությամբ սահմանված՝ որսի և ձկնորսության կատարման կանոնների խախտումները
և
 կենդանական աշխարհի օգտագործման և պահպանության գծով օրենսդրության այլ
խախտումներ, որոնց հետևանքով վնաս է հասցվում կենդանական աշխարհին:
Բուսական աշխարհի մասին օրենքի 24-րդ հոդվածի համաձայն՝ Կարմիր գրքում
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գրանցված բույսերի տեղափոխումը թույլատրվում է բացառիկ դեպքերում, ինչպես օրինակ՝
գիտահետազոտական,

մշակութային,

պահպանության,

պաշտպանության

և

բնական

պայմաններում դրանց վերարտադրության նպատակներով օգտագործելու համար: Անհրաժեշտ
է նախնական թույլտվություն ստանալ Բնապահպանության նախարարության կողմից:
Տեղափոխումը պետք է իրականացվի Բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության և

բնական պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց օգտագործման կարգը
սահմանելու մասին 2014 թ.-ի հուլիսի 31-ի թիվ 781-Ն կառավարության որոշմամբ սահմանված
ընթացակարգին համապատասխան: Օրենսդրությամբ թույլատրվում է Կարմիր գրքում
գրանցված բույսեր տեղափոխումը միայն այն դեպքում, երբ դա իրականացվում է դրա
պահպանության և գիտահետազոտական նպատակներով:

Ծրագրին առնչվող պահանջներ
Բուսական և կենդանական աշխարհի մասին օրենքների համաձայն՝ Ծրագրի շրջանակներում պետք է հայտաբերվեն և նվազեցվեն բուսական և կենդանական աշխարհի վրա
վնասակար ազդեցությունները Ծրագրի նախապատրաստման՝ ներառյալ իրականացման,
ավարտի և ավարտին հաջորդող բոլոր փուլերում (մանրամասների համար տե՛ս Գլուխ 2.8-ը):
Ծրագիրը պետք է իրականացվի հետևյալ պայմանների պահպահմամբ.
 Բնապահպանության

մասին

օրենսդրության

դրույթներին

համապատասխանության

ապահովում,
 Էկոհամակարգերի պահպանության ապահովում,
 Էկոհամակարգերի բարելավման ապահովում,
 Աջակցություն պետական ծառայողներին՝ տեսակների բազմազանության հետ կապված
բնապահպանական մոնիթորինգի ծրագրի ստուգման և հաշվետվությունների ներկայացման
հարցում,
 Բնօգտագործման համար սահմանված վճարների վճարում,
 Բույսերի և բուսական համակեցությունների պահպանություն, որոնք ունեն տնտեսական
արժեք և օգտագործվում են այլ անձանց, մասնավորապես՝ տեղաբնակների կողմից,
 Հատկապես ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված կենդանիների և բույսերի տեսակների պահպանություն (արգելվում է այնպիսի գործողությունների իրականացումը, որոնք կարող են
հանգեցնել Կարմիր գրքում գրանցված կենդանիների և բույսերի տեսակների նվազեցմանը և
նրանց բնակատեղիների վիճակի վատթարացմանը) և
 Տուգանքների վճարում, եթե Ծրագրի իրականացման հետևանքով բնական միջավայրին
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պատճառվում են օրենքով չնախատեսված և չթույլատրված վնասներ:
Կառավարության թիվ 781-Ն որոշմամբ սահմանված ընթացակարգի համաձայն՝
առանձին բուսատեսակների տեղափոխման համար պահանջվում է Բնապահպանության
նախարարության թույլտվությունը:
Այդ իսկ պատճառով, 2014թ.-ի դեկտեմբերի 23-ին Գեոթիմ ընկերությունը նշված բույսը
տեղափոխելու դիմում ներկայացրեց Բնապահպանության նախարարություն, ինչից հետո,
2015թ.-ի օգոստոսի 8-ին, Գեոթիմ ընկերությունը ստացավ տեղափոխման թույլտվություն:

1.1.6. Աշխատանքային օրենսգիրք
Աշխատանքային օրենսգրքով կարգավորվում են անձանց աշխատանքային հարաբերությունները,

ինչպես

նաև

պատասխանատվությունը:

գործատուների

Այդ

իրավունքները,

պարտականությունները

պարտականությունները

ներառում

են

և

աշխատողների

առողջության և անվտանգության ապահովումը: ՀՀ-ն Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության անդամ է 1992թ.-ից:
Աշխատաժամանակի առավելագույն թույլատրելի տևողությունը՝ ներառյալ արտաժամյա
աշխատանքը կազմում է շաբաթական՝ 48 ժամ և օրական՝ 12 ժամ: Աշխատանքային օրենսգրքի
138-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետի համաձայն՝ հանգստի կամ սնվելու համար ընդմիջումը
ներառված

չէ

օրական

աշխատաժամանակում:

Այդուհանդերձ,

օրական

կտրվածքով

առավելագույն աշխատաժամանակը հաշվարկելու համար ներառվում է սնվելու և հանգստի
ժամանակը (Աշխատանքային օրենսգրքի 139-րդ հեդվածի 3-րդ մաս):
Բացի այդ, Աշխատանքային օրենսգիրքը աշխատանքի անվտանգության և առողջության
վերաբերյալ միակ օրենսդրությունն է: Աշխատանքային օրենսգրքի 23-րդ հոդվածը նվիրված է
աշխատանքի

անվտանգությանն

ու

առողջությանը,

ինչպես

նաև

աշխատանքային

պայմաններին:

Ծրագրին առնչվող պահանջներ
Ծրագրում ներգրավված անձնակազմի աշխատանքային պայմանագրերը և աշխատանքային պայմանները պետք է համապատասխանեն Աշխատանքային օրենսգրքի դրույթներին
(տես նաև Լիդիանի կողմից հրապարակված՝ ՄՌ կառավարման քաղաքականությունների
վերաբերյալ Հավելված 8.4-ը):

1.1.7. Հողօգտագործում և ռեսուրսներ
Հողային օրենսգրքով սահմանվում են հողերի օգտագործման նպատակով հողահատ-
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կացումների (այսինքն՝ արդյունաբերական) կառավարման սխեմաները: Օրենսգրքով կարգավորվում է նաև հողերի նպատակային նշանակության փոփոխումը և սահմանվում են նշված
փոփոխությունը կատարելու համար պահանջվող վճարերը: Հողերի նպատակային նշանակության փոփոխման համար կատարվող վճարները ստանում է այն համայնքը, որտեղ տեղակայված է տվյալ հողամասը: Համայնքի բյուջեի համար ֆինանսավորման աղբյուր է հանդիսանում
նաև վարձավճարներից ստացված մուտքերը: Օրենսգրքով սահմանվում են նաև հատուկ պահպանվող տարածքները և այն տարածքները, որտեղ գնտվում են անտառային, ջրային և պահուստային հողերը: Օրենսգրքում նկարագրվում են հողային ռեսուրսները պահպանելու համար
պահանջվող միջոցառումները և սահմանվում են պետության, տեղական մարմինների, իրավաբանական անձանց և քաղաքացիների հողային իրավունքները: ՀՀ-ում հատուկ պահպանվող
տարածքները սահմանվում են ըստ դրանց նշանակության՝ բնապահպանական, տնտեսական,
սոցիալական, գիտական, կրթական, պատմական, մշակութային, նախատեսված առողջարարական (բուժական) և հանգստի համար:
Սահմանադրության 60-րդ հոդվածով սահմանվում է, որ մասնավոր սեփականության
օտարումը հասարակության և պետության կարիքների համար կարող է կատարվել միայն
բացառիկ՝ գերակա հանրային շահերի դեպքերում, օրենքով սահմանված կարգով, նախնական
համարժեք փոխհատուցմամբ: Քաղաքացիական օրենսգրքի 218-րդ հոդվածը, սկզբունքորեն,
պարունակում է նույն դրույթը:
Ընթացակարգը սահմանվում է «Հասարակության և պետության կարիքների համար
սեփականության օտարման մասին» 2006 թ.-ի օրենքով (Օտարման մասին օրենք): Օտարման
մասին օրենքի4-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով սահմանվում են այն սկզբունքները, համաձայն որոնց որոշվում է բացառիկ՝ գերակա հանրային շահը, ի լրումն այն նպատակների, որոնց
իրագործման համար անհրաժեշտ է պարզել, թե ինչպես կարող է բռնագրավվել մասնավոր
գույքը: Ի հավելումն, «Օտարման մասին» օրենքի 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ պարբերությամբ
նախատեսվում է, որ. «Գերակա հանրային շահը կարող է հետապնդել …, ընդերքի հետախուզ-

ման, ընդերքօգտագործման, …, զարգացման բնագավառում համապետական կամ համայնքային կամ միջհամայնքային կարևոր նշանակություն ունեցող ծրագրերի իրականացման
ապահովումը»:
«Հողերի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ վերահսկողության մասին» օրենքով
նախատեսվում են հողերի պահպանման և տևական օգտագործման խնդիրները և նպատակները՝ ըստ դրանց դասակարգման և նշանակության: Նշված օրենքով կարգավորվում են հողային
իրավունքները, պարտականությունները, հողի օգտագործումը (այսինքն՝ արդյունաբերության
համար) և պահպանությունը:
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Ծրագրին առնչվող պահանջները
Ծրագիրը ձեռք կբերի հողի նկատմամբ իրավունքներ (գնում և (կամ) լիզինգ) և Լեռնահատկացման տարածքների սահմաններում փոխել կոնկրետ տարածքների գոտիավորումը:
Հողերի փոփոխման համար վճարները և վարձակալության վճարումները պետք է կատարվեն
Հողային օրենսգրքի համաձայն:
Հանրային շահի համար հողերի սեփականազրկման դեպքում, սեփականազրկված հողի
սեփականատերն

ունի

փոխհատուցում

ստանալու

իրավունք:

Որպես

համարժեք

փոխհատուցում՝ սեփականատիրոջը վճարվում է սեփականազրկված հողի շուկայական գնին
համարժեք չափով գումար՝ ավելացրած 15 տոկոս:

1.1.8. «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» օրենք
Այս օրենքը առաջնորդվում է «վճարիր աղտոտման դիմաց» սկզբունքով և կիրառվում է
արդյունահանված հանքաքարի ծավալի նկատմամբ: Օրենքով սահմաված է վճարների երկու
տեսակ: բնապահպանական և բօգտագործման: «Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի
մասին» օրենքով (2006) սահմանվում են բնապահպանական վճարի դրույքաչափերը: ՀՀ
Կառավարության 1998թ.-ի դեկտեմբերի 30-ի N864 հրամանագիրը սահմանում է Բնօգտագործման վճարի դրույքաչափերը:

Ծրագրին առնչվող պահանջներ
<Բնապահպանական> վճարներ պետք է վճարվեն հետևյալ գործունեության դեպքում.
•

վտանգավոր նյութերի արտանետում շրջակա միջավայր (մթնոլորտ և ջրային ավազաններ),

•

արտադրության և սպառման թափոնների տեղադրում շրջակա միջավայրում սահմանված
կարգով, և

•

շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար:
«Բնօգտագործման» վճարներ պետք է վճարվեն հետևյալ բնական ռեսուրսների

օգտագործման համար.
 Մակերևութային ու ստորերկրյա ջրերի օգտագործում և մակերևութային ու ստորերկրյա ջրեր
արտանետումներ,
 Պինդ (և ոչ մետաղական) օգտակար հանածոների մարված պաշարներ, ստորերկրյա
քաղցրահամ, հանքային և աղի ջրեր,
 Կենսապաշարների օգտագործում և
 Մետաղական հանքային պաշարների և դրանց վերամշակման արդյունքում ձեռք բերված
ապրանքի վաճառք:
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1.1.9. «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» օրենք
«Բնապահպանական վերահսկողության մասին» (այսինքն՝ մոնիթորինգի և համապատասխանության) օրենքով կարգավորվում են ՀՀ-ում բնապահպանական օրենսդրության նորմերի կատարման նկատմամբ վերահսկողության կազմակերպման ու իրականացման խնդիրները:
Դրանով սահմանվում են առանձին նորմերի իրավական և տնտեսական հիմքերը:
Բնապահպանության նախարարությունը տեղամասում իրականացնում է ստուգումներ՝
համապատասխան բնապահպանական վերահսկողության իրականացումն ապահովելու նպատակով: Տեղամասային ստուգումները ներառում են շրջակա միջավայրի պահպանման հետ
կապված՝ կառավարմանն առնչվող պարտավորությունների, ընթացակարգերի և գործողությունների իրականացման ուսումնասիրությունները:

Ծրագրին առնչվող պահանջներ
«Բնապահպանական վերահսկողության մասին» օրենքի պահանջները բավարարելու
համար սահմանվել է հաշվետվությունների ներկայացման ընթացակարգ: «Բնապահպանական
վերահսկողության մասին» օրենքի պահանջներն իրականացնելու նպատակով սահմանվել է
հաշվետվությունների ներկայացման կարգ: Ընկերությունը պետք է ներկայացնի եռամսյակային
հաշվետվություններ, ինչպես նաև տարեկան ամփոփ հաշվետվություն՝ ընթացակարգերի և
գործողությունների իրականացման վերաբերյալ մանրամասներով: Դրանք պետք է հիմնված
լինեն ԲՍԱԳ շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունների ցանկի վրա:
Յուրաքանչյուր տարվա սկզբին Կառավարությունը հրապարակում է համապատասխան
մարմինների (բնապահպանական, հարկային և այլ) կողմից ստուգման ենթակա ընկերությունների ցանկը:

1.1.9. «Սևանա լճի մասին» օրենք
Սևանա լիճը գտնվում է Ծրագրի տարածքից մոտ 52 կմ հյուսիս, հյուսիս-արևմուտքում:
Ծրագրի տարածքի շրջակայքում գտնվող Որոտան, Դարբ և Արփա գետերը Արաքս գետի
վտակներ են, որը որպես սահման է ծառայում Հայաստանի և Իրանի միջև և հոսում է հարավարևելք` դեպի Կասպից ծով: Հետևաբար, այս գետերը Սևանի ջրհավաք ավազանի մասը չեն
կազմում: Սակայն գործող թունելը միացնում է Արփա գետը (Կեչուտի ջրամբարում) և Սևանա
լիճը՝ վերջինում ջրի մակարդակն բարձրացնելու համար: Սևանա լճի ջրի մակարդակն էլ ավելի
բարձրացնելու համար Սպանդարյանի և Կեչուտի ջրամբարների միջև կառուցվել է 22 կմ
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երկարությամբ լրացուցիչ թունել: Թունելի շինարարությունն ավարտին է հասցվել 2003թ.-ին,
սակայն թունելը երբեք չի գործարկվել և չի օգտագործվել Սպանդարյանի ջրամբարի ջուրը
Կեչուտի ջրամբար հասցնելու համար: Որոտան թունելի ջրթողը Սպանդարյան ջրամբարում
փակ է և Որոտան գետը, որպես այդպիսին, այսօր մեկուսացված է Սևանի ջրհավաք ավազանից:
Սևանա լիճը ճանաչվել է որպես «ռազմավարական նշանակություն ունեցող էկոհամակարգ», և ընդունվել են հատուկ նորմատիվ իրավական ակտեր՝ ներառյալ «Սևանա լճի
մասին» օրենքը (ՍԼ օրենք), որով կարգավորվում են դրա պահպանման հետ կապված հարցերը:
Սևանա լճի ջրհավաք ավազանը «Սևանա լճի մասին» օրենքով սահմանվում է հետևյալ
կերպ՝ «Տարածք, որի մակերևութային և ստորերկրյա ջրերը հոսում են դեպի Սևանա լիճ: Սևանա
լճի ջրհավաք ավազանի մասն են կազմում նաև Կեչուտի և Սպանդարյանի ջրամբարները,
Արփա և Որոտան գետերի ջրհավաք ավազանները՝ մինչև Կեչուտի ջրամբար»:
Ըստ ՍԼ օրենքի 6-րդ հոդվածի՝ Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում տնտեսական և այլ
գործունեության կարգավորման նպատակով սահմանվում են երեք էկոլոգիական գոտիներ.
1)

Կենտրոնական գոտի,

2)

Անմիջական ազդեցության գոտի և

3)

Ոչ անմիջական ազդեցության գոտի:

Կենտրոնական գոտին «Սևան» ազգային պարկի տարածքն է, որի տարանջատման
նպատակն է՝ վերականգնել և պահպանել Սևանա լճի էկոհամակարգի բնական վիճակը,
այսինքն, առաջին հերթին՝ ջրի որակը, լճի և ափամերձ ցամաքային տարածքների բնական ու
արհեստական լանդշաֆտները և կենսաբազմազանությունը:
Սևանա լճի անմիջական ազդեցության գոտին ընկած է Սևանա լճի կենտրոնական գոտու
սահմաններից դուրս՝ մինչև ջրբաժանի սահմանները: ՀՀ Կառավարության թիվ 143-Ն
որոշմամբ, որն ուժի մեջ է մտել 2010թ.-ին (որով փոփոխվել է ՀՀ Կառավարության թիվ 1787
որոշումը), վերաձևակերպվում է անմիջական ազդեցության գոտու սահմանումը 13-րդ բաժնում՝
որպես տարածք, որը սկսում է կենտրոնական գոտուց և ձգվում է մինչև Սևանա լիճը
շրջապատող լեռնաշղթան՝ զբաղեցնելով 364,700 հեկտար տարածք: ՍԼ oրենքով արգելվում է
անմիջական ազդեցության գոտում հանքանյութեր վերամշակող օբյեկտների տեղաբաշխումը:
Հետագայում՝ 2012թ. նոյեմբերի 15-ին ընդունված ՀՀ կառավարության թիվ 1440 որոշմամբ թիվ 143-Ն որոշման հավելվածի երկրորդ գլխի 13-րդ բաժինը ճանաչվել է ուժը կորցրած և
կիրարկման ոչ ենթակա: Չնայած այս եզրակացությանը՝ 2013թ.-ի հուլիսի 10-ին ՀՀ Ջրի ազգային
խորհուրդը ՀՀ կառավարություն ներկայացրեց թիվ 143 որոշումը փոփոխելու առաջարկություն՝
փոխելով անմիջական ազդեցության գոտու սահմանումը և կիրառելով 3000 մ սահմանափակ
գոտի Որոտան-Սևան թունելի յուրաքանչյուր կողմում:
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2013թ.-ի հուլիսի 18-ին ՀՀ կառավարությունն ընդունեց 749-Ն որոշումը՝ որպես Սևանա
լճի «ջրհավաք ավազան» սահմանված տարածքը փոփոխելու համար: Ըստ նոր որոշման՝
«անմիջական ազդեցության գոտին ընդգրկում է կենտրոնական գոտու սահմաններից դուրս

գտնվող ջրհավաք ավազանը՝ մինչև ջրբաժան, որտեղ ցանկացած գործունեություն ուղղակի կամ
անուղղակի ճանապարհով ազդում է Սևանա լճի, նրա մեջ թափվող ջրահոսքերի հիդրոֆիզիկական, հիդրոքիմիական, հիդրոկենսաբանական, սանիտարաթունաբանական, հիգիենիկ և այլ
որակական ու քանակական ցուցանիշների վրա: Այժմ արդեն անմիջական ազգեցության գոտու
մասն են կազմում անմիջականորեն լճին հարող տարածքը, Արփա գետի (մինչև Կեչուտի
ջրամբար) և Որոտան գետերի ջրհավաք ավազանների տարածքները, 3000 մետր բուֆերային
գոտին՝ Որոտան-Սևան թունելի առանցքի յուրաքանչյուր կողմում, ինչպես նաև Կեչուտի և
Սպանդարյանի ջրամբարները»:
Ոչ անմիջական ազդեցության գոտում թույլատրվում է տնտեսական գործունեության
իրականացումը, եթե ապահովվում է համապաատասխանությունը սահմանային թույլատրելի
արտանետումների համար սահմանված ստանդարտներին։

Ծրագրին առնչվող պահանջներ
«Սևանա լճի մասին» օրենքին համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով
Ծրագրի՝ հանքանյութեր վերամշակող օբյեկտները պետք է տեղակայված լինեն Արփա (Կեչուտի
ջրամբարից վերև) և Որոտան (Սպանդարյանի ջրամբարից վերև) գետերի ջրահավաքների տարածքից դուրս: Առաջարկվող Կույտային տարրալվացման հրապարակը տեղակայված կլինի
Արփա գետի ջրահավաքում, բայց Կեչուտի ջրամբարի ջրհավաք ավազանից ներքև և Սպանդարյանի և Կեչուտի թունելի 3000 մ բուֆերային գոտուց դուրս՝ 749-Ն որոշմամբ սահմանվածի
համաձայն: Որպես այդպիսին, այն տեղակայված չէ Սևանա լճի ջրահավաք ավազանում և,
հետևաբար, ընդգրկված չէ «Սևանա լճի մասին» օրենքով սահմանված՝ անմիջական
ազդեցության գոտում: Հանքաքարի վերամշակման և դատարկ ապարների լցակույտի (ԴԱԼ)
համար վայրերի որոշման նպատակով կատարված զգայունության վերլուծության վերաբերյալ
հետագա մանրամասները քննարկվում են 5-րդ գլխում:
Օրենքի դրույթների համաձայն՝ անմիջական ազդեցության գոտում թույլատրվում է
օգտակար հանածոյի արդյունահանման և ջարդման աշխատանքների իրականացումը:

1.1.10. «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի
պահպանության և օգտագործման մասին» օրենք
Այս օրենքով սահմանվում է հնագիտական պեղումների նպատակը, որն է հայստաբերել,
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հաշվառել և ուսումնասիրել պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանները, ինչպես նաև
թարմացնել Հայաստանի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցուցակը: ՀՀ
մշակույթի նախարարության աշխատակազմի պատմության և մշակույթի հուշարձանների
պահպանության գործակալությունը կառավարում է նյութական մշակութային ժառանգության
օբյեկտների պաշտպանությունը:
ՀՀ մշակույթի նախարարությունը այն իրավական մարմինն է, որը ՀՀ տարածքում
գտնվող հողերում հնագիտական պեղումներ կատարելու թույլտվություններ է տալիս:
Յուրաքանչյուր պեղում կատարվում է գիտնականներից, ճարտարապետներից, հնագետներից, լուսանկարիչներից, ինչպես նաև տվյալ աշխատանքի համար պահանջվող այլ մասնագետներից բաղկացած մեկ թիմի կողմից:
Նախարարությունը կարող է հաստատել կառուցապատման՝ ներառյալ շինարարական
աշխատանքները, եթե կառուցապատման համար առաջարկվող տարածքում գտնվում է պատմական կամ մշակութային հուշարձան: Այնուամենայնիվ, օրենքով պահանջվում է, որ պատմական և մշակութային հուշարձանների պահպանության համար պահանջվող միջոցառումներն
իրականացվեն նախապես՝ մինչև նման աշխատանքները սկսելը:
Նախարարությունն ունի կառուցապատման և (կամ) շինարարական աշխատանքները
դադարեցնելու հայեցողական իրավունք, եթե այդ աշխատանքները վտանգում են հուշարձանի
պահպանությունը կամ անվթարությունը: Ի հավելումն, նախարարությունը կամ տեղական և
տարածքային կառավարման մարմինները կարող են, Հանձնաժողովի խորհրդով, սահմանափակել կամ արգելել այդ տարածքում ծանր շինարարական տեխնիկայի շահագործումը, եթե վերջինս վտանգում է հուշարձանը (ՀՀ կառավարության 2002թ.-ի թիվ 438 որոշման 37-րդ մաս):
Օրենքի համաձայն՝ պատմության հուշարձանի ցանկացած տեղափոխություն և (կամ)
փոփոխություն, որպես հուշարձանի պահպանության ուղղված բացառիկ միջոցառում, ենթակա
է ՀՀ կառավարության կամ տարածքային կառավարման մարմնի հաստատմանը՝ կախված այն
փաստից, թե տվյալ հուշարձանը հանրապետական, թե տեղական նշանակություն ունի: Նման
հաստատումը տրվում է նախարարության եզրակացության հիման վրա:

Ծրագրին առնչվող պահանջներ
Այս իրավական պահանջները բավարարելու նպատակով, ինչպես նաև ՄՖԿ ԿՍ և ՎԶԵԲ
ԿՊ-ների պահանջներին համապատասխան, իրականացվել է տեղամասի մշակութային
ժառանգության գնահատում՝ որպես ԲՍԱԳ գործընթացի մաս: Ստացված տվյալները գնահատվել են՝ որոշելու դրանց նշանակությունն ինչպես ազգային մակարդակում, այնպես էլ հնագիտական առավել լայն համայնքի շրջանակներում՝ պահպանման, կանխման և, անհրաժեշտության

25
դեպքում, պեղումների հետ կապված աշխատանքներն իրականացնելով այս օրենքի դրույթներին համապատասխան:
Ծրագրի շրջանակներում մշակվել է նաև Պատահաբար հայնաբերված գտածոների
դեպքում գործողությունների ընթացակարգ՝ շինարարության ընթացքում հայտաբերված նման
տեղամասերի կառավարումն այս օրենքի դրույթների համաձայն իրականացվելու համար:

1.1.11. «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին» օրենք
Այս օրենքով սահմանվում են խոշոր պատահարներից տուժած անձանց հանդեպ ՀՀ քաղաքացիների և կառավարության պարտականությունները: Դրանք հիմնականում բնական
աղետների, համաճարակների և զենքի տեսակների կիրառման հետևանքով առաջացած պատահարներ են, բայց որոշ հայեցակետեր և ընթացակարգեր առնչվում են Ծրագրի շրջանակներում
արտակարգ իրավիճակների պլանավորմանը: Դրանք ներառում են արտակարգ իրավիճակներում տուժածների՝ տեղեկատվության մատչելիութան իրավունքների բնույթը, ինչպես նաև բոլոր
նրանց, ովքեր պետք է տեղյակ լինեն պաշտպանության մեխանիզմների մասին՝ արտակարգ
իրավիճակները կանխարգելելու և դրանց դիմակայելու համար:
Օրենքը սահմանում է «արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության

հիմքերն ու կազմակերպումը, այդ բնագավառում պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ձեռնարկությունների, հիմնարկների, կազմակերպությունների՝
անկախ կազմակերպական-իրավական տեսակից … ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց և
քաղաքացիների իրավունքներն ու պարտականությունները»:
Կարևորագուն նշականություն ունի հնարավոր վտանգավոր ազդեցության գոտում
բնակվող բնակչության անհապաղ ազդարարման և պաշտպանության ապահովումը: Այս
օրենքի 6-րդ հոդվածով սահմանվում են բնակչության պաշտպանության սկզբունքները, որոնք
ներառում են Ծրագրին առնչվող հետևյալ կետերը.
«գ) արտակարգ իրավիճակների հետևանքների նվազեցմանը, ինչպես նաև այդ հետևանքներից
բնակչության պաշտպանության համակարգի բոլոր մակարդակների բնականոն գործունեության ապահովման միջոցառումների կազմակերպմանը համալիր մոտեցում ցուցաբերելը,
դ) տեխնածին վթարների, աղետների առաջացումը բացառելու նպատակով միայն ստուգված և
տեխնիկական անվտանգությունն ապահովող փորձարկված միջոցառումների իրականացումը»:
Օրենքի համաձայն՝ ձեռնարկությունները, հիմնարկները և կազմակերպություններն
արտակարգ իրավիճակներում պետք է`
ա) իրականացնեն իրենց աշխատողների պաշտպանությունը և
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բ) աջակցեն փրկարարական և անհետաձգելի աշխատանքների իրականացմանը և ստեղծեն
անհրաժեշտ ուժեր` համապատասխան աշխատանքներ կատարելու համար:

Ծրագրին առնչվող պահանջներ
Ծրագրի շրջանակներում մշակվել է Արտակարգ իրավիճակներին պատրաստվածության
և արտահոսքի հետևանքների վերացմանն արագ արձագանքման պլան, որը ներառում է աշխատողների պաշտպանությունն ապահովելուն և փրկարարական աշխատանքների իրականացմանն աջակցելուն ուղղված միջոցառումներ:

1.1.12. Աղմուկ, լույս և անհարմարություններ
Աղմուկի և լուսավորության հետևանքով բնակիչներին պատճառված անհարմարությունների նկատմամբ հսկողությունն իրականացվում է համապատասխան նախարարության հրամանների միջոցով: 2002թ.-ի թիվ 138 հրամանը նախարարության հրամանն է, որով կարգավորվում են աղմուկի թույլատրելի մակարդակները բնակելի և արտադրական տարածքներում: Ի
հավելումն, կան նաև Քաղաքաշինության Նախարարության հրամաններ, որոնցով կարգավորվում է բնակելի և արտադրական տարածքների արտաքին լուսավորությունը (1996թ.-ի հունիսի
8-ի «Արհեստական և բնական լուսավորության շինարարական նորմերի մասին» թիվ 82
հրաման):

Ծրագրին առնչվող պահանջներ
Նախատեսվել է Ծրագրի շրջանակներում աղմուկի և լուսավորության բարձր մակարդակների հետ կապված հնարավոր անհարմարությունների գնահատում: Հատուկ Ծրագրի
համար սահմանվել են աղմուկի մակարդակների չափանիշներ: Լույսի պատճառով հնարավոր
անհարմարությունը գնահատվել է՝ առաջնորդվելով ՄԹ-ում նմանատիպ ծրագրերի համար
մշակված ուղեցույցներով:

1.1.13. «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին» օրենք (ՇՄԱԳ)
«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին»
(ՇՄԱԳ) նոր Օրենքը ընդունվել է 2014թ․, որը սահմանում է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության վերաբերյալ փորձագիտական
եղրակացության իրականացման ընթացակարգը ՀՀ:
Համաձայն ՇՄԱԳ-ի մասին նոր Օրենքի՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում (գնահատում և փորձագիտական եղրակացություն) է պահաջվում.
ա. «ուղենշային փաստաթղթի» (շրջակա միջավայրի վրա հավանական ազդեցության / քաղա-
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քականության, ռազմավարության, հայեցակարգի, ուրվագծի, ժամանակացույցի հաստատման և բնական ռեսուրսների օգտագործման, ծրագրի գլխավոր հատակագծի, քաղաքաշինության պլանավորման և գոտիավորման փաստաթղթի վերաբերյալ փաստաթղթի նախագծի ) համար, և
բ. «հանքաքարի արդյունահանման և մշակման» նախատեսվող գործունեության համար (Կարգ
– Ա)։
ՇՄԱԳ Օրենքի համաձայն նախագծերը բաժանվում են 3 դասի՝ Ա, Բ և Գ: Համաձայն
ՇՄԱԳ Օրենքի 19-րդ հովածի 4-րդ և 5-րդ մասերի՝ փորձաքննության (վերլուծության) հիմնական փուլը չպետք է գերազանցի
ա. 90 աշխատանքային օրը՝ ուղենշային փաստաթղթերի համար,
բ. 90 աշխատանքային օրը՝ Ա Կարգ-ի (հանքաքարի արդյունահանման և մշակման) նախատեսվող գործունեության համար,
գ. 60 աշխատանքային օրը ՝ Բ Կարգ-ի նախատեսվող գործունեության համար։
Սույն գնահատումը իրականացվոըմ է երկու փուլով.
 Նախնական փուլ, որի ընթացքում ուսումնասիրվում է նախնական գնահատման համար
ներկայացված դիմումը,
 Հիմնական փուլ, որի ընթացքում ստուգվում է հիմնական գնահատման վերաբերյալ
հաշվետվությունը:

Նախնական փուլ
Վերլուծության նախնական փուլը իրականացվում է 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ սկսած Ձեռնարկողի կողմից նախնական գնահատման համար դիմումը բնապահպանության նախարարությանը՝ լիազորված մարմնի (Էներգետիկայի և բնական ապարների նախարարության) միջոցով ներկայացման օրվանից:
Այս փուլի վերջում բնապահպանության նախարարությունը (ներկայացման օրվանից 30
աշխատանքային օրվա ընթացքում) որոշում է ընդունում, ըստ որի Ա Կարգի նախատեսվող
գործունեությունը (հանքաքարի արդյունահանում և մշակում) ենթակա է բնահպահպանական
ազդեցության գնահատման որպես Տեխնիկական առաջադրանք:
Տեխնիկական առաջադրանքը մշակվում և ներկայացվում է Ձեռնարկող կողմին (Ընկերություն) բնապահպանության նախարարության Բնապահպանական ազդեցության գնահատման վերլուծական կենտրոնի (Կառավարության կողմից ՝ համաձայն ՇՄԱԳ Ակտում ներառված
կետերի ստեղծված մարմնի) կողմից:
Այնուհետև ՇՄԱԳ-ը պետք է իրականացվի համաձայն ՇՄԱԳ Ակտի, այլ իրավական
ակտերի և Տեխնիկական առաջադրանքի համաձայն: Եթե որոշում է ընդունում, որ Ա Կարգի նա-
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խատեսվող գործունեությունը (հանքաքարի արդյունահանում և մշակում) ենթակա է բնապահպանական ազդեցության գնահատման, Ձեռնարկողը կամ նրա անունից բնահպահպանական
ազդեցության գնահատումն իրականացնող անձը նախապատրաստում է հաշվետվություն (նախատեսվող գործունեության ազդեցության գնահատականի վերաբերյալ)՝ ՇՄԱԳ Ակտի 18-րդ
հոդվածի համաձայն և ներկայացնում այն բնապահպանական ազդեցության փորձագիտական
եզրակացության:

Հիմնական փուլ
Փորձագիտական եզրակացության համար անհրաժեշտ է ներկայացնել Բնապահպանության նախարարության Բնապահպանական գնահատման վերլուծական կենտրոն հետևյալ
փաստաթղթերը.
 նախատեսվող գործունեության ազդեցության գնահատականի վերաբերյալ հաշվետվություն
 նախատեսվող գործունեության վերաբերյալ փաստաթղթի նախագիծ (Հանքի նախագիծ),
 գործընթացի մասնակիցների վերաբերյալ փաստաթղթեր (տպագիր ծանուցման պատճենը,
ստացված մեկնաբանություններ, արձանագրություն, հանրային լսումների ձայնագրություններ և տեսագրություններ),
 իրավաբանական անձանց դեպքում՝ օրենքների և հավելվածների պատճենները, իսկ անհատ
ձեռնարկատերերի դեպքում՝ պետական գրանցման վկայականի պատճենը,
 այնտեղ, որտեղ կիրառելի է ՀՀ օրենսդրությունը՝ տվյալ նախատեսվող գործունեության
համար լիցենզիայի կամ թույտվության վկայականի պատճենը,
 տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթուղթ։
Փորձագիտական եզրակացության (վերլուծության) հիմնական փուլի տևողությունը
չպետք է գերազանցի 60 աշխատանքային օրը՝ սկսած ներկայացման օրվանից: Փորձագիտական
եզրակացության (վերլուծության) հիմնական փուլի տևողությունը կարող է երկարացվել միայն
մեկ անգամ և ոչ ավել քան 30 օրով իրավասու մարմնի հիմնավորված որոշման հիման վրա:
Ուսումնասիրությունից հետո Բնապահպանական ազդեցության վերլուծության կենտրոնը հրապարակում է դրական կամ բացասական եզրակացություն, որը հաստատվում է բնապահպանության նախարարության կողմից: Գնահատման գործընթացում բնապահպանության
նախարարությունը կարող է վարձել համապատասխան իրավաբանական և ֆիզիկական
անձանց որպես փորձագետներ փորձագիտական եզրակացության (վերլուծության) տրամադրման համար:
Նախատեսվող գործունեությունը չի կարող իրականացվել առանց դրական փորձագիտական եզրակացության (վերլուծության) առկայության:

29
Բնապահպանության նախարարությունը պատասխանատու է ՇՄԱԳ վերաբերյալ հաշվետվությունների մշակման համար: Այդ գործընթացը ներառում է չորս պաշտոնական հանրային լսումներ (որոնցից երկուսը պահանջում է բնապահպանության նախարարի ներկայությունը):
Դրական փորձագիտական եզրակացությունը կարող է չեղյալ համարվել, եթե.
1) եզրակացությունը պարունակում է պահանջներ կամ պայմաններ, որոնք ենթակա են պարտադիր կատարման, և նրանք չեն իրականացվում եզրակացության մեջ նշված ժամկետներում,
2) նախատեսվող գործունեության իրականացումը չի սկսվել փորձագիտական եզրակացության
թողարկումից հետո մեկ տարվա ընթացքում,
3) գործունեությունը իրականացվում է փորձաքննության հանձնված նախագծային փաստաթղթերի պահանջներից և փորձագիտական եզրակացությունից որոշակի շեղումներով,
4) փոփոխությունները, որոնք ունեն շրջակա միջավայրի վրա պոտենցիալ ազդեցություն, արդեն
կատարվել են փորձաքննության հանձնված ծրագրի փաստաթղթերում, առանց Բնապահպանական նախարարության իմացության,
5) բնապահպանական վիճակը և (կամ) ՀՀ բնապահպանության ոլորտը կարգավորող օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջների փոփոխության դեպքում, Բնապահպանության նախարարությունը տեղեկացրել է Ընկերությանը նոր բնապահպանական
պայմանների և դրանց իրականացման ժամկետների մասին, իսկ Ընկերությունը չի իրականացնում ներկայացված պայմանները սահմանված ժամկետներում,
6) նոր բնապահպանության օրենսդրություն է ընդունվել,
7) նոր էկոլոգիական գործոններ են առաջացել փորձագիտական եզրակացությունը հանձնելուց
հետո:

Աղյուսակ 1.3-ում ներկայացված են համառոտ տեղեկություններ Հայաստանում ՇՄԱԳ
գործընթացում ներգրավված կողմերի վերաբերյալ:

Աղյուսակ 1.3. Համառոտ տեղեկություններ ՀՀ ՇՄԱԳ-ում ներգրավված կողմերի վերաբերյալ
Ներգրավ
ված կողմ
Լիազոր
մարմին

Անվանում
Բնապահպանության
նախարարություն

Ներգրավման բնույթը
Պետական կառավարման մարմինը, որը պատասխանատու է
ամբողջ գործընթացի կառավարման համար: Այն տալիս է դրական
կամ բացասական փորձագիտական եզրակացություն կախված
փորձագիտության արդյունքներից:
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Ներգրավ
ված կողմ

Անվանում

Փորձագի
տական
կենտրոն

«Շրջակա միջավայրի
վրա ազդեցության
փորձագիտական
կենտրոն» ՊՈԱԿ

Ձեռնարկողը

Գեոթիմ

Փորձագետ

ԲՆ-ի կողմից ներգրավված՝ բարձր
որակավորում ունեցող իրավաբանական
և ֆիզիկական անձինք

Ազդակիր
համայնք

Գորայք, Սարավան
(ներառյալ Սարալանջը, Ուղեձորը),
Գնդեվազ, Ջերմուկ
(ներառյալ Կեչուտը)

Շահագրգռված
անձինք
Հանրային լսումներ

Բնապահպանական
հասարակական կազմակերպությունները,
այլ իրավաբանական
և ֆիզիկական անձինք
Տեղանքներ․ Ջերմուկ,
Գորայք, Գնդեվազ,
Սարավան, Երևան

Ներգրավման բնույթը
Լիազորված մարմնի ստորաբաժանումը, որն իրականացնում է
փորձաքննություն, կազմում և տրամադրում է «Պայմանները և
դրույթները», ապահովում է իր ներկայացուցչի մասնակցությունը
հրապարակային լսումներին, կազմում և տրամադրում է
փորձագիտական եզրակացությունը:
Իրավաբանական անձ, որը մտադիր է իրականացնել ՇՄԱԳ-ի ենթակա որևէ գործունեություն: Գնահատված գործունեության Ձեռնարկողը կրում է գնահատման գործընթացի հետ կապված ծախսերի
և պատասխանատվության մեծ մասը: Ձեռնարկողը մշակում և ներկայացնում է Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատականի վերաբերյալ զեկույց: Զեկույցը պատրաստելու նպատակով ՝ Ձեռնարկողը կարող է վարձել այլ իրավաբանական անձանց կամ
անհամտների:
Իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք, որոնք ներգրավվել են
փորձագիտական գործընթացի մեջ լիազոր մարմնի կողմից մասնագիտական եզրակացություն տրամադրելու համար: Այն անձինք,
ովքեր մասնակցել են նախատեսվող գործունեության ծրագրի փաստաթղթի պատրաստման և (կամ) ազդեցության գնահատման գործընթացին, չեն կարող ներգրավվել որպես փորձագետներ:
Շրջակա միջավայրի վրա նախատեսվող գործունեության հնարավոր
ազդեցության ենթակա մարզի (մարզերի), համայնքի (համայնքների)
բնակչությունը: Ազդակիր համայնքների հատուկ ցանկը տրամադրվում է լիազորված մարմնի կողմից «Պայմանները և դրույթները»
բաժնում, որը տրամադրվում է Ձեռնարկողին փորձագիտական
գործընթացի նախնական փուլի արդյունքների հիման վրա:
Նախատեսվող գործունեության իրականացման մեջ շահագրգռված
իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք
Նախատեսվող գործունեության լուսաբանումը ԶԼՄ-ներում, քննարկումներ հանդիպումների ժամանակ և հարցումներ հասարակական
կարծիքը պարզելու նպատակով:

ՇՄԱԳ գործընթացը 2
ՇՄԱԳ նոր օրենքը նախատեսում է ՇՄԱԳ գործընթացի իրականացմանն ուղղված քայլերը և սահմանում է յուրաքանչյուր քայլի կատարման տևողությունը, որը համառոտ կերպով
ներկայացված է ստորև: ՇՄԱԳ-ի վերաբերյալ փորձագիտական եզրակացության սահմանումը
«Նախատեսվող գործունեության թույլատրելիության վերաբերյալ պաշտոնական փաստաթուղթ
է՝ լիազոր մարմնի կողմից տրված համապատասխան հիմնավորումներով»: Նախատեսվող գործունեությունները են. «ուսումնասիրություն, արտադրություն, շինարարություն, շահագործում,
վերակառուցում, ընդլայնում, տեխնիկական վերազինում, վերապրոֆիլավորում, կոնսերվա2 Բնապահպանական համապատասխանության և կիրարկման մասին չորրորդ միջազգային կոնվենցիա.
Հայաստանի շրջակա միջավայրի պաշտպանության նոր օրենսդրության մշակում և կիրարկում. խնդիրներ և
լուծումներ: Հեղինակ՝ Վիկտորիա Տեր-Նիկողոսյան
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ցում, փոխադրում, լուծարում, փակում, ինչը կարող է ազդեցություն ունենալ շրջակա միջավայրի վրա»:

Նախատեսվող գործունեության ՇՄԱԳ գործընթացը ներառում է հետևյալ փուլերը՝
Նախնական գնահատում,
Նախնական փորձագիտական եզրակացություն,
Հիմնական գնահատում,
Հիմնական փորձագիտական եզրակացություն։
ՓՈԻԼ I (ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ)
1. Նախատեսվող գործունեության վերաբերյալ հանրային լսումներ կազմակերպելու
նպատակով Ձեռնարկողը դիմում է ազդակիր համայնքի ղեկավարին:
Հանրային լսումները անց են կացվում ազդակիր համայնքի ղեկավարի աջակցությամբ,
ազդակիր համայնքի ղեկավարին դիմելուց հետո 7-րդ աշխատանքային օրվանից ոչ շուտ:
Հանրային լսումները անց են կացվում ազդակիր համայնքում:
Այս փուլում համայնքը կարող է ներկայացնել գրավոր դիտողություններ և առաջարկություններ հանրային լսումների մասին ծանուցում տրամադրելուց 15 աշխատանքային օրվա
ընթացքում:
2. Հանրային լսումների արձանագրությունները և ձայնատեսագրություննեը, ինչպես նաև
Ձեռնարկողի հետ մեկտեղ կազմած ամփոփաթերթիկը ստացված առաջարկությունների և դիտողությունների ընդունման կամ մերժման վերաբերյալ հիմնավորումներով հանդերձ կցվում են
նախնական գնահատման դիմումին: Համայնքի մեկնաբանություններին հիմնավորված պատասխանները ներառվում են նախնական գնահատման դիմումի մեջ և ներկայացվում ՀՀ ԲՆ՝
նախնական փորձագիտական եզրակացության համար:
ՓՈԻԼ II (ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ)
1. Սույն փուլը սկսվում այն պահին, երբ Ձեռնարկողը ներկայացնում է նախնական
գնահատման դիմումը ՀՀ ԲՆ: Լեռնահանքային արդյունաբերության ոլորտի նախնական գնահատման դիմումը առաջին հերթին ներկայացվում է ՀՀ Էներգետիկայի և բնական ռեսուրսների
նախարարություն (ԷԲՌՆ), որն իր հերթին այն ուղարկում է ՀՀ ԲՆ:
2. Նախնական գնահատման դիմումի փորձագիտական եզրակացության արդյունքում
Փորձագիտական Կենտրոնը ընդունում է որոշման նախագիծ, ըստ որի նախատեսվող գործունեությունը ենթակա է ազդեցության գնահատման, և իր պաշտոնական կայքում տեղեկացնում է
հանրային լսումների վայրի, օրվա և ժամի մասին լսումներից առնվազն 7 աշխատանքային օր
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առաջ: Լսումների վայրը, ամսաթիվը և ժամը որոշում է Փորձագիտական Կենտրոնը Ձեռնարկողի հետ համատեղ:
3. Ծանուցումից առնվազն յոթ աշխատանքային օր հետո, Փորձագիտական Կենտրոնը
Ձեռնարկողի և ազդակիր համայնքի ղեկավարի աջակցությամբ անց է կացնում հանրային
լսումներ՝ համաձայն որոշման նախագծի և նախնական փորձագիտական եզրակացության
հիման վրա:
4. Այս փուլում համայնքը կարող է ներկայացնել գրավոր դիտողություններ և առաջարկություններ ծանուցում տրամադրելուց յոթ աշխատանքային օրվա ընթացքում:
5. Հանրային լսումների ընթացքում ստացված դիտողություններն ու առաջարկությունները հաշվի են առնվում ԲՆ-ի կողմից ընդունված որոշումներում և Ձեռնարկողին տրամադրված
«Պայմանները և դրույթները» բաժնում: Եթե դիտողություններն ու առաջարկությունները հաշվի
չեն առնվում, պետք է ներկայացվեն հիմնավորումներ:
6. Այս փուլի առավելագույն տեւողությունը 30 աշխատանքային օր է, սկսած այն պահից,
երբ ԲՆ-ը ստանում է նախնական գնահատման դիմումը:
ՓՈԻԼ III (ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ)
1. Սույն փուլը սկսվում է այն պահին, երբ ԲՆ-ը տրամադրում է Ձեռնարկողին
«Պայմանները և դրույթները»:
2. Այս փուլում, Ձեռնարկողը, համաձայն ԲՆ-ի կողմից տրամադրված «Պայմանները և
դրույթները» բաժնի իրականացնում է նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա
ազդեցության գնահատում:
3. Այս փուլի շրջանակներում նույնպես հանրային լսումներ պետք է անցկացվեն: Այդ
նպատակով, Ձեռնարկողը մեկ անգամ ևս դիմում է ազդակիր համայնքի ղեկավարին:
4. Ձեռնարկողը ազդակիր համայնքի ղեկավարի աջակցությամբ անց է կացնում
հանրային լսումներ ծանուցումից առնվազն յոթ աշխատանքային օր հետո: Լսումների վայրը,
ամսաթիվը և ժամը որոշում է Փորձագիտական Կենտրոնը Ձեռնարկողի հետ համատեղ:
5. Այս փուլում, որ համայնքը կարող է ներկայացնել գրավոր դիտողություններ եւ
առաջարկություններ ծանուցումից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
6. Հանրային լսումների ընթացքում Ձեռնարկողը պետք է ապահովի նախատեսվող
գործունեության վերաբերյալ պատշաճ և ամբողջական տեղեկատվություն և պատասխանի
հանրության կողմից բարձրաձայնած բոլոր հարցերին:
7. Հանրային լսումների արձանագրությունները և ձայնա-տեսագրություննեը, ինչպես
նաև հանրության մեկնաբանություններին տրված հիմնավորված պատասխանները կցվում են
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շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման զեկույցին:
ՓՈԻԼ IV (ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ)
1. Այս փուլը սկսվում է այն պահին, երբ Ձեռնարկողը ԲՆ-ին է ներկայացնում գնահատման հաշվետվությունը, կազմված համաձայն «Պայմանները և դրույթները» բաժնի:
2. Փորձագիտական կենտրոնը պետք է իր պաշտոնական կայքում տեղադրի զեկույցի
էլեկտրոնային տարբերակը զեկույցի վերաբերյալ կարծիքներ ստանալուց առնվազն 20 օր հետո,
և նույն ժամանակահատվածում ուղարկի զեկույցը ազդակիր համայնքի ղեկավարին հանրային
լսումներ կազմակերպման համար:
3. Ծանուցումից առնվազն յոթ աշխատանքային օր հետո, Փորձագիտական կենտրոնը
Ձեռնարկողի և ազդակիր համայնքի ղեկավարի աջակցությամբ անց է կացնում հանրային լսումներ: Լսումների վայրը, ամսաթիվը և ժամը որոշում է Փորձագիտական կենտրոնը Ձեռնարկողի
հետ համատեղ:
4. Հանրային լսումների ընթացքում Փորձագիտական կենտրոնի մասնագետները պետք է
ապահովեն նախատեսվող գործունեության և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման վերաբերյալ պատշաճ և ամբողջական տեղեկատվություն և պատասխանեն համայնքի կողմից բարձրաձայնած բոլոր հարցերին:
5. Ազդակիր համայնքի ղեկավարը և Փորձագիտական կենտրոնը ընդունում հանրության
կողմից գրավոր դիտողությունները և առաջարկությունները: Այս փուլում համայնքը կարող է
ներկայացնել գրավոր դիտողություններ և առաջարկություններ ծանուցումից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
6. Այս փուլի առավելագույն տևողությունը 60 աշխատանքային օր է, սկսած այն պահից,
երբ ԲՆ-ը ստանում է գնահատման վերաբերյալ զեկույցը:
7. Այս փուլի արդյունքներից ելնելով՝ ԲՆ-ը տրամադրում է վերջնական փորձագիտական
եզրակացությունը:
ՇՄԱԳ գործընթացի առավելագույն ժամկետը հնարավոր չէ հստակեցնել, քանի որ նախնական գնահատման և հիմնական գնահատման փուլերի ժամկետները սահմանված չեն օրենքով: Նշված փուլերի տևողությունը կախված է Ձեռնարկողից և կարող է փոփոխվել յուրաքանչյուրի դեպքում: Ինչ վերաբերում է նախնական փորձագիտական և հիմնական փորձագիտական
փուլերի առավելագույն տևողությանը (երկուսը միասին) 90 աշխատանքային օր է, և կարող է
երկարացվել ԲՆ-ի կողմից ևս 30 աշխատանքային օրով:

Ծրագրին առնչվող պահանջներ
Գեոթիմի ընդերքօգտագործման իրավունք ստանալու նպատակով ընդերքօգտագործման
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թույլտվության դիմումը ներկայացվել է նախքան այս նոր կանոնակարգերի հաստատումը: Այդ
իսկ պատճառով այն գնահատվել է 1995թ-ի նոյեմբերին ընդունված ՇՄԱԳ Օրենքի համաձայն:
Հանքի ծրագրում նախատեսված փոփոխությունները ենթակա են վերը նշված ՇՄԱԳ ընթացակարգին: 2015թ.-ի դեկտեմբերին, Գեոթիմ ընկերությունը դիմել է ազդակիտ համայնքների
ղեկավարներին, կազմակերպել է առաջին հանրային լսումը դեկտեմբերի 17-ին Գնդեվազում և
նախաձեռնել է ՇՄԱԳ-ի նախնական գնահատման փուլը Հանքի ծրագրում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ:
ՇՄԱԳ-ը պատրաստվել է ստորև նշված որոշումների պահանջները բավարարելու
նպատակով. դրանցում ներառված է Ծրագրին առնչվող պահանջների բացատրությունը՝

1.1.14. «Մթնոլորտի վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության
գնահատման կարգի հաստատելու մասին» որոշում
Այս կարգով կանոնակարգվում է մթնոլորտի և ջերմոցային գազերի արտանետման վրա
տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման կարգը, և
սահմանվում է ազդեցության գնահատման մեթոդաբանությունը, որը կիրառվել է ՇՄԱԳ-ում
ներկայացված վերլուծության մեջ: Գնահատման նպատակով նմանատիպ ուսումնասիրություններ են կատարվել ԲՍԱԳ-ում, իսկ ընդունված մեթոդաբանությունները հստակ կերպով արտացոլված են երկու փաստաթղթերում:

Ծրագրին առնչվող պահանջներ
Ջերմոցային գազերի արտանետումները պետք է հաշվարկվեն այս որոշման դրույթներին
համապատասխան (տե՛ս գլուխ 5.1-ը):

1.1.15. «Հողային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած
ազդեցության գնահատման կարգը հաստատելու մասին» որոշում
Այս կարգով կանոնակարգվում է հողային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցությունը: Հողային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատումը կանոնակարգվում է «Հողային
ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման կարգը հաստատելու մասին» Կառավարության 2005թ.-ի հունիսի 25-ի թիվ 92-Ն որոշմամբ:

Ծրագրին առնչվող պահանջներ
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Հողային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեութան հետևանքով առաջացած հնարավոր
ազդեցությունները պետք է հաշվարկվեն այս որոշման դրույթներին համապատասխան:

1.1.16. «Ջրային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության (Ամուլսարի ծրագրի դեպքում՝
«Ընդերքօգտագործման գործունեության») հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման
կարգը հաստատելու մասին» որոշում
Ջրային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատումը կանոնակարգվում է «Ջրային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման կարգը հաստատելու մասին»
Կառավարության 2003թ.-ի օգոստոսի 14-ի թիվ 1110-Ն որոշմամբ:
Այս կարգով կանոնակարգվում են ջրային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատումը: Ջրային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցությունը կախված է աղտոտող նյութերի
քանակությունից, վնասակար նյութերի սահմանային թույլատրելի մակարդակից և դրանց ազդեցության տևողությունից:

Ծրագրին առնչվող պահանջներ
Ծրագիրը նախագծված է որպես «զրոյական արտահոսքով» իրականացվող ծրագիր:
Ջրային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման հիմք են հանդիսանում աղտոտող նյութերի ուղղակի և անուղղակի ազդեցությունը, ինչպես նաև աղտոտող նյութերի քանակությունը, վնասակար նյութերի սահմանային
թույլատրելի մակարդակը, ազդեցության ժամանակահատվածը, վնասակար նյութերի ազդեցության և գերնորմատիվային ջրօգտագործման կանխարգելման ծախսերը:
Ջրային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ուղղակի կամ անուղղակի ազդեցության արդյունքում իրականացվող մեղմման միջոցառումները ներառում են փոխատուցումը՝ աղտոտված միջավայրում ջրամատակարարման, անտառային և
հողային ռեսուրսների նվազման հետևանքով քանակական ու որակական արդյունաբերական
կորուստների դիմաց, աղտոտված ջրային ռեսուրսների վերականգնման համար պահանջվող
լրացուցիչ ծառայությունների համար, տեղական ջրի որակի վատթարացման հետևանքով հիվանդացած բնակչությանը բժշկական ծառայության տրամադրման համար և աշխատանքի արտադրողականության նվազեցման (այդ թվում՝ աշխատանքից բացակայության) հետևանքով
տնտեսական/ ֆինանսական ազդեցությունների մեղմման համար:Եթե ջրային ռեսուրսների վրա
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հնարավոր ազդեցությունները հանգեցնում է ջրի՝ խմելու կամ տնտեսական ջրամատակարարման համար օգտագործման անհնարինությանը, անհրաժեշտ է անցնել այլ ջրային աղբյուրների
օգտագործմանը և այլ տեխնիկական միջոցառումների իրականացմանը՝ բնակչությանը
համապատասխան

որակի

ջրով

ապահովելու

համար:

Այս

դեպքում

տնտնտեսական

ազդեցությունը գնահատվում է սույն որոշմամբ սահմանված ստանդարտ բանաձևով:
1.1.17. Պայթեցման աշխատանքների կատարման ժամանակ անվտանգության միասնական
կանոնները հաստատելու մասին» որոշում
Այս որոշմամբ պայթուցիկ նյութերը դասակարգվում են՝ ըստ դրանց կիրառման և վտանգավորության:

Ծրագրին առնչվող պահանջներ
Ծրագրի համար ձեռք բերվող բոլոր պայթուցիկ նյութերը պետք է ենթարկվեն փորձարկման՝ որոշելու համար պահման և օգտագործման համար դրանց պիտանիությունը հետևյալ
դեպքերում.
1) արտադրող ընկերությունների կամ այլ կազմակերպությունների պահեստներից դրանք ստանալու ժամանակ,
2) պայթուցիկ նյութերի և պայթեցման միջոցների որակի հետ կապված կասկածների առկայության դեպքում, և
3) երաշխիքային ժամկետի վերջում:
Պայթուցիկ նյութերի և պայթեցման միջոցների փորձարկումը կատարվում է վկայագրված/լիցենզավորված ընկերությունների կամ անհատների կողմից: Լիցենզիան տրամադրվում
է Արտակարգ իրավիճակների նախախարության կողմից:
Պայթուցիկ նյութերը պետք է փաթեթավորվեն և մակնշվեն համաձայն տեխնիկական
պայմանների: Պայթուցիկ նյութերի արկղերը, պարկերը և ծրարները պետք է ունենան տարբերիչ
գույների ուրվագծումներ թաղանթի տեսքով և հատուկ շերտագծով:
Պայթուցիկ նյութերի չորացումը, մանրացումը, մաղումը և պատյանների մեջ լցավորումը
թույլատրվում է կատարել միայն չոր եղանակներին: Հետևաբար, այդ հործողությունները պետք
է կատարվեն այդ նպատակների համար նախատեսված հատուկ շենքերում, ինչպես նաև ծածկված բաց հրապարակներում:

1.1.18. «Հանքի փակման» վերաբերյալ որոշումները և կանոնակարգերը
1. էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի 2011թ.-ի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 249-Ն
հրամանը «Ընդերքօգտագործման իրավունք հայցելու դիմումին կից ներկայացվող բնության

շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատմանը, բնության շրջակա միջա-
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վայրի վրա ազդեցության գնահատմանը և հանքի փակման ծրագրին ներկայացվող պահանջների մասին»
Այս հրամանի 3-րդ հավելվածում ներկայացված են հանքի փակման ծրագրի կազմմանը
ներկայացվող պահանջները:
2. Կառավարության 2012թ.-ի օգոստոսի 23-ի թիվ 1079-Ն որոշումը «Բնության և շրջակա միջա-

վայրի պահպանության դրամագլխի օգտագործման և հատկացումների չափերի հաշվարկման կարգը, մասնագիտական հանձնաժողովի կազմը հաստատելու մասին»։
3. Բնապահպանության նախարարության 2012թ.-ի դեկտեմբերի 24-ի թիվ 365-Ն հրամանը
«Ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների նախահաշվային արժեքների հաշվարկման և ինդեքսա-

վորման կարգը հաստատելու մասին»
Այս հրամանով կարգավորվում է հանքարդյունաբերական ընկերությունների կողմից
փակման ծախսերի հաշվարկումը և ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների ինդեքսավորումը:

Ծրագրին առնչվող պահանջներ
Հանքի փակման նախնական պլանը պետք է ներկայացվի ԷԲՊՆ՝ որպես ընդերքօգտագործման իրավունք հայցելու դիմումի մաս. դրա մանրամասները ներառված են հավելված 8.18ում: Հանքի փակման վերջնական պլանը ներկայացվում է համապատասխան մարմիններ
ՇՄԱԳ-ի հաստատումը ստանալու համար հանքի փակումից 2 տարի առաջ, այդուհանդերձ,
Լիդիանը պարտավորություն է ստանձնել վերականգնելու վնասներ կրած տարածքները ընդերքօգտագործման ծրագրի ընթացում և դա կազմում է Ծրագրի համար փակման և վերականգնողական փուլի պլանավորման մասը:

1.1.19. Շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր տնտեսական վնասի գնահատման և հատուցման
կարգը հաստատելու մասին բանաձև
2015 թ.-ի մայիսի 27-ին ընդունվեց ՀՀ կառավարության N 764 Բանաձևը, ըստ որի
շրջակա միջավայրի վրա տնտեսական ազդեցության գնահատումը իրականացվում է բնապահպանական բաղադրիչներին համապատասխան: Բանաձևը նաև սահմանում է տնտեսական
կորուստի հաշվարկման կարգը: Տնտեսական ազդեցության հաշվարկները իրականացվում են
շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հիմնական փուլում: Տնտեսական
ազդեցության հաշվարկները ներառված են շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման
վերաբերյալ զեկույցում:

Ծրագրին առնչվող պահանջներ
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Տնտեսական ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա պետք է հաշվարկվի սույն բանաձևի հիման վրա և պետք է ներառվի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման
զեկույցում:

1.1.20. Բաց եղանակով մշակվող օգտակար հանածոների հանքավայրերի անվտանգ
շահագործման տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին Բանաձև
Սույն N 51-Ն Բանաձևը ընդունվել է ՀՀ Կառավարության կողմից 2010 թվականի
հունվարի 21-ին: Մինչև 2015թ.-ի Մարտի 3-ը, տեխնիկական կանոնակարգը սահմանում էր, որ
Բացահանքային ավտոմոբիլային ճանապարհների երկայնական թեքությունը, ելնելով անվտանգ երթևեկության պայմաններից, պետք է լինի` բարձված մեքենաների շարժման ուղղությամբ` մինչև 90‰: Այնպիսի ավտոճանապարհների համար, որոնք գործում են բարդ կլիմայական պայմաններում (հաճախակի մառախուղներ, մերկասառույց), ինչպես նաև այնպիսի ճանապարհների համար, որոնք տեղադրված են ծովի մակերևույթից 1000 մ և ավելի բարձրության
վրա գտնվող լեռնային տեղանքում` առավելագույն երկայնական թեքությունը չպետք է գերազանցի 70‰։ Այս բանաձևը փոփոխվել է 2015թ.-ի մարտի 10-ին, ինչի արդյունքում սահմանվել է,
որ բոլոր դեպքերում բացահանքային ավտոմոբիլային ճանապարհների առավելագույն երկայնական թեքությունը կարող է լինել մինչև 100 ‰:

Ծրագրին առնչվող պահանջներ
Ընկերությունը հանքի ենթակառուցվածքների շինարարությունը կիրականացնի համապատասխան վերոնշյալ սահմանմանը, ըստ որի բացահանքային ավտոմոբիլային ճանապարհների առավելագույն երկայնական թեքությունը կարող է լինել մինչև 100 ‰:

1.1.21. Հանրային ծանուցման և քննարկումների իրականացման կարգը
սահմանելու մասին բանաձև
ՀՀ Կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ի N 1325-Ն բանաձևը սահմանում է
ԲՍԱԳ-ի ընթացքում հանրային ծանուցման և քննարկումների իրականացման կարգը, ծանուցմանն առնչվող պահանջները, հանրային լսումների արձանգրություննեևրը, և կարգավորում է
այլ ընթացակարգային հարցերը:

Ծրագրին առնչվող պահանջներ
Հանքի ծրագրում կատարված փոփոխությունները ԲՍԱԳ-ին կցելիս հանրային ծանուցումներ և լսումներ կիրականացվեն սույն բանաձևին խիստ համապատասխան:
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1.1.22. Կանոնակարգող մարմիններ և հարկադիր կատարում
Բնապահպանության նախարարությունը վերահսկողություն է իրականացնում տարբեր
գործակալությունների և տեսչությունների միջոցով բնապահպանական տվյալների հավաքագրման նկատմամբ: Օդի, ջրի և հողի վերահսկողության իրականացման համար պատասխանատու
հիմնական հաստատությունը Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի կենտրոնն է:
Առկա բնապահպանական տվյալների գնահատումն իրականացվում է՝ հաշվի առնելով
ծրագրի բնույթը, բնապահպանական «նորմերի» և կանոնների հետ միասին՝ ծրագրի համար
սահմանված վճարները և արտանետումներիի թույլատրելի կոնցենտրացիաները որոշելու
նպատակով:

Ծրագրին առնչվող պահանջներ
Ամուլսարի ծրագիրն ունի Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման ծրագիր,
որի համաձայն՝ բոլոր ելակետային և գործառնական մոնիթորինգի տվյալները պետք է գրանցվեն տվյալների բազաների համապատասխան համակարգչայնացված ծրագրի միջոցով: Տվյալների բազայի միջոցով կապահովվի հաշվետվությունների ներկայացումը, ինչը կարող է աուդիտի ենթարկվել Ծրագրի իրագործման ընթացում:

1.1.23. Թույլտվությունների ստացման ներկայիս կարգավիճակը
Ծրագրի նախապատրաստման համար պահանջվող՝ ՇՄԱԳ-ի դիմումների համառոտ
նկարագրությունը ներկայացված է

Կառավարության

2013թ.-ի հուլիսի 18-ի որոշման

ընդունումից հետո, որով Սևանա լճի անմիջական ազդեցության գոտում սահմանվեց ՈրոտանԱրփա թունելի բուֆերային գոտին, Լիդիանի և Կառավարության կողմից 2013թ.-ի հուլիսի 30-ին
ստեղծվեց աշխատանքային խումբ՝ Կույտային տարրալվացման հրապարակի նոր վայր գտնելու
համար:
2013թ.-ի հոկտեմբերին Կառավարության հետ ստորագրվեց վերջնական արձանագրությունը՝ առաջարկվող վայրը հաստատելով 28-րդ տեղամասում:
2015-2017թթ. ստացվելիք թույլտվությունների ցանկը ներկայացված է աղյուս․ 1.5-ում և
ներառում է՝
 Ջրօգտագործում և արտահոսք,
 Օդ արտանետումներ և
 Ցիանիդի և այլ վտանգավոր քիմիական ռեագենտների ներմուծման և պահեստավորման
թույլտվություն:
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Հարկ է նշել, որ 2012թ.-ի հունվարին ուժի մեջ մտած՝ Ընդերքի մասին օրենսգրքով
զգալիորեն փոխվել է օգտակար հանածոների արդյունահանման թույլտվություններ ստանալու
գործընթացը: Նոր օրենսգրքով նախատեսվում է կիրառել «մեկ պատուհանի» մոտեցումը Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության հետ համատեղ:

Աղյուսակ 1.4Կառավարության 2013թ.-ի հուլիսի 18-ի որոշման ընդունումից հետո, որով

Սևանա լճի անմիջական ազդեցության գոտում սահմանվեց Որոտան- Արփա թունելի
բուֆերային գոտին, Լիդիանի և Կառավարության կողմից 2013թ.-ի հուլիսի 30-ին ստեղծվեց
աշխատանքային խումբ՝ Կույտային տարրալվացման հրապարակի նոր վայր գտնելու համար:
2013թ.-ի հոկտեմբերին Կառավարության հետ ստորագրվեց վերջնական արձանագրությունը՝ առաջարկվող վայրը հաստատելով 28-րդ տեղամասում:
2015-2017թթ. ստացվելիք թույլտվությունների ցանկը ներկայացված է աղյուս․ 1.5-ում և
ներառում է՝
 Ջրօգտագործում և արտահոսք,
 Օդ արտանետումներ և
 Ցիանիդի և այլ վտանգավոր քիմիական ռեագենտների ներմուծման և պահեստավորման
թույլտվություն:
Հարկ է նշել, որ 2012թ.-ի հունվարին ուժի մեջ մտած՝ Ընդերքի մասին օրենսգրքով
զգալիորեն փոխվել է օգտակար հանածոների արդյունահանման թույլտվություններ ստանալու
գործընթացը: Նոր օրենսգրքով նախատեսվում է կիրառել «մեկ պատուհանի» մոտեցումը Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության հետ համատեղ:

Աղյուսակ 1.4. ՇՄԱԳ-ի դիմումների համառոտ նկարագրությունը ներկա պահի դրությամբ
Թույլտվության
տեսակը
ՇՄԱԳ

Հ-ՇՄԱԳ

Հաստատման
տարեթիվը
2009թ.-ի
դեկտեմբեր

2011թ.-ի
դեկտեմբեր

Տեղամասը
Տիգրանեսի
հանքավայր
ԿՏՀ, հանքաքարի
փոխադրման և
ջարդման օբյեկտներ
և այլն Որոտանի
հովտի առաջարկվող
տարածքի համար

Մեկնաբանություն
Ընթացիկ

Այլևս չի գործում, քանի որ ԿՏՀ տեղամասը փոխվել է
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Մ-ՇՄԱԳ

2012թ.-ի
հուլիս

Տիգրանես/Արտավազդես բացահանք և
ԴԱԼ տեղամասի վայրը (13-րդ տեղամաս)

Հանքի ծրագիրն այժմ ընդլայնվել է՝ ներառելով Էրատոն, այնպես որ պահանջվում է լրացուցիչ Մ-ՇՄԱԳ այս օբյեկտի
և ԴԱԼ տեղամասի նոր վայրի համար
(ներկայացվել է 2014թ.-ի օգոստոսին և
հաստատվել ՝ 2014թ.-ի հոկտեմբերին)

Հ-ՇՄԱԳ

Հաստատված
չէ (ներկայացվել է
2013թ.-ի
ապրիլին)

ԿՏՀ-ի վերանայված
վայրը (14-րդ
տեղամաս)

Այս տեղամասը չէր հաստատվել Կառավարության 749-Ն որոշման ընդունման
պատճառով և, որպես այդպիսին, այս ՀՇՄԱԳ-ը այլևս տեղին չէ

2014թ.-ի
նոյեմբեր

Տիգրանես/ Արտավազդես և Էրատո
բացահանքեր, ԴԱԼ,
փոխակրիչ, ջարդիչ
կայաններ, ԿՏՀ, ԱԴՎ
և հանքի նախագծի
հետ կապված մանրամասներ

Ընթացիկ

Հանքային իրավունք
Ընդերքօգտագործման
թույլտվություն
(ՇՄԱԳ և տեխնիկական անվտանգություն)
Լեռնհատկացման
ակտ
Ընդերքօգտագործման
պայմանագիր

2015թ.-ի
Փոփոխություններ
Ընթացքի մեջ է
դեկտեմբեր
Հանքի Ծրագրում
Ծանոթագրություն՝ «Հ» տառը նշանակում է Հայեցակարգային, իսկ «Մ» տառը՝ Մանրամասն
ԲՍԱԳ

Աղյուսակ 1.5. ՀՀ-ում Ամուլսարի հանքի նախապատրաստման համար պահանջվող թույլտվությունները
Լիցենզիայի/
թույլտվության
անվանում
Օգտակար հանածոների արդյունահանման իրավունք
(ՕՀԱԻ)
Տեխնիկական
անվտանգություն

Լեռնհատկացման
ակտ

Դիմում/ տրամադրում
Հանքաքարի արդյունահանումը թույլատրելու
համար
Հայաստանում գործող
անվտանգության բոլոր
նորմերին ծրագրի համապատասխանության
հաստատում
Հողի նպատակային նշանակությունը գյուղատնտեսականից արդյունաբերականի փոխելու համար
պահանջվեց համապատասխանեցնել հանքարդյունաբերության ամբողջ
ենթակառուցվածքը և
ստանալ շինարարության
թույլտվություն

Կարգավիճակ

Մեկնաբանություն

Տրված է

Ուժի մեջ է մինչև 2034թ.-ը

Տրված է

Ուժի մեջ է մինչև ՕՀԱԻ-ի գործողության ավարտը, եթե բացահանքում
իրականացվող գործողությունների նախագծում փոփոխություններ չկատարվեն:

Տրված է

Տրված է մինչև ՕՀԱԻ-ի գործողության
ավարտը: Կառավարության հետ ստորագրվել է Ընդերքօգտագործման պայմանագիր, և բոլոր Ընդհանուր ենթակառուցվածների համար տրամադրվել
է ԼՏ:
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Լիցենզիայի/
թույլտվության
անվանում

Դիմում/ տրամադրում

Կարգավիճակ

Ջրօգտագործումը և
արտահոսքը թույլատրելու
համար

Տրված է
միայն երկրաբանական
ուսումնասիրությունների համար

Օդ արտանետումների թույլտվություն

Օդ արտանետումները
թույլատրելու համար

Տրված է
միայն երկրաբանական
ուսումնասիրությունների համար

Պայթուցիկ նյութերի օգտագործման
թույլտվություն
(պահում, տեղափոխում, օգտագործում)

Պայթուցիկ նյութերի օգտագործումը և պահպանումը թույլատրելու
համար

Ջրառի և արտահոսքի լիցենզիա

Ցիանիդի և այլ
վտանգավոր քիմիական ռեագենտների ներմուծման և պահեստավորման
թույլտվություն

ՑԿՄՕ*-ին Ցիանիդի մատակարարման համապատասխանություն

Շինարարական և
ճարտարապետական թույլտվություններ
Գազի և էներգիայի
օգտագործման
նախագծեր, ինչպես նաև շինարարական փորձա-

Վտանգավոր քիմիական
ռեագենտների ներմուծումը և պահեստավորումը
թույլատրելու համար

Ընկերությունը պարտավորվել է գործել ՑԿՄԻ**
կողմից սահմանված պահանջներին համապատասխան, հետևաբար փոխադրողը և արտադրողը
նույնպես պետք է գործեն
ՑԿՄԻ կողմից սահմանված
պահանջներին համապատասխան.
Ստանալու համար հաստատում առ այն, որ Ծրագրի նախագիծը համապատասխանում է ՀՀ ստանդարտներին և նորմերին
Գազի և էներգիայի օգտագործումը թույլատրելու
համար

Մեկնաբանություն
Ընկերությունն ունի ջրահեռացման
թույլտվություն ուսումնասիրության
աշխատանքների իրականացման
համար Ընդերքօգտագործման համար
ստանալու թիրախային ժամկետը՝
2016թ.-ի 2-րդ եռամսյակ:
Ընկերությունն ունի արտանետման
թույլտվություն ուսումնասիրության
աշխատանքների իրականացման
համար:
Ընդերքօգտագործման համար ստանալու թիրախային ժամկետը՝ 2016թ.-ի
2-րդ եռամսյակ:

Տրված չէ

Ընկերությունը պայմանագիրը կկնքի
այն Ընկերության հետ, որն ունի պայթեցման աշխատանքների իրականացման և պայթուցիկ նյութերի պահպանման թույլտվություն:

Տրված չէ

Ազգային ՇՄԱԳ-ի նախագծումը և
գնահատման հաստատումն ավարտին
հասցնելուց հետո Ընկերությունը կդիմի ներմուծման և պահեստավորման
թույլտվություն ստանալու համար:
Թույլտվությունը տրամադրվում է 1
տարի ժամկետով, այսպիսով, դիմումը
կներկայացվի աշխատանքները սկսելուց մեկ տարի առաջ:
Ստանալու թիրախային ժամկետը՝
2017թ.-ի 3-րդ եռամսյակ:

Ավարտված
չէ

Ընկերությունը ցիանիդ կգնի այն արտադրողից, որը գործում է ՑԿՄՕ-ով
սահմանված պահանջներին համապատասխան՝ համագործակցելով ՑԿՄԻ
գլխավոր վերստուգողի հետ՝ ապահովելու համար գործնական տարբերակների համապատասխանությունը
ՑԿՄՕ-ի պահանջներին:

Տրված չէ

Տրված չէ

Ստանալու թիրախային ժամկետը՝
2016թ.-ի 3/4-րդ եռամսյակ:
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Լիցենզիայի/
թույլտվության
անվանում
քննություն և թույլտվություններ
Թափոնների
անձնագրեր
Վտանգավոր թափոնների փոխադրման, պահեստավորման և տեղադրման լիցենզիա

Թափոնների գոյացման չափանիշների և դրանց տեղադրման սահմանաչափերի վերաբերյալ հաստատված նախագիծ

Թափոնների տեղադրման տեղանքի գրանցումը
ռեեստրում

Մատնունի ծիրանավորի տեղափոխման թույլտվություն

Դիմում/ տրամադրում

Կարգավիճակ

Թափոնների տարբեր տեսակների դասակարգելու և
թափոնների տեղակայումը
և դրանց թաղումը թույլատրելու համար

Տրված չէ

Անհրաժեշտ է թափոնների
փոխադրման, պահպանման, և տեղադրման

Մեկնաբանություն

Տրված չէ

համար
Ծրագիրը պետք է ներառի
գոյացած թափոնների ֆիզիկա-քիմիական կազմը,
քանակը, տեսակը, վտանգավորության աստիճանը
(դասը), տեղադրման տեղանքի տարածքը և դրա
ծավալը, ինչպես նաև
շրջակա միջավայրի վրա
թափոնների վնասակար
ազդեցության առավելագույն թույլատրելի չափանիշները
Ավելի քան 25 ք.մ. տարածք
և (կամ) ավելի քան 50 խորանարդ մետր ծավալ
ունեցող թափոնների տեղադրման տեղանքները
պետք է գրանցվեն ռեեստրում ՝ գրանցման ձևը ներկայացնելու միջոցով:
Թույլ տալ Ծրագրի տեղամասից բույսերի տեղափոխումը և դրանց փոխանցումը հետազոտական
հաստատություն

Տրված չէ

Տրված չէ

Տրված է

Ըստ ՀՀ կառավարության 2014թ.-ի
հուլիսի 31-ի N 781-Ն որոշման: Համապատասխան դիմումը ներկայացվել
2014 թ.-ի դեկտեմբերի 23-ին, և տրվել է
2015 թ.-ի օգոստոսի 8-ին

Նշումներ.
*ՑԿՄՕ (Ցիանիդի կառավարման վերաբերյալ միջազգային օրենսգիրք)
** ՑԿՄԻ (Ցիանիդի կառավարման միջազգային ինստիտուտ)
Ծանոթագրություն 1՝ Ցիանիդի ներմուծման և պահեստավորման թույլտվությունը վավեր է մեկ տարի
ժամկետով:
Նախատեսվող գործունեության ՇՄԱԳ-ը բնապահպանական հաստատման համար պահանջվող վերջին
փաստաթուղթն է, որպեսզի ծրագիրն ունենա պահանջվող բոլոր թույլտվությունները: Այն պետք է ձեռք
բերել նախքան շինարարության որևէ գործողություն սկսելը:
Ծանոթագրություն 2՝ Շենքերի, օբյեկտների, համալիրների կառուցումը և այլ նախատեսվող
գործողություններ, որոնք գերազանցում են շինարարության թույլատրելի մակերեսը (1500 քառ. մետր)
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ենթակա են ՇՄԱԳ փորձաքննության: Առանձին ՇՄԱԳ փորձաքննություն չի պահանջվում, եթե դրանք
հստակ ներկայացված են դրական փորձագիտական եզրակացություն ունեցող Հանքի Ծրագրում:
Ծանոթագրություն 3՝ Հանքի փակման ծրագիրը պետք է ներկայացնել ԷԲՊՆ որպես Հայեցակարգային
մակարդակի նախագիծ՝ Հանքի Նախագծի և ՇՄԱԳ-ի հետ միասին: Հանքի փակման ծրագիրը
հաստատվել է Հանքի Նախագծի և ՇՄԱԳ-ի հետ միասին որպես Օգտակար հանածոների
արդյունահանման թույտվության և Օգտակար հանածոների արդյունահանման իրավունքի մաս: Հանքի
փակման ծրագիրը պետք է թարմացվի հանքի գործունեության ողջ ժամանակահատվածում և
ներկայացվի համապատասխան մարմիններին հանքի փաստացի փակումից 2 տարի առաջ:
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2. ԱՄՈՒԼՍԱՐԻ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՈՒ
ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
2.1. Կլիմա
Կլիմայական ցուցանիշները (օդի ջերմաստիճանը, տեղումների քանակը, քամու արագությունն ու ուղղությունը և այլն) ուսումնասիրվել են տարբեր բարձունքային գոտիներում
ավտոմատ ռեժիմով աշխատող օդերևութաբանական կայանների (երկու Campbell Scientific
շարժական կայան, Հայպետհիդրոմետի Որոտանի լեռնանցքի և Ջերմուկ քաղաքի) երկար (մոտ
45) տարիների տվյալների վերծանմամբ: Նկ. 2.1.1-ում արտացոլված են այդ կայանների
տեղադիրքը:

Նկ. 2.1.1. Օդերևութաբանական կայանների և օդի որակի մշտադիտարկման վայրերը

Ամուլսարի տարածքը բնութագրվում է բավականին խիստ կլիմայական պայմաններով՝
երկարատև ցուրտ ձմեռներով և կարճատև զով ամառներով:
Տեղումների և ջերմաստիճանի դինամիկան

Որոտանի լեռնանցքում տեղումների ու ջերմաստիճանի ամսական միջինները արտացոլված են նկ. 2.1.2-ում, որի համաձայն ամենաառատ անձրևները գրանցվել են ապրիլին՝
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միջինը 72 մմ, իսկ ամենաքիչը օգոստոսին՝ 9 մմ: Ամենաբարձր ջերմաստիճանը գրանցվել է
օգոստոսին՝ միջինը 21oC, ամենացածրը` հունվարին -12oC:

Նկ. 2.1.2. Որոտանի լեռնանցքում ջերմաստիճանի և տեղումների տարեկան դինամիկան՝ ըստ պետական
օդերևութաբանական կայանի 1988-2008 թթ. ամփոփ դիտարկումների

Ամենացածր միջին ջերմաստիճանը հունվարին է՝ -7.5oC, հուլիսին և օգոստոսին՝ 16.3° և
16.5°C է համապատասխանաբար: Տեղումների տեղաբաշխումը մոտ է Որոտանի լեռնանցքին.
ամենաառատ ամիսը ապրիլն է (107 մմ), իսկ հուլիս-սեպտեմբերին տեղումները սակավ են:
Տարեկան միջին տեղումները կազմում են 768.9 մմ:
Նկ. 2.1.3-ում ամփոփված են Ջերմուկում տեղումների և ջերմաստիճանի ամսական
միջինները:
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Նկ. 2.1.3. Ջերմուկում տեղումների (մմ) և ջերմաստիճանի (°C) ամսական միջին տվյալները
(1961-2012 թթ.)
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Ամուլսարում գործող շարժական օդերևութաբանական կայանում գրանցված տեղումների և ջերմաստիճանի դինամիկան արտացոլված է նկ. 2.1.4-5-ում, համաձայն որի առավելագույն ջերմաստիճանն էր 24°C, նվազագույնը՝ -17°C-ի: Առավելագույն անձրևային տեղումներն
արձանագրվել են 2011 թ. հուլիսի 22-ին` 33.2 մմ:

Նկ. 2.1.4. Տեղումների և ջերմաստիճանի դինամիկան Ամուլսարի գագաթին (2011 թ.)
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Նկ. 2.1.5. Ջերմաստիճանի դինամիկան Ամուլսարի գագաթին (2012/13 թթ.)

Ձնածածկույթ
Տարվա 5-6(7) ամիսներին կուտակվող ձյան պաշարներով են պայմանավորվում մնացած
ամիսներին տարածքի գետային ցանցի և լանդշաֆտների այլ բաղադրիչների ջրապահովվածությունը: Ձյան շերտի կուտակման մոնիտորինգը վկայում է, որ Որոտանի լեռնանցքը ծածկված
է ձյան շերտով նոյեմբեր-ապրիլին, մինչդեռ Ամուլսարի բարձրադիր վայրերում ձյան տեղում-
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ներն սկսվում են հոկտեմբերին և որոշ հատվածներում ձյան մնացորդը պահպանվում են մինչև
հունիս: Ծրագրի շրջակայքի հարթավայրերում հալոցքը տեղի է ունենում ապրիլ-մայիս
ամիսներին, իսկ Ամուլսարի գագաթին՝ մայիս-հունիս
ամիսներին (աղյուս. 2.1.1):
Տարբեր

բարձրություններում

ձնածածկույթում

ջրի պաշարները ամփոփված են աղյուս. 2.1.2-ում:

Աղյուսակ 2.1.1. Ձյան հալոցքի
բաշխվածությունը, %
Վայրը
Հարթավայր և լանջեր
Գագաթ

IV
25
-

V
60
75

VI
15
25

Աղյուսակ 2.1.2. Կուտակվող ձյան շերտի բազմամյա միջին արժեքները ըստ ամիսների
Բարձունքային
Ձյան մեջ ջրի պաշարը (W,մմ) ըստ ամիսների
XI
XII
I
II
III
VI
V
գոտիները, մ
8
Մինչև 2550
28
47
68
80
39
0
2550-2600
9
30
49
69
82
43
1
2600-2650
10
31
50
71
85
47
2
2650-2700
11
32
51
72
87
53
3
2700-2750
12
34
52
74
90
58
4
2750-2800
13
36
54
76
92
65
6
2800-2850
15
38
55
77
94
72
9
2850-2900
17
40
56
78
96
88
14
2900-2950
18
41
58
80
99
97
20
20
2950-ից բարձր
43
59
82
101
108
31

Ինժեներական հաշվարկների համար կարևոր է նաև գոլորշունակության տվյալները:
Աղյուս. 2.1.3-ում բերված են Որոտանի լեռնանցքի օդերևութաբանական կայանի երկարամյա
ամսական գոլորշունակության տվյալները:
Աղյուսակ 2.1.3. Որոտանի լեռնանցքի գոլորշունակության ամսական տվյալները
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
9.0 10.1 14.0 32.8 64.9 135.0 187.5 198.3 157.3 37.6 22.7 11.8
Միջին (մմ)
4.5
4.6
5.4
8.9
1.6
20.3
32.3
32.2
29.2
2.6
8.8
4.6
Ստանդ շեղում
18.2 23.4 28.6 53.3 68.4 172.7 252.2 292.4 218.2 42.8 44.3 27.3
Առավել.
3.9
2.6
5.2 22.9 61.9 96.0 138.0 160.7 116.2 33.2 9.7
5.2
Նվազ.

Ընդ
880.9
-

Քամիներ
Քամիների գերիշխող ուղղությունների և արագությունների ելակետային տվյալները
անհրաժեշտ են փոշու տարածական բաշխման մոդելավորման համար:

Որոտանի լեռնանցքի քամու տվյալները ամփոփված են աղյուս. 2.1.4-ում: Նկ. 2.1.6-ում
արտացոլված են քամու ուղղության և արագության տարեկան միջինները, որոնք ցույց են
տալիս, որ գերիշխող ուղղությունը արևելքից է և տարվա կտրվածքով այն չնչին է տատանվում:
Նկ. 2.1.7-ում արտացոլված են Ջերմուկում 1966-2015 թթ. քամու արագության և մթնոլորտային ճնշման միջինացված տվյալները: Ջերմուկում քամու միջին արագությունը հիմնականում
բարձր է գարնանն ու ամռանը, սակայն բոլոր ամիսների միջին թվերը ցածր են, համեմատաբար
փոքր արագություններով, իսկ քամու ուժգնացումները տեղի են ունենում հազվադեպ, և սա

49
նման է Որոտանի լեռնանցքում գրանցված տվյալներին: Ճնշման ամսական միջին թվերը համեմատաբար քիչ են տատանվում և ցույց են տալիս, որ ամռան-աշնան ամիսներն դիտվում է
կայուն բարձր ճնշում:

Ամիս

Աղուսյակ 2.1.4. Որոտանի լեռնանցում չոր քամիների ամսական ամփոփ տվյալները, 2000-2008 թթ.
Քամու միջին ուղղությունը՝ ժամանակի տոկոսային արտահայտությամբ
346o to 16o to 46o to
76o to 106o to 136o to 166o to 196o to 226o to 256o to 286o to 316o to
o
o
o
15
45
75
105o
135o
165o
195o
225o
255o
285o
315o
345o
I
4.9
0.2
1.3
29.9
4.3
0.5
2.4
1.7
1.2
14.2
31.4
7.7
II
4.2
0.5
0.4
32.6
5.8
0.5
3.0
1.7
1.6
11.5
30.1
7.7
III
3.5
0.3
1.4
22.1
8.8
1.1
6.5
1.9
2.2
15.4
25.1
11.8
IV
5.5
1.8
4.4
24.3
15.4
2.4
8.0
2.9
2.7
11.8
15.4
5.0
V
2.2
0.4
0.9
37.39
9.0
1.1
7.6
2.0
1.0
15.8
14.6
7.4
VI
2.5
0.1
0.9
52.0
14.8
1.0
7.7
2.0
1.1
7.0
9.1
1.8
VII
1.2
0.1
1.8
63.8
17.9
1.3
4.5
0.9
0.3
5.1
2.5
0.4
VIII
1.2
0.1
0.8
63.8
17.2
1.1
5.1
1.0
0.8
5.6
3.0
0.3
IX
1.8
0.3
1.3
57.2
11.5
0.9
5.4
1.3
1.1
9.9
7.6
1.5
X
2.6
0.9
1.2
37.3
11.1
1.1
4.6
1.5
1.9
15.9
16.3
5.7
XI
3.2
0.3
0.8
22.4
6.1
0.5
3.9
1.2
1.5
17.2
32.4
10.0
XII
1.9
0.3
0.6
39.3
5.7
0.6
5.5
2.8
1.9
15.5
19.5
6.3

Նկ. 2.1.6. Որոտանի լեռնանցքում քամու միջին ուղղությունները

Ամուլսարի գագաթին քամու ուղղությունները տարբեր էին, սակայն գերակշռում էր
արևելքից արևմուտք ուղությունը: Նկ. 2.1.8-ում բերված են տեղամասում քամու արագությունները, որոնք ընդհանուր առմամբ տատանվել են 3-7 մ/վ սահմաններում, իսկ առավելագույնը 15
մ/վ էր (հոկտեմբերին): Ավելի ցածրադիր վայրում քամու արագությունները ավելի ցածր էին` 1-5
մ/վ: Ձմռանը ցուցանիշները ավելի ցածր էին՝ միջինում 4-6 մ/վ (նկ. 2.1.9):
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Նկ. 2.1.7. Ջերմուկում ամսական միջին քամու արագությունն (մ/վ) ու
մթնոլորտային ճնշումը (մմ սնդիկի սյուն), 1966-2012 թթ.

Նկ. 2.1.8. Քամու արագությունը Ամուլսարի գագաթին (մայիս-հոկտեմբեր, 2011 թ.)
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Նկ. 2.1.9. Քամու արագությունը Ամուլսարի գագաթին (հոկտեմբեր-մայիս, 2012/13 թթ.)
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2.2. Օդի որակը
2.2.1. Ներածություն
Օդի որակը սահմանվում է որպես մթնոլորտի վիճակի գնահատում` կենսական մեկ կամ
մի քանի տեսակների պահանջների կամ մարդու ցանկացած կարիքի կամ նպատակի համեմատ:
Ծրագրի իրագործման տեսակետից կարևորվում են օդի որակի այն պարամետրերը, որոնք
կարող են ազդել մարդու առողջության կամ շրջակա միջավայրի վրա. օդում առկա փոշու
մասնիկները (PM10 և PM2.5 և ավելի մեծ չափի մասնիկներով տհաճ փոշի), ազոտի օքսիդները
(NOx) և ծծմբի երկօքսիդը (SO2):
Փոշու մասնիկները (PM10 and PM2.5). օդում պարունակվող փոշու մասնիկները զգալիորեն
տարբերվում են իրենց ֆիզիկական և քիմիական բաղադրությամբ, աղբյուրով և հատիկների
չափերով: Մինչև 10 µm մասնիկները, որոնք կարող են շնչելու ճանապարհով հայտնվել վերին
շնչուղիներում, հայտնի են որպես PM10, իսկ մինչև 2.5 µm մասնիկները, որոնք շնչմամբ կարող
են հասնել թոքեր, հայտնի են որպես PM2.5: Այդ մասնիկները մտահոգության տեղիք են տալիս,
քանի որ դրանք բավականաչափ փոքր են շնչառական համակարգ մուտք գործելու համար և
բարձր կոնցենտրացիայի պարագայում կարող են ազդել մարդու առողջության վրա: PM10 և PM2.5
մասնիկները կարող են արձակման կետից անցնել ավելի քան 1 կմ տարածություն և, ի տարբերություն փոշու ավելի խոշոր մասնիկների, դրանց տարածումը կախված չէ քամու ուղղությունից: Որպես այդպիսին, մոնիտորինգի ենթարկված PM10/2.5 մակարդակները որպես կանոն
բավական կայուն են թե աղբյուրից քամու, և թե աղբյուրից քամուն հակառակ ուղղություններով:
PM10/2.5 մասնիկների հիմնական աղբյուրները այրումն է, մասնավորապես` տրանսպորտային
միջոցների արտանետիչ խողովակները, փայտի վառարանները, էներգակայանները և այլն:
Հաշվի առնելով, որ մասնիկները ծագում են շարժական և անշարժ տարբեր աղբյուրներից,
դրանց քիմիական և ֆիզիկական բաղադրությունը կարող է խիստ տարբերվել: PM10 /2.5
մասնիկները կարող են ուղղակիորեն արտանետվել կամ ձևավորվել մթնոլորտում, երբ գազային
աղտոտիչները, օրինակ` SO2 և NOx–ը, ռեակցիայի մեջ մտնելով ձևավորում են փոքր
մասնիկներ:
Հանքափոշու ավելի խոշոր մասնիկները` 10-75 µm մեծությամբ, առողջության համար
նույն հետևանքները չեն առաջացնում, ինչ ավելի փոքր` PM10/2.5 մասնիկները, և ընդհանուր
առմամբ համարվում են պարզապես տհաճ փոշի, քանի որ մարդկանց մտահոգությունները այս
պարագայում հիմնականում վերաբերում են մակերևույթների աղտոտմանը: 30-75 m մեծության հանքային մասնիկներն ունեն համեմատաբար ծանր զանգված և նստեցման մեծ արագությունը, և դրանք սովորաբար բնական ճանապարհով կուտակվում են արձակման կետից 100 մ
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շառավղով տարածքի ներսում, այդուհանդերձ 30 µm չափի մասնիկները կարող են տարածվել
արձակման վայրից մինչև 300 մ: Նորմալ եղանակային պայմաններում 10-30 µm չափերի մասնիկները սովորաբար մթնոլորտից դուրս են ընկնում արձակման կետից 100-250 մ շառավղով
տարածքում: Մոդելավորման ուսումնասիրությունները նաև ցույց են տվել, որ աղբյուրից հեռանալուն զուգահեռ էականորեն (գրեթե լոգարիթմիկ տեմպով) նվազում են նստեցման ցուցանիշները: Փոշու առավել խոշոր հատիկների նստվածքը կարող է վնասակար ազդեցություն ունենալ
բույսերի աճի վրա` տերևների մակերևույթը փակելու հետևանքով հանգեցնելով ֆոտոսինթեզի և
աճի տեմպի նվազեցման:
Ազոտի օքսիդներ (NOx) անվանում են ազոտի օքսիդի (NO) և ազոտի երկօքսիդի (NO2)
խառնուրդին: Դրանք անօրգանական գազեր են, որոնք առաջանում են, երբ միանում են ազոտը
և թթվածինը (երկուսն էլ առկա են մթնոլորտում): Դրանք նաև առաջանում են տրանսպորտային
միջոցների, արդյունաբերական գործընթացների և էներգաարտադրության նպատակով հանածո
էներգակիրների այրման հետևանքով: Ապացուցված է, որ 40–100 µg/մ3-ից բարձր կենտրոնացումների դեպքում NO2-ի երկարաժամկետ ներազդեցությունը կարող է վնասակար լինել թոքերի
աշխատանքի համար և մեծացնել շնչառական ախտանիշների ռիսկը: Ազոտի օքսիդները նաև
օզոնի ձևավորման ելանյութերն են, որոնք գետնամերձ մակարդակում կարող են ազդել մարդու
առողջության վրա և վնասել բուսականությանը:
Ծծմբի օքսիդներ (SOx) տերմինը վերաբերում է ծծումբ և թթվածին պարունակող մի շարք
միացությունների, որոնցից առավել հաճախ հանդիպողը ծծմբի երկօքսիդն է (SO2): SOx
օքսիդների ամենամեծ մարդածին աղբյուրը ծծումբ պարունակող հանածո վառելանյութի (մասնավորապես` ածխի և նավթի) այրումն է, սակայն SOx օքսիդներ առաջանում են նաև մետաղի
ձուլման և արդյունաբերական այլ գործընթացների ժամանակ: Ծծմբի օքսիդներ առաջանում են
նաև բնական ճանապարհով` հրաբուխներից, անտառային հրդեհներից, օվկիանոսներում և
քայքայվող բուսանյութից: Օվկիանոսները, ջրաճահճային հանդակները և լճերը հանդես են
գալիս որպես բնական կոնքեր ծծմբի օքսիդների համար: Ծծմբի օքսիդների թե քրոնիկ, թե սուր
ներազդեցությունը կարող է վնաս պատճառել շնչառական համակարգին: Բացի դրանից, գոյություն ունի որոշակի կապ ծծմբի օքսիդների մեծ քանակությունների քրոնիկ ներազդեցության և
սրտի հիվանդությունների միջև: Ծծմբի օքսիդները կարող են խոնավ պայմաններում տարալուծվել մթնոլորտում` առաջացնելով ծծմբաթթուներ (հաճախ հանդիպող անվանումը` թթվային
անձրևներ): Դրանք վնասում են տերևների արտաքին պաշտպանիչ մոմապատ շերտը` ազդելով
բույսի աճի վրա: Ծծմբաթթուները կարող են նաև թթվայնացնել հողերը և ջրային ուղիները`
առաջացնելով ավելի մասշտաբային հետևանքներ շրջակա միջավայրի համար:
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Արտանետումների առկա աղբյուրները. տարածաշրջանում չկան խոշոր քաղաքային
կամ արդյունաբերական կենտրոններ, որոնք կարող են նշանակալից ազդեցություն ունենալ
տարածաշրջանային կամ տեղական օդի որակի վրա: Ուսումնասիրվող տարածքում արտանետումների ամենամոտ հնարավոր աղբյուրը Ջերմուկն է, որտեղ այրման արտանետումներ են
առաջանում տրանսպորտային միջոցների արտանետիչ խողովակներից, կենցաղային ջեռուցումից և գործող կենցաղային աղբավայրից (Կեչուտ): Ջերմուկը գտնվում է առաջարկվող Էրատո
բացահանքից հյուսիս-հյուսիս-արևմուտք, ավելի քան10 կմ հեռու, որտեղ քամիները հիմնականում փչում են արևելքից: Ջերմուկը չի իրականացնում բավականաչափ մեծ արդյունաբերական
գործունեություն, որը կարող է ազդել Ծրագրի ելակետային իրավիճակի մոնիտորինգի վրա:
Ծրագրի 10 կմ շառավղով ընկած գյուղերում և Ծրագրի սահմաններում ընկնող հողերում
արտանետումների մակարդակը շատ ցածր է: Առկա սահմանափակ քանակությամբ արտանետումներն առաջանում են հիմնականում տրանսպորտային միջոցների արտանետիչ խողովակներից, իսկ ձմռանը՝ ջեռուցման համար կենցաղային օջախներից:
Ծրագրի տարածքում և մերձակայքում ամենաշատ օդ արտանետվող բաղադրիչը փոշին
է կամ օդի մեջ գտնվող մասնիկները, որոնք արձակվում են գործունեության տարբեր ձևերի
ընթացքում, օրինակ` ասֆալտապատ և ոչ ասֆալտապատ ճանապարհներով տրանսպորտային
միջոցների երթևեկությունից, ինչպես նաև` քամու էռոզիան բաց տարածքներում պահվող
կարծր նյութերից, ազդեցությունը կրող հողային մակերեսներից և ոչ ասֆալտապատ ճանապարհներից:

2.2.2. Մոնիտորինգի մեթոդներն ու վայրերը
Գազի մոնիտորինգ. Գեոթիմը տեղամասում իրականացրել է NO2 և SO2 գազերի ելակետային մոնիտորինգ` օգտագործելով Gradko բաշխիչ խողովակներ բնակավայրերի հինգ տեղանքներում: Ակրիլից խողովակները նախատեսված են օդով փոխանցվող գազերի պասիվ
նմուշառության համար: Խողովակը պարունակում է կլանիչ նյութ, որը կարող է հետագայում
անալիզի ենթարկվել ուլտրամանուշակագույն/տեսանելի սպեկտրոֆոտոմետրիայի միջոցով՝
հղումներ կատարելով UKAS-ին (Միացյալ Թագավորության հավատարմագրման ծառայության՝
United Kingdom Accreditation Service) կալիբրացիայի սանդղակին, որը կիրառելի է այս մեթոդաբանության դեպքում: Խողովակներն ունեն օգտագործման երաշխավորվող ժամկետ, որը սովորաբար մոտ 4 շաբաթ է, որից հետո դրանք հեռացվում են նմուշառության վայրից և անալիզների
համար վերադարձվում արտադրողի հավատարմագրված լաբորատորիա:
SO2 և NO2 պարամետրերից յուրաքանչյուրի համար հինգ ներկայացուցչական
վայրերում տեղադրվել են գազի նմուշառության երկու «Gradko» սարքեր (նկ. 2.2.1):
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Մոնիտորինգի կետերից յուրաքանչյուրում եղել են
դիֆուզիոն երկու խողովակներ, որոնք զուգահեռաբար աշխատել են 4-6 շաբաթ անընդհատ 2011/2012թթ. աշնանն ու ձմռանն
ընկած ժամանակահատվածում և հաջորդաբար ամեն ամիս
2013թ. դեկտեմբերից ի վեր: Այս մոնիտորինգն իրականացվում
է ընթացիկ: 2013թ. մոնիտորինգի սկզբին Սարալանջի մոնիտորինգի վայրը փոխարինվեց Ջերմուկում նոր բնակելի վայրով:

Նկար 2.1.1. DustScan DS100

2015թ.-ին մոնիտորինգային կետերը վերանայվել են և սարքավորումները փոխարինվել են
Շվեդիայի Շրջակա Միջավայրի Հետազոտական Ինստիտուտի կողմից մատակարարվող
նմուշառման պասիվ սարքերով, իսկ «Gradko» սարքերը դարձել են անմատչելի (Բաժին 2.2.3):
Փոշու մոնիտորինգ - DustScan DS100-ը փոշու ուղղության չափիչ սարք է, որով գնահատվում է փոշու նստման մակարդակը (10-75 µm չափերի փոշու ցանկացած մասնիկ) և ցույց է
տալիս, թե որ ուղղություններից կարող են արտանետումներն առաջանալ (նկ. 2.1.1): Տեղամասում օգտագործվել է ութ DustScam DS100:
DS100 պասիվ նմուշառման սարք է, որի համար էլեկտրականության աղբյուր չի պահանջվում: Սարքը հավաքում է փոշին 360o նմուշառության կետի շուրջ բոլորը, այն փակցնելով
կպչուն մակերևույթի վրա: Նմուշառության գլանը տեղավորվում է սարքի մեջ և փակվում
անձրևապաշտպան վահանով: Նմուշառման գլանում և սարքում դեպի հյուսիս նիշերն ապահովում են, որ կպչուն թղթի դիրքը ճիշտ և համապատասխան լինի: Նմուշառության կպչուն թուղթը
նախատեսված է այնպես, որ ակնհայտ է դառնում, որ հարթակի վրա փոշի է նետվել, կամ արվել
են խազելու փորձեր՝ արդյունքները նենգափոխելու նպատակով:
Արտադրողը խորհուրդ է տալիս կպչուն թղթերը հավաքել 1-14 օրդաշտում լինելուց
հետո: Ծրագրի մոնիտորինգի ժամանակահատվածներում միջին ժամանակը, որի ընթացքում
յուրաքանչյուր կպչուն թուղթը թողնվել է դրսում, կազմել է 7.5 օր:
Նմուշառության ողջ գլանը որպես կանոն վերադարձվում է արտադրողին տրանսպորտային փոխադրման համար հատուկ հարմարեցված անոթով, սակայն Գեոթիմը որոշել է կպչուն
թուղթն առանձնացնել և փակել տեղում՝ նախքան անալիզի նպատակով այն «DustScan»-ին
վերադարձնելը միջազգային բեռնափոխադրումների հետ կապված բարդություների պատճառով՝ այս գործընթացի ճշգրտությունը կարելի է ապահովել՝ լամինացնելով կպչուն թուղթը
նախքան այն անալիզի համար «DustScan»-ին ներկայացնելը:
Մասնիկների մոնիտորինգ - Osiris Turnkey. Օդում առկա տարբեր չափերի մասնիկների
կոնցենտրացիաների և կոնցենտրացիաների կարճաժամկետ կամ երկարաժամկետ ուսումնասիրությունների նպատակով՝ PM10 և PM2.5 շարքերի որոշման համար օգտագործվել են Osiris
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Turnkey մոնիտորները (նկ. 2.2.2):
«Osiris Turnkey» մոնիտորը լույսի ցրման մեթոդով
որոշում է օդում պարունակվող մասնիկների կոնցենտրացիան և չափերը: Օդի նմուշը ներս է քաշվում գործիքի մեջ
մխոցի օգնությամբ, որից հետո այն անցնում է լազերային
ճառագայթի միջով՝ ֆոտոմետրով, ապա անցնում ֆիլտրի
միջով: Առանձին մասնիկներով ցրվող լույսը վերածվում է
էլեկտրական ազդակի, որը համաչափ է տվյալ մասնիկի
մեծությանը: Լույսի ցրման չափումները վերցվում են նեղ
անկյան տակ, որպեսզի չեզոքացվի նյութի բաղադրության

Նկար 2.2.2. Osiris Turnkey մոնիտոր

ազդեցությունը:
SKC EPAM 5000 մոնիտոր. շարժական մարտկոցով
զինված EPAM մոնիտորինգային սարքը ձեռք է բերվել
մասնիկների մոնիտորինգային կարողությունների հզորացման նպատակով: Դրա օգնությամբ հնարավոր է 24
ժամ շարունակ մշտադիտարկել PM2.5 կամ PM10 մասնիկների կոնցենտրացիաները: Օդում փոշու մասնիկների կոնցենտրացիան (մգ/մ3) անհապաղ և շարունակաբար չափման նպատակով EPAM սարքն օգտագործում է զրոյին մոտ
անկյուններ ինֆրակարմիր ճառագայթման լույսի ցրման

Նկար 2.2.3. EPAM 5000 մոնիտոր

սկզբունքը:
Մոնիտորինգի անցկացման վայրեր են ընտրվել չափումների յուրաքանչյուր տեսակի
համար, որպեսզի հնարավոր լինի պատկերացում կազմել ելակետային պայմանների մասին:
Մոնիտորինգի կետերն ընտրելս հաշվի են առնվել տեղի զգայուն ընկալիչները և Ծրագրի
զարգացման պահանջներ, որոնք ժամանակի ընթացքում փոփոխվել են:

2.2.3. Մոնիտորինգի արդյունքներ
Գազերի մոնիտորինգ
SO2 և NO2 գազերի մոնիտորինգի արդյունքները ներկայացված են աղյուս. 2.2.1-4.4.3-ում:
2015թ.-ին Gradko դիֆուզիոն խողովակների օգտագործումը ոչ ԵՄ երկրներում այլևս
հնարավոր չի եղել և որպես փոխարինիչ դիտարկվել է այլընտրանքային պասիվ նմուշառման
սարքի տարբերակը: Ամսեկան ելակետային տվյալների հավաքագրման շարունակման նպատակով Gradko դիֆուզիոն խողովակների նմանությամբ աշխատող ՇՄՀԻ դիֆուզիոն նմուշառ-
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ման սարքերը 2015թ. օգոստոսին տեղակայվել են նույն 5 բնակավայրերում և լրացուցիչ վեց
վայրերում:
Աղյուսակ 2.2.1. 2011/12թթ. աշնանը/ձմռանը Gradko դիֆուզիոն խողովակների օգտագործմամբ օդի որակի
մոնիտորինգի արդյունքները
SO2
NO2
3
Ամսեկան (ժամանակ. միջին արժեքμg/մ )
Ամսեկան (ժամանակ. միջին արժեք μg/մ3)
Սեպ./հոկ.

Նոյ.

Դեկ.

Հունվ.

Գորայք
Սարալանջ
Սարավան
Գնդեվազ

2.19
1.66
1.67
1.44

1.57
1.25
1.69
-

2.37
3.23
4.77
2.36

1.29
2.05
2.85
1.15

Կեչուտ

1.12

1.39

2.70

-

Սեպ./հոկ.

Նոյ.

Հունվ.

Գորայք
Սարալանջ
Սարավան
Գնդեվազ

4.12
5.42
4.12
6.21

12.34
5.83
3.42
3.86

3.35
4.59
8.97
2.74

Կեչուտ

1.92

9.89

-

Աղյուսակ 2.2.2. 2014թ. Gradko դիֆուզիոն խողովակների օգտագործմամբ օդի որակի մոնիտորինգի
արդյունքները NO2 գազի համար
Միջին
NO2 գազի ամսեկան կոնցենտրացիա (μg/մ3)
կոնցենտՏեղնաք
Փետ.
րացիա
Հունվ.
Ապր. Մայ. Հուն. Հուլ. Օգոս. Սեպ. Հոկ. Նոյ. Դեկտ.
/Մարտ
(μg/մ3)
Գորայք
2.11
1.84
2.62
2.94
1.69 3.50
2.14
4.79 3.22 3.58
2.58
2.82
Սարավան

9.71

7.83

5.83

6.13

5.07

4.60

3.79

7.78

9.47

9.59

9.41

7.20

Ջերմուկ

4.76

3.08

2.58

3.11

2.34

3.17

2.61

4.79

4.40

4.81

5.61

3.75

Կեչուտ

6.99

6.64

4.56

2.98

3.20

3.86

3.20

3.86

5.14

7.31

8.98

5.15

Գնդեվազ

3.82

2.45

1.94

2.50

2.59

3.03

2.19

4.11

3.44

3.97

3.87

3.08

Ընդգծված արդյունքները հաշվետու շեմից ցածր են գտնվում. Այդ պատճառով ներկայացված արդյոնքները
վատթարագույն դեպքի կոնցենտրացիաներն են
Աղյուսակ 2.2.3. 2014թ. Gradko դիֆուզիոն խողովակների օգտագործմամբ օդի որակի մոնիտորինգի
արդյունքները SO2 գազի համար
Միջին
SO2 գազի ամսեկան կոնցենտրացիա (μg/մ3), 2014թ.
կոնցենտՏեղնաք
Փետ.
րացիա
Հունվ.
Ապր. Մայ. Հուն. Հուլ. Օգոս. Սեպ. Հոկ. Նոյ. Դեկտ.
/Մարտ
(μg/մ3)
Գորայք
1.35
0.73
1.22
1.15 1.02 0.20
0.79
0.97 1.44 1.22
1.69
1.07

1.22 0.95 0.20
1.38
0.97 1.08 1.29
1.94
1.13
Ջերմուկ
1.18
1.15 0.95 0.20
0.95
2.82 1.08 1.06
1.02
1.12
Կեչուտ
2.51
1.51
1.22
1.15 0.95 0.20
1.42
0.97 1.53 1.83
3.37
1.51
Գնդեվազ
1.26
1.04
1.21
1.15 0.95 0.20
1.50
0.97 1.07 1.06
1.11
1.05
Ընդգծված արդյունքները հաշվետու շեմից ցածր են գտնվում. Այդ պատճառով ներկայացված արդյոնքները
վատթարագույն դեպքի կոնցենտրացիաներն են
Սարավան

1.23

0.98
0.73

1.22
1.21

NO2 և SO2 գազերի ամսեկան կոնցենտրացիաների մոնիտորինգի առաջին արդյունքները
ներկայացված են աղյուս. 2.2.4-ում:
Ինչպես նշված է նախորդ աղյուսակներում NO2-ի բոլոր ֆոնային կոնցենտրացիաները
ԱՀԿ-ի NO2-ի ուղեցույցի մակարդակներից զգալիորեն ցածր են (աղյուս. 2.2.4): Քանի որ ԱՀԿ-ի
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SO2-ի ստանդարտները հիմնված են ոչ թե երկարաժամկետ միջին, այլ օրեկան միջին ցուցանիշի
վրա, ապա դժվար է ուղղակի համեմատություն կատարել: Այնուամենայնիվ, SO2-ի կոնցենտրացիաների անալիզներից շատերի արդյունքները լաբորատոր սարքերի գրանցման նվազգույն
շեմից ցածր էին՝ համարյա բացառելով մոնիտորինգի վայրերում SO 2-ի մակարդակների՝ ԱՀԿ-ի
24 ժամվա կտրվածքով 20 μg/մ3 սահմանին մոտ լինելու հավանականությունը: Այս արդյունքը
համապատասխանում է տեղանքում ոչ զգալի աղտոտման աղբյուրներով գյուղական վայրի
համար ակնկալվող արդյունքին:
Աղյուսակ 2.2.4. ՇՄՀԻ դիֆուզիոն նմուշառման սարքերի օգտագործմամբ օդի որակի
2015թ. մոնիտորինգի արդյունքները
Տեղանք

ամսեկան կոնցենտրացիա (µg/m3)
Օգոստոս Սեպտեմբեր Հոկտեմբեր
NO2

SO2

Գորայք

0.8

NO2
3.0

SO2
0.7

NO2
2.8

SO2
0.5

3.0

Սարավան

3.2

0.8

4.5

1.1

7.7

0.9

Ջերմուկ

3.0

0.6

3.0

0.7

2.7

0.4

Կեչուտ

1.8

0.7

2.2

0.8

3.0

0.6

1.9

0.7

1.9

0.9

2.5

0.5

1.1

0.7

0.8

0.8

0.9

0.4

0.8

1.1

0.4

Գնդեվազ
AQ1
AQ2

1.2

0.7

1.1

AQ3

1

0.7

0.8

0.9

1.1

0.5

AQ4

1.3

0.8

1.3

0.9

2.0

0.5

AQ5

0.7

0.7

0.5

1.1

0.8

0.5

AQ6

1.2

0.8

1.2

0.8

1.1

0.6

Փոշու մոնիտորինգ
DustScan DS100-ի տվյալները հավաքվել են մոնիտորինգի ութ վայրերից: Մոնիտորինգն
իրականացվում է միայն ձյան բացակայության ժամանակ, քանի որ ձմռան ամիսներին դժվար է
հասնել մոնիտորինգի վայրեր: Հայտնի չէ, թե ինչու Գնդեվազի և Ջերմուկի բնակելի վայրերի
ընկալիչներում մոնիտորինգը չի իրականացվել ողջ տարին, սակայն փոշու գոյացումը ձյան
ամիսներին քիչ հավանական է:
Ամենահամընդգրկուն տվյալները ստացվել են ADE2, ADS3 և ADW4 մոնիտորինգի կետերի համար: Առկա են 2011թ. հունիս-օգոստոս, 2012թթ. հուլիս-սեպտեմբեր և 2013թ. հուլիս-սեպտեմբեր ամիսների վերաբերյալ տվյալներ բոլոր հաջորդական շաբաթների համար: ADN1 կետի
տվյալները ընդգրկում են նախապես նշված նմուշառման կետերի տվյալները՝ բացառությամբ
2011թ. հավաքվածների:
ADJ5,ADG7 և ADHLP8 նմուշառման կետերի վերաբերյալ տվյալներ են հավաքվել 2013թ.
ապրիլին և 2013թ. հուլիս, օգոստոս և սեպտեմբեր ամիսներին բոլոր հաջորդական շաբաթների
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ընթացքում: ADHLP9 կետի տվյալները հավաքվել են միայն 2013թ. սեպտեմբերին:
Նմուշառման յուրաքանչյուր վայրում յուրաքանչյուր ամսվա ընթացքում վերցված DS100
նմուշների քանակը ներկայացված է աղյուս. 2.2.5-ում: Քանի որ, որպես կանոն, նմուշառման
հաճախականությունը 6-7 օր է կազմել, որևէ կոնկրետ նմուշարկման վայրից վերցվող նմուշների
առավելագույն քանակը որևէ ամսում պետք է լիներ 4 կամ 5՝ կախված այն բանից, թե այդ
ամսվա առաջին նմուշը երբ է վերցվել:

2
2

2
2

1
1
1

Սեպտ.

2
6
6

1

Օգոստ.

1
2
2

2

5

1

1
5
5

1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4
3

4
1
4
4
4
3
2
3

14
10
14
14
14
13
11
3

Հանրագ
ումար

2013 Ընդամ.

Հուլիս

3
3

2

2013

Ապրլ

1
1
1

6

Սեպտ.

2

Օգոստ.

3

2012

Հուլիս

Օգոտստ.

1

2012
Ընդամ.

2011
Ընդամ.

Հուլիս

ADE2
ADHLP8
ADJ5
ADN1
ADS3
ADW4
ADG07
ADHLP09

2011

Հունիս

Նմուշառման կետ

Աղյուսակ 2.2.5. DustScan DS100 նմուշարկման հաճախականությունն՝ ըստ շաբաթների

25
10
14
17
25
24
11
3

DS100 նմուշները հնարավորություն են տալիս փոշու նստման երկու չափում իրականացնել՝ բացարձակ տարածքի ծածկույթի (AAC%) և արդյունավետ տարածքի ծածկույթի (EAC%):
ԴաստՍկան ուղեցույցի Ծանոթություն 3-ի1 համաձայն AAC%-ն ցույց է տալիս փոշու
աղբյուրի ուժգնությունն ու կշիռը: Դա որոշվում է կպչուն թղթի վրա փոշու առկայության հիման
վրա՝ անկախ փոշու գույնից: AAC%-ը գնահատում է փոշու պատճառով հավանական տհաճության մակարդակը՝ հաշվի առնելով փոշու գույնի մգությունն ու փոշու պատճառով հավանական
աղտոտումը:
DustScan DS100-ը բաժանվում է ուղղորդված հատվածների, որը հնարավորություն է
տալիս որոշելու կպչուն թղթի վրա փոշու նստման ուղղությունը:
AAC%-ի առումով փոշու աղբյուրի կշռի դասակարգման չափանիշները ներկայացված են
աղյուս. 2.2.6-ում: EAC%-ի առումով փոշու պատճառով հավանական տհաճության դասակարգման չափանիշները ներկայացված են աղյուս. 2.2.7-ում:
Աղյուս. 2.2.6-ը և 2.2.7-ը կազմվել են DustScan Ուղեցույցի Ծանոթագրություն 3-ի ցուցում1ԴաստՍկան ուղեցույցի Ծանոթություն 3. Ուղղորդիչ փոշու վերաբերյալ տվյալների գնահատում,
http://www.dustscan.co.uk/Portals/0/PDFs/Guidance%20Note3.pdf, վերջին անգամ խմբարվել է 17/07/2014թ.
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ների հիման վրա, և նմուշառման արդյունքների մեկնաբանությունները DustScan DS100-ի
Ուղղորդված փոշու հոսքի վերաբերյալ յուրաքանչյուր հաշվետվությունում տրամադրվել են
Գեոթիմին:
Աղյուսակ 2.2.6. AAC% Աղբյուրի կշիռ
AAC% արժեքն՝ ըստ
Աղբյուրի կշիռ
նմուշառման ինտերվալների
Շատ ցածր 0
<80%
Ցածր
1
80% -<95%
Միջին
2
95% -<99%

Աղյուսակ 2.2.7. EAC% հավանական տհաճության
մակարդակ
Հավանական տհաEAC% օրեկան
ճության մակարդակ
արժեքը
Շատ ցածր
0
<0.5%
Ցածր

1

0.5% -<0.7%

Բարձր

3

99% - 100%

Միջին

2

0.7% -< 2.0%

Շատ բարձր

4

100% 45°-ի դեպքում

Բարձր

3

2.0 - <5.0%

Շատ բարձր

4

>=5.0%

Աղյուսակ 2.2.8-ում պատկերված աղտոտման հետևյալ վարդը նշում է 12 ուղղություններից եկող փոշու աղբյուրի կշռի և հավանական տհաճության մակարդակների հաշվարկի հաճախականությունը տոկոսներով նմուշարկման յուրաքանչյուր մասի համար: Հայտնաբերման
սահմանից ցածր տվյալները հաշվարկում չեն ներառվում: Նկար 2.2.5-ում ներկայացված են
Աղյուսակ 2.2.8-ի AAC%-ի աղտոտման վարդերը Օդի որակի ելակետային մոնիտորինգի
քարտեզի վրա՝ տարածական կերպով ներկայացնելով փոշու նստման ելակետային տվյալները:
Առաջին հերթին դիտարկվում է AAC%-ն: ADN1 և ADS3 նմուշառման կետերում փոշու
նստման հաճախականությունն ամենամեծն է, աղբյուրի կշիռը՝ բարձր: ADN1 կետում փոշու
աղբյուրի կշիռը բարձր է հիմնականում հարավ-արևելքից եկող փոշու պատճառով (մոնիտորինգի ժամանակահատվածի 11.3%), իսկ ADS3 կետում՝ հիմնականում արևելքից եկող և արևելքհյուսիս-արևելք ուղղությամբ փոշու պատճառով (մոնիտորինգի ժամանակահատվածի 5.6%):
ADN1 և ADW4 կետերում կշռի բարձր ցուցանիշները հավանաբար նմուշարկման ժամանակահատվածներում Ամուլսարում իրականացվող հետազոտությունների և երկրաբանատեխնիկական ուսումնասիրությունների հետևանքով են: ADS3-ի արևելքից եկող փոշու հաշվարկի
բարձր տվյալները կապվում են քամու գերակշռող ուղղության հետ և կարող են Որոտանի
լեռնանցքի երկայնքով ճանապարհային երթևեկության արդյունք լինել: Փոշու նստման միջին
կշռով աղբյուրների բարձր հաճախականություններ գրանցվել են

Ջերմուկի մոնիտորինգի

կետում (ADJ5), որտեղ փոշու հոսքը հարավ-արևելքից է: Պատճառը հավանաբար նմուշառման
վայրի մոտ ճանապարհային երթևեկությունն է: Գնդեվազի նմուշառման կետում փոշու նստման
արդյունքները ցածր են, և կշիռն՝ առավել մեծ հյուսիսից եկող փոշու դեպքում մոնիտորինգի
ժամանկահտվածի մոտ 3.4%-ի ընթացքում: Սա ցույց է տալիս, որ Գնդեվազում կա փոշու շատ
փոքր աղբյուր՝ հավանաբար աղբը վառելու պատճառով:
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ADE2

AD S3

ADN1

Աղյուսակ 2.2.8. Աղտոտման վարդեր, որոնք ցույց են տալիս փոշու նստման հաճախանակնություններն՝
ըստ փոշու ուղղության՝ խմբավորված աղբյուրի կշռի(AAC%)
և հավանական տհաճության (EAC%)հիման վրա
Նմուշա
ռման
AAC%՝ ըստ ինտերվալների
EAC%՝օրական
կետ
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ADHLP8

ADJ5

ADW4

Նմուշա
ռման
կետ

AAC%՝ ըստ ինտերվալների

EAC%՝օրական
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AAC%՝ ըստ ինտերվալների

EAC%՝օրական

ADG7

ADHLP9

Նմուշա
ռման
կետ

EAC%-ն դիտարկելիս նմուշարկման կետերի մեծ մասում, նմուշառման ժամանակահատվածներում, տհաճության բարձրից շատ բարձր հավանական մակարդակի գրանցման
հաճախականությունները ցածր են (2% կամ ավելի քիչ) բոլոր ուղղություններից միասին: Միակ
բացառությունը ADN1 կետն է, որտեղ փոշու նստման հավանական տհաճությունը բարձրից
շատ բարձր է նմուշարկման ժամանակահատվածի մոտ 9%-ի ընթացքում՝ հարավից ADN1-ի
արևելք-հարավ-արևելք ուղղությամբ (9.8% բոլոր ուղղություններից միասին):
AAC% և EAC%-ի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ փոշու նստման մակարդակը որպես
կանոն ցածր է եղել նմուշարկման ժամանակահատվածում և ցույց է տալիս ազդեցությունը
քամու գերակշռող ուղղությունից (մոնիտորինգի ժամանակահատվածում քամին հիմնականում
արևելքից է եղել, տես՝ Բաժին 2.2):
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Մասնիկների մոնիտորինգ
Յուրաքանչյուր ամենամոտ բնակավայրի համապատասխան 5 տեղամասերից 2011թ.-ին
հավաքագրվել են մասնիկների մոնիտորինգի սահմանափակ ելակետային տվյալներ: 2011թ.
հունիսի կեսերից մինչև նոյեմբերի կեսերը, 5-30 օր տևողությամբ ամենժամյա մոնիտորինգի
արդյունքում բացահայտվել են մասնիկների ֆոնային կոնցենտրացիաների մեծ տատանումներ,
որոնց վրա ազդում են այսպիսի կարճ մոնիտորինգային շրջանների հետ կապված խիստ շեղվող
տվյալների նմուշները:
2014թ.ին երկու Osiris մոնիտորներն էլ վերադարձվել են արտադրողին` ստուգաճշտման
և արդիականացման նպատակով: Osiris մոնիտորի չափումների համալրման նպատակով
հեռավոր վայրերում 24-ժամ շարունակ ճշգրիտ չափումներ կատարող հարմար շարժական
էլեկտրասնուցման ցանցից չսնուցվող մոնիտորի բացահայտմանն ուղղված հետազոտություն է
իրականացվել: Օդի որակի, աղմուկի և թրթռման կառավարման պլանի համաձայն (V2),
հուսալի երկարաժամկետ ելակետային տվյալների ձեռքբերման նպատակով Osiris մոնիտորներ
են տեղադրվել հանքի շահագործման աշխատանքներին առավել մոտ զգայուն ընկալիչներ
հանդիսացող վայրերում, մասնավորապես Գնդեվազում և Կեչուտում: Գնդեվազում և Կեչուտում
2015թ. հունիսից Osiris գործիքների կիրառմանը զուգընթաց ձեռք է բերվել և դաշտային
պայմաններում փորձարկվել մեկ EPAM մոնիտոր:
Այս գործիքի միջոցով 2015թ. հունիսից մինչև հոկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում
PM10 մասնիկների կոնցենտրացիաների չափումներ են կատարվել Գնդեվազում և Կեչուտում,
PM2.5 մասնիկների կոնցենտրացիաների չափումները նույն տեղնանքներում կատարվել են
հունիսիսց մինչև հուլիսի կեսերը: 24 ժամվա միջին արդյունքները ներկայացված են Նկար 2.2.5.2.2.8-ում:
Ի լրումն Գնդեվազում և Կեչուտում սահմանված երկարաժամկետ մոնիտորինգային
տեղանքներին, Ծրագրի տարածման գոտու գյուղական վայրերում մեկնարկել է մասնիկների
ելակետային

կարճաժամկետ

(24-ժամ)

պարբերական

մոնիտորինգ:

Օդի

որակի

Տիգրնես/Արտավազդեսից դեպի արևմուտք ընկած AQ9 և ԴԱԼ-ից հյուսիս ընկած AQ10
մոնիտորիգային կետերն ընտրվել են ծրագրի աշխատանքային տեղանքների մոտ ելակետային
պայմանների սահմանման նպատակով: Սակայն այս կետերը միևնույն ժամանակ հեռու են
բնակավայրերում մարդու գործունեության հնարավոր ազդեցությունից (ինչպեսին է օրինակ,
տներում վառելիքի այրումը ջեռուցման/կերակրի պատրաստման նպատակով):
Մոնիտորինգային կետերում 24 ժամում մասնիկների միջին կոնցենտրացիաները
ներկայացված են նկ. 2.2.9-2.2.12-ում:
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PM10 մասնիկների կոնցենտրացիաները Գնդեվազում

PM10 Concentration (ug/m3)
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Նկար 2.2.5. PM10 մասնիկների միջին կոնցենտրացիաները 24 ժամում– Գնդեվազ

PM2.5 մասնիկների կոնցենտրացիաները Գնդեվազում
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Նկար 2.2.6. PM2.5 մասնիկների միջին կոնցենտրացիաներ 24 ժամում– Գնդեվազ

65

PM10 մասնիկների կոնցենտրացիաները Կեչուտում
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Նկար 2.2.7. PM10 մասնիկների միջին կոնցենտրացիաները 24 ժամում– Կեչուտում

PM2.5 մասնիկների կոնցենտրացիաները Կեչուտում
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Նկար 2.2.8 PM2.5 մասնիկների միջին կոնցենտրացիաները 24 ժամում– Կեչուտում
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PM10 մասնիկների կոնցենտրացիաները AQ9 տեղանքում
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Նկար 2.2.9. PM10 մասնիկների միջին կոնցենտրացիաները 24 ժամում– Տիգրնես/Արտավազդեսից
դեպի արևմուտք ընկած AQ9 տեղանք
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PM2.5 մասնիկների կոնցենտրացիաները AQ9 տեղանքում
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Նկար 2.2.10. PM2.5 մասնիկների միջին կոնցենտրացիաները 24 ժամում– Տիգրնես/Արտավազդեսից
դեպի արևմուտք ընկած AQ9 տեղանք

Ստացված

տվյալներից

կարելի

է

տեսնել,

որ

PM10 մասնիկների

ելակետային

կոնցենտրացիաները Գնդեվազում 59 մոնիտորինգային օրերից 19-ում (32%) գերազանցում են
ԱՀԿ 24-ժամում միջին կոնցենտրացիաների արժեքները, իսկ Կեչուտում 59 մոնիտորինգային
օրերից ընդամենը 6-ում (11%):
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PM10 մասնիկների կոնցենտրացիաները AQ10 տեղանքում
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Նկար 2.2.11. PM10 մասնիկների միջին կոնցենտրացիաները 24 ժամում– ԴԱԼ-ից հյուսիս ընկած AQ10
տեղանք
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PM2.5 մասնիկների կոնցենտրացիաները AQ10 տեղանքում

Date
Average (3.0ug/m3)

Data Points

Նկար 2.2.12. PM2.5 մասնիկների միջին կոնցենտրացիաները 24 ժամում– ԴԱԼ-ից հյուսիս ընկած AQ10
տեղանք

Մասնիկների ուղեցույցային արժեքները ներկայացված են աղյուս. 2.2.9.-ում:
Մինչ

այժմ

իրականացված

մոնիտորինգի

կարճ

ժամանակահատվածում

AQ9

տեղանքում միայն մեկ օր է գերազանցում դիտարկվել, իսկ AQ10-ում գերազանցումներ չեն
արձանագրվել: Ոչ մի մոնիտորինգային տեղանքում ԱՀԿ 24-ժամում PM2.5 մասնիկների միջին
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կոնցենտրացիաների գերազանցումներ չեն արձանագրվել:
Աղյուսակ 2.2.9. PM10 և PM2.5 մասինկների ուղեցույցեր
2006 թվականի փետրվարի 2ի N160-Ն որոշման PM2.5 և
PM10 մասնիկների միջին
օրական ՍԹԿ-երը μg/m3

ԱՀԿ ուղեցույցային
արժեքներ μg/m3

24-ժամում
միջին

Տարեկան
միջին

24-ժամում միջին

PM10

50

20

60

PM2.5

25

10

35

Մինչ օրս կատարված մոնիտորինգի շրջանակներում մասնիկների կոնցենտրացիաների
չափման օրինաչափությունը ցույց է տալիս, որ ԱՀԿ տարեկան միջին ուղեցույցային արժեքները
ենթարկվելու են նույն օրինաչափությանն այն առումով, որ նախքան շահագործումը Ծրագրի
հարևանությամբ ակնկալվում է PM10 մասնիկների ուղեցույցային արժեքների գերազանցում:
Մոնիտորիգի արդյունքները ցույց են տալիս, որ PM 2.5 մասնիկների տարեկան ուղեցույցային
արժեքները չեն գերազանցվի:

Ամփոփում
Ծրագրի տրածքում և դրա շուրջը 2011թ. ի վեր իրականացվել է օդի որակի մոնիտորինգ
ելակետային առկա պայմանները ֆիքսելու նպատակով:
NO2 և SO2-ի մոնիտորինգն ավարտվել է հինգ տեղական համայնքներում գոյություն
ունեցող տների մոտ: Գրանցվել են շատ ցածր արդյունքներ (SO 2-ի մակարդակները հաճախ
հայտնաբերման մակարդակից ցածր են), որը համապատասխանում է գյուղական վայրերի
համար ակնկալվող արդյունքին: Տեղանքում աղտոտման էական աղբյուրներ չեն հայտնաբերվել:
Այս սարքերում մոնիտորինգի ծրագիրը շարունակական է:
Փոշու նստման մոնիտորինգ է իրականացվել Ծրագրի հիմնական ենթակառուցվածքների
տեղակայման վայրերի մոտակա տեղանքներում: Արդյունքների համաձայն փոշու բնական և
պոտենցիալ տեխնածին աղբյուրներում նստման մակարդակները ցածր են՝ բաշխված ըստ տեղի
քամիների ուղղությունների և ուժգնության: Ակնկալվում է, որ PM10և PM2,5 մանր մասնիկների
մոնիտորինգի արդյունքները նմանատիպ կլինեն: PM10և PM2,5 մասնիկների հետագա մոնիտորինգը կապահովի ելակետային վիճակի արձանագրումը նախքան շինարարության մեկնարկը:
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2.3. Ամուկ և վիբրացիա (ցնցումներ)
2012 թ. սեպտեմբերին, 2013թ. ապրիլին և 2014թ. մայիս/հունիսին տասնօրյա ժամանակահատվածում Գորայք, Ուղեձոր, Սարալանջ, Սարավան, Գնդեվազ, Կեչուտ և Ջերմուկ համայնքներում ուսումնասիրվել են աղմուկի ելակետային պայմանները՝ ուշադրությունը կենտրոնացնելով բնակելի տարածքների ընկալիչների վրա:
Աղմուկի գնահատման մեթոդաբանություն. բոլոր չափումներն անցկացվել են օգտագործելով Cirrus Research CR811C և CR821C Wardell-armstrong ընկերության կողմից, տեսակ 1-ը, որը
ինտեգրում է աղմուկի մակարդակի չափիչներ: Աղմուկի մակարդակ չափիչը ուղղահայաց
տեղադրվում է եռոտանու վրա՝ գետնից 1.2-1.5 մ բարձրությամբ և ավելի քանի 3.5 մ
հեռավորությամբ ցանկացած այլ արտացոլող մակերեսներից: Աղմուկի մակարդակը չափվել է
դաշտային պայմաններում 1 կՀ-ին 94 dB պայմանական մակարդակում, չափման ընթացքում
շեղում չի գրանցվել: Ա-կշռված Leq2 և L903 աղմուկի մակարդակները չափվել են ըստ ՄՖԿ-ի՝
Աղմուկի մասին ուղեցույցի յուրաքանչյուր տեղամասում մի քանի օրվա ընթացքում և՛ ցերեկային, և՛ գիշերային ժամերին՝ ներկայացուցչական տվյալներ ձեռք բերելու նպատակով:
Աղմուկի ելակետային պայմանները ազդակիր համայնքներում ներկայացված են աղյուս.
2.3.1-2-ում: Ծրագրից դեպի հյուսիս արևմուտք ընկած Կեչուտ և Ջերմուկ համայնքները գտնվում
են H-42 պետական մայրուղուց դեպի արևմուտք սահմաններից դուրս: Ջերմուկ քաղաքը առևտրային և զբոսաշրջային նշանակության քաղաք է՝ բազմաթիվ հյուրանոցներով և շշալցման երկու
գործարաններով: Աղմուկի միջավայրը հանգիստ է, և գյուղական աղմուկի հիմնական աղբյուրն
է երթևեկությունը և տվյալ համայնքի տարածքին առնչվող գործողությունները (աղյուս. 2.3.1):
Աղմուկի մշտադիտարկող կետը գտնվում էր բնակելի տարածքի ներսում քաղաքի հարավային
մասում, բնակելի շենքերի հարևանությամբ գտնվող բաց տարածքում:
Կեչուտը գտնվում է Ջերմուկ քաղաքի հարավում: Բացի տեղական մանկապարտեզից և
դպրոցից, միջավայրը հանգիստ է և գյուղական (աղյուս. 2.3.1-2): Աղմուկի մոնիտորինգի կետը
գտնվում էր գյուղից դեպի հարավ-արևելք բաց տարածքում, որը մոտ էր Ծրագրի տարածքին:
Գնդեվազ, Սարավան, Սարալանջ և Գորայք գյուղերում հիմնական զբաղմունքը գյուղական տնտեսությունն է: Աղմուկի ելակետային վիճակի վրա ազդում են կենդանիները և գյուղատնտեսական մեքենաների (տրակտորների) շահագործումը: Տարածաշրջանում բնակավայրերից
հեռու գտնվող առանձին ֆերմերային տնտեսությունները քիչ են: Փոխարենը, տեղի գյուղացիա2 Համարժեք շարունակական աղմուկի մակարդակ. կայուն ձայնի ճնշում, որը պարունակում է համարժեք
քանակության ձայնի էներգիա՝ որպես ժամանակի ընթացքում տատանվող ձայնի ճնշման
մակարդակներ:
3 Աղմուկի մակարդակ, որը գերազանցում է չափման ժամանակահատվածի 90% (հաճախ դիտարկվում է
որպես ելակետային):
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կան տնտեսություններն ապրում են գյուղական տներում, և նրանց այգում կամ բակում հաճախ
հանդիպում են հավեր, բադեր, շներ և երբեմն էլ՝ անասուններ: Ուստի, աղմուկի ելակետային
վիճակի մոնիտորինգն իրականացվել է գյուղերում բնակելի տների այգիների տարածքում, քանի
որ համարվել է, որ դրանից կարելի է ստանալ բնակավայրերի ընկալիչների ներկայացուցչական
պատկեր:
Աղյուսակ 2.3.1. Ցերեկային ժամերին աղմուկի ելակետային պայմանները
Համայնք
Չափված աղմուկի մակարդակը
LAeq (dB)
LAeq 90 (dB)
43
35
Կեչուտ
40
34
Ջերմուկ
48
36
Գնդեվազ
49
38
Սարավան
46
39
Սարալանջ
42
30
Ուղեձոր
47
32
Գորայք
Ծանոթագրություն. չափումները կատարվել են 2012թ և 2013թ. ապրիլին և 2014թ. մայիսին/հունիսին:
Աղյուսակ 2.3.2. Գիշերային ժամերին աղմուկի ելակետային պայմանները
Չափված աղմուկի մակարդակը
LAeq (dB)
LAeq 90 (dB)
36
31
Կեչուտ
42
35
Ջերմուկ
38
33
Գնդեվազ
40
34
Սարավան
43
32
Սարալանջ
47
42
Ուղեձոր (բնակեցված)
37
28
Ուղեձոր (չբնակեցված)
37
30
Գորայք
Ծանոթագրություն. չափումները կատարվել են 2012թ. սեպտեմբերին և 2013թ. ապրիլին և 2014թ.
մայիս/հունիսին:

Գնդեվազ գյուղը գտնվում է Ծրագրից և H-42-ից դեպի արևմուտք: Գյուղի մեծ մասը
ավելի ցածր բարձրության վրա է, քան ճանապարհը, որը գտնվում է Արփա գետի հովտից դեպի
արևմուտք: Աղմուկի մոնիտորինգի տեղամասը գտնվում է գյուղի արևելքում պտղատու այգում.
միջավայրը հանգիստ է, քանի որ բավարար հեռու է H-42-ից, ինչը նվազեցնում է երթևեկության
աղմուկի ազդեցությունը: Գյուղի ծայրամասում և դեպի հյուսիս, H-42-ից դուրս, թռչնաբուծական
տնտեսություն է, սակայն այն ներկայումս մասամբ է գործում:
Սարավան, Սարալանջ և Գորայք գյուղերը գտնվում են M-2 մայրուղու մոտ: Սարավանի
և Սարալանջի բնակելի տարածքները M-2-ին մոտ են: Այդտեղ գյուղացիները մրգեր, բանջարեղեն և այլ ապրանքներ են վաճառում: Սարավանում մոնիտորինգի կետը գտնվում է M-2-ից
դեպի հարավ, իսկ գյուղը տեղակայված է բաց տարածքում, բնակելի շինություններին մոտ, ինչը
բնորոշ է գյուղին: Ինչպես նշվել էր, M-2 մայրուղու աղմուկի աղբյուրներն են երթևեկությունը և
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գյուղատնտեսական գործունեությունը: Սարալանջում աղմուկի մոնիտորինգի կետը գտնվում է
M-2-ից դեպի հյուսիս՝ գյուղի ծայրամասում, որը հարում է Ծրագրի տարածքին: Աղմուկի
միջավայրը նույնն է ինչ Սարավանում՝ M-2 մայրուղու երթևեկությունը և նախկինում նշված
գյուղատնտեսական գործունեությունը:
Գորայք գյուղը տեղակայված է M-2 մայրուղուց դեպի հյուսիս և ճանապարհից հեռու է:
Փոխադրամիջոցների և հետիոտների ճանապարհը օղակաձև շրջանցումն է՝ գյուղի բնակելի
մասով: Կաթի գործարանը և բենզալցակայանը Գորայքի միակ արդյունաբերությունն են, և
ճանապարհային երթևեկությունը շատ ցածր մակարդակի է: Աղմուկի մոնիտորինգի կետը
գտնվում է գյուղի արևմուտքում՝ Արշակի հետին պլանում: Չափիչը տեղադրված է տների և
գյուղատնտեսական օժանդակ շինությունների միջև գտնվող տնամերձ հողամասում: Նկարում
ներկայացված է գյուղատնտեսական գործունեությունը, որը ծավալվում է բնակելի տարածքի
հարևանությամբ և արտացոլվում է աղմուկի ելակետային միջավայրում:
Ուղեձոր տարին մինչև 7 ամիս (մայիս-նոյեմբեր) զբաղեցնում են անասուններ արածեցնող քոչվոր ընտանիքները: Գյուղ հասնել հնարավոր է M-2 մայրուղուց բարձրացող չասվալտապատ ճանապարհով: Քանի որ Ուղեձորը ժամանակավորապես է բնակեցված, այն ճանաչվել է
աղմուկի զգայուն ընկալիչ, և դրա աղմուկի ելակետային միջավայրը ներկայացված է աղյուս.
2.3.1-2-ում: Բացառությամբ ամառային սեզոնի, բնակավայրը չունի մարդածին աղմուկի աղբյուրներ, բացի M-2 մայրուղիով հազվադեպ անցնող բեռնատար մեքենաների հեռավոր ձայնից:
Ամռանը բնակեցված բնակավայրերի մեծամասնությունը նայում են դեպի Ծրագրի կետ: Աղմուկի մոնիտորինգի կետը գտնվում է այգում՝ բնակելի շինության ներսում: Հետազոտությունները
իրականացվել են Ուղեձորում աշխատանքային և արձակուրդային ժամանակահատվածներում:
Ուղեձորում մշտադիտարկվող աղմուկի մակարդակները (ոչ աշխատանքային ժամերին) համարվում են բնորոշ ավելի մեծ գյուղական տարածքի համար, որտեղ աղմուկի տարածումը քիչ է
և առաջանում է ոչ մարդու գործունեության արդյունքում: Ուղեձորից չափված աղմուկի մակարդակները (ոչ աշխատանքային ժամերին) նույնպես օգտագործվել է բազմացող թռչունների և
կաթնասունների վրա աղմուկի հնարավոր ազդեցության գնահատման համար:

Վիբրացիա և օդի մոնիտորինգի գերճնշումը
Վիբրացիայի ելակետային մոնիտորինգն օգտակար է այն դեպքում, երբ առկա են վիբրացիայի լուրջ աղբյուրներ: Ելակետային տվյալների հավաքման իրականացման ժամանակ
Ծրագրի տարածքում պայթեցման կամ ծանր շինարարության որևէ աշխատանք չէր իրականացվում. հետևաբար, ՇՄԱԳ-ի շրջանակներում պահանջվող վիբրացիայի ելակետային
ուսումնասիրություն չի իրականացվել:
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2.4. Երկրաբանություն, սեյսմիկություն, թթվային ապարների դրենաժ և
ինժեներա-երկրաբանական տարրեր
2.4.1. Երկրաբանություն
Ռեգիոնալ երկրաբանություն
Ամուլսարի ոսկու և արծաթի հանքավայրը տեղակայված է վերին էոցենի-ստորին օլիգոցենի հասակի կրաալկալային մագմատիկ կառույցի համակարգում, որը ձգվում է՝ հյուսիսարևմուտք հարավային Վրաստանով դեպի Թուրքիա և հարավ-արևելք դեպի Իրանի Էլբուրս
լեռնահամակարգը: Ամուլսարից հյուսիս և արևելք ընկած տարածքը զբաղեցնում են նորագույն
(Պլիոցենի և Չորրորդական) հրաբխային առաջացումները (հրաբխային ապարներ և հրաբխածին նստվածքներ), նշելով, որ հին շերտախմբերը, որոնք հանդիպում են Ամուլսարի մոտակայքում, չեն մերկանում Սյունիքի լեռնազանգվածում ուսումնասիրության տարածքից դեպի
արևելք (GSA): Ծրագրը տեկտոնական ակտիվության խոշոր գոտիների սահմաններից դուրս է,
սակայն, երկրաբանական առումով երիտասարդ բազալտի խարամային կոները տարածքի
սահմաններում վկայում են այն մասին, որ տարածքը երկրաբանական առումով ակտիվ է:
Այս համակարգի հրաբխային և հրաբխանստվածքային ապարները կազմված են խառը
ծովային և ցամաքածին դարսաշերտից, որը զարգացել է որպես ցամաքամերձ մայրցամաքային
կառուցվածք Եվրասիական սալի հարավային և Նեո-Թետիս օվկիանոսի հյուսիսային սահմանների միջև: Վաղ օլիգոցենի ժամանակահատվածում Նեո-Թետիս օվկիանոսը փակվել է, և, սահմանի երկայնքով դադարել է սուբդուկցիան այն ժամանակ, երբ մայրցամաքային երկրակեղևի
մի բեկոր, հայտնի որպես Սակարիա մայրցամաք, բախվել է իջվածքի առանցքին և սերտաճել է
Եվրասիական սալին: Այս կառուցվածքի շրջանակներում Ամուլսարի հանքավայրի տեղադիրքը
բերված է նկ. 2.4.1-ում:
Տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը
Ամուլսարի երկրաբանական մոդելը հիմնված է երկրաբանության առումով շերտագրական երկու միավորների առանձնացնման վրա.
 վերին հրաբխանստվածքային դարսաշերտ՝ “վերին հրաբխային արաջացումներ” (ՎՀԱ) բաղկացած թույլ տարածված հրաբխածին դաշտասպաթային քվարցիտներով, որոնք հերթափոխվում են բարակ և հաստ ոսպնյակաձև զանգվածներով և հոսքային զանգվածներով, անդեզիտային հրաբխային հոսքերով և հրաբխային բրեկչիաներով /փշրաբեկորներով, որոնք ամբողջովին ուժեղ սիլիկատացված են, ուժեղ ալունիտային փոփոխվածության հետ մեկտեղ,
 ստորին հրաբխանստվածքային դարսաշերտը՝ “ստորին հրաբխային առաջացումներ” (ՍՀԱ).
մեծ բարձրությունների վրա այս դարսաշերտը բաղկացած է հիմնականում համատարած
արգիլիտային փոփոխվածություն ունեցող պորֆիրիտային անդեզիտներով, որոնք, հավանա-
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բար, հիմնականում սուբհրաբխային ինտրուզիաներ են: Այնուամենայնիվ, այն իր մեջ ներառում է վերը նկարագրված պալեոգենի տարածաշրջանային հրաբխանստվածքային շերտագրությունը, որտեղ հրաբխային և հրաբխաբեկորային դարսաշերտները միմյանց հազվադեպ
են հերթափոխում ստրատիգրաֆիական դարսաշերտերում:

Նկ. 2․4.1. Ռեգիոնալ երկրաբանություն, վերին էոցենի- ստորին օլիգոցենի
կրաալկալային մագմատիկ կառուցվածք

Վերին հրաբխային առաջացումները մերկանում են Ամուլսար լեռնազանգվածի և նրա
արևելյան լանջին: Ստորին հրաբխային առաջացումները մերկանում են արևմտյան հատվածներում և փոքր բարձրություններում վրադրված են շրջապատող այլ դարսաշերտներով: Ստորին
հրաբխային առաջացումները չափազանց հզոր են՝ արևմուտքում մերկանալով Ամուլսարի
լեռնազանգվածի բարձրադիր հորիզոններից (ավելի քան 2700 մ ծ․մ․բ․ վրա) մինչև 1400 մ և
ավելի ցածր հորիզոններ՝ Արփա գետի կիրճում, ինչը վկայում է, որ առաջացումների ընդհանուր
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հզորությունը ավելի քան 1300 մ է:
Ամուլսարի լեռնագագաթից դեպի արևելք և արևմուտք ավելի փոքր բարձրություններում,
ընդգրկելով գագաթի հյուսիսային կողմը, չփոփոխված կայնոզոյան հոսքային բազալտները
վրադրված են պալեոգենի հրաբխանստվածքային և ինտրուզիվ ապարներով, որոնք Որոտան
գետի ափերի երկայնքով և Արփա գետի կիրճում բարձրավանդակներ են ձևավորում:
Ամուլսարի հանքավայրը տեղակայված է պալեոգենի հասակի հզոր դարսաշերտի հրաբխանստվածքային ապարներում: Տեղում այս ապարները կազմում են Ամուլսարի լանջերը բաղկացած բազմաթիվ փուլերի հրաբխային կոնգլոմերատներից, որոնք դեպի վեր ավելի մանրահատիկ են դառնում և զանգվածային հոսքային փշրաբեկորներով (բրեկչիաներով), որոնք դեպի վեր
ավելի մանրահատիկ են դառնում և փոխարինվում են հրաբխային ապարներով, իսկ կրաքարային արգիլիտները փոխարինվում է կավային կրաքարով: Անդեզիտայինից մինչև դացիտային
կազմության հրաբխային ու հրաբխանստվածքային առաջացումները հազվագյուտ են ստորին
ստրատիգրաֆիական դարսաշերտերում և ավելի հաճախ են ավելի բարձր ստրատիգրաֆիական դարսաշերտերում, որոնք մերկանում են Ամուլսարի լանջերում: Հանքավայրի ծայրամասերի շերտերը հորիզոնականից մինչև թույլ թեք տարածում ունեն, առանց բարդ ներքին կառուցվածքի, բացառությամբ այն տեղերի, որտեղ հատվում են կտրուկ խախտումներով:
Հանքավայրը գտնվում է Ամուլսարի լեռնաշղթայում, որը մոտավորապես 5 կմ տարածվում է դեպի հյուսիս–հյուսիս-արևելք և շրջակա հողատարածքներից գտնվում է 1000 մ բարձրության վրա: Երկրաբանության տեսակետից լեռնաշղթայի անոմալ հատկությունը նրանում է,
որ այն կազմող հրաբխանստվածքային ապարները թեև ընդհանուր առմամբ նման են ավելի ցած
գտնվող կառուցվածքային բարձրություններին, սակայն դրանցում ոսպնյակային զանգվածային
հոսքերի նստվածքները ավելի մեծ մաս են կազմում: Հանքավայրը կապված է բարդ
փոփոխվածության համակարգի և այնպիսի կառուցվածքային բարդության հետ, որն այս
տարածքում չի դիտարկվում: Հանքավայրի երկու կողմերում պլուտոնիկ /խորքային և
ենթահրաբխային ինտրուզիաների կուտակումներ կան:
Ապարների հիմնական դարսաշերտները, որոնք Գեոթիմը տարբերակել է Ամուլսարի
ծրագրի տարածքում, ներկայացված են նկ. 2․4․2 և լայնակի կտրվածքներում՝ նկ. 2․4․3-ում:
Վերին հրաբխային դարսաշերտ (ՎՀ). սակավաթիվ հրաբխային կոնգլոմերատների, դաշտասպաթային ավազաքարերի և փոքրաքանակ տիղմաքարերի միջև առատ ներդրված են հաստ
ու բարակ ոսպնյակաձև/ երկուռուցիկ սողանքային (բեկորահոսքեր) առաջացումները. փոքրաքանակ անդեզիտային հրաբխային ապարների հոսքերը և հրաբխածին/հրաբխաբեկորային
փշրաբեկորները (բրեկչիաները): Բեկորահոսքային առաջացումներում գերակշռում են խճաքարային և ճալաքարային փշրաբեկորները (բրեկչիաները) հազվագյուտ հանդիպող մեծ քարերի
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կտորների բաղադրիչներով: Հատկանշական է, որ որոշ հոծ փշրաբեկորներում բեկորները սիլիկատային փոփոխվածության են ենթարկվել նախքան նստվածքի կուտակումը:

Նկ. 2․4․2․ Ամուլսարի հանքավայրի երկրաբանական քարտեզ

Ստորին հրաբխային դարսաշերտ (ՍՀ). ուժեղ արգիլիտային փոփոխվածությունը խիստ
քողարկում է այդ առաջացումների սկզբնական ապարները, սակայն ապարների հիմնական տեսակները դաշտասպաթային-պորֆիրիտային անդեզիտն է հիմնականում առանց որևէ հոսքային
դասավորվածության կամ այլ հոսքային հատկանիշներով: Որոշ ապարներ ներփակում են
հոռնբլենդի (եղջրախաբ) ֆենոկրիստալներ: Հիմնականում դրանք ենթահրաբխային ինտրու-
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զիաներ են: Տեղ-տեղ դրանք ներփակում են սիլիկատային հրաբխային բեկորներ կամ, հավանաբար, քսենոլիտներ: Առկա են նաև խճաքարից մինչև ճալաքար բեկորային ապարները և դրանց
միջանկյալ ապարատեսակները, ինչպես նաև դաշտասպաթ-ամֆիբոլ պորֆիրիտային անդեզիտները և միայն մեկ անգամ հորատհանուկում գրանցվել է ամֆիբոլ-մագնետիտային անդեզիտի առկայությունը:

Նկ. 2․4․3․ Ամուլսարի հանքավայրի երկրաբանական կտրվածքներ A-A’ և B-B’:

Տեղական ինտրուզիվ շերտախմբեր. լիցենզիային հարող տարածքում առանձնացվել են
երկու տարբեր ինտրուզիվ շերտախմբեր: Ռադիոչափորեն ֆոնայինից փոքր ինչ բարձր, երիտասարդ սիլիկատային պլուտոններ (դիորիտ, մոնցոնիտ-պորֆիրիտային անդեզիտ), որոնց համար
հատկանշական է մագնետիտի պարունակությունը: Վերջինս միայն հանդես է գալիս ստորին
հրաբխային դարսաշերտի արգիլիտային փոփոխվածության ենթարկված ապարներում, մինչդեռ
երիտասարդ սիլիկատային պլուտոններից մեկը շրջապատված է վերին հրաբխային դարսաշերտով: Վերին հրաբխային դարսաշերտում որոշ դայկաներ ունեն նմանատիպ պորֆիրիտային
կառուցվածքից մինչև կավային փոփոխվածության ենթարկված ինտրուզիվ անդեզիտներ, թեև
դրանց միջև որևէ կապ չի հաստատվել:
Փոփոխվածություն. հանքավայրի տարածքում ստորին հրաբխային շերտախմբին բնորոշ
է համատարած արգիլիտացում: Սակայն այս փոփոխվածությունը նվազում է արտոնագրի
եզրամասային հատվածներում: Արգիլիտային փոփոխություններում սովորաբար չկա ոսկու
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հանքայնացում, ինչը միայն հանդե է գալիս վերին հրաբխային դարսաշերտի հետ կոնտակտներում կամ էլ, երբեմն, ստորին հրաբխային դարսաշերտի միջով անցնող միջանցիկ խախտումների հորիզոնոկան հատումների հանգույցներում: Երկու դեպքում էլ կարելի է դիտարկել երկաթի
օքսիդների նկատելի աճ և թույլ քվարցացում: Վերին հրաբխային դարսաշերտում գերակշռում է
հոծ քվարցիտը կամ քվարցային-ալունիտը, որտեղ էլ հիմնականում պարփակված է ոսկու հանքայնացումը: Ստորին հրաբխային դարսաշերտի համատարած արգիլիտացումը վրադրված են
աններդաշնակորեն, ինչը ենթադրում է, որ երկու փոփոխվածությունները հանդես են եկել
տարբեր ժամանակային հատվածներում:
Կառուցվածք. Ամուլսարի լեռնաշղթայի սահմաններում գոյություն ունի կառուցվածքային բարդություն, որի հետևանքով անկումները դառնում են կտրուկ և շրջված: Վերջնական
երկրաչափությունը ստեղծում են առնվազն չորս տարբեր կառուցվածքային տարրեր (ճեղքավորվածություններ, ծալքեր և խախտումներ), որոնք երիտասարդ կառույցներում դառնում են
անկայուն: ՍՀ առաջացումների հզոր սալերը ճկվում են անտիկլինալային ծալքավորվածության
տեսքով նախքան անցումը խախտումների միջով և փոխակերպվումը չափազանց բարդ կենտրոնական ծալքավոր գոտու: Չնայած այն բանի, որ հանքայնացումը գտնվում է բարդ գոտու սահմաններում՝ այս խոշոր, ակնհայտորեն ծալքային կառույցի հիմնային մասում, սակայն հաջորդող բարդությունը ի հայտ է եկել արդեն ծալքավորված կառույցի կրկնակի ծալքի արդյունքում,
ինչն էլ ստեղծել է կառույցի վերջնական կառուցվածքը: Ոսկու հանքայնացումը սերտորեն
կապված է տարբեր ուղղվածություն ունեցող խախտումների հետ և դրանց կապող մեծաքանակ
ճեղքավոր հանքային ապարների հետ:
Հանքայնացում. ենթադրվում է, որ ոսկու հանքայնացումը կատարվել է հանքավայրի
զարգացման ուշ փուլում և ներկայացված է վերին հրաբխային դարսաշերտի քվարց-ալունիտային փոփոխվածության հրաբխանստվածքային փշրաբեկորների համակարգում: Հանքայնացումը կապված է երկաթի օքսիդի շերտով պատված բեկվածքների մակերեսի և քվարց-ալունիտային փոփոխվածությունը հատող չափազանց օքսիդացած խախտումների հետ: Ելնելով Հոլկոմբի
կողմից իրականացված (2013թ.) 4 հանքավայրի կառուցվածքային ուսումնասիրություններից,
ենթադրվում է, որ ոսկու հանքայնացումը կապված է երկաթի օքսիդների, լիցքերի և հիդրոթերմալ փշրաբեկորների հետ՝ վրադրման և ծալքավորման համակարգում բեկվածքների և խախտումների առաջացման վերջին փուլում:
Հանքայնացումը վերահսկվում է երեք հիմնական գործոններով.


Բեկվածքները և խախտումները հանքայնացած ջրաջերմերի համար տարանցիկ ուղիներ են

4 Հոլքոմբ Ռ., 2013թ., Վերանայված Ամուլսարի 3D երկրաբանական մոդել. Ամփոփում և բնապաշարների
վերաբերյալ եզրակացություն, նոյեմբեր, 2013թ.:
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հանդիսացել, որի արդյունքում ոսկու հանքայնացումներ են առաջացել օքսիդացած գլխարկներում “երկաթե գլխարկ”:


Երակների ձևով հանքագոյացումներ, որոնք առաջացրել են մոտիկ տեղակայված բարձր
պարունակություններով լայն միջանցիկ կառույցներ:



Ծակոտկեն և թափանցելի լիթոլոգիական առաջացումները, այդ թվում՝ հիդրոթերմալ փշրաբեկորները, հրաբխաբեկորային փշրաբեկորները, տարրալվացված ծակոտկեն հրաբխային
ապարները, կողային/հորիզոնական հեղուկներին միգրացիայի հնարավորություն են տվել
խախտումներով վերահսկվող ուղիներով;



Համեմատաբար անթափանց արգիլիտային փոփոխվածությամբ ստորին հրաբխային դարսաշերտի ապարները անթափանց էկրան են հանդիսացել վերին հրաբխային դարսաշերտի
ապարների հետ շփման/ կոնտակտային գոտիներում, հաճախ ձևավորելով տարրալվացված
«երկաթե գլխարկ»-ի գոտիներ:
Ամուլսարում նույնպես առկա է արծաթի հանքայնացում, սակայն դրա ծագումը և տեղա-

բաշխումը դեռևս անհասկանալի է: Արծաթի հանքայնացումը չի առնչվում ոսկու հանքայնացման հետ: Արծաթի միջին պարունակությունները տատանվում են 2-5 գ/տ սահմաններում, իսկ
առանձին տեղերում կարող են հասնել մինչև 100-200 գ/տ: Արծաթ արդյունահանող մի փոքր
նախագիծ հարում է Ամուլսարի լիցենզիայի տարածքին հյուսիս-արևմուտքից, որը շահագործում է արծաթաբեր գալենիտային երակը: Այս հանքավայրը տեղակայված է շերտագրական
ավելի ցածր մակարդակի վրա, քան Ամուլսարի հանքավայրը:
Հանքաքարի հանքաբանական /միներալային կազմ. հանքաբերր սիլիկատացված վերին
հրաբխային դարսաշերտի հանքաբանական/միներալային կազմը պարզ է և հիմնականում բաղկացած է երկրորդական քվարցիտից (60-98%): Ճեղքերը և խոռոչները լցված են գյոտիտով, լիմոնիտով և հեմատիտով ու հենց այս օքսիդային լցոնի ներսում է, որ ի հայտ է գալիս ոսկու հանքայնացումը: Այս շերտախմբում նաև գրանցվել են կալիումային դաշտային սպաթի, ռուտիլի,
քլորիտի, թերթաքարի, ալունիտի և յարոզիտի չնչին /հետքային քանակություններ:
Ամուլսարում ձևավորված ոսկու հանքայանցումը կապված է ճեղքերի օքսիդային լցոնի և
հանքաքարը, որը արդեն գնահատվել է ընթացիկ պաշարների հաշվարկի մոդելում իր բնական
վիճակում օքսիդային է: Աղյուս․ 2․4․1-ը ցույց է տալիս մի շարք տիպային հանաքաքարերի
ամբողջական ապարների անալիզները, որոնք իրականացվել են Kappes Cassidy Associates (KCA)ի կողմից 2012թ.-ին Ամուլսարի մետալուրգիական փորձարկումների ծրագրի շրջանակներում:
Դատարկ ապարների միներալային կազմ. հանքարդյունահանման ժամանակացույցում
առանձնացվել են դատարկ ապարների երեք պոտենցիալ հոսքեր. դրանք են վերին հրաբխային
առաջացումները, որոնք չեն համապատասխամում եզրային պարունակության ցուցանիշի պա-
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հանջներին, ստորին հրաբխային առաջացումները և կոլուվիալ առաջացումներ: Այս թափոնանյութերը ենթարկվել են միներալային կազմի/հանքակազմի որոշման ռենտգենային դիֆրակցիայի և մանրադիտակային (GRE, 2014թ.) փորձարկումների հիման վրա:
Աղյուսակ 2․4․1․ Միացյալ հանքաքարի վերլուծություն ամբողջական ապարում, % (KCA 2012թ.)
KCA միացյալ նմուշի համարը
Բաղադրիչ 61768 DDAM- 61769 DDAM- 61770 DDAM- 61771 DDAM- 61772 DDAM- 61773 DDAM130
137
140
148
169
174



SiO2

80.59

85.41

84.52

93.74

91.3

68.4

Si

37.68

39.93

39.51

43.82

42.68

31.98

Al2O3

3.33

1.38

0.92

0.8

0.93

8.96

Al

1.76

0.73

0.49

0.42

0.49

4.74

Fe2O3

8.53

8.91

10.1

2.59

4.65

8.83

Fe

5.97

6.23

7.06

1.81

3.25

6.17

CaO

0.05

0.03

0.03

0.02

0.02

0.1

Ca

0.04

0.02

0.02

0.01

0.01

0.07

MgO

0.04

0.01

0.02

0.02

0.02

0.05

Mg

0.02

0.01

0.01

0.01

0.01

0.03

Na2O

0.12

0.09

0.06

0.05

0.04

0.37

Na

0.09

0.07

0.04

0.04

0.03

0.27

K2O

0.62

0.19

0.09

0.08

0.07

1.33

K

0.51

0.16

0.07

0.07

0.06

1.1

TiO2

1.46

1.31

1.28

1.43

1.21

1.18

Ti

0.88

0.79

0.77

0.86

0.73

0.71

MnO

<0.01

<0.01

<0.01

0.01

0.02

0

Mn

0

0

0

0

0

0

SrO

0.03

0.01

<0.01

<0.01

<0.01

0.07

Sr

0.03

0.01

0

0

0

0.06

BaO

0.04

0.01

0.09

0.02

0.01

0.1

Ba

0.04

0.01

0.08

0.02

0.01

0.09

Cr2O3

0.02

0.01

0.02

0.02

0.02

0.02

Cr

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

P2O5

0.1

0.02

0.02

0.01

0.02

0.21

P

0.04

0.01

0.01

0

0.01

0.09

LOI1090°C

4.9

2.47

2.46

1.09

1.66

10.22

ԳՈՒՄԱՐ

99.83

99.85

99.61

99.88

99.97

99.84

Ստորին հրաբխային առաջացումների 10 նմուշներն էլ պարունակում էին քվարց, որի քանակությունը տատանվում էր 20 77%, պլագիոկլազ հայտնաբերվել էր երկու նմուշում և կազմում
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էր 8 և 66%, պիրիտը հայտնաբերվել էր հինգ նմուշներում, որի քանակությունները տատանվում էին հետքայինից մինչև 24%, ալունիտը՝ չորս նմուշներում և կազմում էր 6-53%, նատրոլունիտը առկա էր միայն մեկ նմուշում և կազմում էր 45%, յարոզիտը՝ երկու նմուշում և տատանվում էր հետքայինից մինչև 10%, գյոտիտը առկա էր մեկ նմուշում և կազմում էր 2%,
հեմատիտը՝ չորս նմուշներում, հետքայինից մինչև 9% պարունակություններով, սերիցիտը
/իլլիտը՝ չորս նմուշներում, հետքայինից մինչև 30% պարունակություններով, իլլիտը/ սմեկտիտը՝ երկու նմուշներում 3 և 5%, լուսնաքարը (ադուլարիա)՝ երկու նմուշներում 2 և 3% և
խալկոպիրիտը, երկաթի օքսիդը, ռուտիլը ու ոսկին նմուշներում առկա էին տարբեր քանակությամբ հետքային պարունակություններով:


Վերին հրաբխային առաջացումների նմուշներից յոթի մեջ էլ առկա էր քվարցը (27-99%),
դաշտային սպաթ չի հայտնաբերվել, պիրիտը առկա էր չորս նմուշներում հետքային քանակություններով, ալունիտը՝ երեք նմուշներում (9-70%), յարոզիտը՝ երկու նմուշներում (մեկի
մեջ հետքային, իսկ մյուսի մեջ 10%), հեմատիտը/գյոտիտը՝ մեկ նմուշում 3%, լուսնաքարը
(ադուլարիա)՝ երեք նմուշներում (1-5%), ռուտիլը՝ վեց նմուշներում (հետքայինից մինչև 2%),
խալկոպիրիտը և երկաթի օքսիդը հայտնաբերվել են քիչ քանակությամբ նմուշներում
հետքային պարունակություններով:



Կոլուվիալ առաջացումների նմուշներից երեքում էլ ներկա էր քվարցը (57-88%), դաշտային
սպաթ չկար, պիրիտը առկա էր բոլոր նմուշներում հետքային պարունակություններով, խալկոպիրիտը առկա էր երկու նմուշներում հետքային պարունակություններով, ալունիտը՝
երկու նմուշներում, մեկում հետքային, իսկ մյուսում 30%, յարոզիտը՝ մեկ նմուշում 2%-ով,
հեմատիտը՝ երեք նմուշներում համապատասխանաբար 3, 3 և 8%-ով, լուսնաքարը (ադուլարիա)՝ երեք նմուշներում համապատասխանաբար 1, 2 և 3%-ով, կաոլինիտը՝ երկու նմուշներում 7 և 30%-ով, ռուտիլը՝ երեք նմուշներում, բոլորում 1% պարունակությամբ և ոսկին՝
երկու նմուշներում հետքային պարունակություններով:
Աղյուս․ 2․4․2 և 2․4․3-ում բերված են ռենտգենային դիֆրակցիայի արդյունքները դա-

տարկ ապարների նմուշների համար: Թեև որոշ նմուշներ պարունակել են պիրիտի հետքային
պարունակություններ, ՎՀԱ թթվագոյացնող չեն և մեծամասնությունը չունի վնասազերծման
անհրաժեշտություն: ՎՀԱ ապարներից առաջացած տարալվացված հեղուկը / ֆիլտրատը ջրի
որակի համար իրենից էական վտանգ չի ներկայացնում: Հետևաբար, այս ապարները կարող են
որպես լցանյութ օգտագործվել շինարարության մեջ, ջրահեռացման համար, որպես պաշտպանիչ շերտ պարկուճավորման/պատիճավորման խցերի շինարարության համար: Ուժեղ սիլիկատացումն այս ապարներին հաղորդում է դիմադրողականություն՝ քիմիական և մեխանիկական
հողմնահարման ազդեցության նկատմամբ:
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ՍՀԱ դատարկ ապարները պոտենցիալ թթվագոյացնող են (ՊԹԳ), սակայն սուլֆիդների
կոնցենտրացիաները տարբեր են և նմուշներից շատերը չեն արտադրում չափավորից մինչև
ուժեղ թթվային տարրալվացված հեղուկ / ֆիլտրատ (խցում սահմանվել է pH<4.0 ֆիլտրատի և
սուլֆիդի >100 մգ/լ կոնցենտրացիաները) չնայած երկարաժամկետ խոնավության խցիկային
փորձարկումներին: Հանքավայրի ՍՀԱ դատարկ ապարներն ունեն դիմադրողականություն՝
եռավալենտ երկաթի օքսիդացման համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծման նկատմամբ,
նույնիսկ, երբ տեղադրված է խոնավության խցում: Տեղի կինետիկան, ինչպես ցույց են տալիս
պատմական հանքի թափոնակույտերը, ենթադրում է, որ եռավալենտ երկաթի օքսիդացում
տեղի չի ունեցել, չնայած ռեակցիայի ժամանակը տևել է տասնյակ տարիներ:
Աղյուսակ 2.4.2. Ռենտգենային դիֆրակցիայի և պետրոգրաֆիայի արդյունքները Տիգրանես/
Արտավազդես տեղամասերից վերցված դատարկ ապարների նմուշներից (GRE 2014թ.)
ՍՀԱ
Միներալ

Քիմիական բանաձև

ARD
71C

ARD
72C

ARD
74C

ARD
75C

ՎՀԱ
ARD
76C

ARD
77C

ARD
78C

ARD
80C

ARD
79C

Պլագիոկլազ

NaAlSi3O8 – CaAl2Si2O8

--

--

66

--

--

--

--

--

--

Քվարց

SiO2

46

55

20

35

49

75

86

99

27

Ալունիտ

KAl3(SO4)2(OH)6

--

--

--

53

--

21

9

--

70

Նատրոլունիտ

NaAl3(SO4)2(OH)6

--

45

--

--

--

--

--

--

--

Գյոտիտ

FeOOH

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Հեմատիտ

Fe2O3

--

--

--

հետք

--

3

3

--

--

Հեմատիտ/
Գյոտիտ
Երկաթի օքսիդ

FeOOH - Fe2O3

--

--

--

--

--

--

--

--

3

FeO

--

հետք

1

--

--

--

--

հետք

--

Ռուտիլ

TiO2

4

հետք

<1

հետք

--

1

2

հետք

--

Պիրիտ

FeS2

10

--

8

--

10

--

--

--

--

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

17

<1

4

--

30

--

--

--

--

Կաոլինիտ

Al2Si2O5(OH)4

23

--

--

12

11

--

--

--

--

Սմեկտիտ

(Na,Ca)(Al,Mg)6(Si4010)3(O
H)6-nH20

--

--

1

--

--

--

--

--

--

Սերիցիտ/ Իլլիտ

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

Մետաղների տարրալվացումը տեղի է ունենում ուժեղ թթվային պայմաններում (ինչը,
ինչպես նախկինում սահմանվել է, հազվադեպ է այս ապարատեսակի համար):
Ոչ թթվագոյացնող և պոտենցիալ թթվագոյացնող թափոնների ժամանակացույց․ ծրագրի
շահագործման ընթացքում նախատեսվում է, որ դատարկ ապարների 60% լինելու է ոչ թթվագոյացնող (ՈԹԳ) վերին հրաբխային և կոլուվիալ առաջացումներ (ՎՀԱ), իսկ 40%՝ ՊԹԳ ՍՀԱ:
Հիմնվելով հանքավայրի լիթոլոգիական մոդելի վրա, դատարկ ապարների տեսակները սահմանվել են հանքարդյունահանման ժամանակացույցում ըստ լիթոլոգիական կազմի: Աղյուս․
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2․4.4-ում ակնկալվող ՈԹԳ և ՊԹԳ դատարկ ապարների ծավալները ցուցադրված են ըստ հանքարդյունահանման ժամանակահատվածի: ՈԹԳ/ՊԹԳ դատարկ ապարների ժամանակացույցը
հաշվի է դրանց լցակույտում (ԴԱԼ) պարկուճավորման/ պատիճավորման մանրամասն պլանավորման հետ:
Աղյուսակ 2․4․3․ Ռենտգենային դիֆրակցիայի և պետրոգրաֆիայի արդյունքները Էրատո տեղամասից
վերցված նմուշներից (GRE 2014թ.)
ՍՀԱ
Միներալ

Քիմիական բանաձև

Պլագիոկլազ

NaAlSi3O8 –
CaAl2Si2O8

K-դաշտային
KAlSi3O8
սպաթ
Քվարց
SiO2
Ալունիտ
KAl3(SO4)2(OH)6
Նատռոլունիտ NaAl3(SO4)2(OH)6

Կոլուվիալ առաջացումներ

ՎՀԱ

BRLV- LVLV- BR- BRVCVC- LV- COL- COL- COLSMAARGC ARGC ARGC- SM- SMVSV-23
SA-50 SA-66 SM-82 SA-86 UN-85
20
-61
-57
56
13
18
--

--

8

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

77
17
--

65
6
--

53
---

45
---

65
---

40
22
--

97
---

89
---

53
---

63
30
--

57
---

88
հետք
--

Գյոտիտ

FeOOH

2

--

--

--

--

--

--

--

15

--

--

--

Հեմատիտ

Fe2O3

2

6

--

--

9

8

1

5

10

3

8

3

Հեմատիտ/
Գյոտիտ

FeOOH - Fe2O3

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Երկաթի օքսիդ

FeO

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Ռուտիլ

TiO2

1

1

1

FeS2

հետք
հետք

--

Պիրիտ

--

հետք

24

--

Խալկոպիրիտ

CuFeS2

հետք

--

--

--

--

--

--

Պիրոտիտ

FeS

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Ոսկի

Au
K0.5-1(Al,Fe,Mg)2
(SiAl)4O10(OH)2
nH2O (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2
(Si,Al)4O10[(OH)2,
(H2O)]

--

--

հետք

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

25

--

--

--

--

--

--

--

Կաոլինիտ

Al2Si2O5(OH)4

--

20

25

25

--

30

--

--

10

--

30

7

Լուսնաքար
(Ադուլարիա)

KAlSi3O8

2

3

--

--

--

--

2

5

1

3

2

1

Յարոզիտ

KFe3(OH)6(SO4)2

հետք

--

10

--

--

Հետք

--

--

10

--

2

--

Իլլիտ/
Սմեկտիտ

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

--

--

3

5

--

--

--

--

--

--

--

--

Սմեկտիտ

(Na,Ca)(Al,Mg)6(Si40
10)3(OH)6- nH20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Սերիցիտ/
Իլլիտ

--հետք հետք

1
1
1
1
1
հետք հետք հետք հետք հետք հետք հետք
հետք հետք հետք

--

--հետք հետք

հետք
---

Ծրագրի օժանդակ ենթակառուցվածքների տեղադիրքը
Ջարդիչ կայանը և նրա սպասարկման տարածքը
Ջարդիչ կայանի շինության կառուցման, հարակից թեքությունների և կապող փոխակրիչ-
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ների համար ընտրված տարածքը գտնվում է բազալտային լավայի հոսքերի առաջացումների
սահմաններում: Շինարարության զբաղեցրած տարածքի սահմաններում հանքայնացած առաջացումներ չկան: Պետք է նաև նշել, որ դատարկ ապարների լցակույտի (ԴԱԼ) տեղադիրքը
նույնպես զերծ է որևէ հնարավոր հանքայնացումից:
Աղյուսակ 2․4․4․ Տեղում դատարկ ապարների տեսակների ծավալները (հազ․ տ) ըստ
հանքարդյունահանման ժամանակահատվածի
Ժամանակահ
Կոլուվիալ
Ոչ թթվագոյացնող դատարկ
Պոտենցիալ թթվագոյացնող
ատված
առաջացումներ
ապարներ (ՎՀԱ)
դատարկ ապարներ (ՍՀԱ)
26
699
259
Տարի 1
175
11 035
7 930
1-ին տարի
2-րդ տարի

373

16 214

7 246

3-րդ տարի

291

17 397

10 420

4-րդ տարի

438

12 381

11 027

5-րդ տարի

399

18 085

8 440

6-րդ տարի

18

18 980

2 733

7-րդ տարի

273

12 361

11 631

8-րդ տարի
9-րդ տարի
10-րդ տարի
Ընդամենը

318

15 453

17 304

0
0
2 311

10 935
2 714
136 253

12 895
635
90 521

Կույտային տարրալվացման հրապարակ (ԿՏՀ) և հարակից ենթակառուցվածքներ
ԿՏՀ-ն տեղակայված է ավելի ցածր բարձրության վրա, քան բացահանքերը և կապված է
ջարդիչ կայանից եկող վերգետնյա փոխակրիչին: ԿՏՀ-ի տարածքն ընկած է չփոփոխված անդեզիտային հրաբխաբեկորային դարսաշերտից կազմված արմատական ապարի վրա: Առաջարկվող ԱԴԿ գործարանը նույնպես գտնվում է անդեզիտային դարսաշերտի վրա: Հորատանցքերից
դուրս եկած հորատհանուկը նմուշարկվել է ստերիլիզացման գնահատման համար: Այս անալիզները հաստատել են այն փաստը, որ Ամուլսարի հանքավայրի հանքայնացած շերտախմբերը
չեն ընդլայնվում դեպի այս տարածք:
Մակերեսային նստվածքներ
Ուսումնասիրվող տեղամասն Չորրորդական դարաշրջանում հիմանականում ծածկված
էր սառցադաշտերով: Որպես կանոն բարձրադիր վայրերում հողաշերտը բացակայում է, իսկ
ցածրադիր լանջերում` թերզարգացած է: Զգալի մակերեսային նստվածքներ (2-10 մ հզորությամբ) սահմանազատված են պաշտպանող ռելիեֆով և Ծրագրի ցածրադիր վայրերով և հիմնականում բաղկացած են կավից, մանրախճային կավից և կավային մանրախճից, երբեմն էլ՝ բազալտի գետաքարերից կամ խոշոր քարի կտորներից: Լիցենզիայի տարածքում առկա են զգալի
քանակությամբ կավային նստվածքներ: Ենթադրվում է, որ համատարած կավն առաջացել է
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հիմքում ընկած ճեղքավոր անդեզիտի քայքայումից: Տեղայնացած կավային նստվածքներ, օրինակ, հանդիպում են նաև սառցեդաշտային ժամանակաշրջանի ռելիեֆի սահմաններում: Դրանք
կարող են լճային ծագում ունենալ` ձևավորված հետհրաբխային գործընթացներով, երբ հրաբխային հոսքերը փակել են մակերեսային ջրերի ուղիները: Առաջարկված ԴԱԼ-ի տարածքում
կավային շերտերը կանաչ գույն ունեն, ինչը վկայում է հրաբխային մոխրի բարձր պարունակության մասին: Մանրախճային կավերը մինչև 15 մ հզորությամբ հանդիպում են ԴԱԼ-ի տարածքի կենտրոնական մասում:
Գետի ջրհավաք ավազանի տարածքի հիմքում, ներառյալ ԴԱԼ-ի տարածքի արևելյան
սահմանը, ընկած են մոտավորապես 13 մ հզորությամբ ալուվիալ առաջացումներ (կավ, կավավազ և ավազ): Արմատական ապարների մերկացումները ակնհայտ երևում են Որոտան գետում: Սակայն, հաստատված է, որ Որոտանի կիրճի բոլոր ալուվիալ առաջացումները երկրի
մակերևույթից ցածր (եմց) մոտավորապես 8 մ հզորություն ունեն: Կավաբազալտային մանրախիճը Որոտանի հարթավայրում եմց մինչև 26 մ հզորություն ունի: Ընդորում Որոտանի սարահարթի հիմքում ընկած մակերեսային սառցեդաշտային և գետային հեղեղումների առաջացումները լիցենզիայի տարածքում ունեն մինչև 30 մ հզորություն:

2.4.2. Տեկտոնիկա և սեյսմիկություն
Ծրագրի լիցենզիայի տարածքը գտնվում է Արաբա-Եվրասիական սալի սեյսմիկ ակտիվ
գոտու սահմաններում: Այս սալի սահմանը մայրցամաքների բախման գոտին է, և, Golder
Associates-ի կողմից իրականացված ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ Ծրագրի տարածքի մոտավորապես 250 կմ սահմաններում առկա է խախտումների 17 գոտի, ընդհանուր 53
խախտումներով: Golder-ի դաշտային ուսումնասիրությունները, առկա գրականության վերանայումը և արբանյակային պատկերները, Ծրագրի տարածքի սահմաններում չեն հայտնաբերել
խախտումներ կամ այլ տեկտոնական գեոմորֆոլոգիայի ապացույցներ, ներառյալ, առաջարկվող
ԴԱԼ-ը, ԿՏՀ-ն, ջարդիչ կայանն ու բացահանքը: Այսպիսով, Ծրագրի սահմաններում մակերեսային խախտումների ճեղքման շատ չնչին հավանականություն կա:
Մեդվեդև-Շպոնհեյր-Կարնիկի ուժգնության սանդղակը (ՄՇԿ), որը լայնորեն կիրառվում
էր նախկին Խորհրդային Միությունում, որոշ չափով նման է ներկայումս ԱՄՆ-ում կիրառվող
Մերկալիի փոփոխված սանդղակին: Պատմական գրառումները ցույց են տալիս, որ ՀՀ-ում
սկսած մ.թ.ա. 600թ. մինչև 2003թ.5 տեղի են ունեցել 107 համեմատաբար լավ փաստագրված,
ուժեղ զգացված երկրաշարժեր, ընդ որում, վերջին տարեթիվը ՀՀ-ում տեղի ունեցած վերջին
ինտենսիվ երկրաշարժն է: Պատմական փաստաթղթերը վկայում են, որ վերջին 900 տարիների
5 Բաբայան Տ., 2006թ. Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի և հարակից տարածքների ուժեղ երկրաշարժերի
ատլաս սկսած հնագույն ժամանակներից մինչև 2003թ., ՀՀ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիա, 139Էջ:
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ընթացքում առնվազն 3 անգամ տեղանքում տեղի են ունեցել ուժեղից մինչև շատ ուժեղ (ՄՇԿ
սանդղակով VI-VII բալ) զգալի երկրաշարժեր: Այսպիսի զգալի երկրաշարժերը կարող են
թեթևից մինչև չափավոր հնարավոր վնասներ6 պատճառել: Պատմական երկրաշարժերը և
սեյսմիկ աղբյուրները Ծրագրի տեղադիրքի նկատմամբ ցուցադրված են նկ․ 2․4․4-ում:

Նկ. 2.4.4. Պատմական երկրաշարժեր և խախտումների սեյսմիկ աղբյուրներ:

Փամբակ-Սյունիք-Սևան խախտման հատվածը 4’ տեղակայված է Ծրագրից մոտավորապես 10 կմ դեպի հյուսիս, որի հաշվարկված հորիզոնական սահքի միջին արագությունը կազ-

6 http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/shakemap/global/shake/b0008649/download/tvguide.txt
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մում է 1.55 մմ/տարեկան: Հիմնվելով սեյսմատեկտոնական մոդելի վրա հաշվարկվել է, որ
երկրաշարժի մաքսիմալ հնարավոր ուժգնությունը խախտման այս հատվածում կկազմի Մ 7.2
բալ (Մ-ն երկրաշարժի ուժգնության սանդղակն է տվյալ պահին, որն ըստ էության համարժեք է
Ռիխտերի մագնիտուդային սանդղակին):
Ծրագրի տարածքում իրականացվել է հավանական սեյսմիկ վտանգի վերլուծություն
(ՀՍՎՎ): ՀՍՎՎ-ն գնահատել է այն հավանականությունը, որ նշված երկրաշարժի դեպքում
գրունտի ցնցումները գերազանցվելու են նշված ժամանակի ընթացքում: Գերազանցման
հավանականությունը որոշվել է հիմնվելով տարբեր վայրերում յուրաքանչյուր խոշոր սեյսմիկ
աղբյուրում բոլոր երկրաշարժերի ի հայտ գալու հավանականության, և, երկրաշարժի աղբյուրից
հեռանալու դեպքում, գրունտի ցնցումների թուլացման արագության վրա:
ՀՍՎՎ-ն ենթադրում է, որ դրա հավանականությունը 50 տարիների ընթացքում կազմում
է 10%, ինչը բերում է իրադարձության հավանականության արդյունավետ կանխագուշակման`
475 տարի կրկնության ժամկետով7: Հիմնվելով ՀՍՎՎ-ի վրա, լիցենզիայի տարածքին սեյսմիկ
վտանգի չափավոր աստիճան է հատկացվել (475 տարվա գրունտի առավելագույն արագացման
արժեքը (ԳԱԱ)8 կազմում է 0.081-0.24 g):

2.4.3. Թթվային ապարների դրենաժի բնութագրում
Իրականացվել են լրացուցիչ երկրաքիմիական փորձարկումներն ու կանխատեսումային
մոդելավորումը և դրա հետ կապված հանքի ժամանակակից նախագծումն ու ԹԱԴ-ի նվազեցմանն ուղղված միջոցառումները:
Դատարկ ապարների ստատիկ փորձարկում. ստատիկ փորձարկումը որոշում է տվյալ
հանքաքարի ԹԱԴ-ի գոյացման և մետաղների տարրալվացման պոտենցիալը: Ամուլսարի հանքավայրի հանքաքարերի վրա իրականացվել է հետևյալ ստատիկ երկրաքիմիական փորձարկումը:
Աղյուսակ 2.4.5․ Ստատիկ երկրաքիմիական փորձարկման ծրագիր
ՏԹԳ pH Ընդհանուր ՄիներալաՍՏՏԸ-ի
Մետաղի տեսակը
ԹՀՀ փորձար քիմիական
յին կազմ/
արտահոսքի
կում
կազմ
հանքակազմ փորձարկում
Դատարկ ապար
154
97
8
8
Տիգրանես/ Արտավազդես
Դատարկ ապար Էրատո
80
50
42
12
9
Աղքատացած հանքաքար
6
6
Տիգրանես/ Արտավազդես
Աղքատացած հանքաքար
7
7
7
7
Էրատո
Փոխառված նյութեր
5
5
5
5

ՏԹԳ-ի
արտահոսքի
փորձարկում
8
12
7
5

7 http://www.irmi.com/expert/articles/2003/gould07.aspx
8 Սեյսմիկ վտանգների գնահատման համաշխարհային ծրագիր (1999թ.), http://www.seismo.ethz.ch/static/GSHAP/
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Որտեղ.
 ԹՀՀ՝ Սոբեկի կողմից փոփոխված թթվահիմնային հավասարակշռություն,
 ՏԹԳ pH՝ տեսակարար թթվագոյացման pH,
 Ընդհանուր քիմքիական կազմ՝ ամբողջ ապարի միներալային կազմի որոշում ինդուկտիվ
կապակցված պլազմային սպեկտրոմետրի միջոցով,
 Միներալոգիա/ Հանքակազմ՝ միներալային կազմի որոշում ռենտգենային Ֆլուորեսցենտային
սպեկտրոմետրերի (ՌՖՍ) միջոցով, որին հաջորդում է միներալային կազմի անալիզը,
 ՍՏՏԸ-ի արտահոսք՝ սինթետիկ տեղումներով տարրալվացման ընթացակարգ,
 ՏԹԳ արտահոսք՝ տեսակարար թթվագոյացման արտահոսքի pH-ի փորձարկում:
Ապարատեսակների բնութագրումը պարզեց հետևյալը.


ՎՀ առաջացումները թթվագոյացնող չեն, չնայած թթվային պոտենցիալի (AP) հետքերի
առկայությանը,



ՎՀ դարսաշերտի տարրալվացված հեղուկը /ֆիլտրատը չեզոքից մի քիչ ցածր է, ինչը
ամենայն հավանականությամբ պայմանավորված է ալունիտի հողմնահարմամբ,



ՍՀ դարսաշերտը թթվագոյացնող է, բայց, ըստ երևույթին, դաշտային պայմաններում
դիմադրողականություն ունի երկաթի օքսիդացման նկատմամբ,



Կոլուվիալ առաջացումները թթվագոյացնող չեն,



Հետևյալ մետաղների տարրալվացման հավանականություն կա՝ պղնձի, երկաթի, մանգանի,
սելենի և սուլֆատի:

Թթվահիմնային հաշվառումը (ԹՀՀ) դա մի մեթոդ է, որտեղ ապարանմուշի ընդհանուր
թթվագոյացման պոտենցիալը համեմատվում է ընդհանուր չեզոքացման պոտենցիալի հետ: Դա
արդյունաբերության այս բնագավառում ընդունված եղակակ է որևէ ապարատեսակի պոտենցիալ թթվագոյացումը որոշելու համար: Աղյուսակ 2․4.6-ում ամփոփված են Տիգրանես/ Արտավազդես տեղամասերի դատարկ ապարների ԹՀՀ փորձարկումների արդյունքները, իսկ աղյուս.
2․4․7-ում՝ Էրատո տեղամասի համար: Պարզ է, որ ՍՀ առաջացումները ունեն ԹԱԴ-ի գոյացման
ամենաբարձր պոտենցիալը, 1.3% ծծմբի սուլֆիդի պարունակությամբ Տիգրանես և Արտավազդես տեղամասերի հանքային մարմինների համար և 2.1%՝ Էրատոյի հանքային մարմնի համար:
Վերին հրաբխային առաջացումներն ունեն սուլֆիդների հետքային պարունակություններ,
սակայն դրա օքսիդացած բնույթն ու ընդհանուր սուլֆիդի ցածր կոնցենտրացիան (մոտ 0.15%)
այնպես են անում, որ ՎՀԱ-ի ցածր ԹԳՊ-ը իրեն չի դրսևորում որպես ԹԱԴ: Կոլուվիալ առաջացումները դատարկ ապարների փոքրաքանակ տեսակ են և չունեն զգալի թթվագոյացման
պոտենցիալ:
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Աղյուսակ 0.1. ԹՀՀ ամփոփ արդյունքներ Տիգրանես/Արտավազդես տեղամասերի դատարկ ապարներից
Ընդամենը
S
S
ԹՊ
ՉՊ
S
սուլֆիդ սուլֆատ
ՆերդրԴատարկ ապար Վիճակագրություն
ված pH TCaCO3/
TCaCO3/
%
%
%
kT
kT
Միջին
4.86
40.94
0.26
2.51
1.31
0.36
Ստորին հրաբխաՍտանդարտ
յին առաջացումներ
1.07
60.00
1.67
2.57
1.92
0.55
շեղում
Միջին
5.54
4.30
0.14
0.76
0.14
0.11
Վերին հրաբխային
Ստանդարտ
առաջացումներ
0.70
21.39
0.85
1.40
0.68
0.20
շեղում
Միջին
5.79
0.87
0.20
1.07
0.03
0.13
Կոլուվիալ
Ստանդարտ
առաջացումներ
0.84
1.02
0.41
1.27
0.03
0.11
շեղում

Աղյուսակ 2.4.7. ԹՀՀ ամփոփ արդյունքներ Էրատո տեղամասի դատարկ ապարներից
ԸնդաS սուլԹՊ
ՉՊ
Ներմենը S
ֆիդ
ՎիճակագրուՏԹԳ
Դատարկ ապար
դրված
թյուն
pH
TCaCO3 TCaCO3
pH
%
%
/kT
/kT
Ստորին
Միջին
5.00
27.44
0.38
4.28
2.16
0.88
հրաբխային
Ստանդարտ
առաջացումներ
շեղում.
1.04
49.26
0.96
1.12
2.23
1.58

S սուլֆատ
%
0.38
0.60

Վերին հրաբխային
առաջացումներ

Միջին
Ստանդարտ
շեղում.

5.30

5.48

0.27

4.72

0.83

0.18

0.11

0.60

24.62

0.85

0.50

1.43

0.79

0.15

Կոլուվիալ
առաջացումներ

Միջին
Ստանդարտ
շեղում.

5.75

5.33

1.08

4.92

1.69

0.17

0.20

0.19

11.19

0.86

0.15

2.42

0.36

0.28

Աղյուս. 2.4.8-ում ցուցադրված են տիպային ցուցանիշները նմուշի ԹԱԴ-ի պոտենցիալ
պարզելու համար ՝ հիմնված ԹՀՀ արդյունքների վրա:

Աղյուսակ 2.4.8. Նախնական ստուգման համար անհրաժեշտ ուղեցույցեր ԹԳՊ կանխատեսման համար
Համադրվող չափանիշներ
ՏՉՊ(TCaCO3/kT)
ՉՊԳ
Պոտենցիալ թթվագոյացնող (ՊԹԳ)
< -20
<1
Անորոշ
-20 < ՏՉՊ < 20 1 < ՉՊԳ < 2
Պոտենցիալ ոչ թթվագոյացնող (ՈԹԳ)
> 20
>2
Հղում. (INAP, 2009)
Նյութի սահմանում

Տեսակարար չեզոքացման պոտենցիալը (ՏՉՊ) ներկայացնում է ՉՊ-ն հանած ԹԳՊ-ը:
Չեզոքացման պոտենցիալի գործակիցը դա ՉՊ-ի և ԹԳՊ-ի հարաբերակցությունն է: Նկ․ 2.4.5ում ցուցադրված են նախնական ստուգման չափանիշների արդյունքները: Ինչպես երևում է
բոլոր վերին հրաբխային առաջացումների նմուշները “անորոշ” տիրույթի սահմաններում են,
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ինչը նշանակում է, որ պահանջվում են կինետիկ փորձարկումներ, որոշելու համար, թե արդյոք
այս նմուշներն ունեն ԹԱԴ-ի գոյացման պոտենցիալ: Չնայած այն փաստի, որ ՍՀԱ նմուշների
մեծ մասն ընկնում է անորոշի տիրույթում, սակայն ԹՀՀ փորձարկումները հաստատում են, որ
ՍՀԱ թթվագոյացնող ապարատեսակներ են:

Նկ. 2․4․5․ ՏՉՊ-ն հակադրված ՉՊԳ-ի Տիգրանես/Արտավազդես և Էրատո տեղամասերի դատարկ
ապարների համար:

Թթվահիմնային հաշվառում. օգտագործված/ վերամշակված հանքաքար
Սպառված/օգտագործված/վերամշակված հանքաքարը նույնպես հանքի թափոն է և ունի
ԹԱԴ-ի գոյացման պոտենցիալ: Ծրագրում իրականացվել են ԹՀՀ փորձարկումներ սպառված/օգտագործված/վերամշակված հանքաքարի վրա Տիգրանես/Արտավազդես և Էրատո տեղամասերի բացահանքերից (աղյուս․ 2․4.9-10): Հիմնվելով ընդհանուր առմամբ ծծմբի սուլֆիդների
ցածր պարունակությունների, սպառված/օգտագործված/վերամշակված կույտի 100% ՎՀԱ կազմի և կույտային տարրալվացման ընթացքում առատ մնացորդային ալկալայնության ներկայության վրա, որոշվել է որ սպառված/ օգտագործված/ վերամշակված հանքաքարը ԹԱԴ-ի վտանգ
չի ներկայացնում:
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Աղյուսակ 2.4.9. ԹՀՀ արդյունքները Տիգրանես/Արտավազդես տեղամասերի սպառված/ օգտագործված/
վերամշակված հանքաքարի համար
Ընդհանուր
Թթվային միջավայրում լուծվող
Ծծմբի
ԹՊ AP
ՉՊ
ծծումբ
սուլֆատ
սուլֆիդ
/Նմուշ
%
%S
%
T CaCO3/kT T CaCO3/kT
/MPF
0.04
0.02
0.02
0.63
3.06
GSN
0.58
0.05
0.53
16.50
4.31
FG
0.37
0.06
0.31
9.59
2.69
SB
0.38
0.04
0.34
10.66
2.31
1,2
MC068
1.15
0.03
1.13
35.16
1.37
MC0701
0.70
0.05
0.65
20.22
2.50
MC0711
0.38
0.01
0.37
11.63
0.69
Նշումներ. 1. Միացյալ նմուշ, 2.Էրատո տեղամասից նմուշ
Աղյուսակ 2.4.10. ԹՀՀ արդյունքները Էրատո տեղամասի սպառված/ օգտագործված/ վերամշակված
հանքաքարի համար
Ընդհանուր
Թթվային միջավայրում լուծվող
Ծծմբի
ԹՊ AP
ՉՊ
ծծումբ
սուլֆատ
սուլֆիդ
Նմուշ
%
%S
%
T CaCO3/kT T CaCO3/kT
DDA-030
0.95
0.24
<0.01
0.31
0.30
DDA-030
0.14
0.11
<0.01
0.31
0.30
DDA-278
0.74
0.20
0.10
3.13
0.30
DDA-276
1.75
0.32
0.09
2.81
0.30
DDA-290
0.00
0.02
<0.01
0.31
0.30
DDA-340
0.53
0.24
<0.01
0.31
0.30

Թթվահիմնային հաշվեկշիռ. փոխառվող/ վերցվող նյութեր
ՍՀԱ-ի չորս նմուշներ և հրաբխային խարամների մեկ նմուշ ներկայացվել են երկրաքիմիական բնութագրման՝ դրանց պիտանելիությունը գնահատելու համար, որպես պոտենցիալ
տեղում փոխառվող/վերցվող նյութեր: Աղյուս. 2.4.11-ը տրամադրում է փոխառվող նյութերի
փորձարկումների ամփոփ արդյունքները:
Աղյուսակ 2․4․11․ ԹՀՀ փորձարկումների արդյունքները փոխառվող նյութերի համար
Նմուշ

Լիթոլոգիական միավոր

ՏՉՊ

ՉՊԳ

Ծծմբի սուլֆիդ (%)

ՏԹԳ pH

Ներմուծված pH

BH-305

-0.10

0.83

0.02

5.44

6.65

BH-303

ՍՎԱ
ՍՎԱ

-36.30

0.01

1.16

2.34

4.36

BH-307

ՍՎԱ

1.90

2.73

0.03

5.54

5.54

BH-308

ՍՎԱ

-31.90

0.01

1.02

4.89

5.63

BH-312

Խարամներ

18.00

60.00

0.01

5.92

8.59

Արդյունքները ցույց են տալիս, որ ՍՀԱ-ը չպետք է օգտագործվեն որպես շինանյութ,
պայմանավորված իրենց ԹԱԴ-ի և մետաղների տարրալվացման պոտենցիալով, եթե չիրականացվեն այլ մեղմացնող միջոցառումներ: Չնայած խարամները, հավանաբար, պիտանի են շինարարության համար, սակայն անհրաժեշտ են լրացուցիչ բնութագրման աշխատանքներ: Բացա-
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հանքի ներսում առաջացած որոշ դատարկ ապարներ նույնպես հարմար են որպես շինանյութ
օգտագործելու համար: ՎՀ և կոլուվիալ լիթոլոգիական խմբերը պարունակում են երկրաքիմիական առումով հարմար շինանյութեր:
Մետաղների տարրալվացման պոտենցիալի ամփոփում
Ամուլսարի հանքավայրի դատարկ ապարների պոտենցիալ մետաղների տարրալվացման գնահատականը ամփոփված է աղյուս. 2.4.12-ում:
Աղյուսակ 2․4․12․ ՍՏՏԸ-ի տարրալվացման արդյունքների ամփոփում Տիգրանես/Արտավազդես և Էրատո
տեղամասերի դատարկ ապարների համար
Արփայի II տեՏիգ/Արտ ՍՏՏԸ
Էրատոի ՍՏՏԸ
Ցուցանիշ
Միավոր
սակի ստանարդյունքները
արդյունքները
դարտներ
(միջին)
(միջին)
Ամոնիակ ինչպես N
Մգ/լ
0.4
0.102
0.172
Մկնդեղ

մգ/լ

0.02

0.011

0.0007

Բարիում
Կենսաքիմիական թթվածնի
պահանջարկ
Կադմիում
Քիմիական թթվածնի
պահանջարկ
Քրոմ

մգ/լ

0.028

0.027

0.073

2

2

0.002

0.0007

8.2

5.489

մգ/լ

0.011

0.006

0.002

Պղինձ

մգ/լ

0.021

0.19

1.837

Ցիան (ընդամենը)

մգ/լ

0.01

0.01

Ցիան (ազատ)

մգ/լ

0.005

0.01

Ցիան (ԹԹԱ)

մգ/լ

0.01

0.01

Վերջնական հեղուկի pH

5.953

5.25

Վեցվալենտանի քրոմ

pH միավորներ
մգ/լ

0.012

0.012

Երկաթ

մգ/լ

0.072

3.423

3.002

Կապար

մգ/լ

0.0101

0.008

0.0005

Մանգան

մգ/լ

0.012

0.04

0.025

Սնդիկ

մգ/լ

0.0002

0.000045

Նիկել

մգ/լ

0.019

0.012

Նիտրատ/նիտրիտ ինչպես N

մգ/լ

0.182

0.159

Օրթոֆոսֆատ ինչպես P

մգ/լ

0.01

0.01

Սելեն

մգ/լ

0.04

0.0004

28.273

35.938

Սուլֆատ ինչպես SO4
Ընդհանուր կշռված պինդ
մասնիկներ
Ցինկ

մգ/լ
մգ/լ

0.001

մգ/լ

0.0103

0.02

մգ/լ
մգ/լ
մգ/լ

6.8
0.1

5
0.071

0.047

Տեսակարար թթվագոյացման արտահոսքի (ՏԹԳ) փորձարկումը դա արտահոսքի փորձարկում է նմուշի ամբողջովին օքսիդացումից հետո ջրածնի պերոքսիդի օգնությամբ: Այս անալիզները իրենցից ներկայացնում են մետաղների տարրալվացման պոտենցիալի ամենավատ
տարբերակը ագրեսիվ օքսիդացման պայմանների կիրառմամբ (տե՛ս աղյուս. 2․4.13):

92

Աղյուսակ 2․4․13․ ՏԹԳ արտահոսքի արդյունքների ամփոփում Տիգրանես/Արտավազդես և Էրատո
տեղամասերի դատարկ ապարների համար
Տիգ/Արտ ՏԹԳ
Էրատոի ՏԹԳ
Արփայի II տեսակի
Ցուցանիշ
Միավոր
արդյունքները
արդյունքները
ստանդարտներ
(միջին)
(միջին)
Մկնդեղ
մգ/լ
0.02
0.003
0.001
մգ/լ
Բարիում
0.028
0.045
0.109
Բոր

մգ/լ

Կադմիում

մգ/լ

Քլորիդ

0.04

0.003

0.001

0.003

0.0008

մգ/լ

6.88

0.578

1.162

Քրոմ

մգ/լ

0.011

0.042

0.021

Պղինձ

մգ/լ

0.021

0.272

0.453

Երկաթ

մգ/լ

0.072

55.144

9.251

Կապար

մգ/լ

0.0101

0.003

0.0009

Մանգան

մգ/լ

0.012

0.129

0.058

ՏԹԳ pH

3.728

4.342

Նիկել

pH միավորներ
մգ/լ

0.0103

0.059

0.011

Սելեն

մգ/լ

0.02

0.049

0.007

Սուլֆատ ինչպես SO4

մգ/լ

379.003

83.273

Ցինկ

մգ/լ

0.087

0.015

0.1

Անալիզները ցույց են տալիս, որ առկա է այնպիսի միացությունների տարրալվացման
պոտենցիալ ինչպիսին են բարիումը, պղինձը, երկաթը, մանգանը, նիկելը, սելենը և սուլֆատը:
Քրոմը և կադմիումը միայն հայտնաբերվել են հետքային քանակություններով ՏԹԳ արտահոսքի
փորձարկման ժամանակ և մտահոգությունից դուրս են:
Կինետիկ երկրաքիմիական փորձարկումներ
Ամուլսարի հանքավայրի դատարկ ապարների9 վրա իրականացվել են երկարաժամկետ
խոնավության խցում կինետիկ երկրաքիմիական փորձարկումներ, որոնք ժամանակի ընթացքում գերագնահատում են ապարի թթվագոյացման և մետաղների տարրալվացման պոտենցիալները հետևյալ խնդիրների պատճառով.
 խցերում մշտապես պահպանվում է 20°F ջերմաստիճանը,
 խցերում մեկ շաբաթ պահպանվում է 100% խոնավությունը, իսկ հետո դրանք լվացվում են 1 լ
թորած և իոնազերծված ջրով,
 խցերում անհրաժեշտ մանրաչափը հանդիսանում է ¼ ինչը, որը շատ ավելի մանր է, քան
հանքի չմշակված հանքաքարը:
Չնայած այսպիսի սահմանափակումների, խցում երկարաժամկետ կինետիկ փորձարկումները լաբորատոր պայմաններ են տրամադրում ապարների տեսակների ԹԱԴ վարքագիծը
9 ASTM D5744-07e1. (2007). Պինդ նյութերի լաբորատոր հողմնահարման փորձարկումների ստանդարտ մեթոդ
խոնավության խցի կիրառմամբ: Ամերիկայի փորձարկումների և նյութերի հասարակություն:
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որոշելու համար: Սովորաբար ընդունված է, որ մեկ տարվա կինետիկ խցային փորձարկումները
կարող են ապացուցել հիմնավոր կասկածից դուրս, թե արդյոք ապարանմուշները թթվագոյացնող են, թե ոչ: Այս փորձարկումը ստատիկ փորձարկման տրամաբանական զարգացումն է/
շարունակությունն է, քանի որ այն գործնականում ցույց է տալիս, արդյոք ԹՀՀ փորձարկման
ժամանակ որոշված պոտենցիալին կլինի հասնել տեղի պայմաններում:
ԹԱԴ երկրաքիմիական ռեակցիայի կինետիկան կարևոր է շրջակա միջավայրի վրա
ազդեցությունը որոշելու համար: Երկու տարբեր քիմիական ռեակցիաներ, սովորաբար, պիրիտի
օքսիդացումից առաջացնում են ԹԱԴ: Առաջին հավասարումը ներառում է պիրիտի օքսիդացումը ջրի ներկայությամբ.
FeS2 + 7/2O2 + H2O = Fe2+ + 2SO42- + 2H+ [1] 10 (INAP, 2009)
Ամուլսարի հանքավայրում հիմնականում տեղի է ունենում այս ռեակցիան, սակայն
փորձարկումների ավելի ուշ ժամանակահատվածում կինետիկ խցերում ԹԱԴ-ի վարքագծում
երկրորդ ռեակցիան գերակշռում էր որոշ խցերում: Այս հավասարությունը ներառում է պիրիտի
օքսիդացումը եռավալենտ երկաթի (Fe3+) առկայությամբ: Այս ռեակցիան ավելի արագ է և ունի
ավելի բարձր ստեխիոմետրիկ հարաբերակցություն պիրիտի և թթվայնության միջև (նշված է
որպես H +), հավասարում 2.
FeS2 + 14Fe3+ + 8H2O = 15Fe2+ + 2SO42- + 16H+ [2]10 (INAP, 2009)
Ռեակցիայում կատալիզատոր է հանդիսանում Thiobacillus ferroxidans բակտերիան:
Հետագա բաժիններում ԹԱԴ-ի անցումը հավասարում 1-ի գերակշռումից դեպի հավասարում 2ի գերակշռում կոչվելու է “եռավալենտ երկաթի օքսիդացում”, քանի որ եռավալենտ երկաթը
այստեղ հանդես է գալիս որպես ռեագենտ պիրիտի օքսիդացման համար:
Խոնավության խցերի արդյունքները․ նկ․ 2․4.6-ը ցույց է տալիս կինետիկ խցի լվացման
հեղուկի pH-ը ժամանակի ընթացքում, նկ․ 2․4.7-ը՝ սուլֆատների ձևավորվումը ժամանակի
ընթացքում և նկ․ 2․4.8-ը՝ երկաթի ձևավորվումը ժամանակի ընթացքում: Ինչպես երևում է, ՎՀԱ
ԹԱԴ-ի պոտենցիալը չի փոխվում ԹԱԴ-ի արտադրման, չնայած ԹՀՀ փորձարկումներում “անորոշ” բնութագրման (“անորոշ”, ինչպես սահմանված է աղյուս․ 2.4.8-ում): Նույնպես ակնհայտ է,
որ ՍՀԱ-ի 5-ից 3 նմուշները չեն առաջացնում զգալի սուլֆատի կամ երկաթի պարունակություններ խոնավության խցի լվացման հեղուկում:
Կինետիկ փորձարկումների արդյունքները ի հայտ են բերել փորձարկված ՍՀԱ
նմուշների երեք տարբեր կատեգորիաներ․


օքսիդացած մինչև փորձարկումը,

10 Թթվային ապարների դրենաժի համընդհանուր ուղեցույց: Թթուների/ թթվային կանխարգելման միջազգային
համացանց (ԹԿՄՀ) 2009թ.:
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փոխակերպվում է եռավալենտ երկաթի օքսիդացման,



դիմադրողականություն ունեն եռավալենտ երկաթի օքսիդացման նկատմամբ:

Նկ. 2․4․6․ pH-ը ժամանակի համեմատ կինետիկ խցի փորձարկումներում

Նկ. 2․4․7․ Սուլֆատները ժամանակի համեմատ կինետիկ խցի փորձարկումներում

Օքսիդացած ՍՀԱ նմուշներ․ ARD-76C նմուշը ծայրահեղ օքսիդացած էր մինչև լաբորատորիա ժամանելը: Այս նմուշը ցույց է տալիս Ամուլսարի հանքավայրի դատարկ ապարների
վատագույն պոտենցիալը, բայց այն չնչին արժեք ունի ռեակցիայի կինետիկան որոշելու գործում:
Նմուշ ARD-74C-ը ամենաօգտակարն է ամբողջ հավաքածուի մեջ: Փորձարկման առաջին
12 շաբաթների ընթացքում խցում, այն օքսիդանում էր ջրի ներկայությամբ (տես հավասարում 1):
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12 շաբաթ անց սկսեց եռավալենտ երկաթի օքսիդացումը և խցի լվացման հեղուկի pH-ը նվազեց,
ավելացան սուլֆատի և երկաթի պարունակությունները:

Նկ. 2.4.8. Երկաթը ժամանակի համեմատ կինետիկ խցի փորձարկումներում

ՍՀԱ նմուշներ, որոնք դիմադրողականություն ունեն եռավալենտ երկաթի օքսիդացման
նկատմամբ․ ՍՀԱ 5 նմուշներից երեքը կինետիկ խցերում ցուցաբերեցին ուժեղ դիմադրողականություն եռավալենտ երկաթի օքսիդացման ձևավորման և ԹԱԴ-ի նկատմամբ: Չնայած երկարաժամկետ փորձարկմանը, այս նմուշները շարունակաբար արտադրում էին չափավոր ԹԱԴ
(4.5 բարձր pH-ով) ցածր սուլֆատի և երկաթի կոնցենտրացիաներով:
Երկրաքիմիական դիտարկումներ
Ծրագրի տարածքում առկա են դատարկ ապարների կուտակման երկու վայր, որոնք
ուսումնասիրվել են որպես այլընտրանքային տարածքներ և հայտնի են որպես 27-րդ և 13-րդ
տեղամասեր: Առկա լցակույտերը 1950-ական թթ. ուրանի համար իրականացված հետախուզական աշխատանքների արդյունք են, կազմված են ՍՀԱ ապարներից և ցուցաբերում են Ամուլսարի հանքավայրի բացահանքերի դատարկ ապարների հետ նմանատիպ երկրաբանական և երկրաքիմիական հատկություններ, ներառյալ սուլֆիդացումը, արգիլիտացումը և հազվադեպ սիլիկատացումը: Այս ապարները արտադրում են ԹԱԴ, սակայն աստիճանը չափավորից չնչին է․
ջրի որակի ցուցանիշները նման են ՍՀԱ նմուշների ջրի որակին, որոնք չեն ենթարկվել եռավալենտ երկաթի օքսիդացմանը: 13 և 27-րդ տեղամասերի դատարկ ապարների նմուշները հավաքվել և ենթարկվել են անալիզների և համեմատվել են ՍՀԱ ամբողջ համախմբի հետ (աղյուս.
2.4.14, ՍՀԱ հաշվարկների համար հայտնաբերման մակարդակի արդյունքները հաշվում են
որպես զրո):
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Աղյուսակ 2.4.14. 13-րդ և 27-րդ տեղամասերի դատարկ ապարների ԹՀՀ համեմատությունը
Ամուլսարի հանքավայրի բացահանքերի հետ
ԹՊ
ՉՊ
Դատարկ ապար
Նմուշների քանակ Վիճակագրություն
T/KT
Միջին
37.44
0.29
ՍՀԱ

57

Տեղամասեր 13 և 27

4

Մեդիան/մեջտեղի

5.60

0.00

Վիճ. շեղում

57.58

1.52

Միջակայք

0-204

0-14.18

Միջին

10.62

-0.75

Մեդիան/մեջտեղի

7.34

-0.95

Վիճ. շեղում

8.70

0.50

Միջակայք

4.37 to 23.43

-1.1 to 0

ՍՀԱ տվյալների հավաքածուից բացահանքի միջին տվյալները ավելի բարձր էին քան 13րդ և 27-րդ տեղամասերինը, իսկ մեդիանը ավելի ցածր էր: Այս հին հետախուզական ծրագրի
ապարները շատ չեն տարբերվում Տիգրանես, Արտավազդես և Էրատո տեղամասերի բացահանքերի մակերեսներից վերցված ՍՀԱ նմուշներից, չնայած այն հանգամանքի, որ այդ ապարները
60 տարի բաց երկնքի տակ էին և ենթարկվել են օքսիդացման: Հետևաբար, բաց երկնքի տակ
մնացած այս ապարները համապատասխան են Ծրագրում երկրաքիմիական ուսումնասիրությունների համար և կարող են դիտարկվել երկարաժամկետ կինետիկ խցային փորձարկում, որը
կարող է տեղեկացնել հայեցակարգային մոդելի և կառավարման պլանի մասին:
Աղյուս. 2․4.15-ը ցույց է տալիս տեղամասեր 13 և 27-ի բաց երկնքի տակ մնացած
ապարների տարրալվացված հեղուկի/ֆիլտրատի որակը:
Աղյուսակ 2․4․15․ Տեղամասեր 13 and 27 դատարկ ապարներից տարրալվացված հեղուկ, մայիս 2014թ.
Բաղադրիչ

Միավոր

WK
10

WK
Բաց երկնքի տակ մնացած
ՍՏՏԸ
14
թափոնների ապարակույտեր
Տեղ. 13

Տեղ. 27

Տեղ. 13 ելակետային մակերեսային ջուր

4.64

4.78

3.28

6.38

59

1210 N.S.

15.10

102.00

<D.L.

59

1360

12.60

43.70

35.70

ԹԱԴ 74C
pH

pH միավորներ

Թթվայնություն մգ/լ ինչպես CaCO3
Սուլֆատ

մգ/լ

3.52

2.69

46

Այս տարրալվացված հեղուկի pH-ը բարձր է, սուլֆատների քանակը և ընդհանուր
թթվայնությունն ավելի ցածր է քան դիտարկվում է վերջին շաբաթների ընթացքում ԹԱԴ 74C
խոնավության խցային փորձարկման ժամանակ: Ակնհայտ է, որ 60 տարիների ընթացքում կույտերի դատարկ ապարները չեն փոխել ԹԱԴ-ի ռեակցիայի կինետիկան դեպի եռավալենտ
երկաթի գերակշռող օքսիդացումը: ՍՀԱ ապարներն ունեն որոշակի բնական ճնշման միջոց, որը
խոչընդոտում է եռավալենտ երկաթի օքսիդացման ձևավորմանը: Ճնշող/ զսպող միջոցը կարող է
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լինել ստորև բերված հանգամանքներից որևէ մեկը կամ բոլորը.
 Thiobacillius ferrooxidans ունեն շատ ավելի դանդաղ սուլֆիդային ռեակցիայի արագություն
ցուրտ կլիմայական պայմաններում11,
 բաց երկնքի տակ մնացած ապարների արգիլիտային կառուցվածքը (մոտ 10% կավի պարունակությամբ) խոչընդոտում է թթվածնի հոսքը կույտի ներսում, այսինքն նաև օքսիդացմանը,
 ՍՀԱ հանքանյութը ունի որոշակի մնացորդային բնական դիմադրողականություն եռավալենտ երկաթի օքսիդացման նկատմամբ, որը միայն հաղթահարվում է երկարատև խոնավության խցի փորձարկման արտառոց պայմաններում:
Այս բնական դիմադրողականությունը կարևոր է Ամուլսարի հանքավայրի դատարկ
ապարների բնութագրման համար և ԴԱԼ-ի նախագծման համար:

2.4.4. Ինժեներա-երկրաբանական տարրեր (սողանքներ)
Սույն ծրագրի իրականացման համար, ենթամակերևութային շերտի վերաբերյալ տեղեկատվության աղբյուր են հանդիսացել Գեոթիմ ՓԲԸ-ի կողմից հանքային ռեսուրսների որոնողահետախուզական, երկրատեխնիկական աշխատանքների շրջանակներում հորատված հետախուզահորերը և 2012թ. Գոլդեր Ասոշիեյթս Ինք. կազմակերպության կողմից առաջարկված
վայրերում հորատված 3 երկրատեխնիկական հորատանցքերը:
Գեոթիմ ՓԲԸ-ն իրականացրել է ապարների ամրության և ճեղքվածությանն առնչվող
տվյալների հավաքագրում, ինչպես նաև կատարել է հորատահանուկների կտրվածքների կողմնորոշման չափումներ: Այս տվյալները երկրատեխնիկական գնահատման մեջ ներառման նպատակով տրամադրվել են Գոլդերին:
Լանջերի կայունության վերաբերյալ առկա տեղեկատվությունը բաղկացած է երկրատեխնիկական տվյալների բազայից, որը մշակվել է հետախուզահորերի և երկրատեխնիկական
հորատանցքի հորատման ծրագրի և Գեոթիմ ՓԲԸ-ի կողմից մակերևութային շերտի քարտեզագրման ընթացքում: Նյութերի հատկությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ստացվել է
երկրատեխնիկական հորատանցքերի կեռնի լաբերատոր փորձարկումների արդյունքում:
Ներկայացվում է հանքավայրի շահագործման համալիրի հատակագիծը երկրատեխնիկական հորատանցքների ցուցադրմամբ (նկ. 2.4.9):
Ինժեներա-երկրաբանական տարրերը ներառում են նմանատիպ կառուցվածքային
բնութագրիչներ և ճարտարագիտական հատկություններ (ապարի ամրություն, ճեղքվածության
աստիճան, ապարազանգվածի որակ) ունեցող տարբեր ապարների տեսակներ, որոնք հանքա11 Դատարկ ապարների հողմնահարում տարբեր կլիմայական պայմաններում. Կինետիկ սառեցման /հալեցման և
խոնավության խցային փորձարկում: Sartz, L. (2011թ.): Հանքի ջրերի միջազգային ասոցիացիայի կոնգրես, Աախեն,
Գերմանիա, ՀՋՄԱ:
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վայրի շահագործման համալիրի տարածքում նմանատիպ վարքագիծ են ցուցաբերում: Համալիրի տարածքի ինժեներա-երկրաբանական տարրերը համընկնում են երկրաբանական տարրերի հետ և ներկայացված են կոլյուվիալ գոյացումներով, հրաբխային ապարներով ու անդեզի-

Նկար 2.4.9. Հանքավայրի շահագործման համալիրի հատակագիծը երկրատեխնիկական հորատանցքների ցուցադրմամբ

տային պորֆիրիտներով:
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Կոլյուվիալ գոյացումները որպես կանոն բաղկացած են թույլ կապակցված կավի ֆրակցիաներով մանրախճից ու բացահանքի մոտ գտնվող ուղղաձիգ ժայռային մերկացումների հիմնային հատվածի դելյուվիալ շերտերից: Որպես կանոն, դրանց հաստությունը 5 մետրը չի գերազանցում, սակայն բացահանքի սահմաններում հորատված մեկ երկրատեխնիկական հորատահանուկում կոլյուվիալ շերտի հաստությունը 14 մ է կազմել:
Երկրաիտեխնիակական հորատանցքերում հանդիպող հրաբխային ապարները սովորաբար բարձր աստիճանի ճեղքված են և բնութագրվում են միջինից բարձր աստիճանի ամրությամբ (25 մեգապասկալ (ՄՊա) < սեղմման նկատմամբ ամրություն (ՍԱ) < 100 ՄՊա) ու մի
քանի խումբ ճեղքերով: Հրաբխային ապարների որակը (ԱՈ) տատանվում է 0-ից 100 տոկոսի
սահմաններում, իսկ միջինում կազմում է 34 տոկոս՝ ինչը վկայում է ապարի «ցածր որակի»
մասին: Հրաբխային ապարների մերկացումներում հանդիպող ճեղքերը կարող են ձգվել տասնյակ մետրեր: Ըստ Բիենիավսկու ապարազանգվածի անջատումների/ճեղքվածքների գնահատման համակարգի (Bieniawski, 1976), հրաբխային ապարները որակը ԱԶԳ76 (RMR) հավասար է
49-ի՝ ցույց տալով ապարազանգվածի միջին որակ:
Երկրատեխնիակական հորատանցքերում հանդիպող անդեզիտային պորֆիրիտները
բաղկացած են չափազանց թույլ ամրության (0.25 ՄՊա < ՍԱ < 100 ՄՊա ) ապարներից: Ամենաթույլ ամրության անդեզիտային պորֆիրիտները դասակարգվում են որպես պինդ կավային
հողեր: Անդեզիտային պորֆիրիտների որակը (ԱՈ) տատանվում է 0-ից 100 տոկոսի սահմաններում, իսկ միջինում կազմում է 20 տոկոս՝ ինչը վկայում է ապարի «խիստ ցածր» որակի մասին:
Անդեզիտային պորֆիրիտների ԱԶԳ76 հավասար է 36-ի՝ ցույց տալով ապարազանգվածի ցածր
որակ: Հրաբխային ապարների համեմատությամբ անդեզիտային պորֆիրիտների ապարազանգվածի ամրությունը ցածր է:
Համալիրի տարածքում սեյսմիկ ազդեցությամբ սողանքային բնութագրիչների, երկրաբանական կառուցվածքի և վտանգների որոշման նպատակով (ներառյալ՝ քարաթափումներ,
հյուսեր, սողանքներ, բեկորների պոկումներ և այլն) գնահատվել է 40 պատմական համաշխարհային երկրաշարժերի հետևանքով սողանքների առաջացման միտումներ ունեցող ապարներից
կազմված լանջերի երկրաբանական պայմանների բացահայտման վերաբերյալ գրանցված
տվյալները (աղյուս. 2.4.16): Այս ուսումնասիրությունների արդյունքները ներառվել են նախնական ուսումնասիրությունների ուղեցույցներում (Կալիֆորնիայի երկրաբանական ծառայություն,
2008, Կիիֆեր, 1984):
Հիմնվելով աղյուս. 2.4.16-ում ներկայացված ապարների գահավիժումների և սողքերի
նկարագրության վրա, երկրաշարժի դեպքում հրաբխային ապարներում և անդեզիտային պորֆիրիտներում քարակույտերի գահավիժումների հետևանքով հանքաստիճանների ճակատնե-
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րի փլուզումներ կառաջանան: 1 աղյուսակում բերված նկարագրությունը նաև ցույց է տալիս,
որ բացահանքերում մեծամասշտաբ երկրաշարժերից առաջացած գահավիժումները, սողքերն
ու քարաթափումները քիչ հավանական են հրաբխային ապարներում:

Աղյուսակ 2.4.16. Լանջերում երկրաշարժերով պայմանավորված սողանքների առաջացման
երկրաբանական առանձնահատկություններ
Բնութագրիչներ
ԱնվաԱպարի տեսակ
Նշումներ
(Շարժում, արագություն և
նում
խորություն)

Գլորումով, ազատ անկող
չափազանց սրընթաց,
մակերեսային սողանք:
Ներքին խոշոր կամ շատ
խոշոր խզումներով

Ապարները թույլ ցեմենտացած ուժեղ ճեղքված կամ
հողմնահարված են: Ներառում
են երևացող հարթ պատռվածքներ, որոնք անկում են
լանջերից դուրս կամ փուխր
կառուցվածքում գլաքարեր են
պարունակում

Հատկապես հաճախ են հանդիպում լեռնաշղթաների գագաթներին և քարեզրերին, մաշումը
պայմանավորված է արհեստական կտրվածներով և ակտիվ
էրոզիայով

Ապարների
սողքեր

Սահքի մակերեսի հիմքում
տրանսլյացիոն սիմետրիայով սողք, մակերեսային, ներքին խոշոր խզումներով

Ապարները թույլ ցեմենտացած և գերճեղքված կամ հողմնահարված են: Ներառում են
երևացող հարթ պատռվածքներ, որոնք անկում են լանջերից դուրս կամ փուխր կառուցվածքում գլաքարեր են
պարունակում

Հատկապես հաճախ են հանդիպում լանջրի անցուղիներում,,
արհեստականորեն հատված
կամ էրոզիայից մաշված լանջերում: Ժամանակ առ ժամանակ
նկատվում է սահքային քարակույտերի ակտիվացում

Քարաթափումներ

Բարդ, քարաբեկորների
խիստ սրընթաց սողք կամ
հոսք, ներքին խզվածքագոյացումների առաջացման բարձր կամ շատ
բարձր մակարդակ

Ապարները ճեղքված են և
դրսևորում են հետևյալ հատկությունները. զգալի հողմնահարվածություն, լանջից դուրս
ճեղքերի տարածում, թույլ ցեմենտացածություն, կամ նախկինում տեղի ունեցած սողանքային երևույթների հետքեր

Սովորաբար սահմանափակվում են լանջերով կամ էրոզայի
ազդեցությանը ենթարկված
150մ-ից բարձր ռելիեֆով

Ապարների
բեկվածքներ

Գագաթային հողմնահարված մակերեսի ավալանշատիպ սողք, դանդաղ
կամ արագ, խորը: Ներքին
խզվածքագոյացումների
առաջացման ցածր կամ
միջին մակարդակ, ցեմենտացած սողք

Խիստ ճեղքված ապարներ,
նախկինում ձևավորված սողանքային կուտակաշերտեր,
թերթաքար և այլ քարեր պարունակող շերտեր, թույլ
ցեմենտացած կամ խիստ
հողմնահարված ապարներ

Ապարների
փլվածքները

Սահքի մակերեսի հիմքում
տրանսլյացիոն սիմետԱպարարիայով սողք, դանդաղ կամ
յին բլոարագ, խորը, Ներքին
կերի
խզվածքագոյացումների
սողքեր
առաջացման ցածր կամ
միջին մակարդակ

Ապարները ցայտուն շերտավորոված կամ սահքի թույլ
ամրություն ունեն, որոնք
լանջից դուրս են տարածվում
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Լանջերի նախագծային և զարգացման վերահսկողական միջոցառումներ և սահմանափակումներ:
Կոլյուվիալ շերտի լանջեր
Որտեղ կոլյուվիալ շերտը գոյանում է հրաբխային ապարներից դրա, ստրուկտուրայում
առկա են անկյունային սալաքարեր ու գլաքարեր: Այն կարող է նաև զառիթափ մերկացումների
հիմնային հատվածի դելյուվիալ շերտում համարյա ամբողջությամբ կազմված լինել սալաքարերից ու գլաքարերից: Այնտեղ, որտեղ կոլյուվիալ շերտը գոյանում է անդեզիտային պորֆիրիտներից կավերի կառուցվածքում առկա են ապարային ցրոններ: Կոլյուվիալ շերտի բնորոշ հաստությունը մոտ 5–ից 10 մ է, սակայն այն որոշ հատվածներում կարող է բավականին հաստ լինել:
Օրինակ, DDA-336 հորատանցքում կոլյուվիալ շերտի հաստությունը 14 մ է:
Կոլյուվիալ շերտում պատրաստված լանջերի առավելագույն անկյունները սահմանափակված են այս ապարների բնական թեքման անկյամբ, այսինքն, այն առավելագույն անկյամբ,
որի վրա սորուն ապարները կարող են առանց սահքի մնալ: Համաձայն մեր գնահատման չոր
կոլյուվիալ շերտի բնական թեքման անկյունը մոտ 37 աստիճան է (0.75ՈՒ:1Հ):
Կոլյուվիալ շերտի լանջերին փոքրածավալ սողանքներ ու քարաթափումներ կարող են
առաջանալ մասնավորապես ձնհալի, տեղումների և սառնամանիքների ու հալքի ժամանակ և
դրանցից հետո: Բացահանքի աշխատանքային տարածքը սողանքներից և քարաթափումներից
պաշտպանելու նպատակով արմատական ապարների վերևում՝ կոլյուվիալ շերտի հիմնամասում, նվազագույնը 5-մ լայնությամբ աշխատանքային առափ պետք է թողնվի: Այնտեղ, որտեղ
կոլյուվիալ շերտի հաստությունը գերազանցում է, 10մ-ը երկար շարունակական լանջերում սողանքային երևույթների առաջացումը կանխարգելելու նպատակով 10մ ուղղահայաց միջակայքերով 5 մ լայնությամբ լրացուցիչ առափներ պետք է թողնվեն: Մակերևութային ջրերի դրենաժի
նպատակով հանքաստիճանները պետք է հարթեցվեն: Բացահանքի զարգացման նախնական
փուլերը հնարավորություն կնձեռնեն մանրամասն գնահատել կոլյուվիալ շերտի բնույթն ու
խորությունը:
Հրաբխային ապարներից կազմված լանջեր
Հրաբխային ապարների քարազանգվածների որակն ու չձևափոխված ապարների ամրությունը բարենպաստ են աշխատանքային առափների միջին և բարձր լանջերի մշակման
համար (45 աստիճան): Նախորդ բաժիններում նկարագրված բնութագրերի և վերլուծությունների վրա հիմնված լանջերի նախագծային հատուկ միջոցառումները ներառում են.


Երկրաբանական մոդելում ներառված խզվածքները բացահանքի շեպերի անկյունների վրա
հնարավոր մեծամասշտաբ կառուցվածքներով վերահսկվող լանջերի փլուզումների մասին
չեն վկայում:
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Ապարազանգվածի ամրությունը բավականաչափ բարձր է ընդհանուր լանջրի վրա ապարազանգվածի փլուզումների կանխարգելման համար: Լանջերի նախատեսված անկյունների
պատրաստումը կախված է հանքաստիճանների համապատասխան այն կոնֆիգուրացիաներից, որոնք կարող են անվտանգ կերպով զարգացվել, որն էլ իր հերթին կապված է լինլու
կառուցվածքների պայմանների և շահագործման պրակտիկաների հետ:



Կառուցվածքային պայմանները բարենպաստ են հանքաստիճանների ճակատային միջին
թեքության անկյունների զարգացման համար (60-70 աստիճան): Դա հնարավոր կլինի իրականացնել միայն այն դեպքում, եթե այն հատվածներում որտեղ այս կառուցվածքները բացահանքի լանջերից դուրս չեն տարածվում իրականացվեն շրջահայց պայթեցման, հողափորման
և մասշտաբավորման աշխատանքներ: Փլվածքային փլուզումներ կարող են տեղի ունենալ
տեղային մակարդակում, սակայն առկա կառուցվածքային տվյալները ցույց են տալիս, որ կառուցվածքներով վերահսկվող փլուզումների մեխանիզմները հանքաստիճանների նախագծման ընթացքում վերահսկման լայնատարած վերահսկման միջոցներ չեն հանդիսանում:



Մակերևույթի քարտեզագրման և կողմնորոշված կեռնի համար կառուցվածքների չափումները վկայում են 30-60 աստիճան բոլոր կողմերով տարածվող առանձին ճեղքվածքների առկայության մասի: Դրանք երբեմն կարող են տեղային մակարդակով շահագործման պրակտիկաներով վերահսկվող հանքաստիճանների անկայունություն առաջացնել:



Հրաբխային ապարների քարազանգվածների որակի գնահատման միջոցով որոշվող ճեղքվածության աստիճանը, փոփոխական է և կարող է տատանվել բարձրից միչև զանգվածային
ճեղքվածություն: Սակայն, հրաբխային ապարների առնվազն կեսը ցույց են տալիս, որ միջին
ԱՈ ցուցանիշը հավասար է 34 %-ի`մատնանշելով բարձր աստիճանի ճեղքվածք ապարազանգված:



Ստորերկրյա ջրերը հրաբխային ապարների քարազանգվածների կայունության վերահսկման
միջոց չեն հանդիսանում, իսկ բացահանքի շահագործման համար պահանջվող ստորերկրյա
ջրերի վերահսկման ծավալները բավարար են ապարազանգվածի կայունության պահպանման համար:
Էրատոյի բացահանքի տարածքի հրաբխային ապարների երկրատեխնիկական հորա-

տանցքերում դիտարկված ապարազանգվածի պայմանները համապատասխանում են Էրատոյի
և Արտավազդեսի ու Տիգրանեսի տարածքների հետախուզահորերից ստացված կեռնի ԱՈ և
ապարի ամրության չափումների վրա հիմնված ապարազանգվածի պայմաններին: Դրանք նաև
համապատասխանում են Արտավազդեսի և Տիգրանեսի տարածքներում մեր կողմից դիտարկված ապարազանգվածների մերկացումներին: Հրաբխային ապարներում ճեղքվածություն աստիճենը հանքի տարբեր տարածքներում կարող է տարբեր լինել: Սակայն, չի ակնկալվում, որ
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հրաբխային ապարների ամրությունը կամ անջատումների բնութագրիչներ շատ խիստ են տարբերվելու: Հրաբխային ապարներից կազմված լանջերում ծակոտենային ճնշման պայմանները
մեծապես տարբերվում են և կարող են կախված սորերկրյա ջրեր հանդիպել: Սակայն ստորերկրյա ջրերը ապարազանգվածի լանջի կայունության վերահսկման միջոց չի հանդիսանում:
Անդեզիտային պորֆիրիտներից կազմված լանջեր
Անդեզիտային պորֆիրիտների ապարազանգվածի որակն ու չփոփոխված ապարների
ցածր ամրությունը ցույց են տալիս, որ զառիթափ լանջերը հազիվ կայուն մնան: Բնութագրման և
ճարտարագիտական վերլուծությունների վրա հիմնված լանջերի վերահսկման նախագծային
միջոցառումները ներկայացվել են նախորդ բաժիններում.


Անդեզիտային պորֆիրիտների ապարազանգվածի ամրությունը փոփոխական է և կարող է
բավականաչափ բարձր լինել ապարազանգվածի փլուզումների կանխարգելման համար կամ
այնքան ցածր, որ բացահանքի ընդհանուր շեպերի անկայունության հավանականության նվազեցման նպատակով ցածր թեքությամբ լանջերի (մոտ 30o) անհրաժեշտություն առաջանա:



Թույլ աստիճանի արգիլիտով ձևափոխված անդեզիտային պորֆիրիտների ապարազանգվածի
որակը և համասեռ ապարների ամրությունը ցույց են տալիս, որ առանց ապարազանգվածի
փլուզումների հնարավոր է ստանալ միջին թեքության լանջեր (45o): Այս ապարներում
ամենաթեք անկյունը կախված կլինի անվտանգ կերպով զարգացվող հանքաստիճանների
կոնֆիգուրացիաների կայունությունից: Դա կապված կլինի կառուցվածքային պայմանների և
աշխատանքային պրակտիկաների հետ, սակայն առկա տեղեկատվությունն անբավարար է
լանջերում թույլ աստիճանի արգիլիտով ձևափոխված անդեզիտային պորֆիրիտների բաշխման կամ կառուցվածքների կողմնորոշման համար:



Լանջերի անկայունության ռիսկն ավելի մեծ է միջին աստիճանի արգիլով ձևափոծված անդեզիտային պորֆիրիտների դեպքում, սակայն լանջերից խոնավության հեռացման դեպքում
հնարավոր է 35-40 աստիճանների տիրույթում լանջեր ստանալ:



Բարձր աստիճանի արգիլիտով ձևափոխված անդեզիտային պորֆիրիտներում պահանջվող
աշխատանքային հարթակների լանջերի փոքր անկյունների ստացման արդյունքում լայն կուտակման հարթակները բավարար կլինեն հանքաստիճանավորված լանջերում հարթ պատռվածքներ ու հատվածակողմ փլուզուներ առաջացնաղ վատ կողմնորոշված ստրուկտուրաների
արսդյունքում թափված ապարների կուտակման համար:



Բարձր աստիճանի արգիլիտով ձևափոխված անդեզիտային պորֆիրիտների լանջերի կայունությունը մեծապես կախված է ատորերկրյա ջրեր ճնշումից և քիչ հավանական է, որ այս լանջերում ճնշումն արդյունավետ կերպով իջեցվի:
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Բարձր աստիճանի արգիլիտով ձևափոխված անդեզիտային պորֆիրիտների ցածր սահքի ամրությունը կարող է ժամանակի ընթացքւոմ հանքաստիճանների փլուզումներ առաջացնել,
սակայն ենթադրվում է, որ պատրաստման ընթացքում դրանք կայուն կլինեն:



Անդեզիտային պորֆիրիտներն ավելի քիչ են ճեղքված քան հրաբխային ապարները, սակայն
թեթև կամ միջին աստիճանի արգիլացված անդեզիտային պորֆիրիտների լանջերը պետք է
պայթեցման միջոցով պատրաստվեն, որը պետք է տնտեսապաես հիմնավորված լինի: Բարձր
աստիճանի արգիլիտով ձևափոխված անդեզիտային պորֆիրիտների լանջերը կարող են
պատրաստվել փորման կամ քչաքանակ պայթեցման միջոցով:



Բարձր աստիճանի արգիլիտով ձևափոխված անդեզիտային պորֆիրիտներից կազմված լանջերը կարող են ժամանակի ընթացքում փափկել կամ հագենալ: Որտեղ նկատվում են այս
երևույթները, կարողե են մակերեսային սողանքներ տեղի ունենալ:
Անդեզիտային պորֆիրիտների երկրատեխնիկական հորատանցքերի քարազանգված-

ների դիտարկված պայմանները նման են հետախուզահորերի ապարազանգվածին, սակայն
հիշյալ ամրության տիրույթում հնարավոր է տարբեր թեքման անկյան պայմաններում կայուն
լանջեր ստանալ:

2.5. Հողերի բնութագիրն ու բերրի շերտի պահպանումը
Ամուլսարի և հարակից տարածքների հողերի հետազոտությունները իրականացվել են
ըստ՝ 1) բնական տիպերի, հողակտրվածքների և բերրիության, 2) երկրաքիմիական կազմի:
Հողերի տիպերի, հողակտրվածքների և բերրիության հետազոտությունները իրականացվել են
2013թ.-ին ՀԱԱՀ «Հ.Պետրոսյանի անվ. հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական կենտրոն» մասնաճյուղի գիտական խմբի կողմից (հաշվետվությունները բերված են Հավելված 9, 10-ում), իսկ երկրաքիմիական կազմը Գեոթիմ ՓԲԸ մասնագետների կողմից:
Հետազոտությունների մեթոդաբանությունը
Հողերի հատկությունների նկարագրման համար կատարվել են բազմաթիվ դաշտային և
լաբորատոր հետազոտություններ. 1) ձևաբանական նկարագրությունը կատարվել է հիմնական
հողակտրվածքի մեթոդով, 2) հողատիպերի սահմնների ճշտումը՝ կիսափոսերի մեթոդով, 3) հողանմուշները վերցվել են ըստ գենետիկական հորիզոնների նմուշառման մեթոդով, 4) համախառն քիմիական կազմը՝ դասական մեթոդով, 5) կարբոնատների կազմը՝ ըստ Կուդրինի, 6) հումուսը՝ ըստ Տյուրինի, 7) մեխանիկական կազմը՝ Կաչինսկու մեթոդով, 8) ստրուկտուրան՝ Սավինովի մեթոդով, 9) pH-ը՝ pH-մեթոդով և էլեկտրոպոտենցիոմետրիկ մեթոդով, 10) ծավալային
կշիռը՝ 500 սմ3 ծավալի բուրով, 11) կլանված Ca2+ և Mg2+՝ 3n NaCl Իվանովի մեթոդով, 12) կլանված
H+-ը՝ ըստ Գեդրոյցի, 13) փոխանակային թթվությունը (Al3+)՝ ըստ Դայկուխարայի, 14) մատչելի
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ազոտը՝ ըստ Տյուրինի և Կոնոնովայի, 15) մատչելի ֆոսֆորը՝ ըստ Մաշիգինի և Արենիուսի, 16)
մատչելի կալիումը՝ ըստ Մասլովայի և Պրոտասովի: Հողերի բերրի շերտի երկրաքիմիական
ուսումնասիրությունների համար օգտագործվել են Վ.Դոկուչյաևի անվ. հողագիտության ինստիտուտում (Մոսկվա) մշակված նմուշառման դասական <ծրարի> մեթոդները և համապատասխան ISO ստանդարտները, անալիտիկ աշխատանքները իրականացվել են միջազգային հավատարմագրված ALS լաբորատոր համալիրում (Չեխական Հանրապետություն):
Հողերի տիպերի հակիրճ նկարագրությունը
Ռելիեֆի կտրտվածության պատճառով Ամուլսարի տարբեր դիրքադրություններում հողառաջացումը ընթացել է տարբեր ձևերով. համեմատաբար խոնավ հյուսիսային լանջերին և
ջրբաժաններին հողերը (և ճիմը) ավելի լիարժեք են զարգացել, քան հարավային լանջերում,
որտեղ հողերը ավելի խճային են և թերզարգացած: Քանի որ հանքի և մանրացման-տեղափոխման-տեղադրման ինֆրակառուցվածքը նախագծվում է Ամուլսարի մի քանի բարձունքային
գոտիներոում, ապա առանձին հանգույցների տարածքները ունեն տարբեր հողեր:

Հանքի և ջարդիչ կայանների տարածքներում զարգացած են լեռնամարգագետնային և
լեռնամարգագետնա-տափաստանային հողերը, որոնց հզորությունը փոքր է, կառուցվածքը
թույլ: Ճիմի զարգացման մակարդակով տարբերում են այս հողերի 2 ենթատիպեր՝ ճմային և
թույլ ճմային: Հողերը ձևավորվել են ցուրտ և համեմատաբար խոնավ կլիմայում, ենթալպյան
մարգագետինների տակ՝ կարճ վեգետացիոն շրջանով: Ավելցուկային խոնավությունը բերել է
հողերի լվացմանն ու աղքատացմանը՝ պրոֆիլից լվացվում են հողառաջացման արդյունքները:
Հողերը ունեն համեմատաբար թթու միջավայր (pH 4.5-5.5): Աղյուս. 2.5.1-2-ում բերված են լեռնամարգագետնային հողերի համախառն, քիմիական, ֆիզիկաքիմիական և ֆիզիկական կազմը,
իսկ մանրամասն ձևաբանական և ագրոքիմիական տվյալները՝ Հավելված 9, 10-ում:
Ջարդիչ կայանից դեպի ԿՏՀ նախագծվող մանրացված ապարի տեղափոխման փակ փո-

խակրիչի ուղիով իրար են հերթափոխում լեռնամարգագետնա-տափաստանային, մարգագետնային, մարգագետնա-տափաստանային հողերը: ԿՏՀ-ի հողերի հիմնականում մարգագետնային
տիպի են, դրանք բնորոշ են տափաստանային արոտավայրերին և գտնվում են 1800-2400 մ ծ.մ.
բարձրություններում: Լեռնային սևահողանման հողերի մակերեսները աննշան են և գտնվում են
<2400 մ ծ.մ.բ. վրա, հիմնականում թեք լանջում և ստորոտներում, բերրի շերտի հաստությունը՝
20-40 սմ է: Օրգանական նյութի պարունակությունը կապված է հողի ենթաշերտում ստորերկրյա
ջրերի հետ: Նախագծվող ԿՏՀ-ի և հարակից տարածքների հողահանդակները հիմնականում օգտագործվում են որպես արոտավայրեր, մասամբ որպես խոտարքներ, շատ քիչ՝ այգիների տակ:
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Աղյուսակ 2.5.1. Լեռնամարագետնային հողերի համախառն քիմիական կազմը
(հաշված բացարձակ չոր զանգվածից %)՝ N30 կտրվածքի օրինակով
Գենետիկական
հորիզոնների խորությունը, սմ
A1 0-9
A2 9-20
B 20-30
B2 30-41
C1 41-56
C2 56-71

Շիկացման կորուստը
18.63
14.11
13.34
9.07
8.02
6.32

SiO2

R2O3

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

MnO

K2O

Na2O

P2O5

SO3

48.05
49.99
50.33
53.17
53.64
52.63

26.93
27.74
27.95
29.02
29.49
29.62

19.62
20.35
21.23
21.35
21.70
21.34

7.01
7.03
7.18
7.27
7.30
7.76

1.72
1.82
2.22
2.81
3.79
3.75

1.71
2.04
2.20
2.39
2.47
2.87

0.22
0.22
0.22
0.22
0.22
0.20

1.59
1.72
1.66
1.31
1.18
1.42

1.26
1.25
1.61
1.53
1.53
1.77

0.34
0.37
0.46
0.40
0.49
0.51

0.43
0.42
0.67
0.84
0.45
0.49

21.7
11.9
2.4

6.2
4.9
5.8

PH աղային
5.4
4.4
4.3

Մգէկվ 100գ հողում
Ca2+

Mg2+

H-

Al3-

Գումարը

A0A1 0-6
BC 6-20
C1 20-51

PH ջրային

Հորիզոն,
հզորությունը, սմ

Հումուսը, %

Աղյուսակ 2.5.2. Լեռնամարգագետնային հողերի քիմիական, ֆիզիկաքիմիական և ֆիզիկական որոշ
հատկությունները՝ N18 հորափոսի օրինակով

18.0
4.8
3.7

3.4
2.1
3.8

2.1
5.4
3.2

1.1
1.2
1.0

24.6
13.5
11.7

Ֆրակցիա
< 0.001 մմ

6.7
5.8
5.4

%
ՀագեցվաՖրակցիա Ջրակածության
< 0.001 մմ յուն ագրե- աստիճագատները
նը, %
17.9
29.7
33.4

25.5
65.0
չ.ո.

68.6
36.5
39.0

Նշումներ՝ չ.ո. – չի որոշված

Ամուլասարի և շրջակա տարածքների հումուսակի A+B հորիզոններում գումարային
հողային պաշարները կազմում են 25860,5 հազ. տ:
Հողերի հակիրճ երկրաքիմիական բնութագիրը
Հողերում չափվել են բազմաթիվ քիմիական տարրերի ընդհանուր պարունակությունները, որոնք նշանակալի են ինչպես հողերի բերրիության, այնպես էլ էկոլոգիական վիճակի
գնահատման համար: Աղյուս. 2.5.1-ում ամփոփված են 2 հանգուցային տեղամասերի հողերի
վերին շերտերի երկրաքիմիական կազմը:
Էկոլագիական տեսանկյունից նշանակալի են քիմիական տարրերի կոնցենտրացիաները
և դրանց գերազանցումները ընդունված ՍԹԿ-ից: Համաձայն ստացված տվյալների ՍԹԿ
գերազանցող քիմիական տարրերը ունեն հետևյալ նվազող հերթականությունը. հանքավայրում`
As–Ni, ԿՏՀ՝ As–Mo–Ni (հաշվի չեն առնվել Cd, Sn և Se, քանի որ դրանց կոնցենտրացիաները
ցածր են չափող սարքերի ստորին շեմից (LOR) և ՍԹԿ-ից): Տվյալները վկայում են, որ
ուսումնասիրված տեղամասերում ՍԹԿ-ի գերազանցումների հիմնական մասը ընկնում է
մկնդեղին, սակայն դա վերաբերում է միայն ընդհանուր կոնցենտրացիաներին: Հավանաբար,
Ամուլսարում բազմաթիվ երկրաքիմիական պատնեշների (Fe-Mn օքսիդացման գոտիներ,
կավային շերտեր և այլն) շնորհիվ դրա շարժուն (ջրալույծ և այլն) միացությունների կոնցենտրացիաները շատ ցածր են, ինչը հաստատվում է մկնդեղի աննշան կոնցենտրացիաներով էկոհամակարգի ամենազգայուն միջավայրերում` 1) մակերևութային ջրերում` As առավելագույն կոնցենտրացիաները տասնյակ անգամ ցածր են ՍԹԿ-ից, 2) ստորերկրյա ջրերում՝ մի քանի անգամ:
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Աղյուսակ 2.5.1. Հանգուցային տեղամասերի հողերի բերրի շերտում քիմիական տարրերի
կոնցենտրացիաները (մգ/կգ չոր զանգվածում)
ՍԹԿ

Fe

Ba

Mn

Zn

Sr

-

-

700

23

-

B

Cu

Mo

Cr

Co

Hg

As

Pb

3
5
6
2,1
2
32
Հանքավայր (N = 15)
50100 360 1400 108,0 92,6 17,5 43,8 1,5 85,6 30,8 0,04 13,4 21,0
Առավ.
37100 196 498 72,3 55,0 13,3 31,8 0,8 64,7 16,8 0,02 9,5 18,2
Նվազ.
44907 274 1133 86,5 68,2 14,8 37,0 1,1 74,8 25,6 0,03 11,0 19,5
Միջ.
0,9
0,36
0,4 0,3 0,9
- 0,02 6,7 0,7
Առավ./ՍԹԿ

Ni

V

4

150

Sb

Se

4,5 1,5

84,6 103,0 2,4
61,3 80,5 1,2 <2,0
70,6 95,3 1,7
0,7 0,5 1,7

Ենթակառույցներ
48400 338 1680
Առավ.
34400 131 370
Նվազ.
42588 217 989
Միջ.
1,1
Առավ./ՍԹԿ

85
51
69
0,3

80,6 8,7
36,1 4,6
57,9 6,5
-

61,7
37,2
47,7
0,6

8,9
0,8
3,3
1,8

53,3 31,0 0,07 20,5 19,6
27,5 9,4 0,02 7,9 12,2
39,2 20,4 0,03 13,4 16,6
0,5
- 0,03 10,3 0,6

58,8 101,0 0,5 6,0
27,1 61,8 <0,
<2,0
43,2 79,1 5
1,18 0,7 0,1 4

Ծանոթություն: Cd – <0,4 (LOR – 0,4, ՍԹԿ – 2); Sn – <1,0 (LOR – 1,0, ՍԹԿ – 50); “-” տվյալներ չկան

Հողերի պահպանությունը
Հողի բերրի շերտի և բուսահողի պահպանման նպատակով հետախուզական հորատման,
ճանապարհաշինության և ինֆրակառուցվածքի ստեղծման աշխատանքներից առաջ նախագծվում են համապատասխան տարածքների նախապատրաստական աշխատանքներ: Համաձայն
ՀՀ Կառավարության 20.07.2006թ.-ի թիվ 1026-Ն որոշման կանոնակարգի յուրաքանչյուր տիպի
հողի բերրի շերտն ու բուսահողը տեղահանվելու և պահպանվելու են հատուկ առանձնացված
վայրերում՝ օգտագործելով հարթ կամ ափսեաձև բնական և արհեստական մերկացումները,
անձրևի և ձնհալի ջրերի լվացումից պաշտպանելու նպատակով: Փաստագրումից և նմուշառումից հետո հողերը օգտագործվելու են ռեկուլտիվացման աշխատանքներում: Խախտված հողերի
վերականգման ժամանակ բուսածածկը նախկին տեսքին բերելու համար հողատիպերի վերին
ճմային շերտը կկուտակվի և ռեկուլտիվացման վերջին փուլում դրանով կծածկվի ստեղծված
շերտի մակերեսը, իսկ ճմաշերտի չբավականացնելու դեպքում կկատարվի տեղանքին բնորոշ
հիմնական խոտաբույսերի սերմերի հավաք և ցանք, ինչը մասամբ իրականացվել է 2013 թ.-ին՝
շահագործումից հանված ճանապարհների և հորատման հարթակների վրա:
Կուտակված հումուսային հողազանգվածով կծածկվի ոսկու տարանջատման հարթակներում ոսկուց մաքրված բազային զանգվածը, ինչպես նաև աղբակուտակման տարածքները, վերականգնելով և դնելով գյուղատնտեսական շրջանառության հողերի շարքը՝ դրանք վերածելով
արոտների, խոտհարքների, բանջարանոցների, այգիների, ինչպես նաև հարակից համայնքներում ջերմատների հողալցման համար, ստորին շերտը լցնելով C հորիզոնից վերցված լավ
դրենաժային հատկությամբ օժտված խճավազային զանգվածով:
Ստորև բերված քարտեզը ցույց է տալիս Ամուլսարի ենթակառուցվածքի տեղադիրքը
տարածքում հայտնի սողանքների նկատմամբ:
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2․6․ Ստորերկրյա ջրեր
Ջրաերկրաբանական և երկրատեխնիկական հետազոտություններ են իրականացվել
առաջարկվող հանքի տեղամասերում (բացահանքի, ԴԱԼ-ի և ԿՏՀ-ի տարածքներ), ինչպես նաև
մի շարք այլընտրանքային տեղանքներում, որտեղից Ծրագրի իրականացման տարածքի հետ
կապված ջրաերկրաբանական տվյալներ են վերցվում: Հետազոտված այլընտրանքային տեղանքներն ընդգրկում են ԿՏՀ-ից դեպի արևելք ընկած տարածքը, Ծրագրի իրականացման
տարածքի հյուսիսային մասում` Որոտան գետի արևելյան ափին ընկած տարածքը, Որոտան
գետի արևելյան ափին Ամուլսարի հարավ-արևելյան տարածքը, Ամուլսարից դեպի արևմուտք և
ԿՏՀ-ից դեպի հյուսիս-արևելք ընկած տարածքը: Հետևաբար, նշված այլընտրանքային տարածքներում հավաքված տվյալներն ընդգրկված են ելակետային պայմանների քննարկման և գնահատման գործընթացներում: Ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների պատկերագրությունը հիմնված
է Ծրագրի տարածքի ջրաերկրաբանական հայեցակարգային մոդելի վրա: Ստորերկրյա ջրերի
տարածքը Արփա, Դարբ և Որոտան գետերից ձևավորված հիդրավլիկ սահմանների, ինչպես
նաև այդ գետավազանների ջրբաժանների հյուսիսային և հարավային սահմաններում ընկած
տարածքն է: Տարածքը հարավ-արևմուտքում տարածվում է Դարբ և Արփա գետերի միախառնման կետից, իսկ հարավ-արևելքում` Սպանդարյանի ջրամբարից ձգվելով դեպի հյուսիս:
2.6.1. Երկրաբանություն
Ծրագրի տարածքի երկրաբանությունը նկարագրված է 2.4 գլխում: Ստորև ներկայացված
են լրացուցիչ մանրամասներ` ստորերկրյա ջրերի հոսքին առնչվող երկրաբանական հայեցակարգային մոդելի մշակման և հոսքի մոդելի միավորների/շերտերի վերաբերյալ:
Տարածաշրջանային մակարդակով` Ամուլսարը տեղադրված է Պալեոգեն շրջանի հրաբխանստվածքային ապարների բավականին հաստ շերտի մեջ: Ամուլսարի լանջերը կազմված են
հրաբխածին կոնգլոմերատի դեպի վերև բարակող բազմաթիվ շրջաններից և բրեկչիայի զանգվածային հոսքերից, որոնք դեպի վեր բարակում են և ներկայացված են հրաբխածին և կրակավային արգիլիտով, իսկ տեղական մակարդակով` բարակ ցեմենտային կրաքարով: Անդեզիտայինից դացիտային հրաբխային և հրաբխաբեկորային միավորները նոսր ցրված են շերտագրության ներքևում, սակայն, որոնք Ամուլսարի լեռնազանգվածի լանջերին ավելի բարձր շերտագրական մակարդակների մերկացման արդյունքում հաճախականությամբ աճում են: Այդ պերիֆերային ապարների կառուցվածքը շատ պարզ է. շերտերը ենթահորիզոնական են և համարյա
հորիզոնական` թեթև ներքին կառուցվածքով, բացառությամբ այն հատվածների, որտեղ առկա
են զառիթափ տեղաշարժեր»:
Ամուլսար երկրաբանական մոդելը հիմնված է երկու միավորների բաժանված երկրաբանական հաջորդականության վրա.
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 վերին հրաբխանստվածքային հաջորդականություն` «Վերին հրաբխային ապարներ (ՎՀԱ),
որոնք կազմված են թեթև շերտավորված հրաբխածին դաշտային շպատներով կվարցիտից`
ենթաշերտավորված բազմաթիվ բարակ ու հաստ բյուրեղային տեսապակաձև զանգվածներով
և զանգվածային հոսքերով, անդեզիտային հրաբխային հոսքերով և հրաբխային բրեկչիաներով, որոնք ուժեղ սիլիկատացված են և կրում են ուժեղ ալունիտային փոփոխություն»,
 ստորին հրաբխանստվածքային հաջորդականություն` «Ստորին հրաբխային ապարներ
(ՍՀԱ): Բարձունքների վրա այս մասը հիմնականում կազմված է արգիլիտային ուժեղ
փոփոխված անդեզիտից, ամենայն հավանականությամբ, հիմնականում ենթահրաբխային
ինտրուզիվ ապարներից»: Այնուամենայնիվ, այն նաև ընդգրկում է տարածաշրջանային
Պալեոգեն հրաբխանստվածքային հաջորդականությունը, որտեղ հրաբխային և հրաբխաբեկորային միավորները միայն նոսրաձև ցրված են շերտագրության ստորին հատվածում:
ՎՀԱ-ները մերկանում են Ամուլսարի վրա և լեռան արևելյան լանջին, ՍՀԱ-ները
մերկանում են լեռից դեպի արևմուտք ընկած հատվածում, և հանդիպում են լեռան շրջակա
ստորին բարձունքներում այլ միավորների տակ: Ստորին հրաբխային ապարները չափազանց
հաստ են, մերկանալով Ամուլսարի արևմտյան հատվածի վերին բարձունքներից (ծովի մակերևույթից 2700 մ բարձր) մինչև Արփա գետի կիրճը (ծովի մակերևույթից մինչև 1400 մ բարձր),
որը ցույց է տալիս, որ ընդհանուր հաստությունն ավելի քան 1300 մ է:
Ամուլսարի լեռնազանգվածից դեպի արևելք և արևմուտք ընկած ստորին բարձունքներում և լեռնաշղթայի հյուսիսային ճակատին`Որոտան և Արփա գետերի կիրճերի ափերի
երկայնքով փռված բարձրավանդակների վրա, որոնք կազմված են Պալեոգեն շրջանի հրաբխանստվածքային և ինտրուզիվ ապարներից, տարածվում են Կայնոզոյան շրջանի չձևափոխված
հրաբխային բազալտները: Ծրագրի ողջ տարածքում արմատական ապարները ծածկված են կոլյուվիալ նստվածքներով (սառցադաշտային-գետային նստվածքներ), որոնց հաստությունը տատանվում է 10 սմ և ավել սահմաններում: Ընդհանուր առմամբ, նշված կոլյուվիալ նստվածքները
բնութագրվում են որպես ավազոտ և տղմոտ մանրախճով/ քարակտորներով միախառնված կավ:
Ամուլսարի զառիթափ լանջերին կոլյուվիալ նստվածքները ճեղքված ապարների մեծ զանգված
են պարունակում: Հովիտների հատակին (օրինակ` ԴԱԼ-ի տարածքի ստորին բարձունքները,
դեպի արևելք ընկած հովտի հատակը, ԿՏՀ-ի տարածքի ստորին բարձունքները) նստվածքները
բնութագրվում են որպես տղմոտ կավային ալյուվիալ շերտ:
Հանքային մարմին. Հոլկոմի (2013թ.) կողմից մշակվել է 3-D երկրաբանական մոդել, որը
հետագայում փոփոխվել է Գոեթիմի կողմից: Խաչաձև կտրվածքները ցուցադրում են երկրաբանական մոդելը (նկ. 2.6.1, 2.6.2):
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Նկար 2.6.1. Ծովի մակարդակից 2750 մ բարձրության վրա նախագծային կտրվածք`
վերարտադրված Հոլկոմի (2013թ.) աշխատությունից: Ստորին հրաբխային անդեզիտների մասը նշված է
վարդագույնով, ցուցադրված են ստորև վերարտադրված կտրվածքներին առնչվող գծերը:

Ամուլսարի երկրաբանական մոդելը նման է բարձր ջերմաստիճանային, բարձր սուլֆիդային որոշ առանձնահատկություններով ցածր ջերմաստիճանով, ցածր սուլֆիդային ԵՕՊՈ
(երկաթի օքսիդ, պղինձ, ոսկի) հանքավայր: Արդյունքում ստացված «քամելեոն» մոդելը նման է
բարձր ջերմաստիճանային էպիթերմալ հանքավայրի: Երկրաբանությունը տեկտոնիկ ակտիվության բազմաթիվ փուլերով տարածաշրջանային մասշտաբի փոփոխություններ է կրել, որոնք
հանգեցրել են բարդ խզվածքների կամ սկզբնական շերտավորված կամ փսևդո շերտավորված
կազմավորումների և խզվածքների վերջին փուլերի հետ առնչվող հանքայնացման առաջացմանը: Երկրաջերմային ֆլյուիդներ ազդեցությամբ առաջացած խզվածքները, առնչվող փոփոխություններն ու հանքայնացումն ուժեղ արտահայտված են Ամուլսարի լեռնազանգվածի երկայնքով (տեղական մակարդակով) և հանգեցրել են ՍՀԱ-ների արգիլիտային փոփոխության:
Ստորին բարձունքներում ստորին հրաբխային մասը ձևափոխված չէ: Տարածքի աէրոպատկերներում պարզ երևում են այն վայրերը, որտեղ տեղի է ունենում ձևափոխված ապարներից չձևափոխված ապարների անցումը: Ավելին, Կեչուտ-Սպանդարյան թունելի (2000 մ ծ.մ.բ. վրա)
կառուցումից առաջացած թափոնների կույտերը կազմված են չձևափոխված ապարներից:
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Նկար 2.6.2. 160, 140 և 065 ուղղություններով կտրվածքները` վերարտադրված Հոլկոմի (2013թ.)
աշխատությունից: Արևմտյան հատվածի 150 մ հաստությունը ենթադրողական բնույթ է կրում:

Հանքային մարմինների մոտակայքում արգիլիտով ձևափոխված ՍՀԱ-ները տարբեր
հաստության դիսկանման մարմիններ են կազմավորում, որոնք ցրված են սիլիկատով ձևափոխված արմատական ապարների մեջ: Երկու հիմնական լիթոլոգիական շերտերի տեղաբաշխումը
կապված է սկզբնական նստվածքային փոխազդեցությունների (սիլիկատով ձևափոխված
ապարները շերտագրորեն նստած են արգիլիտով ձևափոխված ապարների վրա) և փխրուն
ձևափոխման հետագա բազմաթիվ փուլերի հետ: Հաջորդականությունը կառուցվածքաբանական առումով բարդ է և կրել է ձևափոխման առնվազն 4 փուլերի ազդեցությունը, այդ թվում`
սկզբնական փուլում արևելյան ուղղությամբ փոքր անկյունով բարձր ճնշումային խզվածքը
(Օրոնտեսի ճնշում), հանքայնացմամբ հագեցած խզվածքը, որ բերում է կայուն ծալքաբեկորային
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կառուցվածքների և հանքայնացմամբ փոքր անկյունով խզվածքների առաջացմանը, և վերջին
փուլերում (հանքայնացումից հետո) բացվածքների հետևանքով մակերևույթին հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ առաջացած կառուցվածքները, որոնք խաչաձև կտրում են հանքային ռեսուրսը:
Երկրաբանական մոդելը սովորաբար ձգվում է շուրջ 300 մ խորությամբ: Հոլկոմի (2013թ.)
աշխատության մեջ նշվում է հետևյալը. «ըստ երևույթին հանքայնացման հետ առնչվող

կառուցվածքները շարունակվում են ներկա հորատման մակարդակներից ներքև» ցույց տալով,
որ ուժեղ ճեղքված սիլիկատային հաջորդականությունը կարող է պահպանվել ավելի մեծ
խորության վրա, և այս տարածքի հիմնական միավորների փոփոխությունը չի սահմանափակվում մակերեսայինին մոտ հատվածներով: Գեոթիմ և այլոք (2013թ.) աշխատության մեջ
պատկերագրվում է, որ ենթաշերտավորված արգիլիտային և սիլիկատային հաջորդականությունը պատված է ստորին ‘հիմնային կոնտակտով’, որից ներքև կավով ձևափոխված ապարները պահպանվում են ներկա հորատասյունից ներքև խորության վրա: Հոլկոմի (2013թ.) աշխատության մեջ նշվում է, որ հիմնային ՍՀԱ-ների հաստությունը հայտնի չէ, սակայն այն
գերազանցում է 150 մ-ը: Ռեսուրսային գոտու հիմնատակային կոնտակտից ներքև գտնվող
ապարները հիմնականում արգիլիտով ձևափոխված պորֆիրային անդեզիտներ են, սակայն
Ամուլսարի լեռնազանգվածից այն կողմ կավային փոփոխությունը միաձուլվում է շերտավորված
և չձևափոխված ապարներին:
Գեոթիմ և այլոք (2013թ.) աշխատության մեջ նշվում է, որ Ամուլսարի շրջակայքի
հրաբխանստվածքային հաջորդականության մեջ զանգվածային հոսքով բյուրեղային նստվածքների գերակշռումը, հանքավայրերի կողերին պլուտոնային և ենթահրաբխային ինտրուզիվ
ապարների անկանոն կույտի հետ միասին, ցույց են տալիս, որ Ամուլսարը զարգացել է
«տեղայնացված հրաբխածին գոյացությունից, որն իր զարգացման շրջանում առնչվող

ենթահրաբխային միջուկ է ունեցել»:
Քարջարդիչ և ԴԱԼ տեղամաս: ԴԱԼ-ի տեղամասը գտնվում է Հս. Էրատոյի և բազալտի
խարամային կոնի գագաթի միջև` զառիվեր դեպի հյուսիս բարձրացող հովտում և ձևավորում է
հովտի հյուսիս-արևմտյան թևը: ԴԱԼ-ն իր հյուսիս-արևելյան կողմում ծածկում է լեռնաշղթան`
ձևավորելով դեպի արևելք բացվող երկրորդ հովտի ավազանի սահմանը: ԴԱԼ-ի տարածքի
հարավային մասն ընդգրկում է հաստ հողային նստվածքներով ծածկված համեմատաբար հարթ
լանջը, որը նեղանում է` ձևավորելով տարածքի հյուսիսային կեսով հարավից դեպի հյուսիս
ձգվող հիմնական, համեմատաբար թեք կտրվածքով հովիտը (նկ. 2.6.6):
ԴԱԼ-ի տեղամասը ձգվում է Ստորին հրաբխային ապարների սապրոլիտային արգիլիտով ձևափոխված անդեզիտների և Կայնոզոյան շրջանի բազալտների միավորման հատվածի
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վրայով (նկ. 2.6.6): ԴԱԼ-ի տեղամասի հյուսիս-արևմտյան կողմում կա խարամային կոն. ԴԱԼ-ի
զբաղեցրած տարածքն ընդգրկում է կոնի արևելյան թևը:

Նկար 2.6.3. ԴԱԼ-ի տեղամաս. արմատական ապարներից խորությունը (մ) և տեղական
երկրաբանությունը

Անդեզիտների գերակշիռ մասը հողմահարվել և ջրաջերմային առումով փոփոխվել են
այնքան, որ նմանվել են կավի: Արգիլիտով ձևափոխված անդեզիտները սապրոլիտային կառուց
վածք ունեն: Սկզբնական ապարի կառուցվածքը պարզ տեսանելի է, սակայն հանքաքարերից շատերը եղանակային ազդեցությունների հետևանքով նմանվել են կավի: Այս նյութի
մերկացումներն առկա են ԴԱԼ-ի հարավային կողմի և տարածքի արևելյան սահմանը ձևավորող
լեռնաշղթայի երկայնքով մի քանի տեղանքներում: Բացի արգիլիտային անդեզիտներից`
տարածքի հյուսիս-արևելյան հատվածում կան նաև ավելի կարծր անդեզիտների մերկացումներ:
Թարմ, չհողմահարված անդեզիտները մերկանում են հիմնական դրենաժային համակարգի
արևելյան կողմում` ամբարտակի համար առաջարկվող տարածքի արևելյան սահմանի
մոտակայքում: Թարմ (չձևափոխված) անդեզիտները հանդիպում են DDAW004 հորատանցքում`

115

ԴԱԼ-ի տեղամասի հյուսիս-արևելյան անկյունում, և RCAW400 հորատանցքում, որ գտնվում է
200 մ դեպի հյուսիս-արևելք: Թարմ անդեզիտներ պատահում են նաև ԴԱԼ-ի հարակից հովտի
արևմտյան սահմանին գտնվող հորատանցքերում` ԴԱԼ-ից մոտ 200 մ դեպի հյուսիս ընկած
տարածքում: Հորատանցքերի վերաբերյալ տվյալները ցույց են տալիս, որ երկու հովիտների
սահմանը ձևավորող լեռնաշղթան ավելի կարծր չձևափոխված անդեզիտների միջուկ ունի:
Փոփոխված հատակային ապարները ծածկված են կոլյուվիալ նստվածքներից կազմված
կավով, որի մեջ կան տիղմի, մանրախճի, ավազի և գետաքարերի տարբեր քանակություններ:
Կոլյուվիալ նստվածքների ընդհանուր հաստությունը տատանվում է 1 մ-ից (խարամային կոնի
կողմերի երկայնքով) մինչև ավելի քան 10 մ-ի սահմանում (հովտում): Որոշ երկրատեխնիկական
հորատանցքերում (օր.` ԴԱԼ-ի տեղամասի արևմտյան սահմանի երկայնքով) կավահողերը
կտրված են չհամախմբված մակերեսային նստվածքների/կոլյուվիալ նստվածքների և արգիլիտային անդեզիտների նման:
Երկրատեխնիկական հետազոտությունների արդյունքում չի որոշվել Կայնոզոյան
բազալտների հոսքի ամբողջ հաստությունը: Բազալտները հաստանում են դեպի հյուսիս. ԴԱԼ-ի
արևմտյան սահմանին առնվազն 90 մ հաստություն ունեն, և 100 մ` DDAW013 հորատանցքում,
որը տեղակայված է ԴԱԼ-ի տեղամասից անմիջապես դեպի հյուսիս տարածվող բազալտի
հանքերի մեջ: 98-100 մ-ի վրա DDAW013 հորատանցքի հատակին կավային նյութ է հանդիպել,
որը կարող է բազալտային հաջորդականության մեջ նստվածքային ենթաշերտ կամ բազալտների ու խորքային նստվածքների միջև փոխազդեցության արտահայտությունը լինել: Ծրագրի
իրականացման տարածքի այլ հատվածներում բազալտային հաջորդականության հաստությունը մոտ 100 մ է կազմում: Բազալտների մեջ կան խարամային ոսպնյակներ: Կան տարածքներ,
որտեղ առկա են ավելի հաստ շերտով խարամային նստվածքներ: Օրինակ` նկատելի խարամային նստվածքներ կան առաջարկվող ջարդիչի տարածքում, ինչպես նաև ԴԱԼ-ի հիմնական
դրենաժանային համակարգի արևելյան կողմում` լեռնաշղթայի հյուսիսային ծայրի երկայնքով:
ԴԱԼ-ի տեղամասի զբաղեցրած տարածքից դեպի հարավ տարածվում է Վերին (սիլիկատային) և Ստորին (արգիլիտային) հրաբխային ապարների շփման գոտու մերկացումը: Նշված
ապարների միջև շփման գոտին տարածվում է տարածքի հարավից դեպի արևելք ընկած
հատվածում, իսկ սիլիկատային ապարները հանդիպում են դեպի հարավ-արևելք ընկած
հատվածում: Արգիլիտային Ստորին հրաբխային ապարների մերկացումները հանդիպում են
լեռան լանջի երկայնքով` ԴԱԼ-ի տեղամասից դեպի արևմուտք ընկած հատվածում: Գեոթիմի
կողմից պատրաստված երկրաբանական մոդելի համաձայն` այդ շփման գոտին ենթաշերտավորված սիլիկատային և արգիլիտային հաջորդականության հիմքն է: Նախատեսված է, որ ԴԱԼ-
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ի տեղամասը պետք է տեղակայված լինի արգիլիտով ձևափոխված պորֆիրային անդեզիտների
վրա` առնվազն 150 մ խորությամբ:
ԿՏՀ-ը տեղակայված է կարծր, թեթևակի կամ միջին աստիճանի հողմահարված անդեզիտների և ավելի երիտասարդ թեթևակի կամ ուժեղ հողմահարված բազալտների շփման
գոտում: Ընդհանուր առմամբ, բազալտն իր կառուցվածքով և կազմով ավելի քիչ է ձևափոխված,
քան անդեզիտը: Բազալտը մուգ մոխրագույնից սև է, կոշտ և սյունաձև: ԿՏՀ-ի հիմնական
դրենաժային համակարգի հյուսիս-արևմտյան հատվածի երկայնքով Բազալտից ուղղաձիգ
մերկացումներ են ձևավորվել: Անդեզիտ-բազալտ շփման գոտին հանդիպում է տարածքի
հարավ-արևմտյան հատվածում` հիմնական դրենաժային համակարգի երկայնքով, որը
մոտավոր տվյալներով հոսում է հյուսիս/հյուսիս-արևելքից դեպի հարավ/հարավ-արևմուտք:
ԿՏՀ-ի տարածքում` լեռնաշղթաների տակ, հանդիպում են մակերեսային արմատական ապարներ (<2 մ): Հովտի կենտրոնում ապարների մակերեսային հողաշերտը հիմնականում կազմված է
կավից` ավազի, մանրախճի, սալաքարերի և գլաքարերի տարբեր քանակություններով: Լեռնաշղթաների երկայնքով և հովտի հատակին առկա ապարների մակերեսային հողաշերտը մեծ
մասամբ կազմված է ավազից` կավի, մանրախճի և սալաքարերի տարբեր քանակություններից:
Հողի ընդհանուր հաստությունը (որոշ լեռնաշղթաներում) 0.3 մ-ից մինչև (հովտի կենտրոնում)
մոտ 14 մ-ի սահմանում է:
Անդեզիտի նստվածքային միջավայրը (ոչ խորը ստորջրյա հրաբխային ակտիվություն)
համեմատաբար հորիզոնական շերտեր է առաջացրել, որոնք իրենց բուն ուղղությունից շատ չեն
շեղվել: Անդեզիտներում առկա են կառուցվածքային և հանքաբանական տարբերություններ:
Որոշ շերտեր պարունակում են համեմատաբար միանման, փոքր պլագիոկլազային ֆենոբյուրեղներ (1-3 մմ), որոնք գտնվում են մաֆիկ հրաբխային ապարների զանգվածներում (որտեղ
առկա են խոշոր բյուրեղապակիներ): Կան այլ շերտեր, որոնք պարունակում են ավելի խոշոր
քսենոլիտներ (մինչև մի քանի սանտիմետր մեծության): Պլագիոկլազային ֆենոբյուրեղների
քանակը տարբեր է նաև ըստ շերտերի: Պլագիոկլազի մեծ զանգված պարունակող մերկացումները կապույտ/մոխրագույն են, իսկ քիչ պլագիոկլազային ֆենոբյուրեղներ պարունակող
շերտերն ավելի մուգ գույնի են: Բացի այդ, անդեզիտը պարունակում է ավելի կոշտ, կարծր
ապարների տարբեր ուղղություններով տարածվող հաճախակի ինտրուզիաներ:
Անդեզիտը ծայրահեղ հողմահարված է, իսկ այդ շերտերը սովորաբար հանդիպում են 10
մ բարձրության վրա: Այս ապարների ամրության արժեքներ տատանվում են շատ թույլից մինչև
միջինի սահմաններում: Անդեզիտները հիմնականում միջին ամրությօուն ունեն: Շատ թույլ
կոպճային գոտիները բավական հազվադեպ են հանդիպում: Անդեզիտներում առկա միացյալ
շարքերը սովորաբար հարթ են` կալցիտի և երկաթի օքսիդի համադրությամբ: Ըստ Գոլդերի
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հետազոտությունների (2014b)` ապարների որակի ցուցանիշը 90-100% է, սովորաբար 60%-ից
բարձր 10 մ-ից ներքև գտնվող թեթևակի հողմահարված գոտիներում` ցույց տալով, որ անդեզիտը համեմատաբար կարծր է:
Անդեզիտների մեջ կան նաև ճեղքված նստվածքային ապարների բարակ շերտեր:
Վերջիններս ձևավորվել են հրաբխային ակտիվության երկարատև ընդմիջումների ընթացքում,
որոնց ժամանակ պայմաններ են ստեղծվել ոչ հրաբխային նյութերի կուտակման համար: ԿՏՀ-ի
արևելյան հատվածում` մոտ 1780 մ բարձրության վրա, դիտվել են կրեմնիում-արգիլիտի մերկացումներ, որոնք տարածվում են հարավից դեպի հյուսիս, տարածքի լայնքով դեպի հյուսիսարևմուտք: Դրանց բարձրությունը թեթևակի աճում է այն հատվածներում, որտեղ շերտերը
ձգվում են դեպի հյուսիս: Արգիլիտին բնորոշ է կարմիր/մանուշակագույն գույնը: Այն կոշտ և
ուժեղ ցեմենտացված է:

Նկար 2.6.4. ԿՏՀ-ի տարածք. արմատական ապարների խորությունը (մ)

ԿՏՀ-ի հարավային մասի երկու հովիտներում` 1750-1770 մ բարձրության վրա, տեսանելի
են կրաքարի մերկացումներ: Փաստեր չկան այն մասին, որ ԿՏՀ-ի ներսում կան կրաքարի
շերտեր: Կրաքարի շերտերը դուրս են մղվել կամ վերածվել են ԿՏՀ-ում դիտված կրեմնիում-արգիլիտների: Անդեզիտների մեջ դիտվել են ճեղքերում լցված որոշ երկրորդային կարբոնատներ:
ԿՏՀ-ի արևմտյան հատվածի ներքևի բազալտային հոսքերի հաստությունը տարբեր է: Այն
բարակում է դեպի հարավ-արևմուտք ընկած տարածքում: Արևմտյան սահմանին խորությունը
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կազմում է 80 մ: Բազալտային հոսքը գտնվում է 14-րդ տեղամասի ներքևում` հյուսիս-արևելյան
հատվածում: Այս տարածքում հոսքը զգալիորեն ավելի հաստ է (ավելի քան 100 մ): ԿՏՀ-ում
բազալտը համեմատաբար կարծր է (ապարի որակի ցուցանիշը բարձր է 50%-ից), 10 մ-ից ավել
խորությամբ, սակայն վերին 10 մ-ում այն ավելի ուժեղ է հողմահարված և ճեղքված:
ԿՏՀ-ում մակերեսային նստվածքները (կոլյուվիալ) սովորաբար կազմված են ավազոտ
կավից կամ կավային ավազից: Ելնելով տեղագրությունից` լեռնաշղթաների վրա հողի
հաստությունը շատ ավելի քիչ է (0.3–5 մ) քան հովիտներում (մինչև 14 մ). միակ բացառությունը
BH-407-ն է, որտեղ լեռնաշղթայի վրա 11 մ ավազ է հայտնաբերվել:
2.6.2. Ջրաերկրաբանական տարրեր
Հիմնվելով վերոնշյալ երկրաբանական հայեցակարգային մոդելի վրա` Ամուլսարի
ծրագրի տարածքում հինգ ջրաերկրաբանական տարրեր են տարանջատվում:
Կոլյուվիալ նստվածքները գտնվում են Ծրագրի ողջ տարածքում առկա արմատական
ապարների վրա, և դրանց հաստությունը կարող է լինել 1-20 մ: Կոլյուվիալ նստվածքների
կառուցվածքը փոփոխական է. կարող են լինել գետաքարեր` որոշ տղմային ու կավային հատկանիշներով, տղմային կավ` թեթևակի մանրախճով, կամ գետաքարեր` օժտված տարբեր
աստիճանի թափանցելիությամբ: Ծրագրի տարածքի որոշ մասերում կոլյուվիալ նստվածքները
խոնավ են: Ծրագրի տարածքի ստորին բարձունքների գետահովիտներում տղմա-կավային
կոլյուվիալ նստվածքները ջրատար հորիզոնի դեր են կատարում` նպաստելով մակերեսային
ստորերկրյա ջրերի հոսքին (օր.` ԿՏՀ-ից դեպի հյուսիս-արևելք գտնվող հովիտը) կամ սահմանափակելով խորքային տարրերը (օր.` ԴԱԼ-ից դեպի արևելք գտնվող հովտում, որտեղ ստորերկրյա ջրերի հոսքը բերում է արտեզյան հոսքերի) ստորերկրյա ջրերը բարձրանում են հողի
մակերևույթից վեր, որը դիտվել է հովտի ստորերկրյա հորերում: Այլ տարածքներում, օր.` լեռան
լանջերին, որտեղ արգիլիտային ՍՀԱ-ները ծածկված են կոշտ կոլյուվիալ նստվածքներով, ավելի
հավանական է, որ կոլյուվիալ նստվածքները նպաստեն մակերեսային ստորերկրյա ջրերի
հոսքին: Կոլյուվիալ նստվածքները ծակոտկենային միջավայր են հանդիսանում հոսքի համար`
ապահովելով առաջնային ծակոտկենություն:
ՎՀԱ-ներ. hանքային մարմնում առկա սիլիկատային ՎՀԱ-ները մերկանում են լեռնաշղթայի երկայնքով և Ամուլսարի արևելյան լանջին և ընդգրկում են ինչպես մակերեսային,
այնպես էլ սեզոնային ստորերկրյա ջրային մարմինները: Այստեղ բլոկերը մեկուսացած են
շրջակա խզվածքներով կամ ՍՀԱ-ների շերտերով և, ստորերկրյա ջրային հոսքի լայնամասշտաբ
համակարգի շրջանակում ամբողջ տարվա ընթացքում լիարժեք խոնավացած են ստորերկրյա
ջրերով: ՎՀԱ-ներն ունեն նվազագույն առաջնային ծակոտկենություն. ծակոտկենությունը և
ջրաթափանցությունը կապված են երկրորդային ճեղքվածության հետ: Հրաբխային ապարները
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ձգվում են առնվազն մինչև 300 մ Ամուլսարից ներքև` ՍՀԱ-ների ցրված շերտերով (նկ. 2.6.2):
Հաշվի առնելով հրաբխային ապարների ինտենսիվ սիլիկատացումը և բեկորների կազմավորումը` դրանք ավելի ջրաթափանց են, քան շրջակա արգիլիտով ձևափոխված ՍՀԱ-ները:
Փոփոխված ՍՀԱ-ներ. արգիլիտով ձևափոխված ՍՀԱ-ները հանդիպում են խիստ խզված
հանքային մարմիններում և դրանց ներքևում առկա շերտավորված մակերևույթներին (նկ. 2.6.2)`
մերկանալով Ամուլսարից դեպի արևմուտք և հյուսիս ընկած հատվածներում: Ինչպես նշվել է
վերևում, արգիլիտային փոփոխությունը մարում է ստորին բարձունքներում և սովորաբար
բացակայում ծովի մակարդակից շուրջ 2000 մ ցածր տարածքներում` չնայած անցման բարձրությունը փոփոխական է: Երկրաբանական մոդելը ցույց է տալիս, որ արգիլիտով ձևափոխված
ՍՀԱ-ները նշանակալի խորությամբ ձգվում են հանքային մարմիններից ներքև (նկ. 2.6.2`
առնվազն 200-300 մ խորության վրա, սակայն առավելագույն խորությունն անսահմանափակ է):
Չնայած արգիլիտային փոփոխության չափերը տարածական առումով տարբեր են` ՍՀԱները հիմնականում կազմված են Ամուլսարի վրա առկա խոշոր, բայց քիչ ցամաքեցվող (արդյունավետ) ծակոտկենությամբ ամորֆային կավից: Այնտեղ, որտեղ արգիլիտային ՍՀԱ-ներն
Ամուլսարի լեռնազանգվածի ներքևի Հրաբխային ապարների/Ստորին հրաբխային ապարների
հաջորդականության մաս են կազմում` այդ հատվածը կարող է ջրատար հորիզոնի դեր
կատարել` նպաստելով մակերեսային ստորերկրյա ջրերի հոսքին:
Չձևափոխված ՍՀԱ-ները, կազմված հաստ, ենթահորիզոնական շերտավորված անդեզիտների հաջորդականությունից, հրաբխային նստվածքներից (տուֆերից) և նստվածքային
ապարներից, մերկանում են Ամուլսարի շրջակա ստորին բարձունքներում: Ստորին հրաբխային
ապարներն առնվազն 1300 մ հաստություն ունեն և հանդիպում են Ամուլսարի ծրագրի տարածքում: Մասնավորապես, ստորին բարձունքներում չձևափոխված Ստորին հրաբխային ապարները հետերոգեն են և կազմված են տարբեր հիդրավլիկ հատկություններով, շերտավորված հաջորդականությունից: Հաջորդականության մասը կազմող անդեզիտներն օժտված են նվազագույն
առաջնային ծակոտկենությամբ, ճեղքային համեմատաբար ցածր ծակոտկենությամբ և ցածրից
միջին աստիճանի ջրաթափանցությամբ: Տուֆերը կարող են լավ ամրապնդված (ցեմենտված) և
ճեղքված լինել կամ կարող են օժտված լինել նշանակալի ցեմենտավորող ծակոտկենությամբ:
Հաջորդականության հիմքում առկա զանգվածային հոսքով բրեկչիաները և հրաբխածին կոնգլոմերատները կարող են օժտված լինել բարձր ջրաթափանցությամբ: Հաջորդականության
նստվածքաշերտը բնութագրվում է որպես ստորջրյա և որպես այդպիսին հրաբխային ինտերվալների միջև ձևավորվող նստվածքային հորիզոնները սովորաբար օժտված են ցածր ջրաթափանցությամբ` կավի համեմատաբար մեծ պարունակության պատճառով:
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Ընդհանուր առմամբ, չձևափոխված Ստորին հրաբխային ապարներն օժտված են ավելի
շատ հորիզոնական, քան ուղղահայաց ջրաթափանցությամբ, քանի որ հաջորդականության
սահմաններում առկա ցածր ջրաթափանցությամբ հորիզոնները կսահմանափակեն ուղղահայաց հոսքը: Այս մեկնաբանությունը հիմնավորված է նշված հատվածում (օրինակ` ԿՏՀ-ի
տարածքի մոտակայքում) ջրաղբյուրների դիտարկման վրա:
Կայնոզոյան շրջանի բազալտային հոսքեր. Ամուլսարից դեպի արևելք, արևմուտք և
հարավ ընկած հարթությունների վրա ՍՀԱ-ները ծածկված են Կայնոզոյան շրջանի Բազալտային հոսքերով և ձգվում են խարամային կոնից դեպի հյուսիս-արևմուտք, որը ԴԱԼ-ի բարձրագույն հյուսիսային կետն է հանդիսանում: Բազալտներն առնվազն 120 մ հաստություն ունեն:
Կան տեղեր, որտեղ բազալտները խիստ ճեղքված ու համեմատաբար ջրաթափանց են: Հորատման ընթացքում բազալտի հաջորդականության սահմաններում հանդիպել են խիստ ճեղքված
կոպճային գոտիներ (հավանաբար հոսքերի վերին մասերը, հոսքերի ստորին մասերը կամ
խարամային գոտիները), որոնք բնութագրվել են որպես ջրաթափանց: Խոնավացած տարածքներում «կոպճային գոտիները» ջրատար հորիզոնի դեր են կատարում: Բազալտների սյունաձև
հատվածները կամ անտաբլեմենտը (սյուների խոյակների վրա նստող մասը) սովորաբար
օժտված են ցածր ջրաթափանցությամբ: Նստվածքային ենթաշերտերի ջրաթափանցությունը
կախված է դրանց կազմությունից:
Մարդածին գործոնները կարող են էական ազդեցություն ունենալ Ամուլսարի ծրագրի
տարածքի ստորերկրյա ջրային հոսքի վրա: Տարածքում սահմանվել են հետևյալ գործոնները.
 Կեչուտ-Սպանդարյան թունելը տարածքի հարավում Սպանդարյանի ջրամբարը կապում է
հյուսիսում գտնվող Կեչուտի ջրամբարի հետ : Տեղագրական տվյալների համաձայն` թունելի
սկիզբը ծովի մակերևույթից մոտ 2033 մ բարձրության վրա է, իսկ վերջը` ծովի մակերևույթից
մոտ 1998 մ բարձրության վրա (21.1 կմ-ի երկայնքով 35 մ անկում): Հատակագծի տվյալներով
(Բաբայան և ուրիշներ, 1988թ. 1)` թունելը կառուցման ժամանակ բետոնապատվել է` հնարավորինս սահմանափակելով ստորերկրյա ջրերի հետ փոխազդեցությունը: Ներկայումս թունելը չի շահագործվում (Սպանդարյան ջրամբարի փականները փակ են` կանխելով ներհոսքը),
սակայն թունելից զգալի արտահոսք կա: Ջրի քիմիական ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս,
որ թունելից ներկայումս արտահոսում են ստորերկրյա ջրեր: Ենթադրվում է, որ թունելի
բետոնե շերտը վնասվել է, որի հետևանքով ստորերկրյա ջրերը ներթափանցում են թունել:
Ստորերկրյա ջրերի մոդելավորումը ցույց է տալիս, որ թունելը համարյա իր ամբողջ
երկայնքով գտնվում է տարածաշրջանային ջրի մակարդակի վրա կամ մի փոքր ցածր: Ջրի
1 Engineering design and production efficiency – Arpa-Sevan Tunnel. Babayan, et al. 1988. Translated from Gidrotekhnicheskoe
Stroitel’stvo, No.10, pp.18-25, October 1988 and published in Power Technology and Engineering, Vol.22, No.10 (1988), pp.574583.
8 A. Turner, Pers. Comm., 2014

121

մակարդակից էական ցածր է միայն տարածքի հյուսիսային հատվածում: Այսպիսով, ստորերկրյա ջրերը կարող են թունել ներթափանցել ամբողջ երկայնքով:
 Նախկին երկրաբանական հետախուզության համար օգտագործված ստորգետնյա բովանցքը
(«AW030 ստորգետնյա բովանցք») AW030 մոնիտորինգային կետից (որը նաև հայտնի է որպես
SP13.7) հովտում ծովի մակարդակից 2429 մ բարձրության վրա ձգվում է ԴԱԼ-ից դեպի
արևելք` հասնելով մինչև ԴԱԼ-ից ներքև դեպի հարավ-արևմուտք ընկած հատվածը: Այդ
ստորգետնյա բովանցքից ստորերկրյա ջրերի մշտական արտահոսք է դիտվում. հոսքի
արագությունը և արտահոսքի որակը վերահսկվում է AW03 կետում (ստորգետնյա բովանցք ի
մուտքը): Գեոթիմը նշում է, որ ստորգետնյա բովանցք ը ձգվում է ներքև` ԴԱԼ-ի հովտի
մոտավորապես կենտրոնը, մի շարք ճյուղավորումներով: Սա նշանակում է, որ ստորգետնյա
բովանցքը ԴԱԼ-ի տարածքի կենտրոնում հողի մակերևույթից մոտ 80 մ ցածր է և տարածվում
է ավելի քան 650 մ երկարությամբ:
 Նախկին երեք այլ հանքային հետախուզական բովանցքները (մուտքերը ծովի մակարդակից
մոտ 2480 մ բարձր) տեղակայված են ԴԱԼ-ի տարածքից անմիջապես հյուսիս ընկած հատվածում` ձգվելով դեպի արևելք: Գեոթիմը նշում է, որ այդ բովանցքները չեն հատվում վերոհիշյալ
հետախուզական բովանցքի հետ: Հաշվի առնելով հետախուզական բովանցքի մուտքերի
բարձրությունը և տեղագրությունը` այդ բովանցքները դժվար թե հողի մակերևույթից ավելի
քան 40 մ ցածր լինեն: Ենթադրվում է, որ այս հետախուզական բովանցքներն այնքան էլ
ընդարձակ չեն, որքան վերոնշյալ AW030 հետախուզական բովանցքը8: Այս համեմատաբար
փոքր հետախուզական բովանցքներից ստորերկրյա ջրերի մշտական արտահոսք չի դիտվել:

2.6.3. Հիդրավլիկ հատկություններ
Հիդրավլիկ

հաղորդականություն.

երկրաբանական

տարրերի

հիդրավլիկ

հաղորդականությունը բացահայտվել է հանքային մարմնի հորատանցքերում, ԿՏՀ-ի, ԴԱԼ-ի և
այլ տարածքներում Պակերի մեթոդով կատարված փորձարկումների և ջրի մակարդակների
փոփոխությունների զննման արդյունքում: Հիդրավլիկ փորձարկումների արդյունքում ստացված
տվյալները ներկայացված են Բաժին 2.6.1-ում: Ջրաերկրաբանական միավորների հիդրավլիկ
ջերմահաղորդության վերաբերյալ ամփոփ վիճակագրական տվյալները ներկայացված են
աղյուս. 2.6.1-ում ու գրաֆիկորեն պատկերված են նկ. 2.6.5-ում: Նկ. 2.6.6-ում և 2.6.7-ում
ցուցադրված է ջրաթափանցության ստուգման արդյունքների բաշխումն ըստ խորության:
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Աղյուսակ 2.6.1. Ամուլսարի ջրաերկրաբանական միավորների հիդրավլիկ հատկությունների ամփոփ
պատկերագրությունը
Փորձարկման/
ստուգման տարածքները

Միավոր
Վերին hրաբխային
ՍՀԱ (չձևափոխված)
ՍՀԱ-ներ (արգիլիտով
ձևափոխված)

Հանքմարմին
ԿՏՀ, Ծրագրի ընդարձակ
տարածք
Հանքային մարմին,
ԴԱԼ/քարջարդիչ, Ծրագրի
ընդարձակ տարածք
ԴԱԼ, ԿՏՀ, Ծրագրի
ընդարձակ տարածք

Հիդրավլիկ հաղորդականություն
(մ/վրկ)
ՆվաԱռավեԵրկրաչազագույն
լագույն
փական միջինը*
1.0x10-10
3.0x10-4
2.3x10-8

Փորձարկումների/
ստուգումների
քանակը*
10

1.1x10-8

2.0x10-4

2.6x10-6

21

1.0x10-9

3.0x10-5

8.5x10-8

10

Կայնոզոյան շրջանի
1.0x10-9
5.5x10-5
1.1x10-6
31
բազալտային հոսքեր **
Կոլյուվիալ նստվածքԴԱԼ
5.3x10-9
1.4x10-5
2.7x10-7
2
ներ
* Այնտեղ, որտեղ արժեքները տատանվել են, ամփոփ վիճակագրական տվյալներում նշվել են թե' առավելագույն, թե'
նվազագույն արժեքները: Իրականացվել է ընդամենը 59 փորձարկում, որոնցից 55-ն է հնարավոր եղել մեկնաբանել.
26-ը ՍԳԱ-ների, 20-ը Կայնոզոյան շրջանի բազալտների և 6-ը հրաբխային ապարների հատվածներում:
** Երկու փորձարկումները նկատելի փոփոխություն չեն ցույց տվելփորձարկումների վերահսկման ժամանակաշրջանում: Դրանք ամփոփ վիճակագրական տվյալներում ընդգրկվել են որպես 1x10 -9 մ/վյկ հիդրավլիկ
հաղորդականություն:

Նկար 2.6.5. Հիդրավլիկ հաղորդության ստուգման արդյունքների ամփոփ պատկերագրությունը`
խմբավորված ըստ ջրաերկրաբանական տարրերի:

Վերին հրաբխանստվածքային հաջորդականությունը (ՎՀԱ) խիստ սիլիկատացված է`
հանգեցնելով կարծր, ճեղքված ապարների ձևավորման: Փորձարկման աշխատանքների
արդյունքում ստացված երկրաչափական միջինը ցույց է տալիս 2.3 x 10-8 մ/վրկ հիդրավլիկ
հաղորդականություն, որը սակավ ջրաթափանց է, քան փոփոխված ՍՀԱ-ները: Հաշվի առնելով
ապարների հատկությունները` փորձարկման ընթացքում, ըստ երևույթին, թերագնահատվել է
Հրաբխային ապարների հիդրավլիկ հաղորդականությունը: Մեծ մասշտաբով, հիդրավլիկ
հաղորդականությունը

հավանաբար

չձևափոխված

Ստորին

ցուցանիշների սահմանում է կամ թեթևակի ավելի բարձր է:

հրաբխային

ապարների
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Նկար 2.6.6. Կայնոզոյան շրջանի բազալտային հոսքեր. ջրաթափանցությունն ըստ խորության

Նկար 2.6.7. Ստորին հրաբխային ապարներ, հիդրավլիկ հաղորդականությունն
ըստ խորության

Չձևափոխված Ստորին հրաբխային հաջորդականությունը նկատելիորեն ավելի ջրաթափանց է, քան Ամուլսարի շրջակա արգիլիտով ձևափոխված ՍՀԱ-ները: Ընդհանուր առմամբ,
ստուգված նյութը կազմված է ճեղքված անդեզիտներից և որոշ տուֆային նստվածքներից, որոնք
հանդիպում են ԿՏՀ-ի տարածքում և այս տարածքից հյուսիս-արևելք գտնվող հովտում: Հետախուզված տարածքներում չեն հանդիպել էական նստվածքային կամ հրաբխածին կոնգլոմերատային հաջորդականություններ:
Ծրագրի տարածքի բոլոր տեղանքներում Կայնոզոյան բազալտները համեմատաբար
նման են կառուցվածքով, ճեղքվածության և ջրաթափանցության աստիճանով, չնայած այս
երկրաբանական տարրերը զգալի ներքին տարասեռության հնարավորություն ունի` հրաբխային ինտերվալների ընթացքում նստվածքների ձևավորման, խարամային նստվածքների, ինչպես
նաև բազալտային հաջորդականության մեջ ավելի ջրաթափանց «վերին/ստորին հոսքային»
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գոտիների պատճառով: Հետևաբար, որպես «բազալտ» հաշվառված միավորներում հիդրավլիկ
հաղորդականությունը կարող է տարբեր աստիճանի լինել: Նկ. 2.6.6-ում ցուցադրված
փորձարկումների արդյունքները ներառում են Բազալտային հոսքի ներքին երկրաբանական
կառուցվածքի տարբեր մասերում իրականացված ստուգումների արդյունքները: Դրանք արտացոլում են տարբեր նյութական հատկանիշները, կախված հոսքում զբաղեցրած դիրքից, բոլորովին չձևափոխվածից մինչև «վերին հոսքային շերտում»` խիստ ճեղքված:
Թե' բազալտային հոսքերի հաջորդականությունը (որը պարունակում է ներհոսող
նստվածքային հորիզոններ և ավելի ջրաթափանց «վերին հոսքային և ստորին հոսքային»
ճեղքված գոտիներ), թե' դրանց տակ առկա Ստորին հրաբխային ապարները (որոնք ընդգրկում
են անդեզիտներ, տուֆեր և նստվածքային միավորներ) համեմատաբար հորիզոնական են
շերտավորված: Հետևաբար հորիզոնական հիդրավլիկ հաղորդականությունը կարող է ավելի
բարձր լինել, քան ուղղահայացը: Այս մեկնաբանությունը հիմնված է Ստորին հրաբխային
ապարներում լիթոլոգիական փոփոխությունների հետ կապված ջրաղբյուրների ինֆիլտրացիայի, ինչպես նաև բազալտի հանքերում առկա նստվածքային հորիզոնների հետ փոխազդեցության
կետերում կատարված դիտարկումների վրա:
Աղյուս. 2.6.2-ում ամփոփված հիդրավլիկ հատկությունների արժեքները բոլոր հիմնական
տեղամասերում ստորերկրյա ջրերի ազդեցության գնահատման շրջանակում ռիսկերի գնահատման/մոդելավորման նպատակներով համարվում են համապատասխան: Ծրագրի տարածքի մասշտաբով` այդ արժեքները համարվում են ներկայացուցչական: Հիդրավլիկ ստուգման
արդյունքում նշված փոփոխության ազդեցության գնահատման համար անհրաժեշտ է լրացուցիչ
ուսումնասիրություններ կատարել` զգայունության վերլուծության միջոցով:
Աղյուսակ 2.6.2: Հիդրավլիկ հաղորդունակության նշանակությունների ամփոփումը ազդեցության
գնահատման մեջ
Հիդրոերկրաբանական
միավոր

Տեղամաս

Հիդրավլիկ

Անիզո-

հաղորդու-

տրոպու-

նակություն

թյուն

(մ/վ)

(Kh:Kv)

Հիմնավորում/ դիտողություն

Հավանական է, որ կոլյուվիալ շերտի (լանջակուտակի) հատկանիշները ծրագրի տեղեմասում փոփոխական բնույթ կրեն և անհրաժեշտ
լինի անցկացնել տարածքի հատուկ փորձարկում: Այս արժեքը տղմաԿոլյուվի

ավազային կավի թափանցելիության համեստ գնահատումն է և գնա-

(լանջակո
ւտակ)

2x10-6

10

հատում է այս միավորի հիդրավլիկ հաղորդունակությունը՝ հիմնվելով ստորերկրյա ջրերի հոսքի տրամաչափված մոդելի վրա: Հիմնվե-

բոլո

լով ծրագրի իրականացման տարածքի փոփոխական բնույթի վրա,

րը

այլընտրանքային արժեքները կարող են հիմնավորված լինել կոնկրետ
տարածքներում և հիմնվելով տեղական տվյալների վրա:
Կավային
ստորին
հրաբխա-

Փորձարկման բոլոր արժեքների երկրաչափական միջին արժեք.
8.5x10-8

1

Հաշվի առնելով փորձարկման տվյալների չափը և տարբերությունը՝
տեղայնացման (որոշակի տեղի հետ կապված) հատկությունները
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քարեր

գնահատելու համար եզակի արժեքների կիրառումը նպատակահարմար չէ:
Փորձարկման բոլոր արժեքների երկրաչափական միջին արժեք. Այս

Անփո-

տվյալների մեծ մասը նախատեսված է ԿՏՀ տարածքների համար:

փոխ ստորին հրա-

2.6x10-6

100

բխաքա-

ԴԱԼ-ից դեպի Արևելք չձևափոված ստորին հրաբխաքարերի փորձարկումները էապես չեն փոխում երկրաչափական միջին արժեքները:
Ստորին հրաբխաքարերի բաղադրությունը թույլ է տալիս բարձր ուղ-

րեր

ղահայաց անիզոտրոպության հնարավորություն:
Գնահատված հիդրավլիկ հաղորդունակությունը հիմնվում է ստորերկրյա ջրերի հոսքի տրամաչափված մոդելի վրա: Վերոնշվածի հա-

Վերին
հրաբխա-

2x10-7

1

քարեր

մաձայն, հիդրավլիկ փորձարկման տվյալների հավաքածուն թերագնահատում է այս միավորի թափանցելիությունը, և դիտված ստորերկրյա ջրերի հոսքի վարքը համահունչ է ավելի բարձր թափանցելիությանը:

Կայնոզո-

Հիդրավլիկ հաղորդունակության փորձարկման երկրաչափական

յան բա-

1.1x10-6

զալտների

10

հոսք

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

ԴԱԼ-ի տեղամասի հիդրավլիկ հաղորդունակություն
ԴԱԼ-ի և կից հովիտի երկրաբանական միավորների հիդրավլիկ հատկանիշները ներկայացված են
Աղյուս. 2.6.3-ում և նկ. 2.6.8-ում:
Աղյուսակ 2.6.3. Հիդրավլիկ հաղորդունակության փորաձկման արդյունքները,
ԴԱԼ-ի և շրջապատող տարածք

Գեոթիմ ID

RCAW401
RCAW399
RCAW400

Ընդմիջում
փորձարկումների միջև,
ամենաբարձր
կետը (մ, եմն)

Ընդմիջում
փորձարկում
ների միջև,
ամենացածր
կետը (մ, եմն)

Փորձարկ
ման մեթոդը

Փորձարկվող
Քարաբանություն
Անդեզիտ ավելի բարձր տիպի

Միջխողովակային տարածու-

արգիլացումով (ՍՀԱ)

թյունը պլոմբված չէ, արձա-

Թարմ անդեզիտային պորֆիր (ՍՀԱ)

գանքի գոտին ընդրկում է

Արգիլացված և (ճեղքված) թարմ ան-

ջրահագեցված սյունակը

դեզիտային պորֆիր (ծիրանաքար)

GGSC049

13

19

GGSC050

10

16

Նվազող

(ՍՀԱ)

ճնշում

Կավ (13-16 մ) և բազալտ (16-19 մ)
Ավազային կավ (կոլյուվի
(լանջակուտակ))?

Հիդրավլիկ
հաղորդունակություն (մ/վ)
3x10-5
2x10-5
1x10-4
1.2x10-8
1.4x10-5
Հնարավոր չէ

GW-501B

23

29

Կայնոզոյան Բազալտային հոսք

DDAW011A

30

49

DDAW011A

48.1

89

Պակերի

DDAW013

30

60

թեսթը

DDAW013

59.1

85

DDAW012

27

33

DDAW012

22.6

34

վերլուծել տվյալները
1.2x10-5 to 5.5x10-5

Բազալտ և խարամ (80 - 89 մ)
Կայնոզոյան Բազալտային հոսք

Նվազող
ճնշում

Արգիլացված անդեզիտ (MW, R2)

Պակերի

(ՍՀԱ)

թեսթը

8.9x10-6 to 2.0x10-5
5.2x10-5
4.5x10-5
2.6x10-9
2.5x10-8
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Նկ. 2.6.8. Հիդրավլիկ հաղորդունակության փորձարկման արդյունքների բաշխում (մ/վ),
ԴԱԼ և շրջակա տարածքներ

ԴԱԼ-ի hարավում չափավոր հողմահարված արգիլացված անդեզիտի թափանցելիությունը ցածր է (10-8 to 10-9մ/վ): Հարակից հովիտում, չձևափոխված անդեզիտում թարմ ճեղքերը
հատող հորատանցքներն (օր. RCAW400, RCAW399) օժտված են չափավոր և բարձր թափանցելիությամբ այնպես, ինչպես RCAW401 դիտակետը: Այն գրանցվել է որպես խորացող փոփոխականությամբ անդեզիտային շերտ (չնայած ըստ Գեոթիմի երկրաբանական քարտեզի տեղակայված է տարածքի սահմանին, որն ավելի քիչ փոփոխությունների է ենթարկվել): Ենթադրվում է,
որ չճեղքված անդեզիտում ավելի մեծ խորության վրա հիդրավլիկ հաղորդունակությունն ավելի
ցածր է: Ընդհանուր առմամբ բազալտներն առանձնանում են չափավոր թափանցելիությամբ (10-5
-10-6 մ/վ): Հավանաբար արգիլացված անդեզիտի մեծ մասն ընկած է ԴԱԼ-ի հովիտի հիմքում և
մերկանում է հովիտի ստորին մասի արևելքում, որտեղ այն զգալիորեն պակաս թափանցելիություն ունի:
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ԿՏՀ-ի հիդրավլիկ հաղորդունակություն
ԿՏՀ տեղամասի երկրաբանական միավորների հիդրավլիկ հատկանիշները ներկայացված են աղյուս. 2.6.4-ում: Ե՛վ կայնոզոյան բազալտների հոսքը, և՛ տուֆի/անդեզիտի միավորներն օժտված են երկրոդական ճեղքային ծակոտկենության մատրիցայի ցածր ծակոտկենությամբ: ԿՏՀ տեղամասի ստորին հրաբխային անդեզիտը գրեթե փոփոխված չէ: Այն էապես անփոփոխ ճեղքավորված ապար է: Ճեղքավորված ապարում թափանցելիության փոփոխականությունը կախված է ճեղքերի հաճախականությունից և չափից, ինչպես նաև յուրաքանչյուր
հորատանցքում հատված ճեղքերի չափից:
Աղյուսակ 2.6.3: Հիդրավլիկ հաղորդունակության փորձարկման արդյունքները, ԿՏՀ տարածք
Ընդմիջում փորձարկումների միջև,
ամենաբարձր կետը
(մ, եմն)

Ընդմիջում փորձարկումների
միջև, ամենացածր կետը (մ,
եմն)

GGSC035

4

11

GGDW016A

6

12

GGDW016

53

59

GGDW016

15

29.2

Պակերի

GGDW016

15

30

թեսթ

GGDW014

70.5

79.5

Նվազող

5.3x10-7

GGDW013

54

60

ճնշում

8.9x10-6 to 9.1x10-6

GGDW013

15.6

34.5

GGDW010A

16.6

22.6

Արգիլացված տուֆ-

4.9x10-6

GGDW010A

16.6

22.6

անդեզիտ (ՍՀ)

6.0x10-6

GGDW010B

60

69

GGDW015

53

59

GGDW015

12.6

30

GGDW015

30.6

60

GGDW007

121.5

127.6

GGDW008

52.5

58.5

GGDW008

52.5

58.5

GGDW011

50

59

GGDW012

60.9

69.9

Գեոթիմ ID

Փորձարկման
մեթոդը

Փորձարկվող
քարաբանությունը
Կոպճախառն կավ

Հիդրավլիկ
հաղորդունակու
թյունը (մ/վ)
5.3x10-9

Նվազող

(կոլյուվի)

ճնշում

Կայնոզոյան բազալտ

3.0x10-5

Անդեզիտ (SW, R3) (ՍՀԱ)

4.6x10-6

Պակերի

6.2x10-7 to 4.2x10-5
Կայնոզոյան բազալտ

Անդզեիտ (SW, R2) (ՍՀԱ)

թեսթ

Արգիլացված անդեզիտ
(SW, R2) (ՍՀԱ)

1.2x10-5 to 2.7x10-5

1.1x10-8 to 9.3x10-7

2.2x10-6
1.6x10-7

Անդեզիտ (SW, R3) (ՍՀԱ)

2.0x10-7 to 9.5x10-6
1.2x10-8 to 5.9x10-6

Նվազող
ճնշում

Անդեզիտ(ՍՀԱ)
Անդեզիտ (SW, R3) (ՍՀԱ)
Արգիլացված անդեզիտ
(SW, R3) (ՍՀԱ)
Արգիլացված անդեզիտ
(ՍՀԱ)

4.3x10-5
2.5x10-6
6.0x10-6
2.5x10-8
Տվյալները
հնարավոր չէ
վերլուծել

GGDW012

60.9

69.9

Արգիլացված անդեզիտ

2.0x10-4

GGDW009

108

117

(SW, R4) (ՍՀԱ)

1.1x10-5

Նկ. 2.6.9.-ում ցուցադրված Գեոթիմի երկրաբանական քարտեզի պայմանական նշանները
ներկայացված են նաև նկ. 2.6.3.-ում:
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Նկար 2.6.9. Հիդրավլիկ հաղորդունակության փորձարկման արդյունքները (մ/վ), ԿՏՀ տարածք
(երկրաբանական քարտեզի նախկինում ցուցադրված պատկերագիրը)

ԴԱԼ-ի տարածքում գտնվող կայնոզոյան բազալտային հոսքերը չափավոր թափանցելիության են (5x10-7 to 5x10-5 մ/վ) և աննշան թափանցելի են, քան չձևափոխված ստորին հրաբխաքարերը: Ստորին հրաբխաքարերի հիդրավլիկ հաղորդունակությունը ԿՏՀ-ից ցածր է և
կազմում է 1.9x10 6 մ/վ: Այն ընդհանուր առմամաբ համապատասխանում է ծրագրի շրջանակներում առաձնացված տարածքի միջինացված արժեքին: Առաջարկված ԿՏՀ տարածքի շրջանակում անցկացված կոլյուվիմում (լանջակուտակ) միանվագ փորձարկման արդյունքում արձանագրվեց համեմատաբար ցածր հիդրավլիկ հաղորդունակություն (10-9 մ/վ): Սակայն, քանի որ
կոլյուվիալ շերտը ծրագրի իրականացման տարածքում տարբեր է, միայն այս արժեքը չի կարող
կիրառվել ամբողջ տարածքում: Ազդեցության գնահատման նպատակով կարելի է ենթադրել, որ
ամբողջ տարածքում կոլյուվիումի (լանջակուտակի) թափանցելիությունը կարող է ավելի բարձր
լինել, քան այս արժեքը:
Արդյունավետ ծակոտկենություն և առաձգականություն
Աղյուս. 2.6.5–ում ներկայացված են հինգ հիդրոերկրաբանական միավորների ծակոտկենության և առաձգականության գնահատումները, որոնք հիմնված են գրականության արժեքների և նմանատիպ միջավայրերում ձեռք բերված փորձի վրա: 2.6.6 բաժինն իր մեջ ներառում է
ծակոտկենության նշանակության վերաբերյալ քննարկումը, որը հիմնված է ստորերկրյա ջրերի
ծախսի և ջրի մակարդակի փոփոխության վրա:
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Աղյուսակ 2.6.5. Արդյունավետ ծակոտկենություն և առաձգականություն,
հիդրոերկրաբանական միավորներ
Պարամետ-

Միավոր

րի արժեք

Աղբյուր

Խտացում (m2/N)
Արգիլացված ՍՀԱ կավացում

2x10-7

Անփոփոխ ՍՀ

3x10-10

Կայնոզոյան բազալտային հոսքեր

3x10-10

Սիլիֆիկացված վերին հրաբխաքարեր

5x10-10

Կոլյուվի (լանջակուտակ)

8x10-9

Դոմենիկո և Շվարց (1990)

Դոմենիկո և Շվարց (1990) խիտ ավազային կոպիճ

Հատուկ պահպանում/պահեստ (1/m)
Արգիլացված ՍՀԱ

2x10-3

Անփոփոխ ՍՀ

3x10-6

Կայնոզոյան բազալտային հոսքեր

3x10-6

Սիլիֆիկացված վերին հրաբխաքարեր (ՎՀ)

5x10-6

Կոլյուվի (լանջակուտակ)

8x10-5

Խտացումից և ծակոտկենությունից հաշվարկված

Տեսակարար ջրատվություն (դրենաժավորող ծակոտկենություն)
Արգիլացված ՍՀԱ

0.03

Անփոփոխ ՍՀ

0.04

Կայնոզոյան բազալտային հոսքեր

0.015

Սիլիֆիկացված վերին հրաբխաքարեր

0.04

Կոլյուվի (լանջակուտակ)

0.25

Ջոնսոն, 19679

Գոլդերի փորձ

Ամբողջական ծակոտկենություն
Արգիլացված ՍՀԱ կավացում (ստորին)

0.4

Գոլդերի փորձ (Դոմենիկո և Շվարց, 1990)

Անփոփոխ ՍՀ

0.05

Գոլդերի փորձ
Գոլդերի փորձ (Դոմենիկո և Շվարցի(1990) արժեքները
ճեղքավորվածբյուրեղավորված ապարների համար:
Դրանք հիմնված են 2010-2013թթ. տվյալների համա-

Անփոփոխ LV

0.02

ձայն ուսումնասիրված ապարի որակի միջին 0.19 ցուցանիշի վրա: Այս արժեքը կիրառելի է որպես ‘ծավալուն’ արժեք: Բազալտի ամբողջ հոսքի համար չափազանց ճեղքված “հոսքի վերին մասի” ծակոտկենությունը զգալի բարձր կլինի:
Գոլդերի փորձ (Դոմենիկո և Շվարց (1990): Այն հիմն-

Սիլիֆիկացված վերին հրաբխաքարեր (ՎՀ)

0.05

ված է 2010-2013թթ. տվյալների համաձայն սիլիֆիկացված հրաբխաքարերի համար ուսումնասիրված ապարի որակի միջին 0.4 ցուցանիշի վրա:

Կոլյուվի (լանջակուտակ)

0.3

Գոլդերի փորձ

9 Specific yield — compilation of specific yields for various materials. Johnson, A.I. 1967. U.S. Geological Survey Water Supply
Paper 1662-D
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2.6.4. Ստորերկրյա ջրերի բարձրացում
Մոնիտորինգային ցանց. 69 հորատանցքների և ստորեկրյա ջրերի մոնիտորինգային
հորերի տեղակայման և տեղադրման մանրամասները, որոնց միջոցով 2010-2015 թթ. Ամուլսարի
ծրագրի տարածքում գրանցվել են ստորեկրյա ջրերի մակարդակները նկարագրված են շրջակա
միջավայրի մոնիթորինգի պլանում: Բաց հորատանցքների տեղանքներն ուսումնասիրվել են
միայն մեկ անգամ՝ տարածքի ակտիվ հետազոտման ընթացքում և երկարաժամկետ մոնիտորիինգային ցանցի մաս չեն կազմում: Մոնիտորինգի շարունակական ժամանակացույցը նկարագրված է ՇՄՄՊ-ում:
Ծրագրի տարածք. 2011թ-ից սկսած Գեոթիմի կողմից նախաձեռնվել են ստորերկրյա
ջրերի խորության առանձին չափումներ: Ստորերկրյա ջրերի մոնիտորինգի պլանն իրականացվում է 2013թ նոյեմբերից: 2014թ. մարտից մոնիտորինգի պլանում նշված հաճախականության
համաձայն, Ծրագրի տարածքի հորերում իրականացվել է ստորերկրյա ջրերի մոնիտորինգ:
Առանձին չափումներից բացի, 2012թ. նոյեմբերից մինչև 2013թ. մայիս ընկած ժամանակահատվածում ԴԱԼ-ից դեպի արևելք ձգվող հովիտի վեց հորերում տեղադրվել է ճնշման
փոփոխության տվյալների գրանցման սարք (մոնիտորինգի ընթացքում գրանցվել է, որ այս
հորերից մեկը չոր է, իսկ տվյալների 2 ֆայլ չեն մեկնաբանվել՝ ջրի մակարդակի նախնական
և/կամ վերջնական առանձին չափումների բացակայության պատճառով): 2013թ. նոյեմբերից
տվյալների գրանցման սարքեր են տեղադրվել նաև Ծրագրի տարածքում տեղակայված 20
հորերում: Հարկ է նշել, որ 2015թ. գողության աճող տեմպերի պատճառով, անհրաժեշտություն է
առաջացել հեռացնել տվյալների ինքնագրիչները. Տեղայնքները` ջրի մակարդակի շարունակական տվյալների հետ միասին ամփոփված են աղյուս. 2.6.6-ում:
Ստորերկրյա ջրերի խորության առանձին չափումները և ստորերկրյա ջրերի բարձրացման տվյալներն օգտագործվել են ստորերկրյա ջրերի 69 ուսումնասիրված հորերի և հորատանցքների համար իրականացված ստորերկրյա ջրերի ելակետային և ամփոփիչ վիճակագրությունում ու ներկայացված են Բաժին 2.6.3-ում: Համաձայն Գեոթիմի, ստորերկրյա ջրերի խորությունը դիտվում է որպես ուղղահայաց խորություն՝ թեք հորերում: Նաև ներկայացված են
հորերի ջրագրերը, որոնք ունեն բավարար տվյալներ սեզոնային կամ երկարաժամկետ
փոփոխությունը պատկերագրելու համար:
Ծրագրի տարածքի ստորերկրյա ջրերի հավասարագծերը մեկնաբանվել են և հիմվում են
յուրաքանչյուր տեղանքի համար հաստատված ջրերի մակարդակի բարձրացման տվյալների
միջինի վրա, ինչպես նաև 2014 թ. մայիսի 15-ից հունիսի 15-ը ընկած ժամանակահատվածում
իրականացված առանձին չափումների վրա (նկ. 2.6.10 և 2.6.11): 2013թ. նոյեմբերին անցկացված
գարնանային ուսումնասիրության ընթացքում հայտմաբերված չցամաքող/տարեկան աղբյուրնե-
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րի բարձրացման մակարդակը (բաժին 2.6.5) նույնպես օգտագործվել է ստորերկրյա ջրերի
մակարդակի բարձրացումները մեկնաբանելու համար: Հարկ է նշել, որ 2014թ. հունիսիս 2015թ.
օգոստոս ընկած ժամանակահատվածում հավաքագրված տվյալները համապատասխանում են
ավելի վաղ հավաքագրված տվյալների հետ:
Աղյուսակ 2.6.6. Ստորերկրյա ջրերի վայրերը մշտական տվյալների գրանցումների հետ

562169

4402759

DDAW004

560814

4402150

RCAW400

561265

DDAW003

561486

RCAW408

560869

4397976

DDAW008

560798

4400232

DDAW012

560800

4401600

DDAW013

560225

4402622

GGSC037

560789

4403156

DDAW009

559341

4399817

Էրատո բացահանք

GGDW010A

553920

4399547

GGDW010B

553920

4399547

GGDW011

554337

GGDW012

553968

GGDW013
GGDW013A

Մայիս

11

-12

Նոյ-13

Այո

Ուսումնասիրության

Նոյ-13

Ոչ

ավելի լայն տարածք

Նոյ-13

Ոչ

4402317

Նոյ-13

Ոչ

4402811

Նոյ-13

Այո

Արտ/Տիգ բացահանք

Նոյ-13

Ոչ

Էրատո բացահանք

Նոյ-13

Այո

Նոյ-13

Ոչ

Նոյ-13

Այո

Նոյ-13

Այո

Նոյ-13

Ոչ

ԿՏՀ

Նոյ-13

Այո

ԿՏՀ

Նոյ-13

Այո

4399689

ԿՏՀ

Նոյ-13

Այո

4398825

ԿՏՀ

Նոյ-13

Այո

553232

4398961

ԿՏՀ

Նոյ-13

Այո

553232

4398961

ԿՏՀ

Նոյ-13

Այո

GGDW007

552532

4398296

ԿՏՀ

Նոյ-13

Այո

GGDW009

553009

4399612

ԿՏՀ

Նոյ-13

Այո

GGDW016A

552163

4398400

ԿՏՀ

Նոյ-13

Այո

DDAGLP267 561252

4402552

DDAGLP268 561886

4402447

DDGG001

566044

4395779

DDGG002

566143

4395433

RCAW401

561336

4403138

ԴԱԼ/ մանրիչ

Դեկ-

Մայիս

11

-12

Դեկ-

Մայիս

11

-12

Ուսումնասիրության

դեկ-

Մայիս

ավելի լայն տարածք

11

-12

Դեկ-

Մայիս

11

-12

Դեկ-

Մայիս

11

-12

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

տվյալներ

DDAW002

Դեկ-

ներառված

4402224

ՇՄՍԱԳ-ում

562431

ամսաթիվ

RCAW403

Տարածք

Տեղադըման

հյուսիս

Արշավ 2

ամսաթիվ

արևելք

Հեռացման

Դեպի

ամսաթիվ

Դեպի

Տեղայնք

Տեղադրման

Արշավ 1

Նշումներ

Չորային մարտ

Ջրի մակարդակի
վերաբերյալ չկա
տեղեկություն
Չոր
Ջրի մակարդակի
վերաբերյալ չկա
տեղեկություն
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Հետևյալ շտկումներն են կատարվել նկ. 2.6.10-ում ցուցադրված արմատական ապարների ստորերկրյա ջրերի մակարդակների միջինը հաշվելիս:

Նկ. 2.6.10. Ստորերկրյա ջրերի մեկնաբանված եզրագծերը (ծ.մ.բ.)

Նկ. 2.6.11. Ստորերկրյա ջրերի մեկնաբանված եզրագծերը, 2014թ. մայիս/հունիս (ծ.մ.բ.)

2013թ. նոյեմբերից 2014թ. հունիս ընկած ժամանակահատվածում փլվեց RCAW405A
հորատանցքում ջրհորի ստորին 60 մ-ը: Ենթադրվում է, որ այդ ժամանակահատվածից հետո
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կատարված ջրի մակարդակի չափումները արտացոլում են կախված ջրերը, իսկ փլուզումից
առաջ չափումները արտացոլում էին ջրի մակարդակը:
DDAW007 հորատանցքի ջրհորի ստորին 30 մ փլուզվել է մինչև 2014թ.հունիսը, ամենայն
հավանականությամբ, տեղադրումից անմիջապես հետո: Գոյություն ունեցող ջրի մակարդակը,
(50 մ ավելի բարձր քան գրանցվել էր ի սկզբանե) հավանաբար, արտացոլում է կախված
ստորերկրյա ջրերը:
2013թ. հունիսին DDAW008 ջրհորում գրանցվել է ջրի մակարդակի բարձրությունը
գրանցվել է 2824 մ ծ.մ.բ. վրա: Հետևաբար, այս ջրհորը չոր է եղել մեկ տարվա ընթացքում
կատարված 3 ուսումնասիրությունների ժամանակ (ներառյալ 2014թ. հունիս ամիսը): Առաջին
չափումն արտացոլում է ջրհորի մնացորդային հորատումից հետո ունեցած պատկերը, և այն, որ
ջրհորի հիմքը ստորերկրյա ջրերի մակարդակից բարձր է: Առաջին չափումը հաշվի չի առնվել:
DDAW011 հորատանցքում 77 մ խորության վրա ջրհոր է տեղադրվել, սակայն տեղադրման ժամանակ այն փլուզվել է: Այս հորատանցքում չափված ջրի մակարդակը, ըստ ամենայնի,
ներկայացնում է կոլյուվիումում կախված ստորերկրյա ջրերը (լանջակուտակում) (կախված
ջրերի հայելին ուսումնասիրվել է հորատման ընթացքում):
DDAW009 ջրհորի ստորերկրյա ջրերի մակարդակի չափումները որոշ չափով համապատասխանում էին տեղադրումից հետո ստացված տվյալներին, սակայն ջրհորի ստորին 40 մ.
կարծես փլուզվել է: Հաշվի առնելով, որ չափված ջրի մակարդակները համընկնում են հորատման ժամանակ կատարված տվյալների հետ՝ դրանք պահպանվել են վերլուծության նպատակով:
Ստորերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացումն արտացոլում է տարածքի տեղագրությունը: Ստորերկրյա ջրերի մակարդակի ամենամեծ բարձրացումները նկատվել են Ամուլսար
լեռնաշղթայի հարավային ստորոտում, այնուհետև դրանք իջել են գագաթից արևելք և
արևմուտք՝ դեպի խոշոր գետեր:
Բարձր ճշտության տվյալների դեպքում, ստորերկրյա ջրերի հոսքի ազդեցությունն
տարածքի շրջանակներում պարզ է, թե ինչպիսիք են ԴԱԼ-ը, ԴԱԼ-ից դեպի արևելք տեղակայված ջրային հովիտը և ԿՏՀ հովիտը: Հնարավոր է, որ ստորերկրյա ջրերը հոսեն դեպի խոշոր
գետեր՝ ԿՏՀ-ից հարավ և դեպի Ամուլսարի լեռնազանգվածի հյուսիսային մասը:
Ստորերկրյա ջրերի խորությունը Ծրագրի տարածքում խիստ փոփոխական բնույթ է
կրում: Ստորերկրյա ջրերը դուրս են գալիս նույնիսկ Ամուլսարի բարձրունքներում, և ԴԱԼ
տեղամասի կենտրոնում, ինչպես նաև ջրային հովիտների ստորին երկայնքով՝ այնպես, որ ջրի
մակարդակը մոտ է հանքամարմինների հարակից մակերեսին (ինչպիսիք են RCAW288 և կից
աղբյուրների խումբը): Հսկված վայրերում ստորերկրյա ջրերի միջին խորությունը ցուցադրված է
նկ. 2.6.12-ում: Ջրային հայելին ամենախորն է Ամուլսարի լանջի ստորոտում, մինչև 140 մ ԵՄՆ
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Արտավազդեսի հանքափորի ստորին մասում: Բացի այդ, ջրային հայելին խորն է (մինչև 100մ
գետնի մակարդակից ցածր) Ամուլսարի արևելքում գտնվող բազալտային հարթավայրի ստորին
մասում: Խորը ջրային հայելի գոյություն ունի նաև ԴԱԼ-ի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող
բազալտների ներսում: Արևելքում գտնվող հովիտում և ԴԱԼ-ի տարածքից ներքև ջրային հայելին
այդքան խորը չէ:

Նկար 2.6.12. Ստորերկրյա ջրերի միջին խորությունը (ավելի մեծ քան չոր ջրահորի նշակետը)

Ստորերկրյա ջրերի մոնիտորինգի տվյալները գրանցվել են 36 հորերում առնվազն երեք
սեզոնների կտրվածքով: Այս տվյալները տեղեկացնում են ստորերկրյա ջրերի սեզոնային
տատանումների մասին՝ ջրի ներհոսքի և արտահոսքի դեպքում: Լրացուցիչ տվյալները տրամադրում են 2013/2014թթ ձմռան և գարնան ընթացքում գրանցված անընդհատ հոսող ջրի
մակարդակի ջրագրերը: (Բաժին 2.6.3):
Աղյուսակ 2.6.7-ում ամփոփված են հորերում ստորերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացումների տատանումները, որոնք բավարար են սեզոնային տատանումները բնութագրելու
համար; տվյալների բաշխումը ցուցադրված է նկ. 2.6.13-ում: Սեզոնային տատանումների վրա
ազդում է ստորերկրյա ջրերի ներհոսքը, ապարի կամ նստվածքի արդյունավետ/բաց ծակոտկենությունը և մոնիտորինգային տարրերին ստորերկրյա ջրերի հոսքի մոտիկությունը (ջրի
ներհոսքի/արտահոսքի վայրեր, գետակներ և գետեր): Աղյուսակ 2.6.7-ում ցուցադրված է թե, որ
ստորերկրյա ջրերի մակարդակի սեզոնային տատանումների մեջ է խիստ տարբերություն
գրանցվել՝ սկսած սանտիմետրերից և վերջացրած տասնյակ մետրերով: Ըստ տվյալների,
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սեզոնային տատանումների վրա խիստ ազդում է վայրերին ջրերի ներհոսքի/արտահոսքի
մոտիկությունը, ուսումնացիրվող տարածքում փոքր աղբյուրներն ու գետակները:
Աղյուսակ 2.6.7-ում ներկայացված են ջրային հայելու տատանումները (մշտապես
հագեցող գոտի) բացառությամբ. GGDW010A հորից ստացված 2.2 արժեքի ներառումը, որը
կապված է ՉՍՀ-ում ԿՏՀ տակ գտնվող ստորգետնյա ջրային մարմնի սակավ ստորգետնյա ջրերի
մոնիտորինգի հետ: Սակավաջուր ստորգետնյա ջրային մարմինը ամենայն հավանականությամբ այս հատվածում հողում կախված է (առավել խորը ջրային մարմնից առանձնացված է
չհագեցած գոտով):
Աղյուսակ 2.6.7. Ջրի մակարդակի սեզոնային տատանումների ամփոփում
Մինիմալ (մ)
Ամփոփում ջրաերկրաբանական բաժնի կողմից
Անփոփոխ ստորին հրաբխաքարեր
0.8
Փոխված ստորին հրաբխաքարեր
0.0
Վերին հրաբխաքարեր
3.5
Կայնոզոյան Բազալտային հոսքեր
0.6
Կոլյուվի (լանջակուտակ)
0.9
Ծրագրի տարածքի ամփոփում
Հանքային մարմիններ
0.0
ԴԱԼ և կից հովիտ
0.8
ԿՏՀ
0.8
Ծրագրի ավելի լայն տարածք
0.6
Բոլոր տվյալները

0.0

Միջին (մ)

Մաքսիմալ (մ)

Տվյալների հաշվարկ

8.4
6.2
19.0
8.0
5.2

48.0
22.5
39.9
22.0
12.0

13
7
5
9
4

11.5
8.3
7.9
8.4

39.9
22.5
48.0
22.0

9
9
12
8

9.0

48.0

38

Նկար 2.6.13. Ջրի մակարդակի տատանումների ջրագիր, բոլոր հորերը

Տարածքում տեղագրական բարձրունքային տիրույթի տատանումները զգալի են: Ծրագրի
տարածքում ստորերկրյա ջրերի հոսքի ուղղությունը մեծապես պայմանավորված է տեղագրա-
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կան առանձնահատկություններով: Ստորերկրյա ջրերի մակարդակի սեզոնային տատանումները մի փոքր ազդում են ստորերկրյա ջրերի հոսքի ընդհանուր ուղղության վրա, բայց հիդրավլիկ
գրադիենտները կարող են տարվա ընթացքում մի փոքր փոփոխվել:
Տարածքի մի շարք տեղանքներում գտնվող կոլյուվիալ շերտի ներսում հայտնաբերվել են
կախված ստորերկրյա ջրեր, այդ թվում ԿՏՀ-ի հյուսիս-արևելքում գտնվող հովտում, ԿՏՀ
տարածքի հյուսիս-արևելյան քառորդամասում և ԴԱԼ-ի հյուսիային ճակատում: Այնուհետև
Ամուլսարի սարալանջի երկայնքով հորերի համար տեղադրված ջրագրերը (Բաժին 2.6.3)
արտացոլում են գարնան ընթացքում հորատանցք մտնող և արագ ցամաքող ժամանակավոր
ջրերը: Սա ներկայացնում է սեզոնային ժամանակավոր կախված ջրերը, որոնք առաջանում են
հալված ձյան ներծծումից, որից նաև սնվում են Ամուլսարի լեռնազանգվածն և դրա
հարևանությամբ գտնվող բազմաթիվ մեկօրյա աղբյուրներ: Կախված ստորերկրյա ջրերի հոսքի
մասով տեղեկություններն ավելի մանրամասն ներկայացվում են բաժին 2.6.5-ում:
Հանքամարմիններ. Նկ. 2.6.14-ում ներկայացված են հանքամարմինների հարևանությամբ
տեղակայված ստորերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացումները: Պատկերը ցուցադրում է
յուրաքանչյուր վայրում գրանցված ջրի մակարդակի մինիմալ և մաքսիմալ բարձրացումները և
ստորերկրյա ջրերի մակարդակի միջին բարձրացման եզրագծերը: Ներկայացված են նաև
առաջարկված բացահանքի եզրագծերը: Տիգրանես-Արտավազդես բացահանքը շրջապատող
հորերի (հորերը սկսում են RCA նախածանցով) ջրի մակարդակի բարձրացումները որոշվել է
ԱՏՀ սարքի (GPS) միջոցով: Այս հորատանցքներում չափվող ստորերկրյա ջրերի մակարդակի
բարձրացումների սխալականության աստիճանը ցուցադրված արժեքներից կարող է տատանվել
մինչև +/- 20 մ սահմաններում: Էրատոն շրջապատող հորերը և ԴԱԼ-ը ուսումնասիրվել են
մասնագետների կողմից, որոնք GPS սարք են օգտագործել, և տվյալ ուսումնասիրությունը
համարվում է ճշգրիտ:
Էրատո բացահանքի հիմքը (2620 մ ծ.մբ.) կարող է տեղակայվել մշտական ջրային հայելու
մակարդակի վրա կամ ավելի բարձր, ինչը նշանակում է, որ այն տեղակայված է բացահանքից
դեպի արևմուտք 2600 մ և դեպի արևելք 2650 մ ծ.մ.բ. միջակայքում: Տիգրանես-Արտավազդեսից
դեպի արևելք գտնվող հորերը (Վերին հրաբխաքարերում) ժամանակավոր կամ մշտապես չոր
են, և ցուցադրում են, որ ջրային հայելին գտնվում է 2700 մ և 2800 մ ծ.մ.բ. միջակայքում և կարող է
տարվա ընթացքում լինել Տիգրանես-Արտավազդես բացահանքի հիմքից բարձր: ՏիգրանեսԱրտավազդես բացահանքի արևմուտքում գտնվող հորերը (արգիլիտ ՍՀԱ-ում) սովորաբար
ավելի կայուն ստորերկրյա ջրերի մակարդակ ունեն, և ցուցադրում են, որ ջրային հայելին
կարող է լինել բացահանքի հիմքից վերև դեպի արևմուտք՝ (2750 և 2820 մ ծ.մ.բ. միջակայքում)
Տիգրանեսի բացահանքի հիմքում 80 մ-ի վրա: Ստորերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացման
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տատանումները շատ արագ նվազում են առաջարկված բացահանքերից դեպի արևելք և
արևմուտք, հատկապես՝ Տիգրանես-Արտավազդես բացահանքերը շրջապատող զառիթափերի
պատճառով:

Նկար 2.6.14. Ստորերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացում, հանքամարմիններ

Ամուլսարի գագաթի արևմուտքի ստորերկրյա ջրերն ամբողջ տարի հոսում են դեպի
ստորին աղբյուրներ (Աղբյուր 4 և այլն (Բաժին 2.6.7): Բացի RCAW408, Արտավազդեսի և
Տիգրանեսի բացահանքից արևելք գտնվող հորերը մի փոքր առանձնանում են սեզոնային
տատանումներով: Ջրի մակարդակը RCAW408-ում արագ նվազում է տեղադրումից հետո և
առնվազն երեք ամսվա ընթացքում մնում է ցածր մակարդակի վրա, սակայն, հետագայում,
վերադառնում է իր նախնական մակարդակին; կարելի է ենթադրել, որ ներկայումս գրանցվում է
կախված ջրերի մակարդակը:
Ըստ ջրագրերի, (Բաժին 2.6.3), լեռնաշղթայի հարավում գտնվող հորերում ժամանակավոր կախված ջրեր են գրանցվել (DDAW008, DDAW013, GGSC037): Այս ժամանակավոր կախված
ջրերը միանում են բազմաթիվ մեկօրյա աղբյուրների հոսքին, որոնք, վերջերս կատարված
գարնանային ուսումնասիրությունների համաձայն, գարնանը շրջապատում են հանքամարմինները: Մեկօրյա աղբյուրները, որոնք սնուցվում են գարնանային ձնհալից, կապված չեն որևէ
ջրաերկրաբանական միավորի հետ, բայց առաջանում են Ամուլսարի տարածքում: Դա նշանակում է, որ սեզոնային կախված ջրերը շատ տարածված են Ամուլսարում:
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Ամուլսարի սարալանջի արևելքում գտնվող երկու հորեր՝ RCAW405A-ըև DDAW007-ը
փլուզվել են հիմքային մասերում, սակայն շարունակում են ջրերի մշտական կամ կիսամշտական մակարդակ գրանցել (ենթադրվում է, որ պատճառը ստորերկրյա ջրերի ներհոսքն է
կոտրված ջրհորի պատյան): Երկու դեպքերում էլ ջրի մակարդակը ջրհորի փլուզումից հետո 50ից 60 մ ավելի բարձր է, քան մինչև փլուզումը: Այն աղավաղված հերթականությամբ է արտացոլում կախված ջրերի մարմինների ներկայությունը:
Ամուլսարի գագաթին կատարվող հորատումների ընթացքում ուսումնասիրված ստորերկրյա ջրերը, ըստ ամենայնի, արտացոլում են և՛ կախված ջրերի (սեզոնային և ամբողջ տարի),
և՛ մշտապես սնուցվող ստորերկրյա ջրերի համակարգերի ազդեցույունը: Ջուրն էական ներհոսքի արդյունք է համարվում առավել թափանցելի հատվածներ (ճեղքեր, բեկվածքի տարածքներ
կամ թափանցելի հորիզոններ); ստորին հորիզոնների պտուտային հորատման միջոցով դժվար է
բացահայտել ստորերկրյա ջրերի ներհոսքը, քանի որ ներհոսքի արագությունը շատ դանդաղ է:
Հիմնական հանքամարմինների հորատման ընթացքում հանդիպած ջրի բաշխումը ցուցադրված
է նկ. 2.6.15, 2.6.16 և 2.6.17-ում:

Նկար 2.6.15. Ստորերկրյա ջրերը գրանցող հորատման հորատանցքերի բաշխումը
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Նկար 2.6.16. Արևելք-արևմուտք լայն կտրվածքի Արտավազդեսի միջով, որը ցուցադրում է հագեցման
գոտիները գրանցող հորատանցքերը

Նկար 2.6.17. Արևելք-արևմուտք լայնական կտրվածք Տիգրանի միջով, որը ցուցադրում է հագեցման
գոտինրը գրանցող հորատանցքերը

Ջարդիչ և ԴԱԼ. աղյուս. 2.6.8-ում ներկայացված են ԴԱԼ-ի տարածքից ներքև 2013թ.
Հոկտեմբեր և նոյեմբեր ամիսներին ստորերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացման մակարդակը
և ստորերկրյա ջրերի խորությունը: Գեոթիմի երկրաբանական քարտեզի վրա ցուցադրված
ստորերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացման եզրագծերը հիմնված են ստորերկրյա ջրերի
մակարդակի բարձրացման միջինի վրա (նկ. 2.6.18): Հիմնականում, ԴԱԼ-ի տարածքում և դեպի
արևելք ընկած հովիտում ստորերկրյա ջրերը համեմատաբար մոտ են մակերևույթին: 2014թ.
ձմռան և գարնան ընթացքում անցկացված աղբյուրների ուսումնասիրության արդյունքում
(Գոլդեր, 2014e) ԴԱԼ-ի տարածքում և դեպի արևելք ընկած հովիտում հայտնաբերվել են մի շարք
մշտական/տարեկան աղբյուրներ: Ստորերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացման եզրագծերը
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Աղյուսակ 2.6.4: Ստորերկրյա ջրերի խորություն և ստորերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացում, ԴԱԼ և
շրջակա տարածք, 2013թ. հոկ/նոյ
Գեոթիմ ID

Դեպի
արևելք

Ստոերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացում

Ստոերկրյա ջրերի
խորություն (մ)

Դեպի
հյուսիս

հոկ-13

(ծովի մակերեսից մետր բարձրություն)

նոյ-13

հոկ-13

նոյ-13

DDAGLP267

561252

4402552

-

DDAGLP268

561886

4402447

Ձախողված (ջրհորի հիմքը փլուզվել է)

DDAGLP269

562201

4402587

-

DDAW001

561107

4403076

-

DDAW002

562169

4402759

-

0.43

-

2337.57

DDAW003

561490

4402807

-

0.50

-

2364.50

DDAW004

560814

4402150

-

17.10

-

2533.90

DDAW011A

559883.7

4401861

չոր (>29)

-

<2599

-

DDAW012

560800

4401600

14.05

26.00

2571.00

2559.05

DDAW013

560220

4402610

-

չոր (>99)

-

<2426.3

GGSC049

560063.3

4401493

12.80

-

2540.82

-

GGSC050

560542.5

4401892

11.19

-

2506.77

-

RCAW399

560702

4402856

Ձախողված (ջրհորի հիմքը փլուզվել է)

RCAW400

561263

4402314

-

RCAW401

561336

4403139

Ձախողված (ջրհորի հիմքը փլուզվել է)

RCAW403

562432

4402226

-

0.54

-

2324.46

GGSC037

560789.8

4403154

14

չոր (>16.7)

2411.84

<2409.1

18.10

-

2509.90

Նշում: -ջրհորը չի հիշատակվում:

Նկար 2.6.18. Ստորերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացման եզրագծեր, ստորերկրյա ջրերի մակարդակի
միջին, ԴԱԼ (նախկինում ներկայացված երկրաբանական բացատրությունը)
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վկայում են այն մասին, որ այս աղբյուրները ցույց են տալիս, թե որտեղ է ջրի մակարդակը
հատվում գետնի մակրևույթի հետ: Ստորերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացումը հասնում է
իր ամենա բարձր կետին՝ լեռնաշղթայից ցածր և նվազում է հովիտի կենտրոնում:
ԴԱԼ-ի տարածքում գտնվող հորերի ջրագրերի համաձայն, ստորերկրյա ջրերի մակարդակը կտրուկ բարձրանում է գարնանային ձնհալի հետևանքով (GGSC027, DDAW013): Այնուհետև, ձնհալից հետո, ստորերկրյա ջրերի մակարդակը կտրուկ նվազում է: Միայն մի քանի
օրվա ընթացքում DDAW013-ում ստորերկրյա ջրերի մակարդակը գրանցվել է հորատանցքի
հիմքից բարձր՝ մինչև հատում:Ապրիլին ստորերկրյա ջրերի մակարդակը համահունչ էր թափանցելի համակարգի հետ: Կախված ստորերկրյա ջրերը դիտվել են նաև կոլյուվիալ բազալտի
վերին մասում՝ ԴԱԼ-ի արևմտյան հատվածում:

Նկար 2.6.19. Ստոերկրյա ջրերիմիջինխորություն, ԴԱԼ
(նախկինում ներկայացված երկրաբանական բացատրությունը)
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ԿՏՀ. Հորատանցքերը (կապույտ կետերը) ցուցադրում են ստոերկրյա ջրերի խորությունը
մետրերով: Մեծի նշանով նշված խորությունները նշանակում են չոր հորեր և ջրհորի հիմքի
խորություն: ԿՏՀ-ը տեղակայված է տարածքից ավելի ցածր բարձրության վրա, քան հանքի այլ
հանգույցները՝ դեպի արևելք, դեպի Արփա գետ: Տարածքում առկա է հոսքաջրով հովիտ, որը
հոսում է դեպի հարավ-արևմուտք՝ Արփա գետ, որն էլ իր հորթին անցնում է տարածքի արևմտյան մասով: Հոսքաջրով հովիտում գրանցվել է մեծ հաստությամբ կոլյուվիալ շերտ (կոլյուվի):
Ստորերկրյա ջրերի զուգակցված հորեր են տեղադրվել ԿՏՀ տարածքի վերին արմատական
ապարում և ավելի խորը ընկած արմատական ապարում՝ մակերեսային ստորերկրյա ջրերի
մակարդակները գրանցելու համար: Տարածքի կենտրոնում և հարավային մասում մակերեսային
հորերի ստորերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացումները այնպես են, ինչպես որ ավելի խորը
հորերում: Այս զույգերի միջև գրանցվել է Ճնշման փոքր դեպի ներքև ուղղված ուղղահայաց գրադիենտ, որը վկայում է առավել մակերեսային և խորը արմատական ապարների միջև հիդրավլիկ
առանձնացվածության մասին, որը պայմանավորված է երկու շերտերի միջև առկա լիթոլոգիական շերտադարսվածքում ստորին թփանցելի հորիզոնի առկայությամբ: Տեղամասի հյուսիսային
հատվածում ստորգետնյա ջրերի մակարդակը ոչ խորը հորերում առավել բարձր է խորը հորերի
համեմատությամբ, ինչը ենթադրում է, որ այս տարածքում սակավաջուր ջրային մարմինները
հողում կախված են և հենվում են կոլյուվիի կամ ցածր թափանցելիությամբ հորիզոնի վրա:
Մակերերսային և ավելի խորը արմատական ապարներում ստորերկրյա ջրերի մակարդակի
բարձրացումները ցույց են տալիս, որ կախված հորիզոնի հիմքում առկա է չսնուցվող գոտի:
Այս տարածքում ստորգետնյա ջրերի հոսքը և ուղղահայաց հիդրավլիկ գրադիենտները
ներկայացված են 2.6.5 բաժնում:
Աղյուս. 2.6.9-ում ներկայացված են 2013թ. հոկտեմբերի և 2014 թ. մայիսի ընթացքում ԿՏՀ
տարածքում ստոերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացումը և ստոերկրյա ջրերի խորությունը:
Ստոերկրյա ջրերի մակարդակի միջին խորությունը ԿՏՀ տարածքից ներքև ցուցադրված է նկ.
2.6.12-ում: Ստոերկրյա ջրերի խորությունը գետնից ամենից խորն է ԿՏՀ տարածքից հյուսիսարևելք և հովիտի լանջերին: Ստոերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացումը նվազում է արևմուտքում և հարավ-արևմուտքում` դեպի Արփա գետ: 2014-2015թթ. Մայիսից հավաքագրված
տվյալները համապատասխաում են 2013 և 2014 թթ. հավաքագրվածների հետ:
Ստորերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացման ուրվագծերը խորը արմատական
ապարում և մակերերսային արմատական ապարում/կոլյուվիում ԿՏՀ տարածքի տակ ցուցադրված են նկ 2.6.20 և 2.6.21-ում:
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Աղյուսակ 2.6.5: Ստորերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացում և ստորերկրյա ջրերի խորություն, ԿՏՀ
տարածք, 2013թ.հոկտեմբեր և 2014թ. մայիս
Ստոերկրյա ջրերի
Գեոթիմ ID

Հսկված միավոր

Դեպի

Դեպի

արևելք

հյուսիս

Ստոերկրյա ջրերի

մակարդակի բարձրացում

խորություն (մ)

(մ ծ.մ.բ.)

15/10/2013

30/05/2014

15/10/2013

30/05/2014

GGDW007

Խորը անփոփոխ

552536

4398302

10.9

10.3

1610

1611

GGDW008

ՍՀ

552932

4398566

10.9

9.9

1642

1643

552978

4399660

35.0

34.0

1661

1662

553902

4399558

8.3

9.1

1786

1785

553898

4399557

19.2

18.8

1775

1775

554714

4399713

16.6

41.2

1902

1877

553947

4398843

29.1

29.5

1790

1789

553220

4399010

11.8

12.1

1652

1651

553231

4399013

-

13.2

-

1651

GGDW009
GGDW010A

Մակերերսային
անփոփոխ ՍՀ

GGDW010B
GGDW011
GGDW012

Խորը անփոփոխ
ՍՀ

GGDW013
GGDW013A

Մակերերսային
անփոփոխ ՍՀ

GGDW014

Խորը բազալտ

552385

4398975

68.8

69.1

1609

1608

GGDW015

Խորը անփոփոխ

554003

4399203

18.7

20.8

1775

1773

552174

4398443

2.4

2.3

1585

1585

552170

4398445

2.3

2.4

1585

1585

552754

4398474

7.3

6.4

1629

1630

GGDW016
GGDW016A
GGSC035

ՍՀ
Մակերերսային
բազալտ
Կոլյուվի

Նշում՝ բարձրացումները կլորացված են: GGDW010A հորատացքների և B տարածքի հորերը զուգակցված են, ինչպես
և GGDW013 և 13A և GGDW016 և 16A: Այստեղ GGDW016A և GGDW016 հորատանցքերին վերագրված
սահմանումները հակադրվում են Գեոթիմի կողմից 2015թ. կիրառվածներից:

Նկար 2.6.20. ԿՏՀ ստորերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացման եզրագծեր, 2013թ. հոկտեմբեր
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Նկար 2.6.21. ԿՏՀ ստորերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացման եզրագծեր, 2014թ. մայիս

Ընդհանուր առմամբ, ԿՏՀ տեղամասում ստորգետնյա ջրերի մակարդակների սեզոնային
տատանումները համեմատաբար փոքր են (2013 թ. հոկտեմբերից մինչև 2014թ. մայիս ընկած ժամանակահատվածի մոնիտորինգի տվյալներով) և տատանվում են 0.5 մ-ից 2մ սահմաններում:
Ստորերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացման սեզոնական տատանումները ԿՏՀ տարածքում հիմնականում համեմատաբար քիչ են (համաձայն 2013թ հոկտեմբերի և 2014թ. մայիսի
միջակայքում անցկացված մոնիտորինգի տվյալների), և տատանվում են 0.5 մ-ից մինչև 2 մ:

2.6.5. Ստորերկրյա ջրերի հոսք
Ծրագրի տարածքում ստորերկրյա ջրերի հոսքը կախված է գարնանային ձնհալից:
Լեռնային շրջանում ստորերկրյա ջրերի մակարդակը (Բաժին 2.6.3.) կտրուկ բարձրանում է
գարնանը և ամռան սկզբին` ցուցադրելով ձնհալից առաջացած ներհոսքը: Ստորերկրյա ջրերի
մակարդակի խուլ արձագանք է նկատվում հիմնականում ցածր բարձրացումներում, ինչի պատճառ կարող է հանդիսանալ հորերի տեղակայումը ստորերկրյա ջրերի ծախսի տարածքում:
Գարնանային ձնհալից հետո ստորերկրյա ջրերի մակարդակը կտրուկ նվազում է գարնան սկզբում, և այնուհետև շարունակում է ավելի կայուն նվազել չոր ամառային և գարնանային
ամիսների ընթացքում: Հոկտեմբերին, երբ ջերմաստիճանը զրոյից բարձր է, անձրևների կամ
սեզոնային ձնhալից ջրի սահմանափակ ներհոսք կարող է լինել: Ստոերկրյա ջրերի մակարդակը
շարունակում է նվազել ձմռան ընթացում՝ ջրի ներհոսքի բացակայության պատճառով: Ստորերկրյա ջրերի ամենացածր բարձրացումները գրանցվել են գարնանային ձնհալից առաջ:
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Ստորերկրյա ջրերի ներհոսքի արագությունը կախված է տեղումներից (ձյուն) (որը
վերաբերում է բարձրացմանը), տեղագրությունից, երկրաբանությունից և հողից: Ամենաշատ ջրի
ներհոսք է տեղի ունենում այն տարածքներում, որտեղ ջրի բարձրացումը ավելի շատ է` ձյան
կուտակման և գարնան ընթացքում հալչելու հետևանքով: Ջրի ներհոսքը սահմանափակ է
քամոտ տարածքներում, որտեղ ձյան կուտակումները քիչ են: Գարնանային հոսքերի չափումը և
մակերևույթի դրենաժի մոդելները վկայում են, որ այն տարածքներում, որտեղ ՍՀ-ի հիմքում
ընկած է արգիլացված անդեզիտը, ապա ջրի արտահոսքը մակերերսայի հոսքային համակարգերի միջոցով դեպի մոտակա աղբյուրներ և գետակներ արագ է (ԴԱԼ-ի և կից հովիտի աղբյուրների
համակարգի նման, դեպի Ամուլսարի լեռնազանգվածի արևմուտք): Ստորերկրյա ջրերի ծախսը
կատարվում է ՍՀ-ի առավելկայուն տեսքով, քանի որ այս միավորը ավելի թափանցելի է, քան
արգիլիկ ՍՀ-ը, սակայնդանդաղ է, քանի որ այս միավորը հայտնաբերվել է ստորին բարձրացումներում: Ստորերկրյա ջրերի ծախսը կայուն ՍՀ-ից պահպանում է հիմնական հոսքը Ամուլսարի ստորին բարձրացումներին և հիդրավլիկ շփման մեջ է հիմնական գետերիհետ:
Բազալտի տեղաբաշխման տարածքները զրկված են մակերևույթային ջրից՝ հողի ավելի
ուժեղ ներծծման ներուժի և արմատական ապարի պատճառով: Արդյունքում, թափանցիկ կայնոզոյան բազալտների հոսքի ավելացումը ներծծում է և պահպանում է ստորերկրյա ջրի հոսքը:
Ստոերկրյա ջրերը բազալտում ծախսվում են ներծծման տարացքներում, որտեղ բազալտի հիմքը
բաց է ներփորված հովիտում և հոսում է որպես հիմքային հոսք՝ հիմնական գետերի ներփորված
հովիտներ (Որոտան, Արփա, և այլն):
Ստորերկրյա ջրերի հոսքը տեղագրորեն հսկվում է և հոսում է Ամուլսարի լեռնազանգվածից հյուսիս-արևմուտք` դեպի Արփա գետ, արևելքում դեպի Որոտան գետ, հարավ -արևմուտքում դեպի Դարբ գետը: Ստորերկրյա ջրերի արտահոսքը դեպի մեծ ջրհավաք ավազաններում գտնվող ենթա-ջրհավաք ավազաններ առաջացնում է ԴԱԼ-ի տարածքի արևելքում գտնվող
հովիտի ստորերկրյա ջրերի տատանումներ: Ստոերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացման
եզրագծերը ցուցադրում են ստոերկրյա ջրերի ծախսը ԴԱԼ-ի, ԿՏՀ-ի և ԴԱԼ-ի տարածքի տեղական աղբյուրների: Հիմնվելով մակրեևույթային ջրի հոսքերի և ստորերկրյա ջրերի բարձրացման
մակարդակի վրա, Ամուլսարից ներքև գտնվող ստորերկրյա ջրերի համակարգի ծախսն ամբողջ
տարի ապահովում է ջրի հոսքը դեպի երեք հիմնական գետեր և դրանց վտակներ: Տարածքի
հյուսիս-արևմուտքում ստորգետնյա ջրերը բեռնաթափվում են Արփա գետը, իսկ դեպի Արփա
գետի հյուսիսային հատվածը կամ Ջերմուկ այդ ջրերը չեն հոսում (այս մեկնաբանության հիմքերը քննարկվում են 2.6.7 բաժնում):
Ստորերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացումն արտացոլում է տարածքի տեղագրությունը: Ստորերկրյա ջրերի մակարդակի ամենամեծ բարձրացումները նկատվել են Ամուլսար
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լեռնաշղթայի հարավային ստորոտում, այնուհետև բարձրացումները իջնում են գագաթից
արևելք և արևմուտք՝ դեպի խոշոր գետեր:
Բարձր ճշտության տվյալների դեպքում, ստորերկրյա ջրերի հոսքի ազդեցությունն
տարածքի շրջանակներում պարզ է դարձնում, թե ինչպիսիք են ԴԱԼ-ը, ԴԱԼ-ից դեպի արևելք
տեղակայված ջրային հովիտը և ԿՏՀ հովիտը: Հնարավոր է, որ ստորերկրյա ջրերը դուրս հոսեն
դեպի խոշոր գետեր՝ ԿՏՀ-ից հարավ և դեպի Ամուլսարի լեռնազանգվածի հյուսիսային մասը:
Ստորերկրյա ջրերի խորությունը Ծրագրի տարածքում խիստ փոփոխական բնույթ է
կրում: Ստորերկրյա ջրերը դուրս են գալիս նույնիսկ Ամուլսարի բարձրունքներում և ԴԱԼ
տեղամասի կենտրոնում, ինչպես նաև ջրային հովիտների ստորին երկայնքով՝ այնպես, որ ջրի
մակարդակը մոտ է հանքամարմինների հարակից մակերեսին (ինչպիսիք են RCAW288 և կից
աղբյուրների խումբը): Հսկված վայրերում ստորերկրյա ջրերի միջին խորությունը ցուցադրված է
նկար 2.6.9-ում: Ջրային հայելին ամենախորն է Ամուլսարի սարալանջի ստորոտում: Բացի այդ,
ջրային հայելին խորն է (մինչև 100մ գետնի մակարդակից ցածր) Ամուլսարի արևելքում գտնվող
բազալտային հարթավայրի ստորին մասում: Խորը ջրային հայելի գոյություն ունի նաև ԴԱԼ-ի
հյուսիս-արևմուտքում գտնվող բազալտների ներսում: ԴԱԼ-ի տարածքից ներքև և արևելքում
գտնվող հովիտում ջրային հայելին համեմատաբար խորը չէ:
Ամուլսարի տարածքում, ՍՀ արգիլացված անդեզիտի, անփոփոխ ՍՀ, քվարցացած հրաբխաբեկորի և կենազոնյան Բազալտային հոսքրի հիմնական չորս արմատական ապարները
բավականին տարբեր հիդրավլիկ հատկանիշներ ունեն: Արգիլացված ՍՀ անդեզիտը ծառայում է
որպես ջրամերժ հանքամարմինների մոտակայքում` աջակցելով կախված ջրերի առանձնացած
մարմիններին, սահմանափակելով գարնանային ձնհալի ներծծումը և խթանելով ստոերկրյա
ջրերի ներհոսքն այն վայրեր, որտեղ այս միավորը գոյություն ունի կամ մոտ է մակերեսին:
Ծրագրի տարածքի ավելի լայն շրջանակներում ստորերկրյա ջրերի հոսքի համակարգի և երկրաբանության միջև մեծտարբերություն չի նկատվել: Կախված ստորերկրյա ջրերը տեղայնացված են և չկան լայն մակերերսային ջրատար շերտեր: Ստորերկրյա ջրերի համակարգի հիդրավլիկ գրադիենտներն Ամուլսարի շրջակայքում ամենակտրուկն են և ամենահարթը ցածր բարձրություններում և ջրային հովիտներում:
Կեչուտ-Սպանդարյան թունելն անցնում է տարածքով՝ միացնելով Սպանդարյանի ջրամբարը հարավում և Կեչուտի ջրամբարը հյուսիսում: Ներկա պայմաններում Սպանդարյանի
ջրմաբարի ջրարգելակի փականը փակ է և դեպի թունել չկա մակերեսային ջրերի ներհոսք,
սակայն դիտվում է ջրի էական ծախս: (Գլուխ 2.6.6) Ջրիքիմիականվերլուծությունը, ինչպես և
հիմնավոր ապացույցները վկայում են այն մասին, որ այս ջուրը ստորերկրյա է (Գոլդեր, 2013;
Գլուխ 2.6.7): Այսպիսով թունելը կարող է ազդել Ամուլսարի արևմուտքի ստորերկրյա ջրերի
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հոսքի վրա: Ստորերկրյա ջրերի մոդելավորումը վկայում էայն մասին, որ թունելը ջրի
մակարդակի բարձրացումից ցածր է, և ստորերկրյա ջրերի հոսքերը հոսում են դեպի թունել,
որտեղ երեսպատումը վնասված է: Հոսող արտեզյան ստորերկրյա ջրերի պայմանները ուսումնասիրվել են ԴԱԼ-ից դեպի արևելք ընկած հովիտում: Այս տարածքը ստորերկրյա ջրերի ծախսի
տեղամաս է, սակայն հաստ կոլյուվին փակում է արմատական ապարի ստորերկրյա ջրերի հոսքը: Նմանատիպ պայմաններ են դիտվում բարձրադիր կայնոզոնյան բազալտի դեպի Որոտան
գետ հոսքի դեպքում, որտեղ կոլյուվին սահմանափակում է ստորերկրյա ջրերը արմատական
ապարի մեջ` առաջացնելով հոսող պայմաններ RCAW403-ում: Ստորերկրյա ջրերը, որոնք առաջանում են Ամուլսարի վրա և հոսում են դեպի հյուսիս, ներհոսում են Արփա գետ կամ հոսում են
Կեչուտի հոսք ի վար և չեն հասնում Ջերմուկ: Ստորերկրյա ջրերի քիմիական վերլուծության
արդյունքում պարզվել է, որ Ջերմուկում երկրաջերմային աղբյուրները ծագումով և քիմիական
բաղադրությամբ առանձնանում են ստորերկրյա ջրերից, տարածքի աղբյուրներից և ավելի խորն
են սնուցվում (ավելի հին և քիմյապես ավելի զարգացած) ստորերկրյա ջրերի համակարգից,
որոնք ներհոսում են Ջերմուկի հյուսիս-արևելյան ջրերից:
Հանքամարմինները շրջապատող ջրաերկրաբանական ռեժիմն իրենից ներկայացնում է
համեմատաբար թափանցելի ճեղքված քվարցացած հրաբխաբեկորների և ոչ այդքան թափանցելի արգիլացված ՍՀ անդեզիտի շերտավոր շարք (նկ. 2.6.1): Հաշվի առնելով քարաբանական
բաղադրությունը՝ արգիլացված անդեզիտը (ՍՀԱ) ունի ցածր թափանցելիություն, իսկ քվարցացած և ճեղքված հրաբխաբեկորներն ավելի թափանցելի են:
Հիմնվելով հորատման ընթացքում կատարված ուսումնասիրությունների վրա կարելի է
ասել, որ կախված ջրային մարմինները առկա են այնտեղ, որտեղ քվարցացած ապարների գոտիները ստորադիր են և շրջապատված են կավային պանելներով: Խզվածքը կարող է նաև առաջանալ կախված ջրերի գոտիներում, որտեղ խզվածքային գոտիների ներսում առկա է կավային
շերտ: Ուղղաձիգ/թեք և մակերեսային բազմաթիվ խզվածքների համակցությունը հանքամարմինների մոտակայքում հիմք են հանդիսանում խզվածքային բլոկերում գտնվող կախված ջրի
առանձնացած մարմինների համար: Քիչ կավային բաղադրությամբ խզվածքային գոտիները
կծառայեն որպես ստորերկրյա ջրերի հոսքի ջրատար:
Երկրաբանական մոդելի համաձայն, շերտավոր արգիլացված ՍՀ անդեզիտի/քվարցացած հրաբխաբեկորի համակցության հիմքում արգիլացված անդեզիտը ձգվում է դեպի խորություն՝ այնպես, որ ստորերկրյա ջրերի հոսքը հանքամարմինների ներքևում սահմանափակվում
է ՍՀ անդեզիտի ցածր թափանցելիությամբ: Ստոերկրյա ջրերի մոդելավորումը վկայում է, որ
այս երկրաբանական մոդելը դիմակայել է Ամուլսարի տակի ստորերկրյա ջրերի ուսում-
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նասիրված պայմաններին: Ստորերկրյա ջրերը հոսում են Ամուլսարի արևելքում գտնվող ՔՀ –ի
առավել թափանցելի ճեղքված ապարների միջով:
Հանքամարմինների

մոտակայքում

դիտվել

են

ստորերկրյա

ջրերի

հոսքի

երեք

պայմանները.
Ժամանակավոր - կախված ձնհալի ներծծումից, որն արտահոսում է գարնանը լեռնակատարը շրջապատող աղբյուրներից որպես ժամանակավոր հոսք (Գոլդեր, 2014e); այս հոսքը նաև
դիտվում է լեռնակատարին և ԴԱԼ-ի տարածքում գտնվող հորերի համար ստորերկրյա ջրերի
ջրագրերում(DDAW008, DDAW013, GSC0037):
Արգիլացված անփոփոխ ՍՀ անդեզիտի/ քվարցացած հրաբխաբեկորների համակցության
եւ ամբողջ տարի հոսող կախված ստորերկրյա ջրերի առանձին գոտիներ, կախված ստորերկրյա
ջրերը դիտվում են հորատման ընթացքում և փլուզված ստորերկրյա ջրերի ավելի խորը հորերում, և մշտապես հագեցող ստորերկրյա ջրերի համակարգի հետ ասոցացված ստորերկրյա
ջրերը, որոնք հոսում են Ամուլսարից շրջակա ջրային հովիտներ ներհոսելու նպատակով:
Ստորերկրյա ջրերի հոսքի արահետները, որոնք ասոցացվում են լեռնակատարը շրջապատող մոտակա աղբյուրների գարնանային ձնհալի արտահոսքի և ներհոսքի հետ, կարճ են,
ինչպես վկայում է ժամանակավոր աղբյուրների համեմատաբար չզարգացած քիմիկական բաղադրությունը: Ստորերկրյա ջրերի մոդելավորման համաձայն, արտահոսքը ներծծվում է ստորերկրյա ջրերի հագեցած համակարգ՝ Ամուլսարի տակ, որպեսզի պահպանի ջրի ուսումնասիրված բարձր մակարդակը: Այս արտահոսքը նպաստում է Ամուլսարը շրջապատող հիմնական
գետերի և դրանց վտակների մակերեսային ջրերի հիմնական հոսքին:
Հանքամարմինների շրաջակայքում մի շարք բազմամյա աղբյուրեն են հայտնաբերվել:
Այս աղբյուրները բաժանվում են երկու տեսակի` աղբյուրներ, որոնք առաջանում են արգիլացված ՍՀԱ ապարների մերկացված տարածքներում տեղագրական առումով ցածր կետերում, և
աղբյուրներ, որոնք առաջանում են երկրաբանական հատկանիշներից (խզվածքի, երկրաբանական շփումների): Մի շարք աղբյուրներ ի հայտ են եկել Ամուլսարի արևելյան լանջի ցածրադիր
հատվածներում, հողի մակերեսին առաջացած ներծծման հետևանքով՝ Որոտան գետի տարածաշրջանային ստորերկրյա ջրերի արտահոսքի մոտակայքում գտնվող կտրուկ զառիթափի
արդյունքում: Ստորերկրյա ջրերը Ամուլսարի լեռնազանգվածի արևելքից և արևմուտքից հոսում
են դեպի Որոտան և Դարբ գետերը: Տարածաշրջանային առումով, Ամուլսարը շրջապատող հիդրավլիկ գրադիենտները ավելի կտրուկ են, քան տարածքի գրադիենտները, և ավելի կտրուկ են
Ամուլսարի արևելյան լանջին, քան արևմտյան՝ որպես տեղագրական կտրուկ գրադիենտի
արդյունք: Ստորերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացումները գրանցվել են մոտավորապես 0.26
հիդրավլիկ գրադիենտ՝ Որոտան գետից դեպի արևելք և 0.22՝ հարավ-արևելք դեպի Դարբ գետը:
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Էրատոից ստորեկրյա ջրերը հոսում են արևմուտք և հյուսիս դեպի Արփա գետը: Էրատոն
շրջապատող հիդրավլիկ գրադիենտները մի փոքր ավելի ցածր են, քան Տիգրան-Արտավազդ
շրջապատող գրադիենտները՝ մոտավորապես 0.15 տիպիկ հիդրավլիկ գրադիենտ: Հարավային
հիդրավլիկ գրադիենտները ավելի հարթ են: Բոլոր վայրերում և լեռանշղթայի շրջակայքում
դիտվում են հիդրավլիկ գրադիենտի ուղղահայաց բաղադրիչներ դեպի ներքև:
Ջարդիչի և ԴԱԼ-ի տարածք
Ստորերկրյա ջրերի հոսքը ԴԱԼ-ի կենտրոնական, հարավային և արևելյան մասերի տակ
հսկվում է տեղագրության և բնության կողմից, տարածվում ստորին թափանցելի արգիլացված
ՍՀԱ վրա: Այս տարածքում ջրի մակարդակը մակերեսային է (հատկապես հովիտի կենտրոնում). ստորերկրյա ջրերի տեղական հոսքը դեպի աղբյուր ծախսվում է հովտի կենտրոնում, ինչը
ցուցադրված է նկ. 2.6.19 և 2.6.3-ում: ԴԱԼ-ի արևմտյան կողմում ստորերկրյա ջրերի հոսքի վրա
ազդում է բազալտը, որը խարամային կոն է կազմումև հովիտը կապում է արևելյան մասին, ինչն
էապես ավելի թափանցելի է, քան արգիլացված անդեզիտը: Հնարավոր է, որ ջրի այս մակարդակը արտացոլում է բազալտի տակ պատված ՍՀ մակերեսը:
ԴԱԼ-ի հյուսիսային և արևելեյան մասերից հոսող ստորերկրյա ջրերի որոշ հոսքերը
դառնում են աղբյուրներ՝ հովտի կենտրոնում: Ստորեկրյա ջրերը, որոնք չեն ձևափոխվում
աղբյուրների և հիմնական հոսքի, հոսում են հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ: Բազալտում
տեղադրված հորերը չոր են մինչև 100մ խորության վրա (DDAW013), որը ցույց է տալիս, որ
տարածաշրջանային ջրային հայելին հորերի խորությունից ավելի խորն է տեղադրված: ԴԱԼ-ի
տարածքը Որոտանի մակերեսային ջրերից առանձնացնող լանջը ստորերկրյա ջրերի ջրբաժան
է, որը ստորերկրյա ջրերն ուղղորդում է դեպի Արփա` քան Որոտան:
ԴԱԼ-ի տարածքում գարնանային ուսումնասիրությունը ավարտվել 2013թ. նոյեմբերին, և
իր մեջ ներառել է ԴԱԼ-ի երկու աղբյուրների քիմիական վերլուծության համար նախատեսված
դաշտային պարամետրերը և նմուշները: Այս աղբյուրների քիմիական բաղադրությունը համեմատաբար զարգացած է, ինչը նշանակում է, որ մինչև ջրի արտահոսքը մեծ հոսք է եղել ենթամակերեսում, և ցուցադրում է ապարի հետ փոխազդեցության աստիճանը: Հիմնվելով ստորերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացման և քիմիական առկա տվյալներին՝ այս աղբյուրները արտացոլում են ստորերկրյա ջրերի արտահոսքը և ոչ կախված ջրերը:
ԴԱԼ-ից դեպի հյուսիս և արևմուտք ստորերկրյա ջրերի հոսքի համակարգի հիդրավլիկ
գրանդիենտը հայտնի չէ և հաշվարկվում է` հիմնվելով ԴԱԼ-ի հարավում և արևելքում տեղադրված հորերի, 1.5 կմ դեպի արևելք տեղակայված հորերի և 2 կմ դեպի հյուսիս տեղակայված
Կեչուտի ջրամբարի շրջակայքում գտնվող աղբյուրների մեջտեղում գրանցված գրանդիենտի
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վրա: Ելնելով առկա տվյալներից, ԴԱԼ-ից դեպի հյուսիս-արևելք գրանցված հիդրավլիկ գրադիենտը մոտավորապես 0.12 է:
ԿՏՀ տարածքի տակ հոսող ստորեկրյա ջրերը խորը անփոփոխ ՍՀ-ում և բազալտներում
հիմնականում հոսում են արևելք` դեպի Արփա գետ: Ստորերկրյա ջրերի մակարդակները նշանակում են, որ որոշ ստորերկրյա ջրերը արտահոսում են հովիտի կենտրոնում: Դրա մասին են
նաև վկայում 2013թ. հոկտեմբերին տարածքի հյուսիս-արևմտյան հատվածում ստորերկրյա ջրերի մակերեսային խորությունը և ԿՏՀ-ի հարավ-արևելյան մասում հայտնաբերված փոքր աղբյուրները: Ջրաերկրաբանական ռեժիմը տարածքի ներսում ներկայացված է նկ. 2.6.4-ում:
ԿՏՀ-ից դեպի արևելք գրանցված հիդրավլիկ գրադիենտը համեմատաբար կտրուկ է
(2013թ. հոկտեմբեր/նոյեմբեր ամիսներին 0.14) և նվազում է (2013թ. հոկտեմբեր-նոյեմբեր 0.05)
ԿՏՀ-ի ցածրադիր մասերում և արևելքում: Հիդրավլիկ գրադիենտը ավելի կտրուկ է դառնում
ԿՏՀ-ի արևմուտքում, որը արտացոլում է Արփա գետի արևելյան ափի կտրուկ թեքությունը:
Խորը ստորերկրյա ջրերի պիեզոմետրիկ մակերեսը, որը գրանցվել է Արփա գետից մոտավորապես 500 մ դեպի արևելք առավելապես արևմտյան տարածքներում (GGDW016) գտնվում է գետի
բարձրությունից մոտ 160 մ վրա: Ստորերկրյա ջրերը արտահոսում են Արփա գետ:
2013թ. տարածքի ուսումնասիրությունների ընթացքում հորատման ջրերը ցուցադրել են,
որ առկա էին կախված ստոերկրյա ջրեր կոլյուվիի և մակերեսային ՍՀ ներսում, որոնք առկա են
ԿՏՀ տարածքի տակ, ինչպես նաև ջրային մակարդակի/պիեզոմետրիկ մակերեսի վրա բազալտի
և անդեզիտի տակ: GGDW010A/B զուգակցված ջրհորի վայրում, վերին արմատական ապարում
և կոլյուվիում հայտնաբերվել է կախված ստորերկրյա ջրեր՝ արմատական ապարի ջրի մակարդակից 10 մ բարձրության վրա: Այս ուղղահայաց տարբերությունները նվազում են դեպի հարավարևելք ավելի քիչ քան 1 մ տարածքի կենտրոնում, և չեն գրանցվել GGDW016/A զուգակցված
ջրհորում ԿՏՀ-ի հարավ արևմուտքում: Դա նշանակում է, որ մակերեսային ստորերկրյա ջրերի
հոսքի ռեժիմը առկա է ԿՏՀ-ի վերին արմատական ապարի և կոլյուվիի ներսում, որը հոսում է
հարավ-արևելք, և արտահոսում է ԿՏՀ-ի հարավ-արևելյան գետակ կամ GGDW016/A հոսանք:
ԿՏՀ այն տարածքում, որտեղ ստորերկրյա ջրերը գրանցվել են կոլյուվիի ներսում և
հոսում են դեպի հարավ-արևելք, ցուցադրված են նկ. 2.6.20 և 2.6.21-ում: ԿՏՀ-ում երեք զուգակցված հորերի հաշվարկված հիդրավլիկ գրադիենտի ուղղահայաց բաղադրիչները ներկայացված
են աղյուս. 2.6.10-ում: Հնարավոր է, որ ԿՏՀ-ի հյուսիսային մաս հոսող ստորերկրյա ջրերը
կախված են, այնպես որ վերին համակարգը ազատ ցամաքվում է: Հիդրավլիկ գրադիենտի զուգահեռ բաղադրիչները հետագայում փոքրանում են, և շատ ավելի փոքր են, քան հիդրավլիկ
գրադիենտի ուղղահայաց բացադրիչները, ինչը վկայում է, որ ուղղահայաց հոսքը գերիշխում է
ստորերկրյա ջրերի շարժուման վրա: Հիդրավլիկ գրադիենտի ուղղահայաց բաղադրիչը գրեթե
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դեպի ցած է, հոսքը կոլյուվիից հոսում է դեպի ստորին արմատական ապար և դրդվում է
տեղական ներհոսքի կողմից:
Աղյուսակ 2.6.10. Ուղղահայաց ճնշման տարբերությունը և հիդրավլիկ գրադիենտի ուղղահայաց
բաղադրիչը, ԿՏՀ զուգակցված հորերում*
Զուգակցված ջրհոր
15/10/2013
16/11/2013
12/02/2014
26/02/2014
19&20/03/2014
30/05/2014
Ուղղահայաց ճնշման տարբերությունը
GGDW010A/B

11.14

12.54

-

10.19

9.64

9.96

GGDW013/A

-

0.49

-

0.44

0.09

-0.01

GGDW016/A

0.12

-

0.37

-

-0.08

0.17

Հիդրավլիկ բաղադրիչի ուղղահայաց բաղադրիչը
GGDW010A/B

0.248

0.279

-

0.227

0.215

0.222

GGDW013/A

-

0.011

-

0.010

0.002

0.000

GGDW016/A

0.002

-

0.008

-

-0.002

0.004

* Դրական տարբերությունը/գրադիենտը դեպի ներքև հոսքն է (վերին ճնշումը ստորին ճնշումից բարձր է)
+ ԲՍԱԳ-ում GGDW016A հորատանցքը այս զույգից առավել սակավաջուրն է: Սա հակասում է 2015թ.
Գեոթիմի կողմից կիրառված սահմանմանը:

Ստորերկրյա և մակերևութային ջրերի փոխազդեցություն
Աղբյուրների հոսք
2013 թ.-ի նոյեմբերից 2014 թ.-ի մայիս ամիսների ընթացքում ուսումնասիրվող
տարածքում իրականացվել են աղբյուրների համապարփակ հետազոտություններ: Հետազոտությունների արդյունքները ներառված են Golder-ի հանդեսում (2014 թողարկում) և ամփոփ ներկայացված են ստորև: Նախագծի տարածքի երկրաբանական ուսումնասիրության արդյունքում
հատնաբերված հոսող աղբնյուրները ներկայացված են 2.6.7 Բաժնում: Ուսումնասիրությունների
արդյունքում առանձնացվել են ջրային աղբյուրների հետևյալ երեք համակարգերը.


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



Տեսակ 2. Շուրջամյա մշտահոս աղբյուրներ, որոնք սնվում են կարճ կամ միջին երկարության
հոսքուղիներով հոսող ստորերկրյա ջրերով: Այսպիսի աղբյուրները որպես կանոն գտնվում
են Ամուլսարի լանջերին լայն գետային ջրհավաք ավազանների (Որոտան, Արփա, Դարբ)
ստորին

բարձունքներում:

Ստորին

բարձրունքնորի

աղբյուրերը

առանձնանում

են
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լայնամասշտաբ հիդրո-երկրաբանական բաղադրիչներով: Ձնհալքը մեծացնում այս աղբյուրների հոսքը Գարնան ամիսներին և կարող է նաև ազդել ջրի որակի վրա, և


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

Տեսակ 1. Աղբյուրներ
երկրաջերմային աղբյուրների խմբերը ձևավորվում են Ջերմուկ քաղաքում և հարակից տարածքում Արփա գետի ջրհավաք ավազանում` Արփա գետի կիրճի մերձակայքում: Ջերմուկի երկրաջերմային աղբյուրների խմբերը հիմնականում գոյանում են Ամուլսար նախագծի տարածքի և
Արփա գետի ջրհավաք ազանների հատման հատվածից դեպի հյուսիս: Այս աղբյուները ներռում
են DWJ1, DWJ2, DWJ3, DWJ5, DWJ6, DWJ7, DWJ8, DWJ9, DWJ10 և DWJ11 դիտակետերը:
Այս աղբյուրները մշտահոս են, մատակարարում են հիդրոջերմային վաննաներն ու
աղբյուների կապտաժները, ինչպես նաև ապահովում են հանքային ջրերի շշալցման գործարանի
մատակարարումը: Ջերմուկի երկրաջերմային աղբյուրներին բնորոշ է ավելի բարձր ջերմային
հաղորդականություն, TDS և մետաղային միացություններ ի տարբերություն Ամուլսար նախագծի տարածքում հանդիպող աղբյուրների: Երկրջերմային աղբյուրների ջրերն նաև ունեն ավելի
բարդ քիմիական կազմություն (երկրատև ստորերկրյա կեցության ժամկետներ) և չեն կրում
ձնհալքերի ազդեցություն: Այս աղբյուրներն ունեն ավելի բարձր ջերմասիճան ի տարբերություն
Ամուլսար նախագծի տարածքի աղբյուրները: Ջերմուկի աղբյուրների քիմիական կազմությունն
ու բարձր ջերմաստիճանը պայմանավորված են նրանով, որ այս աղբյուրների սնուցմանը
հուները տարբերվում են Ամուլսարի աղբյուրների սնուցման հուներից:

Տեսակ 2. Աղբյուրներ
2013/2014 ուսումնասիրության ընթացքում ուսումանսիրվող տարածքի 140 հավանական
աղբյուր-գոտիներից առանձնացվել են 25 հոսող և 38 խոնավ աղբյուրներ (կանգնած ջուր, հոսքի
բացակայություն): Հավանական աղբյուր գոտիներից 77-ը ցամաք էին: Մշտական աղբյուրները
հոսում են ձմռան ամիսներին, սնվելով ստոերկրյա ջրերով. Դրանց հոսքը հավանականորեն չի
դադարում նաև ամռան չոր ամիսների ընթացքում:
2013/2014 թթ. ձմռան հետազոտությունների արդյունքում առանձնացվել են մշտական
աղբյուրների հետևյալ երկու խմբերը.
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Գետերի մերձակայքում մակերևութային ջրհավաք ավազանների ստորին բարձունքում
գոյացող աղբյուրներ, որոնք ներառում են նախագծի տարածքից դեպի հյուսիս՝ Կեչուտի ջրամբարի մերձակա աղբյուրներն ու նախագծի տարածքից դեպի արևմուտք՝ Արփա գետի մերձակա
որոշ աղբյուրներ: Ամուլսար լեռնաշթայի վերին (2300 մ ծ.մ.բ.) հատվածի աղբյուրների խմբերը:
Ձմեռային ուսումնասիրության ընթացքում, Ամուլսար լեռնաշղթայի արևելքում և արևմուտքում (Որոտանի կիրճ և Արփայի ջրհավաք) գտնվող ջրհավաք ավազաններում աղբյուրների մեկ միավոր ծախսի մակարդակը գրեթե հավասար եղել: Այնուամենայնիվ, յուրաքանչյուր
ջրհավաք ավազանի փոքր առուների մեկ միավոր հոսքի ցուցանիշն ավելի բարձր է, և այստեղ է
կենտրոնանում մշտական մակերևութային աղբյուրների սնուցումը: Նման աղբյուրներ կան ԴԱԼ
տեղամասում, Ամուլսար լեռնաշղթայի հյուսիսային հարակից հարթավայրում և Կայնոզոյան
բազալտային հոսքերի ստորոտում, որը ձգվում է Ամուլսարի հյուսիսից, որտեղ աղբյուրների
սնուցումը կատարվում է բազալտային հիմքից:
Կայնոզոյան բազալտային շերտից դեպի Կեչուտի ջրամբարի ստորին բարձունքներում
Արփա ջրհավաք ավազան բեռնաթափվող աղբյուրի ջրերը, գոյանում են մի տարածքում, որտեղ
ստորերկրյա ջրի մակարդակը ընդհանուր առմամբ մոտ է մակեևույթին, և բանրձրանալու
հավանականություն ունի, երբ տեղական էրոզիայի ենթարկված տեղագրությունը հատվում է
ցածր թափանցելիության հորիզոնների հետ սահմանափակ հատվածում, օրինակ, նստվածքների հորիզոններում: Այս ջրհավաք ավազանում աղբյուրների մեկ միավորի առավելագույն հոսքերը առաջարկում են ավելի մեծ սնուցում դեպի Ամուլսարի հյուսիսային բազալտային հոսքերը
քան ավելի լայն ջրհավաք ավազաններում (Չնայած, որ առանց մակերեսային ջրերի սակավաջուր հոսքի չափման անհնար է ճշգրիտ համեմատական հետևություններ կատարել սնուցման
վերաբերյալ): Այս տարածքում գոյացող աղբյուրների քիմիական կազմը առանձնանում է երիտասարդ համալրմամբ և կարճակյացությամբ, իսկ արմատական ապարների հետ շփումն
աննշան է: Ստոերկրյա ջրերի և կալցիումով հագեցած պլագիոկլազային շերտի միջև տեղի
ունեցող որոշակի եկրաքիմիական պրոցեսների հետևանքով այս աղբյուրներն ավելի հագեցած
են կալցիումով և աչքի են ընկնում ավելի բարձր ջրահաղորդակցությամբ, ի տարբերություն
մթնոլորտային տեղումներից՝ անձրևաջրերից և ձնհալքերից սնվող աղբյուրների: Այս աղբյուրների քիմիական կազմը համապատասխանում է երկրաբանական պայմաններին. Դրանք գոյանում են այնպիսի բազալտային հոսքերով գերհագեցած ջրհավաք ավազաններում, որոնք ունեն
հարաբերականորեն ավելի բարձր թափանցելիության նախադրյալներ, ինչը թույլ է տալիս
ապահովել դրանց արագ հոսքը կոտրվածքների ու միջանկյալ շերտերի միջով:
Այս արևմտյան աղբյուրների ջրհավաք ավազանները պարունակում են ստորին հրաբխային խզված և թարմ անդեզիտներ: Անդեզիտի ստորին հիդրավլիկ հաղորդականությունը և
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եղանակային առանձնահատկություններով պայմանավորված կազմությունը առաջացնում է
ավելի դանդաղ հոսք և ավելի մեծ քիմիական ազդեցություն, ի տարբերություն հյուսիսային
աղբյուրների, որոնք հատվում են միայն ավելի անցանելի Կայնոզոյան բազալտային շերտի հետ:
Աղբյուրներն ունեն հարաբերականորեն ավելի արագ սպեցիֆիկ հաղորդականություն, և
դրանով պայմանավորված ստոերկրյա ջրերի ավելի բարդ քիմիական կազմություն:
Մշտական աղբյուրների ծախսը, որը տեղի է ունենում հարաբերականորեն վերին
բարձրունքներում՝ 2300 մ ծ.մ.բ.., դեպի Ամուլսար լանջերի արևելք և արևմուտք ընդհանրապես
կատարվում է այպիսի վայրերում, որտեղ կան կավային խզվածքներով ՍՀԱ-ների երևակումներ
կամ մակերեսային կոլյուվիալ շերտի հետ հատվող շերտեր: Աղբյուրների ծախսի մեխանիզմները փոփոխական են, ինչը պայմանավորված է տեղական ազդակներով: Որոշ աղբյուրներ ասոցացվում են քարտեզագրված խզվածքային կառուցվածքներով, սակայն այդ փսևդոները չեն
գերիշխում մակերևութային աղբյուրների ծախսի վերահսկումը: Ընդունված է համարել, որ
Ամուլսար լեռնաշթայի գոգավորության մերձակա բարձրադիր շերտերում նախնական կավային
խզվածքների հետևանքով ՍՀԱ-ները դառնում են ավելի դժվարանցանելի քան ավելի հեռավոր
գոգավորություններում: Կավային անդեզիտի ցածր թափանցելությունը սնման համատեղության
արդյունքում առաջացնում է ստոերկրյա ջրերի մակարդակի հարաբերական մակերեսայնության, այնպիսի աստիճան, որ աղբյուրները գոյանում են տեղագրական ստորին շերտերում կամ
ասոցացվում են ուղղահայաց շարժման ջերմահաղորդակցության լոկալացված փոփոխությունների հետ: Բացառությամբ SP13.29 աղբյուրի Ամուլսար լեռնաշղթան շրջապատող մշտական
աղբյուրների ջրերի քիմիական բաղադրությունը ավելի բարդ է իսկ հատուկ հաղորդակցությունը ավելի բարձր քան բազալտայինշերտից դեպի հյուսիս ծախսվող աղբյուրներինը: Սա
ցույց է տալիս, որ այս աղբյուրների վրա ազդում է ավելի երկար կամ կարճ բայց ոչ դանդաղահոս ջհահոսքերը շեղ ՍՀԱ-ի միջով, որի արդյունքում ջրի բաղադրությունը համապատասխանաբար առանձնանում է սոդայի ու սուլֆատի հագեցմամբ:

Տեսակ 3: Աղբյուրներ
Այս տեսակի աղբյուրները որպես կանոն ժամանակավոր են, սնուցվում են ձնհալից
առաջացած ներհոսքերով իսկ ձմռան ամիսներին կանգուն են: Ըստ պատմական հպանցիկ
դիտարկումների, 2010 թ.-ի հիդրո-երկրաբանական հետազոտությունների, 2011 թ.-ի ԴԱԼ տեղանքում և հարակից հարթավայրում աղբյուրների քարտեզագրման արդյունքների բազմաթիվ
ժամանակավոր աղբյուրներ են գոյանում Նախագծի տարածքում: Դրանք առաջանում են
Ամուլսար լեռնաշղթայի բարձունքում, ինչպես նաև քարտեզի վրա նշված մշտական աղբյուրների առվային հոսքերում:
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2014 թ.-ի ապրիլ-մայիս ամսիների ուսումնասիրությունները հաստատում են ժամանակավոր աղբյուրների տեղաբաշխումը Նախագծի տարծաքում և վերոնշյալ հպանցիկ դիտարկումները: 2014 թ.-ի ապրիլ–մայիս ամիսների հետազոտությունների տվյալներով ձնհալքի ընթացքում Նախագծի տարածքում գոյանում են զգալի քանակով հոսող աղբյուրներ: Նույն հետազոտության ընթացքում այցելություններ են կատարվել 148 ‘SP’ աղբյուրներ, որոնցից 102 գրանցվել են հոսող, իսկ 24–ը (16 %)՝“խոնավ”: Այս աղբյուրներում ջրի որակն առանձնանում է ձնհալքի
լուծման յուրահատկույթամբ ի տարբերություն Տեսակ 2 ստորերկրյա ջրերի բաղադրությանը:
Ի լրումն 2013/2014 թթ. հայտնաբերված աղբյուրների՝ 2013 թ.-ի տեղանքի ուսումնասիրության ընթացքում ԿՏՀ-ի մերձակայքում հայտնաբերվել են 2 մակերեսային աղբյուրներ: Հայտնաբերվել է աղբյուրի կենտրոնական-արևելյան հատվածում՝ սիլիցիումային արգիլիտային շերտում: Այստեղ սիլիցիումային արգիլիտային շերտը կատարում է սահմանափակիչ շերտի դեր`
ստեղծելով գրունտային ջրերի բարակ շերտ: Աղբյուրից դուրս եկող ջուրը այդ ժամանակ ներծծվում է հետ դեպի հատակ անհետանալով աղբյուրից 20 մետր խորության վրա գտնվող շերտեր:
Երկրորդ աղբյուրը գտնվում է մայրուղուն կից՝ԿՏՀ-ի հիմնական դրենաժի հյուսիս
արևմտյան հատվածում: Այս տեղանքում գոյություն ունի արտահոսք, որտեղից դուրս են մղվում
Բազալտային հիմնահոսքերը: Հին ալյուվիալ նստվացքները, որոնք տեսանելի են բազալտի
ստորին շերտում, գոյանում են կիսաշրջանաձև մանրախճային ավազից: Աղբյուրը գոյանում է
բազալտի հիմքում պալեօզոյան շերտի գագաթում: Հոսքերը կենտրոնանում են 2 կետերում.
Սակայն գոյություն ունի 10 մ երկարությամբ հատված, որը ցուցադրում է դանդաղ ներծծում,
ինչը վկայում է կանաչ մամուռի, հողի վերին շերտի խոնավության և հողի էրոզիայի առկայությունը տվյալ հատվածում: Այս աղբյուրները 2013 թ.-ի նոյեմբերին կատարված հետազոտությունների ընթացքում չեն հայտնաբերվել որպես ակտիվ. Սակայն մայրուղու հարաբերական
մոտակայքում հայտնաբերվել էր մի աղբյուր, որը ցույց է տալիս, որ հոսքը այս հատվածով և
Արփա կիրճի սահմանով կարող է լինել ավելի ընդարձակ: Այս աղբյուները դասակարգվում են
տեսակ 2 վերոնշյալ խմբի ներքո:

Մակերևութային ջրերի նվազ հոսք
Ամուլսար լեռնաշղթայի գագաթում հատկապես ԴԱԼ տեղանքում և հարակից արևելյան
տարածքում հայտնաբերված մշտական աղբյուրների հոսքերը կնպաստեն այդ տարածքում
գոյացող բարձրադիր լեռնային առուների ամողջ տարվա հոսքերին: Սակայն ստոերկրյա ջրերի
մեծ հատվածի ծախսը դեպի ուսումնասիրվող տարածքի մակերևութային ջրեր կատարվում է
դեպի Արփա, Դարբ և Որոտան գետերի հիմնական, խորանիստ գետային ավազանները և այդ
գետերի գլխավոր առուները ավելի ստորին բարձունքներում:
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Հոսող արտեզյան ջրերի պայմանները ԴԱԼ տեղանքի արևելյան ավազանները, ստորերկրյա ջրերի եզրագծերն ու դիտարկված հոսքերը համատեղ ցույց են տալիս, որ ստոերկրյա
ջրերի ծախսը կատարվում է դեպի ԴԱԼ հատվածի առուներ, ԿՏՀ և ԴԱԼ հատվածի արևելյան
հարթավայրեր: Այս առուները մեկուսացված դեպքեր չեն և այստեղ, ստոերկրյա ջրերի ծախսը
նույնպես կատարվում է դեպի ուսումնասիրվող գոտու նմանատիպ այլ առուներ և Ամուլսար
լեռնաշղթայի արևելյան լանջի ավելի ցածրադիր հատված, որը չի եղել ուղղակի հետազոտման և
վերահսկման թիրախ:
Մակերեսային ջրերի նվազ հոսքի քանակությունը ջրի հաշվեկշռի ենթատեքստում ներկայացված է սույն աշխատության 2.6.6. բաժնում:

2.6.6. Ստորերկրյա ջրերի սնման գնահատում
Ուսումնասիրվող տարածքի շրջանակներում ընդհանուր ջրային բալանսին նպաստող
ստորերկրյա ջրային հոսքերի համակարգի բաղադրիչներն են.


Ստորերկրյա ջրերի սնուցումը;



Մակերևութային ջրերի հիմնական հոսք, որը սնվում է աղբյուրների ջրերի արտահոսքով
և դեպի գետեր ու ջրային հոսանքներ ուղղակի արտահոսքով; և



Ստոերկրյա ջրերի ծախս դեպի տեխնածին օբյեկտներ.
Ուսումնասիրվող տարածքում ստոերկրյա ջրերի օգտագործումը արդյունաբերական

կամ կենցաղային նպատակով նվազագույն է: Նախագծի տարածքում անհնար է ուղղակիորեն
չափել ստոերկրյա ջրերի սնումը, սակայն ընդունված է համարել, որ այն հավասար է դեպի հորատանցքեր և ուսումնասիրվող տարածքի մակերևութային ջրային օբյեկտներ ծախսին: Ստորերկրյա ջրային պաշարների համալրման գնահատման համար օգտագործվել են մակերեսային
ջրերի նվազ հոսքի, դեպի տեխնածին օբյեկտներ ջրի ծախսի և ստոերկրյա ջրերի մակարդակի
տատանումների մասին տեղեկությունները: Նախագծի տարածքում հորեր չեն գործածվում:
Աղբյուրների ծախս
2013 թ.-ի նոյեմբերի հետազոտությունների արդյունքում հայտնաբերվեցին միայն մի
քանի հոսող աղբյուրներ (աղյուս. 2.6.1), հաջորդ հինգ հոսող դիտակետերի համար չի կատարվել
հոսքի գնահատում: Ուսումնասիրության ընթացքում այցելություն չի կատարվել մի քանի պոտենցիալ աղբյուրներ (օրինակ՝ Աղբյուրներ GA1 to GA5, ERW1, ERW2, Աղբյուրներ 1-ից 7-ը).
Բոլոր այս աղբյուրները համարվում են մշտական, ստորերկրյա սնմամբ աղբյուրներ: Աղբյուրների ընդհանուր չափելի հոսքը այս հաշվետվության սահմաններում կազմում է 18.2 լ/վ; 11.5 լ/վ
դեպի Արփա ջրհավաք ավազան, 6.5 լ/վ դեպի Որոտան ջրհավաք ավազան և 0.2 լ/վ դեպի Դարբ

157

ջրհավաք ավազան: Այս տվյալները վերաբերվում են տարվա որոշակի ժամանակահատվածում
հոսող հոսքերին: Դրանք ամբողջ տարվա աղբյուրների ծախսը չեն պատկերագրում:
Աղյուսակ 2.6.61: Աղբյուրների հոսքերի գրառում. նոյեմբեր 2013թ.-ի Աղբյուրների ուսումնասիրություն
Տեղանք

Դեպի
արևելք

Դեպի
հյուսիս

բարձունք
(մ)

ծախսի
տոկոս (լ/վ)

Ջերմաստիճ
ան, °C

pH

EC
(uS/cm)

Ջրհավաք
ավազան

SP1

563893

4392500

2199

<0.1

8.86

7.76

189

Դարբ

SP5

563629

4392761

2206

<0.1

10.33

7.71

201

Դարբ

SP6

562374

4392824

2250

<0.1

5.61

7.53

164

Դարբ

SP13.7*

560908

4402691

2429

0.6

4.11

3.89

376

Որոտան

SP13.10

561655

4403067

2416

1

7.54

7.2

53

Որոտան

SP13.18

561541

4402215

2454

<0.1

7.01

6.24

98

Որոտան

SP13.23

561458

4402579

2416

0.5

8.14

6.89

102

Որոտան

SP13.29

561141

4402664

2415

1.2

8.01

6.61

148

Որոտան

SP21

562849

4395109

2309

0.2

5.44

6.73

142

Որոտան

SP27.20

560494

4401650

2538

1

3.02

6.83

122

Որոտան

SP27.21

560504

4401647

2539

1.4

3.16

6.44

234

Որոտան

SP31

560288

4395766

2353

<0.1

5.22

6.84

132

Դարբ

SP44

551486

4397535

1568

0.2

8.98

7.93

354

Արփա

SP50

560769

4398235

2698

<0.1

6.53

5.73

97

Դարբ

SP56

563161

4399028

2345

<0.1

6.22

6.51

184

Որոտան

SP68

569131

4401149

2453

0.2

1.78

7.65

95

Դարբ

SP73

552757

4401419

1730

1.8

8.27

7.7

455

Արփա

SP77

561291

4401764

2513

0.3

4.19

3.92

207

Որոտան

SP79

563078

4401958

2403

0.3

8.92

6.96

86

Որոտան

SP80

556861

4405248

1962

2.2

8.38

7.25

179

Արփա

SP83

558382

4405951

2021

1.9

8.91

7.45

101

Արփա

SP89

557907

4405643

2008

5.4

7.83

7.61

125

Արփա

18.2

Լ/Վ

Ընդհանուր չափելի հոսքեր

*Սա համարվում է մակերևութային ջրերի մոնիտորինգի դիտակետ AW030

SP13.7 դիտակետը և AW030 մակերևութային ջրերի դիտակետը նույնն են: Այս կետը
պատմականորեն փորձնական հանքավայրային բովանցքերի ծախսն է: Այս կետում գրանցված
հոսքի հաճախականությունը (0.6 լ/վ) նման է 2011 թ.-ի օգոստոսին գրանցված հոսքի՝ 0.53 լ/վ
հաճախականությանը:
Գարնանյին ձնհալիքց հետոկատարված ուսումնասիրությունները ի հայտենբերել ավելի
մեծ քանակի աղբյուրներ և ավելի մեծ հոսքեր: Սրանց մեծ մասը ձնհալքից սնվող
ժամանակավոր աղբյուրներ են: 2014թ. ապրիլ-մայիս ամիսների ուսումնասիրությունները ցույց
տվեցին, որ Արփաև Դարբ ջրհավաք ավազաններ հոսող աղբյուրների ընդհանուր չափը
կազմում է 145/6 լ/վ (12.580 մ3/օր), ինչը գրեթե 10 անգամ բարձր է նույն հատվածում ձմռանը
գրանցված ցուցանիշից:
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Աղբյուրների հոսքերի աճը նկատվեց վերին բարձունքներում, մինչդեռ ստորին բարձունքներում՝ Կեչուտի ջրամբարին կից ջրհավաք ավազաններում SP80, SP83 և SP89 աղբյուրների գրանցված ծախսը նվազեց մինչև 4.5 լ/վ: 2014թ.ապրիլ-մայիս ամիսների ընթացքում ամենաառատ ծախսը գրացվել է Էրատոյից արևելք՝ ERW2 աղբյուրից, ԴԱԼ տարածքում գտնվող
SP27.18 աղբյուրից, Տիգրանես/Արտավազդես գագաթների հարավում գտնվող SP28 և SP33 աղբյուրներից, և Կայնոզոյան բազալտների ավազանում՝ Արփա գետի մերձակայքում գոյացող SP44
աղբյուրից: Այս հինգ աղբյուրների հոսքերը ընդհանուր գնահատվել են 69 լ/վ, որը կազմում է
2014 թ.-ի ապրիլ-մայիս ամիսների ընդհանուր ծախսի 47%: Նշվածներից 2013 թ.-ի նոյեմբերին
այցելություն չի կատարվել ERW2 Աղբյուր, SP27.18, SP28 և SP33 աղբյուրները ցամաք էին, իսկ
SP44 աղբյուրը 2013-2014 թթ. ձմռանը հոսում էր, սակայն հոսքի ծավալը մեծացել է 70 անգամ:
Տվյալները ցույց են տալիս, որ 2014 թ.-ի մայիսին SP27.18, SP28, SP33 և SP44 աղբյուրների
հոսքերը սնվել ձնհալքի հածվին:
Արևելյան (Որոտանի) աղբյուների ծախսը 2013-2014 թթ գարնան հետազոտությունների
արդյունքներով կազմում էր նվազագույնը 4.1 լ/վ (գրեթե 354 մ3/օր). Ջրի ծախսերը մեծամասամբ
առաջանում են ԴԱԼ տարածքի արևելյան հարթավայրում: Ուսումնասիրության ընթացքում
հոսքային էին Որոտան ջրահավաք ավազանի հինգ աղբյուրներ, բայց նրանց ծախսը 0.1 լ/վ-ից
պակաս էր: 2014 ապրիլ-մայիս ուսումնասիրությունների ընթացքում Որոտանի ջրհավաք
ավազաններում աղբյուրների ջրի ծախսն աճեց նվազագույնը 4.1 լ/վ-ից (354 մ3/օր) հասնելով 106
լ/վ (9,158 մ3/օր). ՍԱ ցույցէտալիս, որ աղբյուրների ծախսը Որոտան ջրհավաք ավազանում
նույնպես հիմականում պայմանավորված են ձնհալքով: 2014թ. գարնանային հետազոտությունների արդյունքներով Ամուլսարի արևելյան լանջի (Որոտանի) ծախսի 20 տոկոսից ավելին
գոյացելէ 13 տեղանքում առաջացած աղբյուրների շնորհիվ:
Աղյուս. 2.6.12-ում ամփոփված են հիմնական ջրհավաք ավազաններում աղբյուրների
ծախսերը ըստ 2013-2014 ձմռան և 2014թ. ապրիլ-մայիս ամիսների ուսումնասիրությունների
տվյալների: Առանձնակի բարձր ծախս արձանագրած աղբյուների տարածքների ուսումնասիրությունը կատարվել է առանձին և ընդհանուր ավելի ընդարձակ ջրհավաք ավազանների հետ:
Հոսքերի և ջրհավաք ավազանների հաշվարկների վերաբերյալ մանրամասն տեղեկությունները
զետեղված են Գոլդերի հաշվետվության 2014թ. թողարկման մեջ:
Ըստ ջրային աղբյուրների հոսքի, մակերևութային ջրերի հոսքի և ստորերկրյա ջրերի
տվյալների ձնհալքի շրջանում ինֆիլտրացիայի տոկոսը զգալի բարձր է, և մեծ մասամբ
ինֆիլտրացիան կատարվում է դեպի աղբյուրներ ծախսի կամ ներհոսքի ընթացքում ձնհալքից
ամիջապես հետո:

159
Աղյուսակ 2.6.7: Աղբյուրների ջրհավաք ավազանների ծախսերը
Ջրհավաք ավազան
Որոտան (ամբողջ ջրհավաք ավազանը
ուսումնասիրվող տարածքում, Ամուլսարի արևելքում
Որոտանի ջրհավաք ավազան առանց
13-րդ տեղամասի ջրհավաք ավազանը
13-րդ տեղամասի ջրհավաք ավազանը
(ենթաավազան Որոտան ջրհավաք
ավազանում)
Դարբ/Արփա (ամբողջ ջրհավաք
ավազանը ուսումնասիրվող տարածքում, Ամուլսարի արևմուտքում)
Դարբ/Արփա ջրհավաք ավազանի
տարածք (առանց հյուսիսային ավազանի – Տեղամաս 27 և աղբյուրներ SP80,
SP81, SP82, SP83, SP89 և SP90)
Հյուսիսային ավազան – Տեղամաս 27 և
աղբյուրներ SP80, SP81, SP82, SP83, SP89
և SP90 (Դարբ/Արփա ջրհավաք
ավազանի ենթավազան)

Ուսումնասիրության
գոտում ջրհավաք
ավազանի մոտավոր
տարածք (մ2)
41,958,800
40,346,900
1,611,900

94,943,200

76,171,200

18,772,000

Հետազոտման
ժամանակահատված

Աղբյուրների մոտավոր
ծախս
լ/վ

մ3/օր

լ/վ/կմ2

ձմեռ 2013/2014

4.6

397

0.11

ապրիլ-մայիս 2014

106

9150

2.52

ձմեռ 2013/2014
ապրիլ-մայիս 2014
ձմեռ 2013/2014

1.2
83
3.4

104
7163
294

0.03
2.05
2.11

ապրիլ-մայիս 2014

23

1987

14.27

ձմեռ 2013/2014

14.3

1,236

0.15

ապրիլ-մայիս 2014

146

12,580

1.53

ձմեռ 2013/2014

2.4

207

0.03

ապրիլ-մայիս 2014

93

8035

1.22

ձմեռ 2013/2014

11.9

1028

0.63

ապրիլ-մայիս 2014

53

4545

2.80

Մակերևութային ջրերի հիմնահոսքեր
Ստորերկրյա ջրերը ծախսվում են դեպի մակերևութային ջրեր հիմնական գետերի
առուների միջոցով և դրանց վտակների ստորին բարձունքներում:
Ներհոսքի գնահատումը հիմնված է ուշ ամռանը հիմնական գետերի հոսքերի կետային
չափագրման վրա, բացառությամբ Արփա գետը, որի գնահատումը հիմնված է 2012/13 ձմռան
ամիսների շարունականան հոսքերի գրառումների վրա: Ներհոսքի ծախսը գնահատվում է
հետևյալ կերպ:
 2010 թ. օգոստոս-սեպտեմբեր և 2011 թ. օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսների չափումների հիման
վրա դիտարկվել է ներհոսքի 0.7 մ3/վ աճ Որոտան գետի AW001-ից AW003-ը (10.9 կմ)
դիտակետերում: Սա համարժեք է նեհոսքի 0.064 մ3/վ/կմ աստիճանին: Երկու կետերի միջև
77.4 կմ2 ջրհավաք ավազանի հոսքի շնորհիվ այս տվյալը համարժեք է գրեթե 290 մմ/տ
բաշխված սնման աստիճանին:
 2010 և 2011 թթ. վականի օգոստոս-սեպտեմբերին կատարված չափումների հիման վրա
դիտարկվել է ներհոսքի 0.6 մ3/վ-ից-0.7 մ3/վ աճ Դարբ գետի AW005 - AW006 դիտակետերի
միջև (2.9 կմ): Սա համարժեք է նեհոսքի 0.21 մ3/վ/կմ և 0.24 մ3/վ/կմ աստիճանին: Հատկանշական է, որ AW004 դիտակետում, Դարբ գետի 1 կմ վտակների վերին հոսանքի հոսքը գրեթե
նույնն է AW005 դիտակետի տվյալների հետ: AW004 և AW006 դիտակետերի միջև գրեթե 50.2
կմ2 նպաստող ջրհավաք ավազանների շնորհիվ ներհոսքի աճը Դարբ գետի վերին հատվածում համարժեք է բաշխված սնման 400 մմ/տարի- 460 մմ/տարի արժեքին:
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 Հոսքերի կետային չափումների տվյալների համաձայն, Արփա գետի վերին կետը անմիջականորեն ծախսվում է հոսանքն ի վար` դեպի Կեչուտի ջրամբար: Սակայն նախագծի տարածքի
ստորին հաստվածներում նկատվել է ներհոսքի աճ: 2012 թ.-ի նոյեմբեր-2013 թ.-ի փետրվար
ամիսների ընթացքում միջին ներհոսքի աջը Արփա 2 և Արփա 3 կետերի միջև կազմել է 0.1
մ3/վ (միջինը 0.11 մ3/վ). Համարժեք աճող ներհոսքի տվյալը կազմում է 0.026 մ3/վ/կմ.
Հոսքի կետային չափումները կատարվել են 2012 թ., գարնանային ձնհալքի ընթացում և
դրանից հետո ԴԱԼ տարածքի արևելքում և Որոտան գետի վտակներում: Գրանցված հոսքերը
գրաֆիկի տեսքով ներկայացված են նկ. 2.6.22-ում: Ձնահալոցքային ջրերի առավելագույն ծախսը
գերազանցում է հարաբերականորեն արագ և հոսանքներում ջրի հոսքի աստիճանը` տատանվելով 7 և 9 լ/վ-ի միջև: Այս հովտում տեղագրական ջրհավաք ավազանները կազմում են գրեթե
1.61 կմ2; ենթադրվում է, որ 2012 հունիսի ծախսը ներկայացնում է տարեկան նշանակության
հիմնահոսքերը, որի սնման աստիճանի համարժեքը տատնվում է 140 և 180 մմ/տ. տվյալների
միջև:

Նկ. 2.6.22: Հոսքի ծախսը FM-5-ում, գարուն 2012թ.

Շարունակական հոսքի տվյալներ
2012/2013 և 2013/2014թթ մոնիտորինգային շրջանների ընթացքում յուրաքանչյուր
ջրհավաքի մակերևութային ջրերի մեկ միավոր տարածքի կտրվածքով ելքը և շարունակական
հոսքի մոինտորինգային տվյալները ներկայացված են 2.7 գլխում: Մոնիտորինգային շրջանի
համար ներկայացված են ջրհավաքների ամսական ելքերը, որոնք ներառում են ձմեռային
ամիսները, երբ դիտվում է սակավ մակերևութային հոսք (դեկտեմբեր, հունվար և փետրվար):
Այս շրջանում արձանագրված հոսքերը առավել ցածրադիր վայրերում կարող են ձևավորվել
որոշ տեղումներից, սակայն ընդհանուր առմամբ ձևավորում են սակավաջուր հոսքեր, որը
պայմանավորված է սառած գետնի և ստորգետնյա ջրերի հիմնահոսքի քիչ ելքերով:
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Նշված ջրհավաքնեում ստորգետնյա ջրերի համալրման արագության գնահատման
նպատակով օգտագործվել են այս տվյալները, որոնք ներկայացված են աղյուս. 2.6.13-ում: Այս
հաշվարկն իրականացնելու համար ենթադրվել է, որ ափամերձ տարածքներում էվապոտրասպիրացիա տեղի չի ունենում: Ստորգետնյա ջրերի հիմնահոսքը փոփոխվում է տարվա ընթացքում և առավել ջրառատ է գարնանը, այդ պատճառով տարեկան կտրվածքով համալրման գտահատման նպատակով արտարկված մակերևութային ջրերի հիմնահոսքերի ձմեռային չափումների տվյալները կարող են թերագնահատել տարեկան արժեքները: Այլ ուղիներիով այս ջրհավաքներից ստորգետնյա ջրերի ելքի արդյունքում (Օրինակ` Ամուլսարի արևմուտք գտնվող
ջրհավաքներից դեպի Կեչուտ-Սպանդարյան թունելը), եթե հաշվի առնվեն միայն մակերևութային ջրերը, կդիտարկվի ջրային պաշարների համալրման ցածր արագություն:

Աղյուսակ 2.6.8: Ջրհավաքների ձմեռային ելքից տարեկան կտրվածքով ստորգետնյա ջրերի համալրման տվյալներ,
2012/2013 և 2013/2014թթ
Ջրհավաքի հաշվարկված ելք (մմ/ամիս)
Տեղանք

Կետի ID

Դեկտեմբեր

Հունվար

Փետրվար

Միջին
ձմռային ելք
(մմ/ամիս)

Տարեկան
համարժեք
համալրում
(մմ/տարի)

2012/2013 ժամանակաշրջան
Արփա
Արփայի վտակ
Դարբի վտակ

Որոտանի վտակ

Arpa 2

24

23

21

23

272

Տեղամաս_27

67

18

16

33

401

Տեղամաս_28_G1

25

Տ/չ

0

-

-

MP_3

8

12

Տ/չ

10

124

FM-6-HI

10

5

7

8

90

FM-6-WEIR

14

13

13

13

161

MP_1

59

49

45

51

610

MP_2

19

16

15

17

202

2013/2014 ժամանակաշրջան
Արփա
Արփայի վտակ
Դարբի վտակ
Որոտան
Որոտանի վտակ

1)

Արփա 1

25

25

22

24

286

Արփա 2

25

24

21

24

283

Արփա 3

22

21

18

20

244

Տեղամաս 14

Տ/չ

Տ/չ

Տ/չ

-

-

Հյուսիսային էրատո

11

15

15

14

162

Որոտան

37

33

28

33

392

FM-6-HI

19

17

12

16

190

FM-6-WEIR

8

12

14

11

136

Նշումներ.
Տ/չ տվյալներ չկան/ մշտադիտարկման կետ տեղադրված չէ
Արփա գետի կայաններում 2012-2013թթ մոնիտորինգային շրջանի կտրվածքով հասանելի են եղել չափաբերման
սահմանփակ տվյալներ: հոսանքն ի վեր և վար կատարված չափումների նկարագրերը կարող են վերցված լինել
այս աղբյուրից կամ կարող են կապված լինել Արփա 1-ին կից գործող Կեչուտի ՀԷԿ-ի հետ:
2)
Արփայի մեկ միավոր ելքի հաշվարկը կատարվել է ամաբողջ ջրհավաքի կտրվածքով, որը կարող է
նպատակահարմար չլինել Կեչուտի ջրամբարի առկայության պատճառով: Արփա 4-ից տվյալների ստացմանը
զուգընթաց այս երկու տվյալների համեմատությունը թույլ կտա հաշվարկել նաև այս ջրհավաքների միջև ընկած
տարածքի ելքը:
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Դիտարկվող ջրհավաքներում հաշվարկվել են համալրման արագության էական տատանումներ, որոնցից որոշները վերագրվելու են երկրաբանական, հողի տիպի, բարձրության, լանջերի թեքության ու կղմնադրության տատանումներին: Ստորգետնյա ջրերի ելքի խոշոր տեղային տատանումները կարող են կապված լինել նաև երկրաբանական առանձին առանձնահատկությունների հետ (խզվածքայի կամ ճեղքվածքային գոտի): Որոշ դիտարկված տատանումներ
կարող են կապված լինել նաև չափման սխալ տվյալների հետ` պայմանավորված մակերևութային ջրերի տվյալների չափաբերմամբ կամ սառցապատման ազդեցությամբ: Այդուհանդերձ,
հաշվարկված արժեքներից կարելիէ ենթադրել, որ համալրման արագությունը տատանվում է
150 և 300 մմ/տարի սահմաններում:

Ծախսը դեպի տեխնածին օբյեկտներ
Կեչուտ-Սպանդարյան թունելում հոսքերի գրանցումները 2012-2015թթ. կատարվել են
հոսքերի կետային չափումների եղանակով, որն ամփոփված է նկ. 2.6.23-ում: Հիմնական հոսքը
գրանցվել է AWJ6 դիտակետում, իսկ Կեչուտի ջրամբարում թունելի ջրերի ծախսը ուսումնասիրության ժամանակահատվածում կազմել է 0.19 մ3/վ; նվազագույն հոսքը 2014 թ.-ի մարտին
կազմել է 0.07 մ3/վ, իսկ առավելագույն հոսքը 2013թ. Հուլիսին կազմել է 0.29 մ3/վ: 2014 թ.-ի
փետրվար-հունիս ամիսներին կատարված վերջին չափումների տվյալներով ջրերի հոսքի
տվյալները 2012-2013թթ. գրանված ցուցանիշներից ավելի ցածր են:

Նկ. 2.6.23: Հոսքի կետային չափումներ Կեչուտ-Սպանդարյան թունելի ջրթափում, AWJ6

2013 թ.-ի մակերևութային և ստոերկրյա ջրերի նմուշների ստորև ներկայացված քիմիական բաղադրության գնահատումը վկայում է, որ Սպանդարյան-Կեչուտ թունելով ծախսվող ջրերը պարունակում են կալցիումի սուլֆատ, ինչն ավելի բնորոշ է Ծրագրի տարածքի առավել
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բարդ քիմիական կազմություն ունեցող աղբյուրներին ու ստորերկրյա ջրերին (RCAW403,
AW030, 27-րդ տեղամասի աղբյուրներ): Ջրերի տեսակարար հաղորդականությունը տատանվում է 300 μS/սմ և 400 μS/սմ միջև, որը ավելի բարձր է քան մակերևութային ջրերին ու ավելի
բարձր ստոերկրյա ջրերի դեպքում: Թունելում ծախսի քիմիական կազմությունը ավելի մանրամասն ներկայացված է 2.6.7 բաժնում:
Բովանցքներ
ԴԱԼ հովտի արևելքում պատմական բովանցքը

Աղյուսակ 2.6.14. Հոսքի
չափումներ`AW030/SP13.7 կետերում

ձգվում է դեպի արևմուտք` դեպի ԴԱԼ ստորին հատվա-

Ամսաթիվ

Հոսքի արագություն (Լ/վ)

ծը: ԴԱԼ հատվածի հյուսիսում հայտնաբերվել են դեպի

20/08/2011
10/03/2013
22/11/2013
26/05/2014
06/05/2014
03/05/2015
09/06/2015

0.5
13
0.6
1
0.9
1.6
0.45

19/06/2015

0.2

արևելեք ձգվող երեք լրացուցիչ բովանցքեր: AW030
դիտակետից դեպի ԴԱԼ տեղամասի արևելյան հովտում
կատարվել է մի շարք հոսքերի կետային չափումներ, որը
ներկայաված է Աղյուս. 2.6.13–ում: Կետային չափումների
արդյունքները տատանվում են 0.5 լ/վև 13 լ/վի միջև.

Հոսքի ամենացածր ցուցանիշը գրանցվել է 2015թ. ուշ գարնանը, իսկ ամենաբարձր հոսքի
ցուցանիշը 2013 թ.-ի գարնանը:
ԴԱԼ-ից հյուսիս բովանցքներից 2011թ. օգոստոսին արտահոսք չի գրանցվել:

Ստորերկրյա ջրերի համալրման հաշվարկ –
ջրային հաշվեկշիռի հաշվարկման մեթոդաբանություն
Ստորերկրյա ջրերի համալրումը հաշվարկվել է Ռաշթոնի կողմից նկարագրված մեթոդի
(2003թ.) և Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի ճարտրագիտական թմի կողմից օգտագործվող
(GRE, 2014թ.) եզրահանգումների հետ համընկնող հետևյալ եզրահանգումների համաձայն:
աղյուս. 2.6.14 և 2.6.15 ում ներկայացված միջինացված կլիմայական արժեքների միջոցով.
 Ձյան տեսքով տեղումները դիտվում են նոյեմբեր և մարտ ամիսների միջև ընկած
ժամանակահատվածում,
 Այս շրջանում, տեղումների ՁԽՀՋՔ-ն (ձյան խորությանը համարժեք ջրի քանակություն)
կազմում է 8%, որը հաշվարկվել է ձյան 0.26 գ/սմ3 խտության հիման վրա (Որոտանի
լեռնանցքի կայանից ստացված ձյան խտության տվյալների հիման վրա (GRE, 2014թ.));
 Ձմեռային ամիսների ընթացքում սուբլիմացիան կազմում է ՁԽՀՋՔ-ի 10%-ը;
 Հունվար և մարտ ամիսների ընթացքում ընդհանուր կուտակված ՁԽՀՋՔ-ի մնացած 82%-ը
ենթադրաբար հալվում է ապրիլ և մայիս ամիսներին, ընդ որում, ապրիլին հալվում է
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կուտակված տեղումների 60, իսկ մայիսին` 40%-ը: Հունիս և դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում ձյան արդյունավետ հալման գործընթաց տեղի չի ունենում:
 Լեռնային լանջերին հոսքը կազմում է 67%, գործակիցը հաշվարկված է անմշակ թփային
բուսականությամբ կավահողերում լանջի 06 թեքության պայմաններում (NCB, 1982թ.) 13;
 Առավել ցածրադիր հովիտներում հոսքը կազմում է 55%, գործակիցը հաշվարկված է անմշակ
թփային բուսականությամբ կավահողերում լանջի 0.085թեքության պայմաններում (NCB,
1982թ.); և
 Լեռնագագաթին արդյունավետ տեղումների 30%-ը ճեղքերի միջոցով հոսքի և մերկացած
դատարկ ապարներ դրանց ինֆիլտրացիայի պատճառով շրջանցում են հողային գոտին:
Ցածրադիր հովիտներում արդյունավետ տեղումների 15%-ը ենթադրաբար ձևավորում է
բուֆերային համալրման պաշարները:
Ելակետային եղանակային տվյալների հավաքագրման ընթացում օգտագործված մոտեցումը ներկայացված է 2.1. գլխում, որում ներկայացված է նաև ծրագրի նախագծման և
տեղամասի ամբողջ տարածքի համար ջրային հաշվեկշիռի պատրաստման համար օգտագործված տվյալների հենքը: Տեղամասի ամբողջ տարածքի կտրվածով ջրային հաշվեկշիռը հիմնված է
Որոտանի լեռնանցքի տվյալների բազայի վրա և ներառում է մի շարք սինթետիկ սցենարներ,
որտեղ ստացված արտահոսքերի հաշվարկված ծավալները որպես հենանիշ են ծառայում կանխատեսումների և ծրագրի նախագծային չափանիշների համար: Հանքափոսի ջրերի կառավարման, ԴԱԼ և ԿՏՀ փորձնական նախագծման համար օգտագործվել են «տեղումնաշատ», «միջին» և
«չորային» տարիների սցենարները: Ավարտական ճարտարագիտական նախագծի պատրաստման նպատակով պետք է ամփոփվեն նաև արտահոսքերի կառավարման լրացուցիչ գնահատման աշխատանքները, որոնք ներառում են նաև տեղումների և ջրի ամենօրյա ժամային հաշվեկշիռի հետգա պատրաստումը:
Հիմնվելով այս եզրահանգումների վրա, այս հաշվարկի արդյունքում Ամուլսարի ջրային
պաշարների համալրման արագությունը կազմում է մոտ 100 մմ/տարի, իսկ առավել ցածրադիր
հովիտների ջրային պաշարների համալրման արագությունը հաշվարկվել է 50 մմ/տարի:
Պաշարների համալրումը գերազանցապես կատարվում է ապրիլ և մայիս ամիսների ընթացքում, որը կապված է ձնհալի հետ: Երկրորդ հոսքը ակտիվանում է ուշ աշնանը:
Վերևում նկարագրված տարածքում դիտարկված հոսքերի համեմատականը ենթադրում
է, որ հողի խոնավության բալանսի մոտեցման կիրառման դեպքում ջրային պաշարների
համալրումն այս տարածքում թերագնահատվում է: Ամենայն հավանականությամբ սա սեզոնային համալրման գործընթացի, բարակ հողաշերտի, բարձրության և կլիմայի հետ առնչվող ազդե-

13 Technical Management of Water in the Coal Mining Industry.UK National Coal Board (NCB); 1982
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ցության և հնարավոր է այլ գործընթացների արդյունք է, որոնք այս պարզեցված մոտեցման
շրջանակներում չեն արտացոլվում: Մակերևութային ջրերի հիմնահոսքերը ենթադրում են, որ
պաշարների համալրման արագությունը զգալիորեն ավելի բարձր է` հավանաբար ավելի քան
200 մմ/տարի:
Աղյուսակ 2.6.9: Ամսական կտրվածքով տեղումների քանակ, Որոտանի լեռնանցք 1
Հունվ.
47.1

Փետր.
50.7

Առավելագույն

81.5

132.3

158.0

180.8

213.7

199.7

196.0

154.8

158.5

Նվազագույն

11.8

11.7

4.5

17.1

26.5

2.0

0.0

0.0

0.0

Միջին

Մարտ Ապրիլ Մայիս Հունիս Հուլիս Օգոստոս Սեպտ. Հոկտ.
63.9
86.4
93.7
68.7
49.6
30.6
26.6
57.0

Նոյ.
45.9

Դեկտ.
47.1

172.8

100.3

117.6

2.2

0.0

5.3

ամսական տեղումների (մմ) ամփոփագիրը հաշվարկվել է 1962-1994 և 2000-2013 թթ. գրանցված ամենօրյա

1

տվյալների հիման վրա:

Աղյուսակ 2.6.10: Ամսական կտրվածքով գոլորշիացում, Որոտանի լեռնանցք11
Հունվ.
Միջին

24.5

Փետր.
27.9

Մարտ

Ապրիլ Մայիս Հունիս

Հուլիս

Օգոստոս

Սեպտ.

Հոկտ.

44.9

59.3

150.8

154.7

122.9

72.3

93.3

128.1

Նոյ.
40.
2

Դեկտ.
28.4

Խոտի էտալոնային կուլտուրաների համար գոլորշիացումը հաշվարկվել է Որոտանի լեռնանցքի օդերլութաբանական կայանի տվյալներով Փենմն-Մոնտիտ հավասարման կիրառմամբ (Penman-Monteith Equation):
1.

Ստորերկրյա ջրերի հոսքի համակարգի զգայունությունը համալրման արագության
նկատմամբ գնահատվել է ստորերկրյա ջրերի տարածաշրջանային մոդելի միջոցով` մատնանշելով, որ համակարգում ջրի ճնշումը և հոսքը խիստ զգայուն են համալրման արագության
նկատմամբ: Ստորերկրյա ջրերի մոդելի չափաբերման արդյունքում հայտնաբերվել է, որ
Կեչուտ-Սպանդարյան թունելի հոսքի և ԴԱԼ-ից դեպի արևելք ընկած հովտում բեռնաթափման
համընկնումը կարող է հասանելի լինել 200 մմ/տարի տարածաշրջանային համալրման պայմաններում, իսկ համալրումը մի փոքր ավելի արագ է (250 մմ/տարի) ԴԱԼ տարածքում և
հարակից ավազաններում: Մուտքի արգելման հետևանքով երկու հովիտներում էլ խթանվում է
ձյան ծածկույթի ձևավորումն ու կանխվում է հոսքը:
Ցածր ծակոտկենությամբ ճեղքված ապարների ջրատար հորիզոնի 200 մմ/տարի համալրման արագությունը հանգեցնելու է ստորերկրյա ջրերի մակարդակների խոշոր սեզոնային
տատանումների: Մոդելավորման արդյունքում ստացված համալրման հաշվարկների վավերացման նպատակով հիդրոերկրաբանական միավորների համարժեք ծակոտկենության հաշվարկը
կատարվել է այն հորերի համար, որոնք հիմնվելով գարնանային ձնհալից հետո 90% տարեկան
համալրման արագության պայմանների վրա, առավելագույնս լավ են բնութագրում սեզոնային
տիրույթը (աղյուս. 2.6.17): Հաշվարկի այս մեթոդը ենթադրում է, որ դիտարկված առավելագույն
և նվազագույն ստորերկրյա ջրերի մակարդակների միջև տարբերությունը կարող է վերագրվել
գարնանային ձնհալից հետո ջրային հայելու բարձրության փոփոխությանը: Բացառությամբ
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կոլյուվիալ շերտի` հաշվարկված ծակոտկենությունը համընկնում է նախնական գնահատված
տվյալների հետ և սովորաբար գտնվում է Ամուլսարի համար հատկանշական տիրույթներում:
Կոլյուվիալ շերտի գնահատված ծակոտկենությունը համապատասխանում է կավի առավել մեծ
պարունակությամբ նյութի ծակոտկենությանը, որը հակասում է նախնական ենթադրություններին:
Աղյուսակ 2.6.11: Ջրային պաշարների համալրման գնահատված տվյալների և սեզոնային տատանումների վրա
հիմնված ծակոտկկենության հաշվարկ
Նախնական
հաշվարկված

Նվազա-

Հիդրոերկրաբանական

(Error!

գույն հաշ-

միավոր

Reference
source not
found.)

վարկված

0.04

Անփոփոխ ստորին
հրաբխային միավոր
Արգիլիտով ձևափոխվա
անդեզիտներ
Վերին հրաբխային
միավոր
Կայնոզոյան
բազալտային հոսքեր
Կոլյուվիալ շերտ

Միջինացված

Միջին

Առավելագույն

Տվյալ-

հաշվարկված

հաշվարկ-

հաշվարկված

ների

արժեք

ված արժեք

արժեք

թիվ

0.004

0.076

0.083

0.240

13

0.03

0.010

0.140

0.099

0.360

6

0.04

0.005

0.020

0.018

0.052

5

0.015

0.008

0.087

0.038

0.300

9

0.25

0.019

0.079

0.051

0.194

4

արժեք

Ամփոփում
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի տարածքը գտնվում է մի տարածաշրջանում, որտեղ
տարեկան գոլորշիացման ցուցանիշը գերազանցում է տեղումների տարեկան քանակին, իսկ
ամառային ամիսները բնութագրվում են տաք և չոր եղանակային պայմաններով (ստորին բարձրություններում): Այս միջավայրում հողի խոնավության բալանսի վրա հիմնված ստորերկրյա
ջրերի համալրման գտահատումը ենթադրում է, որ սնման արագությունը ցածր պետք է լինեն,
իսկ տեղումների մեծամասնությունը էվապոտրանսպիրացիայի կամ արտահոսքի արդյունքում
կորչում է: Սակայն, մակերևութային ջրերի հոսքերը, ստորերկրյա ջրերի ջրագրերն ու տեխնածին օբյեկտներ դրանց բեռնաթափումը մատնանշում են, որ հողի խոնավության հավասարակշռության հաշվարկներն այս միջավայրում թերագնահատում են ստորերկրյա ջրերի համալրման տեմպերը: Հիմնվելով դիտարկված հոսքերի ու ստորերկրյա ջրերի ջրագրերի վրա, համալրման արագությունը Ծրագրի տարածքում համարվել է 200 մմ/տարի և 250 մմ/տարի սահմաններում, որտեղ ինֆիլտրացիայի ամենամեծ արագությունը դիտվում է Ծրագրի տարածքի բարձրադիր հատվածներում:
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2.6.7. Ստորերկրյա ջրերի քիմիական բաղադրություն և կազմ
Ջրային տիպեր
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի տարածքի և Ջերմուկի երկրաջերմային պարկի համար
ըստ ջրիային տիպերի Լլոյդի և Հիթքոթի (Lloyd and Heathcote, 1985թ. 14) աշխատության մեջ ներկայացված մեթոդաբանությամբ պատրաստված աղբյուրների և ստորերկրյա ջրերի դիագրամները ներկայացված են 2.6.4 Բաժնում: Ջրի տիպավորման մեխանիզմը կիրառվել է աղբյուրների և
ստորերկրյա ջրերի ծագման գնահատման և ստորերկրյա ջրերի հոսքային համակարգերի տարբերակման նպատակով:

Աղբյուրների ջրեր – Ամուլսար լեռ
2013թ. նոյեմբեր և 2014թ. մայիս ամիսներին իրականացված աղբյուրների ուսումնասիրության ընթացքում նմուշարկվել են մի շարք աղբյուրներ, որոնք տեղադրվել են Դուրովի ընդլայնված դիագրամի առաջին դաշտում: Այս աղբյուրներին բնորոշ է բիկարբոնատի և կալցիումի
գերակշռությունը, որը սովորաբար վկայում է «համալրվող ջրային պաշարների» մասին (Lloyd
and Heathcote, 1985թ.): Այս քիմիական կազմով աղբյուրները ներառում են 2014թ. մայիսին
Կեչուտի ջրամբարում և Ամուլսարի լեռնազանգվածի շրջակա աղբյուրներում նմուշարկված
Կայնոզոյան բազալտային հոսքերից բեռնաթափվող աղբյուրները: Բազալտներից հոսող աղբյուրների քիմիական հատկանիշները համընկնում են ջրանցիկ բազալտների ճեղքերից դիտարկվող արագ հոսքի հետ, որտեղ ստորերկրյա ջրերի և ապարային զանգվածի միջև փոխազդեցության ժամանակահատվածը խիստ կարճ է: Ամուլսարի լեռնազանգվածի վրա 2014թ. գարնանը
նմուշարկված թարմ աղբյուրների ջրերը վկայում են այն մասին, որ դրանք ենթարկվել են
ձնհալոցքային սնման ազդեցությանը, որոնք վկայում են նոր ձևավոված և բեռնաթափված ջրերի
տեղական աղբյուրների ներթափանցման մասին:
Դուրովի ընդլայնված դիագրամի 2, 4 և 5 դաշտերում տեղադրված աղբյուրների ջրերի
նմուշները համընկնում են 1-ին դաշտում տեղադրված նմուշների հետ, սակայն մի փոքր տարբերվում են` կապված նատրիումի և/ կամ սուլֆատի կոնցենտրացիաների հետ: Դրանցում սովորաբար ԸԼՏ կոնցենտրացիաները տատանվում են 20-100մգ/լ սահմաններում, իսկ տեսակարար
հաղորդականությունը 400 μS/սմ է: 4-և 5 դաշտերում տեղադրված աղբյուրների ջրերը հարուստ
են սուլֆատով և ներառում են այն աղբյուրները, որոնք սկիզբ են առնում ԴԱԼ տեղամասից,
դեպի արևելք գտնվող հովտից կամ Ամուլսարի լեռնազանգվածից դեպի արևմուտք: Այս աղբյուրները սովորաբար այն աղբյուրներն են, որոնք տեղակայված են արգիլիտով ձևափոխված
ստորին հրաբխային շերտում: Արգիլիտային անդեզիտների երկրաքիմիական հատկանիշները
ցույց են տալիս, որ դրանք պարունակում են պիրիտի բարձր կոնցենտրացիաներ: Պիրիտի
14 Natural inorganic hydrochemistry in relation to groundwater:An Introduction. Lloyd, J. W. and J. A. Heathcote; 1985 Oxford
University Press, New York
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հողմահարումը կապված է սուլֆատով հարուստ ստորերկրյա ջրերի հետ: Այս ջրերում քիմիական հատկանիշները համեմատաբար զարգացած են և դիտվում է առավել բարձր տեսակարար
հաղորդականության ցուցանիշ` մատնանշելով այն ապարների հետ շփումը, որոնց միջով
դրանք անցել են, ինչպես նաև վկայելով առավել երկար ստորերկրյա ջրերի հոսքուղիների
մասին: Սա համընկնում է 2013թ. նոյեմբերին դիտարկված հոսքերի վրա հիմնված մեկնաբանությունների հետ, ըստ որոնց, Ամուլսարի լեռնազանգվածից դեպի հյուսիս և արևմուտք հովիտներում հոսող մշտահոս աղբյուրների տակ տեղակայված են արգիլիտային անդեզիտներ:

Աղբյուրների ջրեր – Ջերմուկ
Ջերմուկի երկրաջերմային աղբյուրները տեղադրվել են Դուրովի ընդլայնված դիագրամի
(Lloyd and Heathcote, 1985) 3 և 6 դաշտերում: Այս ջրերում գերակշռում են բիկարբոնատներն ու
նատրիումը, որոնք վկայում են իոնային փոխանակության մասին, թեպետ որոշակի հանգամանքների ազդեցությամբ ածխածնի երկօքսիդի խորքային առաջացումը այն տեղերում, որտեղ
գերակշռում է նատրիումը ևս կարող է հանգեցնել բիկարբոնատի առաջացման (Lloyd և Heathcote, 1985թ.): Այս տեղանքներում առավել բարձր տեսակարար հաղորդականությունը և ԸԼՏների
կոնցենտրացիաների չափումները ենթադրում են, որ Ջերմուկի աղբյուրներ արտահոսող ստորերկրյա ջրերի տեղափոխման ժամանակահատվածը բավականին մեծ է, որի դեպքում տեղի է
ունեցել հանքային տարրերի տարրալուծում: Այս աղբյուրների ջրերում դիտվում է մետաղների`
արսենիի, լիթիումի, մոլիբդենի և թալիումի բարձր և ալյումինի ցարծ կոնցենտրացիաներ` ‘ERW’
և ‘SP’ տեղանքների և DWJ4 համեմատությամբ, ինչը վկայում է աղբյուրների ջրերի այլ ակունքների և ապարների այլ տեսակների հետ շփման մասին: Ջերմուկի աղբյուրների ջրերը երկրաքիմիական տեսանկյունից տարբերվում են Ամուլսարի շրջակա աղբյուրների ջրերից: Սա առավել
մանրամասնորեն քննարկված է Գոլդերի տեխնիկական հուշագրում:
Ջերմուկի երկրաջերմային աղբյուրների (DWJ տեղանքներ) ջերմաստիճանն առավել
բարձր է Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի տարածքում գտնվող աղբյուրների և տարածքին
բնորոշ միջին տարեկան ջերմաստիճանների համեմատությամբ, որը վկայում է այն մասին, որ
Ջերմուկի աղբյուրները երկրաջերմային են: Գոլդերի (2013e) կողմից մշակված և 2.6.5 Բաժնում
ներկայացված դաշտային տվյալներից կարելի է ենթադրել, որ տարածքի աղբյուրների ջերմաստիճանը կապված է շրջակա ջերմաստիճանից (ամռանը առավել տաք ջերմաստիճանները դիտարկվում են, որտեղ դանդաղ արտահոսքը կարող է տաքանալ արևի ճառագայթների ներքո):
Տարածքում երկրաջերմային աղբյուրների առկայության մասին վկայող փաստեր չեն հայտնաբերվել: Սա ցույց է տալիս, որ Ջերմուկի երկրաջերմային աղբյուրներն իրենց ծագմամբ տարբերվում են Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի տարածքի աղբյուրներից:
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Ստորերկրյա ջրեր
2.6.4 Բաժնում ներկայացված ստորերկրյա ջրերի նմուշները վերցվել են տարածքի շրջակայքում` Ամուլսարի լեռնագագաթի շուրջ, ԿՏՀ տեղամասից դեպի հյուսիս-երևելք ընկած հովտում տեղաբաշխված տեղանքներից, ինչպես նաև Որոտան գետի արևելյան ափին գտնվող
Կայնոզոյան բազալտային հոսքերում տեղադրված հորերից: RCAW408-ից (Տիգրանես–Արտավազդեսի հարևանությամբ), ԴԱԼ տեղամասից անմիջապես արևելք տեղադրված հորերից, Որոտան գետին կից Կայնոզոյան բազալտային հոսքերում տեղադրված հորերից և ԿՏՀ տարածքի
հորերից վերցված ստորերկրյա ջրերը վկայում են ‘թարմ’ կալցիում-բիկարբոնատային բաղադրության մասին, որը բնութագրական է սակավաջուր նոր համալրված ստորերկրյա ջրերին:
Լեռան գագաթի հանքային մարմինների և աղբյուրների շրջակայքի մոնիտորինգային վայրերում
ևս դիտարկվում է ցածր հաղորդականություն, որը վկայում է թարմ նոր համալրված ստորերկրյա ջրերի մասին: ԴԱԼ տեղամասից ավելի արևելք ընկած մոնիտորինգային կետերի
(DDGW004, RCAW403) արգիլիտային անդեզիտների ստորերկրյա ջրերում դիտվում է էլեկտրական առավել բարձր հաղորդականության աստիճան նմուշների մեծամասնության համեմատությամբ, որը վկայում է առավել քիմիապես զարգացած ստորերկրյա ջրերի առկայության մասին
(ստորերկրյա ջրերը տեղափոխվել են առավել հեռու կամ դանդաղ` հանգեցնելով առավել մեծ
քանակությամբ հանքային տարրերի տարրալուծման): Այս հորերից վերցված նմուշների քիմիական կազմը նման է ԴԱԼ տեղամասի աղբյուրներից հավաքված նմուշների կազմին, սակայն
առանձնանում է սուլֆատի առավել մեծ կոնցենտրացիաներով, որն էլ իր հերթին վկայում է
պիրիտի օքսիդացման մասին:
ԿՏՀ-ի հյուսիս-արևելյան հատվածում գտնվող կայնոզոյան բազալտային հոսքերի ստորերկրյա ջրերը հանքափոսի տարածքի համեմատությամբ բնութագրվում են թույլ մագնեզիումային և կալիումային կոնցենտրացիաներով, որը բնորոշ է քիմիապես առավել ակտիվ ստորերկրյա
ջրերին, որոնցում տեղափոխության ընթացքում տեղի են ունեցել իոնային փոխանակություն:

Կեչուտ-Սպանդարյան թունելի և բովանցքների հիմնական իոնների կազմ
Մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի հիմնական իոնների քիմիական հատկությունների համեմատական վերլուծությունը կատարվել է 2013թ. իզոտոպիկ ուսումնասիրորության
շրջանակներում: Դրա արդյունքները վկայում են, որ Կեչուտ-Սպանդարյան թունելից բեռնաթափվող ստորերկրյա ջրերը ավելի նման են Էրատոյի մոտակայքում և ԴԱԼ-ից արևելք հովտում
դիտարկված սուլֆատով հարուստ ստորերկրյա ջրերին, քան մակերևութային ջրերին:
Հիմնվելով ջրի տիպավորման վրա, Սպանդարյան և Կեչուտ ջրամբարների ջրերի քիմիական կազմի միջև կարող են դիտարկվել փոքր տարբերություններ, սակայն երկուսն էլ դիտարկվում են որպես ‘թարմ’ ջրեր, որը հատկանշական է մակերևութային ջրերի համար: Արփա գետի
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վերին ջրհավաք ավազանից վերցված ջրի նմուշներում ստորգետնյա ջրերի հատկանիշներն
առավել ուժեղ են արտահայտված: Համեմատությունը նաև ցույց է տալիս, ինչի մասին վկայում
են նաև վերը նկարագրված ամբողջական աղբյուրների տվյալները, որ Ջերմուկի երկրաջերմային աղբյուրների ջրի որակը ավելի խորը զարգացած է և տարբերվում է Ամուլսարի ոսկու հանքի
ծրագրի տարածքի ստորերկրյա և մակերևութային ջրերից:

Իզոտոպիկ կազմ
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի տարածքի և Ջերմուկի Երկրաջերմային համալիրի
շրջակայքի ստորերկրյա և մակերևութային ջրերի հիմնական իոնների և իզոտոպիկ կազմի
ուսումնասիրությունն իրականացվել է Գոլդերի կողմից: Այդ ուսումնասիրության նպատակները
ուղղված են հետևյալի բացահայտմանը.


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



Ջերմուկի ջերմային աղբյուրներ հոսող ջրերի աղբյուր:
Ջրերի նմուշարկումը Գեոթիմի կողմից ավարտին է հասցվել 2013թ. հուլիսին և կատար-

վել է հիմնական իոնների և բնական իզոտոպների ուսումնասիրություն (Դետերիում - δ2H,
թթվածին 18 - δ18O, ածխածին 13 - δ13C և Տրիտիում): Նմուշարկումն ու վերլուծությունը կատարվել են մակերևութային ջրերի 5 տեղանքներում, Ջերմուկի երկրաջերմային աղբյուրներում և
ստորերկրյա ջրերի երկու դիտահորորում` մեկն Ամուլսարի վրա, իսկ մյուսը` լեռան կողին:
Նմուշառման կետերն ամփոփված են աղյուս. 2.6.18-ում:
Աղյուսակ 2.6.128: Ջրերի նմուշաների տեղանքներ, Իզոտոպիկ կազմի վերլուծություն հուլիս 2013թ.
Ջրի տեսակ
Բնութագիր
Մակերևութային ջրեր Սպանդարյանի ջրամբար
Մակերևութային ջրեր Արփա գետ. Ջերմուկից Արփա գետն ի վեր
Մակերևութային ջրեր Կեչուտ ջրամբար, հոսքն ի վեր ծայրամասային հատված
Մակերևութային ջրեր Կեչուտ-Սպանդարյան թունելի արտահոսք Կեչուտում
Մակերևութային ջրեր Գնդևազ ջրամբար
խմելու ջուր
Ջերմուկի 30 ͦ աղբյուր
Ստորերկրյա ջրեր
Ամուլսար լեռ
Ստորերկրյա ջրեր
Ցածր զառիթափներ
* Հանքային ջրերի աղբյուրների ընդհանուր տեղանք

Այս նմուշներում հիմնական իոնների կազմը քննարկվել է վերևում: Ջրի նմուշներում
թթվածին-18 և դետերիումի պարունակությունները ցուցադրված են նկար 2.6.24-ում: Այս
աղյուսակում նշված են նաև տեղումներից առաջացած համաշխարհային (Craig, 1961թ) և
Միջերկրածովյան ջրերի (Lloyd and Heathcote, 1985թ) 16 կորերը:

16Isotopic variations in meteoric waters. Science 133 (3465) pp. 1702–1703.Craig, H., 1961. Domenico, P.A. and Schwartz, F.W.
1990. Physical and Chemical Hydrogeology, 1st Edition. J. Wiley & Sons, New York
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Նկար 2.6.24: Ջրի նմուշներում թթվածին-18 և դետերիում

Ջերմուկի և DWJ6 դիտակետի ջրերի նմուշների իզոտոպիկ կազմում դիտվում է խիստ
հյուծված

18

O-ի առկայություն, որը բնորոշ է խիստ զարգացած բարդ երկրաջերմային ջրերին:

δ2H:δ18O-ի հարաբերակցությունը համապատասխանում է հիմնական իոնների տվյալների հետ
և վկայում է առավել զարգացած «հին» ջրերի մասին, իսկ մակերևութային ջրերի նմուշներում
δ2H:δ18O հարաբերակցությունը համապատասխանում է առավել «երիտասարդ» ջրերին` վկայելով ջրերի առավել նոր համալրման միտման մասին: Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի ջրթափ
կետի AWJ6 դիտակետի քիմիական բաղադրությունը տարբերվում է Սպանդարյանի ջրամբարի
ջրերից և առավել ազատ է դետերիումի և 18O-ից` վկայելով այլ ծագման մասին:
δ13C և տրիտիումի վերլուծությունների արդյունքները ներկայացված են աղյուսկ 2.6.4ում, ըստ որի տրիտիում չի հայտնաբերվել որևէ ջրային նմուշում: Այս արդյունքները բնորոշ են
կամ ժամանակակից աղբյուրներին (թարմ անձրևներ/ձնհալք) կամ առաջացել են 1950 թ.-ից
առաջ: Վերը ցուցադրված հիմնական իոնների քիմիական հատկանիշների հաշվի առնման
պայմաններում, Ամուլսարի RCAW408 հորատանցքի ստորերկրյա ջրերի նմուշները ժամանակակից են՝ թարմ սնուցման, իսկ Ջերմուկի աղբյուրների ջրերն ունեն ավելի քան 50 տարվա
հնություն:
Հղումային ստանդարտների հետ համեմատությամբ ուսումնասիրված ջրի աղբյուրների
մեծամասնության մեջ դիտվում է 13ց-ի բացակայություն: Համեմատության համար ասենք, որ
Ջերմուկի երկրաջերմային աղբյուրները հագեցած են δ13C:δ12C համամասնությամբ և կտրուկ
տարբերվում են այլ նմուշարկված ստորերկրյա և մակերևութային ջրերից: Սա կարող է
մատնանշել մետամորֆային կարբոնատային ապարների հետ, կամ այն դեպքում, եթե միջավայ-
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րում բացակայում են կարբոնատները, mantle origin CO2 պարունակող խորը մետամորֆաին
ֆլյուիդների հետ շփման փաստը (Marques et al, 2003) 17 δ13C-ի արժեքները վկայում են, որ Ջերմուկի աղբյուրների ջրերը տարբերվում են Ամուլսարի մերձակայքի ստորերկրյա ջրերից:
Ամուլսարի ստորերկրյա ջրերն ունեն խիստ հյուծված δ13C:δ12C հարաբերակցություն,
ինչը հավանաբար պայմանավորված է լեռնային տարածքի ապարներում կարբոնների բացակայությամբ, այսինքն, բարձրադիր լեռնագագաթներում ստորերկրյա ջրերի բաղադրության մեջ
կարբոնատի փոքր քանակությունն ապահովվում է օրգանական նյութերի անջատման արդյունքում:
Աղյուսակ 2.6.13: Տրիտիում և δ13C հետազոտությունների արդյունքներ; նմուշառում հուլիս 2013թ.
Նմուշի ID Տեղադրություն
Տրիտիում Bq/l δ13C(‰)
AW003A
Սպանդարյանի ջրամբար
<10
-10.75
AW042
Գնդեվազի ջրամբար
<10
-9.34
GGDW002 Ստորերկրյա ջրեր
<10
-11.61
AWJ6
Սպանդարյան -Կեչուտ թունելի ակունք
<10
-6.86
AWJ4A
Կեչուտի ջրամբար
<10
-8.12
DWJ6
Հիդրոջերմային աղբյուր
<10
5.54
AWJ1
Արփա գետ
<10
-7.30
RCAW408 Ստորերկրյա ջրեր, հանքափոսի տարածք <10
-16.66

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

Աղբյուրների և ստորերկրյա ջրերի թթվայնություն (pH)
Նախագծի տարածքի ուղումնասիրվող աղբյուրներում տեղում չափված թթվայնությունը
թույլից-չեզոք է (այսինքն, ցուցանիշը տատանվում է 5-8-ի սահմաններում): 2013-2014թթ. Ձմռանը 26 հոսող կամ խոնավ աղբյուրների չափումներով 24-ի pH բալանսի ցուցանիշը տատանվում
էր 5.61-7.93 սահմաններում:
2 աղբյուրների pH ցուցանիշը բնականորեն ավելի ցածր էր՝ (SP13.7 դիտակետում՝ 3.89 և
SP77 դիտակետում՝ 3.92): 2014 թ. ապրիլ-մայիս ամիսներին հետազոտություններ են իրականաց-

17Questions and answers about the evolution of CO2-rich thermomineral waters from Hercynian granitic rocks (N-Portugal): a
review. Marques, J. M., Andrade, M., Carreira, P.M., Graca, R.C., Aires-Barros, L... In Krasny, J. and Sharp, J.M. (Ed), Groundwater
in fractured rocks: selected papers from the Groundwater in Fractured Rocks International Conference, Prague, 2003.
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վել 128 դիտակետերում, որոնցից 113-ի pH ցուցիչը տատանվել է 5-ից 8-ի սահմաններում, հինգը
ունեցել են թույլ ալկալիական pH՝ 8-9 սահմաններում, իսկ 10-ի մոտ նկատվել էր ավելի ցածր
pH՝ 3.22-4.75 սահմաններում:
SP32, GA2, GA3, GA4 and AW035 դիտակետերում չափագրվել էր թույլ ալկալիական
ջրածնային ցուցիչ (pH): Նշված բոլոր դիտակետերում, բացառությամբ SP32,գտնվում են Ամուլսարի արևելյան մասի նույն հատվածի 2,400 և 2,500 մ ծ.բ.մ հորիզոնում: 2014 թ. ապրիլ-մայիս
ամաիսների չափումների ընթացքում SP29, SP33, ERW3, ERW5 դիտակետերում և 1, 6, 7, 8, 9 և 10
աղբյուրներում գրանցվել է ավելի ցածր pH: Սրանք չեն հայտնվում ուսումնասիրվող հատվածի
որևէ կոնրտետ գոտում:
Վերոնշյալ ցածր pH ցուցիչով դիտակետերից SP13.7 դիտակետի տվյալները կարիք ունեն
հետագա ուսումնասիրության: 2013 թ. նոյեմբերին իրականացված չափումների արդյունքում
SP13.7 աղբյուրի pH ցուցիչի տվյալը 3.89 էր: Մինչդեռ, 2014 թ. փետրվարին և 2014 թ. մայիսի
չափումների արդյունքներով այդ ցուցիչը գրեթե չեզոք էր:Այս տեղանքը հայտնի է նաև, որպես
մակերեսային ջրերի AW030 դիտակետ, որի 2012թ. մայիս-նոյեմբեր ամիսների չափումների
արդյունքում pH-ը տատանվում էր 6.59-7.23 սահմաններում (Lydian International Ltd, 2013c): Այս
տվյալների հիման վրա կարելի է եզրակացնել, որ pH ցուցանիշը ունի սեզոնային տատանումներ
կամ 2013 նոյեմբերին կատարված չափումներում անճշտություն կա:
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի համար մինչ օրս կատարված երկրաքիմիական բնութագրման արդյունքում բացահայտվել է, որ ոհրաբխային շերտերի լիթոլոգիական խմբում
բարձր կոնցենտրացիաներով պիրիտ/ յարոզիտային նյութերը թթվային են, որը պայմանավորված է սուլֆիդի օքսիդացմամբ և առաջացնում է 2.5-ից ցածր pH-ով թթվային ջրեր: Բոլոր լիթոլոգիական խմբերում ալունիտային նյութերի բարձր պարունակությունը նպաստում է 4.5-6.5 pHով թթվային ջրերի առաջացմանը, որոնցում սակայն մետաղների և սուլֆատի կոնցենտրացիաները շատ ցածր են: Այդ պատճառով որոշ աղբյուրների ջրերի թթվային պայմանները պայմանավորված են հիդրոթերմալ փոփոխված պաշարների բնական թթվային ապարի դրենաժով (ԹԱԴ):
Հանքարդյունահանման պատմական ակտիվությունը, որի մասին վկայում է 13-րդ տեղամասում
Սովետական ժամանակաշրջանի բովանքի առկայությունը, կարող է խթանած լինել ԹԱԴ-ը՝
հանգեցնելով եզակի թթվային պայմանների առաջացմանը և AW030/SP13.7 աղբյուրի բովանցքից
մետաղների բարձր կոնցենտրացիաներով ջրերի բեռնաթափմանը:
Ուսումնասիրվող տարածքի հորերից վերցված նմուշները սովորաբար չեզոքին մոտ են
(pH 6.5-9): Ստորերկրյա ջրերի հորերում դաշտային չափումների ժամանակ 6.5-ից ցածր թույլ
թթվայնության pH արժեքներ են գրանցվել 2 դեպքերում. 2014թ. մարտին Որոտան գետից դեպի
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արևելք Կայնոզոյան բազալտային հոսքերում տեղադրված DDGW003 հորում, և ԿՏՀ-ի հարավարևմտյան հատվածի ՍՀԱ-ներում տեղադրված GGDW016a դիտահորում:
Աղբյուրներում ձյան հալոցքի ինֆիլտրացիայի հետևանքով առաջացած հոսքի առատությունը կարող է առաջ բերել ժամանակավոր թթվային պայմաններ, քանի որ ձմռան ընթացքում
կուտակված սուլֆատի օքսիդացման նյութերը լվացվում են: Սակայն, ելնելով դիտարկված
թթվայնության սպորադիկ/եզակի բնույթից, հավանական է, որ գրանցված pH տվյալները
անոմալ են:

Սեզոնային ջրերի որակը թունելում և բովանցքներ
Ինչպես վերևում պատկերագրվեց, 2013 թ. hուլիսին նմուշարկված մակերևութային և
ստորգետնյա ջրերի նմուշների քիմիական բաղադրությունը ցույց է տալիս, որ ՍպանդարյանԿետչուտ թունելից արտահոսող ջուրը պարունակում է կալցիումի սուլֆատ, Ծրագրի տարածքի
որոշ մասերում (RCAW403, AW030, ԴԱԼ-ի աղբյուրներում) ավելի զարգացած/բարդ աղբյուրների և ստորգետնյա ջրերի նմանությամբ: Բացի այդ, ջրերն ունեն 300-400 μS/սմ տեսակարար
հաղորդականություն, որը անշեղորեն Ծրագրի տարածքի մոնիտորինգի ենթարկված խոշոր
գետերի մակերևութային ջրերի հաղորդականությունից ավելի բարձր է և ավելի է համապատասխանում ստորգետնյա ջրերին:
AWJ6 տեղանքի համար նմուշարկման լիարժեք տվյալների վերլուծությունը, թունել բեռնաթափման կետի տեղադրությունը (նկ. 2.6.25) ցույց է տալիս, որ բեռնաթափման կետի ջրերի
քիմիական բաղադրությունը սեզոնից կախված տարբեր է: Ջրերում սուլֆատի պարունակությունն ավելի մեծ է ձմռան ամիսներին մինչև գարնանային ձնհալը, իսկ ամռան և աշնան
ամիսներին` նախքան ձմռան սառնամանիքները, ավելի մեծ է կարբոնատի պարունակությունը:
Սուլֆատի առավել մեծ պարունակությամբ ձմռան հոսքի էլեկտրահաղորդականությունն
ավելի բարձր է և ունի արսենի ավելի բարձր կոնցենտրացիա, մինչդեռ ամռան հոսքի էլեկտրահաղորդականությունն ավելի ցածր է և ունի ալյումինի ավելի բարձր կոնցենտրացիաներ:
Չնայած ձմռան շրջանի դաշտային տվյալները սահմանափակ են, սակայն դրանք ցույց են
տալիս, որ ջրերում ջրածնային ցուցիչը (pH) գրեթե չեզոք է ողջ տարվա ընթացքում, բայց փոքրինչ ցածր է (pH 7.5-7.7) ամռան և փոքր-ինչ բարձր (pH 7.8-8) ձմռան ընթացքում: Այս տեղանքում
ջրի որակի սեզոնային փոփոխությունների մեխանիզմները հայտնի չեն:
Սուլֆատի, արսենի և ալյումինի նման տատանումներ նկատելի են նաև AW030-ում`
ԴԱԼ-ից արևելք տեղակայված բովանցքից արտահոսքի կետում (նկ. 2.6.26), բայց այդ տատանումներն այս տեղանքում սեզոնային բնույթ չեն կրում, որը թույլ է տալիս ենթադրել, որ վերլուծության պատասխանը չի կարող վերագրվել միայն համալրման պատճառով ջրի քիմիական
բաղադրության փոփոխություններին:
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Նկ. 2.6.25. Ջրի քիմիական հատկություններ, AWJ6

Նկ. 2.6.26. Ջրի քիմիական հատկություններ, AW030

Դեպի թունել ներհոսք է տեղի ունենում նաև Սարավան գյուղի մոտակա, սարն ի վեր
ձգվող կապարի փոքր հանքից, որն օգտագործում է Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի շինարարության մերձատար ճանապարհներից մեկը որպես հանքի մուտք: Այս հանքի և դրանից ներհոսքի
մասին քիչ բան է հայտնի: Հնարավոր է, որ այս հանքից արտահոսքի ծավալներում սեզոնային
տատանումները կարող են ազդեցություն ունենալ թունելից արտահոսող ջրի քիմիական
բաղադրության վրա:

176

Ջերմուկ և Ամուլսար ատորերկրյա ջրերի միջև հարաբերությունը
Ֆիզիկա-քիմիական հատկությունները (հաղորդականություն, ջերմաստիճան), հիմնական իոնների քիմիական բաղադրությունը և իզոտոպիկ կազմը ցույց են տալիս, որ Ջերմուկի
ստորերկրյա ջրեր քիմիապես և ֆիզիկապես տարբերվում են Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի
տարածքի ստորերկրյա ջրերից18: Սա վկայում է, որ Ջերմուկի աղբյուրների ջրերն ունեն այլ
ակունքներ և հոսում են առավել երկար և խորքային հոսքուղիներով Ծրագրի տարածքի ստորերկրյա ջրերի և ողբյուրների հոսքերի համեմատությամբ:
2.6.8. Հիդրոերկրաբանական հայեցակարգային մոդելի ամփոփ ներկայացում
Առաջարկվող հանքավայրի զարգացմանն առնչվող յուրաքանչյուր էական հանգույցի
մերձակայքում առկա հիդրոերկրաբանական հայեցակարգային մոդելի հիմնական առանձնահատկությունները ցուցադրված են 2.6.7 բաժնում: Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր տարածքի
հիդրոերկրաբանական հայեցակարգային մոդելի հիմնական առանձնահատկություններն են.
 Մեկուսացած լեռնազանգված, որը ձևավորում է երեք գետավազանների սահմանը, ներառյալ` հյուսիս-արևմուտքում Արփա գետի, դեպի արևելք Որոտան գետի և դեպի հարավ-արևմուտք Դարբ գետերի ջրհավաք ավազանների համար:
 Ստորերկրյա ջրերի համալրումը տեղի է ունենում բարձրադիր վայրերում, որտեղ տեղումների (ձյան տեսքով) քանակն առավել շատ է, իսկ հողային ծածկույթը բարակ է կամ բացակայում է, իսկ զուտ արտահոսքը տեղի է ունենում դեպի Դարբ, Արփա և Որոտան գետերի
հովիտներ:
 ապրիլ, մայիս և հունիս ամիսներին ձնհալի ժամանակ կամ դրան հաջորդող ժամանակահատվածում հատկապես գերակշռող ստորերկրյա ջրի ներհոսք՝ բարձր ինֆիլտրացիայի հետ
կապված:
 Հիմնականում տոպոգրաֆիական ուղղվածություն ունեցող ստորերկրյա ջրերի հոսք, որը
հոսում է Ամուլսարի տակատեղադիր ջրատար հորիզոնից դեպի արևմուտք և հյուսիս-արևմուտք՝ Արփա գետի ուղղությամբ, դեպի արևելք՝ Որոտան գետի ուղղությամբ և դեպի հարավարևմուտք՝ Դարբ գետի ուղղությամբ:
 Հիդրոերկրաբանական 5 միավորներն են՝
1. Ծրագրի տարածքի արմատական ապարները ծածկող ցածրից միջին ջրացիկությամբ, խճի
և գլաքարերի տատանվող պարունակությամբ տղմային կավից կազմված կոլյուվիալ
նստվածքներ, որոնց հզորությունը 1-20 մ է,
2. Սիլիկատացված վերին հրաբխանստվածքային շերտ (ՀՆ), որն ընդգրկում է հանքային
մարմինը և մերկացած է լեռնազանգվածի երկայնքով ու Ամուլսարի արևելյան լանջին: Այս
18 Technical Memorandum on the Major Ion and Isotope Analysis In Waters. Golder Associates, 2013a
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միավորին բնորոշ է միջին թափանցելիություն և նվազագույն առաջնային ծակոտկենություն, որոնք պայմանավորված են երկրորդային ճեղքայնության ծակոտկենությամբ:
3. Ստորին հրաբխանստվածքային շերտի արգիլային փոփոխման ենթարկված անդեզիտներ
(ՍՀԱ), որոնք հանդիպում են մեծապես խախտված հանքային մարմիններում ու նրանցից
ներքև գտնվող շերտավորված <հորիզոններում> և մերկանում են Ամուլսարից դեպի
արևմուտք և հյուսիս: Թեև փոփոխման աստիճանը տարբեր է, այս միավորը լեռան տարածքում հիմնականում ներկայացված է ամորֆ, ցածր թափանցելիության կավերով, որոնք
բնորոշվում են բարձր ընդհանուր ծակոտկենությամբ և ցածր էֆեկտիվ ծակոտկենությամբ:
4. Չփոփոխված ստորին հրաբխանստվածքային շերտ (ՍՀ), որը մերկանում է Ամուլսարի
հարակից ցածր նիշերում: Կախված մերկացման չափերից ամբողջ ՍՀ-ի հզորությունը
առնվազն 1300 մ է, իսկ Ծրագրի տարածքում գերակշռում են ցածր կամ միջին թափանցելիության ճեղքավորված անդեզիտները՝ տուֆերի և նստվածքային հաստվածքների որոշ
ներփակումներով:
5. Կայնոզոյան բազալտային հոսքեր, որոնք ծածկում են Ամուլսարի արևելյան, արևմտյան և
հարավային հարթավայրերի ՍՀ հաստվածքը և տարածվում են ԴԱԼ-ի հյուսիսային գագաթը կազմող խարամային կոնից հյուսիս: Բազալտների հզորությունը մինչև 120 մ է, դրանք
խիստ ճեղքավորված և հարաբերականորեն թափանցելի են:
 Ամուլսարի արգիլային փոփոխված անդեզիտների մերկացման տարածքում ցածր ուղղահայաց թափանցելիությունը նպաստում է բարձր նիշերում ստորերկրյա հոսքի բեռնաթափմանը
աղբյուրների տեսքով, մասնավորապես՝ լեռնազանգվածի անմիջապես արևմտյան հատվածում և նախատեսված ԴԱԼ-ի շրջակայքում՝ լեռնազանգվածի հյուսիսային և հյուսիս-արևելյան հովիտներում:
 Արգիլային փոփոխված անդեզիտների ուժեղ խզված և վերադրված <հորիզոններ>, որոնք,
Ամուլսարի շրջապատող ՍՀ հաստվածքի՝ հարաբերականորեն բարձր թափանցելիության
ճեղքավորված ապարներում, պահպանում են վերին ջրային հորիզոնի հագեցած պայմաններով բնորոշվող տարածքները:
 Ցածր թափանցելիության արգիլային փոփոխված անդեզիտները կազմում են ՍՀ/ՍՀԱ հաստվածքի հիմքը, որը ընգրկում է հանքային մարմինը:
 ՍՀ հաստվածքի ավելի քիչ թափանցելի չփոփոխված ապարները ավելի ցածր նիշերում նաև
ներկայացված են նստվածքային և հրաբխանստվածքային ապարների ավելի մեծ գերակշռությամբ:

178

 Կեչուտ-Սպանդարյան թունել թափվող ստորերկրյա հոսքը անցնում է ≈2000 մ ծ.մ.բ. տեղանքով դեպի Ամուլսարի արևմտյան հատված և միացնում է Ծրագրի տարածքի հարավում
Սպանդարյանի ջրամբարը Ծրագրի տարածքի հյուսիսում գտնվող Կեչուտի ջրամբարին:
 ԴԱԼ-ի արևելքում գտնվող հովտի հիմքում արտեզյան և ստորերկրյա ջրերի բեռնաթափման
պայմաններ, որտեղ դեպի մակերևութային ջրեր բեռնաթափումը սահմանափակվում է
ալյուվիալ կավերով:
ԴԱԼ-ի և ԿՏՀ-ի տեղամասերը պարունակում են կոլուվիալ առաջացումներ, որոնք ծածկում են այդ երկու տեղամասերի սահմանների վրա կայնոզոյան հասակի բազալտային հոսքերը
և, համապատասխանաբար, արգիլիտով ձևափոխված անդեզիտները և ստորին հրաբխային
դարսաշերտի փոփոխության չենթարկված անդեզիտները: Երկու տեղամասերն էլ զբաղեցնում
են հովիտներ, որտեղ հովտի կենտրոնով անցնում է ստորգետնյա ջրերի արտահոսքը: ԿՏՀ-ի
տեղամասում ստորգետնյա ջրերի արտահոսքը տեղի է ունենում հովտի առավել ցածրադիր
ծայրամասում, որը հավանաբար տարածվում է ԿՏՀ-ի տարածքից դուրս: ԴԱԼ-ի տեղամասի
տակ, ստորգետնյա ջրերի արտահոսք է տեղի ունենում տեղանքի կենտրոնից դեպի հյուսիս, իսկ
ուշ գարնան և վաղ ամռան ընթացքում տեղի է ունենում հովտի հարավային հատվածում ժամանակավոր աղբյուրների արտահոսք: ԿՏՀ-ի տեղամասի տակ, կենտրոնական հոսանքի հովտի
երկարությամբ ձգվող կոլուվիալ առաջացունմերում առկա են ծանծաղ ստորգետնյա ջրեր, որոնց
արդյունքում կոլուվիալ առաջացումներում ստորգետնյա ջրերի տեղայնացված հոսք է առաջանում դեպի հարավ-արևմուտք և տեղի ունենում արտահոսք դեպի մակերևույթ ԿՏՀ-ի տարածքի
ցածրադիր ծայրամասում և հոսանքն ի վար: Արմատական ապարներում ավելի խորքային
ստորգետնյա ջրերի հոսքը ուղղվում է դեպի արևմուտք, Արփա գետ:
ԴԱԼ-ի տեղանքը բնութագրվում է տեղանքի մեծ մասը ծածկող, արգիլիտով ձևափոխված
ՍՀ խիտ անդեզիտում ծանծաղ ստորգետնյա ջրահոսքերի համակարգով: Տվյալ տեղանքում
ստորգետնյա ջրերի հոսքն ուղղված է դեպի հովտի կենտրոնում արտահոսքի կետեր (տեղանքի
հարավային և հարավ-արևելյան հատվածներից) և դեպի հյուսիս-արևմուտք, Արփա գետ, կայնազոյան հասակի բազալտի հոսքերում: ~80 մ խորության վրա առկա է նախկինում կիրառված
մուտք, որը տարածվում է հովտից դեպի ԿՏՀ-ի տեղանք, դեպի դրա կենտրոն: Այս մուտքը ԴԱԼի տակով հոսող ստորգետնյա ջրերի հոսքերի վրա ազդեցություն չունի:
Հանքային մարմինները շրջապատող հիդրոերկրաբանական ռեժիմը բաղկացած է համեմատաբար առավել ջրաթափանց ճեղքված քվարցավորված ՎՀ-ի և համեմատաբար ավելի քիչ
ջրաթափանց արգիլիտով ձևափոխված ՍՀ անդեզիտի միջշերտային հաջորդականությունից:
Գարնան ձնհալից հետո նշանակալի ներծծանցում է տեղի ունենում, որը հանգեցնում է կախված
ջրաշերտի, որն էլ տվյալ տարածքում արտահոսում է դեպի լեռնագագաթը շրջապատող ժամա-
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նակավոր աղղբյուրներ: Հնարավոր է, որ արգիլիտով ձևափոխված ՍՀ անդեզիտ ունեցող երկրաբանական հաջորդականությունում կամ խախտված հանքանյութում առկա են նաև կախված
ջրերի առավել անընդհատ, մեկուսացած ջրաշերտեր: Դեպի գագաթի լանջերին տեղակայված
մշտական աղբյուրներ, հոսող, առավել ընդարձակ լեռնային վտակներ:Եվ վերջապես Արփա և
Որոտան գետեր թափվող ստորգետնյա ջրերի հոսքը հանքային մարմնից հեռու լայնորեն վերահսկվում է ռելիեֆի տեսանկյունից: Երկրաբանական վերահսկողությունը ազդում է ստորգետնյա
ջրերի հոսքի վրա, ինչպես նկատվում է Աղբյուրներ GA2-GA5 խախտումների/երկրաբանական
վերահսկողության ենթակա արտահոսքի դեպքում:

Ջերմուկի երկրաջերմային տարածքի հիդրոերկրաբանական հատկանիշներ
Տարածքի ստորերկրյա ջրերի բարձրության իզոգծերն ու ստորերկրյա ջրերի ելակետային
պայմանների մոդելավորման արդյունքները, վկայում են, որ Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի
տարածքից սկիզբ առնող ստորերկրյա ջրերը Կեչուտ ջրամբարից ներքև, Ջերմուկի երկրաջերմային hամալիրից ներքև և դեպի արևելք բեռնաթափվում են Արփա գետ: Ստորերկրյա ջրերի
հոսքի վերաբերյալ տեղեկատվությունն այդ պատճառով վկայում է, որ Ջերմուկի երկրաջերմային համալիրի աղբյուրները չեն սնվում Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի տարածքից համալրվող ստորերկրյա ջրերից:
Այս եզրահանգումն աջակցվում է աղբյուրների ֆիզիկական և քիմիական հատկությունների վերաբերյալ տվյալներով, որոնք ցույց են տալիս, որ հիմնվելով ջերմաստիճանի, տեսակարար հաղորդականութան, հիմնական իոնների և իզոտոպիկ կազմի վրա, Ջերմուկի աղբյուրների
ջրերը զգալիոնրեն տարբերվում են Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի տարածքի ստորերկրյա
ջրերից և հետևաբար ծագում են ստորերկրյա ջրերի այլ աղբյուրներից: Երկրաքիմիական տվյալները ցույց են տալիս, որ Ջերմուկի աղբյուրները սնվում են առավել զարգացած կազմով ստորերկրյա ջրերից` վկայելով ստորերկրյա ջրերի առահվել երկար և խորքային հոսքուղիների
մասին, որոնք հավանաբար սկիզբ են առնում Ջերմուկից դեպի հյուսիս-արևելք գտնվող երկրաբանական միավորից:
2.6.9. Ստորերկրյա ջրերի որակ
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի տարածքի ստորերկրյա ջրերի որակի սահմանման
համար դիտահորերի և աղբյուրների ջրերի նմուշարկումը կատարվել է 2010- 2015թթ. ընթացքում: Ելակետային պայմանների բնութագրման նպատակով ստորերկրյա ջրերի որակի մնուշարկումը կատարվում է շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի պլանի համաձայն: Նմուշների
որակի ապահովման մեթոդները նկարագրված են շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի պլանում:
Ստորերկրյա ջրերի և աղբյուրների որակի որոշման համար նմուշների բաշխվածությունը ցուցադրված է աղյուս. 2.6.19-ում: 2011թ. վերցված նմուշները հավաքվել են օգոստոս-
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դեկտեմբեր ամիսներին: 2012թ. ERW բնութագրիչով աղբյուրներից ստորերկրյա ջրերի նմուշները վերցվել են հուլիս ամսին: Այլ տեղանքներում ստորերկրյա ջրերի նմուշները հավաքվել են
2012թ. հոկտեմբերին: 2014թ. նմուշները հավաքվել են փետրվար և մայիս ամիսների միջև ընկած
ժամանակահատվածում: Նուշները հավաքագրվել են 2015թ. մայիսին և օգոստոսին: Ինչպես
քննարկվում է 2.6.7 բաժնում, AWJ6 դիտակետ (Կեչուտ–Սպանդարյան թունելի արտահոսքի
կետ) բեռնաթափվող ջրերը հավանաբար ստորերկրյա ջրեր են: Տվյալների բազայում նմուշարկման տեղանքները դիտարկվում են որպես մակերևութային ջրերի մոնիտորինգային տեղանքներ, իսկ այս տեղանքներում ջրի որակը ներկայացված է 2.7 գլխում: Ջրի որակի սահմանման
նպատակով նմուշները են հավաքվել երկրաջերմային աղբյուրներից և որպես խմելու աղբյուրներ ներկայացված Ջերմուկի այլ աղբյուրներից:
Աղյուսակ 2.6.20. Ստորերկրյա ջրեր ելակետային նմուշների ամփոփագիր, 2010–2015թթ.
Տարածք

Տեղադրու-

Հիդրոերկրաբանական

թյուն

միավոր

Տիպ

2010

2011

2012

2014

2015

Ընդամենը

2

2

4

2

2

4

Հանքային մարմիններ

DDAW007

Արգիլային ՍՀ

Հոր

DDAW009

Արգիլային ՍՀ

Հոր

ERW1

Արգիլային ՍՀ

Աղբյուր

1

2

3

ERW2

Արգիլային ՍՀ

Աղբյուր

1

1

2

ERW3

Արգիլային ՍՀ

Աղբյուր

1

1

2

ERW4

Արգիլային ՍՀ

Աղբյուր

1

1

2

ERW5

Արգիլային ՍՀ

Աղբյուր

1

2

3

RCAW286

Արգիլային ՍՀ

Հոր

1

1

RCAW287

ՎՀ

Հոր

1

1

RCAW289

Արգիլային ՍՀ

Հոր

1

1

RCAW408

ՎՀ

Հոր

Spring GA1

ՎՀ

Աղբյուր

1

1

Spring GA2

ՎՀ

Աղբյուր

2

2

Spring GA3

ՎՀ

Աղբյուր

2

2

Spring GA4

ՎՀ

Աղբյուր

2

2

Spring GA5

ՎՀ

Աղբյուր

2

2

Spring1

Արգիլային ՍՀ

Աղբյուր

1

1

2

Spring2

ՎՀ

Աղբյուր

1

2

3

Արգիլային ՍՀ

Աղբյուր

1

2

3

Արգիլային ՍՀ

Աղբյուր

1

2

3

Spring5

ՎՀ

Աղբյուր

1

2

3

Spring6

Արգիլային ՍՀ

Աղբյուր

1

1

2

Spring7

Արգիլային ՍՀ

Աղբյուր

2

2

Spring8

Արգիլային ՍՀ

Աղբյուր

2

2

Spring9

Արգիլային ՍՀ

Աղբյուր

1

1

Spring10

ՎՀ

Աղբյուր

1

1

Spring11

ՎՀ

Աղբյուր

1

1

AW035

ՎՀ

Աղբյուր

2

5

DDAGLP268

Արգիլային ՍՀ

Հոր

1

DDAGLP269

Արգիլային ՍՀ

Հոր

1

Spring3
Spring4

1

2

1

1

2

4

1
1

2
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Տարածք

Տեղադրու-

Հիդրոերկրաբանական

թյուն

միավոր
Կայնոզոյան բազալտային

Տիպ
Հոր

2010

2011

2012

2014

1

1

1

2

ԴԱԼ և հարակից հովիտ

DDAW002

հոսքեր

DDAW003

Չձևափոխված ՍՀ

Հոր

RCAW399

Չձևափոխված ՍՀ

Հոր

4

RCAW400

Արգիլային ՍՀ

Հոր

2

3

RCAW401

Արգիլային ՍՀ

Հոր

4

2

Կայնոզոյան բազալտային

Հոր

3

2

RCAW403

հոսքեր

SP13.29

Արգիլային ՍՀ

Աղբյուր

Չձևափոխված & Արգիլային

Աղբյուր

2015

Ընդամենը
5

1

1
4
2

7
6

2

7

2

2

2

2

SP13.7

ՍՀ

SP27.20

Արգիլային ՍՀ

Աղբյուր

2

2

Արգիլային ՍՀ

Աղբյուր

1

1

Չձևափոխված & Արգիլային

Աղբյուր

1

13

1

1

SP27.21
AW030

ՍՀ
Կայնոզոյան բազալտային

3

6

3

Հոր

ԿՏՀ և Surrounds

GGDW005

հոսքեր

GGDW007

Չձևափոխված ՍՀ

Հոր

2

2

GGDW009

Չձևափոխված ՍՀ

Հոր

2

2

GGDW011

Չձևափոխված ՍՀ

Հոր

2

GGDW012

Չձևափոխված ՍՀ

Հոր

2

GGDW013

Չձևափոխված ՍՀ

Հոր

2

2

4

GGDW013a

Չձևափոխված ՍՀ

Հոր

1

2

3

Չձևափոխված ՍՀ

Հոր

2

2

4

Հոր

2

2

4

GGDW016
GGDW016a

տարածք

Ծրագրի առավել ընդարձակ

DDGW001

Կայնոզոյան բազալտային

Հոր

2

DDGW002

հոսքեր

Հոր

1

Հոր

DDGW003
DDGW004

Անհայտ

Հոր

Կայնոզոյան բազալտային

Հոր

DDGW005

հոսքեր

SP34

Անհայտ

SP80
SP83
SP89

Կայնոզոյան բազալտային
հոսքեր

2

4
2

2
2

3

1

5

3

1

1

8
9

1

1
1

1

2

Աղբյուր

1

1

Աղբյուր

2

2

Աղբյուր

2

Աղբյուր

1

1

3
1

Ստորերկրյա ջրերի որակի թվային տվյալները ներառված են 2.6.7 բաժնում: Բոլոր
վերլուծված տվյալների վիճակագրական ամփոփագրերը ներկայացված են 2.6.5 բաժնում: Ըստ
տեղադրության հիմնական բաղադրիչների ժամանակացույցային գրաֆիկները` ժամանակային
տվյալների հետ միասին ներկայացված են 2.6.5 բաժնում:
Ստորերկրյա ջրերի որակը համեմատվել է ՀՀ թիվ 75-Ն որոշման (2011թ.) II
կատեգորիայի հետ՝ բացառությամբ ցիանիդի ստանդարտների, որոնք հիմնված են կիրառելի
լաբորատոր մեթոդի հայտնաբերման ամենացածր շեմի վրա: Տվյալների բազայում չի
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արտացոլվում արդյոք մետաղների կոնցենտրացիաները լուծված են թե ընդհանուր, սակայն
առկա տվյալների լաբորատոր փորձարկումների հաշվետվությունները (2013), ցույց են տալիս,
որ լաբորատոր անալիզները կատարվել են մետաղների ընդհանուր ինդեքսի համար: ՍԹԿ
արժեքների գերազանցման դեպքերն ամփոփված են աղյուս. 2.6.20-ում: Հիդրոկարբոնների
անալիզի (ընդհանուր ալիֆատիկներ, արոմատիկներ և այլ ընդհանուր հիդրոկարբոններ)
տվյալները չեն համադրվել ‘քսանյութերի’ ստանդարտների հետ քանի որ դրա արժեքը (0.1 μգ/Լ)
կիրառվում է կոնկրետ բարդ հիդրոկարբոնների նկատմամբ: Այդ պատճառով պարզ չէ թե
կոնկրետ, որ բարդ նյութերի նկատմամբ է այդ ստանդարտը կիրառելի:

Ամբողջ տարածքում ստորերկրյա ջրերի որակը կայուն կերպով գերազանցում է ծրագրի
շրջանակներում ծարիրի, բարիումի, բերիլիումի, կոբալտի, երկաթի ու մանգանի համար սահմանված գնահատման ստանդարտները:

Լաբորատոր պայմաններում ծարիրի, բերիլիումի և կոբալտի հայտնաբերման չափանիշները հիմնականում գերազանցում են այս բաղադրատարրերի ՍԹԿ արժեքները: Անալիզների
100%-ը գերազանցում է ՍԹԿ արժեքները: Այս բաղադրիչների կոնցենտրացիաները ստորերկրյա
ջրերում կարող են ՍԹԿ արժեքներից ցածր լինել, սակայն դա առկա տվյալների պայմաններում
չի կարող սահմանվել:

Ստացված տվյալները ցույց են տալիս, որ Ծրագրի տարածքում մակերևութային ջրերի
համեմատությամբ (որոնց վրա հիմնված են ՍԹԿ արժեքները) երկաթի, մանգանի և բարիումի
կոնցենտրացիաները ստորերկրյա ջրերում բնականորեն բարձր են, որը հանգեցնում է այս
բաղադրիչների կոնցենտրացիաների գերազանցմանը:

Գրանցվել են նաև ամոնյակի, նիկելի, նիտրատի, կալիումի, բորակի, քրոմի, ԹԿՊ և
ցինկի կոնցենտրացիաների եզակի գերազանցումներ: Ընդհանուր առմամբ, այս բաղադրիչների
կոնցենտրացիաները Ծրագրի առավել լայն տարածքի կտրվածքով բարձր չեն, իսկ գրանցված
գերազանցումները ներկայացնում են հորերի տեղադրության հետ առնչվող տեղային խնդիրները կամ աղտոտման տեղական աղբյուրները: Ամոնյակի և նիտրատի բարձր կոնցենտրացիաներ
են դիտարկվում հովտի ցածր բարձրություներում տեղադրված հորերում ( ԴԱԼ-ից դեպի արևելք
և ԿՏՀ հովտում), որոնք ամռան ընթացքում օգտագործվում են անասունների արածեցման
համար:
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Մնացած անօրգանական բաղադրիչները, որոնք առավել քիչ են հանդիպում, սակայն,
որոնց ՍԹԿ արժեքների գերազանցումն առավել հաճախ է գրանցվում ստորերկրյա ջրերում
(ալյումին, պղինձ, կապար, լիթիում, մոլիբդեն, և նատրիում), ամենայն հավանականությամբ,
Ծրագրի տարածքի մասշտաբով առավել հեշտ ճանաչելի են օրինակ` հիդրոերկրաբանական
միավորների միջև ջրի որակի փոփոխությունների հետ առնչվող փոփոխությունների դեպքում:
Al-ի պարունակությունը բարձր է հանքային մարմինների շրջակայքի աղբյուրներում (ընդհանրապես, այլ ոչ միայն արգիլային անդեզիտների վերևում տեղակայված աղբյուրներում), ԴԱԼ-ի
արևելքում բովանցքի ջրահեռացման (AW030) կետում և Արփա գետի ջրհավաք ավազանից
դեպի արևմուտք ընկած հորերում (տեղադրվել է ՍՀ-ում): ՍՀ-ում անալիզի ենթարկված ոչ բոլոր
հորերում է արձանագրվել Al-ի բարձր պարունակություն, իսկ այնտեղ, որտեղ Al-ի պարունակությունը բարձր է ներառում են արգիլիտային և ՍՀԱ-ների նմուշարկման նեղանքները:
AWJ6 կետում նմուշարկման արդյունքները ցույց են տալիս, որ Al-ի պարունակությունը
փոփոխվում է կախված տարեշրջանից: Ավելին, AWJ6 (Բաժին 2.6.7) դիտակետում նմուշարկումից կարող է ենթադրվել, որ ալյումինի կոնցենտրացիաները սեզոնից կախված փոխվում են:
Ալյումինի առկայությունը ստորերկրյա ջրերում կարող է դաշտային շպաթի հողմահարման
արդյունք լինել, հատկապես արգիլիտային անդեզիտներում:
ԴԱԼ-ից դեպի արևելք` Որոտան գետից դեպի արևելք կայնոզոյան բազալտային հոսքերում տեղադրված հորերից վերցված նմուշներում պղինձի կոնցենտրացիաները ՍԹԿ արժեքներից մի փոքր բարձր են: Պղինձի մի փոքր բարձր կոնցենտրացիաների պատճառն անհայտ է:
Կապարի կոնցենտրացիաները գերազանցում են ՍԹԿ-ն Էրատոյի հարակից DDAW007
դիտահորում, Որոտան գետից դեպի արևելք DDGW002 դիտահորում, Տիգրանես –Արտավազդեսի հարակից RCAW286 և RCAW287 դիտահորերում և ԿՏՀ տեղամասի դիտահորերում:
Էրատոյին հարակից DDAW007, Որոտանից արևելք ընկած RCAW286, Տիգրանես-Արտավազդեսին հարակից RCAW287 և ԿՏՀ-ի տեղամասի դիտահորերում Pb-ի կոնցենտրացիաները
գերազանցում են ՍԹԿ-ները:
Այս գերազանցումների հստակ լիթոլոգիական կամ տարածական ասոցիացիա չի դիտարկվել, թեպետ տվյալներից կարելի է ենթադրել, որ Ծրագրի այլ տարածքների համեմատությամբ կոնցենտրացիաները առավել բարձր են ԿՏՀ տեղամասում: Լիթիումի և նատրիումի կոնցենտրացիաների միտումը նման է պղնձի կոնցենտրացիաների բաշխմանը` Ծրագրի տարածքում և առավել կայուն կերպով ԿՏՀ տեղամասում եզակի դեպքերում գերազանցելով ՍԹԿ-ն:
Մոլիբդենի կոնցենտրացիաները գերազանցում են ՍԹԿ-ն Ծրագրի տարածքում բաշխված ստորերկրյա ջրերի նմուշառման բազմաթիվ դիտակետերում, ներառյալ` ԿՏՀ- և ԴԱԼ
տեղամասի տարածման գոտու աղբյուրներում, հանքամարմինների շրջակայքի և Ծրագրի առա-
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վել լայն տարածքի աղբյուրներում: Դիտահորերում և աղբյուրներում գրանցված մոլիբդենի
կոնցենտրացիաների գերազանցման դեպքերի մեծամասնությունը տեղակայված են ստորին
հրաբխանստվածքային հաջորդականության մեջ կամ կայնոզոյան բազալտային հոսքերում,
սակայն դրանց միջև եզակի փոխհարաբերություններ չեն դիտարկվում:
2.6.5 Բաժնում ներկայացված գրաֆիկներում գարնան համեմատությամբ աշնանը/ձմռանը կոնցենտրացիաները ավելին են, սակայն պարզ են մի քանի հստակ միտումներ: Ժամանակային հաջորդականության վերաբերյալ տվյալներ են հավաքագրվել Ծրագրի տարածքի ստորերկրյա ջրերի համար, որոնք վկայում են սեզոային տատանումների մասին:
2.6.10. Ստորերկրյա ջրեր ջրօգտագործողներ
Աղբյուրների և ջրօգտագործողների ուսումնասիրությունն իրականացվել է 2013թ Gone
Native ՍՊԸ-ն: Ուսումնասիրության մեջ ներառվել են Ծրագրի տարածքի և դրա հարակից
Ջերմուկի, Կեչուտի, Գնդեվազի, Սարավանի, Սարալանջի, Ուղեձորի և Գորայքի համայնքների
ջրօգտագործողները, ինչպես նաև սեզոնային հովիվների կողմից ջրօգտագործումը:
Որևէ տիպի ջրամատակարարման նպատակով հորատանցքերից ստորերկրյա ջրերի
ջրառի վերաբերյալ տեղեկատվություն առկա չէ: Հայտնաբերվել է, որ բոլոր համայնքները որպես
ջրամատակարարման հիմնական աղբյուր օգտագործում են (ստորերկրյա ջրերից սնվող) աղբյուրները, մասնավորապես, ջրի պահանջարկը բավարարելու և շուրջամյա ջրամատակարարման ապահովման համար օգտագործվում են տարբեր աղբյուրներ:
Ծրագրի տարածքի շատ աղբյուրներ ունեն ժամանակավոր հոսք (այսինքն, չեն հոսում
ամբողջ տարվա ընթացքում և առկա են միայն ձնհալին հաջորդող ամիսների ընթացքում) և
սկիզբ են առնում ձնհալից հետո ներծծված ծանծաղ/սակավաջուր կախված ջրերից: Ծրագրի
տարածքում որոշ աղբյուրներ մշտահոս են (այսինքն չեն ցամաքում ամբողջ տարվա ընթացքում) և ենթադրաբար սկիզբ են առնում ստորերկրյա ջրերից: Աղբյուրների ջրերի ակունքները և
աղբյուրները քննարկված են 2.6.5 բաժնում:
Աղբյուրների ջրերն օգտագործվում են խմելու, կենցաղային (այսինքն պատրաստման և
մաքրման նպատակով), քաղաքային ջրամատակարարման, որոշակիորեն ոռոգման և սեզոնային հովիվների կողմից անասունների ջրարբիացման նպատակներով: Աղբյուրների ակունքների,
ջրի կուտակման, բաշխման և մատակարարման ծավալների վերաբերյալ տեղեկատվությունը
ներակայացվում է ստորև:
Հիմնահոսքի և աղբյուրների արտահոսքի միջոցով ստորերկրյա ջրերը սնում են մակերևութային ջրերը: Մակերևութային ջրերն օգտագործվում են մի շարք նպատակներով, որոնք
քննարկվում են ստորև: Ստորերկրյա ջրերի արտահոսքը նպաստում է ջրային հաբիտատներին
և դրանց հետ առնչվող ֆլորային/ֆաունային, որոնք ևս քննարկվում են ստորև:
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Ջրամատակարարման աղբյուրների, ջրերի ամբարման, բաշխման և ծավալների վերաբերյալ առկա տեղեկատվությունը գերազանցապես ձեռք է բերվել Gone Native ՍՊԸ աղբյուրների
և ջրօգտագործողների ուսումնասիրությունից (Gone Native, 2013թ.): Տարբեր ջրօգտագործողների
վերաբերյալ ուսումնասիրության արդյունքներն ամփոփված են ստորև:

Խմելու-կենցաղային/քաղաքային ջրի պաշարներ
Ամուլսարի հարակից համայնքների խմելու ջրի աղբյուրների տեղադիրքը բացահանքերի
նկատմամբ նկարագրված է նկ. 2.6.27-ում:
Կենցաղային և քաղաքային ջրամատակարարումը գերազանցապես կատարվում է ծանծաղ կախված ջրերից կամ ստորերկրյա ջրերից սկիզբ առնող աղբյուրներից: Ջերմուկի բնակիչների խմելու և կենցաղային ջուրը մատակարարվում է աղբյուրների 4 հիմնական խմբերից (~89
լ/վրկ ծավալով): Ջրի հոսքի մեծ մասը (~65 լ/վրկ) ապահովվում է ողջ տարվա ընթացքում
քաղաքից ~3 կմ դեպի հյուսիս գտնվող աղբյուրներից: Սկզբնաղբյուրներում ջուրը հավաքվում է,
այնուհետև խողովակաշարով հասցվում է Ջերմուկ և առանձին ջրօգտագործողներին:
Կեչուտի բնակիչների խմելու-կենցաղային ջուրը մատակարարվում է Մեդիկենց խմբի
աղբյուրներից, որոնք ~1 կմ դեպի արևելք են: Աղբյուրների հետազոտության ընթացքում այս
տարածքում առանձնացվել են մշտական աղբյուրներ, որոնք սկիզբ են առնում Կայնոզոյան հասակի բազալտի հոսքերի ստորգետնյա ջրերից: Այստեղ աղբյուրները այնտեղ են, որտեղ
քայքայված ռելիեֆը հասնում է թույլ ջրաթափանցությամբ բազալտի շերտերով հորիզոնին,
ինչպես օրինակ, նստվածքագոյացումների հորիզոնն է: Նախքան ջրամատակարարման ցանց
մտնելն աղբյուրները թափվում են բետոնե ջրհավաք ավազաններ, կենտրոնական ջրամբար,
այնուհետև 220 մմ տրամագով ինքնահոս 2 կիլոմետրանոց խողովակաշար: Աղբյուրների
ջրամատակարարման ծավալը կազմում է ~5-7 լ/վրկ:
Գնդեվազի բնակիչների խմելու-կենցաղային ջուրը մատակարարվում է աղբյուրների
երկու խմբից՝ Յոթ աղբյուրներից, որոնք են գյուղից գտնվում են 17 կմ դեպի հյուսիս-արևելք, և
Դարայուրդի աղբյուրներից՝ 9 կմ դեպի հյուսիս, և Կեչուտի ջրամբարից՝ դեպի արևմուտք:
Աղբյուրներից ջուրը Գնդեվազ է տարվում ինքնահոս խողովակաշարով: Դարայուրդի աղբյուրի
հոսքը կայուն է ողջ տարին, իսկ Յոթ աղբյուրների հոսքը ձմռանը նվազում է:
Սարավանի բնակիչներն օգտագործում են գյուղից դեպի հարավ-արևելք ընկած
աղբյուրը: Ջուրը հոսում է ~3 կմ երկարությամբ ինքնահոս խողովակաշարով, ~5 լ/վրկ
արագությամբ, և թափվում է մի փոքր ջրամբար, որտեղից այն բաշխվում է ջրատարներով և
հասնում բնակիչներին:
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Սարալանջի բնակիչների համար ջուրը հավաքվում է գյուղից դեպի հարավ-արևելք
ընկած աղբյուրներից և ~4 կմ երկարությամբ խողովակաշարով մատակարարվում է 5 լ/վրկ
ծավալով:
Ուղեձորի համար ջուրը հավաքվում է գյուղից 3 կմ դեպի հարավ ընկած աղբյուրներից և
խողովակաշարով անցնում է 3.5 կմ մինչև Ուղեձոր, որտեղ այն ավելի փոքր խողովակաշարերի
ցանցով բաշխվում է առանձին տնային տնտեսություններին:
Գորայքի համայնքի համար խմելու ջուրը մատակարարվում է գյուղից 7.5 կմ հյուսիսարևելք ընկած աղբյուրների խմբից:

Նկ. 2.6.27. Համայնքային աղբյուրների տեղադրություն
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2.7. Մակերևութային ջրեր
Մակերևութային ջրերի ելակետային ուսումնասիրությունն իրականացվել է «Golder»
ընկերության կողմից և ներառում է արևելքում Որոտան գետի ավազանով, արևմուտքում Արփա
գետով, հյուսիսում Կեչուտ ջրամբարով և հարավում Սպանդարյանի ջրամբարով պարփակված
տարածքը: Ուսումնասիրության կիզակետում էին մասնավորապես, Ամուլսար լեռան արևելյան
հատվածում տեղակայված Որոտանի հովտի, արևմտյան հատվածում՝ Արփայի և հարավարևմտյան հատվածում Դարբ գետի (Արփա գետի վտակ) ջրհավաք ավազանները:
Ելակետային տվյալները հավաքագրվել են տարբեր աղբյուրներից, ներառյալ.


հասանելի (հրապարակային) տեխնիկական հաշվետվություններից և տվյալներից,



2007-2015թթ. ընթացքում իրականացված շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի արդյունքներից,



2011թ. օգոստոսին, 2012թ. նոյեմբերին, 2013թ. մարտին և 2014թ. մարտին Գոլդերի տեխնիկական անձնակազմի՝ տեղանք կատարած այցելությունների արդյունքներից:
Սույն գլխում ծրագրի տարածքը սահմանվում է, որպես Ամուլսար լեռան բաղկացուցիչ

մասերը ներառող և ծրագրային հանգույցների ու ենթակառուցվածքների շինարարության
համար նախատեսված տարածքները շրջապատող տարածք: Մակերևութային ջրերի ելակետային ուսումնասիրության տարածքը վերոհիշյալ տարածքի սահմաններից դուրս է տարածվում`յուրաքաչյուր ջրհավաք ավազանում ներառելով ծրագրի տարածքից դեպի ներքև գտնվող
տարածքները, ինչպես նաև հնարավոր ազդակի ջրահոսքերից վերև գտնվող կետերը: Ջրածածկ
տարածքների ջրի ծավալները (հոսքը և փուլը) և ջրի որակի մոնիտորինգը ներկայացված են
2.7.6 և 2.7.7 բաժիններում:
2.7.1. Մակերևութային ջրերի ազգային ռեժիմ և տարածաշրջանային պարամետրեր
ՀՀ-ում կան 14 հիմնական գետավազաններ, ներառյալ՝ Արփայի և Որոտանի ավազանները, որոնք մտնում են Ծրագրի տարածքի մեջ: Նկ. 2.7.1-ում ներկայացված են հիմնական գետավազանները, ինչպես նաև՝ երկրի խոշորագույն գետը: ՀՀ կառավարությունը 14 հիմնական
գետավազաններից յուրաքանչյուրի համար մշակել է էկոլոգիական նորմեր:
Սևանա լիճը գտնվում է Կովկասյան տարածաշրջանում և հանդիսանում է ՀՀ խոշորագույն լիճը, որի ավազանին բաժին է ընկնում Հայաստանի ընդհանուր տարածքի մեկ վեցերորդը:
Խորհրդային դարաշրջանում լճից բացթողումները արհեստականորեն ավելացվեցին, որի
հետևանքով լճի մակերևույթի մակերեսը կտրուկ նվազեց, իսկ կենսաբազմազանությունն ու ջրի
որակը անկում ապրեցին: Լճի որակի և չափերի վերականգնման միջոցառումներ են իրականացվել սկսած 1960-ական թվականների վերջից, և ներառում են 1981թ. կառուցված Արփա գետի
համակարգի հետ հոսք ավելացնող թունելային կապակցումը (Սևան-Կեչուտ թունել): Արփա
գետի վրա կառուցված Կեչուտի ջրամբարը կապված է նաև Որոտան գետի վրա կառուցված
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Սպանդարյանի ջրամբարի հետ, սակայն, վերջինս երբեք չի շահագործվել: Լիճը մնում է բնական
կարևոր ռեսուրս ջրամատակարարման, էլեկտրաէներգիայի արտադրության, ձկնորսության և
հանգստի համար: Սևանա լիճը խստորեն պաշտպանվում է ՀՀ օրենսդրությամբ, և դրա պաշտպանության վերաբերյալ հատուկ օրենք գոյություն ունի, որը քննարկվել է 2-րդ Գլխում: Օրենքը
վերաբերում է Սևանա լճի ջրհավաք ավազանին, էկոհամակարգերին և տնտեսական գործունեության գոտուն: Օրենքում ամրագրված է, որ չի կարող թույլատրվել որևէ գործունեություն,
որը կարող է բացասաբար ազդել Սևանի և դրա էկոհամակարգի վրա: Օրենքի 10-րդ հոդվածն
արգելում է հանքային գործունեությունը կենտրոնական գոտում և լճի անմիջական ազդեցության գոտում: Առաջարկվող ԿՏՀ և ԱԴՎ կայանը, ինչպես նաև պասիվ ջրամաքրման կայանը
(ՊՋՄԿ) կառուցվելու են Արփա գետի վտակի ջրհավաք ավազանի դրենաժում՝ Կեչուտի ջրամբարից հոսանքն ի վար, և այդ իսկ պատճառով այս հանգույցների արտահոսքերը Որոտան և
Արփա գետերի ավազաններն ընդգրկող Սևանա լճի «անմիջական ազդեցության գոտուց» դուրս
են լինելու:

Նկար 2.7.1. ՀՀ գետային ցանց (ՄԱԿ-ի քարտեզագրական բաժին, 2013թ.)

Որոտանի և Դարբի ջրհավաք ավազանների հարևանությամբ գտնվող ԴԱԼ հանգույցի
հետ կապված ծրագրային տարածքը բնականորեն ցամաքեցվում է Արփա գետի ջրհավաք
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ավազանում` Կեչուտի ջրամբարից հոսանքն ի վեր (նկ. 2.7.2): ԴԱԼ-ի տարածքը գտնվում է
Սևանա լճի «անմիջական ազդեցության գոտում»:
2.7.2. Մակերևութային ջրերի որակի ազգային ուղեցույցներ
ՀՀ կառավարությունը մշակել է մակերևութային ջրերի դասակարգման մեթոդաբանություն, որում օգտագործված է Ջրի որակի կանադական ինդեքսը («Water Quality Canadian Index»):
Դա հնարավոր է դարձնում ջրի կարգավիճակի դասակարգումը I-ից մինչև V դասերի, որոնք
արտացոլում են գերազանց, լավ, միջին, վատ և շատ վատ միջակայքը:1
Տվյալ մեթոդաբանություը հնարավորություն է ընձեռում ներկայացնել ջրի որակի տարբեր ցուցանիշների մեծածավալ չափումներ՝ ըստ ինդեքսային արժեքների: Այդ ինդեքսային
արժեքների մեջ մաթեմատիկորեն համադրված են ջրի որակի չափման բոլոր ցուցանիշները, և
դրանց արդյունքում ստացվում է ջրի որակի պարզ նկարագրություն: Համաձայն Եվրոպական
Միության ջրի շրջանակային դիրեկտիվի («Water Framework Directive») ջրային ռեսուրսների
կառավարման պլանների պահանջների՝ ջրային մարմինները պետք է համապատասխանեն
կենսաբանական, քիմիական/ֆիզիկական և հիդրոլոգիական նպատակներին, որոնց համադրությունն արտացոլում է «ջրի որակի ցանկալի կարգավիճակը»: Հայաստանի Հանրապետության
կառավարությունն առայժմ հիմնականում ուշադրությունը կենտրոնացրել է քիմիական/ֆիզիկական և հիդրոլոգիական նպատակներին, քանի որ Հայաստանում կենսաբանական պայմանների մասին առկա տվյալները սահմանափակ են:
2.7.3. Մակերևութային ջրերի ռեգիոնալ ռեժիմ
Ծրագրի տարածքի հիմնական ջրահոսքերը ներկայացված են նկ. 2.7.2-ում: Ծրագրի
տարածքը մոտավորապես հյուսիս-հարավ ուղղությամբ կիսված է ջրբաժանով, որից դեպի
արևմուտք գտնվում է Արփայի ավազանը (Կեչուտից համապատասխանաբար հոսանքն ի վար և
վեր տարածքները ներկայացված են ծիրանագույնով/կարմիրով), իսկ դեպի արևելք՝ Որոտանի
ավազանը (ներկայացված է կանաչով):
Արփա և Որոտան գետերին ամփոփ տվյալները ներկայացված ենէ աղյուս. 2.7.1-ում: Այս
տվյալները կապված են Արաքս բեռնաթափման կետում Արփա և Որտան գետերի առավել խոշոր ջրհավաք ավազանների հետ` այլ ոչ թե միայն ծրագրի տարածքի հետ կապված ջրհավաք
ավազանների հետ: Քանի որ այս ջրհավաք ավազանները ներառում են դաշտավայրային գոտիներ, ապա դրանց հիդրոլոգիական բնութագրիչները տարբերվում են ծրագրի հիմնականում
լեռնային տարածքներին բնորոշ պայմաններից: Մասնավորապես, գոլորշիացման մակարդակը

1 USAID, 2008.Model Guidelines for River Basin Management Planning in Armenia.Report No. 110.
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առավել տաք ցածրավայրերում ավելի բարձր է, իսկ ձնածածկի հալման ցիկլը առավել քիչ է

Նկար 2.7.2. Ծրագրի տեղանքը և մակերևութային ջրերի առանձնահատկությունները

ամիջականորեն ազդում արտահոսքերի վրա:
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Աղյուսակ 2.7.1. Տարածաշրջանային համապատասխան ջրհավաք ավազաններ
(Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն, 2009 թ.)
Ջրհավաք ավազանների առանձնահատկություններ
Տարածք (կմ2)

Արփա Որոտան
2306

2476

1643
712
768
333
764

1828
738
811
327
725

331

293

Տարեկան հոսքն առավելագույն ծավալի դեպքում (մ /վրկ) 24.2

22.9

3

Տեղումներն ընդհանուր տարածքում (մմ )
Հաշվարկային տարեկան տեղումներ (մմ)
Գոլորշիացում (մմ3)
Հաշվարկային տարեկան գոլորշիացում (մմ)
Ընդհանուր տարեկան հոսք (մմ3)
Տեղումներից ձևավորված տարեկան հոսք(մմ)
3

Ծանոթագրություն` * վերաբերում է միայն Հայաստանի տարածքում գտնվող ջրհավաք ավազաններին:

Արփա և Դարբ գետերի ջրհավաք ավազաններ
Ամուլսարը Որոտան և Արփա գետավազանների մի հատվածի ջրբաժանն է: Արփա գետը
հոսում է հյուսիս-արևելքից դեպի հարավ-արևմուտք և անցնում է Ամուլսարի հյուսիս-արևմտյան հատվածով, իսկ հանքի ենթակառուցվածքից ամենամոտ կետը գտնվում է մոտավորապես
0.6 կմ հեռավորության վրա: Դարբ գետը հոսում է Ամուլսարի հարավ-արևմտյան կողմի երկայնքով` հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ, ապա թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք՝ Կեչուտ ջրամբարի հոսանքն ի վար 14 կմ իջնելով միանում է Արփա գետին:
Կեչուտի ջրամբարը գտնվում է Արփա գետի վրա՝ Ամուլսարից դեպի հյուսիս-արևմուտք:
Հանքի ենթակառուցվածքից ամենամոտ կետը գտնվում է մոտավորապես 4.5 կմ հեռավորության
վրա: Կեչուտի ջրամբարն արհեստականորեն կապված է Սևանա լճին երկու թունելներով, որոնց
հանրագումարային երկարությունը կազմում է մոտ 48 կմ: Ջրամբարների/գետավազանների
միջև փոխկապակցված թունելների այս համակարգը Հայաստանի Հանրապետության ջրամատակարարման ազգային ռազմավարության մաս է կազմում:
Կեչուտի ջրամբարից դեպի Սևանի թունելի համակարգ բեռնաթափման կետը տեղակայված է ջրամբարի հարավ-արևմտյան անկյունում: Բացի այդ, ջրամբարի հոսքաջրերն օգտագործվում են Գնդեվազի հարևանությամբ գտնվող ՀԷԿ -ի ջրամատակարրման համար:
Ջերմուկի հիդրոթերմալ աղբյուրները գտնվում են Ջերմուկ քաղաքի շրջակայքում`
Կեչուտի ջրամբարից հոսանքն ի վեր:
Այս աղբյուրների ջրերի քիմիական անալիզի արդյունքները Ծրագրի տարածքի ստորերկրյա ջրերի անալիզի արդյունքների համեմատությամբ ցույց են տալիս, որ դրանք էականորեն
տարբերվում են ծրագրի տարածքի ստորգետնյա ջրերից: Առավել մանրամասնորեն այս խնդիրներին անդրադարձ է կատարվել ստորգետնյա ջրերին նվիրված բաժնում:
Գնդեվազի ջրամբարը (նկ. 2.7.2) գտնվում է Արփայի ջրհավաք ավազանի տարածքում՝
Գնդեվազ գյուղից դեպի արևելք և ԿՏՀ-ից դեպի հյուսիս-արևելք: Համաձայն սկզբնական նախա-
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գծի՝ նախատեսվել է ջրամբարը սնել արհեստական դերիվացիոն/կողմնատար ջրանցքի միջոցով, որը հայտնի է որպես Գնդեվազի ջրանցք և նկարագրվում է ստորև, սակայն ներկայումս այն
սնվում է միայն ձնհալից և ջրամբարի վերին հատվածի դրենաժից:
Դեպի հյուսիս հոսող դրենաժի վերերկրյա դերիվացիոն ջրանցքը հարակից հովիտից
բնական ջրահոսքն ուղղորդում է դեպի հարավ՝ Գնդեվազի ջրամբար, որը բեռնաթափում է
ջրամբար խողովակի միջոցով: Ջրամբարը չի օգտագործվում Գնդեվազ գյուղի խմելու ջրի մատակարարման նպատակով: Ջրամբարի ջրամատակարարման տարածքը սահմանափակվում է
ջրամբարից ներքև ընկած դաշտերով, որտեղ ամառային ամիսների ընթացքում, երբ շրջակայքի
խոտածածկն օգտագործվում է անասնապահների կողմից, ջրամբարը անասունների համար
խմելու ջրի աղբյուր է հանդիսանում: Ջրամբարից ջուրը ամբարտակի անմիջապես ներքևից
լցվում է կիրճով անցնող ջրահոսք:
Գնդեվազի ջրանցքը գտնվում է Ամուլսարից դեպի հյուսիս և արևմուտք, սկիզբ է առնում
Որոտան գետից և մոտ 1 կմ արևմտյան ուղղությամբ ձգվելով ԴԱԼ-ի երկայնքով հոսում է դեպի
Գնդեվազ գյուղը: Ջրանցքի երկրորդ հերթը ճյուղավորվում է ԿՏՀ մոտակայքում և հարավարևելքով հոսում է դեպի Գնդեվազի ջրամբարը: Ջրանցքը բաց բետոնապատ կառույց է, որն ի
սկզբանե նախատեսված է եղել Ամուլսարի հյուսիսում տեղակայված Արխաշանից Գնդեվազը
ոռոգման ջրով մատակարարելու համար: Ջրանցքը շահագործման պիտանի չէ և երկար տարիներ չի օգտագործվել, իսկ դրա հատվածները կամ լցված են հողով կամ բացակայում են: Ներկայումս ջրանցքում առկա ցանկացած ջուր ենթադրաբար գոյանում է կամ ձնհալից կամ ջրանցքի
կարճ հատվածներից տեղափոխված հարակից ջրահոսքերից: 2015թ.-ից Գեոթիմ ընկերությունը
վերանորոգում և նախատեսվում է շահագործման հանձնել այն 2016թ. կեսերին:
Գնդեվազի ջրամատակարարման համար օգտագործվող խողովակ սկիզբ է առնում Որոտանի վերին հոսանքի Արխաշանի աղբյուրներից և ձգվում է ջրանցքի մի հատվածի երկայնքով:
Ծրագրում ունեցած էական նշանակության պատճառով Ծրագրի տարածքի հարավարևմտյան կողմում տեղակայված Դարբի ջրհավաքը ցուցադրված է (դեղին) նկ. 2.7.2-ում: Դարբ
գետը Ծրագրի իրականացման տարածքում գտնվող Արփայի խոշորագույն վտակներից է: Հաշվի
առնելով Ծրագրում ունեցած նշանակությունը, Դարբի ենթաավազանը նկ. 2.7.2-ում ներկայացված է դեղին գույնով: Ծրագրի առաջարկվող բացահանքերի տարածման գոտու մի մասը մտնում
է Դարբ գետի ջրհավաք ավազանի մեջ: Դարբի ենթաավազանը Սևանա լճի մասին օրենքով չի
կարգավորվում, քանի որ Կեչուտից հոսանքն ի վար ընկած տարածքում Արփային է միանում:
Ամուլսարի արևմտյան կողմի տոպոգրաֆիկ գոգավորության մեջ, Դարբի ենթաավազանի տարածքում, կա փոքր լեռնային լճակ, որը անվանված է Բենիկի լճակ (նկ. 2.7.5): Այս լճակի
մակերեսը կազմում է մոտ 1 հա և օգտագործվում է Ամուլսարում իրականացվող երկրաբանա-
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հետախուզական ծրագրի ջրամատակարարման նպատակով: Լճակի հատակի մակերևույթային
շերտը հարուստ է հանքային ապարներով, իսկ լճակի սնումը կատարվում է մակերևութային
ջրահոսքերից և լեռնագագաթի արևմտյան կողի մի շարք աղբյուրներից: Բենիկի լճակը կարևորվում է բնականորեն ցածր pH ցուցանիշով (տվյալների համաձայն՝ մինչև 3) և ջրաճահճային
բնորոշ կենսաբազմազանությամբ: Միջին խորությունը 8 մետր է, և աչքի է ընկնում առկա
բուսատեսակների հարուստ բազմազանությամբ:
Ինչ վերաբերում է Ծրագրի կապակցությամբ առաջարկվող հիմնական ենթակառուցվածքին, ապա բացահանքի միայն մեկ մասն է տեղակայվելու Արփայի ջրհավաքի ենթաավազան
հանդիսացողԴարբ գետում: ԴԱԼ-ի հանգույցը տեղակայվելու է Արփա գետի ջրհավաք ավազանի սահմաններում՝ բեռնաթափվելով Կեչուտի ջրամբարից վերև ընկած Արփա գետը, իսկ ԿՏՀ-ը,
ԱԴՎ-ը և ՊՋՄԿ ամբողջությամբ տեղակայված են լինելու Արփայի ջրհավաքի տարածքում`
հոսելով Կեչուտի ջրամբարից հոսանքն ի վար: Ջարդիչը տեղակայված է Արփայի ջրհավաք
ավազանում և տարածվում է ջրհավաք ավազանի ջրաբաժանի տարածքում` բեռնաթափվելով
Կեչուտի ջրամբարից վերև, որտեղից էլ հոսելում է ջրամբարից ներքև:
Որոտանի ջրհավաք ավազան. գետը հոսում է հարավային ուղղությամբ` անցնելով
Ամուլսարի արևելյան լանջով և Ծրագրի տարածքի մոտ ունի մոտավորապես 6-10 մ լայնություն
և 0.3-0.8 մ խորություն: Գետը հոսում է շրջակա սարահարթից որպես կանոն 30-80 մ ցածր
ընկած խոտածածկ կտրտված հովտով, որն ավելի է խորանում Ծրագրի տարածքից դեպի
հյուսիս: Ամուլսարին հարող տարածքի գետահունում նկատելի են բազալտային արմատական
ապարների մերկացումներ: Որոտան գետը հոսելով Ծրագրի ազդակիր տարածքով թափվում է
Սպանդարյանի ջրամբար` առաջարկվող Տիգրանես-Արտավազդես բացահանքից մոտ 6.3 կմ և
Գորայքից դեպի հարավ-արևելք (նկ. 2.7.2): Սպանդարյանի ջրամբարը Սպանդարյան-Կեչուտ
չգործող թունելով կապված է Արփա գետի վրա կառուցված Կեչուտի ջրամբարին: Հայտնի է, որ
ներկայումս թունելը ջրի տեղափոխման համար չի օգտագործվում: Սպանդարյան և Կեչուտ
ջրամբարներից հոսանքն ի վար ընկած Որոտան և Արփա գետերի տարածքները համապատասխանաբար ենթակա չեն Սևանա լճի մասին օրենքով կարգավորման:
Սպանդարյանի-Կեչուտ թունելի երկարությունը մոտ 22 կմ է: Այն տարածվում է բացահանքերի տարածման գոտուց և ԴԱԼ տարածքից մոտ 3 կմ արևմուտք՝ դեպի ԿՏՀ-ից արևելք
ընկած գոգավորությունը: Չնայած թունելի շինարարությունն ավարտվել է 2003 թ.-ին, Սպանդարյանի ջրամբարից ջրառը փակված է և թունելը չի գործում:
Դիտարկվող հոսքը պայմանավորված է թունել ներթափանցող ստորգետնյա ջրերով, այլ
ոչ՝ Սպանդարյանի ջրամբարից ուղղակիորեն տեղափոխվող ջրահոսքերով: Այս եզրահանգումը
հիմնավորվում է շրջակա միջավայրում առկա իզոտոպների և բեռնաթափման կետում հավաք-
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ված նմուշների քիմիական անալիզների արդյունքներով: Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի և
Կեչուտ-Սևան թունելի սկզբնական մասի ընդհանուր ուղղվածությունը ներկայացված է նկ.
2.7.3-ում:

Նկար 2.7.3. Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի տեղադրություն (մոտավոր ուղղվածություն)

Որոտան գետի ավազանում գտնվում են մի քանի ջրամբարներ՝ Սպանդարյանի ջրամբարը և ՀԷԿ-երի ջրամատակապրարման համար կառուցված Անգեղակոթի, Տոլորսի և Շամբի
ջրամբարները, որոնք, բացի Սպանդարյանի ջրամբարից, ուսումնասիրվող տարածքից դուրս են:
Սպանդարյանի ՀԷԿ-ը տեղակայված է ջրամբարից հոսանքն ի վար գտնվող (հարավային)
եզրում (նկ. 2.7.2):
2.7.4. Հոսքի երկարաժամկետ տվյալներ
Ծրագրի տարածքում հիմնական գետերի հոսքի ռեժիմի բնութագրման համար պահանջվող երկարաժամկետ հրապարակային տվյալների հասանելիությունը սահմանափակ է:
Այնումենայնիվ, Որոտան գետից հոսանքն ի վեր դեպի Սպանդարյանի ջրամբարը որոշ
պատմական տվյալներ ձեռք են բերվել: Կեչուտ ջրամբարի ջրհեռի, ՀԷԿ-ից ջրի բաց թողնման և
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Սևանա լճի ջրի տեղափոխման վերաբրյալ գրանցված տվյալներ չեն հայտնաբերվել (բացի որոշ
էպիզոդիկ վկայություններից, որոնք ներկայացվում են ստորև):
Որոտան գետի ջրհավաք ավազան. գետի տարեկան միջին հոսքը համարյա նույնն է ՀՀ-ի
բոլոր գետերի համար և տարվանից կախված կարող է տարբեր լինել: Առավել չոր տարիներին
գետի հոսքը խիստ նվազում է: Առավելագույն հոսքը դիտարկվում է գարնանային ամիսներին`
ամենամյա ձնհալի և տարվա ընթացքում ամենախոնավ ամսվա ըթացքում: Տարվա այլ ամիսներին հոսքը պահպանվում է ստորգետնյա հունային ջրերի միջոցով, որոնք ձևավորվում են տեղումներից, մասնավորապես ամառային ամիսներին տեղացած անձրևերի և աշնանային շրջանում ճակատային տարափների հաշվին:
Ծրագրի տարածքից մի փոքր վեր՝ գետի հոսանքն ի վեր, կառուցվում է ՄԱՆԵ փոքր հիդրոէներգակայանը (ՓՀԷԿ), որի շրջանակներում ջրահոսքերի որոշ վերլուծություններ են իրականացվել (ERA, 2011 թ.): Համապատասխանաբար 507 կմ2 ջրհավաք տարածքով Որոտանի դեբիտի
չափումները, 1943–1987 թթ., 45-տրվա կտրվածքով իրականացվել են պատմական ՈրոտանԲորիսովկա չափիչ կայանում (նախկինում տեղակայված էր Սպանդարյանի ջրամբարից հետո):
Սպանդարյանի ջրամբարի շահագործումից հետո, չափիչ կայանը տեղափոխվել է Գորայք՝
ներառվելով նոր Որոտան-Գորայք չափիչ կայանի տեղանքում, որի հետևանքով զգալիորեն
նվազել է Որոտանի ջրհավաքի մակերեսը (հասցվելով 268 կմ2 կամ 26,800 հեկտարի): Երկու
տեղանքներն էլ գտնվում են Ծրագրի տարածքից ներքև:
Որոտան-Գորայք չափիչ կայանից ստացված դեբիտի պատմական տվյալները (1987–2006
թթ.) համակցվել են Բորիսովկա չափիչ կայանի տվյալների հետ, որպեսզի Գորայք չափիչ կայանի ջրհավաքի փոքր տարածքի համար, որը ներառում է Սպանդարյանի ջրամբարից հոսանքն ի
վեր գտնվող Որոտանի հովիտը, ավելի ամբողջական տվյալների շտեմարան կազմվի: Վերոհիշյալ օբյեկտները ներայացված են նկ. 2.7.2-ում:
Աղյուսակ 2.7.2. Որոտանի ընդհանուր տարեկան հոսքը տեղումների համեմատությամբ (1962-1987թթ.)
Վիճակագրական
տվյալներ

Տեղումների տարեկան քանակ (մմ)

Տարեկան ընդհանուր ծավալ (մ³/տ)

Կանխատեսվող
հոսք (ելք), մմ/տ

Ելք/տեղումներ
(%)

Միջին

737.1

122,716,895

458

62%

5%

570.7

63,020,104

235

41%

25%

666.8

91,668,560

342

51%

50%

739.3

119,732,936

447

60%

75%

798.7

148,791,570

555

70%

95%
79%
925.4
195,483,780
729
Ծանոթագրություն: Պրոցենտիլները հիմնված են ընդհանուր ամսական տեղումների (Որոտան լեռնանցք)
և միջին ամսական հոսքի արագության վրա (Որոտան-Գորայք չափիչ կայան), որոնք երկուսն էլ ներառում են 1962-1987թթ. ընթացիկ հոսքի/ տեղումների վերաբերյալ գրանցված տվյալները: Չափիչ կայանի
մակերեսը 268 կմ²:
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Աղյուսակ 2.7.2-ում ներկայացված է Գորայքի չափիչ կայանի 1962-1987թթ. տվյալների
վրա հիմնված ջրհավաքի հոսքի (ելք) և պրոցենտիլներով ներկայացված մի շարք հոսքի տվյալներ: Վերջինս էլ իր հերթին համեմատվել է Որոտանի լեռտնանցքի կայանի համանման ժամանակահատվածում կատարված պրոցենտիլներով արտահայտված տարեկան տեղումների
տվյալների հետ: Աղյուսակի տվյալները վկայում են, որ տոկոսային հարաբերակցությամբ ելքը
(օր.՝ մակերևութային ջրահոսքերի ֆրակցիա) մեծանում է տեղումների քանակի մեծացմանը
զուգընթաց: Սա տեղի է ունենում, երբ տեղումների ինտենսիվությունը գերազանցում է ինֆիլտրացիայի արագությանը՝ թե ինտենսիվ անձրևների կամ հողի գերխոնավության պատճառով:

Նկար 2.7.4. Գորայքի չափիչ կայանի միջին ամսական հոսքերի տեկոսային բաժնի համեմատականը
«Որոտանի լեռնանցքի» պրոցենտիլով արտահայտված տեղումների ընդհանուր
ամսական քանակի հետ (1962-1987թթ. համաժամանակյա տվյալները)

Հիմնվելով տվյալների նույն հավաքակազմի վրա և հիդրոլոգիական տարվա կտրվածքով,
նկ. 2.7.4-ում է բերված է պրոցենտիլով արտահայտված ամսական հոսքի և ամսական տեղումների քանակի համեմատականը:
Ձնհալի տարեկեն քանակը սովորաբար ավելացվում է մայիս/հունիսի միաժամանակյա
առավելագույն հոսքին: Հատկանշական է, որ հոկտեմբեր-հունվար ամսիների համեմատաբար
բարձր ամսական ընդհանուր տեղումների 95-րդ տոկոսային բաժինը (ցածր հավանականություն) նույն ամիսների հոսքի տվյալներում արտահայտված չէ:
Երբ հաշվի ենք առնում ամսական կտրվածքը, ապա հիմնական ջրահոսքերում հոսքի
վրա ամենախոնավ ամսվա ազդեցությունը թուլացնում են ստորգետնյա ջրերի համեմատաբար
ցածր մակարդակը, հիմնական հոսքը և հողի խոնավության դեֆիցիտը (ամառային չոր ամիսնե-
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րից հետո): Ձմռան առաջխաղացմանը զուգընթաց, երբ տեղումներ ձյան տեսքով են ստանում,
ձաշերտի տեսքով պահպանվում են մինչև գարնանային ձնհալը:
Արփայի և Դարբի ջրհավաք ավազաններ
Արփա և Դարբ գետերի հոսքի պատմական տվյալները հասանելի չեն, իսկ Ծրագրի տարածքի հարևանությամբ Արփա գետի մոտ` Կեչուտի ջրամբարից վերև և ներքև պատմական
չափիչ կայաններ չեն հայտնաբերվել: Կեչուտի ջրամբարից ներքև տեղակայված է սովորական
ջրուղի, որի հոսքի ռեժիմը չի արտացոլում բնական ջրուղու հոսքի օրինաչափությունները:
Հավանաբար, փոքր չափերից ելնելով, Դարբ գետի համար հոսքի երկարաժամկետ տվյալներ
հասանելի չեն:
Գնդեվազից դեպի արևմուտք գտնվող ՀԷԿ-ը կարող է Կեչուտից լրացուցիչ հոսքն ուղղակիորեն ուղղորդել դեպի բեռնաթափման կետ` սակավ հոսքի շրջանների ժամանակ այդ տարածքից ներքև մեծացնելով Արփայի հոսքը: ՀԷԿ-ից ներքև տեղակայված երկու ձկնաբուծարանները Արփայի սպառողական ջրօգտագործողներ չեն հանդիսանում: ՀԷԿ-ը և ձկնաբուծարանները ցուցադրված են նկ. 2.7.5-ում և քննարկվում են նաև 2.7.7 բաժնում:

Նկար 2.7.5. Մակերևութային ջրերի մոնիտորինգային կետեր
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2.7.5. Մակերևութային ջրերի հոսքի մոնիտորինգ
Հոսքի կետային չափումներ
Ծրագրի տարածքում երեք հիմնական գետերի և մի քանի վտակների հոսքի չափումներ
են կատարվել 2008, 2010 և 2011 թթ., իսկ տվյալները հասանելի են Գեոթիմի Monitor Pro տվյալների շտեմարանում: Ամռան վերջում և գարնան սկզբին գրանցված ամսական միջին հոսքի
տվյալները ևս ներկայացված են այս հաշվետվություններում:
2012-2013 և 2013-2014 թթ. ձմեռային-գարնանային սեզոնների ընթացքում շարունակական մոնիտորինգին զուգահեռ և դրան ի հավելումն, կատարվել է ջրհավաք ավազանի չափիչ
կայաններից հոսքի կետային չափումների տվյալների հավաքագրում (չափման և այլ կետերում,
որոնք հասանելի են Գեոթիմի Monitor Pro տվյալների շտեմարանում): 2008-2011թթ. իրականացված մոնիտորինգային կետերի տեղադիրքերը և 2012-2015թթ. Շարունակական և հոսքի կետային մոնիտորինգի տվյալները ներկայացված են նկ. 2.7.5-ում:
Աղյուս. 2.7.3-ում նկարագրվում են սեզոնային հոսքի օրինաչափությունները, իսկ աղյուս.
2.7.4-ում՝ եռամսյակային կտրվածքով մոնիտորինգային շրջաններում կատարված միջին հոսքի
չափումների տվյալները:
Աղյուսակ 2.7.3. Սեզոնային հիդրոլոգիական օրինաչափություններ
Եռամս- Ամիսներ
Հոսք և հիդրոլոգիական կառուցվածք
յակ
Բարձրադիր դիրք ունեցող տեղանքները սառչում են, հիմնական գետերում դիհունվարԵ1
տարկվում է սակավ հոսք, ցածր բարձրություններում որոշ քանակությամբ տեղումմարտ
ներ են տեղում
ապրիլԳարնանային ձնհալի շրջանը սովորաբար սկսվում է ապրիլ-մայիսին, հունիս/
Ե2
հունիս
հուլիսին դիտարկվող առավելագույն հոսքերը կախված են բարձրությունից
հուլիսՀուլիսին ձնհալը կարող է շարունակվել: Օգոստոս-սեպտեմբերին դիտարկվում է
Ե3
սեպառավել փոքր ջրահոսքերի սակավաջրություն և տեղումների ամենաքիչ քանակուտեմբեր
թյունը
Ճակատային անձրևները և ջերմաստիճանների նվազումը առավել փոքր ջրհավաք
Հոկտեմավազաններում հագեցնում են հոսքաջրերից ձևավորվող հոսքի ակտիվացմանը:
Ե4
բեր –դեկՄեկնարկում է ձնածածկի ձևավորումը, բարձրադիր տեղանքները կարող են
տեմբեր
սառցապատվել:

Աղյուս. 2.7.4-ում նշված են յուրաքանչյուր տեղանքում հավաքված հոսքի չափման
կետերի քանակը և բոլոր տեղանքներում, յուրաքանչյուր եռամսյակում գրանցված հոսքի տվյալները: Սակավաջուր հոսքի Ե3 շրջանում ընտրված քանակությամբ վայրերում կատարված առավել փոքր հոսքաջրերի հոսքի տվյալները սահմանափակվում են 2010 և 2011թթ.-ով: Հիմնական
գետերում հոսքի կետային չափումների տվյալներն առավել ամբողջական են:
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Աղյուսակ 2.7.4. 2008-2015թթ միջին սեզոնային հոսքի մոնիտորինգի տվյալներ.
հոսքն արտահայտված է մ3/վրկ-ով
Տեղանք

վար

վեր

Վար

վեր

Դարբ

Դարբի
վտակ

Որոտան

Որոտանի
վտակ

Տարի
Եռամսյակ

2008
??

Arpa 1
Arpa 2
Arpa 3
Arpa 4
AW009
AW010
AWJ1
FDMP10
FDMP11
FDMP12
FDMP13
FDMP14
FDMP8
FDMP9
Site 28 G1
Site 28 G2
Site 28 G3
Site 28 G4
AW028
AW029
AW063
FDMP1
FDMP2
FDMP3
FDMP4
FDMP5
FDMP6
FDMP7
FM10
FM12
Site 27
AW005
AW006
Darb1
Darb2
AW004
AW021
AW021a
AW041
AW064
FDMP19
FDMP20
MP3
MP4
North Erato
AW001
AW003
AW007
AW008
AW015
AW017a
AW065
Vorotan
AW002
AW017
AW025
AW026
AW027
AW030

2011
2

3

3.06
3.05

2011

2012

2013

4
2
3
2
3
4
1
2
Արփա գետ, Կեչուտի ջրամբարից հոսանքն ի
3.14
2.67
2.96

3

2014

2015

4

1

2

2

3

2.61

3.21 4.41 4.57 3.62
3.77 4.50 4.66 4.15
5.28 3.87

2.82 2.74 2.91 2.60
2.86 2.75 3.00 2.80

7.68
3.94
1.06 3.01
Արփայի վտակ, Կեչուտի ջրամբարից հոսանքն ի

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.001 0.00
0.00 0.00
0.001 0.00
0.000 0.000 0.001 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.002 0.001
0.001 0.000
0.082
0.069

0.048
0.431 0.071
0.022

0.000
0.006

0.205
0.965

0.207 0.220 0.200 0.205
0.887 0.780 1.080 0.900

0.005

0.165

0.160 0.180 0.200 0.175

0.183 0.000
0.000 0.000
0.060 0.000
0.001 0.000
0.003 0.000
0.000 0.000
0.008
0.006 0.003 0.015 0.071
0.004 0.001 0.022
0.006
0.059 0.002 0.000
1.318 0.188
1.107 0.189
0.432 0.408 1.760
0.828 1.193 1.873

0.230

0.002 0.004 0.028
0.019
0.205 0.023
0.278 0.000
0.006 0.000
0.300 0.000

0.003
0.001
0.009
0.005

3.480
6.995

0.677 0.700 1.700 0.800
1.347 1.540 4.700 1.500

2.591

5.305

1.127 1.180 4.300 1.300

2.934

0.063
2.095
3.776 6.018

0.002 0.000 0.005
0.005 0.051 0.070
0.004 0.022 0.028 0.012 0.002
3.604 2.742
6.054
6.708 3.246

2.803

4.109

1.786 4.069
0.016
2.550 5.954
0.000
0.095

0.087 0.080 0.100 0.080

0.189
0.012
0.019
0.024

2.498

3.903 2.007
0.237

0.015 0.077
0.008 0.102
0.002 0.109
0.013

0.001 0.001
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Տեղանք

Տարի

Եռամսյակ
AW030a
AW040a
AW066
AW067
FDMP15
FDMP16
FDMP17
FDMP18
FM1
FM2
FM3
FM4
FM5
FM6
FM6WEIR
MP1
MP2
Եռամսյակային տվյալներ

2008

2011

??

2

3

2011
4

2

2012

3

2

3

2013
4

1

2

3
0.061

2014
4

1

2015
2

2

3
0.005
0.081 0.000

0.006
0.151 0.318
0.002 0.000
0.000 0.000
0.008 0.002
0.006 0.002
0.070
0.091
0.031
0.001
0.136
0.199

8

18

27

9

9

18

18

0.062
0.138
0.031
0.001
0.182
0.196

9

6

13

10

0.049 0.004 0.003 0.060
0.006
0.280
0.004
0.114 0.084
0.009
0.147 0.164
2
15
22 26 136
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Շարունակական մոնիտորինգ
2012թ. նոյեմբերից մինչև 2013թ. մայիսը և 2013թ. դեկտեմբերից մինչև 2014թ. մայիսը
Որոտան, Արփա և Դարբ գետերի ջրհավաք ավազանների ջրահոսքերի ընտրված կետերում
կատարվել է հոսքի շարունակական մոնիտորինգ (տվյալները հասանելի են Գեոթիմի Monitor
Pro տվյալների շտեմարանում):
Նկ. 2.7.6 և 2.7.7-ում ներկայացված են հիմնական գետերը և հանքի տարածքում գտնվող
հոսքերի ջրհավաք ավազանները, որոնցում շարունակաբար մոնիտորինգ է իրականացվել:
Աղյուս. 2.7.3-ում բերված են կայանի տեսակի և բնութագրիչների առանձնահատկությունները
(ջրհավաք ավազանի տարածք, ջրանցքի թեքություն, կայանի բարձրություն), ինչպես նաև
ջրհավաք ավազանների վերաբերյալ որոշ մանրամասներ (ջրհավաքի միջին բարձրություն,
լանջի թեքություն և կողմնադրություն) և մոնիտորինգի տարին:
Տեղադրվել են հոսքի մենիտորինգի երկու տիպի կայաններ. ջրթափերում և բաց
ջրանցքներում տեղարված մոնիտորինգային կայաններ: Կայաններում ներառվել են ներկառուցված տվյալների գրանցիչ սարքով ճնշման ցուցիչներ, որոնք տեղադրվել են ջրթափերում կամ
ջրուղիների հոսքերի ափերում թաղված հատվածներում: Ձեռքով ջրի մակարդակի դյուրացման
նպատակով տեղադրվել են նաև վահանակներ և ցուցիչի գրացած տվյալների չափաբերիչ:
Առավել փոքր ջրահոսքերի մոնիտորինգի համար ջրթափերում տեղադրվել են ուղղանկյուն կտրվածքային կայաններ, որոնք կառուցվել են տեղանքում ձեռքի տակ եղած նյութերի
օգտագործմամբ: Ջրթափերի չափերը նախագծվել են ջրուղիների ֆիզիկական չափերի, հոսքի
կետային չափումների, բրիտանական ISO 1438 (ԲՍ, 2008թ) ստանդարտի ու դաշտային չափումների (ՀՀԿ, 2010թ) հղումների հիման վրա:
Առավել մեծ ջրահոսքերի ու ընտրված փոքր վտակների մոնիտորինգն իրականցվել է
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բաց ջրուղիներում տեղադրված կայանների միջոցով, իսկ հատվածքային տրամատների մշակման համար օգտագործվել են դաշտային տվյալների և մոնիտորինգի տարածքների տոպոգրաֆիկան ուսումնասիրության տվյալները: Այս կայաններում գրանցված ըստ շրջանների շարունակական մոնիտորինգի տվյալները փոխակերպվել են հոսքի գնահատման տվյալների, որը և
ներկայացված է ստորև բերված աղյուսակում:

Նկար 2.7.6. Ծրագրի տարածքում շարունակաբար վերահսկված չափված հոսքով ջրհավաք ավազանների
տարածման գոտիներ

Գոլդերի անձնակազմը 2012/2013թթ մոնիտորինգային շրջանի համար կայանները տեղադրել է Գեոթիմի դաշտային անձնակազի աջակցությամբ: 2013/2014թթ մոնիտորինգային
շրջանի համար կայանների տեղադրումը Գոլդերի կողմից ներկայացված մեթոդական ցուցումներով իրականացվել է Գեոթիմի անձակազմի կողմից:
Շարունակական մոնիտորինգի տվյալների ամփոփագիրը ներկայացված է աղյուս. 2.7.5ում:
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Աղյուսակ 2.7.5. Շարունակական մոնիտորինգի տվյալների ամփոփագիր
Մոնիտորինգ ժամանակաշրջան
Կայաններից հավաքագրված գրառումները
Կայաններից հավաքագրված գրառումների ընդհանուր քանակ
Երկու շրջաններում է առկա գրանցված տվյալներ
Երկու շրջաներում գործող կայանների քանակ

2013/2014
13
19
4
5

2012/2013
9
9

Նկար 2.7.7. Ծրագրի տարածքում շարունակաբար վերահսկված չափված հոսքով ջրհավաք ավազանների
տարածման գոտիները հանքի տարածքի առավել փոքր ջրահոսքերում

Ելակետային տվյալների մեկնաբանություն
2012-13թթ. մոնիտորինգային տվյալները ցույց են տալիս, որ ձմռանը Որոտան գետի FM-6
վտակի և Որոտանի կայանի հոսքը համեմատաբար կայուն են, իսկ գարնանային ձնհալի ընթացքում արագորեն բարձրանում է: Արփայի հոսքը 2012-13թթ ձնհալի շրջանում համեմատաբար ավելի կայուն է, որը պայմանավորված է Կեչուտի ջրամբարի արհեստական վերահսկմամբ:
Այս գետերում ամենացածր հոսքը դիտարկվում է ձմռանը, որը երկու տարիների համար
Արփայի չափիչ կայանում կազմել է 2.5մ³/վրկ, իսկ Որոտանի չափիչ կայանքում համապատասխանաբար` 1.4 մ³/վրկ: 2013/14թթ մոնիտորինգային շրջանի ընթացքում Դարբ գետի վերաբերյալ
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տվյալներ հասանելի չեն: 2014/15 թթ. մոնիտորինգային շրջանի տվյալները հիմնականում համապատասխանում են նախորդ տարվա տվյալների հետ:
Առաջարկվող բացահանքերի տարածքում մակերևութային ջրահոսքեր կամ աղբյուրներ
չկան: Մակերևութային ջրահոսքեր և աղբյուրներ առկա են ԴԱԼ և ԿՏՀ տարածման գոտիներում:
Ամուլսարից և Որոտանից դեպի արևելք ընկած սարահարթի վրա Դարբ և Որոտան
գետերը սնող բազմաթիվ փոքր մշտահոս վտակներ են առկա: FM-6 մշտահոս վտակը թափվում
է ԴԱԼ-ից դեպի արևելք ընկած հովտում, 27-րդ տեղամասի վտակը թափվում է ԴԱԼ տեղանքում,
իսկ թիվ 28 տեղամասի G1և G2 վտակները՝ ԿՏՀ տեղամասից վերև:
28-րդ տեղամասի G1 և G2 կայանները, G3 կայանը (ջրթափի կայան) վնասվել են և մոնիտորինգային շրջանում պիտանի տեղեկատվություն չի գրանցել: Սակայն, անտեսելով G2 ջրհավաք ավազնի համեմատությամբ G1 ջրհավաքի փոքր չափերը 28-րդ տեղամասի G1 ջրհավաք
ավազանը սնում է G3 ավազանից բխող հոսքերը` հիմնավորելով, որ ցածր հոսքը պահպանվում
է ստորգետնյա ջրերի հաշվին: 2013, 2014 և 2015թթ ընթաքում այս ջրհավաքի աղբյուրների
մոնիտորինգ չի իրականացվել:
Առաջարկվող Էրատո և Տիգրանես/Արտավազդես բացահանքերից ներքև լանջերին տեղակայված Որոտանի MP-1 և MP-2 վտակներում ձմեռային շրջանում դիտարկվում է համեմատաբար կայուն հոսք, որը վկայում է ստորգետնյա ջրերի ելքի մասին:
Գարնանային ձնհալի շրջանում այս վտակները սնվում են ժամանակավոր հոսքերով,
որոնք ձմռան վերջում չոր են: 14-րդ տեղամասում տեղակայված չափիչ կայանում գրանցված
տվյալները ցույց են տալիս, որ գարնանային ձնհալի շրջանում հոսքն ավելանում է, իսկ տարվա
մնացած ժամանակահատվածում ջրանցքը չոր է:
Լեռների արևմտյան հատվածում գտնվող թիվ 28 տեղամասի հոսքերը մոնիտորինգային
շրջանում ևս չոր են եղել, սակայն, այդ տեղամասի հյուսիսային վերջավորությունը կարող է
ենթարկվել տեղական ջրօգտագործողների ազդեցությանը:
Հոսքի սակավաջուրություն և բնապահպանական հոսքի պայմաններ
Բարեխառն կամ մայրցամաքային կլիմայական պայմաններում (ինչպիսին Հայաստանի
կլիման է), սակավաջուր հոսք է համարվում օրական նվազագույն միջին հոսքերի 95-րդ
տոկոսային բաժինը (Q95): ԴԱԼ-ից դեպի արևելք Որոտանի վրա գտնվող ՀԷԿ-ի (ջրհավաքի հաշվարկված տարածքը կազմում է 85.2 կմ²) Q95 արժեքը կազմում է 0,4 մ3/վրկ : Հաշվարկը հիմնված
է Որոտան Բորիսովկա (507 կմ2 ջրհավաք տարածքով) և Որոտան-Գորայք (268 կմ²) չափիչ
կայանների տվյալների հաճախականության անալիզի վրա, որոնց արդյունքներն ստացվել են
ջրհավաք տարածքի մասշտաբավորման միջոցով:
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Էկոլոգիական հոսքը տարբերվում է սակավաջուր հոսքից1. դա գետի հոսքերի այն նվազագույն մակարդակն է, որը պահանջվում է գետային ցանցի էկոհամակարգի համապատասխան ֆունկցիաների ապահովման համար: Համաձայն այդ մոտեցման ենթադրվում է, որ էկոլոգիական հոսքը կազմում է 10 հաջորդական օրերի ընթացքում արձանագրվող միջին հոսքի 75%ը՝ ձմեռային շրջանում նվազագույն հոսքով (Հայաստանում սովորաբար տարվա ընթացքում
ամենասակավաջուր շրջանը հենց ձմեռան սեզոնն է): Ծրագրի առաջարկվող տարածքից անմիջապես գետն ի վեր նախատեսվող ՀԷԿ-ի (ՄԱՆԵ փոքր ՀԷԿ) պարագայում Որոտանի բնապահպանական նվազագույն հոսքը սահմանվել է 0.3 մ3/վ:
Հոսքի երկարաժամկետ տվյալների բացակայության պարագայում, Արփա 4 տեղանքում
(ջրհավաք ավազանի տարածքը կազմում է 376.8 կմ2) Արփայի համարժեք ցածր հոսքի արժեքները սահմանվել են Արփայի հոսքի ելակետային տվյալների և Որոտանի պատմական տվյալների
օգտագործման միջոցով1:
Տվյալների գրանցման շրջանում դաշտային տվյալների անալիզի արդյունքում սատցվել
են 2- 2.5 մ3/վրկ կարգի ցածր հոսք արտացոլող արժեքներ:
Արփային սինթետիկ ժամանակային շարքը ստացվել է Որոտան-Բորիսովկա (1943-1987
թթ.) չափիչ կայանի տվյալների մասշտաբավորմամբ՝ հիմնվելով ավազանի հարաբերական
մեծության վրա: Օրական ժամանակային շարքի այս վերլուծության արդյունքում պարզվել է, որ
Q95 արժեքը 1.85 մ3/վ է: Այդուհանդերձ, Արփայում ցածր հոսքի հաշվարկը կարող է սխալ լինել
այս մեթոդի կիրառման դեպքում, քանի որ արփան ջրթափի կետում Կեչուտի ջրամբարի
միջոցով կարգավորվում է:
2008-2011թթ. գրանցված հոսքի կետային և 2012-2014թթ շրջանում հավաքագրված
շարունակական մոնիտորինգի տվյալները վերլուծվել են և ցածր հոսքի տվյալներ են սահմանվել: Այն համեմատելի է վերևում նկարագրված սինթետիկ Ժամանակագրական շարքերից
ստացված սակավաջուր հոսքի հետ:
2000-2001թթ. երաշտների հետևանքով Հվ. Հայաստանի գետերի ջրերի մակարդակները
40-50%-ով նորմայից ցածր մակարդակ են իջել (Համաշխարհային բանկ, 2001 թ.) 2:
Հեղեղների ռիսկ
Գարնանային ձնհալը և դրա հետ կապված հոսքերի ջրերի մակարդակի բարձրացումը
սովորաբար տևում են երեք ամիս և մարդկանց վրա էական ազդեցություն չեն թողնում, քանի որ
հոսքը սովորաբար ավելանում է դանդաղ տեմպով և արագորեն նվազում է, իսկ խոշոր
ջրհեղեղները պարփակվում են խորը կտրվածով գետի հովիտների հիմնամասում:
Սպանդարյանի ջրամբարից ներքև գտնվող պատմական Որոտան-Բորիսովկա (ջրհա2 World Bank, November 2001. Technical Paper ”Armenia - Towards Integrated Water Resources Management” Environmentally
and Socially Sustainable Department, Europe and Central Region
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վաք ավազանի տարածքը կազմում է 507 կմ2) չափիչ կայանի տվյալներով, 1943–1987 թթ. 45
տրվա կտրվածքով առավելագույն ամսական միջին հոսքը կազմել է 43.93 մ3/վրկ, իսկ ամսական
միջին հոսքն արձանագրվել է յուրաքանչյուր տարվա մայիս ամսին՝ կազմելով 23.3 մ3/վ: Համեմատություն համար ասենք, որ նվազագույն ամսական հոսքը նույն ժամանակահատվածում
արձանագրվել է յուրաքանչյուր տարվա հունվարին՝ միջինում կազմելով 3.7 մ3/վ:
Այս չափված հոսքերը կարող են վերաբերել զգալիորեն մեծ ջրհավաք ավազաններին
քան ներկայումս առկա են ծրագրի տարածքում Գոլդերի կողմից տեղադրված Որոտանի չափիչ
կայանում, որտեղ ելակետային շրջանում գրանցված ամենաբարձր հոսքը մոտ 6 մ 3/վ էր:
Գոյություն ունեցող և առաջարկվող ֆիզիկական ենթակառուցվածքներին Սպանդարյանի ջրամբարից վերև Որոտանի ջրերով հեղեղման վտանգ չի սպառնում: Որոտանի հովտից հերթական ձնհալոցքային վարարաջրերի էպիզոդիկ տվյալները վկայում են, որ դրանք բարձրացել
են մինչև ԴԱԼ-ից արևելք ընկած կամուրջի մակարդակը՝ հեղեղելով հովտի կողի երկայնքով
ձգվող ճանապարհը:
Դարբ և Արփա գետերի պատմական տվյալներ հասանելի չեն: Արփա գետը կարգավորվում է ջրուղով, հետևաբար վարարման ռիսկ արդեն իսկ մեղմվել է: Ծրագրի տարածքից վերև
Կեչուտի ջրամբարի առկայությունը նշանակում է, որ բնական հեղեղումը բուֆերացված և
կառավարված է:
Քանի որ Որոտան, Դարբ և Արփա գետերի բնական վարարահուներում գտնվող հավոտի
հատակում խոշոր ենթակառուցվածքներ կամ հանգույցներ չեն առաջարկվել, ապա հիմնական
հոսքերի հեղեղման ռիսկի գնահատման կարիք չկա: Հանքի առաջարկվող հանգույցները հարակից Որոտան, Դարբ և Արփա գետերից մի քանի հարյուր մետր բարձր են տեղակայված: ԴԱԼ
արևելյան հատվածում Որոտան գետի մոդելավորման արդյունքները ներկայացված են Գոլդերի
2013բ հաշվետվության մեջ և ցույց են տալիս, որ գետի մակարդակը 1000 տարվա կտրվածքով
2293մ ծմբ բարձրության կարող է հասնել միայն 1 անգամ, իսկ մենամոտ ենթակառուցվածքը
գտնվում ծմ 2400մ բարձր բարձրության վրա:
Մշտահոս և ժամանակավոր հոսքերը (որոնցից շատերը սնվում են աղբյուրներից)
ցամաքում են հանքի ենթակառուցվածքների համար առաջարկվող տարածքներում: Այն
լեռնային լանջերն ու հովիտները, որտեղ դրանք տեղակայվելու են հիմնական մակերևութային
ջրահոսքեր չեն ներառում:
2.7.6. Մակերևութային ջրերի որակը
Մինչդեռ առաջին եռամսյակում մոնիտորինգը (յուրաքանչյուր տարվա կտրվածքով)
առավել հազվադեպ է կատարվում, սեզոնային կտրվածքով տվյալները համեմատաբար լավեն
բաշխված (աղյուսակիվերջինսյունակ):
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2007 թ. սկսած Գեոթիմի և ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից Ծրագրի
տեղանքում իրականացվել է ջրի որակի մոնիտորինգ:

Նկ. 2.7.8-ում ներկայացված են մակերևութային ջրերի նմուշառման կետերը: Աղյուս.
2.7.8-ում ամփոփված են յուրաքանչյուր տարի վերլուծության ենթարկված ցուցանիշները:

Նկար 2.7.8. Մակերևութային ջրերի որակի նմուշարկման կետեր
Աղյուսակ 2.7.6. Մակերևութային ջրերի որակի անալիզի ամփոփագիր, 2007-2015թթ.
Անալիզի ենթարկված պարամետրեր
Թթուների չեզոքացման ունակություն (ալկալիականություն pH 4.5)
Թթուների չեզոքացման ունակություն (ալկալիականություն pH 8.3)
ակտինիում-227
ագրեսիվ ածխածնի երկօքսիդ (CO2)
Ալյումին
Ամոնյակ
Ամոնիակի և ամոնիումի իոններ
Ազոտի (N) աղբյուր հանդիսացող ամոնիակ
Ծարիր
Արսենի
Բարիում
հիմքերի չեզոքացման ունակություն (թթվային միջավայր՝ pH 4.5)
հիմքերի չեզոքացման ունակություն (թթվային միջավայր՝ pH 8.3)
Բենզոլ

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q2 2015 Q3
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0

0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
0
1

0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0

0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
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Բենզո(ա)պիրեն
Բերիլիում
բիսմուտ
Բոր
Բրոմ
Գումարային ԲՏԷՔ
Գումարային ԲՏԷՔներ
Կադմիում
Ցեզիում-134
Ցեզիում-137
Կալցիում
Կալցիումի կարծրություն
Կարբոնատներ
Քլորիդ
Գույն(իրական)
Կոբալտ
ԹՔՊ
Պղինձ
Կադմիում
Լուծված սիլիկատ որպես H2SiO3
Լուծված սիլիկատ որպես SiO3
Հեշտ ցնդող ցիանային միացություններ
Էթիլբենզեն
Ֆտորիդ
որպես ազատ/չկապված ածխածնի երկօքսիդի աղբյուր
գումարային ալֆա-ռադիոակտիվություն
գումարային բետա-ռադիոակտիվություն
Կոշտություն
կարբոնատային (CaCO3) հանքայնացում
Հնգավալենտ քրոմ
Հնգավալենտ քրոմ-լուծելի
Հիդրոկարբոնատներ
Յոդին-131,
Անօրգանական Ազոտ որպես N
Երկաթ
Կապար
Կապար-210
Լիթիում
պարա և մեթիլ քսիլոլ,
Մագնեզիում
Մագնեզիումային հանքայնացում
Մանգան
Սնդիկ
Մոլիբդեն
Նիկել
Նիոբիում
Նիտրատորպեսազոտ
Նիտրատներ
Նիտրիտ որպես ազոտ
Նիտրիտներ
Ոչ բևեռային ալիֆատիկներ
Օրթոֆոսֆատ
Օրթոֆոսֆատ որպես P
pH
Ֆոսֆոր
Կալիում
Կալիում- 40
Պրոտակտինիում-231
Ռադիում-223
Ռադիում-226
Ռադիում-228
Սելեն
Սիլիցիում
Արծաթ

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q2 2015 Q3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
1
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1
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1
1
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1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
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1
1
1
1
1
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1
1
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0
0
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1
1
1
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0
0
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0
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1
0
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0
1
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0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0

1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1

1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1

1
1
1

0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
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0
0
0
1
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0
0
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0
1
1
0
1
0
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1
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0
1
1
1

0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
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Նատրիում
Ստիրոլ
Ստրոնցիում
Սուլֆիդներ որպես սուլֆիդ իոնների (S2-) աղբյուր
Սուլֆիդներ որպես ջրածնային սուլֆիդների աղբյուր (H2S)
Սուլֆատներ որպես սուլֆատ իոնների աղբյուր (SO42-)
Գումարային հիդրոկարբոնատներ
105 °C պայմաններում չորացված կախված պինդ մասնիկներ
Թելուրիում
Տալիում
Թորիում-227
Թորիում-228
Թորիում-230
Թորիում-234
Տիտան
Տոլուոլ
ընդհանուր ածխածնի երկօքսիդ որպես CO2 աղբյուր
Ընդհանուրցիանիդ
Ընդհանուր ալիֆատիկ միացություններ
Ընդհանուր արոմատիկ միացություններ
Թելուրիում
Ընդհանուր ֆոսֆոր որպես P
Վոլֆրամ
Ոչ բևեռային ալիֆատիկ միացություններ
Ուրան
Ուրան-235
Վանադիում
Քսիլոլներ
Ցինկ

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q2 2015 Q3
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
0
1

1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

1
0
1
1
1
0
1
1
0

1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1

1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1

1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
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1
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Ջրի որակի վիճակագրական տվյալների ամբողջական բազան հասանելի է Գեոթիմի
Monitor Pro շտեմարանում:

Ջրի որակի գնահատված պարամետրեր. ընդհանուր միտումներ
2007-2014 թթ.-ին Արփա և Որոտան գետերի հիդրոքիմիական անալիզի արդյունքները
(տես՝ նաև Գեոթիմի Monitor Pro տվյալների շտեմարանը) համեմատվել են ՀՀ մակերևութային
ջրերի որակի ստանդարտներով (ՋՈՍ) սահմանված ՍԹԿ-ների հետ: Որոտան և Արփա գետերի
ջրերին 75-որոշման համաձայն վերագրվել է ջրի որակի II կատեգորիան, բացառությամբ ցիանիդի, որը կարգավորվում է ՄՖԿ ԲԱՍ հանքարդյունաբերության ոլորտում գործող (արտանետումների ստանդարտներ) ուղեցույցներով:
Աղյուս. 2.7.7-ում ամփոփ ներկայացված են Արփա և Որոտան գետերից վերցված
փորձանմուշները, որոնցում ՀՀ-ում մակերևութային ջրերի համար սահմանված ՍԹԿ արժեքները գերազանցված են: Այս ջրերում ծարիրի, բարիումի, կոբալտի և մոլիբդենի կոնցենտրացիաները սովորաբար գերազանցում են ՍԹԿ արժեքները:
Համապատասխանաբար կան մի քանի վայրեր, որտեղ գրանցված կոնցենտրացիաները
100%-ով գերազանցում են ՍԹԿ արժեքները: Ծրագրի տարածքի մեծամասնության դեպքում
ալյումինի, երկաթի և մանգանի կոնցենտրացիաները բնականորեն բարձր են ընդունված ՍԹԿ
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արժեքներից: Սուլֆատի և բարիումի բարձր կոնցենտրացիաներ են դիտարկվում Դարբ գետում,
դրա վտակներում և Որոտանի վտակներում: Լիթիումի բարձր կոնցենտրացիաներ են դիտարկ-

Աղյուսակ 2.7.7 Արփա և Որոտան գետերում ՍԹԿ արժեքները գերազանցող պարամետրերի ամփոփագիր-Գեոթիմի կողմից կատարված
նմուշարկում

վում է նաև բոլոր հիմնական ջրհավաք ավազաններում:
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Չափված ցուցանիշների ժամանակային-պատմական կոնցենտրացիաները ցույց են
տալիս, որ սեզոնային կտրվածքով Որոտանի և դրա վտակներում աշնան և ձմռան շրջանում,
երբ ջրհավաքի հոսքում գերակշռում է հիմնական հոսքը, դիտարկվել են մի քանի քիմիական
տարրերի (ալյումին, բարիում, պղինձ, երկաթ, լիթիում, մանգան և սուլֆատ) կոնցենտրացիաների աճի միտումներ: Սեզոնային միտումները հատկապես զգալի են փոքր ջրհավաքներում,
որոնք գտնվում են հոսքաջրերի ինֆիլտրացիաների (աղբյուրներ) անմիջկան հարևանությամբ:
Լիթիումի և սուլֆատի նմանատիպ սակայն ավելի ցայտուն սեզոնային միտումներ են դիտարկվում նաև Արփա գետում և դրա վտակներում: Արփա կամ Որոտան գետերի pHհսատակ միտումներ չեն հայտնաբերվել:
Բացի լաբորատոր անալիզից, հավաքագրվել են նաև տեղում կատարված դաշտային
չափումների տվյալները, որոնք հասանելի են Գեոթիմի Monitor Pro տվյալների բազայում: 20102014թթ. կատարված դաշտային չափումների արդյունքում մոնիտորինգային դիտավայրերում
միջին pH արժեքները ներկայացված են աղյուս. 2.7.8-ում, իսկ pH ցածր արժեքները ցուցադրված
են նկ. 2.7.9-ում: pH ցածր արժեքներ ունեցող տեղանքներում առկա է բնական թթվային ապարի
դրենաժ, որի մասին խոսվում է ստորգետնյա ջրերի 2.6.7 բաժնում:
Աղյուսակ 2.7.8. Մակերևութային ջրերի pH, դաշտային չափումների ամփոփագիր 2010–2015թթ.
Վայրը ջրհավաք ավազանում
Արփա (Կեչուտի ջրամբարից
հոսանքն ի վար)
Արփա (Կեչուտի ջրամբարից
հոսանքն ի վեր)

Արփայի վտակ (Կեչուտի
ջրամբարի հոսանքն ի վեր)

Արփայի թունել (Կեչուտի
ջրամբարի հոսանքն ի վեր)
Դարբ

Դարբի վտակ

Մոնիտորինգային
դիտակետ
Arpa 2
Arpa 4
AW009
AW010
AWJ1
AWJ2
AWJ3
AW028
AW029
AW040
AW040a
AW063
AWJ4
AWJ4a
AWJ5
FDMP3
FM10
FM12
AWJ6
AW005
AW006
Darb 1
Darb 2
AW0019
AW0019A
AW004
AW021
AW041

7.8
7.4
7.5
7.4
7.4
7.3
7.4
7.3
7.3
6.9
7.2
7.4
7.5
7.5
7.9
7.9
7.9
7.1

Նվազագույն
7.8
7.4
6.0
3.2
6.7
6.8
7.1
6.2
6.4
6.1
7.2
7.4
7.0
7.1
7.1
7.9
7.7
7.1

Առավելագույն
7.8
7.4
9.5
9.2
8.0
8.1
7.9
7.9
8.3
7.6
7.2
7.4
8.4
8.0
10.6
7.9
8.2
7.1

Տվյալների
քանակ
1
1
49
34
7
6
3
21
20
5
1
1
6
3
12
1
3
1

7.8

7.4

8.2

11

7.2
7.3
7.9
7.7

4.6
5.1
7.9
7.7

8.6
9.7
7.9
7.7

43
53
1
1

Միջին

6.5
6.3
6.6
3.8
6.8

4.6
4.6
5.2
2.9
6.1

7.6
7.4
8.0
9.6
7.4

16
16
38
23
4
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Որոտան

Որոտանի վտակներ

Մոնիտորինգային
դիտակետ
AW064
MP3
MP4
North Erato
AW001
AW003
AW015
AW017a
AW002
AW003a
AW017
AW025
AW026
AW027
AW030
AW030a
AW035
AW036
AW037
AW067
AW070
FM5
FM6WEIR
MP1

Միջին
7.0
7.7
7.8
7.2
7.0
7.0
7.3
7.1
8.1
6.7
6.7
4.1
4.8
6.4
6.6
7.2
3.6
4.3
5.8
7.2
7.6
6.9
7.0
6.6

Նվազագույն
7.0
7.7
7.8
7.2
4.9
2.2
5.5
7.1
7.5
6.1
4.8
3.5
4.2
4.8
4.7
5.8
3.5
3.7
5.0
6.8
7.6
6.9
7.0
6.6

Առավելագույն
7.0
7.7
7.8
7.2
8.7
8.6
9.3
7.2
8.5
7.3
8.1
5.2
5.7
7.4
7.2
8.0
3.7
5.5
6.6
7.6
7.6
6.9
7.0
6.6

Տվյալների
քանակ

ՍԹԿ արժեքները գերազանցող pH արժեքները (6.5 - 9) ներկայացված են կարմիրով և կապույտով

Նկար 2.7.9. Մակերևութային ջրերի նմուշառման տեղանքներ-միջին pH

1
1
1
1
38
50
28
2
3
6
20
12
11
11
12
6
3
3
3
2
2
1
1
1
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Ջրի որակը վկայում է զգալի տարածա-ժամանակային փոփոխությունների մասին:
2.7.9 նկարում ցուցադրված են այն նմուշարկման տեղանքները, որտեղ միջին pH արժեքը
6.5-ից պակաս է եղել: Ցածր pH արժեքներ ունեցող այս տեղանքները հիմնականում գտնվում են
Ամուլսարի կողերին՝ արտացոլելով հանքային մարմինների երկրաքիմիական ազդեցությունը
ջրերի որակի վրա:
Անալիզի արդյունքները վկայում են գյուղատնտեսության և մարդածին աղբյուրների հետ
առնչվող նյութերի (օրինակ ամոնիակային ազոտ, նիտրատ, քլորիդ և ածխաջրածիններ) ցածր
կամ աննշմարելի մակարդակների մասին:
2011 թվականին Որոտան գետում (AW001, AW003 և AW015), Ամուլսարի գագաթին կից
Բենիկի լճակում (AW019) և Բենիկի լճակը սնող ջրահոսքում (AW019a) հայտնաբերված ցիանիդ
կոնցենտրացիաները ՀՀ-ում սահմանված ՍԹԿ արժեքներից ցածր են եղել:
Մնացած այլ տարիների ընթացքում ոչ մի տեղանքում ցիանիդ չի հայտնաբերվել: Չնայած
գումարային բետա ռադիոակտիվության անալիզի արդյունքում գրանցվել է ցածր սակայն հայտնաբերելի ակտիվություն, սակայն առանձին ռադիոակտիվ տարրերի անալիզի արդյունքում
թույլատրելի նորմերը գերազանցող տարրեր չեն հայտնաբերվել: Կարելի է նշել, որ Ամուլսարի
մոտակայքում ջրի որակի տարբերությունները այս ակտիվության (բնական կամ մարդածին)
հետ չեն առնչվում և կարող են արտացոլել նմուշարկման կամ լաբորատոր անալիզների մեթոդական (ներառյալ ընդունելի նորմերը) և ներկայացման տարբերությունները, ինչպես նաև
շրջակա միջավայրի փոփոխությունները:
Ջրի որակի հիմնական միտումները ներկայացվում են հաջորդ բաժիններում:
Արփա գետի և դրա վտակների երկայնքով մակերևութային ջրերի մոնիտորինգային
կայաններում դիտարկվող pH-ը մոտ է չեզոքին: Բացառությամբ AW040 դիտակետի, բոլոր դիտակետերում գրանցվել են երկաթի և մանգանի ՍԹԿ արժեքները գերազանցող կոնցենտրացիաներ: Արփա գետի մակերևութային ջրերի մոնիտորինգն իրականացվել է AW009, AW010, և
AWJ1-AWJ3 դիտակետերում, իսկ գրանցված pH-ի միջին արժեքներ չեզոքին մոտ են, որը
հատկանշական է նաև Ջերմուկի աղբավայրին կից վտակի ջրերի համար (AW028 և AW029):
Կեչուտի ջրամբարի շրջակայքում ջրի որակը նման է այլ բազմաթիվ դիտակետերում
գրանցված ջրերի որակին, որտեղ հաճախ դիտարկվում են երկաթի և մանգանի ՍԹԿ արժեքները գերազանցող կոնցենտրացիաներ, որը վերաբերում է նաև Կեչուտի ջրամաբարի շրջակայքում լիթիումի և ալյումինի կոնցենտրացիաներին: Կալիումի, նատրիումի և սուլֆատի կոնցենտրացիաները բարձր են AWJ6 դիտակետում և գերազանցում են ՍԹԿ արժեքները համարյա բոլոր
մոնիտորինգային շրջաններում:
Կեչուտի ջրամբարից ներքև՝ Արփա գետի AW009 և AW010 դիտակետերում ջրի որակը
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ընդհանուր առմամբ համապատասխանում է վերնագավառի ջրի որակի հետ, սակայն մշտապես դիտարկվում են նատրիումի և սուլֆատի ու ավելի հազվադեպ՝ քլորիդի և պղնձի բարձր
կոնցենտրացիաներ:
Դարբ գետ և դրա վտակներ
Դարբ գետի երկու դիտակետերում (AW005 և AW006) մոնիտորինգի շրջանում մակերևութային ջրերի գրանցված pH-ի միջին արժեքներ չեզոքին մոտ են եղել: Համաձայն հիմնական վտակի վրա տեղակայված դիտակետի տվյալների (AW004), որը դիտարկվել է նաև վերին
հոսանքում, վտակի ջրերը թույլ թթվային են, իսկ pH-ի միջին արժեքներ գտնվում են թույլատրելի նորմերի սահմաններում: Այդուհանդերձ, վերջին տարիների մոնիտորինգային տվյալները
վկայում են ցածր pH արժեքների ավելի հաճախ կրկնման մասին, որը կապված է ամառային
ամիսներին հոսքի սակավաջրության պատճառով pH-ի արժեքների նվազման հետ:
Լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները ցույց են տալիս, որ AW021 դիտակետում
pH արժեքները ՍԹԿ ամենացածր pH արժեքից ավելի ցածր են:
Ամուլսարի գագաթի հարավ-արևմտյան լանջի Դարբ գետի վերին հոսանքի վտակում
տեղակայված AW021 դիտակետի տվյալների համաձայն, մակերևութային ջրերի pH-ի արժեքը
3.8-ից ցածր է և բնութագրվում է մշտական թթվային միջավայրով (դաշտային չափումներ):
Դարբի հիմնական ջրուղու երկայնքով իջնելիս՝ AW005 և AW006 կետերի միջև, ջրի
որակը մի փոքր ավելի ցածր է, որը կարող է պայմանավորված լինել երկու դիտակետերի միջև
տեղակայված գյուղերի առկայությամբ: ՍԹԿ արժեքները գերազանցում են ամոնիումի, կադմիումի, քրոմի, քլորիդի, կապարի, նիտրիտի, մերկուրիի, կալիումի և նատրիումի կոնցենտրացիաները: Դարբի վտակում AW021 դիտակետում դիտարկվում են ՍԹԿ արժեքները գերազանցող ալյումինի, կապարի, լիթիումի, նիկելի, սուլֆատի և պղնձի կոնցենտրացիաներ: AW004
դիտակետում ևս դիտարկվում են նման միտումներ, սակայն ոչ այդ հաճախականությամբ:
Բենիկի լճակում (AW019) և Էրատոյի գագաթին կից դրա սնման ջրահոսքում (AW019a)
ջրերը թույլ թթվային են: Լաբորատոր վերլուծությունների արդյունքում հայտնաբերված ՍԹԿ
արժեքները գերազանցող մետաղների բարձր կոնցենտրացիաները հիմնականում վերաբերվում
են բարիումի, կոբալտի, պղնձի, երկաթի և մանգանի պարունակությանը: AW019 դիտակետի
համեմատությամբ AW019a դիտակետում սուլֆատի սահմանային արժեքը գերազանցող
պարունակություն հաճախ է գրանցվել:
Որոտան գետ և դրա վտակներ
Բոլոր երեք նշված դիտակետերում (AW001, AW003 և AW015) Որոտան գետի մակերևութային ջրերի pH-ի միջին արժեքը չեզոքին մոտ են, սակայն Ամուլսարի անմիջապես հարևանությամբ տեղակայված դիտակետի համեմատությամբ (AW015) pH-ի միջին արժեքը գետի վերին
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AW001 և ստորին AW003 հոսանքների դիտակետերում ավելի ցածր է: Բոլոր երեք նշված դիտակետերում pH-ի գրանցված արժեքները ամենամսյա մոնիտորինգային փուլերի միջև խիստ տատանվում են, սակայն սեզոնային կտրվածքով միտումները հստակ չեն: Համեմատության
համար, Ամուլսարի արևելյան լանջից Որոտան թափվող մի շարք լեռնային ջրահոսքերի ու
վտակների ջրերն առանձնանում են մշտապես թթվային միջավայրով (pH- 6.5-ից ցածր):
Որպես կանոն, Որոտան գետի ջրի որակը համեմատաբար ավելի բարձր է վտակների
համեմատությամբ: Գետի վերին AW001 և ստորին AW003 հոսանքների (Սպանդարյանի ջրամբար) դիտակետերի միջև ջրի որակի ակնհայտ փոփոխություններ չկան: Գետի ջրերում մշտապես գերազանցվում են ալյումինի, բարիումի, կոբալտի, երկաթի, լիթիումի, մանգանի, մոլիբդենի
և սուլֆատների սահմանված ՍԹԿ-երը: Յուրաքնչյուր դիտակետում մի քանի տարիների
կտրվածքով առնվազն մեկ անգամ pH-ի արժեքը իջնում է թույլատրելի սահմաններից:
Ներկայումս առկա են Ամուլսարի արևելյան լանջից (AW025, AW026, AW027, AW030,
AW035, AW036 և AW037) դեպի Որոտան հոսող վտակների վրա տեղադրված նմուշարկման կետերի լաբորատոր անալիզների 2011-2012 թթ. արդյունքները: Ի լրումն ցածր pH-ին, այս ջրերում
ալյումինի, բարիումի, կոբալտի, երկաթի, մանգանի և սուլֆատի կոնցենտրացիաները Որոտանի
մակերևութային ջրերի որակի II կատեգորիայի էկոլոգիական նորմերից բարձր են:

2.7.7. Մակերևութային ջրերի ջրօգտագործողներ

Ազգային ջրամատակարարում
Կեչուտ և Սպանդարյան ջրամբարները կազմում են Սևանի սխեմայի մի մասը և դրանց
ջրերը անուղղակիորեն օգտագործվում են ոռոգման կարիքների, քաղաքային ջրամատակարարման և Սևանա լճի շրջակա միջավայրի պահպանման նպատակով: Կեչուտ-Սևան թունելային
համակարգը ներկայումս գործում է, իսկ Սպանդարյան-Կեչուտ թունելը չի գործում: Սևանի
սխեմայով ջրառի հաշվարկման նպատակով մանրամասն տվյաներ ձեռք չեն բերվել: Սակայն
համաշարհային բանկի տեխնիկական փաստաթղթում (World Bank, 2001) սահմանվել է, տարեկան Արփա գետից Սևանա լիճ է տեափոխվում 250-300 մլն/մ³: Հաշվետվության մեջ նշվում է, որ
Սպանդարյանի թունելը, գործելու ընթացքում 165 մլն մ³/տ ջուր է ուղղորդել դեպի Կեչուտ:

Գյուղատնտեսական և անասունների ջրարբիացման նպատակներով ջրօգտագործում
Ուսումնասիրվող տարածքում հովիվների կողմից որպես ջրի աղբյուր օգտագործվում են
Որոտան գետի հիմնական հունը և վտակները, և Սարավանի հարևանությամբ Դարբ գետը, որը
նկարագրված է աղբյուրների և ջրօգտագործողների ուսումնասիրության մեջ:
Սա ի լրումն Գնդեվազի ջրամբարի հետ կապված ավելի մշտական միջոցառումների,
օգտագործվում է հարակից ստորոտներում բերքի ու այգեգիների ոռոգման համար: Ծրագրի
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տարածքում գյուղատնտեսության և անասնապահության նպատակով ջրանմատակարարումն
ապահովվում է Որոտան, Դարբ և Արփա գետերի առավել փոքր հոսքերի ուղղորդման միջոցով:
Դրանցից շատերը ժամանակավոր են և տարբեր տարիների ընթացքում տարբեր են: Մասնավորապես Որոտանի հովտում հովիվների կողմից օգտագործվող մեկ աղբյուր, որն օգտագործվում
է անասունների ջրարբիացման նպատակով: Այս աղբյուրից բացի մոտակա ստորոտներում
մշակաբույսերի և անասունների ջրարբիացման համար օգտագործվում են Գնդեվազ ջրամբարի
առավել մշտական աղբյուրները:

Գյուղատնտեսություն
Ծրագրի տարածքում՝ Արփա գետի հարևանությամբ առկա են երկու ձկնաբուծարաններ,
որոնք Կեչուտի ջրամբարից տեղակայված են համապատասխանաբար 6.5 և 8կմ դեպի ներքև:
Ձկնաբուծարանները ուղղակիորեն ջրամատակարարվում են Արփա գետի վրա տեղադրված
ջրընդունիչների միջոցով: Ձկնաբուծարանները Արփա գետի սպառողական ջրօգտագործողներ
չեն հանդիսանում, այլ ուղղակի ջուրը գետից ներառում են ձկնաբուծարանի ջրի շրջանառության մեջ, ապա այն բաց թողնում հոսանքն ի վար տեղակայված վայրեր:
Մոնիտերինգային տեղանքներում և ձկնաբուծարաններից ներքև (AW010 և AW009) ջրերի որակը համադրելի է և մատնանշում է, որ այդ տեղանքներում ջրի որակի վրա բացասական
ազդեցություններ առկա չեն: Ձկնաբուծարաններից արտահոսքերի հետ կապված ջրի որակի
վրա ազդեցությունները՝ օր.՝ սննդատար նյութերով ջրի աղտոտումը, լուծված թթվածնի ցածր
մակարդակը և այլն, կարող են կարող են նկաիտելի լինել արտահոսքերի միախառնման գոտում:

Ջրամբարներ
Արփայի ջրհավաք, Կեչուտի ջրամբար
Կեչուտի ջրամբարն օգտագործվում է խմելու ջրի մատակարարման (Սևանի սխեմա),
ձկնորսություն և ինչպես նշված նախկինում, հոսքի կարգավորման և ՀԷԿ-ի ջրամատակարարման համար: ՀԷԿ-ը գտնվում է Գնդեվազ գյուղից անմիջապես դեպի արևմուտք և ըստ տվյալների, ուղղակիորեն ջրամատակարարվում է Կեչուտի ջրամբարից այլ ոչ թե անմիջապես Արփայից: ՀԷԿ-ի ջրթողը գտնվում է Ծրագրի համար առաջարկվող ջրառի կետից մոտ 2 կմ վերև: Այս
կայանի շահագործական ռեժիմի վերաբերյալ այլ մանրամասներ առկա չեն:

Արփայի ջրհավաք – Գնդեվազի ջրամբարը ի սկզբանե նախատեսված էր լցնել

Գնդեվազի չգործող ջրանցքի միջոցով: Ներկայումս, ջրամբարը լցված է բնական հոսքաջրերով, որոնք գոյացել են նախկինում Գնդեվազի ջրամբարը ջրանցքի հետ կապող անմիջապես հարավ-արևելյան կողմում գտնվող դերիվացիոն ջրանցքից: Որոտանից ձգվող
խմելու ջրի ջրամատակարարման խողովակը Գնդեվազի ջրանցքի երկայնքով հյուսիսում անցնում է ջրամբարի մոտակայքով: Գնդևազի ջրանցքը ներկայումս վերանորոգ-
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վում է և նախատեսվում է շահագործման հանձնել 2016թ. կեսերին:
Այն ունի բաշխիչ ցանց և ավելցուկային ջրերի պայմաններում ջուրը ջրամատակարարման կետից ուղղորդվում է ջրամբար: Հայտնի է, որ ջրամբարն օգտագործվում է պատվարից
ներքև ընկած գյուղատնտեսական տարածքների ոռոգման համար: Ոռոգումը կատարվում է
ջրամբարից դեպի ներքև տեղակայված կիրճի բնական ջրանցքներ ջրի բացթողումների միջոցով:

Որոտան գետ և Սպանդարյանի ջրամբար
Որոտան գետը և դրա վտակները հիմնականում օգտագործվում են հիդրոէլեկտրական
էներգիայի արտադրության, ձկնաբուծարանների, անասունների ջրարբիացման և ոռոգման
նպատակներով: Որոտան գետի երկայնքով տեղակայված են մի շարք հիդրոէներգակայաններ
(“Որոտանի կասկադ”), որոնցից ստացվող էլեկտրաէներգիան կազմում է Հայաստանի ընդհանուր էներգամատակարարման մոտ 25%-ը: Սպանդարյանի ջրամբարի առաջնային ֆունկցիան
այս նպատակների նպատակով ջրամատակարարումն է (մինչև Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի
պոտենցիալ վերագործարկումը), սակայն այն ևս օգտագործվում է ձկնորսության, ոռոգման և
անասունների ջրարբիացման նպատակով: ԴԱԼ-ից դեպի արևելք Որոտան գետի խաչմերուկում
տեղակայված է գետի ջրով աշխատող փոքր ՀԷԿ:
Տեղական ջրամատակարարում
Հասկանալի է, որ հանքի տարածքում խմելու ջրի մատակարարման նպատակով որևէ
համայնքում մակերևութային ջրերից ուղղակի ջրառ չի կատարվում: 2.6. բաժնում նկարագրված
են

լեռնային

աղբյուրներից

և

ստորգետնյա

ջրերի

աղբյուրներից

համայնքների

ջրամատակարարման աղբյուրները:

Գնդեվազի ջրանցքը, ինչպես քննարկվեց 2.7.3 բաժնում, որը սովետական դարաշրջանում
ջրերի միջավազանային տեղափոխման սխեմայի մի մաս էր, չի գործում և երկար տարիներ չի
օգատգործվել: Ջրանցքի երկայնքով պահպանված մասերում կուտակվում են մի քանի փոքրածավալ հոսքեր, թեպետ վերանորոգման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2016թ.
կեսերին: Դրանք կարող են օգտագործվել ոռոգման և անասունների ջրարբիացման նպատակով:

Արփայի կիրճի ոռոգման խողովակով ջրամատակարարվում է Գնդեվազը և 8 այլ
համայնքներ, ինչպես նաև Կեչուտի ջրամբարի ջրով մեկ ՀԷԿ: Մատակարարումն անհուսալի է և
ձմռանը չի գործում: խողովակը վերահսկվում է ջրօգտագործողների միության կողմից, իսկ
ջրառի համար պահանջվում ՀՀ կառավարության թույլատվություն:

Խմելու ջրի անալիզի համար օգտագործվել են ելակետային շրջանում խողովակների,
աղբյուրների և ստորգետնյա ջրերի աղբյուրներից վերցված նմուշները, որը ներկայացված է 2.6.
բաժնում: Արդյունքները ներկայացված են Գեոթիմի Monitor Pro շտեմարանում:
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2.8. Կենսաբազմազանություն
Ամուլսարի և հարակից տարածքների կենսաբազմազանության տվյալները հավաքվել և վերլուծվել են ՀՀ ԳԱԱ <Բուսաբանության ինստիտուտ> ՊՈԱԿ-ի, <Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն> ՊՈԱԿ-ի, Հայաստանի թռչունների
պահպանման միության, <Թրեուիք բնապահպանական խորհրդատուներ> ընկերության
(ՄԹ) և Քեմբրիջի համալսարանի (ՄԹ) գիտնականների կողմից: Հատուկ ուշադրությունն սևեռվել է տարածքներում (ՀՀ Կարմիր գրքում, 2010 թ.) գրանցված բույսերի և
կենդանիների առկայությանը և անհրաժեշտ բնապահպանական միջոցառումների
մշակմանը:
2.8.1. Բուսական աշխարհ
Ամուլսարի համար բացակայում է որևէ աշխատություն, որով հստակ սահմանված են հատուկ տեսակների բնական սահմանագծերը: Այդ իսկ պատճառով տեղի ֆլորայի հստակ տեսականու ցանքի կազմման, բնորոշ համակեցությունների առանձնացման և պահպանման, ռեկուլտիվացման և ֆլորայի բնութագիր տեսականու ապագա
վերականգնման նպատակներով հետազոտություններ են իրականացվել ՀՀ ԳԱԱ
<Բուսաբանության ինստիտուտ> ՊՈԱԿ-ի գիտնականների կողմից: Առաջնային հարցերից էր ինֆրակառուցվածքի առանձին հանգույցներում ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված
բուսատեսակների գրանցումը, դրանց տեղամասերի և սահմանների քարտեզագրումն ու
անհրաժեշտ բնապահպանական միջոցառումների մշակումը:
Լայնածավալ աշխատանքները սկսվել են 2012 թ.-ից, դասական երթուղային
ֆլորիստիկ-աշխարհագրական եղանակով, տրանսեկտերով և տարբեր ուղղություններով (նկ. 2.8.1)՝ հաշվի առնելով բոլոր միկրոէկոլոգիական պայմանները, գրանցելով
բոլոր հանդիպող բուսատեսակները: Դաշտում դժվար որոշվող տեսակները հավաքվում
և որոշվում էին ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության հերբարիումում: Բացի այդ հանգուցային տարածքներում կատարվել են բուսաաշխարհագրական նկարագրությունները՝ նշելով գերիշխող տեսակները, հողի ծածկվածությունը և այլն, ինչը թույլ է տվել գնահատելու
բուսականության տիպը և բուսածածկույթի վիճակը:
Նախագծի տարածքը անտառազուրկ է, միայն ծառաթփային բուսականության
փոքր օջախներ հանդիպում են միայն ստորոտներում և գետամերձ տեղամասերում:
Տեղ-տեղ, հիմնականում Վայոց Ձորի միջին գոտում հանդիպում են գիհու մնացորդային
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մացառուտներ (նկ. 2.8.2): Ինֆրակառուցվածքի հանգույցների բուսականությունը ունի
հետևյալ առանձնահատկությունները:

Նկ. 2.8.1. Ամուլսարում բուսաաշխարհագրական հրապարակների ցանց, 2012 թ.

Գնդեվազ գյուղի հարակից վերընթաց

արևելյան

տարածքներում,

որտեղ նախագծվում է ինֆրակառուցվածքի մի մասը (հիմնականում փոխակրիչի), բուսականությունը ներկայացված է ենթալպյան մարգագետինով և
մարգագետնատափաստանային

հա-

մակեցություններով, տեղ-տեղ՝ տրագականտային տափաստանով: Բուսականության վիճակը ընդհանուր առ-

Նկ. 2.8.2. Բազմապտուղ գիհու մնացորդային
անտառները

մամբ բավարար է, սակայն առկա են երկարամյա գերարածեցման հետևանքները: Բացի
այդ առկա են լքված դաշտեր՝ մոլախոտերի գերակայությամբ: Այստեղ գրանցվել են
հետևյալ բուսատեսակները՝ Festuca ovina, Dactylis glomerata, Deschampsia caespitosa,
Taraxacum officinale, Primula macrocalyx, Myosotis alpestris, Ajuga orientalis, Cephalaria
gigantea, Ornithogalum sigmoideum, Silene spergulifolia, Scutellaria orientalis, Helichrysum
plicatum, Veronica gentianoides, Galium verum, Senecio vernalis, Poa bulbosa, Plantago media,
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Acantholimon glumaceum, Stipa pennata, S. lessingiana, Thymus kotschianus, Ajuga chia,
Euphorbia seguieriana, Astragalus microcephalus, A. aureus, Tulipa julia, Stachys lavandulifolia,
Verbascum phoeniceum, Bellevalia pycnantha, Dactylorhiza flavescens, նաև մի քանի ծառերի և
թփերի տեսակներ՝ Malus orientalis, Salix caprea, Rosa canina, Crataegus orientalis, Spiraea
crenata: ՀՀ Բույսերի Կարմիր գրքում գրանցված հազվագյուտ և անհայտացող տեսակները չեն գրանցվել:
Այս բարձրությունից դեպի նախագծվող ԿՏՀ իջնող լանջերում առկա բնական
կերհանդակները ներկայացված են չորադիմացկուն հացազգի-տարախոտային, խայտաբղետ-շյուղախոտային, խոնավ հացահատիկա-լոբազգային, տեղ-տեղ թփուտային և
բարձրախոտային բուսականության համակեցություններով, որոնց ի հայտ գալը կապված է տեղի հողային և միկրոկլիմայական պայմանների հետ:
ԿՏՀ-ի տեղամասի բուսածածկը կազմված է լեռնային մարգագետնատափաստաններով և լեռնային տափաստաններով՝ հացազգիների գերակայությամբ: Հողի ծածկվածությունը 40-70% է: Տեղ-տեղ փոքր ձորակներում հանդիպում են չորադիմացկուն մասրենու, ուռատերև տանձենու, գիհու և այլ տեսակների թփուտների կղզյակները: Ժամանակավոր ջրահոսքերի մոտ հանդիպում են խոնավասեր բուսատեսակները: Տեղամասի
ստորոտում պտղատու այգիներ են: Ընդհանուր առմամբ բուսականության վիճակը բավարար է, սակայն առկա է գերարածեցումը: Տեղամասում գրանցվել են հետևյալ բուսատեսակները՝ Stipa capillata, Koeleria cristata, Dactylis glomerata, Hypericum scabrum, Teucrium
polium, Helichrysum plicatum, Eryngium billardieri, Phleum pretense, Elytrigia intermedia,
Euphorbia seguieriana, E. iberica, Linaria kurdica, Euonymus latifolia, Juniperus polycarpos, J.
depressa, J. oblonga, Asperula prostrate, Thymus kotschyanus, Cotoneaster integerrimus, Nepeta
mussinii, Phlomis tuberosus, Astragalus aureus, A. microcephalus, Lonicera caucasica, Rosa
canina, Crataegus orientalis, Berberis iberica, Centaurea ovina, Scabiosa argentea, Rosa spinosissima, R. iberica, Viburnum lantana, Phleum alpinum, Ph. phleoides, Plumbago europaea,
Phragmites australis, Asparagus officinalis, Cichorium intybus, Mentha longifolia, Melilotus
officinalis, Xeranthemum squarrosum, Centaurea iberica, Thaeniatherum crinitum, Astrodaucus
orientalis, Helianthemum nummularium, Anisantha tectorum, Rhamnus pallasii, Lythrum salicaria,
Epilobium montanum, Chondrilla juncea, Apera interrupta, Secale montanum, Lolium rigidum,
Echynops sphaerocephalus, Amygdalus fenzliana, Prunus divaricata, Falcaria vulgaris, Spiraea
crenata, Tulipa julia, Gladiolus kotschyanus: Ընդհանուր առմամբ բուսականությունը բնու-
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թագրական է Դարալաղյոզի ֆլորիստիկ շրջանի համապատասխան բարձունքների
համար:
ՀՀ Բույսերի Կարմիր գրքի և ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի հերբարիումի (ERE) տվյալներով Գնդեվազ գյուղի շրջակայքում պետք է հանդիպէին Acantholimon
caryophyllaceum և Cicer anatolicum բուսատեսակները, որոնց հավաքները իրականացվել
են շատ վաղուց և, բնականաբար, հստակ կոորդինատները բացակայում են, սակայն
հատուկ դաշտային դիտարկումներով այս տեսակները չեն գտնվել:
Նախագծվող ապարի ջարդիչ կայանի տարածքի և շրջակայքի բուսականությունը
պատկանում է ալպիական գորգի տարրերով տարախոտային ենթալպյան մարգագետինին: Բուսականության վիճակը բավարար է, հանդիպող տեսակներն են՝ Deschampsia
caespitosa, Nardus stricta, Ranunculus dissectus, Myosotis alpestris, Alopecurus aequalis, Valeriana
leucophaea, Veronica gentianoides, Barbarea minor, Plantago atrata, Poa bulbosa, Pulsatilla albana,
Pedicularis sibthorpii, Scrophularia chrysantha (քարերի ճեղքերում), Scabiosa caucasica,
Campanula glomerata, C. stevenii, Betonica macrantha, Helichrysum plicatum: ՀՀ Կարմիր
գրքում գրանցված տեսակները չկան:
Հարակից գագաթային տեղամասերում գրանցվել են՝ Achillea millefolium L.,
Aetheopappus pulcherrimus, Alchemilla sericata, Artemisia splendens, Aster alpinus, Astrantia
maxima, Asyneuma rigidum, Betonica macrantha, Campanula glomerata L., C. stevenii, Dianthus
cretaceus, D. raddeanus, Erigeron caucasicus, Erysimum pulchellum, Galium verum, Gladiolus
kotschyanus, Leontodon hispidus, Pastinaca armena, Potentilla impolita, Rhinanthus mediterraneus,
Rumex alpinus, Scabiosa caucasica, Scutellaria orientalis, Silene cephalantha, S. lasiantha, Tanacetum balsamitoides, Tragopogon graminifolius, Trifolium canescens, Trifolium trichocephalum,
Veronica gentianoides: Ընդհանուր առմամբ գոտու բուսականությունը խիտ և ցածրաճ է,
լավ են ներկայացված հացազգիները, տեղ-տեղ բոշխերը, բնութագրվում է ճմաշերտի
առկայությամբ: Մի շարք բուսատեսակներ տեղի բնակչությունը օգտագործվում են
ուտելու (ավելուկ, փիփերթ և այլն) և դեղատու (սրոհունդ, մասրենի և այլն) նպատակներով: Պետք է նշել, որ դիտարկված տարածքներում ՀՀ Կարմիր գրքում (2010 թ.) գրանցված գլխարկավոր սնկերի տեսակները բացակայում են:
2012 թ.-ին Ամուլսարի գագաթային գոտու ժայռերում գրանցվել է ՀՀ բույսերի
Կարմիր գրքում գրանցված ծիրանավոր մատնունու (Potentilla porphyrantha) նոր ենթապոպուլյացիա: Սա հազվագյուտ տեսակ է, համարվում էր Հվ. Անդրկովկասի էնդեմիկ և
ՀՀ-ում հայտնի էր միայն Գեղամալեռնաշղթայից և Մեծ Իշխանասարից: Որպես
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սահմանափակող գործոններ նշված են տարածման և բնակման սահմանափակ շրջանները, երկրաբանական և կլիմայի համամոլորակային փոփոխման գործոնների հետևանքով բնակատեղերի կորուստը, իսկ որպես անհրաժեշտ բնապահպանական գործողություններ՝ նոր բնակատեղերի որոնումը, առկա պոպուլյացիաների վիճակի մշտադիտարկումը, որպես դեկորատիվ բույս աճեցումը բուսաբանական այգիներում: Ծիրանավոր մատնունուն զուգահեռ Կարմիր գրքում բերված է մի այլ շատ մոտ տեսակ՝ P.
cryptophila, որի վերաբերյալ դեռ ԽՍՀՄ-ի Ֆլորայի բազմահատորյակում գրված է, որ
ավելի շուտ դրանք նույն տեսակն են: Ի դեպ, Գեղամալեռնաշղթայում P. cryptophila-ի և P.
porphyrantha-ի հայտնի ենթապոպուլյացիաները հարևան են: Սա առավել ևս հիմք է այս
տեսակների կարգաբանական կարգավիճակի ճշտգրտման համար, քանի որ աշխարհագրական և էկոլոգիական առանձնահատկությունները նմանատիպ են: Այդ ամենը պահանջում է լայնամասշտաբ դաշտային և լաբորատոր՝ մասնավորապես, գենետիկ հետազոտություններ, որոնց մի մասը իրականացվեծ 2015 թ.-ին (տե՛ս Հավելված 6):
Տեսակի հայտնաբերումից հետո իրականացվել են լայնամասշտաբ դաշտային
աշխատանքներ՝ ուղղված Ամուլսարում և հարակից տարածքներում բնական ենթապոպուլյացիաների բազմակողմանի ուսումնասիրմանը: Մասնավորապես, իրականացվել
են առանձնյակների հաշվառումներ, ճշտվել են ենթապոպուլյացիայի սահմանները: Նոր
տեղամասերի դաշտային որոնումները հարակից տարածքներում 2012 թ.-ին անարդյունավետ էին, սակայն 2013 և 2015 թթ.-ին Գորայքից հարավ-արևմուտքում, 4-6 կմ հեռավորության և 2700-2750 մ ծ.մ.բ. վրա (նկ. 2.8.3), անանուն կիրճի արևելյան ջրբաժանին և
Գոգի լեռան վրա, դեպի Նախիջևան ՀՀ պետական սահմանին, գրանցվեցին 3 նոր ենթապոպուլյացիաներ: Բացի այդ, ուսումնասիրվել են բուսատեսակին վերաբերվող բոլոր
հասանելի աղբյուրները. Պարզվել է, որ այն առկա է ոչ միայն ՀՀ-ում և Նախիջևանում
(ՀՀ բույսերի Կարմիր գիրք), այլ նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում (Noroozi
J. et all, 2011): Շնորհիվ Քեմբրիջի համալսարանի (ՄԹ) դ-ր Փիթր Քերիի աջակցությամբ
դ-ր Ջ. Նարոզին տրամադրել էր Իրանում մատնունու տեղամասերի կոոորդինատները և
կազմվել է ռեգիոնալ հիմնական ենթապոպուլյացիաների քարտեզը (նկ. 2.8.4), ըստ որի
այդ տեսակի տարածվածությունը շատ ավելի ընդարձակ է, քան հայտնի էր և ռեգիոնալ
առումով հիմնական ենթապոպուլյացիաները 6 են:
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Նկ. 2.8.3. Ամուլսարում և հարակից
տարածքներում ծիրանավոր մատնունու
ենթապոպուլյացիաները

Նկ. 2.8.4. Ծիրանավոր մատնունու ռեգիոնալ
հիմնական ենթապոպուլյացիաները

Պետք է նշել, որ բուսատեսակը բավականին աճեցվում է արտասահմանյան (ՌԴ,
Եվրոպա, Հս. Ամերիկա) ալպինարիաներում և դրա սերմերը կարելի է գնել ինտերնետով: Նշվում է, որ բույսի սերմնային բազմացումը դանդաղ է, բայց արդյունավետ, որպես
հայրենիք նշվում է Հայաստանը, սակայն պաշնոնական տվյալներով բուսատեսակի արտահանման վերաբերյալ տվյալները բացակայում են:
2012-2015 թթ. տարվել են մատնունու in-situ էկոլոգիական հետազոտությունները
Ամուլսարում, ինչի համար ենթապոպուլյացիայի բոլոր տեղամասերը սահմանափակվել են ու տեխնիկայի և անձնակազմի (մասնագետների բացառությամբ) մուտքը արգելված է: Հատուկ առանձնացված տեղամասերում իրականացվում են ֆիզիոլոգիական և
մորֆոլոգիական չափումները ըստ ընդունված եղանակների (Wells, 1967)` մանրամասնությունները տե՛ս Հավելված 5-ում:
Դաշտային աշխատանքներով պարզվել է, որ մատնունու բարձրունքային ամպլիտուդի (ըստ ՀՀ բույսերի Կարմիր գրքի՝ 3300-3500 մ ծ.մ.բ.) ստորին շեմը ավելի ցածր է՝
2550 մ ծ.մ.բ. և կարևորագույն էկոլոգիական պայմաններից է, որ տեսակը հիմնականում
հանդիպում է Grimmia մամուռի կիսաչոր բարձիկների վրա կամ մոտ:
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2013 թ.-ից սկսվել են Երևանի և Սևանի բուսաբանական այգիներում մատնունու ինտրադուկցիան, որի առաջնային նպատակներից է բնակության նոր պայմաններում տեսակի վարժեցման
ներուժի ուսումնասիրությունն ու ex-situ դրա պահպանման և բազմացման գնահատականը: 2013 թ.

ա

մայիսին և հոկտեմբերին, Ամուլսարի ժայռային
տեղամասերից,

գիտական

նպատակներով

ՀՀ

ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի մասնագետները վերցվել են մատնունու 15 նմուշներ, որոնք
վերատնկվել են Սևանի և Երևանի բուսաբանաբ

կան այգիներում նախապատրաստված հողահանդակներում (նկ. 2.8.5): 7 խոշոր նմուշները ցույց են
տվել լավ կպչողականություն, իսկ 2014-2015 թթ.

Նկ. 2.8.5. Ծիրանավոր մատնունու.
ա) ծաղկող նմուշ (2014 թ., մայիս)
Սևանի բուսաբանական այգում,
բ) տեղամաս Երևանի բուսաբանական
այգում

գարնանը Սևանի բուսաբանական այգում դրանք
ծախկել են: Հաշվի առնելով այդ ամենը, 2015 թ.-ին համալիր երկարամյա հետազոտական-բնապահպանական ծրագիր է մշակվել՝ ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի,
Քեմբրիջի համալսարանի, Թրեուիք Ինվայրնմենթալ Քընսալթնթս, Լիդիան Ինթերնեյշնլ
Լիմիթիդ

ընկերությունների

մասնագետների

մասնակցությամբ

և

ՀՀ

Բնապահ-

պանության նախարարության հսկողությամբ: Ծրագրի շրջանակներում ՀՀ Բնապահպանության նախարարության թույլտվությամբ իրականացվեց նախատեսվող Արտավազդես-Տիգրանես բացահանքից մատնունու տեղափոխությունը Սևանի բուսաբանական այգում նոր կառուցված հատուկ ջերմատուն և ռոկարիաներ: Արդյունքները զետեղված են Հավելված 6-ում:
2013 և 2015 թթ. սեպտեմբերին բնությունից հավաքվել և տարբեր եղանակներով
ցանվել են սերմերը: Լաբորատոր պայմաններում ցանվաց սերմերի 80%-ից ավելին ծլել
են (և ստրատիֆիկացիա անցածները և ոչ): 2013 թ.-ին հատուկ նախապատրաստված
հողակտորներում ծլունակությունը ցածր էր՝ Երևանի բուսաբանական այգում 10%: 20
հատ սերմ փոխանցվել են միկրոկլոնալ բազմացման հնարավորության ուսումնասիրման համար, որը երկար ժամանակ է պահանջում. այսօր ստացվել են ստերիլ նմուշներ
և անցկացվել է միկրոբազմացում: 50 հատ սերմեր աճեցվել են կարիոլոգիայի ուսումնա-
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սիրման համար, սակայն շատ մանր լինելու պատճառով քրոմոսոմների վերջնական
քանակը դեռ ճշտվում է: Դիտարկումներն ու հետազոտությունները շարունակվում են:
Ընդհանուր առմամբ ex-situ պայմաններում ծիրանավոր մատնունու հետազոտությունների արդյունքները վստահեցնող են, սակայն գրականության վերլուծությունը
ցույց է տալիս, որ տեսակի աճեցման համար անհրաժեշտ է ավելի բազմազան պայմանների ընտրություն, մասնավորապես՝ անհրաժեշտ են փորձարկումները այլ բարձրալեռնային տեղամասերի պայմաններում:
2.8.2. Կենդանական աշխարհ
Ի տարբերություն բույսերի, բարձր շարժունակության պատճառով կենդանիների
տարածասահմանները ավելի ընդարձակ են, սակայն միևնույն ժամանակ յուրաքանչյուր գոտին բնութագրվում է կենդանիների բնորոշ տեսակներով: Ամուլսարի և հարակից
տարածքների կենդանական աշխարհի առանձին կարգաբանական խմբերը ուսումնասիրվել են ՀՀ ԳԱԱ <Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն>
ՊՈԱԿ-ի, Հայաստանի թռչունների պահպանման միության, <Թրեուիք բնապահպանական խորհրդատուներ> ընկերության (ՄԹ) փորձագետների կողմից: Առանձնահատուկ ուսումնասիրվել են տարածքներում ՀՀ կենդանիների Կարմիր գրքում (2010 թ.)
գրանցված կենդանիների առկայությանը: Հետազոտությունների ամբողջական հաշվետվությունները բերված են Հավելվածներ 3, 4, 7, 8-ում:
Կաթնասուններ
Վերլուծվել է շրջանին վերաբերող գիտական տեղեկատվությունը: Հրապարակված գրականության վերծանմամբ պարզվեց, որ տարածքում բնակվող կաթնասունների
տեսակային կազմի լիառժեք ցուցակի կազմումը անհնար է, քանի որ առկա տվյալները
թույլ չեն տալիս կազմել հավաստի պատկերացում տարածքում այս կամ այն տեսակի
առկայության մասին: Բացի այդ դիտարկվել են WWF Հայաստանյան գրասենյակի հաշվետվությունն ու զեկույցները, ինչպես նաև “Ecoregion Conservation Plan for the Caucasus
2012” փաստաթուղթի վերանայված և լրացված տարբերակը և 2010-2011 թթ. տարածքին
վերաբերվող հետազոտությունների արդյունքները:
Նյութերն ու մեթոդները: Նյութերը հավաքվել են ստանդարտ համընդհանուր
մեթոդներով (Формозов, 1951, 1976; Новиков, 1953): Կենդանատեսակների կազմը բացահայտելու համար որպես հիմնական կիրառվել է երթուղային հաշվառումների մեթոդը,
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քանի որ այն թույլ է տալիս երթուղու ընթացքում որոշել այս կամ այն կենդանու
առկայությունը տվյալ տարածքում: Կաթնասունների հետ հանդիպումը (հատկապես
գիշերային տեսակների) մեծամասամբ պատահական է: Երթուղային դիտարկումների
ժամանակ նշվել են կենդանիների կենսագործունեության հետքերը. 1) հետքեր (տարբեր
սուբստրատների վրա), 2) սննդառություն (կերի մնացորդներ, կրծվացքներ, կղկղանք),
3) թաքստոցներ (բներ, որջեր և ժամանակավոր հանգստավայրեր):
Հետազոտվող տարածքներում մանր կաթնասունների տեսակային կազմը և թվաքանակը որոշվել են թակարդներ ու կոների տեղադրելով՝ 2
մեթոդներով. 1) ծուղակ՝ գծերի հաշվառման մեթոդով, 2) կենդանաորս կոների միջոցով: Օգտագործվել է նաև Wild Life camera ավտոմատ նկարահանող
ֆոտոխցիկ (նկ. 2.8.6):
Դաշտային

աշխատանքների

Նկ. 2.8.6. Ֆոտոխցիկ

սկզբում

առանձնացվեցին երթուղիները (նկ. 2.8.7 ա, բ),
որոնք

ներառում

համար

բոլոր

են

կենդանիների

հնարավոր

բնակման

կենսամիջավայրերը:

Նյութերը հավաքվել են ինչպես նախատեսվող ենթակառուցվածքների տարածքներում, այնպես էլ
հարակից 5-15 կմ հեռավորության վրա: Երթուղիների երկարությունը որոշվել է հիմք ընդունելով ենթադրվող տեսակների լայն տեղաշարժումը:
Մանր

կաթնասունների

կազմի

ա

որոշման

համար առանձնացվել են 5 ստացիոնար տարածքներ, որոնք ներկայացված են ուղղանկյունաձև` 400
x 500 մ կողմերով՝ կազմելով 2 հա: Ստացիոնարների համար առանձնացված ողջ տարածքներում,
մանր կաթնասունների տեսակային կազմի որոշման համար օգտագործվել են սովորական և կենդանաորս

թակարդներ:

Կախված

նպատակից

բ
Նկ. 2.8.7. Հիմնական երթուղիները
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(տեսակային կազմի կամ քանակության որոշում) թակարդները կենտրոնացվում էին
կամ կրծողների գաղութների, կամ քարակույտերի երկայնքով: Թակարդները դրվել են
գծային կարգով՝ 100 հատ 5 մ հեռավորության վրա: Այս դեպքում բռնված առանձնյակների թվաքանակի հաշվարկը կատարվել է թակարդ/ օր մեթոդով:
Ինչպես գծային երթուղիները, այնպես էլ ստացիոնարները ընտրվել են այնպես,
որ դրանք ընդգրկեն լանջերի և´ հարավային և´ հյուսիսային տեղանքները: Ուսումնասիրվել են նաև ափամերձ խոնավ և ճմոտ տարածքները՝ կենդանիների ջուր խմելու ժամանակ կամ գետն անցնելիս հետքերի հայտնաբերման նպատակով: Հնարավոր որջերի
և բների հայտնաբերման համար ուսումնասիրվել են խոշոր քարակույտերը, ժայռային
ցցվածքները և անտառային զանգվածների խիտ թփուտները: Բացի դրանից առանձնացվել են մի քանի դիտակետեր, որտեղից իրականացվել են վիզուալ դիտարկումներ:
Կաթնասունների տեսակային կազմը

Սովորական ոզնին (Erinaceus concolor Martin, 1837) 2 անգամ գրանցվել է Ամուլսարի հարավային ստորին հատվածում (Գորայք գյուղի մոտ), հյուսիսային լանջին` ցածր
թփուտի մոտ, հայտնաբերվել են մնացորդներ փշերի խրձի տեսքով, արևմտյան լանջին՝
միայն հետքեր: Հոկտեմբերին առաջին ցրտահարումներից հետո հետքերը չեն գրանցվել: Ըստ ամենայնի այդ ժամանակից կենդանին անցնում է ձմեռային քնի: Ոզնու ցածր
թվաքանակը կապված է տարածքի բարձրադիր լինելով:

Վոլնուխինի գորշատամը (Sorex Volnuchini) առաջին անգամ գրանցվել է աղվեսի կղկղանքի հետազոտման ժամանակ՝ գտնվել է գանգի մի
հատված: Թակարդների տեղադրումից հետո
կենդանին (նկ. 2.8.8.) բռնվեց Որոտան գ. աջ

Նկ. 2.8.8. Վոլնուխինի գորշատամը

ափին՝ հարթ, Գորայք համայնքին պատկանող,
նախկինում վարելահողերի վրա, որը ներկայումս օգտագործվում է որպես խոտհունձ:

Շելկովնիկովի կուտորան (Neomys schelkovnikovi, նկ. 2.8.9.) մի քանի անգամ գրանցվել է
միևնույն տեղում՝ Որոտան գ. վտակի ջրերում և
ափամերձ խիտ բուսականությունում, 2150 մ

Նկ. 2.8.9. Շելկովնիկովի կուտորան
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ծ.մ.բ. վրա: Ձմռանը նույն վայրում բռնվել է ևս մեկ
առանձնյակ:

Լեռնային ճագարամուկը (Allactaga euphratica)
գրանցվել է մի քանի անգամ գիշերը Ամուլսարի հյուսիս-արևմտյան և հարավ-արևելյան լանջերում մինչև
2200 մ ծ.մ.բ. վրա: Հայտնաբերված առանձնյակը (նկ.

Նկ. 2.8.10. Լեռնային ճառարամուկ

2.8.10.) գրանցվել էր Սարավան գյուղի հարակից
խոտհարքում, 1740 մ ծ.մ.բ. վրա:

Մոխրագույն համստերիկը (Cricetulus migratorius, նկ. 2.8.11.) բռնվում էր տարածքի 2400 մ-ից ցածր
բոլոր ստացիոնարներում, նոսր բուսածածկով և քարակույտերով հարթ լանջերին: Բռնման հաճախակա-

Նկ. 2.8.11.Մոխրագույն հաստերիկ

նությունը՝ օրեկան 5 կենդանի 100 թակարդում: Ճամբարի տարածքում (2600 մ ծ.մ.բ.) առկա է կենդանու ոչ
մեծ պոպուլյացիա, որի վրա աշնանը անտառային
մուկը ուժեղ ճնշում է գործադրում: Ձմռանը համստերների պոպուլյացիան գործնականում անհետանում է:

Փոքրասիական համստերը (Mezocricetus brand-

Նկ. 2.8.12. Փորքասիական համստեր

ti, նկ. 2.8.12.) տարածքում գրանցվել է 2 անգամ՝ 1)
Գորհայք գյուղից վեր գտնվող խոտհարքում (2180 մ
ծ.մ.բ.), 2) Որոտան գ. ձախափնյա խոտհարքում (2235
մ ծ.մ.բ.):

Ձյան դաշտամկան (Chionomys nivalis, նկ.
2.8.13.) ապրելավայրերը տարածքում ընդգրկում են
բոլոր լանջերը՝ անկախ էքսպոզիցիայից: Բնակվելու

Նկ. 2.8.13. Ձյան դաշտամուկ

ամենակարևոր պայմանը՝ խոշոր քարակույտերի առկայությունն է: Քարակույտերից 50-60 մ հեռավորության վրա դրված թակարդներում
կենդանին բռնվեց ընդամենը մեկ անգամ, իսկ անմիջապես քարակույտերի մոտ բռնվում
էին թե´ ցերեկը, թե´ գիշերը: Քարակույտերի անկյունագծով բռնման հաճախականությունը՝ օրեկան 2-3 առանձնյակ 100 թակարդում, իսկ քարակույտերի սահմանագծով՝ 4-
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5 առանձնյակ, ինչը ըստ երևույթի կապված է բուսականությամբ ծածկված տարածքների
հետ:

Սովորական դաշտամուկն (Microtus arvalis, նկ. 2.8.14.) ամենաշատ հանդիպող կենդանին
է Ամուլսարում և հարակից տարածքներում: 2400
մ-ից բարձր վայրերում բռնման հաճախականությունը կազմում էր օրեկան 4 առանձնյակ 100
թակարդում, 2000-2400 մ ծ.մ.բ. վրա՝ 10: Բացի այդ
հավաքվել են կրծողների մնացորդներ էլեկտրասյուների տակ, որտեղ նստում էին գիշատիչ

Նկ. 2.8.14. Սովորական դաշտամուկ

թռչունները իրենց զոհի հետ: Մնացորդների հիմնական մասը սովորական դաշտամուկն
էր:

Անտառային մուկը (Sylvaemus uralensis) գրանցվել էր բոլոր հետազոտված տարածքներում, սակայն բռնման հաճախականությունը զգալիորեն զիջում էր այլ կրծողներին. միջինում 1-2 առանձնյակ 100 թակարդում: Մեծ քանակությամբ մկներ բռնվել են
աշնանը ճամբարի տնակներում, ինչը հավանաբար կապված է տնակների և դրանց մեջ
բների և անցումների պատրաստման մատչելությամբ, ինչպես նաև առատ կերի առկայությամբ ու գիշատիչներից պաշտպանվելու հնարավորությամբ: Ճամբարի տարածքում
մեկ օրվա ընթացքում բռնվում էր 2-5 առանձնյակ:

Մոխրագույն առնետը (Rattus norvegicus) հետազոտվող տարածքում գրանցվել է 2
անգամ` աշխատակիցների տնակներից ոչ հեռու: Ըստ երևույթի նրանք եկել են կամ
տնակների, կամ իրերի հետ: Եվս մեկ անգամ առնետ հանդիպել է անասնապահների
ժամանակավոր կացարանի հարակից տարածքում:

Նապաստակը (Lepus europaeus) հետազոտվող ողջ տարածքում գրանցվել է փոքր
ինչ հարթ լանջերին, նախկին հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքատարածքներում
և արոտավայրերում: Հանդիպման դեպքերը բոլոր երթուղիների վրա 0-1 էր, ինչն անհամեմատ ցածր է ավելի ցածրադիր ցուցանիշներից: Նոյեմբերին նապաստակի հետքեր
հանդիպել են միայն ցածրադիր գոտիներում` առավել քիչ ձյան ծածկույթով և տեղ-տեղ
ձյունազերծ հատվածներով: Դեկտեմբերի սկզբին հյուսիս-արևմտյան և հարավ-արևմտյան լանջերից նապաստակների ապրելավայրերը տեղափոխվել են դեպի հետազոտվող
տարածքի սահմանային հատվածները, որոնք պատված էին ցածր ծառաթփուտային
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բուսականությամբ: ԿՏՀ տարածքում նշվել է 3 անգամ քիչ թեքությամբ լանջերին, որոնք
օգտագործվում են որպես խոտհարք և արոտավայր: Նոյեմբերին կենդանու քիչ քանակությամբ հետքեր հանդիպել են ցածրադիր մասերում, պտղատու ծառերով տարածքներում: Դեկտեմբերին հանդիպումները ավելացել են ծառաթփուտային բուսականությամբ
տարածքներում և ձնապատ վարելահողերում, տարածքից դուրս: Գարնանը հետքերը
հանդիպել են բարձրադիր մասերում:

Բեզոարյան այծի (Capra aegagrus) բնակվելու,
կամ էլ միգրացիայի

պարզաբանման

համար

Ամուլսարում, Արփա գ. ձախակողմյա ձորակին
հարող սարահարթում առանձնացվել են հնարավոր անցումների տարածքներ: Չնայած, որ Արփա
գ. աջակողմյան մասում գրեթե ամեն օր դիտվում
էին արածող առանձնյակներ (նկ. 2.8.15.), նրանց
Նկ. 2.8.15. Բեզոարյան այծերի խումբ

անցումը գետի ձախակողմյան ափերը, ուսումնասիրությունների ողջ ընթացքում չի գրանցվել (նկ.
2.8.16.): Հաշվի առնելով, որ բեզոարյան այծերի
տիպիկ ապրելավայրերն են նոսր ծառաթփուտային բուսականությամբ պատված լեռնային զանգվածներն ու կմախքային սարերի քարաթափոնները, իսկ Ամուլսարի լանջերը զուրկ են նման կենսամիջավայրերից, հետևաբար դրանով է բացատրվում կենդանիների բացակայությունը տվյալ

Նկ. 2.8.16. Բեզոարյան այծի միգրացիայի
ուղին

տարածքում: Նույն արդյունը ցույց են տվել ԿՏՀ-ի հետազոտությունը:

Մուֆլոն (Ovis orientalis gmelinii). հետազոտվել են հնարավոր ապրելավայրերը 520 կմ շառավղով՝ հաշվի առնելով առավել նպաստավոր տարածքները: Մուֆլոնի հետք
ընդհամենը մեկ անգամ գրանցվել է Զանգեզուրի լեռնաշղթայի ճյուղավորությունում
ուսումնասիրվող տարածքից 20 կմ հեռավորության վրա:

Վայրի խոզը (Sus scrofa) ըստ տեղաբնակների, ոչ հեռու անցյալում, հաճախ էր
հանդիպում Սարալանջ, Սարավան, Գնդեվազ գյուղերին հարող տարածքներում և Որոտան գ.-ի հովտի վերին մասերում: Հետազոտությունների շրջանում գրանցվել է 2 վայրի
խոզ Հեր-Հերի անտառի շրջակայքում, հետազոտվող տարածքից 7 կմ հեռու և մեկ վայրի
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խոզ Արփա գ. աջակողմյան վտակի վերին հատվածում գտնվող խառն անտառում՝ 10 կմ
հեռու:

Քարակզաքիսի (Martes foina nehringi) քանակությունը ուսումնասիրվող տարածքում մեծ չէ՝ մոտավորապես 5-8 զույգ: Աշնանը հիմնական կենսամիջավայրերն Ամուլսարի հարավ-արևմտյան և հյուսիս-արևմտյան լանջերին էին, ինչը հավանաբար բացատրվում է վայրի, փոքր քանակով մրգատու ծառերի առկայությամբ, որոնց պտուղներով
կենդանին նաև սնվում է: ԿՏՀ-ում կզաքիսի քանակությունը քիչ է, հավանաբար ընդամենը մեկ զույգ և հիմնական բնադրավայրերը, աշնանը, տարածքից դուրս են, ոչ մեծ ժայռային ցցվածքներում: Ձնածածկույթի հաստատման հետ կենդանու ակտիվությունը
աճեց, քանի որ կրծողների փնտրտուքների ժամանակ նա տեղաշարժվում է բաց տարածքներ, հաճախ հետքերը նշվել են գիհու թփուտներում:

Աքիսի (Mustela nivalis, նկ. 2.8.17.) և նրա կենսագործունեության հետքերը հանդիպել են տարածքի
բոլոր երթուղիներում, 1900-2500 մ ծ.մ.բ. վրա՝ հիմնականում մեծ գլաքարերի և ոչ մեծ քարակույտերի մոտ,
կրծողների բներից ոչ հեռու: Հաճախ էին հանդիպումները շինարարական թափոնների և կենցաղային աղբակույտերի մոտ: Առաջին ձյան տեղումներից հետո
կենդանիները տեղափոխվեցին 2500 մ ծ.մ.բ.-ից ավելի

Նկ. 2.8.17. Աքիս

ցածրադիր վայրեր: ԿՏՀ-ում հաշվառվել է 2-3 զույգ:

Փորսուղը (գորշուկը, Meles meles canescens, 1875) որջերի մեծ մասի մոտ փորում է
ոչ խորը փոսիկներ, որոնք օգտագործվում են որպես զուգարան: Այդպիսի զուգարաններ
գտնվել են տարածքի թփուտային բուսականությամբ պատված ձորակներում, Սարալանջ գյուղից վեր, ինչպես նաև Ամուլսարի հարավ-արևմտյան և հյուսիս-արևմտյան լեռնային տափաստաններում: Այստեղ դիտվել են նաև բազմաթիվ փորվածքներ, որոնք
նոյեմբերի կեսերին չեն գրանցվել, ինչը հավանաբար կապված է վաղ ցրտահարության
հետ (անցել են ձմեռային քնի): Հաշվառումներով տարածքում բնակվում է կենդանու 2-3
ընտանիք՝ հիմնական արևմտյան լանջերում: ԿՏՀ-ում կենդանին դիտվել է 2 անգամ և
հավանական է, որ տարածքում ապրել է մեկ զույգ: Կենդանու հիմնական պոպուլյացիան շրջանում Արփա գ. կիրճում է, աջափնյա գիհու նոսրանտառներում: Ոչ մեծ քանակությամբ կենդանին նշվել է նաև լեռնատափաստանի և լայնատերև անտառի սահմա-
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նային մասերում, Ջերմուկ քաղաքից վերև, որտեղ դիտվել են մեծ քանակությամբ
փորվածքներ:

Ջրասամույրը (Lutra lutra meridionalis Ogn., 1931), ըստ տեղի բնակիչների և ձկնորսների, հազվադեպ հանդիպում է Արփա գ.-ում՝ Կեչուտի ջրամբարից մինչև Դարբ գ. հետ
միախառնման հատվածը: Հայտնի են դեպքեր, երբ ջրասամույրը որս է կատարել Կեչուտի ջրամբարից ցած գտնվող ձկնաբուծական ջրավազաններից: Ջրասամույրի կղկղանք
է գրանցվել Արփա գ. ափին, քարի վրա, մինչ Դարբ գ. հետ միախառնվելը:

Գորշ արջի (Ursus arctos Linnaeus, 1758) ենթատեսակային պատկանելիությունը:
տարածաշրջանում որոշվել է որպես սիրիական: Քանի որ արջերի ակտիվ գործունեությունը անցնում է մեծ տարածքներում, հետևաբար այն չի կարող վերագրվել ինչ-որ մեկ
գոտու: Կենդանու ապրելու վաղ գարնանային կացավայրը տարբերվում է ամառայինից
և աշնանայինից: Երթուղիներում տեղ-տեղ նշվել են ինչպես հետքերը, այնպես էլ կենսագործունեության արգասիքները. Որոտան գ. ափերին, Ամուլսարի հարավ-արևմտյան
լանջերին, Սարավան և Սարալանջ գյուղերից վերև: Նոսր անտառապատ ձորակում
գտնվել է կարճաժամկետ պարկելավայր, իսկ ոչ հեռու՝ կղկղանք, որը պարունակում էր
հիմնականում հովանոցազգիների, սոխուկների և միջատների մնացորդներ:
Շահագործման համար նախատեսված տարածքի հարակից մասերում ուսումնասիրվել էին արջերի հնարավոր անցման մի քանի տարածքներ, սակայն այդ շրջանում
արջերը չեն օգտվել այդ անցումներից: Գարնանը, Գորհայք գյուղից հյուսիս-արևմուտք,
սարի հարավային լանջում դիտվել է արջ: Ամռան կեսին նույն ուղղությամբ դեպի Կեչուտի ջրամբար գրանցվել են հետքեր, ինչպես նաև բազմիցս Որոտան գ. ձախ ափում,
սակայն գետի անցում չի դիտվել: Հետքերը նաև դիտվել են աշնանը Դարբ գ. ձախափնյակում, նոսր թփուտներով պատված մնացորդային անտառային զանգվածներում:
Հավանաբար նրան այստեղ գրավել էին հասունացած մասուրն ու ալոճը: Ենթադրվում
է, որ հիմնական ապրելավայրերը տվյալ տարածքից դուրս են (նկ. 2.8.18.): Նրանց
այստեղ հայտնվելը կապված է կերակրավայրերի կարճատև օգտագործմամբ, կամ հիմնական ապրելավայրերից այլ վայրեր տեղաշարժվելու հետ: Հավանաբար, արջը տարածքն օգտագործում է որպես անցումային:
Հաշվառման երթուղիներով ուսումնասիրվել է ոչ միայն ԿՏՀ տարածքը, այլ նաև
հարակից տեղամասերը՝ 15-25 կմ հեռավորությամբ: Նպատակը՝ շրջանում արջերի որջերի համար պիտանի հնարավոր վայրերի հայտնաբերումն էր: Հետազոտվել է Ամուլ-
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սարի արևմտյան լեռնաճյուղավորումները սկսած գագաթից, հետագայում նաև լանջերի
ողջ լայնքով մինչև Արփա գ. կիրճը,
որտեղ հայտնաբերվել են արջերի
կարճաժամկետ կերավայրեր: Նկ.
2.8.19.-ի 2-4 և 7 կետերում նշվել են
կերվածքներ,

չոր

սոխուկային

բույսերի արմատների կրծվածքներ:
Առաջին կետում հայտնաբերվել է
կարճաժամկետ

գիշերելու

վայր:

Շրջանում նշվել են նաև ջարդոտված ծիրանի ծառեր՝ ԿՏՀ տարածքից

դեպի

արևելք:

Նոյեմբերի

Նկ. 2.8.18. Գրանցված արջի հետքերը, 2013 թ.

սկզբին տարածքի շրջակայքում ոչ
հաճախ դիտվել են արջի հետքեր,
որոնց չափերից կարելի է ենթադրել, որ դա նույն կենդանու հետքերն են: Նոյեմբերի կեսերին արջի
հետքերը չեն գրանցվել:
Հետագայում ուսումնասիրվել են առավել ընդարձակ տարածքներ՝ ընդգրկելով Ջերմուկ քաՆկ. 2.8.19. Գրանցված արջի հետքերը, 2013-2014 թթ.

ղաքից արևմուտք ընկած անտառային տարածքները և Սարավան գյուղից հարավ գտնվող վայրերը: Հետազոտվել է նաև
Արփա գ. աջափնյակը, որտեղ նախորդ տարիներին բազմիցս նշվել են արջի հետքեր`
գիհու նոսրանտառով պատված լանջերում և լայնատեռև անտառի ոչ մեծ զանգվածներում: Ինչպես ենթադրվում էր այդ շրջանում արջերի ակտիվություն դիտարկվեց 9, 10 և
5, 6 կետերում: Արփա գ. աջափնյա մասում արջի հետք գրանցվել է երկու անգամ 8-րդ
կետում: Հավանաբար նրա ուշադրություն գրավել էր այդ շրջանում գետնին թափված
խնձորները և տանձերը: Ավելի ուշ, նոյեմբերի վերջին, արջի հետքերը կենտրոնացան 2
և 3 կետերում, հավանաբար նա մոտեցել էր որջերի կացավայրին և մնացել այդտեղ:
Նոյեմբերին արջի հետք նշվել է ձյան վրա 1 կետում, Ամուլսար լեռան մոտ, ինչը թույլ
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տվեց ենթադրելու, որ նա կարող է ձմեռային քուն մտնել 1 տեղամասում, սակայն
հետքերի դիտարկումները ցույց տվեցին, որ գազանը ժայռային զանգվածներում
կարճաժամկետ մնալուց հետո հեռացավ հարավ, որտեղ վերջինիս հետքերը կորան
Ուղեձոր գյուղից հեռու: Գարնանը հետքերը դիտարկվեցին նույն վայրում: Հիմնվելով
կատարված ուսումնասիրությունների վրա, ենթադրվում է, որ այդ շրջանում արջերի
որջերի համար պիտանի կացավայրերը գտնվում են 2 և 3 կետերում, ինչի մասին են
վկայում նրանց մասուրով ինտենսիվ սնվելը նախաորջային շրջանում և հետքերի վերանալը ձյան տեղումներից հետո:
Արջի կենսագործունեության հետքերը և հիմնական ապրելավայրը տարածքից
դուրս են: Նրա հայտնվելը շրջակա վայրերում կապված է կերաբույսերի կարճատև
սեզոնային օգտագործմամբ և մի հիմնական ապրելավայրից մյուսը տեղափոխվելիս:

Գայլի (Canis lupus cubanensis) թարմ հետքերն ու կղկղանքը հանդիպել են բոլոր
երթուղիներում, հետևաբար դա չի բացառում նրա մշտական ներկայությունը: Նոյեմբերի վերջին և դեկտեմբերի սկզբին, մի քանի օրվա ընթացքում նշվել են 5 գայլերի հետքեր,
որոնք կեր փնտրելիս պարբերաբար զննում էին ժայռերի ստորոտները: Հետքերը
գրանցվել են Գորայք, Գնդեվազ և Սարալանջ գյուղերի շրջակայքում: ԿՏՀ տարածքում
գայլի թարմ հետքեր առաջին անգամ գրանցվեցին նոյեմբերի կեսերին, հետագայում
հետքերը ավելի հաճախակի էին: Տարածքից դուրս բոլոր շառավիղային երթուղիներում
պարբերաբար հանդիպում էինք ինչպես թարմ, այնպես և գայլի շատ հին կղկղանքների,
որը վկայում է տարածքում նրա պարբերաբար լինելու մասին: Գայլերի պարկելատեղեր
չեն նշվել՝ հետևաբար նա տարածքն օգտագործում է կարճաժամկետ, կեր փնտրելու,
կամ էլ տեղից-տեղ անցնելու ժամանակ, ինչն առավել հավանական է:

Շնագայլի (Canis aureus) հետքեր գրանցվել են միայն Արփա գ. կիրճում և Դարբ գ.
ափերին: Այդ գետերի միախառնման վայրից ոչ հեռու, Արփա գ. ձախ ափում գտնվել է
որսորդների կողմից սպանված շնագայլի դիակ:

Սովորական աղվեսի (Vulpes vulpes) կերային բազայի (կղկղանքների) անալիզը
թույլ տվեց լրացնել ուսումնասիրվող տարածքի մանր կրծողների տեսակային կազմը՝
հայտնաբերվեց գորշատամի (Sorex) գանգի հատված, ինչը թույլ տվեց գտնման վայրում
թակարդով բռնել այդ կենդանուն: Աղվեսները և նրանց կենսագործունեության հետքերը
տարածքներում հանդիպում են ողջ տարածքում, սակայն հիմնականում քիչ թեքության
և հարթ վայրերում, որտեղ գերիշխում են կրծողները: Ձնածածկ շրջանում, նրանք գերա-
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դասում են բաց տեղանքները և ժայռային զանգվածներով սարալանջերը՝ պատված նոսր
թփուտներով, որտեղ և նրանք լինում են ցերեկվա ընթացքում:

Լուսանի (Lynx lynx dinniki) միակ հետք և
ճանկռվածքներ նշվել են Արփա գ. աջափնյակում, Մամարզա տեղանքից ոչ հեռու: Այդ տեղամասից ավելի ցածրադիր՝ Չայքենդի հարակից
հատվածում, գտնվել է նաև կենդանու կիսաքայքայված դիակ (նկ. 2.8.20.):

Հովազի (Panthera pardus ciscaucasia) տա-

Նկ. 2.8.20. Լուսանի դիակ, 2013 թ.

րածման արեալը ՀՀ-ում շատ մասնատված է,
ինչը առավելապես կապված է վերջին 2 տասնամյակներում նրա թվաքանակի կտրուկ
նվազման հետ (WWF): Ամուլսարում և հարակից տարածքներում, կենդանու հետքեր և
կենսագործունեության արգասիքներ չեն գրանցվել:
Ընդ որում, ուսումնասիրությունների ողջ շրջանում հավաքված նյութերի մշակման արդյունքում առավել հանգամանորեն ուսումնասիրվեց կաթնասունների տեսակային կազմը, ինչպես շահագործման համար նախատեսված, այնպես էլ առավել ընդարձակ հարակից տարածքներում: Աղյուս. 2.8.1.-ում ներկայացված է գրանցված կաթնասունների ցուցակը:

Աղյուսակ 2.8.1. Ամուլսարում և հարակից տարածքներում ուսումնասիրված կաթնասունների
տեսակների ցուցակը

Eulipotyphla

Ընտանիքներ
Erinacedae

Soricomorpha

Soricidae

Lagomorpha

Leporidae

Կարգեր

Artiodactyla

Bovidae
Suidae

Mustelidae
Carnivora

Ursidae
Canidae

Տեսակներ

1

2

3

Erinaceus concolor – Սովորական ոզնի
Sorex Volnuchini –Վոլնուխինի գորշատամ
Neomys schelkovnikovi - Շելկովնիկովի կուտորա
Lepus europaeus – Նապաստակ
Capra aegagrus – Բեզոարյան այծ

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

-

-

+

+ IUCN

Ovis orientalis gmelinii - Հայկական մուֆլոն
Sus scrofa - Վայրի խոզ
Martes foina – Քարակզաքիս
Mustela nivalis – Աքիս
Meles meles – Գորշուկ
Lutra lutra – Ջրասամույր
Ursus arctos – Գորշ արջ
Canis lupus – Գայլ
Canis aureus – Շնագայլ
Vulpes vulpes – Սովորական աղվես

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+ IUCN

4

+

+ IUCN
+ IUCN

235
+
Lynx lynx – Լուսան
- + IUCN
Panthera pardus - Հովազ
IUCN
Dipodidae
+
+
Allactaga euphratica – Լեռնային ճագարամուկ
Cricetulus migratorius – Մոխրագույն համստերիկ + + +
IUCN
+
+
Mezocricetus brandti – Փոքրասիական համստեր
Cricetidae
+
+
Chionomys nivalis – Ձյան դաշտամուկ
+ + +
Microtus arvalis – Սովորական դաշտամուկ
+ + +
Sylvaemus uralensis – Անտառային մուկ
Muridae
+ + +
Rattus norvegicus – Մոխրագույն առնետ
1` ուսումնասիրված ողջ տարածքում, 2` ԿՏՀ, 3` հարակից տարածքներում,
4` <+> ՀՀ կենդանիների Կարմիր գրքում (2010 թ.), IUCN – ԲՊՄՄ կարմիր ցուցակում
Felidae

Rodentia

Նկ. 2.8.21 և նկ. 2.8.22. բերված են 2013-2014 թթ. ուսումնասիրություններով Ամուլսարում, ԿՏՀ-ում և հարակից տարածքներում ՀՀ կենդանիների Կարմիր գրքում, Բեռնի
կոնվենցիայում և ԲՊՄՄ կարմիր ցուցակում գրանցված կաթնասունների տեղամասերը:

Նկ. 2.8.21. Ամուլսարում և հարակից տարածքներում ՀՀ կենդանիների Կարմիր գրքում, Բեռնի
կոնվենցիայում և ԲՊՄՄ կարմիր ցուցակում գրանցված կաթնասունների տեղամասերը

Ուսումնասիրվող ողջ տարածքում (շահագործման ենթակա, լիցենզիայի և հարակից տարածքներ) կաթնասունների տարբեր տեսակների հետ հանդիպման հաճախականության անալիզի հիման վրա, ինչպես նաև որոշելով յուրաքանչյուր տեսակի տվյալ
վայրում լինելու բնույթը, գրանցված տեսակները բաժանվել են 4 խմբերի.
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Նկ. 2.8.22. ԿՏՀ և հարակից տարածքներում ՀՀ կենդանիների Կարմիր գրքում, Բեռնի կոնվենցիայում և
ԲՊՄՄ կարմիր ցուցակում գրանցված կաթնասունների տեղամասերը

1. կենդանիներ, որոնց ներկայությունը մշտական բնույթի է՝ միջատակերներից
ոզնին, Վոլնուխինի գորշատամը և Շելկովնիկովի կուտորան, կրծողներից՝ նապաստակը, լեռնային ճագարամուկը, մոխրագույն համստերիկը, փոքրասիական համստերը,
անտառային մուկը, ձյան և սովորական դաշտամկները, իսկ գիշատիչներից՝ քարակզաքիսը, աքիսը և գորշուկը:
2. լայնորեն տեղաշարժվող գիշատիչները` գայլը, աղվեսը և արջը: Ընդ որում, եթե
աղվեսը հաճախ կարող է մնալ մի քանի օր, ապա գայլի համար այդ տարածքները
տարանցիկ են, քանի որ այդտեղ բացակայում են նրա սնման հիմնական օբյեկտները:
Արջի համար նույնպես այդ տարածքը հիմնականում տարանցիկ են, սակայն ամռանը
նա մնում է շատ կարճ ժամանակ: Որոշ վերապահումներով այս խմբին պատկանում է
շնագայլը (հաշվի առնելով նրա մշտական ներկայությունը հարակից տարածքներում):
3. կենդանիներ, որոնք յուրացմանը նախատեսված տարածքում պատահական
են՝ մոխրագույն առնետ, մոխրագույն համստերիկ (2600 մ-ից բարձր):
4. կենդանիներ, որոնք յուրացմանը նախատեսված և լիցենզիայով առանձնացված
տարածքներում չեն նշվել, սակայն գրանցվել են հարակից տարածքներում՝ կճղակավորներից բեզոարյան այծը և վայրի խոզը, գիշատիչներից՝ ջրասամույրը և լուսանը: Այծի

237

և ջրասամույրի բացակայությունը կապված է բնակվելու համար անհամապատասխան
կենսամիջավայրերով, իսկ վայրի խոզի և լուսանինը՝ մարդածին ճնշման հետ, քանի որ
պատմականորեն այդ տարածքները յուրացվել և օգտագործվում են:
Հետազոտությունների ողջ ընթացքում, ինչպես յուրացման համար նախատեսված, այնպես և հարակից տարածքներում, 10-15 կմ շառավղով, ոչ մի անգամ չեն գրանցվել հայկական մուֆլոնն ու հովազը:
Կաթնասունների բաժանումը խմբերի թույլ տվեց առանձնացնել շահագործման
համար նախատեսված տարածքների ֆոնային և ինդիկատոր տեսակներին: Այսպես,
ամենաբարձր հանքավայրի տեղամասում պատահական հանդիպողներից են գայլը և
աղվեսը, իսկ ֆոնային և ինդիկատոր տեսակն է ձյան դաշտամուկը: Հանքավայրի շահագործման սկսելուց և դրա ընդլայնման հետ մեկտեղ այդ տեսակը կլքի և կտեղափոխվի
հարակից տարածքներ, իսկ որոշ ժամանակ անց, հանքավայրի մերկացած տարածքների խոտաբույսերով պատվելը և կենդանին նորից կբնակեցնի այն, ինչն արդեն դիտվել է:
Այսպես, 2700 մ և ավելի բարձր վայրերում, երկրաբանական հետազոտությունների
շրջանում կառուցվել են ճանապարհներ և մի քանի վայրերում հանքանյութի ուսումնասիրման նպատակով ոչնչացվել են ձյան դաշտամկան ապրելավայրերը: Այդ տարածքներում 2013 թ.-ին իրականացվել են վերականգնողական աշխատանքներ, որոնցից հետո
հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ տեղի է ունենում ապրելավայրերի աստիճանական վերականգնում և ձյան դաշտամուկը սկսեց զբաղեցնել այդ տարածքները:
ԴԱԼ-ի տարածքում մշտապես ապրում են նապաստակը, մոխրագույն համստերիկը, ձյան և սովորական դաշտամկները, աքիսն ու գորշուկը, պարբերաբար այցելում
են գայլը, աղվեսը և քարակզաքիսը: Ֆոնային տեսակներն են սովորական դաշտամուկը,
աղվեսը և աքիսը: Հաշվի առնելով այդ կենդանիների էկոլոգիական առանձնահատկություններն, ինդիկատոր տեսակներ են աղվեսը և աքիսը: ԴԱԼ-ի կուտակման և անհանգստացման գործոնի ավելացման հետ մեկտեղ տարածքի կրծողները կլքեն այն և կտեղափոխվեն բուֆերային գոտի, հետևաբար կնվազի աքիսի քանակությունը, ինչպես նաև
աղվեսների հետ հանդիպման հաճախականությունը: ԴԱԼ-ի նախատեսված ռեկուլտիվացմանը մեկտեղ հանդիպման հաճախականությունն աղվեսի և աքիսի հետ կաճի,
քանի որ կսկսվի տարածքների յուրացումը նաև դաշտամկների կողմից:
Ենթակառուցվածքների համար պլանավորված տարածքները մեծությամբ գերազանցում են հանքավայրի և ԴԱԼ-ի համար նախատեսված տարածքները և տեղակայված
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են դրանցից բավականին ցածր: Այդ տարածքներում գրանցվել են գրեթե բոլոր հիմնական կենդանատեսակները, սակայն հաշվի առնելով լանդշաֆտի միատիպությունը, ֆոնային և միաժամանակ ինդիկատոր տեսակներ են սովորական դաշտամուկն ու աղվեսը, քանի որ մնացած տեսակների հետ հանդիպման հաճախականությունը և քանակությունը ցածր է: Ինչպես յուրացման համար նախատեսված այլ տարածքներում, օգտագործման ավարտից հետո և ռեկուլտիվացման սկզբում, կախված տեմպերից և բուսածածկի վերականգնումից, տվյալ տարածքներ կվերադառնան այդտեղ նախկիում ապրող
բոլոր տեսակները: Հանքավայրի շահագործման ընթացքում, սկսած սկզբնական էտապից ընդհուպ մինչև ամբողջ հզորության անցնելը, ողջ տարածքում կդիտվեն անհետադարձ փոփոխություններ, որոնք կբերեն կենսաբազմազանության որոշակի փոփոխությունների: Ուստի պետք է իրականացվի կենսաբազմազանության ողջ համալիրի մոնիտորինգը՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով օգտագործվող և հարակից տարածքներին:
Ձեռքաթևավորները, լինելով կաթնասունների դասի միակ ակտիվ թռիչքի ունակություն էվոլուցիայի ընթացքում ձեռք բերած կարգի ներկայացուցիչներ, ավելի հեռու
են տեղափոխվում (քոչեր, չուեր)՝ կապված սննդի, բազմացման կամ ձմեռելու հետ:
Ամուլսարի և հարակից տարածքները թեպետ համեմատաբար աղքատ են չղջիկների տեսակներով, սակայն տարվա տաք շրջանում գրանցվել են 7 տեսակներ, որոնցից
5-ը գրանցված են ՀՀ կենդանիների Կարմիր գրքում՝ Rhinolophus euryale, Rh. Mehelyi,
Plecotus auritus, Barbastella leucomelas, Miniopterus schreibersii: Առավել մեծաքանակ ենլայն
տարածված Myotis myotis blythii և Rhinolophus ferrumequinum տեսակները:
Քանի որ հարակից տարածքները՝ Արփա գ. մոտ և Ջերմուկ-Կեչուտ կիրճով մի
կողմից Հեր-Հերի և Չայքենդի ուղղությամբ, հարուստ են սնունդով և առկա ձմեռատեղերով, այդտեղ առկա են ձեռքաթևավորների (Pipistrellus pipistrellus, P. Kuhli, Rh. Hipposideros, Myotis mystacinus և M. schaub/araneus) բավականին մեծաքանակ խմբեր (գաղութներ):
Այս տարածքը հարուստ է թփուտային և բազմամյա բուսականությամբ, շատ են քարայրները, քարանձավները, ժայռաճեղքերը և շինություններ, որոնք հարմար են ձմեռման,
ժամանակավոր կամ երկարատև թաքստոցների համար: Երկարամյա հետազոտությունների համաձայն այս կիրճով է անցնում որոշ տեսակների հավանական չուն դեպի
հարավ և ՀՀ սահմաններից ավելի հեռու:
Հետազոտություններում կիրառվել են ընդունված մեթոդներ՝ օգտագործելով դեդեկտորներ, սարդացանցեր, հավաքելով արտաթորանքը (գուանոն) և այլն:
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Գնդեվազից դեպի Կեչուտ ձգվել են մի
քանի 30 մ-ոց սարդացանցեր և բռնվել են
Pipistrellus pipistrellus, P. pigmaeus, Myotis schaubi, M. emarginatus, M. mystacinus, Nyctalus leisleri
և այլ տեսակներ (աղյուս. 2.8.2.): Դետեկտորով
այստեղ գրանցվել է Tadarida teniotis–ը: Կեն-

Աղյուսակ 2.8.2. Բռնված չղջիկների ցանկը
Տեսակը
Myotis blythii
Myotis emerginatus
Myotis emerginatus
Myotis emerginatus
Myotis mistacinus
Myotis mistacinus
Myotis mistacinus
Eptesicus seroticus

Սեռը
m
m
m
m
m
f
f
m

Տարիք
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
ad, Preg.
Ad
Ad

դանիները տեղանքը օգտագործում են իրիկնային և գիշերային ժամերին սնվելիս: Վայրի էքսպոզիցիան և շրջակա լանդշաֆտը թույլ
են տալիս ենթադրել որոշակի տեսակի առկայության մասին: Մի քանի կիլոմետր ձգվող
կիրճը իդեալական վայր է չղջիկների ցերեկային կենսակերպի համար: Օրվա լուսավոր
ժամերին հետազոտվել են Գնդեվազի եկեղեցական կառույցները. սկզբից հայտնաբերվել
է գուանոն, իսկ հետո՝ Pipistrellus pipistrellus տեսակի ոչ մեծաթիվ խումբ: Գետի հոսքով
ցած հետազոտվել են 2 վայրեր ( N 39.73969 / E 45.59754, 1445 մ ծ.մ.բ., N 39.73829/ E
45.59731, 1468 մ ծ.մ.բ.), որտեղ ձգվել են 9 մ-ոց 3 Ecotone սարդացանցեր: Թռիչքը ֆիքսվել
է երեկոյան ժ 20.30: Հետագա աշխատանքը շարունակվել է Peterson D 230 և Peterson D
240 X դեդեկտորների օգնությամբ:
Չորս ժամվա ակտիվ թռիչքի ընթացքում սարդացանցերով որսացվել են 4 տեսակի 8 առանձնյակ, իսկ ուլտրաձայնային դետեկտորով գրանցվել է ևս 3 տեսակ (Pipistrellus pipistrellus, Nictalus leisteri, Taderida tenoitis-ը): Ի դեպ T. tenoitis տեսակը այստեղ
արձանագրվել է առաջին անգամ:
<Չայքենդ> կոչվող քարանձավում և նրա հարակից երկու քարայրներում հայտնաբերվել են ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված Rh. Euriade, Rh. Mehely, Plecotus auritus,
Barbastella leucomelas և Miniopterus schreibersii տեսակները, իսկ վերջին արշավի ժամանակ բռնված և գրանցված տեսակները, այդ թվում T. teniotis-ը, արձանագրվել են դետեկտորի օգնությամբ Արփա գ.-ի կիրճում, եկեղեցու մոտակայքում:
Հետազոտվող տարածքում արձանագրվել և որսվել են ոչ մեծաքանակ Myotis
emopginatus, M. blythii, M. mystacinus և Eptesicus serotinus տեսակները (N 39.73829 / E
45.59731): Երկու ոչ մեծաթիվ Pipistrellus pipistrellus և Nictalus leisleri առանձնյակներ արձանագրվել և որսվել են սարդացանցերով (N 39.73969 / E 45.59754, 1445 մ ծ.մ.բ., N
39.73829 / E 45.59731, 1468 մ ծ.մ.բ.):
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Բացի նշված տեսակներից Ջերմուկի կիրճով և Կեչուտի ջրամբարով, Գնդեվազ
գյուղով դեպի Սարավան և Ուրցաձոր բնակավայրերի ողջ տարածքում արձանագրվել է
ՀՀ Կարմիր գրքերում (1987, 2010 թթ.) գրանցված ձեռքաթևավորների 5 տեսակ. Rhinolophus euriale, R. Mehely, Plecotus auritus, Barbastella leucomelas, Miniopterus schreibersi: Եթե
մինչև նոյեմբերի սկիզբը այդ ուղղությամբ նշված տեսակները արձանագրվում էին,
ապա նոյեմբերի կեսերից դրանց թռիչքը չի նկատվել: Օղակավորման և դաճման տվյալներով նրանցից շատերը Արփա գ. հովտով չվել են դեպի հարավ-արևմուտք:
Քանի որ Ամուլսար ծրագրով հետազոտվող տարածքների սահմաններում բացակայում են չափսերով մեծ, կայուն միկրոկլիմայով որևէ քարանձավներ կամ խորը խորշեր, որտեղ ձեռքաթևավորները կարող են ապրել տարվա բոլոր եղանակներին, ինչպես
նաև ձմեռել, ապա նրանք հեշտությամբ հարմարվում են այլ վայրերում: Շինություններից բացի կիրճը, ջրամբարը, գետի ափամերձ ժայռերի ծերպերը, այգիները և դաշտերը,
որոնք առատ են չղջիկների կերաբաժնի հիմնական բաղադրիչ բազմազան հոդվածոտանիներով, հարմար վայրեր են ձեռքաթևավորներին թաքստոց ծառայելու համար:
Եթե կառուցապատման ժամանակ համապատասխան նախագծեր իրականացվեն, ապա ոչ միայն կմեղմվի ազդեցությունը, այլ ընդհակառակը՝ նույնիսկ կգրավվեն
որոշ (ոչ քարանձավաբնակ) տեսակները: Հանքավայրի բուն շահագործման տարածքում
ձեռքաթևավորների վտանգված տեսակներ չեն հայտնաբերվել (տե՛ս նկ. 2.8.23.):
ԿՏՀ-ի հարակից տարածքներում ուլտրաձայնային դետեկտորով գրանցվել են
Կարմիր գրքում գրանցված հետևյալ տեսակները՝ Rhinolophus euriale, R. mehelyi, Plecotus
auritus, Barbastella leucomelas, Miniopterus schreibarsi: Աղյուս. 2.8.2.-ում ներառված տեսակները ևս այստեղ նույնպես ներկա են: Ինչ վերաբերվում է Tadarida teniotis-ին, ապա այն
բազմիցս դետեկտորի 12-20 կՀ սահմանների հաճախականությամբ արձանագրել է
կիրճի N39.727942 / E 45.596668 կետում (տե՛ս նկ. 2.8.24.):
ԿՏՀ տարածքը թեպետ չափսերով փոքր և համեմատաբար աղքատ է հարմար
թաքստոցներից, սակայն ռելեֆի ոչ կտրատվածությամբ այն գրավում է չղջիկներին իր
միջատներով առատ որսավայրերով: Այստեղ բացի մի քանի խորշերից և մեկ ախոռատիպ շինությունից այլ հարմար թաքստոցներ չկան: Այդ է, պատճառը, որ չղջիկները
սնվելուց հետո քնելու համար այստեղից թռչում են կամ դեպի հարավ՝ Չայքենդի մեծաթիվ քարանձավները և խորշերը, կամ էլ՝ դեպի Գնդեվազ գյուղի և Կետչուտի ջրամբարի
մոտակայքի շինությունները: Եթե ձմեռելու նպատակով այդ շինությունների տանիքնե-
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րում, նկուղներում կամ կիրճի ժայռածերպերում ինչ որ տեսակներ նույնիսկ մնում են,
ապա դրանք տարեց, հյուծված կամ հիվանդ առանձնյակներ են:

Նկ. 2.8.23. 2013 թ. ուսումնասիրված և հարակից տարածքներում ՀՀ կենդանիների Կարմիր գրքում և
ԲՊՄՄ կարմիր ցուցակում գրանցված չղջիկների տեսակների տեղամասերը

Նկ. 2.8.24. ԿՏՀ և հարակից տարածքներում ՀՀ կենդանիների Կարմիր գրքում և ԲՊՄՄ կարմիր ցուցակում
գրանցված չղջիկների տեսակների տեղամասերը
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Կարմիր գրքում գրանցված տեսակները արձանագրվել են ԿՏՀ-ի հարավ-արևմտյան և հյուսիս-արևելյան սահմանագծերի մոտակայքում: Այս կենդանիների հիմնական
ապրելավայրերը, ամենայն հավանականությամբ գտնվում են կիրճի քարանձավներում,
խորշերում, ժայռերի ճեղքերում կամ շինությունների կտուրներում, նկուղներում կամ
այլուր: Այդ է պատճառներից մեկը, որ այս մոբիլ կենդանատեսակները դժվար թե
ընկճվեն, կամ, առավել ևս, վերանան ԿՏՀ շահագործման համար նախատեսվող վայրից:
Ոչ հեռու են հարմար, ջրառատ և միջատներով հարուստ վայրերը, ուր առանց որևէ
նկատելի կորուստների կտեղափոխվեն չղջիկները:
Երկկենցաղներ և սողուններ
Ի տարբերություն ողնաշարավոր կենդանիների այլ խմբերի երկկենցաղներն ու
սողունները չունեն բարձր շարժունակություն և մեծ տարածություններ չեն անցնում:
Ցանկացած բարձրունքային գոտին բնութագրվում է բնորոշ առանձնահատուկ տեսակներով: Կան նաև տարբեր լանդշաֆտային գոտիներում հանդիպող տեսակներ:
Գրականության տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Ամուլսարին
վերաբերվող հատուկ սողունաբանական հետազոտությունները բացակայում են և
միայն հարակից տարածքներում՝ <<Ջերմուկի ջրաբանական>>, <<Ջերմուկի անտառային>> և <<Հեր Հերի>> պետական արգելավայրերի
համար են նշված ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված
սողունների և երկկենցաղների որոշ տեսակներ:
Տարածքում

գրանցվել

են

սողունների

և

երկկենցաղների հետևյալ տեսակները:
Երկկենցաղները ներկայացված են 2 լայն
տարածված տեսակներով՝ կանաչ դոդոշով (Bufo vi-

Նկ. 2.8.25. Կանաչ դոդոշ

ridis, նկ. 2.8.25.) և փոքրասիական գորտով (Rana
macrocnemis), որոնք հիմնականում հանդիպում են
ջրաճահճային տեղամասերում և ՀՀ-ում լայնորեն տարածված ու հաճախ հանդիպող տեսակներ են:
Փոքրասիական գորտը հանդիպում է 1400-1600 մ
ծ.մ.բ. սկսած ջրաճահճային էկոհամակարգերում,

Նկ. 2.8.26. Լճագորտ

իսկ կանաչ դոդոշը՝ ինտրազոնալ տեսակ է և հանդիպում է գրեթե ամենուր:
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Ավելի ցածրադիր վայրերում հաճախակի մեծ քանակությամբ հանդիում է լճագորտը (Pelophylax ridibundus, նկ. 2.8.26.) և շատ հազվադեպ` փոքրասիական ծառագորտը (Hyla savignyi), որի թվաքանակը ՀՀ-ում ամենուրեք ցածր է: Դիտարկումները ցույց
տվեցին, որ լճագորտը մեծ քանակությամբ հանդիպում է լճակներում և ջրային այլ էկոհամակարգերում, փոքրասիական գորտը՝ միջին և բարձր լեռնային գոտում, անտառային խոնավ բացատներում և լեռնային գետակների ափամերձ տարածքներում:
Երկկենցաղներին սպառնացող հիմնական վտանգներից է խոնավ էկոհամակարգերի չորացումը և ոչնչացումը, սակայն հաշվի առնելով ուսունմասիրվող տարածքում
առկա մեծ քանակությամբ ջրաճահճային էկոհամակարգերը, վտանգը շատ ցածր է:
Սողունների տեսակային կազմը բարձրադիր գոտիներում հարուստ չէ, ինչը
կապված է խիստ բնակլիմայական պայմանների և քարքարոտ զառիվայրերի սակավության հետ, որոնք մշտական կամ ժամանակավոր ապաստարաններ են սողունների մի
շարք տեսակների համար: Բացի այդ գոտին տեղի բնակչության կողմից հիմնականում
օգտագործվում է որպես արոտավայրեր և խոտհարքներ, որոնք նույնպես սահմանափակող գործոն են սողունների տարածվածության համար: Դաշտային աշխատանքների և
գրականության վերլուծության հիման վրա Ծրագրի և հարակից տարածքում գրանցվել
են սողունների հետևյալ տեսակները. օձերից` ձիթապտղագույն սահնօձը (Platiceps
najadum, նկ. 2.8.27.ա), բազմագույն սահնօձը (Hammerhois ravergieri, նկ. 2.8.27.բ), պղնձօձը
(Coronella austriaca), հայկական լեռնատափաստանային իժը (Pelias (Vipera) eriwanensis,
նկ. 2.8.27.գ), հայկական իժը կամ Ռադդեի իժը (Montivipera (Vipera) raddei, նկ. 2.8.27.դ),
ջրային լորտուն (Natrix tesselata, նկ. 2.8.27.ե) և 4 տեսակի մողեսներ` դեղնափորիկը
(Pseudopus apodus), միջին մողեսը (Lacerta media, նկ. 2.8.27.զ), ադրբեջանական մողեսը
(Darevskia raddei), Վալենտինի ժայռային մողեսը (Darevskia valentini):
Հայկական լեռնատափաստանային և Ռադդեի իժերը գրանցված են ՀՀ Կարմիր
գրքում և ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում` համապատասխանաբար VU և NT կարգավիճակներով, որոնց տարածվածությունը տարածքում ներկայացված է նկ. 2.8.28.-ում:
Դրանք հանդիպում են Ամուլսարի արևմտյան լանջերին` լեռնատափաստանային
գոտում` 1500-1600 մ ծ.մ.բ. սկսած: Սովորաբար հայկական լեռնատափաստանային իժի
կենսամիջավայրերն են քարքարոտ, լեռնաքսերոֆիտային տափաստաններն ու ալպիական մարգագետինները: Այս տեսակը հանդիպում է նաև հայկական իժի հետ միասին
ցածրադիր վայրերում տեղաբաշխված լեռնային նոսրանտառներում, ծառաթփային
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նոսր բուսականությամբ քարքարոտ լանջերին, լեռնալանջերի քարերի ցրվածքների,
գազերի և այլ չորասեր բույսերի արանքներում: Երբեմն այս տեսակները մտնում են
մշակովի դաշտեր, որտեղ ապաստան են գտնում սահմանաեզրերի քարակույտերում:

ա

բ

գ

դ

ե

զ
Նկ. 2.8.27. Սողունների տեսակները. ա) ձիթապտղագույն սահնօձ, բ) բազմագույն սահնօձ,
գ) հայկական լեռնատափաստանային իժ, դ) հայկական իժ կամ Ռադդեի իժ,
ե) ջրային լորտու, զ) միջին մողես:
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Նկ. 2.8.28. ԿՏՀ և հարակից տարածքներում ՀՀ կենդանիների Կարմիր գրքում և ԲՊՄՄ կարմիր ցուցակում
գրանցված չղջիկների տեսակների տեղամասերը

Քարակույտերով և քարացրոններով ծածկված բիոտոպերը լավ ապաստարաններ
են նաև ժայռային մողեսների և սահնօձերի համար: Բնորոշ ապրելավայրերում ժայռային մողեսների թվաքանակը բավականին մեծ է, որտեղ հանդիպում է նաև պղնձօձը, որը
սնվուն է հիմնականում ժայռային մողեսներով: Սահնօձերը հազվադեպ են, դրանց թվաքանակը մեծ չէ` օրվա ընթացքում կարելի է հանդիպել 1-2 առանձնյակ: Ավելի ցածրադիր վայրերում (1200-1400 մ ծ.մ.բ.) սողունները ներկայացված են 11 տեսակով՝ Hammerhois ravergieri, Coronella austriaca, Platiceps najadum, Telescopus fallax, Montivipera raddei, Natrix tesselata, Erix jaculus, Pseudopus apodus, Lacerta media, Darevskia raddei, D. valentini: Երկկենցաղների տեսակները հետևյալն են՝ Bufo viridis, Pelophilax ridibundus, Hyla savignyi.
Տարածքում սողունների բնակության համար որոշիչ գործոններ են ապաստարանների և թաքստոցների, ինչպես նաև կերի առկայության առումով: Այստեղ սողուններին սպառնացող հիմնական վտանգներից են անասնապահությունը` գերարածեցումը և
բուսածածկի կրճատումը: Բուսածածկի քայքայումը բերում է սողունների համար կեր
հանդիսացող միջատների և կրծողների թվաքանակի կրճատմանը:
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ԿՏՀ-ում սողունների և երկկենցաղների տեսակների համեմատաբար առավել
բազմազանությունը դիտվում է ավելի ցածրադիր վայրերում, որտեղ առկա են որպես
թաքստոցներ ծառայող քարքարոտ զառիվայրեր և քարակույտեր: Տարածքում կան նաև
ինտրազոնալ տեսակներ (կանաչ դոդոշ, կովկասյան ագամա, սովորական լորտու, բազմագույն սահնօձ), որոնք հանդիպում են տարբեր բարձրությունների վրա: Այստեղ
գրանցվել են սողունների և երկկենցաղների հետևյալ տեսակները:
Երկկենցաղները ներկայացված են 2 լայն տարածված տեսակներով՝ կանաչ դոդոշով (Bufo viridis) և փոքրասիական գորտով (Rana macrocnemis), որոնք հիմնականում
հանդիպում են ջրաճահճային տեղամասերում և պատկանում են ՀՀ-ում լայնորեն տարածված և հաճախ հանդիպող տեսակներին: Փոքրասիական գորտը հանդիպում է 14001600 մ ծ.մ.բ. սկսած ջրաճահճային էկոհամակարգերում, իսկ կանաչ դոդոշը ինտրազոնալ տեսակ է և հանդիպում է գրեթե ամենուր: Ավելի ցածրադիր վայրերում հաճախակի
մեծ քանակությամբ հանդիում է լճագորտը (Pelophilax ridibundus) և շատ հազվադեպ`
փոքրասիական ծառագորտը (Hyla savignyi), որի թվաքանակը ՀՀ-ում ամենուրեք ցածր է:
Փոքրասիական գորտը տարածված է միջին և բարձր լեռնային գոտում` անտառային
խոնավ բացատներում և լեռնային գետակների ափամերձ տարածքներում: Կանաչ դոդոշը հանդիպում է հետազոտվող տարածքի գրեթե բոլոր էկոհամակարգերում:
Սողունների տեսակային կազմը հարուստ չէ, ինչը կապված է խիստ բնակլիմայական պայմանների և քարքարոտ զառիվայրերի սակավության հետ, որոնք մշտական
կամ ժամանակավոր ապաստարաններ են սողունների համար: Ցածրադիր գոտու տարածքները տեղի բնակչությունը հիմնականում օգտագործում է որպես արոտավայրեր և
խոտհարքներ, որոնք նույնպես սահմանափակող գործոն են սողունների տարածվածության համար: Տարածքում հանդիում են սողունների հետևյալ տեսակները. օձերից` ձիթապտղագույն սահնօձը (Platiceps najadum), բազմագույն սահնօձը (Hammerhois ravergieri), կապարագույն սահնօձը (Hemorrhois

nummifer), պղնձօձը (Coronella austriaca),

ջրային լորտուն (Natrix tesselata), և 4 տեսակի մողեսներ` դեղնափորիկը (Pseudopus apodus), միջին մողեսը (Lacerta media), ադրբեջանական մողեսը (Darevskia raddei): Ավելի
ցածրադիր վայրերում, հարակից տարածքներում՝ 1200-1400 ծ.մ.բ. վրա, սողունները ներկայացված են հետևյալ տեսակներով՝ Hammerhois ravergieri, Coronella austriaca, Platiceps
najadum, Telescopus fallax, Natrix tesselata, Erix jaculus, Pseudopus apodus, Lacerta media,
Darevskia raddei, D. valentini:
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Նկ. 2.8.29. ԿՏՀ և հարակից տարածքներում ՀՀ կենդանիների Կարմիր գրքում և ԲՊՄՄ կարմիր ցուցակում
գրանցված չղջիկների տեսակների տեղամասերը

Տարածքների շահագործման ժամանակ արդյունավետ բնապահպանական միջոցառումներից են սողունների հազվագյուտ տեսակների հավաքն ու վերաբնակեցումը
անվտանգ տեղամասեր, ինչը իրականացվում է սողունների ակտիվության շրջանում
(հիմնականում վաղ գարնանը): Նման փորձ կիրառվել է շատ երկրներում և ներկայումս
էլ հաջողությամբ իրականացվել է ՌԴ <Սոչիի> ազգային պարկում՝ կապված 2014 թ.
անցկացրած Օլիմպիական խաղերի հետ: Հավաքը և վերաբնակեցումը պետք է իրականացվի մասնագետների կողմից անվնաս մեթոդներով: Տվյալ դեպքում օձերի հավաքը
կարող են իրականացնել ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական
կենտրոնի մասնագետները, որոնք հետագայում պետք է իրականացնեն նաև մոնիտորինգ` նոր պայմաններում վերաբնակեցրած օձերի հարմարողականությունը գնահատելու համար:
Թռչուններ
2013-2014 թթ. Թրեուիք Ինվայրնմենթալ Քընսալթնթս ընկերության և Հայաստանի
թռչունների պահպանման միության մասնագետները Ամուլսարում իրականացվել են
չվող գիշատիչ և այլ թռչունների տարբեր ուսումնասիրություններ, որոնցում հաշվի են
առնվել 2011-2012 թթ.-ին Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի կողմից իրականացված Ծրագրի ազդակիր տարածքն օգտագործող թռչնատեսակների հետազոտությունների արդյունքները: Այնուհետև 2013թ. գարնանն ու աշնանը Թրեուիք Ինվայրնմենթալ
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Քընսալթնթս ընկերության և Հայաստանի Թռչունների Պահպանման Միության (ՀԹՊՄ)
կողմից իրականացվեց Ծրագրի ազդակիր տարածքի վրայով թռչող և/կամ այդ
տարածքն օգտագործող գիշատիչ թռչունների թվաքանակի հաշվառում՝ հաշվի առնելով
այն հավանական հանգամանքը, որ Ծրագրի ազդակիր տարածքը կարող է դադարի
կարևոր վայր հանդիսանալ չվող գիշատիչ թռչունների համար: Տեղեկություններ են հավաքվել նաև Ծրագրի հավանական ազդակիր տարածքում բազմացող թռչունների պոպուլյացիաների վերաբերյալ: Հատուկ ուշադրություն է դարձվել միջազգային (ըստ
ԲՊՄՄ չափանիշների) և ազգային (ըստ Հայաստանի Հանրապետության Կարմիր Գրքի
տվյալների) մակարդակով անհետացման վտանգի տակ գտնվող տեսակներին:
2013թ. իրականացված հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ Ամուլսարի լիցենզիոն տարածքը ժամանակ առ ժամանակ օգտագործվում է միջազգային մակարդակով
անհետացման վտանգի տակ գտնվող 7 թռչնատեսակների կողմից, որոնցից ամենակարևորը սովորական գիշանգղն է (Neophron percnopterus), ինչպես նաև ՀՀ Կարմիր
գրքում գրանցված 24 տեսակների կողմից, որոնց թվում են՝ տափաստանային հողմավար բազեն (Falco naumanni), տափաստանային մկնաճուռակը (Circus macrourus) և սպիտակափող սոխակը (Irania gutturalis):
2013 թ. ապրիլի 15-ից մինչև մայիսի 29-ը ներառյալ Ծրագրի ազդակիր տարածքով
անցել է 28 տեսակի 4536 առանձնյակ: Դրանց 63%-ը փոքր ճուռակներ էին և կրետակերներ: Այս թիվը միջազգային մակարդակով զգալի չի համարվում (միգրացիոն չուի շրջանում ամեն օր նման քանակությամբ թռչուններ անցնում են Բաթումիով, որը միջազգայնորեն ճանաչվել է որպես ՛նեղ միջանցք՛): 2013թ. ուսումնասիրությունների արդյունքներով միայն երեք չվող թռչնատեսակ է գրանցվել՝ սովորական գիշանգղը, բալոբանը և
գերեզմանաարծիվները, որոնք միջազգային մասշտաբով համարվում են անհետացման
վտանգի տակ գտնվող: Միգրացիոն չուի ընթացքում սովորական գիշանգղն ու բալոբանը շատ չնչին ժամանակ են անցկացրել Ծրագրի հարակից տարածքում:
Մյուս կարևոր չվող թռչունների թվում էին ՀՀ-նում խոցելի համարվող կրկնակտցարը, տափաստանային ծիծառակտցարը և սև արագիլը, սակայն դրանցից շատերը
չնչին ժամանակ են ծախսել Ծրագրի հարակից տարածքն օգտագործելիս: Ընդհանուր
առմամբ դիտարկված թռչունների միայն 7,8%-ն է օգտագործել Ծրագրի հարակից տարածքը՝ ի տարբերություն տարածքի վրայով թռչողների:
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Ինչ վերաբերում է բնադրող գիշատիչներին, ապա սովորական գիշանգղի և գառնանգղի մեկական բույն է հայտնաբերվել Ջերմուկի կիճում: Ուսումնասիրության արդյունքները ցույց են տալիս, որ սովորական գիշանգղը Ծրագրի հարակից տարածքն
օգտագործում է կեր հայթայթելու նպատակով, իր ժամանակի 20%-ը:
Բնադրող թռչունների ուսումնասիրության ընթացքում արձանագրվել է 128
թռչնատեսակ Ծրագրի ազդակիր տարածքի համար նախատեսված 2x2 տարածքում
(տետրադներում): Արձանագրվել է ԲՊՄՄ կարմիր ցուցակում կամ ՀՀ Կարմիր գրքում
գրանցված

23

տեսակ,

որոնք

ներկայացված

են

աղյուս.

2.8.3.-ում,

ներառյալ

տետրադների թիվը, որտեղ դրանք արձանագրվել են, և այն տետրադների թիվը, որտեղ
հայտնաբերվել են բազմացման նշաններ: Այս թռչուններից 13-ը գիշատիչներ էին:
Ուսումնասիրությունը հաստատեց 2011 թ. հետազոտության արդյունքները, համաձայն
որի միասին վերցված բոլոր գիշատիչ թռչունների կողմից ամենաշատն օգտագործվող
տարածքները Որոտանի հովտի վերին հատվածն էր և դրանից դեպի հյուսիս-արևելք և
Գնդեվազի վերևում Ամուլսար լեռան արևմտյան լանջերը:

Աղյուսակ 2.8.3. Տետրադների թիվը, որտեղ 2013 թ. գարնանը արձանագրվել են անհետացման վտանգի
տակ գտնվող առկա տեսակներ կամ բնադրման ապացույցներ
Տեսակներ
Տափաստանային ծիծառակտցար (Glareola nordmanni)
Ոտնացուպիկ
(Himantopus himantopus)
Կանաչ մեղվակեր
(Merops persicus)
Ժայռային փոքր սիտեղ
(Sitta tephronota)
Մարգահավ (Crex crex)
Սպիտակագլուխ անգղ
(Gyps fulvus)
Ներկարար (Coracias garrulus)
Քարարծիվ (Aquila chrysaetos)
Կրկնակտցար (Gallinago media)
Գառնանգղ (Gypaetus barbatus)
Տափաստանային հողմավար
բազե (Falco naumanni)
Փոքր ենթաարծիվ
(Aquila pomarina)
Եվրոպական ճնճղակճուռակ
(Accipiter brevipes)
Աղավնաբազե
(Falco columbarius)

ԲՊՄՄ

ՀՀ ԿԳ

Առկա

Բնադրող

1
1
2
Նվազ. ռիսկային

Խոցելի
Գրեթե վտանգված
Նվազ. ռիսկային
Գրեթե վտանգված

1

1

4

4

1
4
1
2
7
5
15

Նվազ. ռիսկային

1
Անբավարար
տվյալներ

1

4
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Մարգագետնային մկնաճուռակ
(Circus pygargus)
Տափաստանային մկնաճուռակ
(Circus macrourus)
Կարմիր ցին (Milvus milvus)
Կարմիր բադ
(Tadorna ferruginea)
Բալոբան (Falco cherrug)

Խոցելի
Գրեթե վտանգված

1

Խոցելի

8

7

Անհետացման
վտանգի տակ
գտնվող

Անհետացման
վտանգի տակ
գտնվող

1

1

Խոցելի

5

Անբավարար
տվյալներ

4

3

5

Նվազ. ռիսկային

Վայրի հնդկահավ (ուլար)
(Tetraogallus caspius)

Խոցելի

Գաճաճ արծիվ
(Hieraaetus pennatus)

Թռչնաբանական

1

Նվազ. ռիսկային

Օձակեր արծիվ
(Circaetus gallicus)
Սպիտակափող սոխակ
(Irania gutturalis)
Կարմրակատար շամփրուկ
(Lanius senator)

Անհետացման
վտանգի տակ
գտնվող

2

1
7

ուսումնասիրությունների

արդյունքում

հայտնաբերվել

են

թռչունների համար կարևոր հստակ տարածքներ՝


Ամուլսարի Արշակ գագաթից ~1 կմ դեպի հարավ գտնվող լեռնային կենսամիջավայրի տարածքը, որտեղ մերկանում են ժայռային ապարները և գտնվում է լեռնային լճակը: Այստեղ է գտնվում լեռնային թռչնատեսակների համակեցությունը,
որի տեսակները Ամուլսարում ուրիշ այլ վայրում չեն գրանցվել: Նշված տեսակներից են՝ քարարծիվը, գառնանգղը, կարմիր բադը, վայրի հնդկահավը (ուլար),
կարմրաթևը, ձյան ճնճղուկր, ալպիական նրբագեղիկն ու խայտաբղետ նրբագեղիկը, կարմրակտուց ճայը, ժայռային ծիծեռնակը, խայտաբղետ քարակեռնեխը,
եղջրավոր արտույտը և սպիտակախածի կեռնեխը:



Լեռնազանգվածի արևմտյան թևի ցածր լանջերը, մոտավորապես 2300 մ ծ.մ.բ.-ից
ցածր: Մասնավորապես, անտառածածկ ձորակները և թփուտներով պատված
վայրերը և ծաղիկներով հարուստ մարգագետիններն ապահովում են թռչունների
հարուստ բազմազանությունը:
ԿՏՀ և ԴԱԼ տեղամասերի նոր տեղադիրքերում 2014 թ. մայիսի 22-ից մինչև հունի-

սի 22-ը գնահատվել են հնարավոր ազդեցությունները թռչնաֆաունայի վրա, հատկապես ԲՊՄՄ և ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված և բնադրող տեսակների, և առաջին հեռթին
Արփայի ձորում բնադրող սովորական գիշանգղի զույգի, վրա: Հատուկ ուշադրություն է
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դարձվում նաև տարածքում սովորական գիշանգղերի մոնիտորինգի վրա՝ որոշելու, թե
որքանով է հանքի հետ կապված հողատեսքի փոփոխությունը ազդում բազմացման
արդյունավետության վրա: Հետազոտության արդյունքները ներկայացված են Հավելված
3, 4-ում:
Ցամաքային անողնաշարներ
Վայքի և Սիսիանի (ինչպես նաև ամբողջ Հայաստանի) անողնաշար կենդանիների հրատարակված տվյալների վերահանումը ցույց տցեց, որ անողնաշար կենդանիները
անհավասարաչափ են ուսումնասիրված: Այդ մարզերից նշված է միջատների դասին
պատկանող համապատասխանաբար 783 և 686 տեսակ և փափկամարմիններից՝ 34 և 31
տեսակ (տե՛ս Հավելված 8):
Մեթոդները. գիտարշավները կատարվել են ջրբաժանով առանձնացված հետևյալ
տեղամասերում` Գնդեվազ-Ողեձորի (Արփայի ավազան, նկ. 2.8.30, 1), Գորայքի
(Որոտանի ավազան, նկ. 2.8.30, 2) և ԿՏՀ-ի (Արփայի ավազան, նկ. 2.8.31.):

Նկ. 2.8.30՝ 1 - Գնդեվազ-Ողեձորի տեղամաս,
2 - Գորայqի տեղամաս

Նկ. 2.8.31. ԿՏՀ տեղամաս

Տեսակային կազմը որոշելու համար կիրառվել են միջատաբանական հետազոտությունների ավանդական մեթոդները` ձեռքով հավաք բուսականությունից, քարերի
տակից, հողի մակերեսից, հավաք ցանցի միջոցով (այդ թվում հնձման եղանակով), բույսերից թափտալով և այլն (Голуб и др., 2012): Հերպետոբիումի (հողի մակերեսին ապրող)
բզեզների կազմը ավելի ստույգ որոշելու համար օգտագործվել են Բարբերի թակարդներ,
որոնք տեղադրվել են 150-200 մ երկարությամբ 3 շարքով՝ յուրաքնչյուրում 30 թակարդ:
Տեսակները որոշվել են ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի ԳԿ-ում,
օգտագործելով հրատարակված որոշիչները և Կենտրոնի Կենդանաբանության ինստի-
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տուտի կոլեկցիոն ֆոնդում պահպանվող նմուշների հետ համեմատությամբ: Թիթեռների
և ճպուռների տեսակների մեծամասնության գրանցումը կատարվել է դիտարկումների
միջոցով, անմիջապես դաշտում, որոշ դժվար որոշվող առանձնյակները բռնվել են և
որոշվել են լաբորատոր պայմաններում: Իրականացվել է նաև ցերեկային թիթեռների
(Lepidoptera-Rhopalocera) հաշվառում՝ “Pollard Walk” մարշրուտային եղանակով (Pollard
1977, Pollard & Yates 1993): Հաշվառումը կատարվել է երկուական 2 երթուղիների
երկարությամբ: Թվերը վերահաշվարկվել են ստանդարտ 500 մ երթուղու համար: Բացի
այդ, թիթեռները գրանցվել են նաև ուսումնասիրվոր տարածքի այլ տեղամասերում:
Հետազոտությունների արդյունքները. հավաքվել են 33 ընտանիքի պատկանող
302 տեսակի բզեզներ (Coleoptera), 6 ընտանիքի պատկանող 80 տեսակի ցերեկային
թիթեռներ (Lepidoptera-Rhopalocera) և 4 ընտանիքի պատկանող 6 տեսակի ճպուռներ
(Odonata)

(տե՛ս

Հավելված

8):

Նրանց

բաշխվածությունըւ

ըստ

տեղամասերի

ներկայացված է աղյուս. 2.8.4.-ում:
Աղյուսակ 2.8.4. Միջատների բաշխվախությունը ըստ տեղամասերի
Տեղամասեր
Միջատների խմբեր
Ճպուռներ (Odonata)
Բզեզներ (Coleoptera)
Ցերեկային թիթեռներ (Lepidoptera: Rhopalocera)

Ուղեձոր-Գնդեվազ

Գոհայկ

Ընդամենը

4
225

5
146

6
302

73

25

80

Հատուկ ուշադրություն է հատկացվել բնապահպանական նշանակության (ՀՀ
Կարմիր գրքում, Բերնի կոնվենցիայի Հավելված 2-ում, ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում)
անողնաշար կենդանիների գրանցմանը: Ծրագրի հարակից տարածքներում հայտնաբերվել է ՀՀ Կարմիր գրքում (2010) և Բերնի Կոնվենցիայի Հավելված 2-ում գրանցված
միջատների 2 տեսակ. 1 բզեզ՝ երկշերտ երկարաբեղիկը (Dorcadion bistriatum) և 1 թիթեռ՝
մնեմոզինա առագաստաթիթեռը (Parnassius mnemosyne): Գնդեվազի տեղամասին հարող
տարածքից հայտնաբերվել է նաև ՀՀ Կարմիր գրքում և Բերնի Կոնվենցիայի Հավելված
2-ում գրանցված կպչուկի իլիկաթիթեռը (Hyles hyppophaes):
Աշխատանքների ընթացքում հավաքագրվել են նաև Հայաստանի (3), Անդրկովկասի (6) և Կովկասի տարածաշրջանի (7) էնդեմիկ բզեզների տեսակներ և ենթատեսակներ, ինչպես նաև Կովկասի համար էնդեմիկ թիթեռների 3 տեսակ: Բոլոր տեսակների
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ցանկը և գրանցման կետերի GPS-կոորդինատները ներկայացված են Հավելված 8-ում,
իսկ տեղաբաշխումը տարածքում՝ նկ. 2.8.32.-ում:

Նկ. 2.8.32. Բնապահպանական նշանակություն ունեցող միջատների տեղաբաշխումը

ԿՏՀ տարածքում գիտարշավներիի ընթացքում հավաքվել և որոշվել են 30 ընտանիքների պատկանող 224 տեսակի բզեզներ (Coleoptera) և 6 ընտանիքի պատկանող 52
տեսակի ցերեկային թիթեռներ (Lepidoptera-Rhopalocera): Ճպուռներից գրանցվել է միայն
3 տեսակ՝ Enallagma cyathigerum (ընտանիք Coenagrionidae), Libellula depressa և Sympetrum
flaveolum (ընտանիք Libellulidae):
ԿՏՀ-ում ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված բզեզների տեսակներ չեն գտնվել, իսկ
հարակից տարածքներում հայտնաբերվել են մնեմոզինա արագաստաթիթեռը (Parnassius
mnemosyne) և Նինաի կապտաթիթեռը (Agrodiaetes ninae): Այստեղ հանդիպում են նաև մի
շարք նեղ տարածված տեսակները՝ Հայաստանի (3), Անդրկովկասի (2) և Կովկասյան
էկոռեգիոնի (8) էնդեմիկներ, որոնց տեղաբաշխումը արտացոլված են նկ. 2.8.33.-ում:
Բոլոր տեսակների ցանկը ներկայացված են Հավելված 8-ում:
Միջատների վրա ենթակառուցվածքի ազդեցության մեղմացման հիմնական
միջոց կլինի նախատեսված աշխատանքների ստույգ կատարումը, ինչը թույլ կտա
նվազեցնել քայքայվող տարածքների մակերեսը և պահպանել որոշ բնական տեղամասեր: Խիստ անհրաժեշտ է նաև պոլիգոնում և նրա անմիջական մոտակայքներում
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իրականացնել վտանգված տեսակների վիճակի մշտադիտարկում, մասնավորապես՝
Dorcadion սեռի բզեզների և Parnassius mnemosyne առագաստաթիթեռի:

Նկ. 2.8.33. ԿՏՀ տարածքում բնապահպանական նշանակություն ունեցող միջատների տեղաբաշխումը

Ընդ որում, ուսումնասիրված տարածքի ֆաունան կարող է բնութագրվել որպես
հիմնականում լեռնատափաստըանային, ընդգրկելով նաև որոշ մարգագետնային տարրեր և ծառաթփային բուսականության հետ կապված տեսակներ: Չնայաց տարածքի
զբաղեցրած համեմատաբար փոքր մակերեսի միջատների ֆաունան բազմազան է.
գրանցվել են բզեզների (Coleoptera) 224 տեսակ, որը կազմում է Հայաստանի բզեզների
ֆաունայի (4000 տեակ) ավելի քան 5%, և ցերեկային թիթեռների (Lepidoptera) 51 տեսակ`
Հայաստանի թիթեռների ֆաունայի (255 տեսակ) 20%: Չորային պայմանների հետ կապված ճպուռները խիստ քչականակ են և, ըստ երևույթի, պատահական այցելուներ են:
ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված միջատների տեսակները եզակի են՝ տարածքի
անմիջական հարևանությամբ հայտնաբերվել է միյան մեկ տեսակ: Հաշվի առնելով
տարածքի միջատների ֆաունայի բազմազանությունը, անհրաժեշտ է առավելագույնս
պահպանել քիչ խախտված էկոհամակարգերի տեղամասերը, որոնք նախագծվող օբյեկտի սահմաններից դուրս են: Անողնաշար կենդանիների կենսաբազմազանության
հետագա վիճակը գնահատելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել շարունակաբար
մոնիտորինգ:
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ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված և էնդեմիկ որոշ միջատները

Երկարաբեղիկ Dorcadion bistriatum (RB)

Երկարաբեղիկ Dorcadion sevangense (EA)

Երկարաբեղիկ Dorcadion sisanum (EA)

Գնայուկ բզեզ Carabus calleyi renardi (ET)

Մնեմոզինա Parnassius mnemosyne (RB, BC)

Սատիր Erebia graucasica (EC)

2.8.3. Ջրակենսաբանական և ձկնաբանական հետազոտություններ
Հետազոտություններն ընդգրկել են տրոֆիկ շղթայի հիմնական օղակները` հատակային ֆաունա (զոոբենթոս), պլանկտոնային համակեցություն (զոոպլանկտոն),
մակրոֆիտներ և իխտիոֆաունա: Այս աշխատանքների ընթացքում ՀՀ Կարմիր գրքում և
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ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում գրանցված տեսակներ չեն հայտնաբերվել, սակայն տարբեր
ջրային էկոհամակարգերում հանդիպել են Հայաստանի և Կովկասի էնդեմիկներ:

Ջրակենսաբանական հետազոտություններ
Հատակային ֆաունան (զոոբենթոս) մեծ դեր ունի ոչ միայն որպես սննդային
շղթայի կարևորագույն օղակ, այլև ջրային էկոհամակարգերի ինքնամաքրմանը նպաստող կարևորագույն բաղադրիչ, որը սնման տարբեր եղանակներով` գիշատչության,
ֆիլտրման, հավաքման, արոտի և այլն, մասնակցում է օրգանական նյութի հանքայնացման գործընթացին: Արփա և Որոտան գետերի և դրանց ջրհավաք ավազանների ջրային
անողնաշարների համակեցությունների վերաբերյալ գիտական գրականությունը ծայրահեղ աղքատ է. առկա են միայն տեղեկություններ տարածաշրջանի որոշ երկկենցաղ
անողնաշարների կարգաբանական խմբերի ներկայացուցիչների վերաբերյալ:
Հետազոտությունները իրականացվել են 2013 թ. ապրիլ-սեպտեմբերին և 2014 թ.
ապրիլ-հունիսին, Ծրագրի տարածքի Արփա, Որոտան, Դարբ գետերի, ինչպես նաև
Կեչուտի և Գնդեվազ ջրամբարներում:
Նյութ և մեթոդաբանություն: Նմուշառումն իրականացվել է 9 դիտակետից: Փորձնական նմուշառմամբ պարզվել է, որ Կեչուտի ջրամբարի ամբարտակի մոտից և Կեչուտ
լցվող բետոնե ջրատարից հատակային կենդանիների նմուշառումն անիմաստ է, քանի
որ այստեղ բացակայում էին հատակային կենդանիների համար բնական ապրելավայրերը: Գետերի յուրաքանչյուր դիտակետում փորձանմուշները վերցվել են 0.1 մ2 մակերեսով հատակքերիչի միջոցով` ջրակենսաբանության մեջ ընդունված հայտնի մեթոդներով: Փորձանմուշները դաշտային պայմաններում ֆիքսվել են 70%-ոց էթիլ սպիրտով,
որոնց մշակումն ու վերլուծությունը կատարվել է լաբորատոր պայմաններում: Բացահայտված կենդանիների կարգաբանական կազմի և առատության ցուցանիշների հիման
վրա հաշվարկվել է Շենոն-Վայների կենսաբազմազանության ինդեքսը հետևյալ սանդղակով. 4՝ կենսաբազմազանության առավելագույն մակարդակ, իսկ 0-ին մոտ արժեքները ցույց են տալիս կենդանիների բազմազանության ամենացածր մակարդակը:
Արդյունքներ
Կեչուտի ջրմբ. (AWJ004). Արփա գ.-ը այս հատվածում լցվում է Կեչուտի ջրամբար:
Մայիսի համեմատ հուլիսին ջրամբարի մակարդակը բավականին ցածր էր: Ափամերձ
գոտում, գետի բերած ավազատղմային գրունտում, հանդիպել են ձիու կեղծ տզրուկներ:
Ջրամբարում քիչ քանակությամբ հայտնաբերվել են մաքուր, թթվածնով հարուստ ջրե-

257

րին բնորոշ միօրիկների Ecdyonurus սեռի տեսակները: Գետերում հաճախ էր թավաթևերի Halesus digitatus տեսակը, սակայն հիմնական թվաքանակը կազմել են բզզան մոծակների թրթուրները և սակավախոզան որդերը: Այդ իսկ պատճառով Շենոն-Վայների կենսաբազմազանության ինդեքսի արժեքը հուլիսին նվազագույնն էր (աղյուս. 2.8.5.):
Աղյուսակ 2.8.5. Մակրոզոոբենթոսի ընդհանուր թվաքանակը
2013թ. մայիս, հուլիս և սեպտեմբեր ամիսներին
Դիտարկման Ժամանակը
Մայիս
Հուլիս
Կեչուտի ջրմբ. AWJ004
315
3078
Թվաքանակ (առանձ.մ-2)
1.0
0.7
Շենոն-Վայների կենսաբազմազանության ինդեքս
Արփա գ. վերին հոսանք
352
680
Թվաքանակ (առանձ.մ-2)
2.1
3.1
Շենոն-Վայների կենսաբազմազանության ինդեքս
Արփա գ. ստորին հոսանք
352
680
Թվաքանակ (առանձ.մ-2)
1.8
3.2
Շենոն-Վայների կենսաբազմազանության ինդեքս
Որոտանի վտակ
313
4857
Թվաքանակ (առանձ.մ-2)
2.8
2.7
Շենոն-Վայների կենսաբազմազանության ինդեքս
Որոտան գ., ՀԷԿ-ի մոտ
977
418
Թվաքանակ (առանձ.մ-2)
3.2
3.2
Շենոն-Վայների կենսաբազմազանության ինդեքս
Որոտան գ., ՀԷԿ-ից հետո
2479
Թվաքանակ (առանձ.մ-2)
3.2
Շենոն-Վայների կենսաբազմազանության ինդեքս
Որոտան գ., մինչև Սպանդարյան ջրմբ. լցվելը
656
Թվաքանակ (առանձ.մ-2)
3.5
Շենոն-Վայների կենսաբազմազանության ինդեքս
Դարբ գ., գ. Ուղեձորի մոտ
365
1148
Թվաքանակ (առանձ.մ-2)
2.5
3.1
Շենոն-Վայների կենսաբազմազանության ինդեքս
Դարբ գ., գ. Սարավանի մոտ
689
2358
Թվաքանակ (առանձ.մ-2)
2.5
2.5
Շենոն-Վայների կենսաբազմազանության ինդեքս

Սեպտեմբեր
525
2.5
1242
3.4
1242
3.6
1892
2.1
212
2.1
433
3.3
1594
3.3
2990
3.8
1440
3.6

Սեպտեմբերին ջրամբարի ջուրը ավելի է ետ քաշվել ափից (~ 3-5 մ-ով), ինչի
արդունքում Արփա գ. հոսքը շարունակվել է նախկին հունով: Փորձանմուշներում հանդիպել են ինչպես գետին բնորոշ Ecdyonurus s.str., Ephemerella ignita, Halesus digitatus տեսակները, այնպես էլ կանգնած ջրերին բնորոշ տեսակներ օր.` Sigara sp.:
Արփա գ., վերին հոսանքը (AW010) աչքի է ընկել ջրի բարձր թափանցելիությամբ
և հատակային կենդանիների բազմազանությամբ: Այստեղ հանդիպել են մաքուր ջրերին
բնորոշ գարունիկների 4 տեսակ, միօրիկների բազմաթիվ տեսակներ, որոնցից Ecdyonurus, Epeorus (Caucasiron), Rhitrogena, Habroleptoides սեռերի տեսակները օքսիֆիլ են: Մայի-
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սից սեպտեմբեր ժամանակահատվածում նկատվել է զոոբենթոսի ընդհանուր թվաքանակի աճ: Շենոն-Վայների կենսաբազմազանության ինդեքսը բավականին բարձր էր,
ինչը վկայում է գետի այս հատվածի ջրի բարձր որակի մասին (աղյուս. 2.8.5.):
Արփա գ., ստորին հոսանքում (AW009) զոոբենթոսի համակեցության հիմնական
մասը կազմել են մեզոսապրոբ տեսակները, ինչը գետի պերիֆիտոնի և մակրոֆիտների
լավ զարգացվածության հետ միասին վկայում է ջրում վերին հոսանքի համեմատ ավելի
շատ, օրգանական նյութի պարունակության մասին: Այնուհանդերձ այստեղ, ինչպես և
վերին հոսանքում, գրանցվել են Leuctra hippopus տեսակի գարունիկի բարձր թվաքանակներ: Գետի ստորին հոսանքում ձևավորված միկրոապրելավայրերի մեծ բազմազանության շնորհիվ սեպտեմբերին գրանցվել են Շենոնի ինդեքսի շատ բարձր ցուցանիշներ
(աղյուս. 2.8.5.), ինչը վկայում է հիդրոէկոհամակարգի լավ վիճակի մասին:
Որոտանի վտակը (AW030), որի խորությունը չի գերազանցում 15-25 սմ-ը, հոսում
է բավականին հարթ լանջով, ձևավորելով գետագալարներ: Զոոբենթոսի թվաքանակի
հիմնական մասը կազմել են մեզոսապրոբ Baetis սեռի միօրիկների թրթուրները, բզեզների թրթուրները և հասուն ձևերը: Հանդիպել են նաև օքսիֆիլ` Կովկասի էնդեմիկ Epeorus
(Caucasiron) fuscus և Ecdyonurus սեռի միօրիկների տեսակներ: Դանդաղ հոսքի և կուտակված օրգանական նյութի շնորհիվ բավականին լավ է զարգացել ջրային բուսականությունը`ապրելավայրեր ստեղծելով կողալողերի, ինչպես նաև բազմաթիվ մանր ֆիտոֆիլ
կենդանիների համար: Դա երևում է հուլիս և սեպտմբեր ամիսների զոոբենթոսի թվաքանակի ցուցանիշներից (աղյուս. 2.8.5.): Շենոնի ինդեքսը այս տիպի առվակի համար բավականին բարձր էր:
Որոտան գետը, ՀԷԿ-ի մոտ (AW001), ՀԷԿ-ից հետո (AW015) և մինչև Սպանդարյան ջրամբար լցվելը (AW003): Գետի այս հատվածի ջուրն չափազանց թափանցիկ
էր: Այստեղ գրանցվել է թթվածնի պակասի և աղտոտվածության նկատմամբ շատ
զգայուն գարունիկների 4 տեսակ, ինչպես նաև միօրիկների Epeorus (Caucasiron), Ecdyonurus սեռերի և թավաթևերի Sericostoma grusiense, Psychomyia pusilla shelkovnikovi տեսակների ներկայացուցիչներ: Վերջիններս Կովկասի տարածաշրջանի էնդեմիկներ են: Բոլոր
դիտակետերում հայտնաբերվել են մաքուր ջրերին բնորոշ թավաթևերի (Trichoptera)
Rhyacophila սեռի տեսակներ: Զոոբենթոսի ոչ մեծ թվաքանակը և կենսաբազմազանության ինդեքսի արժեքները վկայում են գետի էկոհամակարգի գրեթե չխախտված վիճակի
և ջրի լավ որակի մասին (աղյուս. 2.8.5.): ՀԷԿ-ի հատվածի սեպտեմբեր ամսվա
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տվյալների համեմատությունը ՀԷԿ-ից հետո ընկած գետի հատվածի հետ ցույց է տալիս,
որ ՀԷԿ-ի հատվածում մարդածին գործոնն ավելի ուժեղ է, քան ՀԷԿ-ից հետո ընկած
հատվածում, որտեղ բացակայում են բնակավայրերը:
Մինչև Սպանդարյան ջրամբար լցվելը Որոտան գետից վերցված փորձանմուշում,
նույնպես գրանցվել են աղտոտման նկատմամբ զգայուն գարունիկների , միօրիկների և
թավաթևերի թրթուրներ: Բացահայտվել է Կովկասի և Հայկական բարձրավանդակի
էնդեմիկ` Leuctra collaris Martynov 1928 գարունիկի տեսակային պատկանելիությունը:
Որոտանի այս հատվածում հանդիպել են թավաթևերի օլիգոսապրոբ Micrasema
bifoliatum տեսակի մեծ քանակով առանձնյակներ (940 առանձ./մ2` մայիսին և 150
առանձ./մ2` սեպտեմբերին): Գետի քարերը ծածկված էին այդ թրթուրների տնակներով:
Գետի այս հատվածում գրանցվել են Շենոն-Վայների կենսաբազմազանության ինդեքսի
ավելի բարձր արժեքներ, քան վերին հոսանքում:
Դարբ գ., Ուղեձորի (AW004) և Սարավանի մոտ (AW006): Դարբ գ.-ում, միօրիկների Heptageniidae ընտանիքը ներկայացված էր Epeorus (Caucasiron) և Rhitrogena (Rh) սեռերով: Գետի վերին հատվածում գրանցվել են 6 տեսակի գարունիկների թրթուրներ` Paragnetina transoxanica, Amphinemura mirabilis, Isoperla sp., Leuctra sp., Perla sp. Protomenura sp.:
Դարբ գ.-ում (Սարավան գյուղի մոտ) հուլիսին գրանցվել է մաքուր ջրերին բնորոշ Blepharicera fasciata fasciata (sin. B. armeniaca) տեսակի ներկայացուցիչների համեմատաբար
մեծ թվաքանակ: Գետի այս հատվածի համար անսովոր մեծ թվաքանակ են ունեցել
Leuctra սեռի գարունիկները (սեպտեմբերին` 304 առանձ./մ2): Հավանաբար, դա կապված
է դիտակետի մոտակայքում գետ լցվող վտակի ջրի մաքրության հետ: Բազմաթիվ օլիգոսապրոբ տեսակների հետ մեկտեղ մեծ թվաքանակով հանդիպել են Baetis սեռի միօրիկների և Elmidae սեռի բզեզների մեզոսապրոբ տեսակներ:
Մակրոզոոբենթոսի ընդհանուր թվաքանակի և Շենոն-Վայների կենսաբազմազանության ինդեքսի արժեքները ներկայացված են ստորև (աղյուս. 2.8.5.): Սեպտեմբերին
Դարբ 2 դիտակետում գրանցվել են բոլոր դիտակետերի համեմատությամբ կենսաբազմազանության ինդեքսի ամենաբարձր արժեքները:
Այսպիսով՝



Կեչուտի ջրամբար լցվող Արփա գ. ջրերն ունեն բարձր որակ, ինչի շնորհիվ Արփայի
գետաբերանի հատվածում ջրամբարի բենթոսային համակեցությունը սեպտեմբեր
ամսին ունեցել է գետային բիոտոպերին բնորոշ ջրի բարձր որակի ցուցանիշներ:
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Արփա, Որոտան և Դարբ գ.-րի զոոբենթոսը հարուստ է Կովկասի և Փոքր Ասիայի
տարածաշրջանի բազմաթիվ էնդեմիկ տեսակներով, որոնք ունեն կարևոր նշանակություն կեսաբազմազանության տեսանկյունից: Համակեցությունների կարգաբանական կազմի և առատության ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկված Շենոն-Վայների կենսաբազմազանության ինդեքսի արժեքների համաձայն, այս գետերի բենթոսային համակեցությունները պոլիդոմինանտ են, իսկ ջրի որակը՝ կախված տարվա
եղանակից, փոփոխվում է “բարձրից – լավ”:



Գետերի ավազաններում մարդկային միջամտության դեպքում, էկոհամակարգերի
հավասարակշռությունը կարող է խախտվել: Վերջինս վերաբերվում է հատկապես
փոքր ջրահոսքերին, ինչպիսիք են նախատեսվող դատարկ ապարների աղբավայրի
տարածքով հոսող Որոտանի վտակը և Դարբ գ., որոնց ավազաններում նախատեսվում է պոչամբարի կառուցումը: ՀՀ-ի համար կարևորագույն և չաղտոտված Որոտան
և Արփա գ.-րի դեգրադացիայից խուսափելու համար հանքարդյունաբերության իրականացման ընթացքում անհրաժեշտ է բացառել այդ վտակների աղտոտումը:
Զոոպլանկտոնի նմուշառումը կատարվել է ընդունված մեթոդներով, 11 դիտակե-

տերում, համեմատաբար դանդաղահոս հատվածներում, որտեղ հոսքի արագությունը չի
գերազանցել 0.2 մ/վ-ը: Գրանցվել է զոոպլանկտոնային համակեցության 3 հիմնական
խմբերին պատկանող 32 տեսակ. 16 անվակիր (Rotatoria), 8 ճյուղաբեղավոր (Cladocera) և
8 թիոտանի (Copepoda) խեցգետնակերպեր: ՀՀ Կարմիր գրքում և IUCN-ի Կարմիր ցուցակում գրանցված տեսակներ չեն հայտնաբերվել, դրանք հիմնականում լայն տարածում
ունեցող կոսմոպոլիտ տեսակներ են:
AWJ-004 (Կեչուտի ջրամբար՝ Արփան Կեչուտ լցվելու հատված) դիտակետում բացահայտվել է տեսակային կազմի փոփոխություն, սակայն բոլոր ամիսներին էլ գերակշռել են օլիգոսապրոբ տեսակները: Հուլիսին գրանցվել է առավելագույն բազմազանություն և թվաքանակի առավելագույն արժեք: Ըստ թվաքանակի գերակշռել են անվակիրները, բացառությամբ սեպտեմբեր ամսից, երբ անվակիրների ու ճյուղաբեղավոր խեցգետնակերպերի մոտ գրանցվել են թվաքանակի հավասար արժեքներ: Այստեղ գերակշռող տեսակ է հանդիսացել Asplanchna priodonta տեսակի անվակիրը, որը հայտնաբերվել է ուսումնասիրությունների ողջ ընթացքում:
AWJ-005 (Կեչուտի ջրամբար) դիտակետ. Առավելագույն թվաքանակ է գրանցվել
մայիսին անվակիրների շնորհիվ: Այստեղ հիմնականում գրացվել են β-մեզոսապրոբ
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տեսակներ, սակայն սեպտեմբեր ամսին իրավիճակը փոխվել է և գերակշռել են օլիգոսապրոբ պայմանների ինդիկատորները՝ Eudiaptomus gracilis տեսակի թիոտանի խեցգետնակերպի գերակշռմամբ: Այս դիտակետում դոմինանտ են հանդիսացել գարնանը՝
Synchaeta pectinata, ամռանը՝ Testudinella emarginula տեսակների անվակիրները:
AW - 010 (Արփա գ. վերին հոսանք) դիտակետ. Մայիսին և հուլիսին ամիսներին
գրանցվել են միայն թիոտանի խեցգետնակերպերի նաուպլիալ փուլերի օրգանիզմներ,
իսկ աշնանը՝ Euchlanis dilatata տեսակի անվակիրը:
AWJ-009 (Արփա գ. ստորին հոսանք) դիտակետ. Գրանցվել են օլիգոսապրոբ –β մեզոսապրոբ պայմաններին բնորոշ տեսակներ: Այստեղ առավելագույն թվաքանակ
գրանցվել է սեպտեմբեր ամսին, իսկ տեսակների առավելագույն բազմազանություն՝
հուլիսին: Այս դիտակետում գերակշռել են Euchlanis dilatata և E. deflexa տեսակները:
AW-042 (Գնդևազի լճակ) դիտակետում գրանցվել է ողջ ուսումնասիրությունների
ընթացքում առավելագույն թվաքանակը: Այստեղ հիմնականում գերակշռել են β-α- մեզոսապրոբ պայմանների ինդիկատորները. մայիսին՝ Brachionus bidentata և B. calyciflorus
տեսակները, հուլիսին գերակշռել է Polyarthra longiremis օլիգոսապրոբ տեսակը, իսկ
սեպտեմբերին թիոտանիների նաուպլիալ փուլերը, ինչպես նաև Paracyclops affinis
թիոտանի խեցգետնակերպը:
AW-030 դիտակետում առավելագույն թվաքանակ է գրանցվել հուլիսին, իսկ տեսակների առավելագույն քանակ՝ սեպտեմբերին: Տեսակային կազմը գրեթե բոլոր ամիսներին տարբեր էր, միայն Alona quadrangularis տեսակի ճյուղաբեղավորն է, որ գրանցվել է
և՛ հուլիսին, և՛ սեպտեմբերին:
AW-001 (Որոտան գ. վերին հոսանք) դիտակետում մայիսին և հուլիսին զոոպլանկտոնի թվաքանակը նվազագույնն էր, ինչը հավանաբար կապված է հոսքի արագության հետ (0.2 մ/վ): Այստեղ հիմնակնում հանդիպել են օլիգոսապրոբ–β-մեզոսապրոբ
պայմանների ինդիկատոր տեսակներ: Տեսակների առավելագույն քանակ և թվաքանակը գրանցվել է սեպտեմբերին: Գերակշռել են անվակիրները. մայիսին Cephalodella gibba,
հուլիսին Euchlanis dilatata, սեպտեմբերին Euchlanis deflexa տեսակները:
AW-003 (Որոտան գ. միջին հոսանք) դիտակետում նույնպես թվաքանակի արժեքները բարձր չէին: Այստեղ նվազագույն թվաքանակ գրանցվել է սեպտեմբեր ամսին,
առավելագույնը՝ հուլիսին: Գերակշռող տեսակ է հանդիսացել Euchlanis dilatata β- մեզոսապրոբ տեսակը:
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AW-015 (Որոտան գետը ՀԷԿ-ից հետո) դիտակետում կրկին գերակշռել են վերը
նշված անվակիրները: Այստեղ առավելագույն թվաքանակ և տեսակների առավելագույն
քանակ է գրանցվել սեպտեմբերին:
AW-004 (Դարբ գ. վերին հոսանք) դիտակետում առավելագույն թվաքանակ և
տեսակային բազմազանություն է գրանցվել հուլիսին, իսկ մայիսին՝ օրգանիզմները բացակայել են: Այս դիտակետում ևս գերակշռել է Euchlanis dilatata β-մեզոսապրոբ տեսակը:
AW-006 (Դարբ գ. ստորին հոսանք) դիտակետում մայիսին և հուլիսին զոոպլանկտոնային օրգանիզմներ չեն գրանցվել, իսկ սեպտեմբերին գրանցվել են թիոտանիների
նաուպլիալ փուլեր, ինչպես նաև Brachionus calyciflorus β-α-մեզոսապրոբ տեսակը:
Այսպիսով պարզվեց, որ դիտակետերում հիմնականում β-մեզոսապրոբ պայմաններ են: Առավելագույն տեսակային բազմազանությամբ աչքի է ընկել Կեչուտի ջրամբարը, որտեղ գրանցվել էին նաև օլիգոտրոֆ պայմանների ինդիկատոր օրգանիզմների
առավելագույն թվաքանակ:
Ֆիտոպլանկտոնի նմուշառումը կատարվել է Որոտան և Արփա գ.-րի ջրհավաք
ավազանում տեղակայված մոնիթորինգային հետազոտությունների համար ընտրված 11
դիտակետերից: Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ֆիտոպլանկտոնային համակեցությունը ձևավորվել է 3 հիմնական խմբերի պատկանող` դիատոմային, կապտականաչ
և կանաչ, ջրիմուռներից: Դեղնականաչ ջրիմուռներից արձանագրվել են առանձին տաքսոններ միայն մայիս ամսվա նմուշներում: Ֆիտոպլանկտոնում դրանց դերը երկրորդական էր: Հետազոտված ժամանակահատվածում ֆիտոպլանկտոնային համակեցությունում ըստ քանակական և որակական ցուցանիշների դոմինանտել են դիատոմային ջրիմուռները, սուբդոմինանտել են` կապտականաչ ջրիմուռները: Կանաչ ջրիմուռները ոչ
միշտ են հայտնաբերվել պլանկտոնում և ոչ բոլոր դիտակետերում են հայտնաբերվել:
Կանաչ ջրիմուռների առավելագույն քանակական արժեքները գրանցվել են սեպտեմբերին, երբ նրանք ֆիտոպլանկտոնում զբաղեցրել են սուբդոմինանտ դիրք:
Դիատոմային ջրիմուռներից հիմնականում հանդիպել են` Fragilaria crotonensis,
Melosira granulata, Cyclotella comta, Stephanodiscus astraea, Surirella ovata, Cymbella prostrata,
Ceratoneis arcus, Diatomella balforiana, Diatoma vulgare, Nitzshia linearis, Asterionella formosa,
Pinnularia viridis, Amphora ovalis, Rhoicosphenia curvata, Aulacoseira granulata-ն և Navicula
սեռին պատկանող տեսակներ: Առավելագույն քանակական ցուցանիշներն արձանագր-
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վել են սեպտեմբերին. 4 948 000 բջ/լ, կենսազանգվածը` 21.8 գ/մ3: Նվազագույն արժեքները գրանցվել են հուլիսին՝ 4 000 բջ/լ, կենսազանգվածը` 0.02 գ/մ3:
Դիատոմային ջրիմուռների առավելագույն քանակական ցուցանիշները, գրանցվել են սեպտեմբեր ամսվա նմուշներում, առավելագույն կենսաբազմազանությունը
դիտվել է մայիս և սեպտեմբեր ամիսներին:
Սուբդոմինանտ խմբի` կապտականաչ ջրիմուռների առավելագույն ցուցանիշները գրանցվել են հուլիսին, կազմելով ըստ թվաքանակի 316 000 բջ/լ, իսկ ըստ կենսազանգվածի 2 գ/մ3: Թվաքանակի նվազագույն արժեք` 4 000 բջ/լ դիտվել է մայիսին, իսկ
նվազագույն կենսազանգված` 0.01գ/մ3` հուլիսին: Հիմնական տեսակները պատկանել են
հետևյալ սեռերին`Aphanothece, Microcystis, Phormidium, Spiruluna, Aphanizomenon:
Կանաչ ջրիմուռների խմբում գերակայել են` Oocystis, Ankistrodesmus, Coelastrum,
Characiopsis, Scenedesmus սեռերին պատկանող տեսակները: Առավելագույն և նվազագույն քանակական արժեքները գրանցվել են սեպտեմբերին, կազմելով 408 000 բջ/լ` ըստ
թվաքանակի և 2 գ/մ3` ըստ կենսազագվածի: Նվազագույն արժեքներն եղել են՝ 4 000 բջ/լ և
0.003 գ/մ3 , համապատասխանաբար:
Ուսումնասիրված շրջանում ֆիտոպլանկտոնի կազմի մեջ հայտնաբերվել է դեղնականաչ ջրիմուռներից Tribonema vulgare տեսակը, որը հանդիպել է միայն մայիսին,
կազմելով ըստ թվաքանակի 4 000-40 000 բջ/լ:
Աղյուսակ 2.8.6. Ջրի որակի գնահատում ըստ դիտակետերում գրանցված ֆիտոպլանկտոնի
կենսազագվածի (գ/մ3 ) միջին ցուցանիշների:

Դիտակետեր
1. Արփայի կեչուտ լցվելու տեղը (AWJ004)
2. Կեչուտ պլատինա (AWJ005)
3. Կեչուտ ջրանցք (AWJ006)
4. Արփա (1) հուշարձանի մոտ (AW010)
5. Արփա (2) (AW009)
6. Գնդեվազի լիճ (AW042)
7. Որոտանի վտակ (AW030)
8. Որոտան կամուրջ (AW001)
9. Որոտան մինչև Սպանդարյան լցվելը
(AW003)
10. Դարբ (1) ջրաբաժանի մոտ (AW 004)
11. Դարբ (2) ջրաբաժանի (AW 006)

Ֆիտոպլանկտոն
կենսազանգվ., գ/մ3
8.4
0.6
3
6.6
4.5
0.6
2.2
1.7

Ջրի որակ
Դաս

Կարգ

1.3

կեղտոտ
մաքուր
աղտոտված
աղտոտված
աղտոտված
Մաքուր
աղտոտված
բավարար մաքուր
բավարար մաքուր

առավել կեղտոտ
շատ մաքուր
չափավոր աղտոտված
ուժեղ աղտոտված
ուժեղ աղտոտված
շատ մաքուր
չափավոր աղտոտված
թույլ աղտոտված
համեմատաբար մաքուր

2.8
1

աղտոտված
մաքուր

միջին աղտոտված
համեմատաբար մաքուր
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Համակեցության կազմի մեջ գրանցված հիմնական տեսակները աղտոտվածության ինդիկատորներ են՝ հիմնականում β-մեզոսապրոբ տեսակներ, ինչը համապատասխանում է ջրերի միջին աղտոտվածության ցուցանիշներին: Ֆիտոպլանկտոնի կազմում
Հայաստանի էնդեմիկներ կամ Կարմիր գրքում ըմդգրկված տեսակներ չկան:
Այսպիսով` Արփա և Որոտան գ.-րի հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ֆիտոպլանկտոնի կազմում ընդգրկվել են 3 հիմնական խմբերին պատկանող ջրիմուռներ`
դիատոմային, կապտականաչ, կանաչ: Մայիսին պլանկտոնի կազմում եղել է դեղնականաչ ջրիմուռների մեկ տեսակ` Tribonema vulgare-ն, որի դերը ֆիտոպլանկտոնի քանակական և որակական ցուցանիշներում աննշան էր: Կապտականաչ ջրիմուռների առկայությունը և դրանց կազմում հիմնականում տոքսիկ տեսակների գերակայումը վկայում է
օրգանական աղտոտվածության մասին:
Ըստ ֆիտոպլանկտոնային համակեցության քանակական (թվաքանակ, կենսազանգված) արժեքների առավել աղտոտված են հետևյալ դիտակետերը՝ Կեչուտ Արփայի
կեչուտ լցվելու տեղը (AWJ-004), Կեչուտ ջրանցք (AWj 006), Արփա (2) (AW 009), Արփա
(1) հուշարձանի մոտ (AW 010): Ֆիտոպլանկտոնում հայտնաբերված հիմնական տեսակները β-մեզոսապրոբ էին, ինչը համապատասխանում է ջրերի աղտոտվածության միջին
մակարդակին: Ֆիտոպլանկտոնային համակեցության կենսազանգվածի ցուցանիշներից
ելնելով, դիտակետերի ջրի որակը փոփոխվել է մաքուրից-կեղտոտ, համեմատաբար
մաքուրից մինչև ուժեղ աղտոտված սահմաններում:
Մակրոֆիտները ուսումնասիրվել են Որոտան, Արփա և Դարբ գետերի 10 դիտակետերում՝ օգտագործվելով համընդհանուր մեթոդները: Յուրաքանչյուր դիտակետում
ընտրվել է ~100 մ2 տարածք, նմուշառումը կատարվել է 6-7 անգամյա կրկնությամբ:
Անզեն աչքով որոշվել է մակրոֆիտների պրոեկտիվ ծածկույթը և տվյալ դիտակետի
գերիշխող տեսակը: Հավաքված բուսանմուշները լվանալուց, սերտաճումներից մաքրելուց հետո տեսակավորվել են և կատարվել է էկոլոգիական և կարգաբանական դասակարգում (Белавской, 1977, Катанской, 1981): Որոշվել է տեսակի դիմացկունության աստիճանը, սապրոբայնությունը, նրա տնտեսական նշանակությունը:
Արփա գ. Կեչուտի ջրմբ. լցվելու հատվածում (AWJ004) ջուրը ափից ետ էր քաշվել
~3-5 մ-ով, որի արդունքում ջրամբարի շուրջն առաջացել էին գերխոնավ տարածքներ:
Մակրոֆիտների պրոեկտիվ ծածկույթը կազմել է 35%: Ջրամբարի այս հատվածում գերիշխել է Batrachium trichophyllum տեսակը, որը գերադասում է տղմային կամ տղմավա-
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զային բնահող: Տեսակի պրոեկտիվ ծածկույթը կազմել է ուսումնասիրվող դիտակետի
մակրոֆիտների 25%-ը: Գրանցվել են նաև Potamogeton crispus և Lemna minor տեսակները:
Ափերի մոտ տեղ-տեղ գրանցվել են Cladophora glomerata տեսակի կուտակումներ: Նշված
տեսակները համարվում են օրգանական աղտոտվածության կենսաբացահայտիչներ:
Կեչուտի ջրմբ. ամբարտակում (AWJ005) գերիշխել է Potamogeton perfoliatus տեսակը, որն առաջացրել է մոնոդոմինանտ ասոցիացիա՝ 50% պրոեկտիվ ծածկույթով: Բույսը
գերադասում է տղմային բնահող և իր հերթին նպաստում է ջրամբարի տղմակալմանը:
Արփա գետի վերին (AW010) և ստորին (AW009) հոսանքներում գերիշխել է Batrachium trichophyllum տեսակը. վերին հոսանքում նրա պրոեկտիվ ծածկույթը կազմել է 5%,
իսկ ստորինում` 60%: Ստորին հոսանքում սուբդոմինանտ տեսակ էր Lemna minor–ը,
որը վկայում է օրգանական նյութի գերակայության մասին: Ուսումնասիրվող երկու դիտակետերի ափերը պատված էին խոտաբույսերով:
Որոտան գ. վտակում (АW030), 1-1.5 մ որի լայնությամբ, գերակայում էր Fontinalis
antipyretica տեսակը, որի պրոեկտիվ ծածկույթը 20% էր: Այն օլիգոսապրոբ տեսակ է և
բնակվում է հիմնականում սառը ջրերում: Սուբդոմինանտ էր Batrachium trichophyllum-ը:
Տեղամասի ամբողջ մակրոֆիտային ծածկույթը կազմել է 40%: Ափերը անկանոն կտրտված էին և ամբողջովին ծածկված բոշխերով և այլ խոտաբույսերով:
Որոտանի AW001 կետում մակրոֆիտների պրոեկտիվ ծածկույթը կազմել է 40%,
գերիշխել է Batrachium trichophyllum տեսակը: Ափերը խիտ ծածկված էին բոշխերով:
Որոտանի AW015 կետում մակրոֆիտների պրոեկտիվ ծածկույթը կազմել է 55%,
դոմինանտել է Batrachium trichophyllum տեսակը, իսկ սուբդոմինանտ Lemna minor տեսակը: Ափերը պատված էին խոտաբույսերով:
Որոտան գ. Սպանդարյան ջրանցք լցվելու հատվածում (AW003) նույնպես գերիշխել է Batrachium trichophyllum տեսակը: Մակրոֆիտների պրոեկտիվ ծածկույթը 30% էր:
Գետն առաջացրել էր բազմաթիվ սահանքներ և ջրի հոսքի արագությունը մեծ էր: Ափերը
քարքարոտ էին և պատված բոշխերով և այլ խոտաբույսերով:
Դարբ գ. երկու դիտակետերում էլ իսկական հիդրոֆիտներ չեն գրանցվել, սակայն
ափամերձ գոտին հարուստ է բոշխերով, եղեգի մացառուտներով և այլ խոտաբույսերով:
Ընդ որում, Որոտան և Արփա գետերում բացահայտվել է իսկական հիդրոֆիտներից 6 տեսակ, որոնք ըստ սապրոբայնության լինելով β-մեզոսապրոբ, կարող են գոյատևել բավարար կամ քիչ օրգանական նյութով ջրերում, որտեղ սակայն թթվածնի կոն-
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ցենտրացիան պետք է մեծ լինի: Այսպիսի ջրերում ջրաքիմիական և ջրաֆիզիկական
ցուցանիշները գտնվում են թույլատրելի նորմաների սահմաններում, սակայն ցուցանիշների փոփոխությունները անմիջականորեն ազդում է հիդրոէկոհամակարգի վրա:
ԿՏՀ տարածքում իրականացվել է նոր առաջարկվող տարածքի (28-րդ տեղամաս)
ջրային օբյեկտների ուսումնասիրություն: Տեղամասում գոյություն ունեն 2 առվակների
հուներ, որոնցից մեկի հունը նոյեմբեր ամսվա չորային եղանակի պատճառով ցամաք էր:
Տեղացիների վկայությամբ, առվակը ջրառատ է լինում գարունից մինչև ամառվա կեսը,
իսկ հոլիսի կեսից միչև աշնան անձրևային եղանակները այն չորացած է: Առվակի
սնուցումը բացառապես ձնաանձրևային է: Տարածքում գտնվող, 7 տարի առաջ տնկած
ծիրանի այգին, ջրվել է այս առվակի ջրերով միայն գարնանը, իսկ հետագայում ոռոգումն իրականացվել է այլ աղբյուրից խողովակաշարով բերված ջրով: 2014թ. մայիս
ամսվա այցելության ժամանակ, չորային եղանակի պատճառով, ջուր կար հունի միայն
մի մասում: Վերջինս ավելցուկային ոռոգման ջրի արդյւնք է:
Երկրորդ առվակը շատ ավելի փոքր հուն ուներ (աղյուս. 2.8.7.), որտեղ 2013թ.
մայիսին կար քիչ քանակով ջուր: Առվակի սնուցումը հիմնականում ստորերկրյա է, ինչի
պատճառով այն չի չորանում և օգտագործվում է տեղի բնակիչներից կողմից որպես
անասունների ջրարբի տեղ: Վերջինիս պատճառով առվակի ակունքից ստորև ընկած
հունի հատվածը կենդանիների սմբակներով լիովին քանդված էր և ջուրը` հնարավորություն չունենալով հոսել իր հունով, ճահճանում էր և

ներծծվում հողի մեջ:

Նմուշառման վայրից ավելի ստորև ընկած հատվածում ջուրը աղտոտված էր խոշոր
եղջրավոր անասունների թրիքով և ափամերձ բուսականության մնացորդներով: 2014թ.
մայիսին առվակը ավելի ջրառատ էր և ջուրը հասնում էր մինչև ծիրանի այգին:
Աղյուսակ 2.8.7. Դիտակետերի նկարագիր
Դիտակետի վայրը
Առվակ 1 (N 39°44'23,3'' /
E045°37'02.9'', 1600 մ ծ.մ.բ.)

Դիտակետի համառոտ նկարագրություն
Առվակում ջուր չկար: Չոր հունի լայնությունը 1-1.5մ էր:

Առվակ 2 (N 39°44'15.1'' /
E 045°37'21.1'', 1700 մ ծ.մ.բ.)

Առվակի ափերը ծածկված են եղեգի խիտ մացառուտներով և ծառերով:
Հունի լայնությունը՝ 0.3-0,5 մ, ջրի խորությունը` 10-15 սմ: Մանրախիճը
և ավազը կազմում էին աղբյուրի սկզբնամասի հունի ծածկույթի ~90%:
Աղբյուրի սկզբնամասում ջուրը թափանցիկ էր:

Առվակ 2-ում հանդիպում էին մաքուր ջրերին բնորոշ թավաթևերի (Trichoptera)
Dinarthrum ցեղի տեսակները, որոնք 2013թ. նոյեմբերին կազմում էին առանձնյակների
ընհանուր թվաքանակի գրեթե 50%-ը, իսկ 2014թ. մայիսին՝25%-ը: Աշնանը մեծ էր նաև
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թեթևակի աղտոտված ջրերին բնորոշ ճպուռների (Odonata) Cordulegaster insignis տասակի թրթուրների մասնաբաժինը (ընհանուր թվաքանակի 18%): 2014 թ. մայիսին զոոբենթոսի թվաքանակի 30% կազմում էին, ջրի օրգանական աղտոտվածության նկատմամբ
ավելի դիմացկուն, Elodes ցեղի բզեզների թրթուրները:
Հատակային կենդանիների փորձանմուշների վերլուծությունը ցույց տվեց այս
փոքր առվակի համար համեմատաբար առատ տեսակային բազմազանություն (աղյուս.
2.8.8.): Շաննոն-Վայների կենսաբազմազանության ինդեքսի արժեքները 2013

թ.

նոյեմբերին և 2014թ. մայիսին եղել են, համապատասխանաբար՝ 2.1 և 2.5 միավոր (4-ը՝
կենսաբազմազանության առավելագույն մակարդակին, իսկ 0-ն մոտ արժեքները ցույց
են տալիս կենդանիների բազմազանության ամենացածր մակարդակը): Թեև առվակը
շատ փոքր է, այնուամենայնիվ այն ունի տեղական տնտեսական նշանակություն, որպես
անասունների ջրարբ և այս տարածքի միակ մշտական ջրի աղբյուր:
Աղյուսակ 2.8.8. Տեղամաս 28 VLF առվակի զոոնեթոսի տաքսոնոմիկ կազմը և թվաքանակը
(2013թ. նոյեմբեր, 2014 թ. մայիս)

Ընտանիք
Euglesidae
Baetidae
Lepidostomatidae
Sericostomatidae
Cordulegatridae

Chironomidae

Psychodidae
Tanyderidae
Limoniidae
Stratiomyidae
Dixidae
Scirtidae
Hydraenidae
Heteroptera
Tubificidae
Ընդամենը
Շենոն- Վայների
կենսաբազմազանության ինդեքս
(HN)

Տեսակ
Euglesa sp.
Baetis sp.
Dinarthrum sp.
Sericostoma grusiense
Cordulegaster insignis
subfam: Tanypodinae,
Procladius sp.
subfam: Chironominae
Micropsectra sp.
subfam: Diamesinae
subfam: Orthocladiinae
Pericoma sp.

Molophilus sp.
Odontomyia sp.
Dixa sp.
Elodes sp.
Hydraena sp.

Աղտոտվածության տոլերանտություն*
2.7
2,1
1.3
1.8
1.9

2013թ., նոյեմբեր
Քանակը նմուշում (0.04 m²)

2014 թ., մայիս

%

Քանակը նմուշում (0.04 m²)

%

4
22
91

1
6
25

41
3
16

46
3
18

3.5

7

8

11

3

3.6

3

3

51

14

11
22
4
4

3
6
1
1

18
11
109
4
4

5
3
30
1
1

1,8
2,5
2.1
4
2.1
2.4
2,8
2,5
2.5

4

5

6

2
1

2
1

5

6

6
89

7

2.11

366
2.54

* Ջրի աղտոտման նկատմամբ տոլերանտության արժեքը 1-4 միավորների սահմաններում է:
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Ձկնաբանական հետազոտությունները իրականացվել են 2013 թ. մայիս-սեպտեմբեր ամիսներին, 12 դիտակետերում որոշվել է ձկների տեսակային կազմը, պոպուլյացիայի չափատարիքային և սեռական կառուցվածքը, ձկների հասունացման ստադիան,
սննդառության առանձնահատկությունները և այլն:
Նյութ և մեթոդ: Ձկների որսը կատարվել է ձեռնաթոռով և ֆիքսվել 4% ֆորմալինով: Ձեռնաթոռի մակերեսը 8,65 մ² է, ցանցի վանդակների մակերեսը` 1,5x1,5 սմ², իսկ
գրպանների հատվածում` 1x1 սմ²: Ուսումնասիրվել են ձկների ձևաչափական ցուցանիշները՝ երկարությունը (L-ընդհանուր և l-մինչև թեփուկային ծածկի վերջը), զանգվածը
(G- ընդհանուր և g-փորոտիքը հեռացված), բտվածության գործակիցը (ըստ Ֆուլտոնի,
ըստ Կլարկի) և տարիքը, վերջինս որոշվել է թեփուկների միջոցով (Брюзгин, 1969;
Моисеев и др., 1981; Никольский, 1974; Правдин, 1966; Чугунова, 1959): Աղեստամոքսային
տրակտի պարունակությունը մշակվել է ընդունված մեթոդներով (Руководство…, 1961;
Методическое пособие, 1974):
Արդյունքներ: Հայտնաբերված ձկնային հանրույթի տեսակային բազմազանությունը ներկայացված է աղյուս. 2.8.9.-ում:

10
11
12

+
-

+
-

+
-

+
-

+
+

+

-

-

-

+

+

+
+

-

-

-

-

+
-

Անդրկովկասյան
սպիտակափուկ

Կարմրախայտ

+
+
+
-

Ամուրյան
չեբաչոկ

Կողակ

9

Կեչուտի ջրամբար
Կեչուտի ամբարտակ
Կեչուտի ջրատար
Արփա գ. (1), հուշարձանի մոտ
Արփա գ. (2), կամրջի մոտ
Գնդևազի լիճ
Waste Damp - Դատարկ ապարների լցման կետ
Որոտան գետ, կամրջի մոտ
Որոտան գետ, մինչև Սպանդարյանի ջրմբ. թափվող
հատված
Որոտան գետ, ՀԷԿ-ից հետո
Դարբ (1), ջրբաժանի մոտ
Դարբ (2), ճանապարհի մոտ

Քուռի բեղլու

1
2
3
4
5
6
7
8

Տառեխիկ

Դիտակետ

Արծաթափայլ
լճածածան

Աղյուսակ 2.8.9. Ձկնային հանրույթի տեսակային կազմը

+
+
-

Ձկնային հանրույթը առավել աղքատ է Դարբ գետում՝ մեկ ձկնատեսակ` հայկական տառեխիկը, որը հանդիպել է աննշան քանակով (նկ. 2.8.34.): Համեմատաբար մեծ
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քանակով տառեխիկներ են որսվել Կեչուտի
ջրամբարից և Արփա գետից: Ձկան ձևաչափական ցուցանիշները բերված են աղյուս.
2.8.10.-ում: Տառեխիկների բտվածության ցուցանիշի

նվազագույն

արժեքը

Որոտան

գետում էր (մինչև Սպանդարյան ջրամբար
թափվող հատվածը), իսկ առավելագույն
ցուցանիշը՝ Դարբ գ.-ում: Սնման ինտենսիվությունը բարձր էր նաև Արփա գ. տառե-

Նկ. 2.8.34. Տառեխիկ (Alburnoides bipunctatus
armeniensis)

խիկների մոտ (աղյուս. 2.8.11.): Կեչուտի
ջրամբարից որսված տառեխիկի 42 առանձնյակից 8-ը վարակված էին Ligula intestinalis
տեսակի մակաբույծ որդերով (նկ. 2.8.35.):
Տառեխիկների սննդառության ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ Արփա գ. (2),
կամրջի մոտ կերի բաղադրիչներ են բզզան
մոծակի թրթուրները (Chironomidae), թավաթևերի թրթուրները (Trichoptera), գարունիկի

Նկ. 2.8.35. Ligula intestinalis մակաբույծով
վարակված տառեխիկը

թրթուրները (Plecoptera), միօրյակի թրթուրները (Ephemeroptera), կողալողեր (Gammaridae), հասուն միջատներ, օղակավոր որդեր:
Կերի հիմնական բաղադրիչ են թավաթևերի թրթուրները (Trichoptera) և օղակավոր
որդերը: Արփա գ. (1), հուշարձանի մոտ տառեխիկները սնվել են թելանման ջրիմուռներով և թավաթևերի թրթուրներով (Trichoptera), Կեչուտի ջրամբարում` թելանման
ջրիմուռները, թավաթևերի թրթուրները (Trichoptera), բզզան մոծակի թրթուրները
(Chironomidae) և միօրյակի թրթուրները (Ephemeroptera):
Աղյուսակ 2.8.10. Տարբեր դիտակետերի տառեխիկների ձևաչափական ցուցանիշները
Դիտակետ
Կեչուտի ջրամբար
Արփա գ. (1), հուշարձանի մոտ
Արփա գ. (2), կամրջի մոտ
Որոտան գ. մինչև Սպանդարյանի ջրմբ. թափվող հատված
Դարբ (1), ջրբաժանի մոտ
Դարբ (2), ճանապարհի մոտ

L (min-max), սմ

G (min-max), գ

n

6,6-12,1
8,0-10,8
4,5-11,5
4,4-12,2
10,2
8,8-9,9

5,85-24,30
5,10-17,55
0,95-29,55
0,80-25,05
16,60
9,65-11,90

44
22
59
9
1
3
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Աղյուսակ 2.8.11. Ձկների բտվածության և սնման ինտենսիվության ցուցանիշները

Ձկնատեսակ

Ամուրյան չեբաչոկ
Կողակ

Տառեխիկ

Կարմրախատ

Քուռի բեղլու
Անդրկովկասյան
սպիտակաձուկ
Արծաթափայլ լճածածան
Ամուրյան չեբաչոկ
Քուռի կողակ

Դիտակետ

Կեչուտի ջրմբ.
Արփա գ. (1), հուշարձանի մոտ
Արփա գ. (2), կամրջի մոտ
Որոտան գ. մինչև Սպանդարյանի ջրմբ. թափվող հատված
Դարբ (1), ջրմբ. մոտ
Դարբ (2), ճանապարհի մոտ
Արփա գ. (1), հուշարձանի մոտ
Որոտան գ., կամրջի մոտ
Որոտան գ., մինչև Սպանդարյանի ջրմբ. թափվող հատված
Որոտան գ., ՀԷԿ-ից հետո
Արփա գ. (1), հուշարձանի մոտ
Արփա գ. (2), կամրջի մոտ
Կեչուտի ջրմբ.
Որոտան գ., մինչև Սպանդարյանի ջրմբ. թափվող հատված
Կեչուտի ջրմբ.

Բտվածության
ցուցանիշ
Ըստ
Ըստ
ՖուլԿլարկի
տոնի
1,81
1,48
1,76
1,44
2,13
1,75
2,25
1,83
2,24
1,81

Ստամոքսի լցվածության
ինդեքսը,
o
/ooo
0-92
35-184
0-236

Սնման
ինտենսիվությունը,
o
/ooo
0-191
135-288
0-320

10
5
46
22
59

n

2,05

1,28

-

-

9

2,52
2,24
1,37
1,42

1,91
1,90
1,22
1,29

0
48-55
1-3

0
155-183
1-48

1
3
2
3

1,30

1,13

116-462

142-562

7

1,36
1,91
1,27
1,37
3,55

1,23
1,62
1,09
1,21
2,67

18
37-118
49-103
0
-

47
187-456
171-287
-

1
8
2
2
1

2,88

2,54

-

-

2

1,81
1,76

1,48
1,44

0
-

0
-

10
5

Կեչուտի ջրամբարում սեռերի հարաբեղությունը եղել էր 1♀ : 4♂, Արփա գ. 1
(հուշարձանի մոտ)` 1♀:3♂, Արփա գ. 2 (կամրջի մոտ)` 1♀:4♂, Որոտան գ. (մինչև Սպանդարյան ջրամբար)` 2♀:1♂, Դարբ 2 (ճանապարհի մոտ)` 1♀:2♂, իսկ Դարբ 1 (ջրբաժանի
մոտ) հանդիպել է 1 ♀ առանձնյակ:
Համեմատաբար

մեծ

թվաքանակով

կարմրախայտ (նկ. 2.8.36.)` 7 առանձնյակ,
որսվել է Որոտան գ., մինչև Սպանդարյանի
ջրմբ. թափվող հատվածը դիտակետից, իսկ
ընդամենը մեկ առանձնյակ է որսվել Որոտան
գ., ՀԷԿ-ից հետո ընկած դիտակետից: Կենսաբանական վերլուծության ենթարկված կարմրախայտերի ձևաչափական ցուցանիշները
բերված են աղյուս. 2.8.12.-ում:

Նկ. 2.8.36. Կարմրախայտ
(Salmo trutta fario)
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Աղյուսակ 2.8.12. Տարբեր դիտակետերի կարմրախայտերի ձևաչափական ցուցանիշները
Դիտակետ

L (min-max), սմ

G (min-max), գ

n

Արփա գ. (1), հուշարձանի մոտ

14,3-16,0

36,40-47,20

2

Որոտան գ., կամրջի մոտ

10,5-11,8

14,45-20,80

3

Որոտան գ., մինչև Սպանդարյանի ջրմբ. թափվող հատված

4,4-16,4

0,80-56,30

7

14,0

29,90

1

Որոտան գ., ՀԷԿ-ից հետո

Տարբեր դիտակետերից որսված կարմրախայտների բտվածության ցուցանիշի
նվազագույն և սնման ինտենսիվության առավելագույն արժեքները գրանցվել են Որոտան գ., մինչև Սպանդարյանի ջրմբ. թափվող հատվածը դիտակետից որսված կարմրախայտների մոտ, իսկ առավելագույն և սնման ինտենսիվության նվազագույն արժեքները`
Որոտան գ., կամրջի մոտ դիտակետից որսված կարմրախայտների մոտ:
Ուսումնասիրվել է նաև տարբեր դիտակետերում կարմրախայտերի սննդառությունը: Պարզվել է, Որոտան գ., մինչև Սպանդարյանի ջրմբ. թափվող հատվածը կարմրախայտերի կերի բաղադրիչ են բզզան մոծակի թրթուրները (Chironomidae), թավաթևերի
թրթուրները (Trichoptera), միօրյակի թրթուրները (Ephemeroptera), մլակի թրթուրները
(Simuliidae), գարունիկի թրթուրները (Plecoptera) և օղակավոր որդերը: Որոտան գ.,
կամրջի մոտ` բզզան մոծակի թրթուրները (Chironomidae), մլակի թրթուրները (Simuliidae)
և միօրյակի թրթուրները (Ephemeroptera), Որոտան գ., ՀԷԿ-ից հետո` բզզան մոծակի
թրթուրները (Chironomidae), թավաթևերի թրթուրները (Trichoptera), մլակի թրթուրները
(Simuliidae) և միօրյակի թրթուրները (Ephemeroptera), Արփա գ. (1), հուշարձանի մոտ`
թավաթևերի թրթուրները (Trichoptera), բզեզները (Coleoptera), երկփեղկ փափկամարմինները (Bivalvia), գարունիկի թրթուրները (Plecoptera), մլակի թրթուրները (Simuliidae),
միօրյակի թրթուրները (Ephemeroptera) և ցամաքային միջատ: Բացի այս վերջին դիտակետի կարմրախայտի աղեստամոքսային տրակտից հայտնաբերվել են նաև մակաբույծ
կլոր որդեր (Nematoda):
Տարբեր դիտակետերում կարմրախայտի սեռերի հարաբերությունն ու տարիքային կազմը հետևյալն էր. Որոտան գ.՝ կամրջի մոտ որսվել է 2 էգ (2+ և 3+ տարեկան) և 1
juv առանձնյակ, մինչև Սպանդարյանի ջրմբ. թափվող հատվածը՝ 4♀ : 1♂ : 2juv (0+, 2+,
3+ և 4+ տարեկան), Արփա գ.՝ (1), հուշարձանի մոտ հանդիպել է 2♀ (4+ տարեկան)
առանձնյակ, իսկ Որոտան գ., ՀԷԿ-ից հետո դիտակետում` 1 ♂ առանձնյակ, 3+
տարեկան:
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Քուռի բեղլու առանձնյակներ որսվել են միայն Արփա գ. (1), հուշարձանի մոտ
դիտակետից (նկ. 2.8.37.): Բեղլուների ձևաչափական ցուցանիշները բերված են աղյուս.
2.8.13.-ում, իսկ բտվածության և սնման ինտենսիվության ցուցանիշները` աղյուս. 2.8.11ում:

Նկ. 2.8.37. Քուռի բեղլու (Barbus lacerta cury 1865)
Աղյուսակ 2.8.13. Արփա գ. քուռի բեղլուների ձևաչափական ցուցանիշները
Դիտակետ
Արփա գ. (1), հուշարձանի մոտ

L (min-max), սմ

G (min-max), գ

Տարիքը

Սեռը

n

8,3-14,9

6,55-38,90

1+, 2+, 3+

♂

8

Ուսումնասիրվել է նաև Արփա գ. (1), հուշարձանի մոտ դիտակետում քուռի բեղլուի սննդառությունը: Քուռի բեղլուի կերի կազմում հայտնաբերվել են բզզան մոծակի
թրթուրները (Chironomidae), թավաթևերի թրթուրները (Trichoptera), միօրյակի թրթուրները (Ephemeroptera), մլակի թրթուրները (Simuliidae) և թելանման ջրիմուռները: Բեղլուների աղեստամոքսային տրակտում բացի նաև առկա էին մակաբույծ որդեր:
Անդրկովկասյան սպիտակաձկան առանձնյակներ հետազոտվող դիտակետերից
որսվել են միայն Արփա գ.-ից` Արփա գ. (1), հուշարձանի մոտ և Արփա գ. (2), կամրջի
մոտ դիտակետերից (նկ. 2.8.38.): Յուրաքանչյուր դիտակետից որսվել է անդրկովկասյան
սպիտակաձկան 2-ական առանձնյակ: Կենսաբանական վերլուծության ենթարկված
սպիտակաձկների ձևաչափական ցուցանիշները բերված են աղյուս. 2.8.14.-ում:
Սպիտակաձկների բտվածության ցուցանիշների առավելագույն մեծությունները գրանցվել են Արփա գ. (2), կամրջի մոտ դիտակետի ձկների մոտ:
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Աղյուսակ 2.8.14. Տարբեր դիտակետերի անդրկովկասյան սպիտակաձկների ձևաչափական ցուցանիշները
Դիտակետ
Արփա գ. (1), հուշարձանի մոտ
Արփա գ. (2), կամրջի մոտ

L (min-max), սմ

G (min-max), գ

Տարիքը

Սեռը

n

10,5-10,8

8,65-8,70

3+

♂

2

9,60-12,90

3+, 4+

♀, ♂

2

10,7-11,3

Նկ. 2.8.38. Անդրկովկասյան սպիտակաձուկ (Alburnus alburnus hohenackeri)

Ուսումնասիրվել է նաև անդրկովկասյան սպիտակաձկների սննդառությունը:
Քանի որ Արփա գ. (2), կամրջի մոտ դիտակետի սպիտակաձկների աղեստամոքսային
տրակտը դատարկ էր` սնման ինտենսիվության արժեքը 0Օ/ՕՕՕ էր, հետևաբար ուսումնասիրվել է միայն Արփա գ. (1), հուշարձանի մոտ դիտակետի սպիակաձկների աղեստամոքսային տրակտի պարունակությունը: Պարզվել է, այդ ձկան կերի բաղադրիչ են բզզան
մոծակի թրթուրները (Chironomidae) և թելանման ջրիմուռները:
Արծաթափայլ լճածածանը որսվել է Կեչուտի ջրամբար և Որոտան գետ, մինչև
Սպանդարյանի ջրմբ. թափվող հատվածը դիտակետերից (նկ. 2.8.39.): Ձևաչափական
ցուցանիշները բերված են աղյուս. 2.8.15.-ում:
Աղյուսակ 2.8.15. Տարբեր դիտակետերի արծաթափայլ լճածածանների ձևաչափական ցուցանիշները
Դիտակետ
Կեչուտի ջրամբար
Որոտան գետ, մինչև Սպանդարյանի ջրմբ. թափվող հատված

L (min-max), սմ

G (min-max), գ

Տարիքը

Սեռը

n

4,7

1,80

0+

juv

1

11,8-20,0

100,90-114,15

5+

♂

2

Ամուրյան չեբաչոկը գրանցվել է միայն Կեչուտի ջրամբարում (նկ. 2.8.40.): Բոլոր
չեբաչոկները ներկայացված էին արու առանձնյակներով, որոնց աղիքային տրակտը
դատարկ էին, ինչը կապված է բազմացման շրջանի հետ: Սեռական արգասիքները
հասունացման IV-V փուլերում էին (աղյուս. 2.8.16.):
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Աղյուսակ 2.8.16. Կեչուտի ջրամբարի որոշ ձկնատեսակների ձևաչափական ցուցանիշները
L (min-max), սմ

G (min-max), գ

Տարիքը

Սեռը

n

3+, 4+

♂

10

3+, 4+

♂

5

Ամուրյան չեբաչոկի
8,0-9,6
15,3-19,0

5,30-9,15
Կողակ
42,5-72,6

Նկ. 2.8.39.Արծաթափայլ լճածածան (Carassius auratus gibelio)

Նկ. 2.8.40. Ամուրյան չեբաչոկ (Pseudorasbora parva)

Կեչուտի ջրամբարից որսվել է կողակի 5 առանձնյակ (նկ. 2.8.41.), որոնց ձևաչափական ցուցանիշները բերված են աղյուս. 2.8.16.:

Նկ. 2.8.41. Քուռի կողակ (Capoeta capoeta)

Այսպիսով` 2013 թ. մայիս-սեպտեմբերին իարականացված գիտարշավների ժամանակ նախատեսված 12 դիտակետերից չորսում` Կեչուտի ջրատար (AWJ 006),
Կեչուտի ամբարտակ (AWJ 005), Գնդևազի լիճ (AW 042) և Որոտանի վտակ, թափոնների
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լցման կետ (AW 030) ոչ մի ձկնատեսակ չի հայտնաբերվել: Դարբ գ.-ում որսվել են միայն
աննշան քանակով տառեխիկներ: Համեմատաբար բարձր էր ձկնային հանրույթի տեսակային բազմազանությունը Արփա գ. (1), հուշարձանի մոտ (AW 010) և Կեչուտի ջրմբ.
(AWJ 004) դիտակետերում: Կարմրախայտի առանձնյակներ գրանցվել են միայն Արփա
գ. (1), հուշարձանի մոտ (AW 010), Որոտան գ., մինչև Սպանդարյանի ջրմբ. թափվող
հատվածը (AW 003), Որոտան գետ, ՀԷԿ-ից հետո (AW 015) և Որոտան գետ, կամրջի մոտ
(AW 001) դիտակետերում:
Նախատեսվող ԿՏՀ տարածքում ձկների ֆաունան բացակայում է:
Հանքարդյունաբերության նպատակով Ամուլսարի հանքավայրի շահագործման
ընթացքում, սկսած սկզբնական էտապից ընդհուպ մինչև ամբողջ հզորության անցնելը,
նրա ողջ տարածքում կարող են տեղի ունենալ կենսաբազմազանության որակական և
քանակական փոփոխությունների:
Հետևանքների մեղմացման հիմնական միջոց նախ և առաջ կհանդիսանա նախատեսված շինարարական աշխատանքների ողջ համալիրի ստույգ կատարումը, ինչը
թույլ կտա նվազագույնի հասցնել քայքայվող տարածքների մակերեսը և հնարավորինս
պահպանել բնական համալիրները և առանձին տեղամասերը:
Եթե կառուցապատման ժամանակ իրականացվեն համապատասխան բնապահպանական միջոցառումներ և առանձին նախագծեր, ապա հնարավոր կլինի մեղմել այդ
աշխատանքների բացասական ազդեցությունը: Նշված միջազգային հաջող փորձ է համարվում որոշ տեսակների, օրինակ՝ սողունների վերաբնակեցումը: Հավաքը և վերաբնակեցումը պետք է իրականացվի մասնագետների կողմից, իրականացնելով նաև մոնիտորինգ` նոր պայմաններում վերաբնակեցրած տեսակների հարմարողականությունը
գնահատելու համար:
Անհրաժեշտ է նաև արդյունահանման պոլիգոնում և նրա անմիջական մոտակայքում՝ հարակից տարածքներում, իրականացնել առավել վտանգված տեսակների
վիճակի մշտական մոնիտորինգ՝ շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո և
շահագործման ընթացում: Հաշվի առնելով կենդանական աշխարհի փոխկապակցվածությունը՝ անհրաժեշտ է իրականացնել ինչպես ողնաշարավոր (կաթնասուններ,
թռչուններ, սողուններ, երկկենցաղներ) և անողնաշար կենդանիների, այնպես էլ հիդրոբիոնտների ու ջրային էկոհամակարգերի մոնիտորինգ, քանի որ տվյալ տարածքով
հոսում են երկու գետերի բազմաթիվ վտակներ:
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2.8.4. Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ (ԲՀՊՏ)
Վայոց Ձորի մարզում լանդշաֆտային և կենսաբանական բազմազանության
պահպանության նպատակով ստեղծված ԲՀՊՏ-րը տարանջատված և զգալի հեռավորության վրա են նախատեսվող ինֆրակառուցվածքից (նկ. 2.8.42.), հետևաբար այն չի
կարող անմիջականորեն ազդել նշված ԲՀՊՏ-րի վրա:

Նկ. 2.8.42. Հարակից տարածքներում առկա ԲՀՊՏ-րի հեռավորությունը Ծրագրից
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2.9. Ռադիացիոն ֆոն
Ռադիացիոն ֆոնը ուսումնասիրվել է Ամուլսարի և հարակից համայնքների
տարբեր միջավայրերում (հողեր, ջրեր, ապարներ):
Ծրագրի իրականացման ընթացքում ներգրավվող աշխատուժի և հարակից համայնքների բնակիչների համար հնարավոր ճառագայթային ռիսկերը գնահատվել են
Radman Associates ճառագայթային պաշտպանության կառավարման մասնագետների
ընկերության կողմից (հաշվետվությունը ամբողջությամբ բերված է Հավելված 12-ում):
Գնահատականը կատարվել է հողերի 2399 նմուշներում և ապարների 892 նմուշներում
U և Th կոնցենտրացիաների վերլուծությամբ: U238 և Th232 հաշվարկված կոնցենտրացիաները կազմել են 79 և 100 Բք/կգ համապատասխանաբար, իսկ ապարներում` 569 և 505
Բկ/կգ:
Աղյուս. 2.9.1-ում ամփոփված են ՀՀ և Ամուլսարի հողերում գրանցված բնական
U238 և Th232 կոնցենտրացիաները:

Աղյուսակ 2.9.1. U238 և Th232 կոնցենտրացիաները (Բք/կգ)
ՀՀ և Ամուլսարի հողերում
U238
Th232
ՀՀ
Ամուլսար
ՀՀ
Ամուլսար
Միջին
46
13
30
12
Նվազ.
20
1
29
1
Առավ.
78
79
60
100

Ծրագրի տարածքում չափված առավելագույն արժեքները աննշան գերազանցում
են ՀՀ հողերում գրանցված առավելագույն արժեքներին, սակայն, միջին արժեքները
ավելի ցածր են: Ուսումնասիրված 2399 նմուշներից միայն մի քանիսում U և Th կոնցենտրացիաները բարձր են, իսկ մեծ մասում կոնցենտրացիաները նույնն են ինչ որ
գրանցված բնական արժեքները:
Ճառագայթային աղտոտվածության գնահատման համար Առողջության պահպանման գործակալությունը կիրառում է NRPB-W36 մեխանիզմը` օգտագործելով հողերում և ապարներում չափված U238 և Th232 առավելագույն արժեքները: Դրանք վատագույն սցենարների դեպքում սպասվող արժեքներ են, մինչդեռ իրական վտանգը զգալի
քիչ է: Գնահատված չափաբաժինները այնուհետև համեմատվել են թե' աշխատուժի, և
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թե' բնակչության համար ՄԹ-ան նախատեսած չափաբաժինների հետ: Աշխատուժի
ճառագայթման ռիսկը գնահատվել է հաշվի առնելով, որ նյութերի ճառագայթման մակարդակը կպահպանվի մեկ լիարժեք աշխատանքային տարվա ընթացքում: Էֆեկտիվ
չափաբաժինը կազմել է 47 Sv y-1 (7,3 Sv y-1 հողից և 39,7 Sv y-1 ապարից), որը կարելի
է համեմատել բանվորի` 20,000 Sv էֆեկտիվ չափաբաժնի հետ: Ճառագայթման չափը
զգալիորեն ցածր է 1,000 Sv y-1–ի սահմանից, որից բարձր լինելու դեպքում Իոնիզացնող
Ճառագայթման 1999թ.-ի կանոնակարգերը (IRR99) կկիրառվեն հանքի զարգացման ժամանակ, իսկ ընդունված չափաբաժինը` 300 Sv y-1–ի առանձին տեղամասերի համար:
Օգտագործելով ICRP ներշնչման և կլանման չափաբաժինների գործակիցները և
NRPB հաջորդական տվյալները` հողից փոշու ներշնչման և կլանման չափաբաժինները
2000 ժամ աշխատանքային տարվա համար գնահատվել են 23,8 Sv y-1, իսկ ապարից`
140,2 Sv y-1, համատեղ ներքին չափաբաժինը կկազմի 164,1 Sv y-1: Գնահատված չափաբաժինները կրկին չեն գերազանցում վերոնշյալ ստանդարտը:
Բնակչության համար չափաբաժնի գնահատումները ավելի ցածր են, քան բանվորների համար: Հաշվի առնելով, որ բանվորների համար գնահատված չափաբաժինը
զգալիորեն ցածր է բնակիչների համար սահմանված չափաբաժնից` (1000 Sv y1)`
չափաբաժնի հետագա գնահատումների անհրաժեշտություն չկա:
Ռադոնի կոնցենտրացիաները, որոնք գերազանցում են աշխատավայրում 400
Բք/մ3 մակարդակը (ՄԹ-ում), ուժի մեջ է մտնում IRR99-ը և զբաղեցրած տարածքների
համար գործատուն պետք է համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկի ճառագայթման վտանգը աշխատավայրում վերահսկելու համար, որոնք հակված կլինեն ցանկացած այն որոշմանը, որի դեպքում ինժեներական միջամտությունների շնորհիվ կնվազեցվի ռադոնի մակարդակը: Սահմանային մակարդակը տներում ավելի ցածր է 200
Բք/մ3, քան աշխատավայրում, քանի որ շատ մարդիկ ավելի շատ ժամանակ են անցկացնում տանը, քան աշխատավայրում:
Լրացուցիչ ուսումնասիրվել են հանքավայրի և ԿՏՀ-ի տարածքների հողերի վերին
շերտում ռադիոնուկլիդների կազմն ու գումարային α- ու β-ռադիոակտիվությունները:
Անալիտիկ չափումները իրականացվել են ALS լաբորատորիայում (Պրահա, Չեխիա):
Համաձայն ստացված արդյունքների ուսումնասիրված տարածքներում ռադիոնուկլիդների արժեքները շատ դեպքերում ցածր են կամ մոտ են չափող անալիտիկ
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սարքերի զգայունության ստորին շեմին, իսկ Σα- ու β-ռադիոակտիվությունների արժեքները առանձին տարածքներում հետևյալ սահմաններում են.
հանքավայր - Σα` 500-1060, Σβ` 580-1650,
ԿՏՀ - Σα` <630-1720, Σβ` <500-1240 Բք/կգ:
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2.10. Սոցիալական գործոննրը, ժողովրդագրական կազմն ու բնակչությունը
2.10.1. Սոցիալ-տնտեսական միջավայրը
Սոցիալ-տնտեսական միջավայրը սահմանվել է երեք մակարդակներում: Ազգային
միջավայրը ամբողջ երկիրն է: Միջավայրի մարզային ոլորտը ներառում է հանքի տարածքի
երկու մարզերը՝ Վայոց Ձորն ու Սյունիքը: Տեղական միջավայրը՝ Ամուլսարի Ծրագրի
մոտակայքում գտնվող ամենամոտ երեք բնակավայրերը՝ Գորայքը, Գնդեվազը և Սարավանը,
ներառյալ Սարալանջն ու Ուղեձորը, Ջերմուկ քաղաքը:

Հարցումներ և ֆոկուս խմբի քննարկումներ
2010թ. Էմ Փի Ջի Քընսալթինգը (MPG) ծրագրի հարակից համայնքներում իրականացրեց
քանակական և որակական ուսումնասիրություններ. տնային տնտեսությունների (ՏՏ) հետ
հարցազրույցներ՝ ներառյալ 141 հարցազրույց Գնդեվազում (ՏՏ-ների ընդհանուր թիվը 215), 54՝
Սարավանում (ՏՏ-ների ընդհանուր թիվը 70) և 79-ը՝ Գորայքում (ՏՏ-ների ընդհանուր թիվը 137):
2010թ. օգոստոսին Ջերմուկում անցկացվեցին հարցազրույցներ 540 ՏՏ-ների հետ (ՏՏ-ների
ընդհանուր թիվը 2050), 61 ՏՏ Կեչուտում (ՏՏ-ների ընդհանուր թիվը 137),:
Հարցումների տեղեկությունները լրացվեցին ֆոկուս խմբերի քննարկումներով, որոնք
քննեցին համայնքների կարիքներն ու միտումները: Հետազոտությունների տվյալները թարմացվել են համայնքների անձնագրի տվյալներով՝ տարեկան կտրվածքով, 2009- 2015թթ.:

Առողջության վրա ազդեցության արագ գնահատում
Համայնքի առողջապահական ելակետային տվյալներն հավաքագրել է Շեյփ Քընսալթինգը 2012թ.: Ուսումնասիրությունները ներառել են այցելություններ Հայաստան և Ծրագրի տեղամաս, առողջապահության պաշտոնյաների հետ հարցազրույցներ, առողջապահական հաստատություններում դիտարկումներ, նաև հարցազրույցներ Գորայքի, Գնդեվազի ու Սարավանի
ֆոկուս խմբերի հետ, լրացուցիչ որակական տեղեկություններ հավաքելու նպատակով: Այս
գնահատման եզրակացությունները թարմացվել են 2013-2015 թթ.:

Կենսակերպ
Առաջին անգամ կենսակերպի վերաբերյալ ելակետային տեղեկությունները հավաքագրվել են 2010թ, MPG-ի կողմից իրականացված հարցման շրջանակներում. դրանք թարմացվել
են 2014թ. հոկտեմբերին հողի ձեռքբերման գործընթացի և 2015թ. նոյմեբերին իրականացված
լրացուցիչ հետազոտությունների տվյալների հիման վրա: Կենսակերպի հարցումը գնահատել է
հողատերերի և հողօգտագործողների կենսակերպը: Հարցմանը մասնկացել է 252 տնային
տնտեսություն:
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Հմտությունների վերաբերյալ հարցումներ
2011թ. վերջին / 2012թ. սկզբին Գեոթիմ ընկերությունը հմտությունների վերաբերյալ հարցումներ է իրականացրել Գորայք, Գնդեվազ և Սարավան գյուղերում: Հարցումներին մասնակցել
են 198 բնակիչ: 2014թ. MPG խորհրդատվական խումբը հարցումներում ընդգրկեց երեք գյուղերը
և Ջերմուկը, լրացնելով 844 հարցաթերթիկ: Այս և 2011-2012թթ. անցկացված հարցումները կենտրոնացած էին համայնքներում այդ ժամանակ բնակվող բնակիչների վրա:

Էկոհամակարգի ծառայություններ
2011թ. դեկտեմբերին Գեոթիմ ընկերությունը Գորայք, Գնդեվազ և Սարավան գյուղերում
իրականացրել է էկոհամակարգի գնահատում՝ հասկանալու, թե ինչպես են համայնքները
օգտվում նրանից. հավաքում տեղական խոտաբույս կամ դեղաբույսեր: Գնահատումը տրամադրեց հողօգտագործման ելակետային վիճակի և էկոհամակարգի վրա ազդեցության գնահատման տեղեկություններ: Էկոհամակարգի ծառայությունների հետագա հետազոտություններն
անցկացվել են 2014թ.
o Քննարկումներ Գորայքի, Գնդեվազի, Սարավանի և Ջերմուկ բնակիչների և սեզոնային հովիվների հետ, ներառելով էկոհամակարգից օգտվող մարդկանց. մեղվաբուծություն, խոտաբույսերի, սնկերի և խոտերի հավաքում:
o 2015թ. հունիսին ԲՍԱԳ-ի արդյունքները ստուգելու համար անցկացվեցին ֆոկուս խմբերի
հանդիպումներ Խնձորեսկ գյուղի սեզոնային հովիվների հետ, Ուղեձորում սեզոնին բնակվող
հովիվների հետ և ևս չորս հանդիպումներ Ծրագրի ազդակիր համայնքներում:
2.10.2. Համայնքների սոցիալ-տնտեսական կառուցվածքը և կազմակերպումը
Ծրագրի տարածքում ազգակցությունը սոցիալ-տնտեսական կառուցվածքի կարևոր
տարրերից է: Շատ գյուղական բնակիչներ ապրում են համատեղ/տարբեր սերունդներին պատկանող ընտանիքներով: Գործունեության որոշ տեսակներ իրականացվում են համագործակցության և ոչ պաշտոնական կազմակերպման միջավայրում, օրինակ, հովիվները կիսում են անասունների արածեցման պատասխանատվությունը` չորս հիգ անձով նախապես փոխհամաձայնեցված հերթափոխով: Եթե ընտանիքը չունի աշխատունակ ներկայացուցիչ, ընտանիքին
պատկանող անասունները վստահվում են ընտանիքի ընկերոջը կամ հարևանին, որին վճարում
են իր ծառայությունների դիմաց:

Ժողովրդագրություն. Գյուղերի բնակչության թվերը ստացվել են մի քանի աղբյուրներից.
2011թ. ազգային մարդահամարը, 2010թ. MPG-ի հարցումները, գյուղապետերի տրամադրած
տարեկան տվյալները: Ազգային մարդահամարի տվյալներն ընդունվում են որպես բնակչության
պաշտոնական թվեր, սակայն, տեղական մակարդակում այն գնահատվում է որպես բնակչության թվի համամասնություն:
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Տեղական բնակչություն. ազգային մարդահամարը իրականացվել է 2011թ., բնակչության
տվյալները ամփոփված են ստորև:
Աղյուսակ 2.10.1. Տարածաշրջանային բնակչություն 2012թ.
Տարածաշրջանի անվանումը
Տարածքը
բնակչությունը
Բնակչության խտությունը
(մարզեր)
(կմ2)
2011թ.-ին
(բնակչություն/կմ2)
Երևան
223
1, 060,138
4, 754
Արագածոտն
2,573
132,925
48
Արարատ
2,086
260,367
125
Արմավիր
1,242
265,770
214
Գեղարքունիք
5,349
235,075
44
Լոռի
3,789
235,537
62
Կոտայք
2,089
254,397
122
Շիրակ
2,681
251,941
94

Սյունիք
Վայոց Ձոր

4,506
2,308

141,771
152,324

32
23

Տավուշ
Ընդամենը

2,704
29,743

128,609
3,018,854

48
102

Վայոց Ձորի մարզն ունի ամենաքիչ բնակչությունը երկրում, իսկ Սյունիքի հետ միասին
այս երկու մարզերը ամենանոսր բնակեցված մարզերն են:
2.10.3. Տարածքի բնակչությունը
Ուսումնասիրվող տարածքը ներառում է Գորայքի, Գնդեվազի, Սարավանի և Ջերմուկի
համայնքները: Քանի որ տարածքը բնակեցված է եղել դարեր շարունակ, այն ենթարկվել է զգալի
փոփոխությունների վերջին դարի ընթացքում: 1980թթ. Սպանդարյան ջրամբարի կառուցման
համար Գորայք և Ծղուկ գյուղերը տեղահանվել/վերաբնակեցվել են: Տարածաշրջանում տեղի
ունեցած երկրորդ կարևորագույն փոփոխությունը առնչվում էր Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև
պատերազմին: Մինչև 1991թ. պատերազմը Ուղեձորը էթնիկապես ադրբեջանական գյուղ էր, որը
պատերազմի սկսվելուն պես լքվեց: Ներկայումս այն ամառային ամիսներին բնակեցվում է
սեզոնային հովիվներով, տարվա մնացած մասն այն դատարկ է: Տեղական ժողովրդագրական
տվյալները վերցված են 2011թ. ազգային մարդահամարից:
Աղյուսակ 2.10.2. (2011թ. մարդահամարի տվյալներ)
Համայնք
(2011թ. մարդահամարի տվյալներ)
Ջերմուկ
4346
Կեչուտ
884
Գնդեվազ
791
Սարավան (ներառյալ Ուղեձոր (21))
256
Գորայք
401
Ընդամենը
6678

Տարածքի բնակչության վերաբերյալ հավելյալ մանրամասները ներկայացված են աղյուս.
2.10.3.-ում՝ 2015թ. տվյալներով: Ներկայացված թվերը տարբերվում են ազգային մարդահամարի
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թվերից՝պայմանավորված տվյալների տարբեր աղբյուրներով:
Աղյուսակ 2.10.3. Ուսումնասիրվող տարածքի փաստացի բնակչությունը (2015թ.)
Սոցիալական ծրագրեՏնային տնտեՏեղանք
Փաստացի բնակչություն
րում ներգրավված
սություններ
ընտանիքների թիվը
Գորայք
418 (52% կանայք)
96
6
Սարավան
282 (54% կանայք
80
7
Գնդեվազ
899 (52 % կանայք)
230
10
Ուղեձոր
20 հովիվ ընտանիքներ ամառվա
Տվայլները բաՏվյալներ չկան
ընթացքում
ցակայում են
Քաղաք Ջերմուկ/Կեչուտ
Սեզոնային հովիվներ
առավել ընդարձակ տարածքում

7542 (51% կանայք)
~58 հովիվ ամառվա ընթացքում՝
մոտավորապես 20 հովիվ Ծրագրի լիցենզավորված տարածքի
սահմաններում

2300
Տվայլները
բացակայում
են

215
Տվյալներ չկան

Գյուղական համայնքներում էթնիկ խմբերը համեմատաբար հավասարապես են բաշխված աշխատունակ տարիքային խմբի (19-64 տարեկան) շրջանակներում:
Աղյուսակ 2.10.4. Կանանց համամասնությունը աշխատունակ տարիքային խմբում
Քաղաք
19-64 տարեկան
19-64 տարեԿանանց թվաքանակը
բնակչության թվական կանանց
գյուղական համայնքներում
քանակ
քանակը
(19-64 տարեկան)
Գորայք (2010-ի տվյալներ )
376
180
48%
Գնդեվազ (2009-ի տվյալներ)
651
368
56%
Սարավան (2009 -ի տվյալներ)
120
55
46%

Բնակարանների և տնային տնտեսությունների չափը
Գորայքում, Գնդեվազում և Սարավանում տնային տնտեսությունները բաղկացած են
հինգից յոթ անդամներից՝ կապված մեկ տնային տնտեսությունում երկու կամ ավելի բարեկամական կապեր ունեցեղ ընտանիքների միասին ապրելու հետ:
Ջերմուկի տնային տնտեսությունների մոտ 75%-ը բաղկացած է 3 կամ ավելի անդամներից, որոնցից միայն 35%-ն են բաղկացած 5-7 անդամներից: Սա կապված է երիտասարդների
համար մատչելի բնակարանների ընտրության բացակայության հետ:

Արտագաղթի ուղղություններ
Ուսումնասիրվող տարածքում 2013-2014 թթ. սեզոնային արտագաղթը աճել է, ինչը, որոշ
անհիմն տեղեկությունների համաձայն, վերագրվել է Ամուլսարի Ծրագրի զարգացման ձգձգումներին, ինչպես նաև շատ գյուղերում 2014-2015թթ. մարդկանց թվի կրճատմանը:
Ըստ 2008թ. ուսումնասիրության, Ջերմուկի շատ բնակիչներ մշտապես տեղափոխվել են
հիմնականում դեպի Ռուսաստան, որպես միգրանտ աշխատուժ: Մյուս կողմից, Ջերմուկի
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բարձրագույն կրթությամբ շատ բնակիչներ տեղափոխվել են Երևան հետամուտ լինելու ավելի
լավ աշխատանքների:
Աղյուսակ 2.10.5. Ուսումնասիրվող տարածքում սեզոնային արտագնա
աշխատանքներին մասնակցող անձինք
2009թ. սեզոնային արտա2014թ. սեզոնային
2015թ. սեզոնային արտագաղթողների թիվը
արտագաղթողների թիվը
գաղթողների թիվը
Գորայք
7
12
15
Գնդեվազ
20
71
22
Սարավան
20
15
7
Ջերմուկ և Կեչուտ տվյալները բացակայում են
560 (2013 թ. տվյալներ)
230

Ուսումնասիրվող տարածքը նաև ներքին միգրացիայի ակտիվ վայր է ամառվա ամիսներին՝ կապված կենդանիների սեզոնային արածեցման հետ: Վայքից, Սիսիանից, Խնձորեսկից և
Եղեգնաձորից սեզոնային հովիվներ սեզոնի ընթացքում տեղափոխվում և օգտագործում են
ուսումնասիրվող տարածքի արոտավայրերը և խոտհարքի դաշտերը:

Ներդրումներն ըստ ոլորտների
Աղյուսակ 2.10.6. Սյունիքի և Վայոց Ձորի մարզերի կողմից կատարված ներդրումներն ըստ ոլորտների
Մարզի ներդրումը հանրապետության տնտեսության մեջ

Ոլորտ

Սյունիք
Արդյունաբերություն (հանքարդյունաբերություն և էներգետիկա)
Գյուղատնտեսություն (բուսաբուծություն և անասնաբուծություն)
Շինարարություն
Մանրածախ առևտուր
Ծառայություններ

18.3%
5.7%
7.2%
0.9%
1.1%

Վայոց Ձոր
Արդյունաբերություն
Գյուղատնտեսություն
Շինարարություն
Մանրածախ առևտուր
Ծառայություններ

0.8%
2.2%
0.9%
0.4%
0.4%

Կրթություն. տարածքը համեմատաբար հարուստ է կրթական հաստատություններով:
Աղյուսակ 2.10.7. Ուսումնասիրվող տարածքում կրթական ենթակառուցվածքը
Համայնք
Մանկապարտեզ Տարրական և միջնակարգ դպրոց
Ավագ դպրոց
Գորայք
1 (20-25 երեխա)
1
1 (միջնակարգ դպրոցի մի մասը)
Գնդեվազ
1 (20 երեխա)
1
1 (միջնակարգ դպրոցի մի մասը)
Սարավան
0
1
0
Ջերմուկ
1 (30 երեխա)
2
1
Կեչուտ
1 (20 -25 երեխա)
1
0
Ընդամենը
4
6
3
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Աղյուսակ 2.10.8. Դպրոցի տարողունակությունը և հաճախելիությունը (2015թ.)

Դպրոց
Գորայք՝ միջնակարգ և ավագ դպրոց
Սարավան՝ միջնակարգ դպրոց
Գնդեվազ՝ Միջնակարգ և ավագ դպրոց
Ջերմուկի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց
Ջերմուկի թիվ 2 ավագ դպրոց
Կեչուտի միջնակարգ դպրոց

Առավելագույն տարողունակությունը
240
100
360
300
1100
420

Ներկայիս
հաճախելիությունը
(2014թ.)
76
26
85
295
402
153 (2012թ.
տվյալներ)

32%
26%
24%
98%
37%

Իգական սեռի
աշակերտների
համամասնությունը
43%
38%
47%
51%
51%

36%

42%

Հաճախման
հարաբերությունը

Մանկապարտեզ
Գորայքում գործում է մանկական կենտրոն, որը տեղակայված է գյուղի դպրոցում:
Վերջինս ֆինանսական աջակցություն է ստացել Ուորլդ Վիժն ՀԿ-ի և Գեոթիմ ընկերության
կողմից: Այն դեռևս պաշտոնապես հավատարմագրված չէ, այդ իսկ պատճառով պետական
ֆինանսավորում չի ստանում: Գնդեվազում գործում է Գեոթիմի կողմից վերանորոգված մանկապարտեզ, որի վերանորոգումն ավարտվել է 2011թ.-ին: Սարավանում նախադպրոցական հաստատություններ չկան: Ջերմուկի մանկապարտեզ մի մասնաշենքը հիմնովին վերանորոգվեց
Գեոթիմի կողմից 2014թ., այն գտնվում է բարվոք վիճակում, ունի խաղահրապարակ, մարզասրահ, երաժշտության սենյակ և առաջին օգնության կենտրոն: Մանկապարտեզում տրվում է
օրական երեք անգամյա սնունդ, այն ունի գործող սանհանգույց, և գործող կենտրոնացված
ջեռուցում: Կեչուտի մանկապարտեզը ևս գտնվում է բարվոք վիճակում, բացի երաժշտական
սենյակից, խաղահրապարակից և մարզասրահից ունի բոլոր անհրաժեշտ հարմարությունները:
Եվ Ջերմուկում և Կեչուտում մանկապարտեզները վճարովի են (ամսական գանձվող գումարը
2010թ.-ին համապատասխանաբար կազմել է 10 000 ՀՀ դր (24 ԱՄՆ դոլլար) և 7 000 ՀՀ դր (17
ԱՄՆ դոլլար)): Երկու համայնքներում էլ բարձրացվել է այս ծառայությունների մատչելիության
հարցը:

Տարրական և միջնակարգ դպրոց. համայնքներում կան մեկական դպրոց: Ջերմուկն ունի
երեք դպրոց, որոնցից մեկը տեղակայված է Կեչուտում:

Գյուղ/քաղաք

Գորայք

Սարավան

Աղյուսակ 2.10.9. Կրթական հաստատություններ
Հաստատություն
Կարգավիճակը
Գազով աշխատող կենտրոնացված ջեռուցում, գործող զուգարաններ,
Մեկ դպրոց՝
մարզադահլիճ և դպրոցի գրադարան: Համակարգչային սենյակ անմիջնակարգ և
վճար ինտերնետով, տեղացի գործարարի հովանավորչությամբ գործող
ավագ
բուֆետ: Աշակերտների 95%-ը հանձնել է ավարտական քննությունները:
Միայն
Համեմատաբար բարվոք վիճակ. Գեոթիմը 2014թ. վերանորոգեց դպրոմիջնակարգ
ցը, ներսում ավելացնելով սանհանգույց և ճաշարան: Աշակերտների
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Գյուղ/քաղաք

Հաստատություն
դպրոց

Գնդեվազ

Մեկ դպրոց՝
միջնակարգ և
ավագ

Ջերմուկ

Թիվ 1 դպրոց

Ջերմուկ

Թիվ 2 դպրոց

Կեչուտ

Միջնակարգ
դպրոց

Կարգավիճակը
95%-ը հանձնել է ավարտական քննությունները:
Բարվոք վիճակ՝ ներսի զուգարաններով, գազով աշխատող կենտրոնացված ջեռուցմամբ: Չկա ճաշարան, առկա են համակարգչային սենյակ և գրադարան, որոնք չունեն բավարար ռեսուրսներ: 2015թ. Գեոթիմը փոխեց դպրոցի 54 պատուհաններ: Աշակերտների 99%-ը հանձնել է
ավարտական քննությունները:
Միջնակարգ դպրոցը բարվոք վիճակում է, կա կենտրոնացված ջեռուցման համակարգ, առկա են պահանջները բավարարող դասարաններ,
համակարգչային սենյակ ինտերնետով և գրադարան: Գարնանը ստորերկրյա ջրերի բարձր մակարդակից դպրոցի մասնաշենքերը վնասվում
են: 2014թ. Գեթիմը վերանորոգեց դպրոցի սանհանգույցները և ճաշարանը:
Ավագ դպրոցը գերազանց վիճակում է (վերանորոգվել է 2008թ.): Գազով
աշխատող կենտրոնացված ջեռուցման համակարգ, պահանջներին
համապատասխանող զուգարաններ, համակարգչային սենյակ ինտերնետով և հարուստ գրադարան: 2015թ. Գեոթիմը վերանորոգեց մի մասնաշենքի 4 սանհանգույց:
Այս դպրոցի շրջանավարտները կրթությունը շարունակելու համար
հաճախում են Ջերմուկի ավագ դպրոց:

Մասնագիտացված դպրոցներ
Ջերմուկը ունի երկու արվեստի դպրոց, մարզադպրոց և շախմատի դպրոց: Արվեստի
դպրոցները ֆինանսավորվում են պետության կողմից և ներառում են երաժշտության, պարի և
նկարչության, ինչպես նաև քանդակագործության խմբակներ: Դպրոցները ընդունում են երեխաներին 6 տարեկանից սկսած: Ջերմուկի արվեստի դպրոցի սաները մրցույթներում գրանցել են
զգալի հաջողություններ – Գեոթիմը 2013թ. հիմնովին վերանորոգեց արվեստի դպրոցը:
Մարզադպրոցը, որն իր գոյությունը պահպանում է տեղացի երկրպագուների շնորհիվ,
ուսուցանում է բռնցքամարտ և ըմբշամարտ. Այն սակայն մարզագույքով քիչ հագեցած է և չի
ստանում պետական աջակցություն:
Շախմատի դպրոցը ֆինանսավորվում և աջակցություն է ստանում Ջերմուկի համայնքի
կողմից. այն բավարար վիճակում և աշխատում է անվճար հիմունքներով:

Կենսակերպը ուսումնասիրության տարածքում
Հայաստանում տնային տնտեսությունների մեծ մասը եկամուտ է ստանում մի քանի
աղբյուրներից:Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզերն առանձնանում են այն բանով, որ վարկերն ու
պարտքերը եկամուտի աղբյուր չեն, և դրամական փոխանցումները նույնպես ավելի քիչ կարևորություն ունեն այս մարզերում: Հասարակական ոլորտի աշխատավարձերը էական նշանակություն ունեն այս մարզերում, և թեև տարածաշրջանում գյուղատնտեսությունը հանդիսանում
է գերիշխող գործատու, դրա ներդրումը որպես եկամտի աղբյուր ցածր է:
Գյուղատնտեսությունը կենսակերպի գերակշիռ միջոց է գյուղական համայնքներում
(Գնդեվազ, Գորայք և Սարավան) շատերը նշել են, որ եկամուտ են ստանում մի քանի աղբյուրնե-
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րից: Ջերմուկում և Կեչուտում լրիվ դրույքով աշխատանքի կարևորությունը երևում է նկ. 2.10.2ում: Թեև դրամական փոխանցումները կարևոր են ազգային մակարդակում, ուսումնասիրության տարածքի տնտեսությունում դրանց դերը սահմանափակ է:

Նկար 2.10.1. Կենսակերպի աղբյուրները գյուղական համայնքներում (2010թ.)

Նկար 2.10.2. Կենսակերպի աղբյուրները Ջերմուկում և Կեչուտում (2010թ.)

2014թ. գյուղապետերի հետ հարցազրույցների ընթացքում ընդգծվել է գյուղատնտեսության կարևորությունը բոլոր համայնքների համար: Ի տարբերություն Ջերմուկի՝ գյուղերը
մեծապես կախված են գյուղատնտեսությունից:

Հանքարդյունաբերություն
Ներկայումս Սյունիքի մարզի հարավային հատվածը Հայաստանում հանքարդյունաբերական գործունեության կենտրոն է: 2014թ. նոյեմբերին ծրագրի շրջանակներում Գեոթիմի կազմ
էր ընդգրկված տեղի բնակչությունից 33 (23 տղամարդ և 10 կին) մշտական և 59 (37 տղամարդ և
22 կին) պայմանագրային աշխատակից: Այդ ընթացքում Գեոթիմի կազմում կար 99 աշխատակից. 92-ը Հայաստանում և 7-ը (6 տղամարդ և 1 կին) արտերկրում: Այսպիսով Գեոթիմի աշխատ-
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ուժի մեկ երրորդը 2014թ. վերջին կազմում էին կանայք:

Նկար 2.10.3. Գյուղապետերի կողմից զեկուցված զբաղվածության բաշխվածությունը (2014թ.)

Մասնավոր հատված (ոչ հանքարդյունաբերական)
Գնդեվազ, Գորայք և Սարավան գյուղական համայնքների եկամուտների 30- 45%-ը
վերագրվում է 2010թ. աշխատավարձով զբաղվածությանը: Սա ներառում է հասարակական և
մասնավոր հատվածի զբաղվածությունը, այդ թվում՝զբաղվածությունը Գեոթիմում (որն ուսումնասիրության պահին կազմում էր մոտ 50 մարդ): Ի հակադրություն դրան, լրիվ դրույքով
աշխատանքն ապրուստի գերիշխող աղբյուր է Ջերմուկում և Կեչուտում (կազմում է եկամուտի
մոտավորապես 70%-ը): Տարածքում առկա են հետևյալ գործատուները.


Ջերմուկի հանքային ջրերի շշալցման գործարան (աշխատակիցների թվաքանակը սեզոնին
տատանվում է, պաշտոնապես գրանցված 30-100 աշխատակից),



Ջրերի շշալցման Մայր գործարան (նմանապես, աշխատակիցների թվաքանակը սեզոնին
տատանվում 15-50 աշխատակցով),



Գնդեվազի անասնապահական ֆերմա (10աշխատաող)



“Աշտարակ կաթ” գործարան (Գորայք, 9 աշխատող),



Գազալցակայան Գորայքում. աշխատակիցների թվաքանակը կազմում է մոտ 6-12 աշխատող, և



Ջերմուկի զբոսաշրջություն. մոտավորապես 450 ամառային աշխատատեղեր են գոյանում
աջակցելու զբոսաշրջությանը: Այս աշխատատեղերի մեծ մասը զբաղեցնում են Ջերմուկի,
Կեչուտի և Գնդեվազի բնակիչները:

Հասարակական հատվածի աշխատավարձերը մարզային մակարդակում կենսակերպի
կարևոր մաս են կազմում: Այս հատվածի աշխատավարձերն էականորեն նպաստում են տա-
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րածքի համայնքների լրիվ դրույքով զբաղվածությանը. սա ներառում է գյուղական համայնքի
վարչական անձնակազմը, ուսուցիչները, առողջապահության աշխատակիցներն ու ծառայություն մատուցողները:

Գյուղատնտեսությունը ՀՀ-ում գյուղական կենսակերպի անկյունաքարն է, և ուսումնասիրության տարածքը չի տարբերվում ազգային այս նորմից: Գյուղատնտեսությունը եկամուտի
ամենամեծ աղբյուրն է Գորայքի, Գնդեվազի և Սարավանի համար: Գյուղատնտեսական եկամուտներն ընդհանուր առմամբ բաժանվում են հողագործության և անասնապահության միջև:

Հողագործություն
Ընտանիքներն այգի կամ հող են մշակում, որի սեփականատերն են կամ էլ վարձակալում
են այն համայնքից: Մշակվում են հիմնական սպառման մշակաբույսեր.ցորեն, գարի, կարտոֆիլագործությունն իրականացվում է որպես ապրուստի հիմնական գործունեություն` եկամուտի
համար վաճառվող քիչ ավելցուկով: Բառություն է կազմում Գնդեվազը, որտեղ ծիրանը մշակվում է կոմերցիոն նպատակով՝ տնտեսությունների 18%-ի կողմից:

Նկար 2.10.4. Գյուղական համայնքներում մշակվող բույսեր

Գյուղական համայնքներում կա սահմանափակ գյուղտեխնիկա: Գորայքում Գեոթիմ
Ինթերնեյշնլն աջակցել է ջերմոցային տնտեսությունների և բարձր բերքատվության տեխնոլոգիաների միջոցով գյուղատնտեսության բարելավման ծրագիր 2012 թ. սկսած: Բացի հողագործությունից, ուսումնասիրության տարածքում մեղվաբուծությունը նույնպես իրականացվում է
ընտանիքների սպառման համար:
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Անասնապահություն. գյուղական համայնքների տնային տնտեսությունների մեծ մասն
արձանագրել է, որ անասնապահությունը եկամուտի կարևոր աղբյուր է: Ավելի քան երեք անգամ
ավել գյուղատնտեսական հողերի առկայությամբ, համեմատելով այլ գյուղական համայնքների
հետ, զարմանալի չէ, որ Գորայքն ունի ընտանի անասնաքանակի շատ ավելի մեծ քանակ:
Անասնապահությունը նույնպես տարածված է Կեչուտում, սակայն գյուղն ավելի քիչ է դրանից
եկամուտ քաղում: Ընկերությունը 2014թ.-ից սկսած աջակցում է անասնապահության զարգացման ծրագիր Գորայքում:
Աղյուսակ 2.10.10. Ուսումնասիրվող տարածքի ընտանի անասունների քանակ (2014)
Կենդանիներ
Գորայք Սարավան Գնդեվազ Ջերմուկ
Կովեր
653
180
570
630
Ոչխարներ և այծեր
1048
350
1206
420
Ավանակներ
2
0
13
1
Ձիեր
28
8
11
26
Ընտանի թռչուններ
1222
453
20000
760
Նապաստակներ և ճագարներ
0
0
114
65
Մեղվի փետակներ
377
511
309
350
Այլ
22
31
290
110

Խոշոր եղջերավոր անասուններ պահում են հիմնականում կաթնամթերքի արտադրության համար: “Աշտարակ կաթ”-ը կազմակերպում է կաթի հավաք Գորայք, Սարավան և հարակից տարածքներից: Կաթի հավաքման կետի բացակայությունը հիմնական խոչընդոտն է Կեչուտի և Գնդեվազի բնակիչների համար: Բացի դրանից, Գնդեվազի և Կեչուտի կլիման և տեղադրությունը պակաս բարենպաստ են անասնապահության համար:
Գուղական համայնքներում գոյություն ունի գյուղատնտեսական փոքրածավալ առևտուր.
Աղյուսակ 2.10.11. Գյուղատնտեսական առևտուր (2010)
Գյուղական համայնք Վաճառված Փոխանակված Սպառված
Սարավան
68.5%
3.7%
57.4%
Գորայք
1.3%
16.5%
36.7%
Գնդեվազ
31.9%
3.5%
75.2%
Կեչուտ
8.2%
11.5%
80.3%

Աղյուս. 2.10.11-ը ցույց է տալիս հարցման մասնակիցների այն համամասնությունը,
որոնք գյուղատնտեսական մթերքի առևտրով են զբաղվել 2009-2010թթ.: Բնակավայրերի հեռավորությունը տեղաբնակներին առևտրի համար խնդիր է, քանի որ փոխադրամիջոցների բարձր
ծախսերի պատճառով առքի գները իջնում են, որի արդյունքում տարածքի արտադրողները
ցածր եկամուտ են ստանում: Ապրանքափոխանակություն իրականացվում է միևնույն գյուղի
բնակիչների միջև, ինչպես նաև գյուղերի միջև՝ ապահովելու մթերքի ավելի մեծ տեսականի:
Սարավանում գյուղատնտեսական արտադրանքի ավելցուկի մեծ մասը գնվում է Վայքի,
Եղեգնաձորի և երբեմն Երևանի առևտրականների կողմից: Կաթը հազվադեպ է վաճառվում, այն

291

հետագա մշակում է անցնում՝ պանիր և մածուն ստանալու համար, որոնք ավելի բարձր գին
ունեն: Միսը նույնպես առևտրի հայտնի ապրանք է: Սարավանի, Սարալանջի և Ուղեձորի բնակավայրերը կապող ավտոմայրուղու հատվածը առևտրի և փոխանակման համար կարևոր վայր
է: Ծիրանը Գնդեվազի գերիշխող ապրանքատեսակն է: Գնդեվազի բնակիչները որպես իրենց
համայնքի տնտեսական զարգացման հիմնական խոչընդոտ նշում են ծիրանի պահեստավորման հանգույցի, ինչպես նաև մրգային ջեմերի և հյութերի մշակման ձեռնարկության բացակայությունը: Գնդեվազի ֆերմերների մեծ մասն իր արտադրանքը վաճառում են Երևանի, Վրաստանի,
Ռուսաստանի կամ Արարատյան դաշտավայրի առևտրականներին: 2014թ. Ընկերությունը, հիմնեց չրանոց, չիր արտադրողների տեղական կոոպերատիվ. Հաջորդ տարի չրանոցը արտադրեց
և իրացրեց մոտ 600 կգ չիր:
Բացի գյուղատնտեսական և անասնապահական գործունեությունից, տարածքից օգտվում են նաև սեզոնային հովիվներ, որոնք ամռան ամիսներին Հայաստանի այլ տարածաշրջաններից գալիս են՝ արածեցնելու իրենց անասուններին և արոտավայրերում խոտ աճեցնելու:
Սեզոնային հովիվները բաժանվում են հետևյալ հիմնական խմբի.
o

Սեզոնային հովիվներ, որոնք Ծրագրի որոշ տարածքներում, ներառյալ Ուղեձոր, սեզոնի
ժամանակ հիմնում են վրանային կացարաններ և զվաղվում հովվությամբ: Նրանք սեզոնի
ընթացքում ապրում են այդ վայրերում և ամեն տարի վերադառնում նույն տեղը:

o

Օրեկան հովիվներ, որոնք իրենց հոտը կամ նախիրը արածեցնում են իրենց համայնքից
ոչ հեռու արոտավայրերում և օրվա վերջում վերադառնում տուն:

Զբոսաշրջության սեկտոր
Ջերմուկը հիմնադրվել է որպես զբոսաշրջության կենտրոն: Իր չափերով և նշանակությամբ քաղաքը իր բարձրունքին հասավ 1980-թթ., երբ նրա բնակչությունը կազմում էր 10,000
մարդ: Այն զգալիորեն նվազեց Սովետական Միության փլուզումից հետո. 2001թ. մարդահամարի
տվյալներով այն կազմում էր 6,300 մարդ: Որպես առողջարանային տուրիստական քաղաք՝
Ջերմուկն ունի թե՛ հյուրանոցներ, թե՛ վարձով տրվող բնակարաններ: Զբոսաշրջությունը Ջերմուկում խիստ սեզոնային է, ամռան ամիսներին՝ հուլիսից-սեպտեմբեր, հյուրանոցները ամբողջովին զբաղված են, ինչպես նաև մեկ շաբաթվա կտրվածքով՝ Նոր տարվա ժամանակ:
Գործող հյուրանոցները ներկայացված են յոթ մեծ (50 սենյակից ավելի) և յոթ ավելի փոքր
հյուրանոցներով: Սենյակների ընդհանուր թիվը 771 է, որոնք ունեն մոտավորապես 1950 մահճակալ: Ստորև բերված աղյուս. 2.10.12-ում ամփոփում է Ջերմուկի և Վայքի հյուրանոցները:
Ջերմուկում ևս երեք հյուրանոց ներկայումս շինարարության փուլում են, և ակնկալվում է այն
ավարտին հասցնել 2017թ.:
2008թ. Հայաստանն ընդունեց զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգը, որի նպա-
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տակն էր նպաստել համախառն ազգային եկամտի աճին` զարգացնելով երկրի զբոսաշրջությունը: Որպես այս նախաձեռնության մաս ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությանը (ԱՄՆ
ՄԶԳ) տուրիզմի գնահատում անցկացրեց Ջերմուկում, առաջարկելով գործողությունների պլան.

Նկար 2.10.5. Սենյակների առկայությունը Ջերմուկում օրացուցային տարվա կտրվածքով
Աղյուսակ 2.10.12. Ջերմուկի և Վայքի հյուրանոցները
Հյուրանոցի անվանումը
# Սենյակներ # Մահճակալներ
Ջերմուկ
Անի հյուրանոց
Ջերմուկ աշխարհ հյուրանոց
Վերոնա
Անուշ
Լայֆ
Արարատ
Նաիրի
Արմենիա
Օլիմպիա
Ցենտրալ
Մոսկվա
Գլաձոր
Հայաթ
Նարեկ
Ընդամենը՝Ջերմուկի հյուրանոցներ
Վայք
Մարիա հյուրանոց
Վայք հյուրանոց
Ամրոց հյուրանոց
4 փոքր հյուրանոցներ Ջերմուկի և Վայքի միջև
Ընդամենը՝ Վայքի և շրջակա հյուրանոցներ



17
125
16
18
4
100
21
62
52
13
75
170
92
6
771

47
250
32
60
11
179
80
260
132
40
200
500
136
24
1951

10
10
21
~ 25
~66

27
~ 25
~ 40
~50
142

Վերածել Ջերմուկ քաղաքը ամբողջ տարին գործող, միջազգային չափանիշներին համապատասխանող առողջարան-հանգստավայրի
o

բարելավել առողջարանային և ձմեռային զբոսաշրջության հարմարություններն ու
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ծառայությունները
o

Ջերմուկը դարձնել շախմատի առաջնությունների միջազգային կենտրոն

o

Ջերմուկը դարձնել համահայկական և միջազգային երիտասարդական ճամբարատեղ

o

մշակութային և զբոսաշրջության կենտրոն



Ապահովել տարեկան 100,000 զբոսաշրջիկների այցելություն



Բարձրացնել զբոսաշրջության միջոցով առաջացած եկամուտները` հասցնելով մինչև 100
միլիոն ԱՄՆ դոլարի



Ստեղծել 4,000 լրացուցիչ աշխատատեղեր:
Այս նպատակների առաջընթացը հասկանալու համար 2013թ. Գեոթիմն իրականացրեց

տուրիզմի գնահատում, որը փորձեց անդրադառնալ այն ոլորտներին, որտեղ նկատվել է որոշակի առաջընթաց, ինչպես նաև ռազմավարության այն կետերին, որտեղ, չնայած սպասվածին,
առաջընթաց չի գրանցվել: 2008թ. ից հետոփոքր առաջընթաց է գրանցվել տուրիզմի զարգացման
մեջ, սակայն սահմանված նպատակների մեծ մասը չի իրականացվել: Հետևյալ ոլորտներում
գրանցվել է որոշակի առաջընթաց. մի շարք հյուրանոցներում բարելավվել է ինտերնետ կապը,
վերանորոգվել են մի քանի հյուրանոցներ և առողջարաններ, մի քանի շախմատի մրցումներ են
անցկացվում տարեկան կտրվածքով, այնպես որ ոչ պաշտոնական տվյալների համաձայն, տեղի
զբոսաշրջության զարգացման մեջ մի փոքր շարժ կա:

Բնական պաշարների օգտագործումը
Խոտաբույսերի հավաքը թե սպառման, թե բժշկական նպատակների համար իրականացվում է յուրաքանչյուր գյուղական համայնքում: Թե Գորայքի, և թե Կեչուտի բնակիչները
փոխանակում են բաց դաշտերում հավաքած խոտաբույսերն ու սնկերը գյուղատնտեսական այն
մթերքի հետ, որը չկա իրենց տարածքներում:

Ձկնորսություն. ժամանցային ձկնորսությունն իրականացվում է Որոտան գետում և
Սպանդարյան ջրամբարում: Գնդեվազից դեպի արևմուտք, հիդրոէլեկտրակայանից (ինչպես
նաև Կեչուտի ջրամբարից) հոսանքն ի վար առկա է երկու ձկնաբուծարան:

Տնտեսական այլ գործունեություններ
Յուրաքանչյուր գյուղական համայնքում գործում են փոքր արհեստանոցներ, որոնք
ատաղծագործական, մեխանիկական, սանտեխնիկական և շինարարական ծառայություններ են
տրամադրում: Դրամական փոխանցումներն ու կենսաթոշակները նույնպես նպաստում են
ուսումնասիրության տարածքի տնտեսությանը: Այս փոխանցումներից ստացված ներդրումները
տատանվում են համայնքից համայնք. Գորայքում և Սարավանում դրամական միջին ամսական
փոխանցումները 30 000 ՀՀ դրամից քիչ են: Գնդեվազում և Ջերմուկում դրակաման փոխանցումները մի փոքր բարձր են: 63 և բարձր տարիքի բոլոր անձինք ստանում են պետական կենսաթո-
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շակ, իսկ 25 տարի աշխատանքային ստաժով անձինք իրավունք ունեն ստանալու երկարամյա
ծառայության աշխատանքային կենսաթոշակ: Կան նպաստների այլ տեսակներ, օրինակ՝
զինվորական կենսաթոշակ-առողջության կենսաթոշակ և հատուկ կենսաթոշակ:
Աղյուսակ 2.10.13. Ուսումնասիրության տարածքի կենսաթոշակառուները
Բնակչություն
Գորայք Սարավան Գնդեվազ Ջերմուկ և Կեչուտ Հայաստան
Կենսաթոշակառուներ
54
30
145
1015
509,312
բնակչություն
418
282
899
7542
3.274 մլն
%
12,9%
10,6%
16,5%
13,5
15.7%

Կենսակերպի գործունեությունից ստացված եկամուտը
Տարածքում միջին ամսական եկամուտը ամփոփված է ստորև. Ջերմուկի/Կեչուտի բնակչությունը ավելի բարձր եկամուտ վաստակող համամասնությունն ունեն: Գյուղական համայնքներում որակական և քանակական տվյալները վկայում են, որ գյուղատնտեսությունը կենսակերպի գերիշխող տնտեսական գործունեություն է:

Նկար 2.10.6. Գյուղական համայնքների միջին ամսական եկամուտ (2010թ.)

Հաշվի առնելով տարածքում եկամտաբեր գործողությունների մեծ մասի ոչ պաշտոնական բնույթը, եկամուտների գնահատականներն առաջացել են մոտավոր գնահատումներից և
ինքնահայտարարված տվյալներից: Գնդեվազում ծիրանի արտադրության եկամուտը գնահատվել է որպես գյուղական համայնքներում գործող միակ կոմերցիոն մշակման գործունեության
տեսակ: Գյուղական համայնքներում անասնապահական գործունեությունից ստացված ինքնահայտարարված տարեկան եկամուտները ներկայացված են ստորև: Հաշվի առնելով այս գործողությունների սեզոնային բնույթը, հավանական է, որ տվյալ եկամուտը ստացվում է ամռան
ամիսներին: Սեզոնային հովիվների հետ Էկոհամակարգի շուրջ ֆոկուս խմբի հետ անցկացրած
քննարկումներից պարզ է դառնում, որ հովիվների եկամուտները ցածր են, և, ներկայումս
գոյատևելու համար պահանջվում է ավելի շատ ընտանի կենդանիներ պահել, քան անցյալում:
Հետազոտության արդյունքները վկայում են, որ ուսումնասիրության տարածքը հիմնականում
ներկայանում է ցածր եկամտի գոտի: Այս գնահատումը չի ներառում սեզոնային հովիվներին.
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հարցազրույցների միջոցով հասկանալի է, որ խումբը տնտեսապես խոցելի է զգում իրեն:

Նկար 2.10.7. Ուսումնասիրության տարածքում անասնապահությունից ստացված տարեկան եկամուտը

Նկար 2.10.8. Ֆինանսական կացության ընկալումը

Հմտություններ. Գեոթիմի կողմից 2011 և 2014թ. անցկացվեց աշխատանքային հմտությունների աուդիտ. ուսումնասիրվել են Ամուլսարի հանքավայրում տարբեր ֆունկցիաների
համար պահանջվող հմտությունները և դրանց առկայությունը համայնքներում: Վերը բերված
աղյուսակը պետք է դիտել որպես համայնքում առկա հմտությունների ամփոփում, որոնք առնչվում են հանքավայրում առաջարկվող աշխատանքներին, և ոչ թե համայնքում այդ հմտություններով մարդկանց քանակին: Հարցվողներին խնդրել էին նշել, թե արդյոք իրենք տիրապետում են
հանքային արդյունաբերությանն առնչվող հատուկ հմտությունների և նշել հմտություններին
տիրապետելու աստիճանը: Ստորև բերված տվյալները ներկայացնում են հարցվողների համամասնությունը, որոնք զեկուցել են կոնկրետ ոլորտներում հմտություններին տիրապետելու լավ
կամ մասնագիտական աստիճանի մասին:


7% ջրմուղագործեր



6.5% էլեկտրիկներ



6.5% ատաղձագործեր կամ քարտաշության հմտությունների տիրապետողներ



6.5% եռակցողներ
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11% շինարարական փորձ ունեն կամ կառափնարարներ



12.5% հաշվապահներ



8% մասնագիտական մաքրման փորձ



10% սննդի սպասարկման մասնագիտական փորձ



3% կռունկի օպերատոր



3% առվափորեր



3% էքսկավատորի օպերատոր



4.5% բուլդոզերի օպերատոր



4% բեռնողի օպերատոր



7.5% բեռնատար մեքենայի վարորդներ

Աղյուսակ 2.10.14. Ինքնահայտարարված հմտությունները ուսումնասիրության տարածքում (2011թ.)
Ընդհանուր հմտություններ
Գորայք (%)
Սարավան (%)
Գնդեվազ (%)
Տղամարդ Կին Տղամարդ Կին Տղամարդ Կին
Ընդհանուր մե խանիկական
93.8 %
52.2%
81.1%
4%
Կռունկավար
12.5%
34.8%
Էքսկավատոր
31.3%
13.0%
11.3%
Բուլդոզերավար
33.3%
17.4%
13.2%
Բեռնիչ
29.2%
21.7%
18.9%
Բեռնատարի վարորդ
66.7%
21.7%
18.9%
Եռակցող
45.8%
60.9%
58.5%
Սղոցավար
19.4%
15.8%
24%
Այլ օպերատոր
37.5%
9.4%
Շինարարության բանվոր
79.2%
87%
15.8%
79.2%
Էլեկտրիկ
75.0%
91.3%
42.1%
Ատաղծագործ և աղյուսագործ
37.5%
52.2%
10.5%
43.4%
Ինժեներ
6.3%
3.2%
26.3%
35.8%
Բուժքույր
6.5%
26.3%
12%
Հաշվապահ
9.7%
15.8%
16%
Խոհարար
19.4%
15.8%
12%
Այլ
38.7%
17.4%
26.3%
28%

Աղյուս. 2.10.15-ում ներկայացված է տեղական համայնքներում զբաղվածության կարգավիճակը՝ նշելով ներկայումս տարածքում առկա գործազրկության բարձր մակարդակը:
Աղյուսակ 2.10.15. Հմտությունների հետազոտության նախնական արդյունքներ –
Զբաղվածության կարգավիճակ

Գնդեվազ
Գորայք
Ջերմուկ
Կեչուտ
Սարավան

Աշխատավարձով աշխատանք
40%
44%
38%
29%
45%

Անհատ
ձեռնարկատերեր
4%
2%
6%
5%
0

Խնամառուների
խնամող
3%
0
2%
8%
0

Սեզոնային աշխատանք
2%
12%
<1%
5%
13%

Այլ

1%
3%
1%
0
0

Ապրելու միջոցներ
կամ տարրական
հողագործություն
12%
7%
<1%
5%
5%

Ներկայումս գործազուրկ
37%
32%
53%
48%
37%
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2.11. Առողջապահական վիճակը համայնքներում
ՀՀ-ում տղամարդկանց ու կանանց կյանքի միջին տևողությունը 67/751 տարի է, համապատասխանաբար, կանանց և տղամարդկանց համար (2012թ. տվյալներով) - կանայք ավելի
երկարակյաց են: Հանրապետության ազգային ավանդական առողջապահական ցուցանիշները
Կենտրոնական Ասիայի մյուս երկրների համեմատ լավ են, և այդ առումով ՀՀ-ը առաջընթաց է
գրանցել 2015թ. Հազարամյակի զարգացման նպատակներին հասնելու հարցում: 2010թ.-ին մինչև
հինգ տարեկան երեխաների մահացության ցուցանիշը կազմում էր 16 դեպք ամեն 1000 կենդանի
ծնունդի դիմաց, իսկ նորածինների մահացության դեպքերը` 13-ն էին ամեն 1000 ծնվածի
հաշվարկով: 1990թ. համեմատ, մահացության դեպքերի ցուցանիշները ամեն 1000 կենդանի
ծնունդի հաշվարկով կազմում էին համապատասխանաբար 49 և 422,3:
ՀՀ-ում հիմնական առողջապահական մտահոգությունները կապված են ոչ վարակիչ
հիվանդությունների (ՈՎՀ) հետ: Հաշմանդամությամբ ընթացող կյանքի կորցրած տարիների DALY
(DISABILITY-ADJUSTED LIFE YEAR)

միջազգային համեմատության դեպքում հնարավորություն է

տալիս ստանալ ՀՀ-ի ընդհանուր հիվանդությունների բեռի պատկերը: ՀՀ-ում DALY (DISABILITYADJUSTED LIFE YEAR)-ները

բեռն

ընկնում

է

(ներկայացված է նկ. 2.11.1-ում) ցույց են տալիս, որ առողջապահական

սրտանոթային

հիվանդությունների,

քաղցկեղի

և

թոքերի

քրոնիկ

հիվանդությունների վրա:

1

2

3

ԱՀԿ, (2004թ), Հայաստանի DALY (DISABILITY-ADJUSTED LIFE YEAR) ցուցանիշները հասանելի են այստեղ`
http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/national/countryprofile/armenia.pdf
ԱՀԿ, (2004թ), ՀՀ-ի DALY (DISABILITY-ADJUSTED LIFE YEAR)ցուցանիշները հասանելի են այստեղ`
http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/national/countryprofile/armenia.pdf
ԱՀԿ, Երկրի հիմնական բնութագրերը կապված ոչ-վարակիչ հիվանդությունների ցուցանիշների հետ: Հայաստան.
2011.
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Նկ. 2.11.1. Հաշվարկված DALY (DISABILITY-ADJUSTED LIFE YEAR)-ներ ('000) ըստ պատճառի, 2004թ.-ի
համար1
2008 թ. հաշվարկները ցույց տվեցին, որ մահացությունը ՈՎՀ-ից կազմել է երկրում ընդհանուր
մահացությունների մոտ 90%-ը, իսկ սրտանոթային հիվանդություններից (ՍԱՀ) մահացությունը կազմել է
46%4: Ընդհանուր առմամբ, հիվանդությունների բեռը ուսումնասիրության տարածքում նմանատիպ
բնույթի է. այստեղ ևս ՍԱՀ, քաղցկեղն ու շաքարային դիաբետը նշված են որպես ամենատարածված
առողջական խնդիրներ:

Նկար 2.11.2. Մահացության համեմատական ցուցանիշը (% ընդհանուր մահացության
դեպքերի տոկոսային մասնաբաժինը, բոլոր տարիքային խմբերում) հաշվարկները
կատարված են 2008թ. արդյունքներով

2.11.1. Առողջապահական ենթակառուցվածք
ՀՀ առողջապահական ներկայիս համակարգն ունի երեք մակարդակ՝


Առողջության առաջնային պահպանություն: Պոլիկլինիկաներից և բուժկետերից կամ փոքր
գյուղերում գտնվող բժիշկի և/ կամ բուժքույրի կողմից վերահսկվող այսպես կոչված,
ամբուլատոր ծառայություններից դուրս մատուցվող ծառայությունների միջոցով,



Առողջության երկրորդային պահպանություն: Բուժկետեր և տարածաշրջանային/քաղաքային
հիվանդանոցներ,

որոնք

տրամադրում

են

երկրորդային

խնամք՝

համավճարների

համակարգի հիման վրա (առողջության ծախսերը վճարվում են պետության և քաղաքացու
կողմից), և

4

ԱՀԿ, Երկրի հիմնական բնութագրերը կապված ոչ-վարակիչ հիվանդությունների ցուցանիշների հետ: Հայաստան.
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Առողջության երրորդային պահպանություն: Մասնագիտացված հիվանդանոցներ, որոնք ևս
գործում են համավճարային համակարգի օգնությամբ:
Ուսումնասիրվող տարածքը ռեսուրսաշատ է առողջապահական կենտրոնների և հիվան-

դանոցների առկայության առումով: Կա գործող ուղղորդման և շտապօգնության համակարգ:
Գոյություն ունեցող հաստատությունների մանրամասները ներկայացված են աղյուս. 2.11.1-ում,
որը կարևորում է մի շարք հաստատությունների առջև ծառացած կառուցվածքային և
գործառնական մարտահրավերները:
Ուսումնասիրվող տարածքում առողջապահական հաստատությունների ֆունկցիոնալությունը սահմանափակող առանցքային խնդիրներից մեկը գյուղերում դեղատների պակասն է:

Վայք

Անձնակազմ

Վայրը

Աղյուսակ 2.11.1. Ուսումնասիրվող տարածքի առողջապահական հաստատությունների հատկորոշիչներ
Հիվանդների հաՀաստաԸնդգրկԾառայություններ մար ստաԽնդիրներ
տության ման տա/հաստատություններ ցիոնար
տեսակը
րածքը
պայմաններ
 Սահմանափակ ֆինանսական
միջոցներ համավճարի համակարգի կիրառմամբ (պետական սուբսիդիաներ նախաՇտապ օգնության
տեսված որոշակի տոկոսով
ծառայություն, վիրաֆինանսավորելու յուրաքանչՊետաբուժություն, ստայուր բժշկական վիճակ) սոկան տացիոնար բժշկական
Սարացիալապես անապահով խավերածաշրօգնություն, ամբուլավան,
բժշկական
րի (հաշմանդամներ, հատուկ
ջանային
տոր բժկական օգնու- 180 մահԳնդեվազ,
անձնակազմ
խմբերում ընդգրկված անձիք`
բժշկաթյուն, հոսպիտալացճակալ
Ջերմուկ,
40 մարդ
օրինակ վետերաններ, թոշական ախման կարողությունՎայք
կառուներ և այլն) համար
տորոշիչ
ներ, մայրություն, օրկենտրոն
թոպեդիա, շտապ
 Բարձր տեխնոլոգիական դիաօգնություն, լաբորագնոստիկական սարքավորումտորիա
ների բացակայություն
 բնակչության մեծ թվաքանակի
համար մասնագիտացված հիվանդանոցներ (40 000 մարդ)

Ջերմուկ

Պետական
ստացիոնար ընդհանուր
հիվանդանոց

Գորայք

Առողջապահական
կենտրոն

Բժշկակա
ն կետ

Հիվանդների հաԸնդգրկԾառայություններ մար ստաԽնդիրներ
ման տա/հաստատություններ ցիոնար
րածքը
պայմաններ
Շտապ օգնության
ծառայություն, վիրաբուժություն, որը չի
գործում լուրջ դեպԺամանակակից սարքավորումքերի ժամանակ,
ները կիրառելու համար վերաստացիոնար բժշկապատրաստված անձնակազմի
կան օգնություն, ամբժշկական բացակայություն՝ վերից – ներքև
Ջերմուկ, բուլատոր բժկական
25 բուժանձնակազմ մոտեցման օգտագործում ԱռողԿեչուտ օգնություն, մայրուքույր
24 մարդ ջապահության նախարարություն, օրթոպեդիա,
թյան կողմից որոշված առողջաշտապ օգնություն, և
պահական քաղաքականության
լաբորատորիա:
իրականացման հարցում
Ծանր վիճակի դեպքում հիվանդներին
տեղափոխում են
Վայք կամ Երևան:
 կառուցվածքային հարցեր
(խոնավ և վնասված պատեր) և
Առաջնային/հիմնաԲժշկական
ջեռուցման ու տաք ջրի բացական առողջապահուանձնակազմ կայություն (ներկայումս վերաթյուն, առաջին օգնու11 մարդ
նորոգվում է Գեոթիմ ընկերություն, Առողջապա(մշտապես
թյան կողմից),
հական կրթություն,
առողջապա-  հիմնական ախտորոշիչ
հղիությունների և
0 մահճա1 գյուղ
հական
բժշկական սարքավորումների
քրոնիկ հիվանդուկալներ
կենտրոնում բացակայություն,
թյունների մոնիթոգտնող 2  ստացիոնար բժշկական օգնուրինգ, ընտանիքի
բուժքույր), 1 թյան բացակայություն,
պլանավորում պատհերթապահ  քիչ քանակով սարքավորումվաստումներ, տնաբժիշկ
ներ, որոնք տրամադրվել են
յին այցելություններ
Գեոթիմ ընկերության կողմից
(ցենտրիֆուգ և այլն.)
Առաջնային/հիմնական առողջապահու դեղերի և սպառվող նյութերի
թյուն, առաջին օգնուանկանոն մատակարարում,
թյուն, Առողջապա ջեռուցման և հոսող ջրի բացահական կրթություն,
կայություն,
հղիությունների և
0 մահճա1 գյուղ
1 բուժքույր  սանիտարական հաստատուքրոնիկ հիվանդուկալներ
թյունների բացակայություն,
թյունների մոնիթո պետության կողմից տրամարնգ, ընտանիքի պլադրվող սահմանափակ
նավորում պատվասպարագաներ
տումներ, տնային
այցելություններ

Անձնակազմ

Վայրը

Հաստատության
տեսակը

Սարավան
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Բժշկակա
ն կետ

Հիվանդների հաԸնդգրկԾառայություններ մար ստաԽնդիրներ
ման տա/հաստատություններ ցիոնար
րածքը
պայմաններ
Առաջնային/հիմնակ
ան առողջապահություն, առաջին օգնու կառուցվածքային խնդիրներ
թյուն, Առողջապա(հատակ),
հական կրթություն,
 սանիտարական հաստատուհղիությունների և
0 մահճաթյունների և ջեռուցման բացա1 գյուղ
1 բուժքույր
քրոնիկ հիվանդուկալներ
կայություն,
թյունների մոնիթո պետության կողմից տրամարինգ, ընտանիքի
դրվող սահմանափակ պարապլանավորում պատգաներ
վաստումներ, տնային այցելություններ

Անձնակազմ

Վայրը

Հաստատության
տեսակը

Գնդեվազ
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2.11.2. Առողջության համառոտ նկարագիրը
Ամուլսարի ծրագրի ազդակիր համայնքներում առողջություն ելակետային տվյալների
մանրամասն ուսումնասիրությունը կատարվել է SHAPE Consulting ընկերության կողմից:
Առողջության ելակետային տվյալները գնահատվել են ՄՖԿ-ի Առողջության վրա ազդեցության
գնահատման

համապատասխան

որպես

լավագույն

արդյունաբերական

փորձ

և

հերթականությամբ նկարագրում են 12 շրջակա միջավայրի առողջապահական ոլորտները
(ԲԱՈներ), որոնք ներկայացված են աղյուս. 2.11.2-ում:
Աղյուսակ 2.11.2. Շրջակա միջավայրի առողջապահական ոլորտի ելակետային տվյալներ
Շրջակա
միջավայրի
առողջապահական
ոլորտ

Կենսագործունեության
պայմանների հետ
կապված
վարակիչ
հիվանդություններ

Ազգային մակարդակով արդյունքներ

Ուսումնասիրվող տարածքում
հետազոտությունների արդյունքները

Թեպետ միջինում հինգից-յոթ մարդ է ապրում
յուրաքանչյուր ՏՏ-ում, սակայն գերբնակեցվածությունը չի համարվում գերխնդիր:
Այնուամենայնիվ, արձանագրվել է, որ շատ
ՏՏ-ներ առանձին ապրելու հնարավորություն
չունեն. երեխաներն ամուսնանում են ու ապԳերբնակեցվածություն: Միջին ՏՏ-ն կազմ- րում իրենց ծնողների հետ՝ հետագայում առաված է 4 անդամներից:
ջացնելով գերբնակեցվածության ռիսկ: ՋերԳերբնակեցվածությունը ազգային խնդիր չէ: մուկում ՏՏ-ների 68%-ում բնակվում էին մեկից
ավելի ընտանիքներ:
Որոշ համայնքներում տաքանալու համար օգտագործում էին փայտ կամ չորացած գոմաղբ,
որը բարձրացնում է սուր շնչառական
ինֆեկցիաների ռիսկը, որի համար ամենախոցելի խումբը երեխաներն են:
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Շրջակա
միջավայրի
առողջապահական
ոլորտ

Ազգային մակարդակով արդյունքներ

Տուբերկուլյոզ ՏԲ: Կենտրոնական Ասիան և
ԱՊՀ-ն գլոբալ առումով ՏԲ դեպքերի երկրորդ ամենակարևոր տարածքն է:
ՀՀ-ը չի դասակարգվում որպես ՏԲ բարձր
բեռ ունեցող երկիր: Հիվանդացությանը՝
ցուցանիշները 100.000 բնակչության
հաշվարկով 2010 թվականին կազմել է 33.0,
2011թ.-ին՝ 28.7 և 2012թ.-ին՝ 27.5:

Սուր շնչառական ինֆեկցիաներ (ՍՇՎ)
2010թ. հինգ տարեկանից ցածր երեխաների
մահացության 11%-ը թոքերի բորբոքումից5
էր, 2010թ.-ի ՀՀ-ի Ժողովրդագրության և
Առողջության հարցերի Հետազոտությանը
(ՀԺԱՀ) մասնակցածների 5%-ը նշել է, որ
ունեցել են ՍՇԻ նախանշաններ հարցումից6
երկու շաբաթ առաջ: 2008թ.-ի հաշվետվության համաձայն` հինգ տարեկանից ցածր
երեխաների մահացության դեպքերի 17%-ի
պատճառը եղել է թոքաբորբը:

5

6

Ուսումնասիրվող տարածքում
հետազոտությունների արդյունքները
Վայքի հիվանդանոցում ՏԲ դեպքեր չեն
գրանցվել 2011թ.-ին, սակայն կասկածելի դեպքեր են գրանցվել Աբովյանի ՏԲ կենտրոնում,
որտեղ առկա են ախտորոշման և բուժ հաստատություններ:
Ոչ մի ՏԲ դեպք չի գրանցվել ուսումնասիրվող
տարածքի գյուղերի բուժկետերում, բացառությամբ Ջերմուկի հիվանդանոցի, որտեղ 20102011թթ. գրանցվել է 20 դեպք: Կասկածներ կային, որ Ջերմուկի բոլոր դեպքերը ներկրվել էին
այլ վայրերից` տարածվելով վերջերս զինծառայությունից կամ ժամանակավոր աշխատանքային միգրացիայից վերադարձած անձանցից: Այս ամենը կարող է արտացոլել տեղի
դիագնոստիկ ծառայությունների ոչ ադեկվատ
վիճակը: Կարևոր է նշել, որ հայտնաբերված 20
դեպքերից ինը գրանցված են որպես բազմադեղորայքակայուն ՏԲ:
2010թ.-ի ՀԺԱՀ-ից երկու շաբաթ առաջ Վայոց
ձորի մարզում հինգ տարեկանից ցածր երեխաների միայն 1.2%-ն է ունեցել ՍՇԻ նախանշաններ, իսկ Սյունիքի մարզում ` ոչ մեկը
(0.0%):
Այս վիճակագրությունը հիմնված է տեղական
առողջապահական հաստատությունների
հիմնական իրազեկիչներից ստացված տեղեկությունների վրա. այդ հաստատությունները
շնչառական վարակները ուսումնասիրության
ոլորտում լուրջ առողջապահական խնդիր չեն
համարում:
Շնչառական վարակները հաշվառվում են ընթացիկ առողջապահական կառավարման տեղեկատվական համակարգում 2011 թ.-ի հունիս–նոյեմբեր ամիսներին: Գորայքի առողջության պահպանման կենտրոնում ՍՇԻ-ները
կազմել են դեպքերի մոտ 15%-ը, իսկ հիվանդների ախտորոշման ժամանակ Գնդեվազում և
Սարավանում համապատասխանաբար 4.6%ը և 3%-ը: Այնուամենայնիվ հասարակությունը
գերադասում է զբաղվել ինքնաբուժությամբ և
անտեսել ՍՇԻ-ները որպես լիարժեք բուժում
պահանջող երևույթ. տեղական առողջապահական ծառայությունները հազվադեպ են

ԱՀԿ. Հայաստան Տուբերկուլյոզի վերաբերյալ ամփոփագիրը 2013թ. [cited 2014/ 05/08]; Տես այստեղ:
http://www.who.int/gho/countries/arm.pdf?ua=1.
Ազգային վիճակագրական ծառայություն [ՀՀ], Առողջապահության նախարարություն [ՀՀ], և ICF International
Հայաստանի Ժողովրդագրության և Առողջապահության Հետազոտությունը (ՀԺԱՀ ) 2010 2012.
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Ուսումնասիրվող տարածքում
հետազոտությունների արդյունքները
տրամադրել լրիվ բուժման կուրս: Դեպքերի
ավելացում է գրանցվում ձմռանը:

Տրանսմիսիվ / փոխանցվող
հիվանդություններ

Կարմրուկ: ՀՀ-ում կարմրուկի դեմ պատվաստումը բավական լայն տարածում ունի.
1 տարեկանից ցածր բոլոր երեխաների 97%ը պատվաստվել է 2012 թ7.: 2010 թ.-ին այդ
ցուցանիշը երկրի մակարդակով կազմում էր
94%:
2013թ. երկրում գրանցվել է կարմրուկի երեք
դեպք: Սակայն ներկայումս կարմրուկի համաճարակ է գրանցվել Արևելյան Եվրոպայում, այդ թվում Ուկրաինայում, Վրաստանում, Մեծ Բրիտանիայում և Ֆրանսիայում,
և վերջերս կարմրուկի գրանցման դեպքերի
մասին հայտարարվել է նաև ՀՀ-ում:
Մինինգիտ. Մինինգիտի դեմ պատվաստումները ազգային իմունիզացիայի ընդլայնված ծրագրի մի մասն են կազմում
(ԸԾԻ).
Երկիրը հաղորդել է մինիգիտի 5 դեպք
2010թ.-ին:
Մալարիա. մինչև 1950-ականները, մալարիան ենդեմիկ էր ՀՀ-ում: Մալարիան վերացվեց մինչև 1963 թ., սակայն կրկին հայտնվեց
1990-ականներին և ՀՀ-ը մալարիայից
ազատ կարգավիճակ ստացավ միայն 2011թ.
հոկտեմբերին:
Տզային էնցեֆալիտ: Քիչ հավանական է ՀՀում:

Բորելիոզ/ Լայմի հիվանդություն: Տվյալներ
չկան:
Հողի, ջրի և
աղբի հետ
կապված
հիվանդություններ

7

8

Խմելու ջուրը և սանիտարական վիճակը:
Ամեն տասը տնային տնտեսություններից
ինն ունեն խմելու ջրի խողովակ
անմիջապես իրենց տանը, բակում կամ
հողամասում8: 2011թ.-ին խմելու ջուր

Դեպք չի գրանցվել տեղական մակարդակով:

Տեղերում դեպքեր չեն գրանցվել՝ հաշվի
առնելով տեղի դիագնոստիկ
ծառայությունների սահմանափակումները:

Ուսումնասիրվող տարածքում այժմ մալարիա
չկա, իսկ տեղանքի բարձրությունը և կլիման
քիչ հավանական են դարձնում այդ հիվանդության առկայությունը:
Ուսումնասիրվող տարածքի բարձրությունը և
անտառածածկ տարածքների պակասը քիչ
հավանական են դարձնում այդ հիվանդության
գոյությունը:
Տեղական մակարդակով այս հիվանդության
առաջացման պայմանների վերաբերյալ
տվյալներ չկան, սակայն ուսումնասիրվող
տարածքում անտառների բացակայության
պատճառով դրանք էական չեն համարվում:
Բոլոր գյուղական համայնքներն օգտագործում
են ծորակի խմելու ջուր, սակայն Գորայքի և
Սարավանի ջրի որակը չի համապատասխանում խմելու ջրի ստանդարտներին:

Յունիսեֆ , Հայաստան. Վիճակագրություն 2013 [cited 2014/ 05/07]; Տես այստեղ:
http://www.unicef.org/infobycountry/armenia_statistics.html.
2013. ԱՀԿ, Հայաստանի առողջապահական ընդհանուր բնութագիրը : Տես այստեղ.
http://www.who.int/gho/countries/arm.pdf?ua=1
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Ուսումնասիրվող տարածքում
հետազոտությունների արդյունքները

մատակարարվում էր գրեթե ամբողջ բնակչությանը (100% քաղաքային բնակավայրերում և 98% գյուղական համայնքներում) 9:
Սա զգալի բարելավում է` համեմատած
2005 թ.-ի հետ, երբ ջրի մաքրված աղբյուրները հասանելի էին բնակչության 93%-ին:
ՀՀ-ում տնային տնտեսությունների մեծ
մասը օգտվում է բարելավված սանիտարական հարմարություններից, որոնք համատեղ չեն օգտագործվում մեկ այլ տնային
տնտեսության հետ:
2010թ.-ին երկրի բնակչության 79%-ը (97%-ը
քաղաքային բնակավայրերում և 49% գյուղական համայնքներում) օգտվում էին բարելավված (ոչ համատեղ) սանիտարական
հարմարություններից10: 2011թ.-ին բարելավված սանիտարական հարմարությունների
հասանելիությունը գնահատվում էր 90%
(96%-ը քաղաքային բնակավայրերում և
81%-ը գյուղական համայնքներում)11: Սա
զգալի բարելավում է` համեմատած 2005 թ.ի հետ, երբ բարելավված սանիտարական
հարմարությունների հասանելիությունը
47% էր:

Հետազոտության տարածքում ամենատարածվածը օդափոխվող բարեկարգ փոսային զուգարանների (ԲՕՓ) օգտագործումն է:
Ջերմուկի թափոնների ջրամաքրման գործարանը արդիականացվել և բացվել է 2014 թ.
դեկտեմբերին: Ծրագիրը, որի շահագործումը
տևելու է մինչև 2032թ., հնարավորություն ունի
ներգրավելու 22000 մարդ, ինչը գերազանցում
է Ջերմուկի ներկա բնակչությունը:
Կոյուղու համակարգեր գյուղերում գոյություն
չունեն:
Նախքան Ծրագիրը կենցաղային աղբի հավաքը սահմանափակ էր: Այժմ Գեոթիմը մատուցում է աղբի հավաքագրման ծառայությունը `
այդ շրջակա միջավայրի առողջապահական
ոիսկի կառավարմանը նպաստելու նպատակով:
Գյուղական համայնքներում անորակ շինարարության, խոնավության և ստորգետնյա
ջրերի բարձր մակարդակի պատճառով տները
խոնավ են: Գորայքի տների ներսում առկա է
ռադոնի զգալի կոնցենտրացիա, սակայն այս
ամենն ավելի մանրամասն ուսումնասիրվում
է ռադիացիայի բաժնում՝ որպես ուսումնասիրվող տարածքում առկա բնական ռադիոակտիվ նյութ:
Շրջակա միջավայրի հիգիենիկ վիճակը Ջերմուկում ավելի լավ է, քան գյուղական համայնքներում. բնակչության 99%-ն ունի խմելու
ջրի բարելավված մատակարարում և օգտվում
է կենցաղային աղբահանությունից:
Մինչև 5 տարեկան երեխաների 7.5%-ը Վայոց
Աղիքային վարակիչ հիվանդություններ:
ձորի մարզում և 0.0%-ը Սյունիքի մարզում
ՀՀ-ում այս հիվանդության մասնաբաժինը
ՀԺԱՀ 2010թ. հետազոտությունից 2 շաբաթ
DALY (DISABILITY-ADJUSTED LIFE YEAR)-ների
առաջ ունեցել է դիարեայի նշաններ:
կտրվածքով կազմում է 2.2%: 2010 թ.-ին
Տեղեկատվական հարցազրույցները ցույց են
ՀԺԱՀ-ի շրջանակներում հետազոտված
տվել, որ ուսումնասիրվող տարածքում
երեխաների 9%-ը հետազոտությունից12 2
աղիքային վարակիչ հիվանդությունները չեն
շաբաթ առաջ ունեցել է դիարեայի նշաններ:
հանդիսանում լուրջ խնդիր: Սակայն, նման

9

2013. ԱՀԿ/Յունիսեֆ,Առաջընթաց սանիտարական պայմանների և խմելու ջրի ոլորտում: 2013 Թարմացված
տվյալներ
10
2013. ԱՀԿ, Հայաստանի առողջապահական ընդհանուր բնութագիրը: Տես այստեղ.
http://www.who.int/gho/countries/arm.pdf?ua=1
11
2013. ԱՀԿ/Յունիսեֆ,Առաջընթաց սանիտարական պայմանների և խմելու ջրի ոլորտում: 2013 Թարմացված
տվյալներ
12
2013. ԱՀԿ, Հայաստանի առողջապահական ընդհանուր բնութագիրը: Տես այստեղ.
http://www.who.int/gho/countries/arm.pdf?ua=1
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Ուսումնասիրվող տարածքում
հետազոտությունների արդյունքները
հիվանդությունների դեպքեր ավելի
հաճախակի արձանագրվում են ամռան և
գարնան ամիսներին:

ԲԱՈ# 4 –
սեռական
ճանապարհ
ով փոխանցվող
ինֆեկցիանե
ր, ներառյալ
ՁԻԱՀ/ՄԻԱ
Վ

Խոլերա: 1998 թ.-ից սկսած ազգային մակարդակով համաճարակ չի արձանագրվել:
Հողից փոխանցվող հելմինտոզներ (ՀՓՀ):
«ՀՀ առողջապահության նախարարության
2015թ. տարեկան հաշվետվությունների
տվյալներով՝ ՀՀ-ում ընդամենը գրանցվել է
6180 ասկարիդոզի դեպք, որը կազմում է
ամբողջ բնակչության 0,2%-ը, (ինտենսիվ
ցուցանիշը՝ 206,4): Ջերմուկում (բնակչութՈւսումնասիրվող տարածքում ՀՓՀ դեպքերը
յունը՝ 7500, 0-14 տարիքային խումբը՝ 1166)
հազվադեպ չեն:
իրականացված ամբուլատոր և զանգվածային մակաբուծային հետազոտությունների
տվյալներով գրանցվել է ասկարիդոզի 66
դեպք, որը կազմում է 0-14 տարիքային խմբի
բնակչության մեջ 5,6 %-ը (ինտենսիվ ցուցանիշը՝ 5660): Այլ հողային հելմինթոզների
դեպքեր չեն գրանցվել:»
Ուսումնասիրվող տարածքում այս հիվանդության վերաբերյալ տվյալներ հասանելի չեն,
այդուհանդերձ, ակնկալվում է, որ առկա գեՀեպատիտ A:
րակշռող սանիտարական վիճակի պայմանԱզգային մակարդակով վիճակագրություն ներում համայնքներն ամենայն հավանակաչկա:
նությամբ տառապել են այս հիվանդությամբ
մանուկ հասակում և համայնքի մի մասը այժմ
օրգանիզմում հակամարմիններ ունեն և արդյունքում` իմունիտետ են ձեռք բերել:
ՄԻԱՎ / ՁԻԱՀ: ՄԻԱՎ-ի մակարդակը ՀՀում շարունակում է ցածր մնալ (15-49 տա2005թ.-ին Սյունիքի մարզի տղամարդկանց
րեկան մեծահասակների 0.12%-ը), սակայն
ընդամենը 70%-ն է ՄԻԱՎ / ՁԻԱՀ-ի մասին
միտումը սկսել է աճել անցյալ տասնամյագիտելիքներ ունեցել, սակայն 2010 թ.-ին այս
կից: Ըստ 2008թ. կատարված ուսումնասիցուցանիշը աճել է մինչև 91%:
րությունների ՀՀ-ում միայն 2200 մարդու
ՄԻԱՎ / ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ Վայոց Ձորի
մոտ է հայտնաբերվել ՄԻԱՎ–ի նկատմամբ
մարզում իրազեկվածության մակարդակը
դրական ցուցանիշ:
նվազել է վերջին տարիներին, իսկ 2010թ.
2010թ. ՄԻԱՎ–ի 248 նոր դեպք է գրանցվել:
հայտնաբերվել է, որ այն ավելի ցածր է, քան
Վարակակիրների մոտ 2/3-ը տղամարդիկ
ազգային միջինը (տղամարդկանց 86%-ը, և
են, իսկ տարիքային ամենախոցելի խումբը
կանանց 88%-ը):
25-39 է:
ՄԻԱՎ ստուգումներ իրականացվում են ՎայՀամաձայն 2010 թ.-ի ՀԺԱՀ-ի` ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ
քի հիվանդանոցում, իսկ հղի կանանց ստու-ի վերաբերյալ իրազեկվացության մակարգումը պարտադիր է: Վերջին տարվա ընթացդակը բարձր է. բնակչության 96% -ը (93%-ը
քում դեպքեր չեն գրանցվել: Ուսումնասիրվող
քաղաքային և 98%-ը գյուղական համայնքտարածքում, ներառյալ Ջերմուկում, հիվաններում) լսել են ՄԻԱՎ / ՁԻԱՀ-ի մասին:
դանոցներում ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետաՍակայն, ՄԻԱՎ-ի կանխարգելման միջոցզոտման ծառայություններ չեն մատուցվում:
ների մասին իրազեկվածության մակարդակը հիմնականում անփոփոխ է մնացել
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2005թ.-ի համեմատ: Կանանց մոտ 69%-ը և
տղամարկանց 80%-ը տեղյակ են, որ ՄԻԱՎով վարակվելու ռիսկը կարելի է նվազեցնել`
օգտագործելով պահպանակներ կամ սեռական հարաբերություններ ունենալով միայն
մեկ վստահելի և վարակ չկրող զուգընկերոջ
հետ: ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ իրազեկվացությունը բարձր ռիսկային գոտում գտնվող
խմբերի շրջանում (IV թմրամոլներ, կոմերցիոն սեքսի բնագավառում աշխատողներ, և
տղամարդիկ, որոնք սեռական հարաբերություններ են ունենում այլ տղամարդկանց
հետ) մնում է սահմանափակ. կոմերցիոն
սեքսի բնագավառում աշխատողների միայն
54%-ն է տեղյակ ՄԻԱՎ-ի կանխարգելման
միջոցներին:
Շատ հայեր դեռևս ունեն սխալ պատկերացումներ ՄԻԱՎ-ՁԻԱՀ-ի մասին: ՄԻԱՎդրական անձանց նկատմամբ անբարյացակամ վերաբերմունքը բարձր է տարածաշրջանում, և ՀՀ-ի՝ Ռուսաստանին և Ուկրաինային մոտ գտնվելը լրացուցիչ ռիսկ է
առաջացնում, քանի որ այդ երկրներն ունեն
ՄԻԱՎ-ի ամենաբարձր ցուցանիշները տարածաշրջանում:
Համաձայն 2010 թ.-ի ՀԺԱՀ-ի` 15-49 տարեկան տղամարդկանց 15%-ը պատասխանել
է, որ սեռական հարբերություն է ունեցել
երկու կամ ավելի զուգընկերոջ հետ հետազոտությունից առաջ 12 ամսվա ընթացքում:
Այդ տղամարդկանց երեք/չորրորդը պատասխանել է, որ իր վերջին սեռական հարաբերության ժամանակ օգտագործել է
պահպանակ: Հարցված տղամարդիկ հայտնել են, որ իրենց ողջ կյանքի ընթացքում
ունեցել են միջինը վեց զուգընկեր:
ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ ինքնակամ հետազոտման մակարդակը երկրի կտրվածքով հիմնականում ցածր է: 2010թ. կանանց միայն
9%-ը, իսկ տղամարդկանց 2%-ն է պատասխանել, որ երբևէ հետազոտվել է ՄԻԱՎ-ի
վերաբերյալ և ստացել պատասխանը:
Բուժման կարիք ունեցող անձանց համար
հակառետրովիրուսային թերապիան (ART)
հասանելի է միայն Երևանում:
Սեռավարակներ (ՍՎՀ-ներ: Համաձայն 2010
թ.-ի ՀԺԱՀ-ի` գյուղական վայրերում
կանանց միայն 3.8% և տղամարդկանց 0.6%ն է տեղեկացրել ՍՎՀ-ների նշանների կամ

Ուսումնասիրվող տարածքում
հետազոտությունների արդյունքները
Ջերմուկի հիվանդանոց այցելող 5 ՄԻԱՎ –
դրական հիվանդներն ըստ երևույթին, վարակվել են Ռուսաստանում արտագնա աշխատանքի ընթացքում:
ՄԻԱՎ-ն ու սեռական հարաբերությունները
քննարկվել են ուսումնասիրվող տարածքի
կանանց ֆոկուս-խմբերի հետ: Պարզվել է
հետևյալը.
 Տեղացիների գիտելիքները բավարար են, և
կանայք գիտեն ինչպես պաշտպանվեն:
 Ստիգմայի/անբարյացակամության մակարդակը ցածր է, քանի որ տեղի բնակչությունը
լավատեղյակ է այդ խնդրի վերաբերյալ:
 Վարակի դեպքերը չունեն տեղական բնույթ
և հիմնականում սահմանափակվում են վերադարձող միգրանտ-աշխատողներով:
 Կոմերցիոն և գործարքային սեքսը նկարագրվել է որպես «շատ հազվադեպ» երևույթ
ուսումնասիրվող տարածքում(այդ թվում,
Ջերմուկում):

Վայոց ձորի մարզում կանանց 4%-ը (բայց ոչ
մի տղամարդ) տեղեկացրել է ՍՎՀ-ների ախտանիշների մասին 2010թ. ՀԺԱՀ-ին նախոր-
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սիմպտոմների մասին հետազոտությանը
նախորդող 12 ամինսների ընթացքում [1]:
2015թ.-ի ՀԺԱՀ-ի համաձայն` գյուղական
վայրերում կանանց միայն 0.5%-ն է
տեղեկացրել ՍՎՀ-ների նշանների կամ
սիմպտոմների մասին: Սակայն, ՍՎՀ-ները
ասոցացվում են նախապաշարումների
բարձր մակարդակի հետ. հետևաբար, ակնկալվում է, որ շատերը չեն դիմում հանրային բժշկական ծառայություններին ՍՎՀների նշաների դեպքում:

Սննդի և
սնուցմանը
վերաբերող
խնդիրներ

13

դող 12 ամիսների ընթացքում: Սյունիքի մարզում ոչ մի տղամարդ կամ կին չի հայտնել
ՍՎՀ-ների ախտանիշների մասին տվյալ ժամանակահատվածում:
Վայքի հիվանդանոց հազվադեպ են դիմում
ՍՎՀ-ներով անձիք: Բժիշկների կարծիքով
պատճառը նման հիվանդների հանդեպ նախապաշարումներն են: Հիվանդները նախընտրում են դիմել մասնավոր բժիշկների:
Գորայքի առողջության պահպանման կենտրոնում գրանցվել են մի քանի կասկածելի
դեպքեր, որոնք ուղղորդվել են հատուկ մասնագիտացված հիվանդանոցներ: Մնացած
գյուղերը չեն հայտնել նմանատիպ դեպքերի
մասին, սակայն խոստովանում են, որ նախապաշարումների մակարդակը բարձր է:
Ուսումնասիրվող տարածքում հեպատիտ B-ի
Հեպատիտ B: Հեպատիտ B-ի դեմ պատվասպատվաստումները բավականին լայնատատումը եղել է ՀՀ-ի ԻԱԾ-ի ստանդարտ
րած բնույթի են: Յուրաքանչյուր կասկածելի
պատվաստման ռեժիմի բաղկացուցիչը
դեպքի վերաբերյալ տեղեկատվությունը հասկսած 1999թ.-ից, որն ընդգրկում է 1 տարեղորդվում է մասնագիտացված հիվանդանոցկանից ցածր տարիքային խումբը (3-րդ
ներին, քանի որ տեղական մակարդակով
չափաբաժինը) և որի շրջանակներում
ախտորոշման հմտությունները համեմատագրանցվել է 95% 2012թ. 13:
բար ցածր են:
Վայոց Ձորում թերսնուցման ցուցանիշների
Պարենային ապահովություն և թերսնուտվյալները համապատասխանում են ազգային
ցում:
միջինին: Համեմատության համար ասենք, որ
Համաձայն Համաշխարային պարենային
Սյունիքի մարզում թերսնուցման գործակիցը
ծրագրի և ՄԱԿ-ի մանկական ֆոնդի կողմից 2010թ. ազգային միջինից բարձր էր և շատ
ՀՀ-ում 2015 թ. իրականացված
ավելի բարձր, քան 2005թ. ցուցանիշը (7%)14:
ուսումնասիրության 2014 թվականին 5
Ըստ 2010թ. ՀԺԱՀ-ի տվյալների Վայող ձորի
տարեկանից փոքր երեխաների 19%-ը
մարզում մինչև 5 տարեկան երեխաների 18%թերաճ էր, իսկ 15%-ը՝ ավելորդ քաշով:
ը, իսկ Սյունիքի մարզում 22%-ը ավելաքաշ
Գյուղական վայրերի երեխաների շրջանում էին15:
թե՛ թերքաշությունը, թե՛ ավելորդ քաշը
Գնդեվազի և Սարավանի բուժկետերը պարնվազման միտում ունեին, մինչդեռ
բերաբար կշռում են մինչև 12 տարեկան երեքաղաքային վայրերում 2 ցուցանիշներն էլ
խաներին, և անձնակազմը թերսնվածությունը
աճում էին: Երևանից դուրս այլ քաղաքային չի համարում գերակա խնդիր ուսումնասիրվայրերում թերաճ էր երեխաների 22%-ը,
վող տարածքում:
ավելորդ քաշով՝ 17%-ը:
Կանանց ֆոկուս-խմբերի քննարկումներում
հաստատվել է, որ սննդի ապահովությունն ու

ԱՀԿ, Երկրի հիմնական բնութագրերը կապված ոչ-վարակիչ հիվանդությունների ցուցանիշների հետ: Հայաստան.
2011
14
2013. ԱՀԿ, Հայաստանի առողջապահական ընդհանուր բնութագիրը: Տես այստեղ.
http://www.who.int/gho/countries/arm.pdf?ua=1
15
2013. ԱՀԿ, Հայաստանի առողջապահական ընդհանուր բնութագիրը: Տես այստեղ.
http://www.who.int/gho/countries/arm.pdf?ua=1
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հետազոտությունների արդյունքները
թերսնուցումը գերխնդիր չեն համարվում, և
տարատեսակ սնունդը ապահովում է բալանսավորված դիետա:
Սննդի արտադրությունն այս տարածքում
հիմնականում սեփական օգտագործման կամ
տեղում վաճառքի համար է: Ուսումնասիրվող
տարածքից դուրս վաճառքն հիմնականում
իրականացվում է միջնորդների կողմից, ովքեր
այցելում են գյուղերը, քանի որ տեղացիները
հնարավորություն չունեն իրենց ապրանքը
տեղափոխել ավելի մեծ շուկա, օրինակ`
Երևանում:

Ոչ վարակիչ
հիվանդություններ
(ՈՎՀ)

Սակավարյունություն/Անեմիա: Անեմիան
ՀՀ-ում համեմատաբար հազվադեպ հանդիպող հիվանդություն է, որը լավ ցուցանիշ է
համայնքների առողջության կարգավիճակի
կտրվածքով: 2007 թ.-ին գյուղաբնակ կանանց 0.5%-ը, (վերարտադրողական տարիքը 15-49 տարեկան) և գյուղաբնակ երեխաների 0.6%-ն է ծանր սակավարյունություն
ունեցել:
ՈՎՀ ընդհանուր նկարագիր:
2008թ.-ին հաշվարկվել է, որ մահերի 90%-ը
ազգային մակարդակով վերագրվում է ՈՎՀներին: Վաղաժամ մահերի հիմնական
պատճառներն ըստ ծավալի արյունատար
համակարգի հիվանդությունները, քաղցկեղը, շաքարային դիաբետը, արտաքին վնասվածքները և թունավորումներն են:
2008թ.-ին հաշվարկվել է, որ ՀՀ-ի բնակչության 55%-ը ավելորդ քաշ ունի, որից 24%-ը
տառապում են ճարպակալմամբ (ցուցանիշն
ավելի բարձր է կանանց շրջանում):
Ծխախոտի օգտագործման տեմպերը թե'
կանանց և թե' տղամարդկանց շրջանում
աճում են: Ծխում են 24-65 տարեկան տղամարդկանց մոտ 69.4%-ը:
Ալկոհոլի օգտագործումը ներկայումս գերակա խնդիր չի համարվում, սակայն աճի
միտումներ կան, հատկապես երիտասարդների շրջանում:

Սուր անեմիայի մակարդակը Վայոց Ձորի
մարզում ազգային միջին ցուցանիշից (2%)
բարձր է, իսկ Սյունիքի մարզի ցուցանիշը
համընկնում է գյուղական միջին ցուցանիշի
հետ (0.6%): Ջերմուկի հիվանդանոցը
տեղեկացնում է, որ անեմիայի դեպքերը շատ
հազվադեպ են:
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Գորայքի առողջության պահպանման կենտրոնում 2011 թ. հունիս-նոյեմբեր ամիսներին
բուժում ստացած հիվանդների 16%-ը ախտորոշվել են որպես հիպերտոնիկ հիվանդներ:
Քանի որ այս ամբուլատոր վիճակագրությունը
ներառում է երեխաների և դեռահասների,
հետևաբար հիպերտոնիկ հիվանդությունը
հատկանիշական է և ավելի տարածված է չափահասների շրջանում:
Սրտանոթային հիվանդոթյուններ (ՍԱՀ):
Նույն ժամանակահատվածում Գնդեվազի/ԳոՍԱՀ-ներից մահացության ազգային ցուցարայքի և Սարավանի բժշկական կենտրոննենիշը 46% է և հանդիսանում է DALY
րում համապատասխանաբար գրանցված
(DISABILITY-ADJUSTED LIFE YEAR)-ների
դեպքերի 15% և 24%-ը գնահատվել են որպես
ամենատարածված պատճառներից մեկը:
են ՍԱՀ-ներ:
Այս ցուցանիշը 2002թ.-ին կազմում էր 8.9% :
Հիմնվելով ՕՔՍՖԱՄ-ի վիճակագրության
Հիպերտոնիկ հիվանդության ցուցանիշը
ուսումնասիրության վրա, որն աջակցում է
2008թ.-ին եղել է 50.7%, և համարվում է, որ
բժշկական օգնության ծրագրին, Սարավանի
այս ցուցանիշը իջեցված է, քանի որ շատ
բնակչության մոտ 16.5%-ը ստանում է բուժում
մարդիկ չեն դիմում բժիշկի կամ նախընտհիպերտոնիայի դեմ:
րությունը տալիս են ինքնաբուժությանը:
Բոլոր հիմնական հարցազրույցներում բուժկետերի անձնակազմը հաստատեց, որ ուսումնասիրվող տարածքում ՍԱՀ-ները գերակա
խնդիր են: Ֆոկուս-խմբերում քննարկումների
ժամանակ մարդիկ գիտակցում էին այս խնդրի
առկայությունը, սակայն ունեին սահմանափակ հնարավորություններ այդ հիվանդությունը և դրա հետ կապված բեռը նվազեցնելու
համար:
Շաքարային դիաբետ:
2008թ.–ին շաքարային դիաբետից մահվան
դեպքերի համամասնությունը կազմել է 709 /
Տեղական մակարդակով հիվանդության բեռի
100,000
տղամարդկանց
շրջանում,
և
վերաբերյալ տեղեկատվությունը բացակայում
388/100,000 կանանց շրջանում: Նկատվում է
է, սակայն այս հիվանդությունը բազմիցս նշվել
գլյուկոզայի միջին սանդղակի աստիճանաէ համարյա բոլոր առողջության պահպանման
բար աճի միտում:
կենտրոնների անձնակազմի կողմից: Գորայքի
ՀՀ-ում առողջ ապրելակերպի խթանման
աոողջության պահպանման կենտրոն են այնպատակով ՀՀ կառավարության 2014
ցելում 19 հիվանդներ:
թվականի նոյեմբերի 27 N 50 արձանագրութԱյնուամենայնիվ տեղացի կանանց հետ ֆոյամբ հավանության է արժանացել «Առողջ
կուս-խմբերի քննարկումների ժամանակ
ապրելակերպի խթանման ռազմավարաշաքարային դիաբետը չի դիտարկվել որպես
կան
ծրագրի և ծրագրի կատարումն
գերխնդիր: Սա կարող է կապված լինել համաապահովող
միջոցառումների
ցանկը»
պատասխան գիտելիքների և կրթության
որոշումը, որով հստակ սահմանված են
պակասի հետ:
միջոցառումներ բնակչության շրջանում ոչ
վարակիչ
հիվանդությունների
ռիսկի
գործոնների կանխարգելման ուղղությամբ:
Քաղցկեղ: ՀՀ-ում մահերի մոտ 20%-ը պայ- Առկա են տվյալներ միայն Գորայքի բժշկական
մանավորված է քաղցկեղով, իսկ վերջին
կենտրոնից, որտեղ 2011թ. հունիս-նոյեմբեր
տասնամյակում մահացության ցուցանիշը
ամիսներին նախնական ախտորոշմամբ
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բարձրացել է 70%-ով: Կրծքագեղձի և արգանդի վզիկի քաղցկեղը ամենաշատ կանացի կյանքեր խլողներն են: Քաղցկեղի դեպքերի աճի միտումներ են նկատվում դեռահասների և երեխաների շրջանում:
Հայաստանի Հանրապետությունում տարվում է հետևողական պայքար քաղցկեղի
վաղ հայտնաբերման և կանխարգելման
ուղղությամբ, ՀՀ կառավարության 2016
թվականի փետրվարի 4-ի N 4 արձանագրությամբ հավանության է արժանացել
«Առավել տարածված ոչ վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի 2016-2020
թվականների ծրագիրը», որի ամբողջական
գործադրումը ՀՀ-ում կնպաստի ոչ վարակիչ
հիվանդությունների հիվանդացության և
մահացության ցուցանիշների նվազեցմանը:
Քրոնիկ շնչառական հիվանդություններ:
2008թ.-ին քրոնիկ շնչառական հիվանդություններից մահացությունը կազմել է 7%
ազգային մակարդակով: Այդ ցուցանիշը
2002թ.-ին կազմել է 4%:
Վնասվածքներ: ՀՀ-ում վնասվածքները համարվում են մահվան 5-րդ առաջատար
պատճառներից մեկը (մահերի 4%):
Չկանխամտածված վնասվածքների հիմնական պատճառները ճանապարհային վթարներն են (6.4%), թունավորումը (1.4%), ջրում
խեղդվելը (0.9%) և հրդեհները (0.8%): Այս
թվերը, սակայն, ավելի ցածր են քան ԵՄ-ի
միջին թվերը:
Հայաստանի Հանրապետությունում տարվում է հետևողական պայքար պատահարների/վնասվածքների կանխարգելման
ուղղությամբ, ՀՀ կառավարության 2015
թվականի դեկտեմբերի 17 N 55 արձանագրությամբ հավանության է արժանացել
«Տրավմատիզմի կանխարգելման 2015-2020
թվականների միջոցառումների ծրագիրը»,
որի նպատակն է միջգերատեսչական համագործակցության, օրենսդրական մեխանիզմների և բնակչության շրջանում ռիսկի
գործոնների իրազեկման միջոցով նվազեցնել վնասվածքների բեռը առողջապահական
համակարգի վրա:
Ջրվախություն: ԱՀԿ-ը 2007թ.-ին հաստատել է ջրվախության առկայությունը ՀՀ-ում:
Կոնգո-Ղրիմի հեմոռագիկ տենդ: ՀՀ-ում

Ուսումնասիրվող տարածքում
հետազոտությունների արդյունքները
հայտնաբերվել է քաղցկեղի 36 նոր դեպք:
2011թ. 12 ամիսների ընթացքում Գորայքում
քաղցկեղից մահացության հինգ դեպք է
գրանցվել:
Ֆոկուս-խմբերի քննարկումներում մասնակիցները քաղցկեղը նշել են որպես խնդիր.
տղամարդկանց մոտ ավելի հաճախ հանդիպում է թոքերի քաղցկեղ, իսկ կանանց մոտ՝
կրծքի և արգանդի վզիկի:

Ուսումնասիրվող տարածքում քրոնիկ շնչառական հիվանդություններ և դրա հետ կապված մահացության դեպքեր չեն գրանցվել:

Ուսումնասիրվող տարածքում ճանապարհատրանսպորտային վթարները հազվադեպ են:
Ուսումնասիրվող տարածքում ընտանեկան
բռնությունը ևս հազվադեպ է:
Առողջապահական կենտրոններն առաջին օգնությունից հետո միջին և ծանր վնասվածքները բուժելու նվազագույն կարողություն ունեն.
նման դեպքերն ուղղորդում են Սիսիանի և
Վայքի հիվանդանոցներ:

Ուսումնասիրվող տարածքում ջրվախության
դեպքեր չեն գրանցվել և բնակչությունը հիվանդության մասին տեղյակ չէ:
Ուսումնասիրվող տարածքում դեպքեր չեն
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Ազգային մակարդակով արդյունքներ

միակ գրանցված դեպքը տեղի է ունեցել
1974թ., սակայն մինչև 2006թ. չհաստատված
դեպքեր ևս գրանցվել են:
Բրուցելյոզ: Բրուցելյոզի վերահսկողության
ազգային ցուցանիշները վկայում են հանրապետությունում հիվանդության լայն և անհավասար տարածման մասին թե՛ եղջերավոր անասունների և թե՛ այլ որոճող կենդանիների16 շրջանում: Առկա է վարակի մարդկանց փոխանցման պոտենցիալ ռիսկ, և ակտիվ հսկողությունը հանդիսանում է հիվանդության վերահսկման հիմնական մեխանիզմը:

Ճառագայթման հետ կապված հիվանդություններ: Ազգային կամ տեղական մակարդակով առողջական այս վիճակի վերաբերյալ տվյալները բացակայում են:

Ուսումնասիրվող տարածքում
հետազոտությունների արդյունքները
գրանցվել և բնակչությունը հիվանդության
մասին տեղյակ չէ:
Բրուցելյոզը հայտնի է և տեղական և տարածաշրջանային մակարդակներում, և ուսումնասիրվող տարածքում մշակվել է հիվանդության վերահսկման ռազմավարություն:
Գորայքի եղջերավոր անասունները պարբերաբար ստուգում են անցնում, իսկ 2011թ.
հայտնաբերված վարակված կենդանիները
ոչնչացվել են` մարդուն անցնելու ռիսկը նվազեցնելու նպատակով
Ուսումնասիրվող տարածքի գյուղական
համայնքներում գրանցվել է ռադոնի բարձր
մակարդակ (մասնավորապես Գորայքում):
Այս արդեն գոյություն ունեցող մակարդակները կապված չեն ծրագրի որևէ գործունեության
հետ:
Այս և այլ մանրամասների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներառված բաժին 6-ում:

Շրջակա միջավայրի հիգիենիա
որոշիչներ/դետերմինանտներ.
Օդի որակի, աղմուկի, վիբրացիաների և ջրի
որակի ելակետային նկարագրերը
տրամադրված են ԲՍԱԳ-ի համապատասխան մասնագիտացված առանձին զեկույցներում:
Հոգեկան առողջություն:
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 17 N 15 արձանագրությամբ հավանության է արժանացել «Հայաստանի Հանրապետությունում հոգեկան առողջության պահպանման և բարելավման 2014-2019 թվականների ռազմավարությանը և ռազմավարության կատարումն ապահովող միջոցառումների ցանկը», որի նպատակն է
բարեփոխել հոգեբուժական ծառայությունները, ոլորտը կարգավորող ՀՀ օրենսդրությունը:
Համայնքներում տեղակայված հոգեկան հիվանդների աջակցության կենտրոններ
չկան:

Տես բաժին 2.2, 2.3, 2.6 և 2.7:

Ուսումնասիրվող տարածքում հարցազրույցների ընթացքում հոգեկան հիվանդությունը չի
նշվել որպես լուրջ խնդիր: Հնարավոր է, որ դա
կապված լինի այս հիվանդության հետ կապված նախապաշարումների հետ:

Porphyre, T., et al., Բռուցելյոզի ռիսկային գոտիների քարտեզագրում ՀՀ-ում: Գեոտարածքային առողջապահություն,
2010. 5(1): էջ. 103-118.
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Ըստ 2004թ. ազգային մակարդակով անցկացված ուսումնասիրության, հոգեկան
առողջությունը մեծ անհանգստություն է
առաջացնում երիտասարդների շրջանում.
նշվում է, որ նախորդ տարվա ընթացքում
տղաների 9%-ը, իսկ աղջիկների 10%-ը
կատարել է ինքնասպանության փորձ
ուսումնասիրությանը նախորդող տարում:
Կենսակերպ: Գյուղաբնակ տղամարդկանց
60.7%-ը օգտագործում է ծխախոտ. այս
խմբից 90%-ը օրական 10 ծխախոտից ավել
են ծխում:
Ալկոհոլիզմը երբևէ չի կրել լայնածավալ
բնույթ ՀՀ-ում, սակայն այս իրավիճակը
աստիճանաբար վատթարանում է, հատկապես երիտասարդների շրջանում:
Առողջության պահպանման նկատմամբ վերաբերմունքը
Խորհրդային Միության շրջանում հայերը
ազատ օգտվում էին առաջնային, երկրորդային և երրորդային առողջապահությունից
(այսուհետ` Սեմաշկոյի մոդել): ՀՀ-ն անցավ
այլ առողջապահական համակարգի, որի
ֆինանսավորումը հիմա հենվում է հիվանդների երկրորդային և երրորդային առողջության պահպանման վճարումների ավելի
քան 65% վրա: Առողջության առաջնային
պահպանումը դեռևս տրամադրվում է անվճար` «բազային նպաստների փաթեթի»
(ԲՆՓ) շրջանակներում:
2001թ. հարցումներում առողջապահության
անմատչելիությունը նշվում է որպես հանրային բուժհաստատություններ չդիմելու
հիմնական պատճառ (դեպքերի 78%): Հարցվածների 42%-ը նշել է, որ չի փնտրում
առողջապական խնամք նույնիսկ ախտանիշների առկայության պայմաններում:
2005թ. ՀԺԱՀ-ում առողջական խնդիր ունեցող կանանց միայն կեսն էր դիմել բժշկի՝
հարցմանը նախորդող երկու շաբաթների
ընթացքում: Այս ցուցանիշը աճել է մինչև
58% 2010թ.-ի ՀԺԱՀ-ում 17:

Ուսումնասիրվող տարածքում
հետազոտությունների արդյունքները

Ուսումնասիրվող տարածքում ալկոհոլի օգտագործումը չի համարվել լուրջ խնդիր,
թեպետ այս համայնքների տղամարդկանցից
ու կանանցից շատերը ծխում են:

Ուսումնասիրվող տարածքում առողջապահական անձնակազմը և ֆոկուս-խմբերի
քննարկումներին մասնակցող կանայք մտահոգված էին, որ տեղական համայնքները ի
վիճակի չեն օգտվել առողջապահական ծառայություններից:
Սրա արդյունքում ուշացրած ախտորոշում է
կատարվում, որն ավելի է բարդացնում նախնական թեթև վիճակը:
Վայքի հիվանդանոցում նշեցին, որ ծառայության դիմաց վճարները բարձր են և անհասանելի կամ անմատչելի տեղական համայնքի
համար:

ԱՀԿ, Երկրի հիմնական բնութագրերը կապված ոչ-վարակիչ հիվանդությունների ցուցանիշների հետ: Հայաստան.
2011.
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Ուսումնասիրվող տարածքում
հետազոտությունների արդյունքները

Ավանդական բժշկություն: ՀՀ-ն ունի ավանդական բժշկության երկար պատմություն և
դեղաբույսերի ավանդական օգտագործումը
որպես դեղամիջոց անցել է սերնդից սեՈւսումնասիրվող տարածքում ավանդական
րունդ և ՀՀ-ի ներկայիս ժողովրդական
բժշկության նշանակությունը փոքր է:
ավանդույթների էական մասն է կազմում:
Այն լայնորեն կիրառվում է և ունի մշակութային նշանակություն:
Առողջապահական ծառայությունների մատաԱռողջապահության ենթակառուցվածքը:
կարարման դիմաց վճարների առկայության
Անկախացումից հետո ՀՀ-ում անցում կահետևանքով, ուսումնասիրվող տարածքում
տարվեց պետական հիվանդանոցներից
դեպի մասնավոր առողջապահական հաս- հաստատություններից շատերը ստանում են
տատություններ (ներկայումս հիվանդանո- աջակցություն ՀԿ-ներից, օրինակ` ԱՄՔՈՐ և
ՕՔՍՖԱՄ կազմակերպություններից: Այդ
ցային մահճակալների ընդհանուր թվի
9.2%-ը կազմում են մասնավոր առողջապա- աջակցությունը կայանում է դեղերի անվճար
հական հաստատություններից օգտվողնե- կամ սուբսիդացված մատակարարման մեջ,
ինչի համար հիվանդներին հաճախ անհրարը):
2005թ.-ին ՀՀ-ի կառավարությունը առողջա- ժեշտ է լինում անվճար ստուգումներ և բուպահության վրա ծախսել է մեկ շնչի հաշվով ժում ստանալու նպատակով անդամակցել այդ
29 ԱՄԴ, իսկ 10.000 մարդու հաշվով հիվան- ՀԿ-ներին:
դանոցային մահճակալների քանակը եղել է Գեոթիմ ընկերությունը աջակցում է ուսում44 (այս ցուցանիշը ԱՄՆ-ից բարձր է): 2012թ. նասիրվող տարածքում Օքսֆամ-ի առողջապահական ծրագրերին որպես իր համայնպետական ծախսերի 8% առողջապահուքային զարգացման ծրագրի մի մաս:
թյան ոլորտում են եղել:
Սարավանի բնակչության միայն 40% է բավաԱռողջության վերաբերյալ տեղեկատվության ամենօրյա համակարգը թույլ է ազգա- րարված իրենց մատուցված առողջապահային մակարդակով և մասնավորապես սահ- կան ծառայություններից, այնինչ Գնդեվազում
և Գորայքում այդ ցուցանիշները համապամանափակ գյուղական համայնքներում
տասխանաբար կազմում են 77% և 83%:
հետևյալ պատճառներով.
Հիմնական մտահոգիչ գործոնը բժշկական ծա անձնակազմի մոտիվացման ցածր մառայությունների մատչելիությունն է: Ըստ հարկարդակ,
ցումների Գնդեվազ, Գորայք և Սարավան հա մանուալ/ձեռքով արձանագրվող համամայնքների բակչության համապատասխանակարգ,
բար 50%, 56% և 39%-ը այդ ծառայություննե սահմանափակ ախտորաշիչ հնարավորից օգտվելու հնարավորություն ունի:
րություններ,
Ուսումնասիրվող տարածքի համայնքներում
 ուղղորդման կենտրոնացված համակար- բժկական միջամտությունից օգտվելու մագը, որը հասանելի չէ տեղական մակարկարդամը ցածր է, և այդ պատճառով տեղադակով, և
կան վիճակագրությունը լիարժեք չի կարող
 առողջության պահպանման նկատմամբ արտահայտել Ուսումնասիրվող տարածքի
վատ կամ անբավարար վերաբերմունք
հիվանդությունների իրական բեռը և առողջակամ սովորույթ:
պահության մակարդակի ճիշտ նկարագիրը:
Վերարտադրողական առողջություն: 2010
Համաձայն 2010թ. ՀԺԱՀ-ի, Վայոց ձորի և
թ.-ին ծնելիության ցուցանիշը 1.7 երեխա է, Սյունիքի մարզերում ծնելիության ընդհանուր
այս ցուցանիշը ցածր է բնական վերարտա- մակարդակը կազմում էր համապատասխադրողականության մակարդակից երկու երե- նաբար 1.8 և 2.0:
խայով:
2005թ.-ին ՀԺԱՀ-ը տեղեկացրել է, որ Վայոց
Հաղորդվում է, որ գյուղական համայնքնեՁորի հղի կանանց 51%-ը ընդհատել է հղիուրում գրանցվել է ծնելիության ցուցանիշի
թյունը արհեստական վիժեցման միջոցով
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Շրջակա
միջավայրի
առողջապահական
ոլորտ

Ազգային մակարդակով արդյունքներ

անկում. 2000թ.-ին 2,1-ից և 2010-ին 1,8-ից:
Հղիության ընդհատումը ՀՀ-ում օրենքով չի
արգելվում և ըստ 2000թ. տվյալների ՀՀ-ում
կանանց 46.8%-ը առնվազն 1 անգամ կատարել է աբորտ: 2010թ. ՀԺԱՀ-ում զեկուցվել է,
որ աբորտի ցուցանիշը կազմել է 0.8 մեկ
կնոջ համար:

Կրծքով կերակրում: 2005թ.-ին ՀԺԱՀ-ը
տեղեկացրել է, որ մինչև 6 ամսեկան երեխա
ունեցող մայրերի միայն 33%-ն է կերակրում
բացարձակապես կրծքով: 2010թ. այս ցուցանիշը աննշան աճ գրանցեց՝ մինչև 35%:
Մոր առողջություն: Գրեթե բոլոր հղի
կանայք (99%) ՀՀ-ում ստանում են
նախածննդյան խնամք փորձառու բժշկի
կամ բուժհաստատության կողմից, և նրանց
մեծ մասը (>90%) ստանում է նախածննդյան
առնվազը 4 խորհրդատվություն հղիության
ընթացքում: Գրեթե բոլոր ծնունդները տեղի
են ունենում բուժհաստատությունում
փորձառու մասնագետի միջամտությամբ:
Մայրական մահացության գործակիցը ՀՀում 2011թ. 100,000 կենդանի ծնունդի
հաշվով կազմել է 30: Համեմատ 2005թ.-ի
գործակցի, սա բարելավված ցուցանիշ է
(100,000 կենդանի ծնունդի հաշվով 67
դեպք):
Երեխայի առողջոթյուն: Նորածինների մահացության ցուցանիշը ՀՀ-ում շարունակում
է իջնել` 1990թ. ելակետային տվյալների
համեմատ (մինչև 5 տարեկան երեխաների
մահացության ցուցանիշը 1000 կենդանածին երեխայի հաշվով կազմել է 49):
2010թ.-ին մինչև 5 տարեկան երեխաների
մահացության ցուցանիշը 1000 կենդանածին երեխայի հաշվով կազմել է 16 մահ (միջինում երկու սեռերի հաշվով), իսկ նորածինների մահացության ցուցանիշը` 1000
կենդանածին երեխայի հաշվով կազմել է 13:
Երեխաների մահացության դեպքերի երկու
երրորդը գրանցվել է նեոնատալ փուլում:
Իմունիզացիա: Իմունիզացիան ՀՀ-ում
ընդհանուր առմամբ շատ բարձր է՝ 18-29
ամսական երեխաների 92% - ը արդեն ստացած է լինում ԱՀԿ-ի 2010թ. առաջադրած
պատվաստումների ամբողջ շարքը:

Ուսումնասիրվող տարածքում
հետազոտությունների արդյունքները
ուսումնասիրությանը նախորդող 3 տարիների
ընթացքում: Այս տոկոսը ցածր էր Սյունիքի
մարզում և կազմում էր 32,7%: Սակայն, այս
ցուցանիշը Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզերում
բարելավվեց 2010թ., երբ արհեստական վիժման միջոցով հղիության ընդհատման մակարդակը կազմեց համապատասխանաբար 30.8%
և 15.7%: Դա բացատրվում է հակաբեղմնավորիչների օգտագործման աճով:
Ուսումնասիրվող տարածքում երեխաները
կրծքով կերակրվում են ազգային մակարդակով ընդունված միջին ժամանակահատվածում:

Համաձայն 2010թ. ՀԺԱՀ-ի Վայոց ձորի և
Սյունիքի մարզերում բոլոր կանայք ստացել են
նախածննդյան խնամք իրենց վերջին
հղիության ընքացքում և գրեթե բոլորը իրենց
երեխաներին լույս աշխարհ են բերել
բուժհաստատությունում փորձառու մասնագետների միջամտությամբ:
Ուսումնասիրվող տարածքում վերջին
տարիներին մայրական մահացության
դեպքեր չեն արձանագրվել:

Վայքի հիվանդանոցում կամ ուսումնասիրվող
տարածքում ոչ մի երեխայի մահվան դեպք չի
արձանագրվել վերջին տարիների ընթացքում:

Վիճակագրական տվյալները ցույց են տալիս,
որ մինչև հինգ տարեկան բոլոր երեխաներն
ավարտել են պատվաստումների
ժամանակացույցը:
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2.12. Մշակույթային ժառանգություն
2.12.1. Դաշտային հետազոտություններ
Մշակութային ժառանգության դաշտային հետազոտությունները ներառում էին վերհողային ուսումնասիրություններ և պեղումներ:
Ծրագրի տարածքում դաշտային հետախուզությունը նախաձեռնվել է փուլերով՝ մեկնարկելով 2010թ. և շարունակվելով մինչ օրս: Ելակետային տվյալների սույն բաժնում տեղեկությունները հիմնված են դաշտային հետևյալ աշխատանքների վրա:
 Իննօրյա դաշտային հետախուզություն և փորձնական պեղումներ՝ իրականացված հայկական
հնագիտական թիմի կողմից 2010թ. հուլիսի 21-28-ը:
 Հնգօրյա դաշտային հետախուզություն և փորձնական պեղումներ՝ իրականացված հայկական
հնագիտական թիմի կողմից 2011թ. հոկտեմբերի 16-20-ը:
 Հնգօրյա դաշտային հետախուզություն՝ իրականացված ERM ընկերության հնագետի կողմից
2012թ. հուլիսի 25-29-ը: Այն ներառում էր կրկնակի այցելություններ դեպի այն հայտնի
վայրերը, որոնք առանձնացվել էին հայկական թիմի կողմից, և այն գոտիների հետախուզություն, որոնք նախկինում չեն հետախուզվել հայկական թիմի կողմից:
 Իննօրյա դաշտային հետախուզություն` իրականացված ERM ընկերության հնագետի կողմից
2012թ.սեպտեմբերի 8-16-ը:
 Հնգօրյա դաշտային հետախուզություն` իրականացված ERM ընկերության հնագետի կողմից
2012թ. նոյեմբերի 30-ից դեկտեմբերի 4-ը:
 Տասնօրյա դաշտային հետախուզություններ՝ իրականացված հայկական հնագիտական թիմի
կողմից 2013թ. հոկտեմբերի 4-14-ը:
 Դաշտային հետազոտություններ՝ իրականացված հայկական հնագիտական թիմի կողմից
2014թ. հունիսին:
Վերոնշյալ հետազոտությունները ներառում էին ընդհանուր հետախուզում` միաժամանակ նպատակաուղղված Ծրագրի յուրահատուկ բաղադրիչներին, որոնցից մի քանիսը Ծրագրի
նախագծի վերանայման արդյունքում տեղափոխվել են:
Դաշտային աշխատանքների մեթոդները. Վերհողային հետախուզություն
Հնագետներն իրականացրել են Ծրագրի յուրահատուկ բաղադրիչների տարածքների
վերհողային հետախուզություն՝ փնտրելով հնագիտական մնացորդների վկայություններ: Վերհողային հետազոտությունն արդյունավետ և հաճախ կիրառվող հնագիտական մեթոդ է, որի
շնորհիվ բացահայտվում են այն հուշարձանները, որտեղ առկա են էական ծավալով հողային
աշխատանքներ կամ քարե կառույցների ավերակներ: Այս մեթոդի ժամանակ կատարվում է հողի մակերեսի վիզուալ զննում, գտածոների հայտնաբերման նպատակով, հատկապես այն տա-
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րածքներում, որտեղ ընդերքը մերկացել է հողմահարության կամ այլ գործընթացների հետևանքով: Մակերեսի հետախուզման արդյունքում հնարավոր է, որ չհայտնաբերվեն մակերեսային
քիչ վկայությամբ ավելի փոքր տեղամասեր, ինչպես օրինակ` ճամբարներ, աշխատանքային
տարածքներ և մարդկային դամբարաններ, որոնք հաճախ վերգետնյա ցուցիչներ չեն ունենում:
Ծրագրի տարածքում արձանագրված հնարավոր հուշարձանների ցուցիչները ներառում
են կասկածելի քարակույտերը, հողի ակնհայտ արհեստական կուտակումները, տապանաքարերը, մակերեսին ցրված գտածոները և ճարտարապետական կառույցների մնացորդները,
ինչպես ավերված պատերը կամ շինությունների հիմքերը: Մակերեսի արտեֆակտերը և սահմանափակ վերհողային ցուցիչներով հուշարձանները դժվար էր բացահայտել հետախուզության
շատ տարածքներում, քանզի առատ բուսածածկույթը սահմանափակում էր հողի մակերևույթի
տեսանելիությունը:
Հուշարձանները և հնարավոր հնավայրերի տեղանքը, որոնք բացահայտվել են մակերևույթի ուսումնասիրությամբ հակիրճ կերպով նկարագրվել են դաշտային նոթատետրերում,
լուսանկարվել են և նրանց տեղադրությունը գրանցվել է ձեռքի կրովի GPS սարքերով (աշխարհագրական տեղորոշման համակարգ):
Որոշ դեպքերում դժվար էր հաստատել, արդյոք մակերեսային որոշ առանձնահատկությունները հնագիտական հուշարձան են տեղանշում, ժամանակակից գյուղատնտեսական կառույց, հարմարանք կամ հատկանիշ են, թե բնական գոյացումներ: Այսպիսի դեպքերում վայրին
վերագրվել են “հուշարձանի հավանականության” տարբեր աստիճաններ: Հուշարձանի հավանականության երեք աստիճաններ են կիրառվել՝ բարձր, միջին և ցածր հավանականության
հուշարձաններ:
Ներկայումս հետևյալ Ծրագրի բաղադրիչների հետքերն են հետազոտվել դաշտային
հետախուզմամբ.


Նախկին կույտային տարալվացման հրապարակ, I փուլի տարածք (14-րդ տեղամաս),



Նախկին դատարկ ապարների լցակույտ (13-րդ տեղամաս),



Նախկին կույտային տարրալվացման հրապարակի տեղամաս (6-րդ տեղամաս),



Նախկին մերձատար ճանապարհ Որոտան գետի հովտով,



Նախկին առաջարկված ենթակառույցների տարածքներ 11, 12 և 19,



Ներկայիս Կույտային տարալվացման հրապարակ (ԿՏՀ, 28-րդ տեղամաս) և հարակից
կառույցներ,



Էրատոյի և Տիգրանի/Արտավազդեսի բացահանքեր,



Դատարկ ապարների լցակույտ (ԴԱԼ, 27-րդ տեղամաս) և հարակից կառույցներ,



ԱԴՎ կայան,
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Ջարդիչ կայանների տարածքներ,



Փոխակրիչ միջանցք,



Հիմնական մերձատար ճանապարհ:
Նախապես մակերևութի հետախուզման ուսումնասիրությունները կենտրոնացած էին

Որոտան գետի հովտում Ծրագրի բաղադրիչների համար նախատեսված վայրերում, մասնավորապես` կույտային տարրալվացման հրապարակի սկզբնական տեղամասում (տեղամաս 6) և
Գորայքից սկսվող նախապես ծրագրված մերձատար ճանապարհի վրա: Այս տարածքում
հայտնաբերված մշակութային ժառանգության բազմաթիվ հուշարձանների, ինչպես նաև որոշ
բնապահպանական հարցերի պատճառով Ծրագրի նախատեսված այդ բաղադրիչները դուրս են
բերվել Որոտանի հովտից:
Դաշտային աշխատանքների մեթոդները. պեղումներ
Մակերեսային հետախուզմամբ նախանշված վայրերում ընտրովի պեղումներ են անցկացվել հայ հնագետների խմբի կողմից: Պեղումներն ընդգրկել են հուշարձաններից հողի, իրերի
և կառուցվածքային մնացորդների վերահսկվող հեռացում և գրանցում: Յուրաքանչյուր հնավայրում կիրառվող պեղումների առանձնահատուկ մոտեցումը կախված է եղել հնավայրի չափից,
խորությունից և բարդությունից, բայց ընդհանուր առմամբ ընդգրկել է դանդաղ և զգուշավոր
պեղումներ՝ ձեռքի գործիքներով, խորության և գրունտի հետ ասոցիացվող պայմաններին
համապատասխանող շերտերով:
Որպես կանոն, պեղումներն իրականացվել են ուղղանկյունային միավորներով՝ մի քանի
մետր լայնքով (օրինակ՝ 2.5 x 3 մ): Պեղումների շերտերը յուրաքանչյուր վայրում հիմնված են
եղել գրունտի դիտարկված պայմանների վրա: Պեղումների վերջնական խորությունը 1 մ-ից
ավելի չի եղել: Պեղումներն արձանագրվել են դաշտային օրագրերի, գծագրերի, մասշտաբային
քարտեզների և լուսանկարների միջոցով: Գտածոները պահպանվել են հետագա ուսումնասիրության և հավանական հանրային ցուցադրման նպատակով: Պեղված հողը ձեռքով ստուգվել է
գտածոների հայտնաբերման նպատակով: Որոշ դեպքերում պեղումների արդյունքում հայտնաբերվել են քիչ թվով կամ ոչ մի գտածո, ինչպես նաև կառույցներ կամ այլ մշակութային տեղեկատվություն:
Ինչպես մակերևույթի հետախուզության ժամանակ, պեղումները նույնպես կենտրոնացվել են Ծրագրի ԿՏՀ-ի սկզբնական 6-րդ տեղամասում և նրա հարակից տարածքում, Գորայքից
սկսվող շինարարության համար նախատեսված նախկին մերձատար ճանապարհի և Որոտանի
հովտում նախատեսված Ծրագրի մյուս բաղադրիչների տեղամասերի տարածքում: Բացի տվյալների հավաքագրումից, որը նպաստում է հետևանքների մեղմացմանը, այս պեղումները ծրագրի
տարածքում ընդհանուր հնագիտական նմուշների մասին ավելի խորը պատկերացում ապահո-
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վեցին, նախանշելով պահպանման սկզբունքները: Պեղումները հնարավորություն տվեցին հայկական հնագիտական թիմին առավել ճշգրիտ կերպով գնահատել ստորգետնյա պայմանները և
ռեսուրսները, քան հնարավոր է միայն վերհողային վկայությունների հիման վրա: Օրինակ,
փորձնական պեղումներից հետո հաստատվեց, որ որոշ հուշարձաններ, որոնք արտաքուստ
բրոնզե դարի դամբարանների տեսք ունեին, իրականում դամբարաններ չեն: Այս «ակնհայտ»
դամբարանների առկա պայմաններն արձանագրվել են` հետագայում ավելորդ ջանքերից խուսափելու համար:
2.12.2. Ծրագրի տարածքի հնագիտական գտածոներ
Ամուլսարի ծրագրի տարածքում իրականացված դաշտային աշխատանքների արդյունքում
առանձնացվել

են

ընդհանուր

թվով

479

մշակութային

ժառանգության

տեղամասեր:

Հավանական բոլոր տեղամասերը հնարավոր հնագիտական հուշարձաններ են կամ արդի
ժառանգության հուշարձաններ: Հաստատված հնագիտական հուշարձաններից մի քանիսը
ներառում

են

տեսանելի

և

մակերևույթին

պահպանված

կառույցների

ավերակներ:

Հնագիտական յուրաքանչյուր հուշարձանի մասին հակիրճ տվյալներն ամփոփված են աղյուս.
2.12.1-ում, որը ներառում է առկա վկայության հիման վրա ERM-ի տեսակետը յուրաքանչյուր
տեղամասի կարևորության վերաբերյալ: Տեղամասերը ներառում են.
 Հողի և քարի տարբեր չափերի բլրակներ, որոնք կարող են տարբեր ժամանակաշրջանների
դամբարաններ լինել, նրանցից մի քանիսը հնարավոր է Բրոնզե դարով (մ.թ.ա. 3400-1500թթ.)
թվագրվեն,
 Դամբարան-դամբարանադաշտեր քարերի վրա նշումներով, որոշ նշումներ աշխատանքի
արդյունք են և/կամ փորագրված են, իսկ հողաթմբերը թվագրվում են Միջին դարերով,
 Հավանական բնակավայր հուշարձաններ, որոնք թվագրվում են Ուշ միջնադարով և վկայված
են վերհողային ճարտարապետական ավերակներով,
 Նախապատմական վրանային հուշարձաններ և մինչ-բրոնզեդարյան մարդկանց գործունեության տարածքներ, որոնց մասին վկայում են բեկոտման և աղորիքային քարե
գործիքները:
 Արդի ժառանգության հուշարձաններ, որոնք ներառում են 20-րդ դարի հովվական սեզոնային
վրանատեղիներ հնարավոր դամբարաններով/դամբարանադաշտերով: Հայկական հնագիտական խումբը գրանցեց, որ այս հուշարձաններից մի քանիսը պատկանել են էթնիկ
ազերիներին:
Առաջարկվող Ծրագրի բաղադրիչների հետախուզական ուսումնասիրություններով բացահայտված հավանական մշակութային ժառանգության հուշարձանների տեսակների ամփոփագիրը բերված է ստորև: Շատ դեպքերում հավանական մշակութային ժառանգության տեղա-
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մասերից յուրաքանչյուրին վերագրված հուշարձանների տիպերը չեն հաստատվել հետազոտությունների որևէ տեսակով, և վերագրված հուշարձանների տիպերը պայմանական են մնում:
Առաջարկված Էրատո և Տիգրանես-Արտավազդես բացահանքերի տարածքում հայկական հնագիտական խումբը բացահայտել է ինը մշակութային ժառանգության հուշարձան: Վերջինները պայմանականորեն բնորոշվել էին իբրև դամբանաբլուրներ, քարե շրջաններ և օբսիդիանի սփռվածքներ: Ի լրումն այս ինը հավանական հուշարձանների, ևս հինգ հավանական
հուշարձան է բնորոշվել քարակույտերի տարածքում բացահանքերից հյուսիս-արևելք: Քարակույտերի տարածքում գտնված հավանական հուշարձանների տեսակները ներառում են քարե
շրջաններ/հիմքեր և դամբարաններ:
ԿՏՀ-ի տարածքում իրականացված հետախուզական աշխատանքներն իրականացվել են
հայկական հնագիտական խմբի կողմից 10 oրերի ընթացքում՝ 2013 թ. հոկտեմբերի 4-14-ը:
Հետազոտման տարածքը ներառում էր ԿՏՀ-ի նոր հենակետային տարածքը և շրջակա տեղանքը:
Հետախուզական խումբը ուսումնասիրվող տարածքում բացահայտեց ընդհանուր թվով 91 հավանական մշակութային ժառանգության հուշարձաններ: Դրանցից երեքը տեղակայված էին
առաջարկված հենակետային տարածքում և հարակից կառույցների հատվածում: Հետազոտությունն ի հայտ բերեց նաև վեց լրացուցիչ հավանական հուշարձան, ԿՏՀ-ից կամ նրա հետ
առնչվող կառույցներից 50 մ հեռավորության վրա: Հայակական հնագիտական խմբի կողմից
բացահայտված պայմանական հուշարձանների տիպերը ներառում են դամբարաններ, դամբարանախցեր, դամբանաբլուրներ կամ կուրգաններ, պատերի մնացորդներ և քարե կառույցների
հիմքեր: Երկու լրացուցիչ հավանական հուշարձաններ բացահայտվեցին ԿՏՀ հենակետային
տարածքում՝ այս հատվածի արբանյակային պատկերների ուսումնասիրության արդյունքում:
Այս հուշարձանները արբանյակային պատկերների վերլուծաբանի կողմից պայմանականորեն
բնորոշվել են իբրև հավանական դամբարաններ կամ դամբանաբլուրներ:
Մշակութային ժառանգության CH-335 տեղամասը բացայտվել էր ERM-ի հնագետի կողմից 2012 թ. նոյեմբերին, ԿՏՀ նախկին տարածքում իրականացված դաշտային հետախուզական
աշխատանքների ժամանակ: Ներկայումս առաջարկվող փոխակրիչ միջանցքը և հիմնական մերձատար ճանապարհն անցնում են հետազոտված տարածքով: Հուշարձանն իրենից ներկայացնում է խեցեբեկորների, օբսիդիանի ցլեպների և գործիքների բեկորների սփռվածք: Արտեֆակտերը սփռված են շուրջ 3.1 հա տարածքի վրա: Գյուղատնտեսական հողամաքրման աշխատանքների ժամանակ առաջացած մեծ քանակությամբ քարակույտեր են գտնվել տարածքում:
Այս քարակույտերը կարող են իրենցից ներկայացնել նախապատմական չոր շարվածքով կառուցված քարե շինությունների մնացորդներ, որոնք կարող են առնչվել հնագիտական հուշարձանի հետ: Դատելով հավաքված խեցեբեկորներից, հուշարձանը կարող է վերագրվել Նեոլիթյան
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կամ ավելի ուշ դարաշրջանի:
2014 թ. հունվարին ERM մշակութային ժառանգության մասնագետներն իրականացրել են
ԴԱԼ-ի, փոխակրիչ միջանցքի և հիմնական մերձատար ճանապարհի առաջարկվող տարածքների արբանյակային պատկերների վերլուծություն: Այս ուսումնասիրություններով բացահայտվել են մշակութային ժառանգության 35 անոմալիաներ առաջարկված Ծրագրի բաղադրիչների
տարածքում և հարակից հատվածներում: Ավելի ուշ, 2014թ. հունիսին հայկական հնագիտական
խումբն իրականացրել է դաշտային հետախուզական տեղազննություն այդ տարածքներում:
Հիշյալ հետազոտությունն իրականացվել էր ERM-ի կողմից բնորոշված անոմալիաների վերգետնյա ճշգրտում կատարելու, ինչպես նաև արբանյակային պատկերների վերլուծություններով
չբացահայտված լրացուցիչ հավանական հուշարձաններ հայտնաբերելու նպատտակով:
Հայկական հնագիտական խմբի կողմից ԴԱԼ, փոխակրիչ միջանցքի և հիմնական մերձատար ճանապարհի տարածքներում բացահայտվել է ընդհանուր առմամբ քառասուներկու հավանական հուշարձան, ներառյալ 25 հավանական հուշարձան՝ որոնք բացահայտվել էին արբանյակային պատկերների վերլուծությամբ: Մշակութային ժառանգության մնացյալ 17 անոմալիաները բնորոշվեցին իբրև 20-րդ դարի անասնագոմեր և կենդանիների մակաղատեղի-փարախներ կամ հողամաքրման աշխատանքների արդյունքում ձևավորված քարակույտեր: Հայկական
հնագիտական խմբի կողմից բնորոշված հավանական հնագիտական հուշարձանները ներառում
են հետևյալ տիպերը.


19-20-րդ դարերի կառույց և նրա հետ առնչվող դամբարան,



Էնեոլիթյան ժամանակաշրջանի արտեֆակտերի սփռվածք,



Հավանական բրոնզեդարյան դամբարաններ և ծիսական հուշարձաններ,



20-րդ դարի ազերի հովիվների սեզոնային վրանատեղու կառույցի ավերակներ, ներառյան հավանական դամբարաններ,



Ձկան պատկերով ժայռապատկեր, որն առնչվում է հավանական տաճարի մնացորդների
հետ:
Հնագիտական բացահայտված քառասուներկու հուշարձաններից տասնութը տեղակայ-

ված են ներկա Ծրագրի բաղադրիչների հենակետային տարածքում: Լրացուցիչ հինգ հուշարձան
գտնվում է Ծրագրի բաղադրիչներից 50 մ հեռավորության վրա:
2.12.3. Հնագիտական գտածոների գնահատումը
Հուշարձանների տեղադրությունը և գնահատված կարևորությունը նախատեսված Ծրագրի բաղադրիչների առնչությամբ ներկայացված են նկ. 2.12.3-ում: Վերստին այցելված հուշարձանների մեծ մասը գտնվում է Որոտան գետի հովտում: Ամուլսարի հանքի հատակագծի վերադասավորության շնորհիվ այս հուշարձանները ներկայումս տեղակայված են առաջարկված
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գործողությունների տարածքից դուրս: Հուշարձանների գնահատումը՝ իրականացված 138 վերստին այցելված տեղամասերում մշակութային ժառանգության որևէ հույժ կարևոր հուշարձան
Ամուլսարի Ծրագրի Խաթարման տարածքում1 կամ Խաթարման հենակետային գոտում2 չի բացահայտել:
Մինչ այժմ առանձնացված հայտնի և հնարավոր տեղամասերից բացի, հավանականություն կա, որ Ծրագրի տարածքում առկա լինեն նաև լրացուցիչ չբացահայտված հնագիտական
ռեսուրսներ: Բացահայտված այդ նոր տեղամասերը ամենայն հավանականությամբ կներառեն
արդեն առանձնացված տեղամասերին նմանատիպ հուշարձաններ: Հնագիտական այլ տիպի
տեղամասեր նույնպես կարող են հանդիպել, ինչպես նշվում է մշակութային համատեքստի
աղյուս. 2.12.1-ում: Այլ անհայտ հուշարձաններն ավելի հավանական է, որ գտնվեն հարթ, լավ
ջրահեռացումով տարածքներում` մշտական և կիսա-մշտական ջրային աղբյուրների (գետեր,
վտակներ, աղբյուրներ և այլն) մոտ: Անխաթար հնագիտական հուշարձաններ անկասկած ավելի
հավանական է, որ հանդիպեն այն տարածքներում, որոնք ենթակա են կայուն նստվածքային
պայմանների կամ հողի շերտագոյացման: Նկ. 2.12.1 և 2.12.2-ը ներառում են Ծրագրի տարածքի
ներկայացուցչական պայմանների լուսանկարները:

ա
բ
Նկար 2.12.1. Ծրագրի տարածքում հնագիտական պաշարների լուսանկարներ.
ա) բրոնզե դարի հնարավոր շիրիմ, բ) հնադարյան ճարտարապետության քարե մնացորդներ

1

2

Ծրագրի Խաթարման տարածք են բնորոշվել այն տարածքները, որոնք ֆիզիկապես զբաղեցված են
Ծրագրի ենթակառույցներով, ներառյալ ճանապարհները և բացահանքերը:
Մշակութային ժառանգության չափորոշիչներից ելնելով իբրև Ծրագրի Խաթարման հենակետային
տարածք է բնորոշվել ցանկացած տարածք, ուր զգալի հողային խաթարում է իրագործվելու: Սա
ներառում է Ծրագրի Խաթարման տարածքը, ինչպես նաև հարակից այն տարածքները, որոնք
խաթարվելու են շինարարարական գործունեության շրջանակներում:
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ա
բ
Նկար 2.12.2. Ծրագրի տարածքի տեղանքի լուսանկարներ
ա) բլրոտ տեղագրություն հարթավայրի հատակին, տեսարան դեպի հարավ,
բ) լեռնային տեղագրություն, տեսարան դեպի հյուսիս:

Նկար 2.12.3. Մշակութային ժառանգության գտածոների քարտեզը
Ծրագրի բաղադրիչների նկատմամբ

2.12.4. Լրացուցիչ դաշտային աշխատանքներ գնահատումից հետո
ERM-ի վերոհիշյալ դաշտային աշխատանքերն իրականացվել են հայկական խմբերի հետ
համաձայնեցված 2010-2014 թթ. հնագիտական պեղաշրջանների ընթացքում: Լրացուցիչ դաշտային աշխատանքները, որոնք ներառում են հավանական հուշարձանների առավել ինտենսիվ
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ուսումնասիրություններ, հնագիտական գնահատում և հնագիտական տվյալների հավաքագրմամբ պեղումներ, իրականացվելու են հայկական հնագիտական խմբի կողմից ERM-ի հետ
համատեղ: Այս աշխատանքների արդյունքները առավել հանգամանալից կներկայացվեն Ծրագրի հետագա փաստաթղթերում: Լրացուցիչ ուսումնասիրությունները և պեղումները նախատեսված են Ծրագրի տարածքում, առավելապես կենտրոնացվելով ծրագրված հողային խաթարման տարածքներում:
Աղյուս. 2.12.1-ը գունավորված է հուշարձանների կարևորության պիտակների համապատասխան, որոնք ներկայացված են նկ. 2.12.3-ում: Հուշարձանների կարևորության զանազան
մակարդակները նշվել են հետևյալ գույներով.
 Շատ բարձր կարևորության հուշարձաններ. մանուշակագույն,
 Բարձր կարևորության հուշարձաններ. կարմիր,
 Միջին կարևորության հուշարձաններ. նարնջագույն,
 Ցածր կարևորության հուշարձաններ. դեղին,
 Աննշան կարևորության հուշարձաններ. կապույտ և
 Չարժևորված կարևորության հուշարձաններ. սպիտակ:
Աղյուսակ 2.12.1. Հնագիտական գտածոների ցանկ
Տեղամասի
համարը

Հայաստանի Ծրագրի ERM-ի տեսաՀԿ տեղա- տեղամաս կետը կարևոմաս ՀՀ
րության
մասին

1

82.4, 82.5

2
3, 4
5, 6

84
84.1, 84.2
100.4, 100.3

7

98

8

100.2

9, 10

100.1, 100

11

99

ԿՏՀ 6

12

82.3

13

85

14

84.3

ԿՏՀ 6
300 մ արլ.
ԿՏՀ 6
Աննշան
35 մ արլ.
ԿՏՀ 6

15

85.1, 85.2

400 մ արլ. Անորոշ,
ԿՏՀ 6
այցելված չէ:

16

82.2

ԿՏՀ 6

Աննշան

ԿՏՀ 6

Միջին

Լուծույթի
Ցածր
ավազան

ԿՏՀ 6

Հայաստանի
հնագետների
նկարագրությունը

ERM-ի նկարագրությունը

Ղոշաբուլաղի
հնագույն գյուղական
բնակավայր
Դամբարան
Պատի ավերակներ
Դամբարան

Վերջին ժամանակների պատմական երկար լքված շինություն, 19-րդ դ-ի վերջ, 20-րդ դ-ի սկիզբ: Տեղամասը
հայտնի է Ղոշաբուլաղ անվանումով:

Դամբանաբլուր
Աննշան
ԿՏՀ 6

17

Դամբարան

Միջին

Դամբարան

Տեղամասի մակերեսին ակնհայտ և կասկածելի բնորոշիչների բացակայություն:
Տեղամասի մակերեսին ակնհայտ և կասկածելի բնորոշիչների բացակայություն: Պարզապես քարերի կույտ:
Տեղամասի մակերեսին ակնհայտ և կասկածելի
բնորոշիչների բացակայություն:
Մշակութային տեղամաս լինելու ցածր հավանականություն: Տեղամասի մակերեսին ակնհայտ և կասկածելի բնորոշիչների բացակայություն:
Հնարավոր փոքր դամբանաբլուր, հնարավոր է
կուրգան, նշված դաշտային քարերի ցրված
պատկերով:

Պատերի ավերակներ
Դամբարան

Տեղամասի մակերեսին ակնհայտ և կասկածելի բնորոշիչների բացակայություն:

Ժայռ
Մուսուլմանական
դամբարաններ / պատերի ավերակներ
Դիտարկումների
Տեղամասի մակերեսին ակնհայտ և կասկածելի բնորոաշտարակ
շիչների բացակայություն:
Հավանական մեծ դամբարանաբլուր, հնարավոր է
կուրգան, պահակակետից 200 մ հս.-արմ. Հողածածկի
բնական աճ: Փոքր դաշտային քարերի` որպես կնիքքարեր ծառայող քարեր, խիտ կուտակում:
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Տեղամասի
համարը

Հայաստանի Ծրագրի ERM-ի տեսաՀԿ տեղա- տեղամաս կետը կարևոմաս ՀՀ
րության
մասին

18

81.1, 82, 82.1

ԿՏՀ 6

Ցածր

ԿՏՀ 6

Բարձր

ԿՏՀ 6

Ցածր

Հայաստանի
հնագետների
նկարագրությունը

Դամբարան

19
20
21

81

22

85.3

23

86, 86.1

900 մ արլ.
ԿՏՀ 6
Անորոշ,
850 մ արլ. այցելված չէ:
ԿՏՀ 6

Դամբարան

ERM-ի նկարագրությունը

Մակերեսի բնորոշիչները կասկածելի են: Հնարավոր է
լինի փոքր դաշտային քարերի բնական կուտակում
կամ հավանաբար փոքր դամբարանադաշտ:
Հավանական դամբարանաբլուր, հնարավոր է կուրգան: Փոքր, 10 մ-ից քիչ երկարությամբ և 75 սմ բարձրությամբ:
Մեծ դամբարանադաշտ 2 Վաղ Քրիստոնեական/
մուսուլմանական փորագրված տապանաքարերով:
Մակերեսի բնորոշիչները կասկածելի են: Կարծես
պարզապես փոքր դաշտային քարերի բնական փոքր
կուտակում:

Քարակույտեր
Դամբարան/պատերի
ավերակներ

24

97.1

ԿՏՀ 6

Ցածր

Դամբարան

Մակերեսի բնորոշիչները կասկածելի են: Հնարավոր է
լինի փոքր դաշտային քարերի բնական կուտակում
կամ հավանաբար փոքր նախապատմական դամբարանադաշտ:

25

80.1

ԿՏՀ 6

Աննշան

Քարակույտեր

Տեղամասի մակերեսին ակնհայտ և կասկածելի բնորոշիչների բացակայություն:

26

86.2

27

87

28

87.1

29

950 մ արլ.
ԿՏՀ 6
750 մ արլ. Անորոշ,
ԿՏՀ 6
այցելված չէ:
700 մ արլ.
ԿՏՀ 6

79.1, 80
ԿՏՀ 6

Ցածր

Դամբարան

Քարակույտեր
Դամբարան և
պատերի ավերակներ

Մակերեսի բնորոշիչները կասկածելի են: Հավանական
է գյուղատնտեսական գործունեության արդյունքում
հավաքված ժամանակակից քարերի կույտ և/կամ
ժամանակակից դաշտային պատ:

Դամբարան և
քարակույտեր

Մակերեսի բնորոշիչները կասկածելի են:

Դամբարան

Քարով շարված/լցված հավանական դամբարան:

30

78.2, 79

31

75.1, 76

ԿՏՀ 6

32

87.2

700 մ արլ. Անորոշ,
ԿՏՀ 6
այցելված չէ:

Քարակույտեր

33

75

ԿՏՀ 6

Աննշան

Դամբարան

Տեղամասի մակերեսին ակնհայտ և կասկածելի բնորոշիչների բացակայություն:

34

74

ԿՏՀ 6

Միջին

Դամբանաբլուր

Հավանականմեծ դամբանաբլուր, հնարավորէ կուրգան: Նրա մեջտեղում փորվել է մեծ և խորը փոս:

35

78, 78.1

ԿՏՀ 6

Ցածր

Դամբարան և
քարակույտեր

Մակերեսի բնորոշիչները կասկածելի են: Մակերևույթի քարերը, հավանական է, որ պարզապես ժայռեր են,
սակայն դժվար է ասելը:

36

77
ԿՏՀ 6

Աննշան

37

71, 72, 72.1,
73

38

70

Դամբարան

ԿՏՀ 6
39

69

40

68

Բարձր

Ցածր

Դամբարան և
քարակույտեր

Դամբարան

89

Մակերեսի բնորոշիչները կասկածելի են: Հավանական
է, որ այն պարզապես ժամանակակից դաշտային պատ
է:
Մակերեսի բնորոշիչները կասկածելի են: Հավանական
է, որ ժամանակակից դաշտային քարերի կույտ է:

ԿՏՀ 6

Աննշան

Դամբարան

41
Տ42

Տեղամասի մակերեսին ակնհայտ և կասկածելի բնորոշիչների բացակայություն:

ԿՏՀ 6
Շար.

Բարձր
Դամբանաբլուր

Տեղամասի մակերեսին ակնհայտ և կասկածելի բնորոշիչների բացակայություն:
Քարով շարված/լցված դամբարան: Քարերի վրա աճած
հին մամուռ: Հնարավոր է, նախապատմական:
Քարե շրջանակ, հնարավոր է, որ կապված է հարակից
պոտենցիալ դամբարանաբլուրի հետ, հնարավոր է
կուրգան և հավանաբար ավելի մեծ հուշարձանի
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Տեղամասի
համարը

Հայաստանի Ծրագրի ERM-ի տեսաՀԿ տեղա- տեղամաս կետը կարևոմաս ՀՀ
րության
մասին

Հայաստանի
հնագետների
նկարագրությունը

ERM-ի նկարագրությունը

հատված:
Հավանական դամբարանաբլուր, հնարավոր է կուրգան: Հավանաբար ավելի մեծ հուշարձանի հատված:

43
44

67.5

45

87.3, 88

46
47

67.4
67.3

ԿՏՀ 6
Շար.
5 մ արլ.
ԿՏՀ 6
Շար.
ԿՏՀ 6
Շար.

Ցածր

Քարակույտեր

Բարձր

Դամբարան

Աննշան

Քարակույտեր
Դամբարան

Մակերեսի բնորոշիչները կասկածելի են: Հավանական
է, որ ժամանակակից դաշտային քարերի կույտ է:
Քարե շինության հիմքեր, հնարավոր է պատմական
կամ հնագույն ժամանակներից: Հավանաբար ավելի
մեծ հուշարձանի հատված:
Տեղամասի մակերեսին ակնհայտ և կասկածելի բնորոշիչների բացակայություն:

Միջին

Դամբարան

Մակերեսի բնորոշիչները կասկածելի են: Հնարավոր է
լինի փոքր դաշտային քարերի բնական կուտակում,
ժամանակակից գյուղատնտեսական քարակույտ կամ
հավանաբար փոքր դամբարանադաշտ:

48

90

ԿՏՀ 6
Շար.

49

67.2

ԿՏՀ 6
Շար.

Աննշան

Դամբարան

Տեղամասի մակերեսին ակնհայտ և կասկածելի բնորոշիչների բացակայություն:

50

91

5 մ արլ.
ԿՏՀ 6
Շար.

Բարձր

Դամբանաբլուր

Հավանական դամբանաբլուր , հնարավոր է կուրգան:
Հավանաբար ավելի մեծ հուշարձանի հատված:

51

67, 67.1

ԿՏՀ 6
Շար.

Ցածր

Դամբարան

Մակերեսի բնորոշիչները կասկածելի են: Հավանական
է, որ այն պարզապես ժամանակակից դաշտային
քարերի կույտ է:

52

92

Անորոշ,
Այցելված չէ:

Դամբանաբլուր

53
54

93

55, 56

96, 97, 95

57

66, 66.1

58

93.1

59

94

60

65.2

61

65.1

62

62

63

64

65

50 մ արլ.
ԿՏՀ 6
Շար.
ԿՏՀ 6
Շար.
150 մ արլ.
ԿՏՀ 6
Շար.
ԿՏՀ 6
Շար.

Բարձր
Անորոշ,
Այցելված չէ:

Միջին

ԿՏՀ 6
Բարձր
Շար.
150 մ արլ.
Անորոշ,
ԿՏՀ 6
Այցելված չէ:
Շար.
ԿՏՀ 6
Շար.

ԿՏՀ 6
Շար.-ից 5
մ հյուսիս
ԿՏՀ 6
Շար.-ից
անմիջապես արլ.
ԿՏՀ 6
63, 63.2, 63.1, Շար.-ից
64
35 մ
հյուսիս
Կոնվեյերային
հոսքագծից 200 մ
հյուսիս

Աննշան

Հնարավոր է քարով շարված/ լցված դամբարան:
Դամբանաբլուր

Դամբարան

Մակերեսի բնորոշիչները կասկածելի են: Հավանական
է, որ այն պարզապես ժամանակակից դաշտային
քարերի կույտ է: Հնարավոր է լինի փոքր դաշտային
քարերի բնական կուտակում կամ հավանաբար փոքր
դամբարանադաշտ:

Դամբարան

Հնարավոր է քարով շարված/ լցված դամբարան:

Պատերի ավերակներ
Դամբարան
Օբսիդիանի
գործիքներ
Դամբարան

Շատ բարձր

Կուրգան

Պատմական գյուղական կառույցների խումբ, հավանաբար 20-րդ դարի սկիզբ:

Ցածր

Միջին

Շատ բարձր

Տեղամասի մակերեսին ակնհայտ և կասկածելի բնորոշիչների բացակայություն: Օբսիդիան չի գտնվել:
Տեղամասի մակերեսին ակնհայտ և կասկածելի բնորոշիչների բացակայություն:
Կուրգան, որը ներկայում պեղվում է: Ենթադրվրում էր,
որ գտնվում է նախկին Ծրագրի խաթարման տարածքում (ԿՏՀ 6) սակայն փաստորեն այդպես չէ:

Դամբարան և
դամբանաբլուր

Միջնադարյան բնակավայր հնարավոր է
դամբարանով: Ներկայում պեղվում է:
Շատ մեծ պոտենցիալ բնակավայր, որը ներառում է
տարբեր մակարդակների վրա մի շարք մեծ պատերի
համալիրներ և հնարավոր տնային կառույցներ: Նեոլիթի և հնագույն ժամանակներում մարդկանց կողմից
զբաղեցված տարածքներ:
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66

67

Հայաստանի Ծրագրի ERM-ի տեսաՀԿ տեղա- տեղամաս կետը կարևոմաս ՀՀ
րության
մասին

41, 41.2, 42,
42.1, 44, 45,
45.1, 46, 47,
48, 48.1, 49

Շինարարական
մոտեցնող Շատ բարձր
ճանա36, 37, 38, 39,
պարհ
40, 41, 42, 43,
44, 45, 45.1,
46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53,
56, 73, 74, 75

68

58

69

60

70

59

71

69

72

51.1, 52.1,
52.2, 52.3

73

49.2, 49.3

74

49.1

75

65, 66

76

55

77

1.1, 1.4, 1.5

78
79

1.3
1, 1.2

80

13, 14

81

12

82
83ա
83բ
84

11
10
9
8

85

4, 5, 6, 7

Տեղամաս
11-րդի
Աննշան
հվ.-ում
Տեղամաս
11-րդի
տարածքում
Տեղամաս
11-րդի
անմիջապես
արլ.-ում
11-րդ տեղամասի
անմիջապես արլ.ում
Տեղամաս
11-րդի
անմիջապես
արմ.-ում
Տեղամաս
13-րդից
50 մ արլ.

Աննշան

Դամբարան,
դամբանաբլուր,
քարակույտեր

Դամբարան և
դամբանաբլուր

Մշակութային բլուր, ոչ դամբարան, ուղղագիծ ճարտարապետությամբ: Գտնվում է պոտենցիալ հնագույն
բնակավայրից հյուսիս`գետից այն կողմ: Բլրի վրայի
ճարտարապետական ավերակներից երևում է, որ
ժայռերի շերտը օգտագործվել է որպես հարավային
պատ: Դիտարկվել է կլոր/ աբսիդալ հիմք: Ժամանակահատվածը պարզ չէ, սակայն հավանական է
հնագույն ժամանակների:
Հնարավոր է շատ մեծ դամբարանադաշտ, որն ընդգրկում է դամբանաբլուր (հնարավոր է կուրգան) և հին
քրիստոնեական և մուսուլմանական դամբարաններ:
Բազմաթիվ հավանական դամբանաբլուրներով լի
կուրգանների դաշտ, որը գտնվում է տեղամասի հարավային ծայրում, պարզվում է, խիստ խաթարված է
առկա խողովակաշարով:

Կացարան
Շրջանաձև քարե
շարվածք` վիթխարի Տեղամասի մակերեսին ակնհայտ և կասկածելի բնորոքարերով շարվա±ծ:
շիչների բացակայություն:
Պատերի ավերակներ
(?)
Դաշտային քարերի կույտ` գյուղատնտեսական դաշտերից հավաքված: Հնագիտական տեղամաս չէ: ՀասՄերկացում 13-րդ
տատվել է այս տարածքի մոտ տեղի հովվի հարցումներով:

Դամբարան

Ժայռ` մշակութային հատկանիշ չէ:

Ցածր

Դամբարան

Հնարավոր է քարով շարված/լցված դամբարան:

Աննշան
Դամբարան

Միջին

Ապարների շրջանաձև տեղակայվածություն
Դամբարան, քարակույտեր, կացարան
Դամբարան
Դամբանաբլուր
Դամբարան և
Դամբանաբլուր
Դամբանաբլուր

Հս.
Էրատո

Ժայռ` մշակութային հատկանիշ չէ:

Հավանական ավերված դամբարանաբլուր, հնարավոր
է կուրգան
Ժայռ` մշակութային հատկանիշ չէ:

Աննշան
Էրատո

ERM-ի նկարագրությունը

Աննշան

Տեղամաս
13-րդի
Աննշան
տարածքում

Հս.
Էրատո
Հս.
Էրատո

Հայաստանի
հնագետների
նկարագրությունը

Դամբանաբլուր

Ըստ ասվածի` դամբարան է: Քարերի ուտակում է`
նման հանքափոսի: Ընդհանրապես այս տիպի գլաքարերով լեցուն փոսեր լայնորեն տարածված են Էրատոյի այս կողմում: Մեկնաբանվում են որպես բնական
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րության
մասին

86

3

87

1

Էրատո

88
89

2
76

Էրատո

90

77

92

78

93

79

94-108
109-111
112
113
114

15-29
30-32
33
34
35

Հողակույտեր

115

54

ԿՏՀ 13

116

57

117

61

118

62

119

63

120

64

121
122
123
124

67
68
70
71

125

72

126

80

127

81

128

82

129

83

130

84

131

85

132

86

133

87

134

88

Տիգրան

135
136
137
138, 139
140
141
142
143
144

1.6
2
2.1
3, 4
5
6
6.1
7
8

ԿՏՀ12

Արտավազդես

Ցածր

Աննշան

Անորոշ,
այցելված չէ:

ԿՏՀ 11

ՀողակույԱնորոշ,
տեր
այցելված չէ:
ԿՏՀ 11

Փառանձեմ

Արշակ
Անորոշ,
այցելված չէ:

Հայաստանի
հնագետների
նկարագրությունը

Քարե շրջանակ

ERM-ի նկարագրությունը

լանդշաֆտային տարրեր:
Ժայռ` մշակութային հատկանիշ չէ:
Ըստ ասվածի` քարե շրջանակ է: Իրականում եռանկյունաձև տարր է` փոքր դաշտային քարերից շարված:
Պարզ չէ, թե արդյոք մշակութային արժեք ունի, թե` ոչ:
Եթե մշակութային է, հավանական է, որ հանդիսանում
է ժամանակավոր կառույց: Առնչվող գտածոներ չեն
հայտնաբերվել:

Դամբանաբլուր
Ժայռ` մշակութային հատկանիշ չէ:
Օբսիդիանի կտորներ
Նախկինում պեղված տեղամաս, սակայն երևում է, որ
Քարե շրջանակ 1
միայն Ժայռը ծածկված չէ: Տեղամաս չէ:
Քարե շրջանակ 2
Ժայռ` մշակութային հատկանիշ չէ:
Մշակութային առանձնահատկությունների բացակաՔարե շրջանակ 3
յություն:
Դամբարան
Դամբանաբլուր
Դամբարան
Դամբանաբլուր
Դամբարան
Ժայռային քառակող
աստիճան
Ուշ միջնադարյան
գերեզմանա-տուն
Դամբարան 9
Մեծ և փոքր քարերով
շարվածքի հետքեր
(?)
Դամբարաններ
Քարային կուտակումներ (?)
Դամբարան 1
Մերկացում 12
Դամբանաբլուր
Դամբարան
Դամբարանադաշտի
հարավային սահման
Ծածկասալեր (?)
Դամբարան`
քարարկղ
Դամբանաբլուր քարե
շրջանով
Քարե շրջանակ(?)
Քարե շրջանակ
կենտրոնում ծածկասալով
Դամբանաբլուր քարե
շրջանով
Դամբանաբլուր քարե
շրջանով(?)
Դամբանաբլուր
Օբսիդիանի գործիք
նիզակի սայր
Խեցեղեն գտածոներ
Դամբանաբլուր
Ժայռ
Դամբանաբլուր
Քարե զամբյուղ
Դամբարան
Քարակույտեր
Դամբանաբլուր
Դամբարան
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րության
մասին

145
146-148
149
150-152
153
154
155
156
157
158

9
10, 10.1, 10.2
11
11.1, 12, 13
14
15
16
17
18
18.1

Դամբանաբլուր
Դամբարան
Դամբանաբլուր
Դամբարան
Դամբանաբլուր
Դամբարան
Դամբանաբլուր
Դամբարան
Կացարան
Դամբարան

159

18.2

Պատի ավերակներ

160

18.3

Օբսիդիանի
գործիքներ

200, 201
202, 203
204, 205
206, 207
208
209, 210

18.4, 19, 20,
21, 22
23
23.1, 23.2
24
25-28
28.1
29
30-35, 35.1,
36, 36.1, 36.2 ԿՏՀ12
37
38, 39
40
40.1
41, 41
41.1, 41.2, 42,
42.1, 43, 50,
50.1
50.2, 50.3
51, 52
52.1, 52.2
53, 54
54.1
54.2, 54.3

211

54.4

212-214

55, 56, 57

215

57.1

216

221

57.2
58, 59, 59.1,
59.2
59.3

222

59.4

223
224
225
226
227

60
60.1
61
ԿՏՀ12
61.1
61.2
61.3, 61.4, 83,
101-104
104.1
105
105.1
105.2
106, 106.1
106.2, 107-

161-165
166
167, 168
169
170-173
174
175
176-185
186
187, 188
189
190
191, 192
193-199

217-220

228-234
235
236
237
238
239, 240
241-252

Հայաստանի
հնագետների
նկարագրությունը

Դամբարան
Դամբանաբլուր
Քարակույտեր
Դամբանաբլուր
Դամբարան
Կացարան
Դամբանաբլուր
Անորոշ,
այցելված չէ:

Դամբարան
Դամբանաբլուր
Դամբարան
Դամբանաբլուր
Դամբարան
Դամբանաբլուր
Դամբարան
Քարակույտեր
Դամբարան
Քարակույտեր
Դամբարան
Քարակույտեր
Դամբարան
Մուսուլմանական
գերեզմանաքար
Դամբարան
Մուսուլմանական
գերեզմաններ
Դամբանաբլուր
Դամբարան

Անորոշ,
այցելված չէ:

Քարակույտեր
Օբսիդիանի
գործիքներ
Դամբարան
Քարակույտեր
Դամբարան
Պատերի ավերակներ
Դամբարան
Խեցեղեն գտածոներ
Դամբարան
Պատի ավերակներ
Կացարան
Դամբարան
Խեցեղեն գտածոներ
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Հայաստանի
հնագետների
նկարագրությունը

253

113, 113.1,
114, 114.1,
114.2
115

Դամբանաբլուր

254, 255

115.1, 116

Դամբարան

256, 257

117, 118
119, 120,
120.1, 120.2,
120, 3, 120.4
120.5
121, 122
123, 123.1,
123.2
123.3
124
125
125.1, 125.2,
125.3, 125.3,
125.4

Դամբանաբլուր

258-263
264
265, 266
267-269
270
271
272
273-277
278
279

Դամբարան
Խեցեղեն գտածոներ
Դամբանաբլուր
Դամբարան
Ժայռ
Դամբարան
Դամբանաբլուր
ԿՏՀ12

Անորոշ,
այցելված չէ:

Դամբարան
Հնարավոր
դամբարան

Չսահմանված

ԿՏՀ 6

Աննշան

281

Չսահմանված

ԿՏՀ 6

Միջին

282

Չսահմանված

ԿՏՀ 6

Բարձր

Դամբարան

Չսահմանված

ԿՏՀ 6

Ցածր

Դամբարան

280

283

Հնագույն քարապատկերներ
Դամբարան

284
285
286
287
288
289
290
291
292
293

ERM-ի նկարագրությունը

Պեղվել է, բայց ոչինչ չի գտնվել:
Հուշարձան չէ:
Մի քանի փորագրված քարեր: Սակայն
քարապատկերները կարող են հետաքրքիր լինել: Ոչ
վերջնական:
Հնարավոր դամբարան կամ կրոմլեխ:
Հնարավոր դամբանաբլուր, հնարավոր է կուրգան
հարակից 5 փոքր բլուրներով կամ կրոմլեխներով:
Շատ օբսիդիանի քարե գործիքներ և վաղ բրոնզե ժամանակի սև փայլուն խեցեղեն:
Թալանված դամբարան: Գտնվել է սարդիոնի մի քանի
կտոր, փեսացուի ոսկորից ուլունքներ: Կարող է նման
լինել այսօր գտնված մյուս կուրգանին: Կարող է
ունենալ հարակից կրոմլեխներ:
Հավանական դամբարան:
Հավանական մեծ կլոր կրոմլեխ է: Լավ պահպանված:
Համակենտրոն շրջանակների երկու խումբ, որոնք
առկա են մեծ պատի մոտ երկու երկու ուղղությամբ:
Օբսիդիանի և բրոնզե գործիքներ, պարզ չէ արդյոք
դամբարան է:

Չսահմանված

Լուծույթի
Բարձր
ավազան

Դամբարան

Չսահմանված
Չսահմանված
Չսահմանված
Չսահմանված

Լուծույթի
Միջին
ավազան

Դամբարան

ԿՏՀ 6

Բարձր

Աշելյան գործիքներ

Աշելյան գործիքի գտնվելու վայր

ԿՏՀ 6

Ցածր

Քարե գործիքներ

Մեծ պատ, որտեղ մոտ 50 օբսիդիանի գործիքներ են
հայտնաբերվել, անհայտ է արդյոք դամբարան է:

ԿՏՀ 6

Բարձր

Աշելյան գործիքներ

Երեք Աշելյան ձեռքի հատիչների տեղամաս

Չսահմանված

ԿՏՀ 6

Աննշան

Աշելյան գործիքներ

Չսահմանված

ԿՏՀ 6

Աննշան

Քարե գործիքներ
Քարե գործիքներ

294

Չսահմանված

ԿՏՀ 6

295
296
297
298
299, 300

Չսահմանված

Անձրևաջրերի
Միջին
ավազանի
ց 50 մ արլ.

Ցածր

Հնարավոր
dամբարան

Փոսորակ, որը փորվել է օբսիդիանի և Աշելյան
գործիքների փնտրման նպատակով (ERM-ը վստահ չէ
թե արդյոք սա հուշարձան է):
Տեղամասը, պարզվել է, որ շատ քիչ , մի քանի բնական
օբսիդիանի կտորներ է պարունակում:
Ոչինչ չի գտնվել հետազոտման համար:
Միայն մի քանի օբսիդիանի կտորներ, ոչ համոզիչ:
Օբսիդիանի փոքրաթիվ ցլեպներ: Դաշտային
գնահատման ժամանակ օբսիդիանի բեկորները
գնահատվել են իբրև բնական ցլեպներ:
Հավանական դամբարան

Դամբարան
Հավանական դամբարան կամ կրոմլեխ
Հավանական կրոմլեխ
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կայան

301
302, 303
304
305

Հայաստանի
հնագետների
նկարագրությունը

Հավանական եռանկյունաձև կրոմլեխ
Հավանական կրոմլեխ

ԿՏՀ 6
ԿՏՀ 6

Բարձր

Դամբարան

Չսահմանված

ԿՏՀ 6

Ցածր

Դամբարան

Չսահմանված

Փոխակրի
չի գոտի
Բարձր
Փոխակրի
չի գոտի

Չսահմանված

Նախկին
փոխակրի Միջին
չի գոտի

Հնարավոր է փոքր դամբարան փոխակրիչի գոտուց
արևմուտք
Հնարավոր կուրգան/կրոմլեխ:
Հնարավոր է ավելի փոքր կրոմլեխ:

ԿՏՀ 6

Ցածր

Հնարավոր փոքր դամբարան

Բարձր

Հնարավոր է մեծ քարե դամբարան/կրոմլեխ:

Միջին

Հնարավոր փոքր դամբարան

307

309

Դամբարան
Դամբարան

310
311-313
314
315
316
317
318

Չսահմանված
Չսահմանված
Չսահմանված
Չսահմանված

322-324

Չսահմանված

ԿՏՀ 6

Տեղամաս
12-րդից
Բարձր
100 մ արլ.
ՏեղամասՄիջին
19

Մուսուլմանական դամբարանատուն
Հնարավոր կրոմլեխ

Չսահմանված

ՏեղամասԲարձր
19

Հավանական մեծ դամբանաբլուր, հնարավոր է
կուրգան` գտնվող բնակավայրի հուշարձանի վրա:
Քարե կառույց, հնարավոր է տուն:
Քարե շրջան
Քարե կառույց
Քարե շրջան
Քարե կառույց, հնարավոր պատ/շինության ավերակ:

Չսահմանված

ՏեղամասՑածր
19

Ժամանակակից հովվի գրիչ

Չսահմանված

Տեղամաս- Բարձր
19
Բարձր

325

331
332
333

335

339-346
347-353
354-356
357-414

Օբսիդիանի ցրված կտորներ: Դեբիտաժ: Հնարավոր է,
որ լվացվել է վերևից: Նմուշ է վերցվել:
Քարե շրջան օբսիդիանի գործիքներով:

Տեղամաս19
Միջին
Տեղամաս14

334

336
337-338

Հնարավոր մեծ կրոմլեխ: Պետք է խուսափել:
Հնարավոր է փոքր դամբարան

319

326
327
328
329
330

Հավանական դամբարան. ներկայում պեղվում է:
Բրոնզե և Երկաթե դարի խեցեղեն, օբսիդիանի գործիք,
կովի/ձիու ոսկորներ (2):
Կրոմլեխ, ներկայումս պեղվում է: Լավ պահպանված
դրոմոս:
Հավանական դամբարան, սակայն շատ ցածր
հավանականությամբ: Այստեղ առկա են ժայռային
մերկացումներ: Միակ վկայությունը նրա վրա աճող
հատապտուղների կլորավուն թուփն է: Սակայն
հավանական է, որ ավելի հետաքրքիր բացահայտումներ դեռ կարող են արվել պատահական:
Հավանական երկու կրոմլեխներ, սակայն համոզիչ չեն:
Հնարավոր է, որ տեղամասի մի մասը ընկած է
անմիջապես արևելքում:
Հավանական մեծ դամբարանաբլուր, հնարավոր է
կուրգան, գտնվում է ազդեցության տարածքից դուրս:

Չսահմանված
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308
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Հնարավոր փոքր քարե դամբարան:

-

Չսահմանված
Տեղամաս- Անորոշ,
28
այցելված չէ:

Դամբանաբլուր
Քարայր
Դամբանաբլուր

Գտածոների լայն սփռվածք, ներառյալ` օբսիդիանի
գործիքներ և խեցեղենի կտորներ:
Հավանական առտնին կառուցներ, որոնք պարզվել են
արբանյակային պատկերների ուսումնասիրությամբ
Հավանական կուրգան, որը պարզվել է արբանյակային
պատկերների ուսումնասիրությամբ
-
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415-422
423-433,
435
436-437
438
439-440
441
442
443
444
445
446
447
448
449

Տեղամաս27

450
451
452
453
454
455
456
457

Տեղամաս27

458
459
460
461
462
463

465
466

468
469
470
471
472
473
475
476
477
478

479

Չսահմանված

Փոխակրիչ միջանցք /
հիմնական մերձատար
ճանապարհ

Անորոշ,
այցելված չէ:

ERM-ի նկարագրությունը

Շրջանաձև քարե
պատի հիմքեր

-

Դամբարան

-

Պատեր
Ֆալլիկ մենաքար
Առանձնացված փոքր
կառույց
19-20-րդ դարերի
կառույց և գերեզման
Դամբարան
Էնեոլիթյան արտեֆակտերի սփռվածք
Պատի ավերակներ
Ժայռապատկեր
Կտեիս
Կառույցների խումբ
Մեծ կառույց
Դամբանաթումբ
Անասունների
մակաղատեղի
Ժայռապատկեր և
տաճար
Կառույցների խումբ
Առանձնացված փոքր
կառույց
Կառույց
Աշտարակ
Ճանապարհ
Աշտարակ
Դարավանդային
պատ
Օբսիդիանե գործքի
Դամբանաթմբեր

-

Աշտարակ

464

467

Հայաստանի
հնագետների
նկարագրությունը

Քարակույտ կենտրոնում աշտարակով
Դամբանաթումբ
Դամբանաթմբեր
Դիտակետ և դամբանաթումբ
Դարավանդ
Դիտակետ
Աշտարակաձև քարե
բլուրներ
Քարե աշտարակ
Պատ
Քարե աշտարակ
Օբսիդիանի
արտեֆակտեր
Դամբարաններ
Ամրոցի պատ
Սրբարան
20րդ դարի ազերի
հովիվների վրանատեղի և հավանական
մանկական գերեզման

-

-
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3. ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
3.1. Մոտեցումը
Տեխնիկական, տնտեսական, բնապահպանական և սոցիալական տեսանկյունից այլընտրանքային տարբերակների վերլուծությունը կազմել է Ամուլսարի ծրագրի նախագծման ու
գնահատման գործընթացի մաս:
Քանի որ Ծրագիրը տեղակայվելու է «տեխնածին 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 տեխնածին 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 թթ.` «Գոլդեր Ասոշիեյթսի» կողմից մշակված տեղամասերի այլընտրանքային գնահատման մեթոդաբանության համաձայն: Այս գնահատումների արդյունքը Ծրագրի Նախագծումն էր, որն արձանագրված է 2014թ. Տեխնիկատնտեսական հիմնավորման (ՏՀ) մեջ, որի համար Գեոթիմը 2014 թ. նոյեմբերին ձեռք է բերել ընդերքօգտագործ
իրավունք:
2015թ. Գեոթիմը Սամուել Ինջինիրինգ («Սամուել») ընկերությանը հանձնարարեց հետագա տեխնիկատնտեսական աշխատանքները: 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 գլխի մեջ:
Ծրագրի նախագծի ողջ ընթացքում, տեղեկացվել է այլընտրանքային տարբերակների
մասին շահառուների ներգրավման խիստ ծրագրով: Ստեղծվել է Շահագրգիռ կողմերի ներգրավման պլան (ՇԿՆՊ)` Ծրագրի նախագծման և շահագործման ընթացքում շահագրգիռ կողմերի հետ խորհրդատվություններն ու հաղորդակցությունն ուղղորդելու համար: ՇԿՆՊ-ն կանոնավոր կերպով թարմացվում է: Վերջինը թարմացվել է 2016 թ. հունվարին 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
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ՇՄԱԳ պատրաստման ընթացքում տեղի են ունեցել ամենաքիչը 250 հանդիպումներ համայնքների, ընդհանուր շահագրգիռ կողմերի և պետական պաշտոնյաների հետ:
Ծրագրի այլընտրանքները գնահատելիս Գեոթիմ 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 տեխնածին 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 տեխնածին 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:
 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` Գեոթիմը) 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 հաս-

կանում ենք Ծրագրի օբյեկտների դասավորության ուրիշ տարբերակներ, այլ արտադրական
ու տեխնոլոգիական պրոցեսներ ու շինարարական մեթոդներ, գծային համակարգերի համար
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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 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"
 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 հնարավորությունը: 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 Գեոթիմ

335

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):

3.2. Դիտարկված այլընտրանքային տարբերակները
Այլընտրանքային տարբերակների մանրակրկիտ գնահատում կատարվել է 2014 թ.-ին
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

1

Վառելիքի և ցիանիդի փոխադրումներ

Ամուլսարի տեխնիկատնտեսական հիմնավորում, SGS Metcon / KD Engineering (SGS), Golder Associates, AMC և ՈՒԱԻ,
2013թ.
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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



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:

3.3. 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 տեխնածին 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 տեխնածին
ազդեցության ենթարկված հողերի վերականգնման ու խնամքի հետ:
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Զրոյական տարբերակի ընտրության դեպքում կվերանան նաև մի շարք հնարավորություններ, այդ թվում.



Նախագծի իրականացման ընթացքում արժեքավոր օգտակար հանածոների արդյունահանումից բխող տնտեսական հնարավորությունները մարզային և 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:

3.4. 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 աղյուս. 3.1.-ում:
Այս ծրագրի համար պատրաստվել է Տեղամասի այլընտրանքների վերլուծության (ՏԱՎ)
երկու հաշվետվություն դեռևս 2013թ. առաջինը վերաբերում է ԿՏՀ-ին, իսկ երկրորդը՝ ԴԱԼ-ի
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:
3.4.1. ԴԱԼ-ի և ԿՏՀ-ի կառուցման համար առավել նախընտրելի տեղամասերը
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: Նկ. 3.1-ում ներկայացված են դիտարկված բոլոր տեղամասերը և Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի յուրաքանչյուր կողմում 3000 մ-անոց բուֆերային գոտին:
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Մնացած չորս տեղամասերը՝ 11-րդ, 13-րդ, 19-րդ և 27-րդ, գնահատվել են 2013 թ.-ի ԴԱԼ-ի ՏԱՎում (Գոլդեր 2013թ.)՝ որպես կիսամյակային քանակական գնահատման մաս:

Աղյուսակ 3.1. Տեղամասերի ընտրության այլընտրանքային տարբերակներ
Նախագծի
բաղադրիչները

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

Շինարարական
ճամբարի և
շահագործման
ընթացքում
կացարանների
տեղամասերը

Այլընտրանքային տարբերակների վերլուծության ժամանակ ցուցաբերված
մոտեցումը
Օգտակար հանածոները, այդ թվում` թանկարժեք մետաղները, 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:
ԴԱԼ-ի և ԿՏՀ-ի համար հարմար տեղամասերի 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 նպատակահարմարությունը և իրավական հիմքերը:
 Զտման արդյունքում, զտման չափանիշների և գնահատման մատրիցայի ստեղծում՝ կազմելու լավագույն տեղամասերի ցանկը.
 ՀՀ-ի օրենքներն ու կանոնակարգերը՝ հիմնականում Սևանալճի մասին օրենքը, որը
ներառում է խիստ պահանջներ մշակման կայանների տեղամասերի և այն
տարածքների վերաբերյալ, որտեղ հանքագործությունն ու մշակումը սահմանափակված են:
3 Նախնական զտումն անցած տեղամասերի կիսաքանակական գնահատում, որի
ժամանակ յուրաքանչյուր տեղամաս դասակարգվել է 2-րդ փուլում սահմանված
զտման 5 ցուցանիշներից յուրաքանչյուրի գծով ստացված բալերի հիման վրա.
4 Ընդունելի տարբերակներից յուրաքանչյուրի համար հայեցակարգային պլանի
կազմում՝ նախագծողների խմբում այն քննարկելու և տեխնիկատնտեսական
հիմնավորման հիման վրա լավագույն տեղամասն ընտրելու համար:
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
կացարանների ավելցուկով: Որպես ավելի շատ քաղաք, քան գյուղական համայնք՝
համայնքում նոր աշխատակիցներ ներգրավելը որոշ չափով կնվազեցնի սոցիալական
ազդեցությունը:
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Նախագծի
բաղադրիչները

Այլընտրանքային տարբերակների վերլուծության ժամանակ ցուցաբերված
մոտեցումը

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

Հանքաքարի
մանրացում

Տեղամասի ընտրության համար հիմնական պահանջները կայանում են նրանում, որ
տեղամասն ունենա համապատասխան 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 կենսաբազմազանության 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 խողովակային փոխակրիչ) որոշելու համար: Ընտրված
փոխակրիչային համակարգը ռեգենարատիվ համակարգն է, որը գործարկման
ժամանակ կմատակարարի էլեկտրաէներգիա մշակման կայանին:

Բեռնատարների
վերանորոգման
արհեստանոց,
վառելիքի
պահեստ և
սպասարկման
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 ներթափանցումը 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 իրականացումըկազդի տեղի
բնակչության բարեկեցության վրա:
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Ենթակառուցվածքներ

Նախագծի
բաղադրիչները

Այլընտրանքային տարբերակների վերլուծության ժամանակ ցուցաբերված
մոտեցումը

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:
Տեխնածին 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:

Տարրալվացման
լուծույթի
շրջանառություն

Լուծույթը փոխադրող խողովակաշարերը չպետք է անցնեն գետերի վրայով:

Էներգամատակարարում

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:

Ջրամատա
կա-րարում

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

Հանքի
օբյեկտներից 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:

Վառելիքի և
ցիանիդի
մատակարարում

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

Այդ տեղամասերը դասակարգվել են ըստ նախապատվության՝ հետևյալ միավորներով.
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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.



4-րդ տեղում է 19-րդ տեղամասը՝ 97 միավորով:
2013 թ.-ի ԴԱԼ ՏԱՎ-ում եզրակացվելն է, որ 13 և 27-րդ տեղամասերը ամենաօպտիմալն

են Ամուլսարի ծրագրի ԴԱԼ-ի համար, ինչի համար լրացուցիչ ուսումնասիրություններ են
իրականացվելու: 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 ԴԱԼի համար բարենպաստ տեղամասեր և ներկայացվել Գեոթիմի 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 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 նկ. 3.1-ում:
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ԿՏՀ-ի այլընտրանքային տեղամասերի գնահատում
ԿՏՀ-ի համար ՏԱՎ-ը կատարվել է 2013 թ.-ին, որում առանձնացրել է 26 հնարավոր տեղամաս: Կրիտիկական թերությունների վերլուծության արդյունքում 26 տեղամասերից 16-ը
դուրս են մնացել: 2013 թ.-ի հուլիսի 18-ին ՀՀ կառավարությունը փոփոխություն է մտցրել N 143N 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: Նկ. 3.2-ում ցույց է տրված տեղամասը, որը դիտարկվել է N 143-N
որոշման մեջ նշված բուֆերային գոտու հետ միասին: 2013թ.-ի օգոստոսին Գեոթիմը 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 նկ. 3.2.): Նախնական զտման չափանիշների հետ համապատասխանությունը
ճշտելու և համոզվելու համար, որ 28-րդ տեղամասը կրիտիկական թերություններ չունի, այն
ենթարկվել է նույնատիպ վերանայման՝ ըստ ՏԱՎ-ում 5 հիմնական չափանիշների ՝


կենսաբազմազանության և բնապահպանական գործոնները,



ընդհանուր տեղակադրությունը,



ենթակառուցվածքները,



Սոցիալական և մշակութային գործոնները,



Տեխնիկական գործոնները:
3.4.2. 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 ճանապարհը, որը կապում է երեք հանքերը ԴԱԼ-ին, մի քանի անգամ
փոփոխվել է: Ի սկզբանե առաջարկվել էր եզրագծել Էրատոյի և Հս. 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 և դա նոր հնարավորություն ստեղծեց ավելի ուղիղ
բացատար ճանապարհի համար լեռան արևմտյան լանջին: Սա այժմ նախընտրելի տարբերակ է:
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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:
Փոխակրիչ. 2015թ. Տեխնիկատնտեսական օպտիմալացման արդյունքում փոփոխվեցին
փոխակրիչի ուղեծիրն ու նախագիծը, ինչի շնորհիվ հեռացվեց փոխակրիչի 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 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 մոտավորապես 1կմ հյուսիսարևմուտք: Դա բարձրացրեց տեսողական ազդեցությունը (կառույցն այժմ տեսանելի կլինի հորիզոնում արևմուտքից և հյուսիսից, մասնավորապես Ջերմուկից, 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:
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
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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 հյուսիսարևմուտք 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:
Ժամանակավոր շինարարական 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 վերաբերյալ:
2015թ. մի քանի այլընտրանքային տարբերակներ քննարկվեցին շինարարական ճամբարի համար ի լրումն Որոտանի հովտի: Այն ներառում էր երկու տեղամաս ԿՏՀի մոտ, 14-րդ
տեղամաս (տես՝ նկ. 3.1), բեռնատարների վերանորոգման արհեստանոցի ներկա վայրում:
Տեղամասը 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:

3.5. Տեխնիկական այլընտրանքներ
Տեխնիկական, արդյունահանման ու վերամշակման առկա տարբերակներն ամփոփ ներկայացվում են սխեմատիկ դիագրամի տեսքով, որը ցույց է տալիս հաշվի առնված արդյունահանման գործընթացները (նկ. 3.3): Հաջորդ բաժնում ներկայացվում է այլընտրանքային տարբերակների ընտրության գործընթացը, որը սխեմատիկորեն պատկերված է նկ. 3.3-ում, ներկայացված է ավելի մանրամասնորեն:

3.5.1. 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
աղյուս. 3.2-ում:
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Շահագործում
Նախապատրաստա Փոքր կապիտալ ծախսեր
կան փուլի ծախսեր Բաց եղանակով շահագործումը մեծ կապիտալ ծախսեր չի պահանջում նախքան
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
առողջապահական 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 աղյուս. 3.1-ում:
Ցածր պարունակությամբ հանքանյութի
(ինչպես Ամուլսարին դեպքում) արդյունահանումը տնտեսապես նպատակահարմար
դարձնելու համար առաջնահերթ պայման
է հանքի բաց շահագործումը և օգտակար
հանածոների կորզումը կույտային
տարրալվացման մեթոդով (աղյուս. 3.5):

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):

Էներգիայի տեսակարար ծախսը (մեկ
տոննա արդյունահանված հանքանյութի հաշվով)

Էներգիայի տեսակարար ծախսը կապված Ստորգետնյա շահագործման հետ կապէ փոխակրիչի հետ (հիմնական փոխակրի- ված էներգետիկ ծախսերը կախված են
չը կունենա էլեկտրական ռեգեներացիա,
հանքավայրի տեսակից:
քանի որ լանջն ի վար է) և շահագործման
հետ ԱԴՎ կայանում:

Դատարկ
Արդյունահանված դատարկ ապարների
ապարների ծավալը 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

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

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:

Աշխատուժ և աշխատանքի պայմաններ
Առողջապահություն Շահագործման բոլոր մեթոդների դեպքում էլ պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել
և անվտանգություն 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,
Արտավազդես և Էրատո հանքավայրերի
հանքային մարմինների ընդհանուր մակ-

Ինչպես արդեն նշվել է, ստորգետնյա
շահագործման դեպքում հողօգտագործման մակերեսն էապես փոքրանում է`
սահմանափակվելով հանքի գլխամասային կառույցի և օժանդակ ենթակառուց-
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երեսը, որը գտնվում է Մատնունի ծիրանա- վածքների մակերեսով: Այս դեպքում
վորի կրիտիկական կենսամիջավայրում
զգալիորեն կպակասի (կամ կբացառվի)
ըստ ՄՖԿ «PS6» ստանդարտի:
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 տեսանելի լինել տարբեր
ուղղություններից:
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 Ապարների արդյունահանման հետ կապվիբրացիա
ված 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 աշխատանքների (բեռների
փոխա-դրում, օդամղիչներ և այլն) հետ,
ինչը նույնպես կարող է պակասեցվել
նախագծային և ընթացակարգային
միջոցներ ձեռնարկելու և էկոլոգիական
նորմերին խստորեն հետևելու շնորհիվ:

Ջրային ռեսուրսներ Ջրային ռեսուրսների պաշտպանությունը
դատարկ ապարների թթվային արտահոսքերից լուրջ խնդիր է լինելու Ամուլսարի
հանքավայրում, որը սակայն կարող է լուծվել նախագծային և ընթացակարգային 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:

Սեյսմակայունությո Հիմնականում շատ կայուն է երկրակեղևի
ւն
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 մարդկանց կյանքի ու առողջության համար:

Վերականգնում

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

Աշխատանք

Պայմանավորված ստորգետնյա աշխատանքներով՝ ավելի շատ մարդկանց աշխատանքի վերցնելու հնարավորություն

Տնտեսական տեղա- Բաց եղանակով հանքարդյունահանումը
հանում հողօգտա- պահանջում է ավելի շատ հողի ձեռքբեգործման միջոցով
րում: Կախված ձեռք բերված հողի օգտա-

Ավելի քիչ աշխատուժ է պահանջվում

Ստորգետնյա հանքարդյունաբերության
համար պահանջվող հողն ավելի քիչ է՝
այսպիսով նվազեցնելով տնտեսական
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Արդյունահանում

Բաց եղանակ
գործումից՝ սա կարող է առաջացնել տնային տնտեսությունների համար տնտեսական տեղահանումներ՝ անմիջականորեն
ազդելով նրանց կենսակերպի կամ էկոհամակարգային ծառայություններից օգտվելու վրա:

Ստորգետնյա
տեղահանումների ազդեցությունների
պոտենցիալը:

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 գ 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՝ 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 մլն ունցիա ոսկի և 11.2
մլն 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: 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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3.5.2. 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 կորզումը (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 աղյուս. 3.3-ում:
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 10 Մտ 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 18 մմ 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 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 առանձնահատկություն-
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ները: ՉԱԿ-ի տարբերակում ապարների չափսերը թույլ չեն տա, որ տարրալվացումն ու կորզումը արդյունավետ լինեն, այսինքն՝ ոսկու և արծաթի զգալի մասը կմնա հանքաքարի մեջ:
Աղյուսակ 3.3. 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 ապար- Միայն բեռնափոխադրման ծախների կարծրությունից և սարքավորման պահ- սեր (հանքից մինչև կույտ):
պանման ծախսերից:
Էլեկտրաէներգիայի
սպառում

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

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

Աշխատուժ և աշխատանքի պայմաններ
Առողջապահություն և
անվտանգություն

Ջարդիչ կայան կարող են մուտք գործել միայն Առողջության և անվտանգության
հատուկ վերապատրաստում անցած օպերա- պահպանման հետ կապված
տորները:
հատուկ պահանջներ չկան:
Բնապահպանական և սոցիալական իրավիճակ

Հողօգտագործում

Հանքաքարի մանրացումը կատարվում է 3
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 ԴԱԼ, և նրա չափսերը կախված են լինելու կույտավորվող ապարների ծավալից:

Բնապատկերի և տեսա- Հնարավոր վիզուալ ազդեցությունները պայնելիության վրա ազդե- մանավորված կլինեն բաղադրիչների տեղացության չափը
դրվածությամբ: Ամուլսարում 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 բուսականությամբ
փակման ծրագրի շրջանակներում:

Աշխատանք

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

Չնայած այն բանին, որ հանքաքարի մանրացումն ավելի էներգատար է, այն հեշտացնում
է փոխակրիչով հանքանյութի փոխադրումը և մեծացնում է տարրալվացման տեխնոլոգիայով
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ոսկու կորզման արդյունավետությունը:

3.5.3. 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: Աղյուս. 3.4-ում ներկայացված է երկու այլընտրանքների համեմատությունը:
Աղյուսակ 3.4. Փոխակրիչի և բեռնատարների համեմատությունը մանրացված ապարների փոխադրման
համար
Շահագործում

Փոխակրիչ

Բեռնատար

Նախնական կապիտալ ծախսեր

Փոխակրիչը պետք է կառուցվի նախքան
Բեռնափոխադրման ճանապարհնեհանքի շահագործումը և կառուցումից հետո րի կառուցումն ու դրանց փոփոխուդրա ուղեծրի փոփոխումը հեշտ չի լինելու: մը 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 (ինչպես Ամուլսարում) փոխակրիչի օգտագործումն արդարացված է:

Շահագործման ծախսերը կապված
են վառելիքի օգտագործման և մեքենաների ընթացիկ վերանորոգման ու
պահպանման հետ, ինչն իր հերթին
կախված է բեռնափոխադրման հեռավորությունից:

Էներգիայի սպառում

Ջարդիչ կայանից դեպի ԿՏՀ հանքաքարը
լանջիվայր իջեցնելիս փոխակրիչը կարտադրի էլեկտրական հոսանք, որի պոտենցիալ
հզորությունը կկազմի մինչև 4,85 ՄՎտ `
տարեկան մինչև 6134.4 ՄՎտ համարժեք
էլեկտրաէներգիա, ինչը հանքի շահագործման ընթացքում թույլ կտա կանխել մինչև
40000տ CO2e2 արտանետում հանքի ներսում
օգտագործվելու դեպքում:

Մեծ ինքնաթափերի կողմից վառելիքի սպառում, ինչը, հաշվի առնելով
90տ բեռնատարողությամբ մեքենաների ծախսը և հեռավորությունը,
հանքի կյանքի տևողության համար
կկազմի 70 մլն լիտր դիզելային վառելիքի ծախս, ինչն էլ իր հերթին
համարժեք է 190,000 տ CO2e2 –ի արտանետման:

Փակում

Փակումից հետո բոլոր կառուցվածքներն
ապամոնտաժվելու են: Կմնա միայն սպասարկման ճանապարհը, որը կարող է պահվել կամ հարթեցվել:

Հանքատար ճանապարհները կարող
են հարթեցվել և ծածկվել հողով ու
բուսականությամբ կամ օգտագործվել բնակչության կողմից:

Աշխատուժ և աշխատանքի պայմաններ
Առողջապահություն և Մարդկային ներգրավվածության ցածր մաանվտանգություն
կարդակ, 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

Հանքատար ճանապարհները ներգործելու են հողի որակի և բնական
հոսքերի վրա: Կպահանջվի նաև
լրացուցիչ տարածք մեքենաների
կայանման և վերանորոգման
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Փոխակրիչ

Բեռնատար

գետնի մակերեսով և կցանկապատվի, սահ- համար:
մանափակելու տեղանքի անցանելիությունը մարդկանց և կենդանիների 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 նախատեսված է որոշ ցնցումների դիմանալու համար, բայց ուժեղ ցնցումները և
դրանցից առաջացած քարաթափվածքները
կարող են վնաս հասցնել հոսքագծին և ժամանակավորապես դադարեցնել աշխատանքը: Դրա համար, ԿՏՀ-ի հարևանությամբ կձևավորվեն կույտեր:

Սա ավելի ճկուն այլընտրանք է,
քանի որ ճանապարհները կարող են
հեշտությամբ վերանորոգվել:

Վերականգնում

Փոխակրիչի ապամոնտաժումից հետո դրա
ուղեծիրը կծածկվի հողով և բուսականությամբ: Սպասարկման ճանապարհները նեղ
են և կարող են պահպանվել կամ ծածկվել
հողով ու խոտով:

Ճանապարհները կարող են հեշտությամբ հարթեցվել, ծածկվել հողով
(որը կույտավորվելու 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:
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3.5.4. 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՝ 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 (0,075 մմ), 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:
Աղյուս. 3.5-ում ամփոփվում և համեմատվում են վերը նշված երկու մեթոդները տեխնիկական, սոցիալական և էկոլոգիական տեսանկյուններից:
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
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հարցերին, ապա երկու դեպքում էլ կարող են ձեռնարկվել միջոցներ` պոտենցիալ ազդեցությունները նվազեցնելու և վերահսկելու համար:
Աղյուսակ 3.5. Ոսկու կորզման մեթոդների համեմատությունը
Կույտային տարրալվացում և կորզում
(ԿՏԿ)

Հաջորդական ածխային ադսորբցիա և կորզում (ՀԱԱ)

Շահագործում
Կապիտալ ծախսեր

Ընդհանուր առմամբ, հեշտ է նախագծել
ու կառուցել, սակայն պահանջվում է
մեծ հողատարածք և հարթակի նախապատրաստում, ինչը կապված է նախագծային ու շինարարական ծախսերի
հետ:
ԿՏՀ-ը կառուցվում է փուլերով, իսկ ոսկու կորզման արտադրամասը գործարկվում է միայն տարրալվացման աշխատանքների մեկնարկից հետո:

Ապարների տրորման համար անհրաժեշտ է քարի աղաց, որը կկարողանա մանրացնել մասնիկները
ԱԽՏ-ի համար. սա առաջացնում է
լրացուցիչ կապիտալ ծախսեր:
Կորզման կայանը պետք է լինի բավականաչափ մեծ` հանքանյութի
ծավալները մշակելու համար, ինչը
ենթադրում է լրացուցիչ կապիտալ
ծախսեր նախքան արտադրության
մեկնարկը:

Շահագործման ծախսեր

Կույտային տարրալվացման դեպքում
էներգասպառումը և դրանից բխող
շահագործման ծախսերը փոքր են:

Մինչև 75 միկրոն մանրացման համար պահանջվում է մեծ էներգածախս: Դրան ավելանում են սարքավորման պահպանման ու շահագործման ծախսերը:

Էներգասպառում

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

Մինչև 75 միկրոն մանրացման
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, ԿՏՀ-ում, դառնալով տեղանքի
բնական ռելիեֆի մասը: Ամուլսարի
դեպքում կույտում լինելու է մինչև
105 Մտ ապար:

Օգտագործված հանքանյութը 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 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:

Պոչամբարի մակերևույթը ծածկվելու է հողով ու բուսականությամբ:
Դրանից հետո դեռ երկար ժամանակ իրականացվելու է դրենաժային ջրերի մոնիթորինգ: ԱԴԿ
կայանն ապամոնտաժվելու է:
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Աշխատուժ և աշխատանքի պայմաններ
Առողջապահություն և
անվտանգություն

Երկու դեպքում էլ պահանջվում է ցիանիդի հետ աշխատելու նորմերի խիստ
պահպանում:
Բնապահպանական և սոցիալական իրավիճակ

Հողօգտագործում

ԿՏՀ-ը ներառում է հենց կույտը և կորզման կայանը: Պահանջվող հողի տարածքն ավելի մեծ է, քան ՀԱԱ տարբերակի համար:

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

Լանդշաֆտի վրա և վիզու- ԿՏՀ-ն տեսանելի կլինի իր չափերի և
ալ ազդեցության չափը
բարձրության հաշվին: Այդուհանդերձ,
տեղամասի մանրակրկիտ ընտրության
դեպքում հնարավոր է ԿՏՀ-ն կառուցել
այնպիսի տեղամասում, որ դրա տեսանելիությունը 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 պայմանավորված են պատվարի պատի
բարձրությամբ և զբաղեցրած տարածքով:

Աղմուկ, օդի որակ և
վիբրացիա

ԿՏՀ-ում ցիանիդի լուծույթը լցվում է
կույտավորված ապարների վրա, ինչն
ստեղծում է ցիանիդի գոլորշիների տարածման վրանգ: Դրանից կարելի է խուսափել կաթոցիչների օգտագործման և
ցիանիդի հետ աշխատելու նորմերի
պահպանման դեպքում:

Կորզման ամբողջ պրոցեսն անցնում է փակ շինության մեջ, որտեղ
բոլոր բնապահպանական խնդիրներն ու արտանետումները վերահսկելի են: Այդուհանդերձ, առանձին պրոցեսներ, ինչպես օրինակ
ավազանի մեջ լուծույթի, ածխի և
ապարների փոշու խառնումը, տիղմաջրի հեռացումը և ամբարումը
ՊԿՀ ենթակա են խիստ բնապահպանական վերահսկողության,
քանի որ դրանք իրականացվում են
բացօթյա պայմաններում:

Ջրային ռեսուրսներ – թթվային արտահոսքեր և
պոտենցիալ աղտոտման
այլ աղբյուրներ (CN և
ծանր մետաղներ)

Ամուլսարի հանքանյութն ունի թթվային
արտահոսքեր արտադրելու պոտենցիալ: Հնարավոր է, որ նրա արտադրած
քլորիդի և 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 պոտենցիալը` ԿՏՀ-ի համար պահանջվում
է ինժեներական նախագիծ:

Հաշվի առնելով տարածքի սեյսմիկ
պոտենցիալը` պոչամբարի համար
պահանջվում է ինժեներական նախագիծ:

Վերականգնում

Լուծույթի մատակարարման խողովակները պարզաջրելուց, ապամոնաժելուց

ՊԿՀ-ն իրենից ներկայացնում է ընդարձակ հարթ մակերևույթ, որը
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հետո և ԿՏՀ-ի լիցքից ու ծածկումից
հետո անհրաժեշտ կլինի 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:

կարող է ծածկվել հողով ու բուսականությամբ հանքի կոնսերվացման փուլում: Ընտրվելու են մոնիթորինգի կետեր, հիմնականում`
պոչամբարից ներքև, որտեղ պարբերաբար ստուգվելու է արտահոսքերի կայունությունը:

Աշխատանք

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

Տնտեսական
տեղահանում

Հաշվի առնելով ԿՏՀ-ի ավելի մեծ մակերեսը՝ այս տարբերակից բխող տնտեսական տեղահանումն ունի ավելի մեծ
պոտենցիալ:

Հնարավոր տնտեսական տեղահանումների մասշտաբը համեմատաբար նվազեցված է՝ պայմանավորված հողի մակերեսի առավել փոքր
պահանջներով:

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:

3.6. Լանդշաֆտի վրա և վիզուալ ազդեցությունները նվազեցնելու համար
ընտրված տարբերակները
3.6.1. ԿՏՀ-ի համար նախընտրելի տեղամասի որոշման համար այլընտրանքների դիտարկման և տեղամասի ընտրության գործընթացը նկարագրված է 3.4.1 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:
3.6.2. 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: Տեխնիկատնտեսական օպտիմալացման արդյունքում որոշակի փոփո-
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խություններ են տեղի ունեցել հանքի ենթակառուցվածքի տեսողական ազդեցության աստիճանի
վրա, ներառյալ՝


ջարդիչ կայանը այժմ տեսանելի է հորիզոնում, երբ նայում են Ջերմուկի լեռնադահուկային
վերելակից և Ջերմուկի այլ վայրերից,



Բեռնատարների արհեստանոցը տեղափոխվել է լեռան արևելքից հյուսիս արևմուտք՝ ավելի
ցածրադիր վայր. այն տեսանելի չի լինի Որոտանի հովտից, սակայն կառույցի տեսանելի
կդարձնի այն Ջերմուկից գիշերը, և



ԱԴՎ կայանը այժմ կտեղակայվի H-42 ճանապարհից հեռու և քիչ տեսանելի կլինի:
3.6.3. 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: Ի
հավելումն, Էրատոյի հանքարանը կլցվի մինչև այն մակարդակը, որի դեպքում, ըստ նախագծի,
կկանխվի հանքարանային լճակի առաջացումը:

3.7. 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:
Տեխնածին ներգործությունից խուսափելու անհրաժեշտության հարցը բարձրացվել է
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հատկապես այն դեպքերում, երբ տվյալ ռեցեպտորի ինքնավերականգնումը (ինքնուրույն կամ
մեղմացման օգնությամբ) կասկածի տակ է առնվել և ուրվագծվել է տեսակի քանակության կամ
կենսունակության պակասեցման վտանգ: Տեխնածին 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, տեխնածին 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



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 հողմավար տափաստանային բազե ՀՀ-ում 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 տեխնածին ներգործությունից խուսափելու սկզբունքը: Ի հակադրություն Գորայքի ԿՏՀ-ի սահմաններում նախնական տեղամասի՝ ներկայիս տեղամասի տարածքը
(28-րդ տեղամաս) համարվում է էապես փոփոխված կենսամիջավայր, որը չի ընդգրկում ելակետային ուսումնասիրությունների և գնահատումների արդյունքում կենսաբազմազանության և
էկոհամակարգերի համար կարևոր համարվող տարածքներ: Առաջարկվող տեղամասը հնարա-
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վորինս նվազեցնում է բնական կենսամիջավայրի վրա տարածումը՝ հաշվի առնելով հնարավոր
տարբերակները: Այնուամենայնիվ, Ծրագրի արդյունքում կլինեն անխուսափելի մնացորդային
աղդեցություններ բնական կենսամիջավայրի վրա:
Ինչպես նշվել է «Բնական և կրիտիկական կենսամիջավայրերի գնահատման» փաստաթղթում, 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: Արշակի
բարձունքի վրա առանձնացվել է անձեռնմխելի տարածք, ինչը թույլ կտա ապահովել, որ 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:

Փոխակրիչի ուղեծիրը հարմարեցվել է՝ շրջանցելու 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 և հետևաբար մեծ օգուտ է կենսաբազմազանության տեսակետից:
Ժամանակավոր շինարարական ճամբարի վայրը նույնպես վերանայվել է: Սկզբնական
տեղամասը Որոտանի հովտում էր և կարող էր վնասել Կարմիր Գրքում գրանցված Տափաստանային հողմավար բազեի կերակրման հայտնի տարածքները: Ժամանակավոր ճամբարի առաջարկված նոր տեղամասը,ցպահանջ, ԱԴՎ կայանին կից է: Այս տեղամասը ավելի ցածրադիր
վայրում է և փոխակերպված միջավայրում և համարվում է ավելի նախընտրելի կենսաբազմազանության տեսակետից:

3.8. 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 խու-

362

սափելը 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 հողի սեփականատերերի
տնտեսական վիճակի փոփոխության կարիք կա: Հողի ձեռքբերման գործընթացը սկսել է 2015թ
փետրվարին և ակնկալվում է ավարտին հասցնել 2016 հունիսին: 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:

3.9. Ժամանակավոր կացարան աշխատակիցների համար
Կատարյալ կլիներ, եթե բոլոր աշխատակիցները իրենց ընտանիքներով բնակվեին իրենց
մշտական բնակավայրերում: Սակայն, հաշվի առնելով Ծրագրով պահանջվող աշխատակիցների թիվը, հմուտ և հմտություններ 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 հարակից շրջկենտրոններում
առկա կացարանների վերանորոգում: Ելնելով Ծրագրի տարածքի գտնվելու վայրի առանձնահատկություններից և ՀՀ-ում 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 բնակարանները: Այս տարբերակներից ոչ մեկը աշխատողների
համար մշտական կացարան չի լինելու, և այդ տարբերակներում բնակեցված բոլոր աշխատողները աշխատելու են ռոտացիոն սկզբունքով, որպեսզի հնարավորություն ունենան
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շփվելու իրենց ընտանիքների հետ և այցելելու իրենց մշտական բնակավայրեր: Գեոթիմի
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):
Գեոթիմի աշխատանքային քաղաքականության խիստ կարևոր սկզբունքը աշխատանքային պայմանների արդյունավետ վերահսկումն է: Ծրագրի համար նախատեսված կացարանային
տարբերակները ընտրվել են ԲՍԱԳ-ի 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 900 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 լրացուցիչ 600
մարդ աշխատանքի թեժ ժամանակահատվածում: Ամենաքիչը 300 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:

Ճամբարի պահանջներն ու նախագիծը առանձին ուսումնասիրության առարկա
կլինեն՝ գնահատելու այլընտանքային տարբերակները շինարարական աշխատուժի տեղավորման համար թիմի կամ անկախ փորձագետի կողմից՝ նշանակաված Գեոթիմի
կողմից: Այս ուսումնասիրության առաջարկությունները կզեկուցվեն 2016թ. ապրիլին
տեղեկացնելու նախագծի մանրամասն ընթացքը, որը կլինի շահագործման պահանջների առարկա՝ սահմանված ՄՖԿ/ՎԶԵԲ ուղեցուցային փաստաթղթերում: Ուսումնասիրության նպատակը հիմնված կլինի երեք տարբերակների վրա: Ժամանակավոր ճամբա-
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րը կլինի չոր, փակ կառույց և կհանձնվի շինարարական ընթացքի վերջում, այնպես որ
այդ գոտին կարող է վերականգնվել և վերաբնակեցվել:
3.10. 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 նախագծվել են Արփայի ջրհավաք տեղամասերում:
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 Գեոթիմից
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 անասնա-

365

պահության 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 28րդ 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
կենսաբանական մաքրման համակարգով մինչև Արփա գետ ուղղվելը:
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: Չոր տարվա ընթացքում հանքի
համար կարող է պահանջվել հավելյալ ջուր:

Նկար 3.4. Արդյունաբերական օժանդակ ջրերը տիպիկ չոր տարվա ընթացքում

Արդյունաբերական օժանդակ ջրերը կլրացվեն արտաքին աղբյուրից՝ չոր տարվա
հաշվեկշռով: Արդյունաբերական օժանդակ ջրերի առավելագույն պահանջն է 546,000 մ3/տարեկան՝ ելնելով չոր տարվա պայմաններից և ձևավորելով որոշակի կլիմայական պայմաններ:
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:

366

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

206
60
370

272
104
546

133
104
483

99
8
448

24
0
349

0
0
290

0
0
366

0
0
270

0
0
232

0
0
251

2027

2019

Միջին
Տիպիկ խոնավ
Տիպիկ չոր

2018

Կլիմայի սցենարը

2017

Աղյուսակ 3.6. Արտաքին ջրային աղբյուրներից բխող արդյունաբերական օժանդակ ջրերի տարեկան
պահանջարկը (արդյունքները x 1,000մ3)

0
0
0

Հանքի ջրամատակարարման կառուցման հիմնական դրդապատճառները հետևյալն են.


Նվազեցնել Արփա գետից ճնշումային ջրերի օգտագործումը



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



Ամբողջությամբ սպառել հանքի կոնտակտային ջրերը՝ երաշխավորելու բնապահմանական
կարգավորումների

հետ

համապատասխանությունը

և

հետաձգելու

կենսաբանական

մաքրման համակարգի 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:

3.11.1. 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 հողաշեր-
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տով, որը կնպաստի 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 ապարներով մինչև այն մակարդակը, որ
կանխի հանքային լճի կազմավորումը: Մակարդակը զգալիորեն ցածր կլինի հանքի եզրաշերտից: Էրատո բացահանքի ջրերի մեծ մասը կներծծվի հողի մեջ:

3.11.2. 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: Այդ 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 դեպի դատարկ ապարներ մետեորիկ ջրերի (ներառյալ՝ ձնհալի ջրերը) հոսքերը նվազեցնելու

համար: ԴԱԼ-ում նախատեսված

նախագիծը

նախընտրելի

տարբերակ

կենսաբանական մաքրման համակարգիի
է

ԿՏՀ-ից

ԹԱԴ-ի

հնարավոր

(ԿՄՀ)

առաջացման

երկարաժամկետ մեղմացման համար և քիչ ծախսով: Ենթադրվում է, որ ԿՄՀ-ը կմաքրի
փակման և հետփակման փուլերում ԴԱԼ-ից ինֆիլտրացիոն հոսքերը:
Փակման փուլում ԴԱԼ-ի ինֆիլտրացիոն, հանքային ազդեցության ջրերը (ՀԱՋ) կկազմեն
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200,000 մ3 27-րդ տեղամասի ավազանի համար, որոնք կհոսեն փակ խողովակաշարով: 27-րդ
տեղամասի ավազանը կգործի որպես կարգավորման ավազան, որը կկարգավորի ԴԱԼ-ի ինֆիլտրացիոն հոսքերի բարձր մակարդակը մինչև ~30.1 մ3/ժ կամ 8.4 լ/վ: ԴԱԼ-ի ՀԱՋ-երը շարունակաբար կմաքրվեն ԿՄՀ-ում (երբեմն անվանում են նաև արհեստական խոնավ տարածք):
Ակնկալվում 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: ԿՄՀ-ը կկառուցվի 27-րդ տեղամասի առկա
քիչ թեքությամբ գրունտի վրա և կշարունակվի Գնդեվազի ջրանցքով հոսանքն ի վեր:

3.11.3. 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 կուղարկվեն
ժամանակավոր ակտիվ մաքրման համակարգ մնացորդային սուլֆիդներից և նիտրատներից
մաքրման նպատակով: Երբ ջրերի մակարդակը կնվազի մինչև ~2 լ/վ (մոտ 1 տարի) ինֆիլտրացիոն ջրերը կտեղափոխվեն ՊՋՄԿ-ի՝ նիտրատների և սուլֆիդների առումով բնապահպանական
նորմերին համապատասխան մաքրվող հոսքի մեջ: ՊՋՄԿ-ի մաքրված հոսքերը կհավաքվեն և
մոնիտորինգի կենթարկվեն՝ մինչ բնական միջավայր բաց թողնելը բեռնաթափման նորմերին
համապատասխանությունը ապահովելու նպատակով: ԿՏՀ-ում մնացած ՀԱՋ-երի մակարդակի
իջեցման և ՊՋՄԿ-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
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հատկություններով կապիլյար բաժանարար է:

3.12. 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:
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4. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ամուլսարի ոսկու ծրագիրը նախատեսում է հանքաքարի արդյունահանում, վերամշակում և թանկարժեք մետաղների ստացում: Հանքարդյունահանման համալիրը բաղկացած է մի
քանի տեղամասերից: Սույն բաժնում ներկայացված են տեղամասերի նկարագրությունը և
նախկինում ընդունված նախագծի փոփոխությունները:

4.1. Նախատեսվող հիմնական փոփոխությունները
1. N 1 բացահանքի (Արտավազդես և Տիգրանես տեղամասեր) վերջնական եզրագծի 29702760 մ նիշ ունեցող հանքաստիճանները կապակցվել են հանքավայրում կատարված գործիքային չափագրումների արդյունքում ստացված նոր տոպոգրաֆիական քարտեզի բարձունքային
նիշերի հորիզոններին, ինչի արդյունքում մակաբացման ապարների ծավալը ավելացել է
14281.26 հազ. մ3-ով՝ 92208.78 հազ. մ3-ից դարձել է 106490.056 հազ. մ3:
2. Նախագծում հաշվարկված կորուստների և աղքատացման գործակիցների փոխարեն
ընդունվել են Կ = 2%, Ա = 2% գործակիցները:
3. Բացահանքի առավելագույն տարեկան արտադրողականությունը ընդունվել է 10.0
մլն/տ ապրանքային հանքաքար:
4. Փոխվել են լեռնատրանսպորտային սարքավորումների արտադրական հզորությունները, մակնիշները և այլն:
5. Փոխվել է բացահանքը ջարդիչ կայանին, դատարկ ապարների լցակույտին կապող և
այլ նշանակության ճանապարհների տեղադիրքերը:
6. Փոխվել է վերգետնյա փոխակրիչի տեղադիրքը:
7.Առաջնային, երկրորդային և երրորդային ջարդիչ կայանների փոխարեն մեկ վայրում
տեղադրվել է առաջնային և երկրորդային ջարդիչ կայաններ:
8. Երրորդային ջարդիչ կայանը հանվել է:
9. Որոտանի հովտում տեղադրված ճամբարի փոխարեն շինարարության և շահագործման աշխատանքներում ներգրավված աշխատակիցները բնակեցվելու են անմիջական տարածքից դուրս գտնվող տեղական հյուրատներում:
10. Վառելիքի պահեստարանը և լցակայանը տեղափոխվել են դատարկ ապարների լցակույտի հարավ-արևմտյան մաս: Ամբարման տարողության փոփոխություն տեղի չի ունեցել:
11. Ջարդում/մանրացում՝ մետալուրգիական սյունակային փորձարկման արդյունքներն
ցույց են տալիս, որ 19 մմ խոշոր ջարդոնների արդյունքում պահանջվում է տարրալվացման համապատասխան կինետիկա և վերականգնում, իսկ պայթեցման ֆրագմենտացիայի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ հանքային մարմինը խիստ ճաքճքված է: Մեկ ատամնավոր ջարդիչի
օգտագործումը կոնուսային ջարդիչի փոխարեն ընտրվել է որպես ծախսարդյունավետ տարբե-
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րակ: Հանքի պլանավորման արդյունքները ցույց են տալիս, որ ցանկալի է ջարդիչի լցակույտի
փորվածքը 11+ օրվա հաշվարկով կուտակման հարթակի տարողություն ունենա:
12. Մանրացված հանքաքարի կույտը հեռացվել և փոխարինվել է երկրորդային ջարդիչների համար ջարդիչի կառույցի ներսում փոփոխված չափերով սնուցիչով:
13. Հանքաքարի տեսակավորման հանգույցում, ջարդման ավելացված ծավալները թույլ
են տալիս, որպեսզի գործարկվեն 3 տեսակավորիչներ, իսկ կառույցի չափերի կրճատումը պայմանավորված է երրորդային ջարդիչների հեռացմամբ:
14. Հեռացվել են երկու վերգետնյա և մասնակիորեն բարձրացված փոխակրիչները` միջանկյալ փոխանցիչ կայանով և հարակից էլեկտրական վերականգնող կուտակիչով և փոխարինվել են մեկ վերգետնյա փոխակրիչով, որը կարճացվել և կրճատվել է երկու փոխակրիչից
վերածվելով մեկի, հեռացվել է մեկ տեղափոխիչ աշտարակ և կուտակիչ:
15. Կույտային տարրալվացման հրապարակ՝ (տարրալվացման հարթակ, կուտակման
ավազաններ և դերիվացիոն կառույցներ) տարրալվացման հարթակի զբաղեցման տարածքը վերանայվել է, որպեսզի հնարավոր լինի կատարել հյուսիս-արևմտյան մասում գտնվող դերիվացիոն ջրագծի առավել մակերեսային փորման աշխատանքներ: Տարրալվացման երեք փուլերը
փոխվել են չորսի, կատարվել է առաջին փուլի չափերի կրճատում:
16. Մշակման ջրերի ավազանի չափերը մեծացվել են, հաշվի առնելով ԿՏՀ ջրային հաշվեկշիռի հաշվարկների հիման վրա աղքատացած լուծույթի նոր հոսքի ծավալները և ավելցուկային
ջրի ամբարման պահանջները:
17. Հեղեղաջրերի ավազանների չափերը մեծացվել են:
18. Բեռնատարների սպասարկման արհեստանոց և լվացման տեղամասը տեղափոխվել է
Էրատոյից դեպի հյուսիս-արևմուտք` ավելի ցածրադիր և տարբերվող միկրոկլիմայական
պայմաններով տեղանք:
19. Վերանայվել է ցիանական նատրիումի ծախսի գործակիցը և կրկնակի կրճատվել:
20. Վերանայվել է, փոփոխվել է ոսկու վերամշակման տեխնոլոգիան՝ էլեկտրոլիզի
փոխարեն կիրառվելու է նստեցում ցինկի փոշու վրա (Merrill-Crowe):

4.2. Բացահանքեր
4.2.1. Պաշարները
Ամուլսարի ոսկեբեր քվարցիտների հանքավայրի պաշարները C1+C2 կարգերով հաստատվել են ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմի
Օգտակար հանածոների պաշարների գործակալության կողմից երկու որոշումներով`
Ա. Տիգրանես և Արտավազդես տեղամասերի համար կազմում են`
- հանքաքար` 56434.5 հազ. տ (23812 հազ. մ3),
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- ոսկի` 52664 կգ,
- արծաթ` 210.51 տ:
Բ. Էրատո տեղամասի համար`
- հանքաքար` 32941.8 հազ.տ (13899.5 հազ.մ3),
- ոսկի` 21069 կգ,
- արծաթ` 83.86 տ:
4.2.2. Ընդհանուր տեղեկություններ
Ամուլսաարի ոսկեբեր քվարցիտների հանքավայրը նախատեսվում է շահագործել 2
բացահանքերով:
1. N 1 բացահանքով շահագործվում են Արտավազդես և Տիգրանես տեղամասերը:
2. N 2 բացահանքով շահագործվում է Էրատո տեղամասը:
Նախագծված բացահանքերը վերջնական դիրքում ունեն հետևյալ պարամետրեը.

Հ/հ

Պարամետրերի անվանումը

1
2
3
4
5
6
7
8

Առավելագույն երկարությունը
Առավելագույն լայնությունը
Առավելագույն խորությունը
Օտարման տարածքը
Կողերի թեքման անկյունը
Հանքաստիճանի բարձրությունը
Անվտանգության բերմայի լայն.
Լեռնային զանգվածի ծավալը
Այդ թվում
- մակաբացման ապարներ
- հանքաքար

9

Մակաբացման միջին գործակիցը

Աղյուսակ 4.1
Չափման միավորը

Բացահանք
N2
855
760
225
38.4
44-45
10
4
43435930

Ընդամենը

մ
մ
մ
հա
աստ.
մ
մ
մ3

Բացահանք
N1
1665
980
270
113.9
38-49
10
4
130302853

մ3
մ3
տ
3
մ /տ

106490036.4
23812016.6
56434478
1.887

34164722
9271208
21972758
1.55

140654758.4
33083224
78407236
1.794

173738783

N 2 բացահանքի (Էրատո տեղամաս) շահագործումը նախատեսված է 2 փուլով:
Երկրորդ փուլը նախագծվելու է տեղամասի ներկայում ընթացող լրահետախուզման
արդյունքների հիման վրա:
Բացահանքերը շահագործվելու են հետևյալ գրաֆիկով.
Բացահանք N 1՝ 1-7 տարիներ:
Բացահանք N 2՝ I-ին փուլ 5-8 տարիներ, II-րդ փուլ 8-9 տարիներ:
Մակաբացման միջին գործակիցը՝
- բացահանք N 1 (Արտավազդես և Տիգրանես տեղամասեր) - 1.887 մ3/տ,
- բացահանք N 2 (Էրատո տեղամաս, I փուլ ) - 1.55 մ3/տ:
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4.2.3.

Բացահանքի արտադրողականությունը, աշխատանքային ռեժիմը և ծառայման
ժամկետը

Համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի, բացահանքի տարեկան արտադրողականությունը ընդունված է 10000 հազ. տ (4205.0 հազ. մ3) ըստ ապրանքային հանքաքարի: Բացահանքի
միջին տարեկան արտադրողականությունը ըստ մակաբացման ապարների հաշվարկված է
20000.0հազ.մ3 (46756.08հազ.տ):
Բացահանքում ըստ տեխնիկական առաջադրանքի ընդունված է տարեկան 350 աշխատանքային օրերով, 12 ժամ տևողությամբ, 2 հերթափոխով աշխատանքային ռեժիմ: Հնարավորության դեպքում կարելի է աշխատել նաև 8 ժամ տևողությամբ, օրում 3 հերթափոխով աշխատանքային ռեժիմով:
Բացահանքի տարեկան, օրեկան և հերթափոխային արտադրողականություններն ըստ
լեռնային զանգվածի, մակաբացման ապարների և ապրանքային հանքաքարի բերված են
աղյուս. 4.2-ում:
Աղյուսակ 4.2
Հ/հ
1

Մշակվող ապարների
անվանումը
Հանքաքար

2

Մակաբացման ապարներ

3

Ընդամենը լեռնային
զանգված

Չափման
միավորը
մ3
տ
մ3
տ
մ3
տ

Արտադրողականությունը
տարեկան օրեկան հերթափոխային
4205000
12014.3
6007.15
10000000
28571.4
14285.7
20000000
57142.8
28571.4
46756000 133588.6
66794.3
24205000
69157.1
34578.55
56756000 162160.0
81080.0

Հանքավայրի շահագործման ժամկետը՝ հաշվի առնելով նախապատրաստման և հանքի
փակման աշխատանքները, կազմում է 19.5 տարի:
4.2.4. Մշակմանան համակարգը
Բացահանքերի մշակման համար ընդունված են երկկողանի, ընդերկայնական ընթացքաշերտերով մշակման համակարգ, մակաբացման ապարները արտաքին, իսկ 5-րդ տարուց
սկսած մասամբ ներքին լցակույտեր տեղափոխելով: Ընդունված մշակման համակարգն ունի
հետևյալ տարրերը.
1. Աստիճանի բարձրությունը – 10 մ;
2. Աստիճանի թեքման անկյունը
- աշխատանքային – 65-700
- վերջնական դիրքում, մարվելուց հետո – 500-600
- բացահանքերի կողերի թեքման անկյունը 330 - 460 35/
3. Աշխատանքային հրապարակի նվազագույն լայնությունը – 30-40 մ;
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4. Հանույթային աշխատանքների միջին տարեկան իջեցումը.
- N 1 բացահանք – 40 մ,
- N 2 բացահանք – 50 մ:
4.2.5. Լեռնակապիտալ աշխատանքները
N 1 բացահանքի բացման և արտադրական հզորության հասնելու համար անհրաժեշտ է
կատարել հետևյալ աշխատանքները.
1. Արդյունաբերական հրապարակի կառուցում, S = 1.0 հա, V = 30400 մ3:
2. Բացահանքի 2970 մ նիշ ունեցող հորիզոնից մինչև ջարդիչ կայանք, լցակույտեր և բեռնատարների կայանատեղ ավտոճանապարհի կառուցում – 5495 մ, V = 280000 մ3:
Ավտոճանապարհը կունենա հետևյալ պարամետրերը.

Նկարագիրը
Առավելագույն թեքությունը
Մինչև կանգնելը իներցիայով շարժվելու
համար սահմանված չափանիշները
Ճանապարհի երթևեկելի մասի լայնությունը
Անվտանգության բերմայի լայնությունը
Անվտանգության բերմայի թեքությունը
Անվտանգության բերմայի բարձրությունը
Մակերևույթային ջրերի առվի լայնությունը
Ճանապարհի ընդհանուր լայնությունը
Ոլորանի (շրջադարձի) շառավիղը

Աղյուսակ 4.3.
Չափանիշները կամ ակնկալվող մեծությունները
10%
Յուրաքանչյուր 600մ-ի վրա առավելագույնը 2% թեքությամբ 50 մ երկարությամբ հորիզոնական հարթակներ
26 մ
1.6 մ
1.5H:1V
4.8 մ
3մ
Միակողմանի բերմայի առկայության վայրերում՝ 34 մ,
Երկկողմանի բերմայի առկայության վայրերում՝ 39 մ
15 մ

3. 2970մ նիշ ունեցող հորիզոնից մակաբացման ապարների հեռացում, V = 426150 մ3:
4. 2960մ նիշ ունեցող հորիզոնից մակաբացման ապարների հեռացում – 340000 մ3, ուղեկցող
հանույթը – 20000 մ3 (47400 տ):
5. 2950մ նիշ ունեցող հանքաստիճան – մակաբացման ապարների հեռացում – 86600 մ3:
6. Լցակույտային տնտեսություն – բեռնաթափման հրապարակի կառուցում – S=430մ2, V=2150 մ3:
7. Լցակույտային տնտեսություն- ջրհեռացման առվի կառուցում:
Բացահանքի շինարարության տևողությունը հաշվարկված է 2.0 տարի:
4.2.6. Մակաբացման ապարների հեռացումը
Բացահանքային դաշտի սահմաններում մակաբացման ապարները ներկայացված են
բերվածքային և դատարկ (հանքպարփակող) ապարներով: Բերվածքային ապարների հեռացումը առանց նախնական փխրեցման, իսկ ժայռային մակաբացման ապարների հեռացումը
նախնական փխրեցումից հետո կատարվում է բուլդոզեր CAT Д10Т, էքսկավատոր CAT-6050,
ավտոինքնաթափ CAT–789 լեռնատրանսպորտային համալիրով:
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Մակաբացման ապարները պահեստավորվում են բացահանքից դեպի հյուսիս տեղադրված արտաքին, 4-րդ տարուց սկսած, մասամբ նաև բացահանք 1-ի ներքին լցակույտերում:
4.2.7. Լեռնային զանգվածի նախապատրաստումը արդյունահանման
Հանքավայրի նախապատրաստական շրջանում նախատեսվում են իրականացնել
հետևյալ լեռնակապիտալ աշխատանքները՝
N 1 բացահանքի բացման և արտադրական հզորության հասնելու համար անհրաժեշտ է
կատարել հետևյալ աշխատանքները.
1. Արդյունաբերական հրապարակի կառուցում, S = 1.0 հա, V = 30400 մ3:
2. Բացահանքի 2970 մ նիշ ունեցող հորիզոնից մինչև ջարդիչ կայանք, լցակույտեր և բեռնատարների կայանատեղ ավտոճանապարհի կառուցում – 5495 մ, V = 280000 մ3:
Ավտոճանապարհը կունենա հետևյալ պարամետրերը.

Նկարագիրը
Առավելագույն թեքությունը
Մինչև կանգնելը իներցիայով շարժվելու
համար սահմանված չափանիշները
Ճանապարհի երթևեկելի մասի լայնությունը
Անվտանգության բերմայի լայնությունը
Անվտանգության բերմայի թեքությունը
Անվտանգության բերմայի բարձրությունը
Մակերևույթային ջրերի առվի լայնությունը
Ճանապարհի ընդհանուր լայնությունը
Ոլորանի (շրջադարձի) շառավիղը

Աղյուսակ 4.4.
Չափանիշները կամ ակնկալվող մեծությունները
10%
Յուրաքանչյուր 600 մ-ի վրա առավելագույնը 2% թեքությամբ 50 մ երկարությամբ հորիզոնական հարթակներ
26 մ
1.6 մ
1.5H:1V
4.8 մ
3մ
Միակողմանի բերմայի առկայության վայրերում՝ 34 մ,
Երկկողմանի բերմայի առկայության վայրերում՝ 39 մ
15մ

3.

2970 մ նիշ ունեցող հորիզոնից մակաբացման ապարների հեռացում, V = 426150 մ3:

4.

2960 մ նիշ ունեցող հորիզոնից մակաբացման ապարների հեռացում – 340000 մ3, ուղեկցող
հանույթը – 20000 մ3 (47400 տ):

5.

2950 մ նիշ ունեցող հանքաստիճան – մակաբացման ապարների հեռացում – 86600 մ3:

6.

Լցակույտային տնտեսություն – բեռնաթափման հրապարակի կառուցում – S = 430մ2, V =
2150մ3:
7. Լցակույտային տնտեսություն- ջրհեռացման առվի կառուցում:
Բացահանքի շինարարության տևողությունը հաշվարկված է 2.0 տարի:
Նախատեսվում է իրականացնել հանքաքարի վերամշակման ենթակառուցվածքների և

հաղորդակցուղիների մեծ ծավալի շինարարական աշխատանքներ՝ այդ թվում 1500մ2 մակերես
ունեցող մոտ 30 շինհրապարակների կառուցումը (տես ստորև նկարում):
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Նկար 4.1.

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում օգտագործվող ջրային հաշվեկշիռը բերված
է աղյուս. 4.5-ում: Ջրառը նախատեսվում է իրականացնել Արփա գետից՝ 8.0 լ/վ, Բենիկի լճակից՝
1.3 լ/վ և PD-12 ավազանից՝ 3.0 լ/վ:
Աղյուսակ 4.5.
Ջրի պահանջարկ
Նախատեսվող աշխատանքների անվանումը
Բետոն

Չափման միավոր
մ3/օր

Պահանջարկ
30

Ճանապարհների և շին հրապարակների փոշու կառավարում

մ3/օր

88

Ճամբար

մ3/օր

60

Հողային աշխատանքներ

մ3/օր

880

Ընդամենը

1058

մ3/օր

12.3

լ/վ
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Խմելու ջրի ծավալը կկազմի միջինը 1.5 մ3/օր:
Բացահանքերի էլեկտրամատակարարումը նախատեսվում է իրականացնել 100kW հզորությամբ 15 դիզելային գեներատորների միջոցով, իսկ ենթակառուցվածքների և հաղորդակցուղիների շինարարության ընթացքում կօգտագործվի թվով 24 հատ դիզելային գեներատոր և
կոմպրեսոր:
Մշակվող լեռնային զանգվածի մոտ 90%-ը ներկայացված են ըստ շինարարական նորմերի VIII-րդ խմբի ժայռային ապարներով, որոնք հանույթաբարձման աշխատանքներից առաջ
պահանջում են նախնական փխրեցում:
Ապարների նախնական փխրեցումը նախատեսվում է կատարել հորատապայթեցման
եղանակով, հորատանցքային լիցքերի կիրառմամբ: Պայթեցման հորատանցքերի հորատման
համար ընդունված է 200 մմ հորատման տրամագծով, CAT-6240 մակնիշի հորատման հաստոցը:
Բարդ ռելիեֆով տեղանքներում, մինչև 5 մ բարձրությամբ հանքաստիճաններում, (լեռնային զանգվածի մոտ 2%-ի չափով) օժանդակ հորատապայթեցման աշխատանքների իրականացման, ինչպես նաև եզրագծային պայթեցման համար, հորատանցքերի հորատումը նախատեսվում է կատարել 102 մմ հորատման տրամագծով, CAT- 5150C մակնիշի հորատման հաստոցով:
Որպես պայթուցիկ նյութ ընդունված է տեղում արտադրվող ANFO (չոր տեղամասերի
համար) կամ գեոնիտ ջրառատ տեղամասերի համար: Որպես պայթեցման միջոցներ ընդունված
են իսկրա (նոնել) C 500/8,10; 13 մ իսկրա (նոնել) П 17, 25, 42, 67/6, էլեկտրաճայթիչներ և
էլեկտրալարեր:
Արտաչափերի մանրացումը, ինչպես նաև շեմքերի վերացումը, նախատեսվում է կատարել CAT 336 էքսկավատորի հենքի վրա սարքավորված, 600մ3//հերթ արտադրողականությամբ, H
160 D5 հիդրավլիկ մուրճով:
Հորատապայթեցման աշխատանքների պարամետրերի միջին ցուցանիշները բերված են
աղյուս. 4.6-ում:
Հորատապայթեցման աշխատանքների պարամետրերը ճշտվում են տեղում:
Հորատանցքերի պայթուցիկ նյութով լիցքավորումը կատարվում է МЗ-3Б-15 մակնիշի
կամ նմանատիպ այլ հատուկ ավտոմեքենայով, իսկ հորատանցքերի խցանումը - ЗС – 2М
մակնիշի կամ նմանատիպ այլ ավտոմեքենայով:
Պայթուցիկ նյութերի պահման համար արտաքին լցակույտերից 300 մ դեպի հյուսիսարևելք նախատեսվում է պայթուցիկ նյութերի ժամանակավոր պահեստ:
Պայթեցման աշխատանքների ժամանակ անվտանգ հեռավորությունները որոշված են ՀՀ
Կառավարության կողմից 03.06.2008թ. թիվ 291-Ն որոշմամբ հաստատված <<Անվտանգության
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միասնական կանոնները պայթեցման աշխատանքների ժամանակ>> կանոնակարգի պահանջներին համապատասխան:
Աղյուսակ 4.6
Հ/հ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Պարամետրի անվանումը

Չափման
միավորը

Ցուցանիշը

Հանքաստիճանի բարձրությունը
Հորատաքնցքի թեքման անկյունը
Հորատաքնցքի տրամագիծը
Պայթուցիկ նյութի տեսակարար ծախսը
Դիմադրության գիծը հատակում
Հորատանցքերի միջև հեռավորությունը
շարքում
Հորատանցքերի շարքերի միջև եղած
հեռավորությունը
Հորատանցքի երկարությունը
Գերհորատման երկարությունը
Լեռնային զանգվածի ելքը 1
հորատանցքից
Լեռնային զանգվածի ելքը 1 մ
հորատանցքից
Լիցքի քանակը հորատանցքում
Լիցքի երկարությունը հորատանցքում

Մ
աստիճ.
Մմ
կգ/մ3
Մ
Մ

Հիմնական
փխրեցում
10
90
200
0.53
6.2
7.3

Օժանդակ
փխրեցում
Մինչև 5
90
102
0.55
3.2
3.5

Եզրագծային
պայթեցում
10
55-65
102
0.58
1.0

Մ

6.2

3.2

-

Մ
Մ
մ3

11.5
1.5
452

5.6
0.6
56

-

մ3

39

10

-

Կգ
Մ

239.6
8.5

30.8
4.6

Խցանման երկարությունը
Փխրեցվող ծավալը տարում
Եզրագծային պայթեցման մակերեսը
տարում
Հորատման ծախսը տարում
Հորատման մեքենայի արտադրողականությունը
CAT-6240 մակնիշի հորատման
հաստոցների քանակը
CAT- 5150C մակնիշի հորատման
հաստոցների քանակը

Մ
հազ.մ3
հազ.մ2

3
23721.0
-

1
434.0
-

3.0
Կախվում է
շղթաներով
5.0

հազ.մ
մ/հերթ

608.2
166

48.4
160

61.0
160

Հատ

4

-

-

Հատ

-

2

1. Անվտանգ հեռավորությունը ապարների առանձին կտորների թռիչքի համար հորատանցքային լիցքերի պայթեցման ժամանակ կազմում է 310 մ:
2. Անվտանգ հեռավորությունը օդային հարվածի ալիքի ժամանակ շենքերի ու շինությունների
համար կազմում է 65 մ:
3. Անվտանգ հեռավորությունը երբ գետնի տատանումները դառնում են անվտանգ շենքերի ու
շինությունների համար կազմում է 135 մ:
Այսպիսով առավելագույն անվտանգ հեռավորությունը պայթեցման աշխատանքների
ժամանակ կազմում է 310 մ:
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4.2.8. Հանույթաբարձման աշխատանքները
Լեռնային զանգվածի հանույթաբարձման աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել ուղիղ բահով սարքավորված, 26 մ3 շերեփի տարողությամբ, CAT-6050 մակնիշի էքսկավատորներով, որոնց հերթափոխային արտադրողականությունը կազմում է 1964.2 տ/ժ:
Լեռնային զանգվածի հանույթաբարձման համար ընդունված է 2 հատ՝ CAT-6050
մակնիշի էքսկավատոր:
Օժանդակ աշխատանքների համար էքսկավատորներին կցվում է 11.5մ3 շերեփի տարողությամբ CAT-994 մակնիշի անվային բարձիչ՝ 1 հատ, 3.8 մ3 շերեփի տարողությամբ CAT-966
մակնիշի անվային բարձիչ՝ 1 հատ, CAT-Д10Т մակնիշի բուլդոզեր՝ 3 հատ:
4.2.9. Լեռնային զանգվածի տեղափոխման համար ընդունված են 190 տ բեռնատարողությամբ (թափքի տարողությունը մինչև 110 մ3) CAT–789 մակնիշի ավտոինքնաթափերը:
Հանքաքարի տեղափոխման միջին հեռավորությունը մինչև ջարդիչ – մանրացնող կայանք կազմում է 4.5 կմ:
Ավտոինքնաթափերի հերթափոխային արտադրողականությունը 27 կմ/ժամ միջին երթային արագության դեպքում կազմում է Q = 5200 տ/հերթ (2195 մ3/հերթ):
Մակաբացման ապարների տեղափոխման միջին հեռավորությունը մինչև արտաքին
լցակույտ կազմում է 5.0 կմ:
Ավտոինքնաթափերի հերթափոխային արտադրողականությունը կազմում է Q = 4770
տ/հերթ (2040 մ3/հերթ):
Լեռնային զանգվածի տեղափոխման համար անհրաժեշտ ավտոինքնաթափերի քանակը,
հաշվի առնելով ավտոպարկի տեխնիկական պատրաստվածության վիճակը, ընդունվում է Nա =
22 հատ:
Հանքը սպասարկող ավտոճանապարհները կունենան հետևյալ պարամետրերը.

Նկարագիրը

Առավելագույն թեքությունը
Ճանապարհի երթևեկելի մասի լայնությունը
Անվտանգության բերմայի լայնությունը
Անվտանգության բերմայի թեքությունը
Անվտանգության բերմայի բարձրությունը
Մակերևույթային ջրերի առվի լայնությունը
Ճանապարհի ընդհանուր լայնությունը
Ոլորանի (շրջադարձի) շառավիղը

Աղյուսակ 4.7.
Չափանիշները կամ ակնկալվող մեծությունները ըստ
ճանապարհների
RD-1
RD-2
RD-6
10%
10%
10%
3.5 մ
6մ
3.5 մ
1.8 մ
3մ
3մ
1.5H:1V
1.5H:1V 1.5H:1V
0.6 մ
1.0 մ
0.6 մ
3մ
3մ
2.5 մ
8.5 մ
12 մ
7.8 մ
Առանց սահմանա18 մ
Առանց սահմանափափակումների
կումների
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Հանքաքարը ջարդիչ – մանրացնող կայանքում ջարդվելուց ու մանրացվելուց հետո 1200
մմ լայնությամբ ժապավենի, 5.3 կմ երկարությամբ, 1 հատ ժապավենային փոխակրիչների միջոցով տեղափոխվում է մինչև բեռնաթափման զետեղարան, որտեղից էլ 3 հատ БелАЗ–7513 մակնիշի ավտոինքնաթափերի օգնությամբ տեղափոխվում է մինչև 1.0 կմ հեռավորության վրա
գտնվող տարրալուծման հրապարակ:

4.2.10. Բացահանքի լցակույտային տնտեսությունը
140,65 մլն մ3 ընդհանուր ծավալով մակաբացման ապարները ներկայացված են մոտ
137,88 մլն մ3 հանքներփակող ժայռային մակաբացման ապարներով և 2.77 մլն մ3 բերվածքային
ապարներով (այդ թվում 268.35 հազ. մ3 հողի վերին բերրի շերտ):
Մինչև բացահանքի շահագործման 5-րդ տարին մակաբացման ապարները 87.9 մլն մ3
ծավալով պահեստավորվում են բացահանքերից դեպի հյուսիս-արևմուտք տեղադրված արտաքին լցակույտում և 6.1 մլն մ3 N1 բացահանքի 2780 մ նիշ ունեցող հանքաստիճանից վերև մշակված տարածությունում:
Այնուհետև, N1 բացահանքի խորացմանը զուգահեռ մնացած մակաբացման ապարները
37861.65 հազ. մ3 ծավալով պահեստավորվում են N1 բացահանքի մշակված տարածությունում և
արտաքին լցակույտում:
Արտաքին լցակույտի զբաղեցրած տարածքը կազմում է 140.69 հա, ընդհանուր բարձրությունը 250մ, կողի թեքման անկյունը 180, վերին հարթակի նիշն է 2710 մ նիշ ունեցող հորիզոնը,
մակերեսը 12.3 հա, տարողությունը 113 784.153 հազ մ3:
Ներքին լցակույտի ծավալը կազմում է 40 936.080 հազ. մ3, զբաղեցրած տարածքը` 57 հա:
N1 բացահանքի տարածքի հողի վերին շերտը 138.27 հազ. մ3 ծավալով պահեստավորվում է N1 բացահանքից դեպի հյուսիս, նրա անմիջական հարևանությամբ՝ TS-4-ում: Զբաղեցրած
տարածքը կազմում է 5.06 հա:
N2 բացահանքի տարածքի հողի վերին շերտը 130.08 հազ. մ3 ծավալով տեղափոխվում և
պահեստավորվում է N1 բացահանքի հարավային մասում՝ TS-3-ում: Լցակույտի զբաղեցրա տարածքը կազմում է 4.3 հա:
Արտաքին լցակույտի տարածքի հողի վերին շերտը, 148.9 հազ. մ3 ծավալով, նախօրոք
հանվում-տեղափոխվում ու առանձին պահեստավորվում է լցակույտից դեպի արևելք՝ TS-3ում և
դեպի հյուսիս՝ TS-2-ում: Զբաղեցրած տարածքը համապատասխանաբար կազմում է 4.18 և 5.35
հա:
Քանի որ ըստ լրահետախուզման տվյալների բացահանքերի մակաբացման ապարների
մի որոշ մասը մետաղների ցածր պարունակությամբ ապարներ են, սույն նախագծով նախատես-
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վում է նրանց տեղադրումը արտաքին լցակույտի հարավ-արևմտյան մասում: Այդ ապարների
ծավալը կազմում է 9968373 մ3:
Լցակույտառաջացումը կատարվում է CAT–824 անվային բուլդոզերների միջոցով:

4.2.11. Բացահանքի շահագործման հիմնական տեխնիկատնտեսական
ցուցանիշները
Աղյուսակ 4.8. Հիմնական տեխնոլոգիական և օժանդակ սարքավորումների ցուցակը
Հ/Հ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22

Սարքավորումների անվանումը
Հորատման հաստոց
Հորատման հաստոց
Հիդրավլիկ մուրճ CAT 336D էքսկավատորի հետ
ՊՆ լիցքվորման ավտոմեքենա
Հորատանցքերը խցանող ավտոմեքենա
Էքսկավատոր
Անվային բարձիչ
Անվային բարձիչ
Բուլդոզեր` թրթուրավոր
Բուլդոզեր` անվային
Ավտոինքնաթափ
Ավտոինքնաթափ
Ավտոգրեյդեր
Ավտոմեքենա - արհեստանոց
Տեխնիկական սպասարկման ավտոմեքենա
Զոդող ավտոմեքենա
Ջրցան լվացող ավտոմեքենա
Մարդատար-ծառայողական ավտոմեքենա
Ձնհավաք-ավազացան ավտոմեքենա
Դիզել գեներատոր
Դիզելային շարժիչով պոմպեր
Ավտոբուս

Սարքավորումների մակնիշը
CAT-6240
CAT- 5150C
H 160 DS
МЗ-3Б-15
ЗС-2М
CAT – 6050
CAT 966
CAT 994
CAT D10Т
CAT 824
CAT- 789
ÁåëÀÇ – 7513
CAT 16 M
CAT 930 HIT
Volvo
Volvo
Toyota
QAS – 100
N=100 կՎտ
HP - 100
HYUNDAI

Քանակը, հատ
4
2
1
1
1
2
1
1
3
3
22
3
3
2
2
1
3
27
3
15
9
3

Աղյուսակ 4.9. Հիմնական նյութերի տարեկան ծախսը
Հ/Հ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Հիմնական նյութերի անվանումը
Հորատաձող` d = 140 մմ, l = 6 մ
Հորատաձող` d = 89 մմ, l = 6 մ
Պնևմոհարվածիչ COP-64
Պնևմոհարվածիչ COP-44
Հորատման թագագլխիկ d = 200 մմ
Հորատման թագագլխիկ d = 102 մմ
Պայթուցիկ նյութեր
Ամոնիակային սելիտրա
Իսկրա (նոնել) 500/8, 10, 13
Իսկրա (նոնել) П 17, 25, 42, 67/6
Էլ. Ճայթիչ
Էլեկտրահաղորդալար
Դիզելային վառելիք
Դիզելային յուղ
Այլ քսուկներ

Չափման միավորը
հատ
- ,, - ,, - ,, - ,, - ,, տ
տ
հազ.հատ
հազ.հատ
հազ.հատ
հազ.մ
հազ.լիտր
հազ.լիտր
հազ.լիտր

Քանակը
21
4
61
11
406
75
63.6
12024.6
52.5
52.5
1.1
213
14677.272
820.1
1612.9

382
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Անվադողեր 33.00R 51
Անվադողեր - CAT- 789 ավտոինքնաթափի
- ,, - CAT 16 M ավտոգրեյդերի
- ,, - CAT 966 անվային բարձիչի
- ,, - CAT 994 անվային բարձիչի
- ,, - CAT 824 բուլդոզերի
- ,, - Toyota ջրցան լվացող մեքենայի
- ,, - տեխ սպասարկող Volvo ավտոմեքենաների
- ,, - ծառայողական Toyota ավտոմեքենաների

համակազմ
համակազմ
համակազմ
համակազմ
- ,, - ,, - ,, - ,, - ,, -

3
22
3
2
2
6
3
2
54

Աղյուսակ 4.10. Բացահանքերի աշխատողների հաստիքային ցուցակը
(Հայտային կազմը 12-ժամյա, օրում 2 հերթափոխի դեպքում)

Հ/Հ

I

II

III

IV

V

Պաշտոնների և մասնագիտությունների անվանումը

Բացահանքերի տնօրեն
Բացահանքերի տեխնիկական տնօրեն
Բացահանքերի փոխտնօրեն տնտ.գծով
Գլխավոր մեխանիկ
Գլխավոր էներգետիկ
Գլխավոր երկրաբան
Գլխավոր մարկշեյդեր
Երկրաբանա-մարկշեյդերական ծառայության
աշխատակիցներ
Հերթափոխի պետ
Հորատապայթեցման տեղամաս
Հորատապայթեցման տեղամասի պետ
Հորատման հաստոցի մեքենավար
Հորատման հաստոցի մեքենավարի օգնական
ՊՆ լիցքավորման և խցանման ավտոմեքենաների վարորդ
Պայթեցնողներ
Բարձման տեղամաս
Բարձման տեղամասի պետ
Էքսկավատորի մեքենավար
Էքսկավատորի մեքենավարի օգնական
Հիդրավլիկական մուրճի էքսկավատորի մեքենավար
Անվային բարձիչի մեքենավար
Բուլդոզերի մեքենավար
Տրանսպորտի տեղամաս
Տեխնոլոգիական տրանսպորտի պետ
Դիսպետչեր
Ավտոինքնաթափերի վարորդներ
Այլ ավտոմեքենաների վարորդներ
Ճանապարհների սպասարկում
Ճանապարհային վարպետ
Սպասարկող սարքավորումների մեքենավարներ
Լցակույտային տնտեսություն
Հերթափոխի պետ
Բուլդոզերի մեքենավար
Բացահանքի էլեկտրիկ

Աշխատողների
խումբը

Թվաքանակը
I
հերթ.

II
երթ.

Ընդամենը

ԻՏԱ
- ,, - ,, - ,, - ,, - ,, - ,, -

1
1
1
1
1
1
1

-

1
1
1
1
1
1
1

- ,, -

4

-

4

- ,, -

2

2

4

ԻՏԱ
Բանվոր
- ,, - ,, - ,, -

1
6
6
1
4

6
6
1
4

1
12
12
2
8

ԻՏԱ
Բանվոր
Բանվոր
Բանվոր
Բանվոր
Բանվոր

1
2
2
1
2
3

2
2
1
2
3

1
4
4
2
4
6

ԻՏԱ
Ծառայող
Բանվոր
Բանվոր

1
1
25
11

1
25
11

1
2
50
22

ԻՏԱ
Բանվոր

1
7

7

1
14

ԻՏԱ
Բանվոր
Բանվոր

1
3
1

1
3
1

2
6
2
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VI

VII

Պայթուցիկ նյութերի պահեստ
Պայթուցիկ նյութի պահեստապետ
Պայթուցիկ նյութի բաց թողնող
Բանվորներ
Զինված պահակախումբ
Անվտանգության ծառայություն
Տեխնիկական տնօրենի անվտանգու-թյան գծով տեղակալ
Անվտանգության գծով ծառայող
Ընդամենը
Այդ թվում

Ծառայող
Ծառայող
Բանվոր
ԶՈՒ

1
1
4
2

1
4
2

1
2
8
4

ԻՏԱ
ծառ.

1
1
111
19
87
3
2

1
88
3
81
2
2

1
2
199
22
168
5
4

ԻՏԱ
Բանվոր
Ծառայող
ԶՈՒ

4.3. Հանքաքարի վերամշակման և թանկարժեք մետաղների ստացման հանգույցներ
4.3.1. Ջարդիչ կայանք
Հանքաքարը մշակվում է մանրացման երկու փուլով՝ 80 %-ով ապահովելով 18 մմ (P100 =
19 մմ) սահմանված չափ: Ջարդիչ կայանի գործողությունները ներառում են առաջնային մանրացում այտավոր ջարդիչով, այնուհետև երկրորդային մանրացում փակ համակարգով եռակի՝
բազմանկյուն ունեցող քարմաղերով կոնավոր ջարդիչով: Մանրացված հանքաքարի բունկերը,
երկրորդային սնուցիչ բունկերն ու մանրացված հանքաքարի կուտակումն ապահովում են
կայանի մանրացման առավելագույն հզորությունը:

Ա. Առաջնային մանրացում
Չտեսակավորված հանքանյութն ինքնաթափ բեռնատարով տեղափոխվում է առաջնային
մանրացման տեղամաս և դատարկվում 600 տ օգտակար տարողունակությամբ ընդունիչ
բունկերի (1) մեջ կամ տեղափոխվում է 540 000 տ չտեսակավորված հանքաքարի կույտ, որը
հանդիսանում է զետեղարան հանքարդյունահանման և մանրացման գործընթացների միջև:
Ջարդիչի ընդունիչ բունկերը սպասարկելու համար կօգտագործվի քարջարդիչ:
Ընդունիչ բունկերից (1) չտեսակավորված հանքանյութը հեռացվում է ժապավենային
սնուցիչով և դատարկվում անվավոր թրթռասնուցիչի (2) վրա, որտեղ մեծ չափի նյութը
տեղափոխվում է այտավոր ջարդիչ (3), իսկ փոքր չափի նյութն ընկնում է ջարդիչի բեռնաթափիչ
բունկեր (4): Առաջնային ջարդիչը (3) մանրացնում է չտեսակավորված հանքաքարի 80%
ակնկալվող 120 մմ-ից մինչև 80% նոմինալ 91մմ: Մանրացված հանքաքարը թափվում է ջարդիչի
բեռնաթափման բունկեր (4), սնուցիչի վրա միանալով փոքր չափի հանքանյութին: Ջարդիչի
բեռնաթափիչ փոխակրիչը մանրացված հանքաքարը տեղափոխում է մանրացված հանքաքարի
բունկերի սնուցիչ փոխակրիչ, որն էլ իր հերթին այն տեղափոխում է մանրացված հանքաքարի
բունկեր (5):

Նկար 4.2. Հանքաքարի արդյուհանման, ԿՏՀ և ԱԴՎ տեխնոլոգիական սխեման
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Առաջնային մանրացման տեղամասը համալրված է սպասարկող ամբարձիչով և փոշեորսիչ համակարգով, որը թույլ է տալիս փոշու գոյացումը նվազագույնի հասցնել փոխադրող
բոլոր կետերում:

Բ. Մաղման (տեսակավորման) տեղամաս
Մանրացված հանքաքարի բունկերը (5) կապահովի 1600 տ օգտակար ծավալ: Հանքաքարը վերցվում է բունկերից երեք ժապավենային սնուցիչների օգնությամբ: Սնուցիչներից յուրաքանչյուրը դատարկվելու է եռաշերտ վիբրացիոն քարմաղի (6) մեջ: Քարմաղի (6) մանր արտադրանքը, որը 80% կազմում են մինչև 18 մմ կտորներ, թափվում է արտադրանքի փոխակրիչի
վրա` վերգետնյա փոխակրիչ տեղափոխվելու նպատակով: Քարմաղի խոշոր արտադրանքը, որի
80% կազմում են մինչև 70 մմ կտորներ, թափվում է խոշոր թրթռաքարմաղի փոխակրիչի վրա
երկրորդային մանրացման փոխակրիչ տեղափոխվելու համար: Արտադրանքի փոխակրիչի (7) և
վերգետնյա փոխակրիչի (10) միջև փոխանցման կետում գտնվող մանրացված հանքաքարի
նմուշառ սարքը պարբերաբար նմուշ է վերցնելու արտադրանքի հոսքից` վերլուծության և մետալուրգիական հետազոտության նպատակով:
Տեղակավորման տեղամասը համալրված է սպասարկող ամբարձիչով և փոշեորսիչ
համակարգով, որը թույլ է տալիս փոշու գոյացումը նվազագույնի հասցնել փոխադրող բոլոր
կետերում:

Գ. Երկրորդային մանրացում
Երկրորդային մանրացման սնուցիչ փոխակրիչի օգնությամբ հանքաքարը տեղափոխվում է երկրորդային մանրացման սնուցիչ բունկեր (8)` 1600 տ օգտակար ծավալով: Երկու ժապավենային սնուցիչները նյութը երկրորդային մանրեցման սնուցիչ բունկերից տանում են դեպի
երկու երկրորդային ջարդիչները (9): Երկրորդային մանրացման համակարգը իրենից ներկայացնում է զուգահեռ ցիկլ, որը երկու կոնային ջարդիչների (9) օգնությամբ պատրաստում է մոտ 80%
մինչև 35 մմ-ոց արտադրանք: Մանրացված հանքաքարը տեղափոխվում է ջարդիչի փոխակրիչ`
առաջնային մանրեցման շղթայի արտադրանքի հետ մաղման ցիկլ անցնելու համար:
Տեղամասում փոշու գոյացումը կարգավորվում է առաջնային մանրացման տեղամասի
փոշու վերահսկման համակարգի միջոցով:

Դ. Վերգետնյա փոխադրում
Արտադրանքի փոխակրիչի վրա գտնվող մաղված ապրանքը նմուշառվում է մանրացված
հանքաքարի նմուշառու սարքով և տեղափոխվում է վերգետնյա փոխակրիչի (10) վրա: Վերգետնյա փոխակրիչի օգնությամբ մանրացված հանքաքարը տեղափոխվում է մոտ 5.3 կմ հեռավորության վրա դեպի ներքև /700 մ բարձրության անկում/ դեպի մանրացված հանքաքարի
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լցակույտ (11): Վերգետնյա փոխակրիչը ապահովված կլինի ռեգեներատիվ փոխանցման համակարգով, որը կարտադրի մոտ 3 ՄՎ էներգիա և կրկին կվերադարձվի էներգահամակարգ:
Փողակրիչը կապահովվի միջանկյալ վերգետնյա և ստորգետնյա երեք անցումներով:

4.3.2. Տարրալվացման գործընթաց
Ա. Հանքաքարի կույտի բեռնաթափում և բեռնատարների բեռնում
Մանրացված հանքաքարի լցակույտում (11) առկա մանրացված հանքաքարը` 5000 տ
օգտակար ծավալով, հավաքում են լցակույտի տակից երեք սնուցիչների (12) միջոցով, որոնք
տեղափոխում են այն բեռնաթափման բունկերի (13) սնուցիչ փոխակրիչի վրա: Բեռնաթափման
բունկեր տեղափոխելու ընթացքում, սնուցիչի միջոցով, մանրացված հանքաքարին ավելացվում
է կոշտ կիր` 200-տոննանոց կրի բունկերից: pH-ի սահմանված մակարդակն ապահովելու նպատակով կատարվելու են ավելացվող կրի չափումներ:
Սնուցիչ փոխակրիչի օգնությամբ կիրով խառնված մանրացված արտադրանքը տեղափոխվում է 100 տ ծավալով բեռնաթափման բունկեր: Բունկերը լցվելուն պես կանգնեցնում է
սնուցիչները և բեռնաթափման սնուցիչ փոխակրիչը: Բեռնաթափման բունկերը նախատեսված է
երեք բեռնատար լցնելու համար անհրաժեշտ ծավալն ապահովելու համար: Հանքաքարը դատարկվում է բեռնաթափման բունկերից բեռնատարի մեջ` գեյֆերային դարպասներով: Այնուհետև մանրացված հանքաքարը փոխադրվում է կույտային տարրալվացման հարթակ (14)`
դարսման և տարրալվացման նպատակով:

Բ. Կույտի դարսում
Բեռնաթափման ձագարից կույտային տարրալվացման հարթակ մանրացված հանքաքարը կտեղափոխվի 30 տ տարողունակությամբ ինքնաթափ բեռնատարներով: Կույտի գագաթի
հետ կապված աշխատանքները սպասարկելու, ինչպես նաև տարրալվացման հարթակի մակերեսը նախքան լվացումը փխրեցնելու համար անհրաժեշտ կլինի մեկ բուլդոզեր: Նախնական
հաշվարկներով առաջին փուլի տարրալվացման հարթակի համար անհրաժեշտ բեռնատարների թիվը 13 է: Պահանջվող բեռնատարների թիվը տարբեր կլինի շահագործման ողջ ընթացքում,
քանի որ մեծանում է կույտի բարձրությունը (ինչի հետևանքով մեծանում է ցիկլի հաճախականությունը), և քանի որ առաջ են գալիս լրացուցիչ փուլեր (երբ կրճատվում է բեռնատարներով
տեղափոխման հեռավորությունը):

Գ. Կույտային տարրալվացման հարթակը գտնվում է 28-րդ տեղամասում, որը հարթավայրային և որոշ հատվածներում բլրոտ ռելիեֆ ունեցող տարածք է: Հարթավայրի լանջերն
իջնում են դեպի հարավ-արևմուտք: Տեղամասի լանջերի թեքությունները հարթավայրի ստորին
հատվածում` նախագծված տարրալվացման հարթակի ստորին եզրի հարևանությամբ, տատանվում են 6%-ից մինչև հարթավայրի վերին կողերի 55%-ի սահմաններում:
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Տարրալվացման հարթակը կառուցվելու է չորս փուլերով` յուրաքանչյուր փուլում զբաղեցնելով համապատասխանաբար մոտավորապես 265 520 մ2, 196 520 մ2, 275 830 մ2 և 416 030 մ2
մակերես, իսկ 1-4 փուլերի հարթակի ընդհանուր մակերեսը կազմելու է 1,153,900 մ2:
Տարրալվացման հարթակն ունենալու է կոմպոզիտային միջադիր համակարգ, որը բաղկացած է լինելու ՑԽՊԷ գեոթաղանթային միջնաշերտից, որի տակ տեղադրվելու է 0,3 մ նվազագույն հաստության սեղմված թույլ ջրաթափանց հողային միջնաշերտ կամ 2.5 հ:1ու թեքությունից
մեծ թեքության պայմաններում՝ գեոսինթետիկ կավային միջնաշերտ (ԳԿՄ): Հարթակի այն հատվածներում, որտեղ հանքաքարի կույտի բարձրությունը 60 մ կամ պակաս կլինի, գեոթաղանթի
հաստությունը 1.5 մմ-ից (60-միլ) չի գերազանցի, իսկ հարթակի այլ հատվածներում դրա հաստությունը կազմելու է 2 մմ (80-միլ): Գեոթաղանթը միակողմանի, հատակային, (հողային միջադիր շերտի կամ ԳԿՄ հետ շփման գոտի) հարթակի հարավ-արևմտյան կայունության նկատմամբ կրիտիկական եզրային հատվածում, տեքստուրայով, իսկ մնացած հատվածներում հարթ
նյութ է:
Ցամաքուրդային խողովակաշարը կառուցվելու է հարթակի միջնաշերտից վերև և տեղադրվելու է 0,6 մ նվազագույն հաստությամբ հատիկավոր ցամաքուրդային ծածկալցաշերտում,
որը կազմված է լինելու հեշտ ցամաքեցվող, կարծր, հատիկային նյութից: Ցամաքուրդային խողովակաշարի միջոցով կուտակվող լուծույթների և հեղեղաջրերի/ձնհալոցքային ջրերի արտահոսքերն ու ինֆիլտրացիոն հոսքերը ինքնահոս հոսելու են ավազան:
Կույտային տարրալվացման գործընթացը ներառում է մանրացված հանքաքարի դարսում շերտերով տարրալվացման հարթակի (14) վրա և յուրաքանչյուր շերտի անհատական
տարրալվացում` ոսկի ու արծաթ կորզելու նպատակով: Աղքատացված տարրալվացման լուծույթը (ԱԼ), որը պարունակում է նոսրացված ցիանիդի նատրիում, կավելացվի հանքաքարի
կույտի մակերեսին կաթոցիչների կամ ցնցուղների միջոցով` 6 լ/ժամ/մ 2 նախագծային ծավալով:
Հանքաքարի կույտի տարրալվացման նախագծային ցիկլը կազմում է 60 օր:
Լուծույթը ներծծվելու է հանքաքարի միջով մինչև հարթակի միջադիրից վեր գտնվող
դրենաժային համակարգ, որտեղ այն կհավաքվի դրենաժային խողովակների ցանցում 0,6-մ
նվազագույն հաստությամբ հատիկավոր դրենաժային շերտի ներսում` միջադիրից վերև:
Լուծույթը ինքնահոս եղանակով գնում է հագեցած լուծույթի մշակման ավազան (15): Մշակման
ավազանում հավաքված հարստացված լուծույթը մղվում է մշակման կայան՝ ոսկի և արծաթ
կորզելու նպատակով:
Հարթակ կենդանիների մուտքը կանխելու համար տարրալվացման հարթակի պարագծով կառուցվելու է փակվող դարպասներով ցանցային ցանկապատ: Ցանկապատի մյուս նպատակը հանրության անվտանգության ապահովումն ու հարթակի տարածք չլիազորված անձանց
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մուտքի կանխումն է:

Դ. Հանքաքարի կույտ
Տարրալվացման հարթակի վրա հանքաքարի կույտը նախատեսվում է դարսել չորս
փուլով՝ 8 մ հաստություն ունեցող հորիզոնական շերտերով: Կույտի նոմինալ առավելագույն
բարձրությունը հարթակի պաշտպանիչ միջնաշերտից վերև կազմում է 120 մ:
1-ին փուլի հարթակում կտեղակայվի մոտ 9,3 մլն տ կույտ, որը ներառում է առաջին 4
շերտերը՝ մակերևույթից առավելագույն 1664 մ նոմինալ բարձրությամբ: Այս փուլում կույտը
կդարսվի շահագործման առաջին տարվա ընթացքում:
2-րդ փուլի արդյունքում հարթակն կընդլայնվի լանջն ի վեր դեպի արևելք՝ 1-ին փուլի
կույտի վերևում լրացուցիչ 20,7 մլն տ վեց հորիզոնական շերտերի միջոցով, մինչև 1712 մ գագաթային նոմինալ բարձրություն: Փուլ 2-ի կույտը նախատեսվում է դարսել մինչև շահագործման 3րդ տարվա ավարտը:
3-րդ փուլի արդյունքում հարթակը կընդլայնվի լանջն ի վեր դեպի արևելք՝ լրացուցիչ 31,4
մլն տ յոթ լրացուցիչ շերտերի միջոցով, մինչև 1768 մ գագաթային նոմինալ բարձրություն: Փուլ 3ի կույտը նախատեսվում է ավարտել մինչև շահագործման 6-րդ տարվա ավարտը:
4-րդ փուլի արդյունքում հարթակը կընդլայնվի լանջն ի վեր դեպի արևելք՝ 1-3 փուլերի
կույտի շերտերի վերևում լրացուցիչ 11 շերտեր տեղադրելու միջոցով, մինչև 1856մ գագաթային
նոմինալ բարձրություն: Փուլ 4-ի կույտի դարսումը նախատեսվում է շարունակել հանքաքարի
լրացուցիչ պաշարների հայտնաբերման դեպքում մինչև շահագործման 10-րդ տարվա ավարտը
ապահովելով 104 մլն տ վերջնական ծավալ:

Ե. Կուտակման ավազաններ
ԿՏՀ-ի կուտակման ավազանները ներառելու են մաքրման (15) և հեղեղաջրերի կուտակման 1-ին և 2-րդ և 3-րդ ավազանները (16, 17): Կուտակման ավազանների չափերը նախագծվել
են ըստ ծրագրի նախագծային չափանիշների`օգտագործելով ԿՏՀ ջրի հաշվեկշիռի հաշվարկման տվյալները: Մաքրման և հեղեղաջրերի կուտակման 1-ին ավազանը կառուցվելու է 1-ին
փուլի հարթակի կառուցման ընթացքում, իսկ 2-րդ ավազանը`3-րդ փուլի հարթակի կառուցման
ընթացքում, ինչպես նաև Հեղեղային ավազան 3-ը կառուցվելու է Փուլ 4-ի հարթակի շինարարության ժամանակ:
Տարրալվացման հարթակի տարածքում մաքրման լուծույթների և հեղեղաջրերի/ձնհալոցքային ջրահոսքերը ինքնահոս կուտակվելու են հարթակի ամենացածր կետում և ջրթափի
միջոցով հոսելու են մաքրման ավազան: Կասկադային ջրթափ համակարգը կառուցվելու է
մաքրման ավազանի, Հեղեղային ավազան 1-ի, Հեղեղային ավազան 2-ի և Հեղեղային ավազան 3ի միջև հարթակի շահագործման ընթացքում հեղեղաջրերով/ձնհալոցքային ջրերով հեղեղման
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կանխարգելման նպատակով: Հեղեղային ավազանները նախագծվելու են այնպես, որ ջուրը
թափվի Հեղեղային ավազան 1-ից դեպի ներքև:
Մշակման ավազանը նախատեսված է այնպես, որ պարունակի.


Լուծույթի 8 ժամ նորմալ հոսքի ժամանակ,



Պոմպի խափանման կամ հոսանքազրկման դեպքում, հանքաքարի կույտից արտակարգ
ցամաքեցման հոսքի լուծույթի 24 ժամ,



Խոնավ տարվա կլիմայական պայմաններում Փուլ 1-ի հարթակի համար ակնկալվող ջրի
գումարային ավելցուկային առավելագույն ծավալը,



Միջին տարվա կլիմայական պայմաններում Փուլ 1-2-ի հարթակի համար կանխատեսվող
ջրի գումարային ավելցուկային առավելագույն ծավալը:

4.3.3. Ադսորբցիա-դեսորբցիա-վերականգնում
Մշակման գործարանը բաղկացած է ադսորբցման–դեսորբցման–վերականգնման կայանից, զտման և ռեագենտների համալրման և մատակարարման համակարգերից: ԱԴՎ կայանը
տեղադրվելու է ԿՏՀ կուտակման ավազաններից դեպի հարավ-արևմուտք: ԱԴՎ կայանի ողջ
տարածքը նախատեսվում է մեկուսացնել` արտահոսքերն ու կայանից առաջացող ամեն տեսակի հեղեղումները բացառելու նպատակով, այն միացվելու է մշակման ավազանին:
Կայանում կատարվում է թանկարժեք մետաղների կորզում ՀԼ-ից ակտիվացված կոկոսային ածուխի մեջ` հանդիպակաց հոսքում ածխային աշտարակների (18) օգագործմամբ: Թանկարժեք մետաղներով բեռնվելուց հետո ածուխը շարժվում է աշտարակներից (18) դեպի էլյուտավորման աշտարակ (19), որտեղ բարձր ջերմաստիճանի և ճնշման պայմաններում շերտավորման
տարողությունում (20) կատարվում է մետաղի էլյուատավորում /դեսորբցիա/ ածխից լուծույթի
մեջ: Այնուհետ այդ էլյուատը խառնվում է ցինկային փոշու հետ, ինչի արդյունքում տվյալ
լուծույթից առանձնանում է ոսկին և արծաթը: Երբ որ թանկարժեք մետաղները լուծույթի շերտավորման տարողությունում (20) առանձնանում են նստվածքի տեսքով, լուծույթը ֆիլտրվում է և
մնացորդը` չորացվում, ռետորտավորվում (21)` սնդիկը ստանալու նպատակով, խառնվում է բովախառնուրդին և հալեցվում ինդուկցիոն վառարանում (22)` դորե ձուլվածքներ ստանալու
համար: Այնուհետ դորե ձուլվածքները տեղափոխվում են ձուլարան (23) հետագա զտման: ԱԴՎ
ցիկլը թթվային լվացման եղանակով վերաակտիվացնում է նաև ածուխը և ռեգեներացման վառարանը` աշտարակներում մետաղները կլանելու ածխի կարողությունը պահպանելու նպատակով:
Ռեգեներացումից հետո, ածուխը վերադարձվում է ածխային աշտարակ որպես թարմ ածուխ:

Ա. Ածխի ադսորբցիա
Հագեցված տարրալվացման լուծույթը /ՀԼ/ պոմպերով մղվում է վերամշակման ավազանից դեպի ադսորբցիայի սնուցիչ ճնշման բաքը, որտեղից էլ ՀԼ թափվում է մեկ շարքով դասա-
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վորված 5 ածխային ադսորցիոն աշտարակների մեջ: Այս աշտարակները նախատեսված են
լուծույթից մետաղները ադսորբցելու /կլանելու/ նպատակով: ՀԼ-ը մտնում է ածխի աշտարակ 1ը, հոսում CIC (ածուխը խյուսում) ցիկլով, այնուհետ դատարկվում ածխային աշտարակ 5-ից
ածխի պաշտպանիչ ցանցի վրայով աղքատացված լուծույթի բաքի մեջ:
Այնուհետև ածխային աշտարակների աշխատանքը դանդաղում է, որպեսզի լուծույթը
ինքնահոս եղանակով հոսի մեկ աշտարակից դեպի մյուսը: Քանի որ ենթադրվում է, որ հագեցած
լուծույթի հոսքի ծավալները տատանվելու են տեխնոլոգիական գործընթացի պայմանների փոփոխությամբ կամ եղանակային պայմաններով պայմանավորված, ապա ածխային աշտարակները ընդլայնվելու են տարբեր ծավալով հոսքերի շարժն ապահովելու նպատակով` ամեն դեպքում ապահովելով մոտ 70% սահմանը:
Ածուխը շարժվում է հոսքի հակառակ ուղղությամբ, դեպի վերև, աշտարակների միջով`
կենտրոնախույս պոմպի օգնությամբ: Հագեցված ածուխը 1-ին աշտարակից պոմպամղվում է
կորզման աշտարակ դեսորբցիայի համար, կամ թթվային լուծույթով լվացման աշտարակ: CIC
ցիկլի ընթացքում վերջին 5-րդ աշտարակում ավելացվում է թարմ կամ վերակտիվացված
կոկոսային ածուխ: Աշտարակներից յուրաքանչյուրի տարողությունը կազմում է մոտ 4 տ ածուխ:
Ներկառուցված նմուշառու սարքեր են տեղադրված ՀԼ գծի վրա` մինչև CIC ցիկլին միանալը,
ինչպես նաև CIC-ից դուրս եկող աղքատացված լուծույթի վրա:

Բ. Դեսորբցիան՝ ածխից մետաղների կորզումը կատարվում է Անգլո-Ամերիկյան հետազոտական լաբորատորիաների (ԱԱՀԼ) մեթոդով: Դեսորբցման աշտարակը նախատեսված է 4 տ
ածուխ տեղավորելու և օրական երկու խմբաքանակ ապահովելու համար: Երեք տոկոսանոց
NaCN և երկու տոկոսանոց NaOH պարունակող աղքատացած լուծույթը 1150C-ում աղքատ լուծույթի բաքից մղվում է դեսորբցման անոթ և ներծծվում մոտ 30 րոպե: Մոտավորապես 1150C-ում
վեց սյունակաթսայով ջուրը մղվում է դեսորբցման հերմետիկ անոթով՝ հագեցած լուծույթ ստանալու համար: Երկու նույն աշտարակներում պարզաջուրը մղվում է ածխի միջով, մինչև ածուխը
կանցնի հաջորդ փուլ: Հաջորդ փուլը կարող է լինել կամ ածխի ռեգեներացիան ռեգեներացման
վառարանում, թթվային լուծույթով լվացումը կամ վերադառնա ուղիղ ածխի հինգերորդ սյունակաթսա՝ ադսորբցման համար:
Դեսորբցման աշտարակից հագեցած լուծույթը հոսում է ջերմափոխանակիչների միջով,
որտեղ ջերմությունը վերականգնվում է և օգտագործվում է նախապես տաքացնել դեսորբցիայի
շիթը: Դեսորբցված լուծույթը կուտակվում է հագեցած լուծույթի բաքում:

Գ. Թթվային լուծույթով լվացում
ԱԱՀԼ գործընթացում դեսորբցիային հետևում է թթվային լուծույթով լվացումը: Թթվային
լուծույթի օգնությամբ ածխի մակերեսից հեռացվում են ոչ օրգանական աղտոտիչ նյութերը,

391

ինչպիսիք են` կալցիումը: Վերոնշյալ մեթոդի համար նախընտրելի է աղաթթուն: Հագեցված
ածուխը պոմպամղվում է CIC ցիկլից դեպի թթվային լվացման բաքը, որն ունի 4 տ ածխի տարողություն: Կրկին անգամ կատարվում է մոտ 2-5 տոկոսանոց նոսրացված թթվային լուծույթի
շրջապտույտ ածխային շերտի միջով` մեկից երկու ժամվա ընթացքում:
Թթվային լուծույթով լվացումից հետո, ածուխը լվացվում է ջրով, որպեսզի բացառվի
թթուների և քլորիդների ներթափանցումը շերտավոր օղակ: Այդ ցիկլի ավարտից հետո ածուխը
պոմպամղվում է կամ դեսորբցիայի աշտարակ, ածխի ջրազրկման ցանց կամ վերականգնման
համար ջրազրկման ցանց:
Չեզոքացումն ապահովվում է մոտ 2-5 տոկոսանոց NaOH-ից բաղկացած նոսրացված
ալկալիական լուծույթի ներհոսքային ներարկման միջոցով:
Թթվային լուծույթով լվացման գոտին ապահովված է հատուկ դրենաժային պոմպով, որը
վերադարձնում է լուծույթները ածխի պաշտպանիչ ցանցի և աղքատացված լուծույթի բաքի մեջ:

Դ. Ածխի վերաակտիվացման անհրաժեշտության դեպքում, մասնատված ածուխը պոմպի
միջոցով ուղղվում է դեպի վերականգնման համար նախատեսված ջրազրկման մաղ`վերոնշյալ
մեթոդով իրականացված ցիկլի ընթացքում առաջացած ջուրն ու մանրատված ածուխը հեռացնելու նպատակով: Մանր ավազը (լուծույթն ու մանր ածուխը) հոսում են դեպի մանր ածխի համար
նախատեսված բաքը: Խոշորները (որոնք գերազանցում են ցանցի 12 աչք) հավաքվում են 4-տոննայանոց բաքի նեջ:
Պտտուտակային սնուցիչի օգնությամբ կատարվում է պտտվող վերաակտիվացման վառարան թափվող ածխի չափավորում: Ածխի մակերեսից օրգանական նստվածքների հեռացումը
կատարվում է բարձր ջերմաստիճանի (550-7000C) գոլորշիով, վերականգնողական միջավայրում:
Վառարանից ստացվող արտադրանքը մեկուսացվում է ջրի տակ բուֆերային տարայով` թթվածնի
ներթափանցումը համակարգ բացառելու նպատակով: Վառարանից դուրս եկող ածուխը մարվում
է ածխի մարման բաքում, հետո այն պոմպամղվում է ածխի ջրազրկման ցանց/ քարմաղ` 12 աչք
գերազանցող ածխի մասնիկները հեռացնելու նպատակով: Ածխի մանր մասնիկները տեղափոխվում են մանր ածխի համար նախատեսված բաք: Վերաակտիվացված ածուխը վերադարձվում է
տեխնոլոգիական գործընթաց կամ պահվում է ածխի ջրազրկման բաքում:

Ե. Ածխի օգտագործում
Թարմ ածուխը մինչ ադսորբցիոն ցիկլ մտնելը ենթարկվում է մեխանիկական մշակման:
Ածուխը տեղադրվում է համապատասխան լուծույթով լի շփման ապարատ և մեխանիկական
ցնցման է ենթարկվում մոտ 20-30 րոպե: Այս գործընթացի ընթացքում մասնիկների սուր անկյունները հղկվում են: Արդյունքում առաջացած մանր մասնիկները կարող են կազմել ածխի
սկզբնական կշռի 3-5%-ը: Հղկման ենթարկված ածուխը մղվում է ածխի մաղ: Համապատասխան
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չափերի ածուխը լցվում է ակտիվացված ածխի պահեստավորման տարողություն, իսկ մանր
ածուխը և լուծույթը ուղղվում են մանր ածխի տարողություն: Ածխի մածուկային զանգվածը
մանր ածխի պահեստավորման տարողությունից մղվում է զտիչ-մամլիչ: Զտված զանգվածը
հոսում է չհագեցած լուծույթի ավազան: Զտիչի նստվածքը տեղավորվում է համապատասխան
տարողության մեջ՝ շահագործման տարածքից դուրս բերելու և հետագա մշակման նպատակով:

Զ. Զտում
Ձուլման գործողությունները կատարվում են ապահով ձուլարանում, որտեղ մուտքն
արգելված է և հասանելի է միայն մասնագիտացված անձնակազմի համար: Այն վերահսկվում է
էլեկտրոնային և տեխնիկական արգելքներով և ակտիվորեն մշտադիտարկվում է:
Հագեցած լուծույթի կրկնակի կորզման բաքը նախատեսված է 6 դեսորբցիոն ցիկլից հետո
հագեցած էլյուատը /լուծույթը/ կամ 3 օրվա լուծույթը պահելու համար: Այդ հագեցած լուծույթը
պոմպամղվում է վերակորզման համար նախատեսված հագեցած լուծույթի բաքից դեպի
նստվածքային ֆիլտրեր: Ֆիլտրման սնուցիչ պոմպից հետո և ցինկի խառնուրդի ներհոսքային
տարածումից առաջ լուծույթին ավելացվում է ցինկի փոշի: Ոսկու և արծաթի մասնիկները
արագորեն թափվում են նստվածքի տեսքով` մինչև նստվածքային ֆիլտրեր հասնելը: Այդ հագեցած լուծույթը պոմպամղվում է երկշերտաշրջանակային նստվածքային ֆիլտրերի միջոցով:
Ֆիլտրատը հոսում է դեպի ֆիլտրատի բաքը և այնուհետ վերամշակվում և մղվում աղքատացված լուծույթի բաք:
Զտված նյութը հավաքվում է թրծատուփերում և տեղափոխվում սայլակառքով սնդիկի
ռետորտային տարածք: Սնդիկի ռետորտային համակարգը տեղադրված է հանքի շահագործման
ընթաքում առաջացող հնարավոր սնդիկը որսալու և հայտնաբերելու համար: Այդ ռետորտային
փաթեթի միջոցով, որը նախագծված է մատակարարի կողմից, կատարվում է սնդիկի կորզում
ֆիլտրատի միջից` աստիճանաբար տաքացնելով այն մինչև 600-700◦C: Թրծավառարանում հավաքվում է սնդիկի գոլորշին զտման գործընթացի ընթացքում, ինչից հետո այն կոնդենսացվում է
կուտակման թորանոթում:
Սնդիկի վառարանից հանված չոր ֆիլտրատը հալեցվում է և զտվում Դորե ձուլակտորների բոցահնոցում: Արտանետվող գազերը հավաքվում են փոշու հավաքման պարկային համակարգում, որտեղ թակարժեք մետաղները որսվում և վերադարձվում են համակարգ: Ձուլման
արդյունքում ստացված մետաղախարամը մանրացվում է և մաղվում` այնտեղ առկա մետաղական մասնիկները հայտնաբերելու նպատակով: Այնուհետ այդ մասնիկները հավաքվում են և
պահվում հաջորդ հալման համար: Մանրացված խարամը պահվում է հատուկ ձագարում մինչև
արտաքին ձուլարան տեղափոխումը: Դորեն փաթեթավորվում է և պահվում սեյֆում հետագա
փոխադրման նպատակով:

393

4.3.4. Ռեագենտների օգտագործում

Ա. Նատրիումի ցիանիդ
Հանքաքարից ոսկի և արծաթ կորզելու նպատակով որպես տարրալվացման ազդանյութ
կույտին տրվում է նատրիումի ցիանիդ՝ 1 լիտրին 250 մգ: Նատրիումի ցիանիդի մատակարարման, պահեստավորման, խառնման և օգտագործման համակարգերը մշակվել են Ցիանիդի կառավարման միջազգային օրենսգրքի համաձայն: Ցիանիդի խառնման համակարգն ու կուտակման բաքը տեղադրվում է ամենամեծ անոթի ծավալի առնվազն 110% տարողության մեջ: Տեղադրվելու են ցիանաջրածնական թթվի հայտնաբերման համակարգեր և համապատասխան օդափոխիչ համակարգ, որը թույլ կտա հայտնաբերել ցանկացած արտահոսք, և օպերատորների
սպառնացող վտանգները մեղմացնելու համար տարածքը կօդափոխվի: Հեղուկ նատրիումի
ցիանիդ (NaCN) ստանալու համար անհրաժեշտ կլինի ունենան ռեագենտների ավելացման համակարգ: NaCN տեղամաս հասցվում է պինդ վիճակում՝ պարկերի մեջ: NaCN-ն լուծվում է NaCN
խառնման բաքում հում ջրի մեջ՝ 20% հեղուկ ռեագենտի կոնցենտրատ ստանալու համար: NaCN
պոմպը լուծույթը շրջանառում է NaCN լուծույթի խառնման բաքով և NaCN լուծույթի կուտակման
բաքով: Չափիչ պոմպերը NaCN լուծույթը կուտակման բաքից մղում են դեպի կորզող լուծույթի
բաք, աղքատ լուծույթի բաք և աղքատ լուծույթի պոմպեր: Ռեագենտների համակարգում պարկերը փոխանցելու համար օգտագործվում է ամբարձիչ:

Բ. Նատրիումի հիդրօքսիդ
Ածխի դեսորբցման համակարգում, ինչպես նաև աղքատ լուծույթի pH-ը վերահսկելու
համար օգտագործվում է նատրիումի հիդրօքսիդ: Հեղուկ նատրիումի հիդրօքսիդ (NaOH) ստանալու համար պահանջվում է նաև ռեագենտի ավելացման համակարգ: NaOH տեղամաս հասցվում է պարկերում պահված պինդ բրիկետների տեսքով: Բրիկետները լուծվում են խառնման
բաքում հում ջրի մեջ՝ մոտավորապես 25% հեղուկ NaOH ստաալու համար: NaOH պոմպը լուծույթը շրջանառում է լուծույթի խառնման բաքով, ինչպես նաև ջերմափոխանակիչով՝ խառնման
գործընթացում առաջացած ջերմությունը հանելու նպատակով: Պոմպը NaOH մղում է աղքատ
լուծույթի բաք, կորզող լուծույթի բաք և թթվի խառնման բաք: Ռեագենտների համակարգում
օգտագործվում է ամբարձիչ պարկերը տեղափոխելու համար:

Գ. Աղաթթու
ԱԴՎ հանգույցում ածխի մշակման ընթացքում ածխի թթվային լուծույթով լվացման
համար օգտագործվում է աղաթթու: Օգտագործումից հետո թթուն չեզոքացվում է նատրիումի
հիդրօքսիդի միջոցով: Աղաթթուն (HCl) տեղամաս հասցվում է համապատասխան տարաներով
և պահվում է թթվային լուծույթով լվացման տեղամասում: Տրվում է 33% HCl, սակայն թթվի
խառնման բաքում այն նոսրացվում է մինչև 3%:
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Դ. Անտինակիպին
Երեք առանձին չափիչ պոմպ տարաներից անտինակիպինը տալիս են կորզող լուծույթի
պոմպերին, աղքատ լուծույթի պոմպերին և հագեցած լուծույթի պոմպերին:

Ե. Դիատոմիտ
Ցինկի փոշու վրա նստեցման համակարգից ոսկու նստվածքի զտումը հեշտացնելու
համար որպես զտիչ օգտագործվում է դիատոմիտ: Նստվածքը հեռացնելու ընթացքում սա չի
թողնում, որպեսզի զտիչի նստվածքները կպչեն զտիչներին: Դիատոմիտը դրա խառնման բա
տեղափոխվում է ձեռքով, որտեղ խառնվում է հում ջրին: Այնուհետև խառնուրդը մղվում է
դիատոմիտի փոխանցման պոմպով նստվածքի զտիչներում օգտագործելու համար:
4.3.5. Կույտային տարրալվացման և ԱԴՎ սխեմայի հիմնական հանգույցների և
սարքավորումների ցանկը
1. ընդունիչ բունկեր

12. սնուցիչներ

2. անվավոր թրթռասնուցիչ

13. բեռնաթափման բունկեր

3. այտավոր ջարդիչ

14. կույտային տարրալվացման հարթակ

4. մանրացված հանքաքարի բունկերի սնուցիչ

15. մշակման ավազան

փոխակրիչ

16. նոսր լուծույթի ավազան

5. մանրացված հանքաքարի բունկեր

17. հեղեղաջրերի կուտակման ավազան

6. եռաշերտ վիբրացիոն քարմաղ

18. ածխային աշտարակներ (5)

7. խոշոր թրթռաքարմաղի փոխակրիչ

19. էլյուատավորման աշտարակ

8. երկրորդային մանրացման սնուցիչ բունկեր

20. լուծույթի շերտավորման տարողություն

9. երկրորդային կոնային ջարդիչներ

21. ռետորտ

10. վերգետնյա փոխակրիչ

22. ինդուկցիոն վառարան

11. մանրացված հանքաքարի լցակույտ

23. ձուլարան

4.4. Տեխնոլոգիական հարաչափերը և ցուցանիշները
Հանքաքարի, հիմնական հումքատեսակների և օժանդակ նյութերի բնութագրերը և քանակները, ինչպես նաև հիմնական սարքավորումների տվյալները բերված են աղյուսակ 4.11.ում:
Աղյուսակ 4.11. Հիմնական արտադրական և տեխնոլոգիական ցուցանիշները
Աշխատանքների ժամանակացույց

Չափման միավոր

Հաշվեկշռային

Մանրացման հնարավորություն

%

80%

Կույտային տարրալվացման և ԱԴՎ հնարավորություն

%

95%

Հանքավայրի շահագործման հնարավորությունը

օր

350

Մանրացման աշխատանքային օրերը տարեկան

օր

365
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Մանրացման աշխատաժամերը օրական

ժ

19.2

Կույտային տարրալվացման և ԱԴՎ օր տարեկան

օր

365

Կույտային տարրալվացման և ԱԴՎ ժամ օրական

ժ

22.8

տ/տարի

10,000,000

Մանրացում օրական

տ/օր

28,571.4

Մանրացում ժամում

տ/ժ

1,427

Կույտային տարրալվացում և ԱԴՎ օրական

տ/օր

28,571.4

Կույտային տարրալվացում և ԱԴՎ ժամում

տ/ժ

1.202

գ/տ

0.78

գ/տ

0.77

Տիգրանես

գ/տ

0.89

Էրատո

գ/տ

0.69

%

87.2%

Արտավազդես

%

87.1%

Տիգրանես

%

87.1%

Էրատո

%

87.5%

հազ.ունց/տարի

210,961

Արտավազդես

հազ.ունց/տարի

111,782

Տիգրանես

հազ.ունց/տարի

54,984

Էրատո

հազ.ունց/տարի

44,195

հազ.ունց

2,112,537

գ/տ

3.63

գ/տ

4.63

Տիգրանես

գ/տ

2.59

Էրատո

գ/տ

2.37

Արտադրության ծավալներ
Տարեկան (հաշվեկշիռ)

Ոսկի
Պարունակություն (Հանքի շահագործման ընթացքում
միջին)
Արտավազդես

Կորզում (Հանքի շահագործման ընթացքում միջին)

Տարեկան արտադրություն

Արտադրություն հանքի շահագործման ողջ ընթացքում

Արծաթ
Պարունակություն (Հանքի շահագործման ընթացքում
միջին)
Արտավազդես

Կորզում (Հանքի շահագործման ընթացքում միջին)

%

6.2%

Արտավազդես

%

5.4%

Տիգրանես

%

4.8%

Էրատո

%

11.2%

հազ.ունց/տարի

70,102

Արտավազդես

հազ.ունց/տարի

41,830

Տիգրանես

հազ.ունց/տարի

8,800

Էրատո

հազ.ունց/տարի

19,472

հազ. ունցիա

701,565

Տարեկան արտադրություն

Արտադրություն հանքի շահագործման ողջ ընթացքում

4.5. Նյութական հոսքերը
4.5.1. Հումքը և օգտագործվող նյութերը
Հանքաքարի ծախսը ըստ արտադրական փուլերի բերված է աղյուս. 4.12-ում:
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Աղյուսակ 4.12.
Նյութի անվանումը
Հանքաքար
Կիր
Ակտիվացված ածուխ
Ցիանական նատրիում
Կաուստիկ սոդա
Աղաթթու
Ցինկ
Դիատոմիտ
Հակասկալանտ

Տեսակարար ծախսը, կգ/տ
2016 (10 mln)
1000
3.07
0.0057
0.1
0.018
0.05
0.0034
0.675
0.041

Տարեկան ծախսը, տ
10 մլն
30697.0
56.73
1000.86
180.57
505.6
33.97
6750.6
41.24

4.5.2. Արտադրանքը
Հանքահանման և կույտային տարրալվացման հիմնական արտադրանքն է ոսկու ձուլվածքը, որին ուղեկցում են արծաթը և այլ մետաղներ: Արտադրանքի տարեկան քանակները ըստ
տեսակների բերված են աղյուս. 4.13-ում:
Աղյուսակ 4.13.
Մետաղների ձուլվածքներ (նախագծային), հազ. ունցիա

Ոսկի
Արծաթ

210,961
70,102

4.6. Հաշվեկշիռը
Օգտագործվող հումքի, նյութերի և արտադրանքի քանակները տեսակարար ցուցանիշներով և օրական արտադրողականության քանակներով բերված են ստորև սխեմայի և աղյուսակի
ձևով:
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Թարմ ջուր – 2

NaCN - 5
NaOH - 6

Հանքաքար - 1

Հանքաքարի

Լուծույթների

երկաստիճան

պատրաստում

HCL - 7

Zn

մանրացում
Հանքաքարի

Ոսկի - 11

կույտ
Կիր – 3
Համարը

Նյութի անվանումը

սխեմայի
վրա

Տեսակարար

Տարեկան

ծախսը (ելքը),

ծախսը, տ/տարի

Ադսորբցիա –
դեսորբցիա
(կլանում`
տարանջատում)

կգ/տ
1

Հանքաքար

1000

10 մլն

2

Թարմ ջուր

3

Կիր

3.07

30697.0

4

Ակտիվացված ածուխ

0.0057

56.73

5

Ցիանական նատրիում

0.1

1000.86

6

Կաուստիկ սոդա

0.018

180.57

7

Աղաթթու

0.05

505.6

8

Ցինկ

0.0034

33.97

9

Դիատոմիտ

0.675

6750.6

10

Հակասկալանտ

0.041

41.24

11

Ոսկի

0.000656

6.56

12

Արծաթ

0.000218

2.18

Զտում
Արծաթ - 10

ռեգեներացիա
(վերականգնում)
Ակտիվացված ածուխ - 4

Նյութական հոսքերի սխեմա

Նկար 4.3
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5. ՀԱՎԱՆԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՄԵՂՄԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
Այս գլխում նկարագրվում են Ծրագրի բոլոր փուլերում (հանքի շինարարություն, շահագործում և փակում) առաջացող հնարավոր բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունները, որոնք գնահատվում են` հաշվի առնելով ոլորտը կանոնակարգող համակարգը (տե՛ս Բաժին
1.1): Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատման մեթոդաբանությունները տարբերվում: Պատճառը սոցիալական ուսումնասիրությունների համար անհրաժեշտ վերլուծության որակական բնույթն է` սոցիալական առումով հնարավոր զգալի դրական փոփոխության հետ մեկտեղ, որը պետք է իրականացվի ընկերության քաղաքականությունների և սոցիալական պլանների շրջանակներում: Դրան հակառակ, բնապահպանական ազդեցությունների
համար սովորաբար կիրառվում են քանակական գնահատումների եղանակները` կապված
հանքի նախագծմանն ու շահագործմանն առնչվող հարցերի հետ:
Բնապահպանական

և

սոցիալական

ազդեցության

ռիսկերի

գնահատման

մեթոդաբանությունը հիմնված է.


Եվրոպական միության շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատման դիրեկտիվ EU

EIA Directive 2014/52/EU


Շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատում, Morris and Therivel, 2001



Շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատման մեթոդաբանություն, Anjaneyulu, Y and

Manickam, V 2011
Շրջակա միջավայրի գնահատման ընդհանուր մոտեցում
Յուրաքանչյուր ոլորտ սովորաբար քննարկվում է ըստ ձևաչափի, որտեղ սահմանվում և
նախատեսում է հետևյալը.
 ծրագրային գործողություններ. նկարագրվում են կոնկրետ որևէ ասպեկտի առումով հնարավոր ազդեցություն ունեցող ծրագրային գործողությունները և/կամ աղբյուրները,
 հնարավոր ազդեցություններ. նկարագրվում է այն մեթոդը, որը կիրառվում է յուրաքանչյուր
ոլորտում գնահատելու համար հնարավոր ազդեցությունները, և բացատրվում են ցանկացած
ենթադրություն կամ այստեղ նկարագրված ազդեցության գնահատման ընդհանուր մեթոդաբանության փոփոխությունները,
 ազդեցությունների

մեղմացման

միջոցառումներ.

նկարագրվում

է

ազդեցություններն

ընդունելի չափերի նվազեցնելու նպատակով ընդգրկված տեխնիկական նախագիծը,
 մնացորդային ազդեցություններ. մեղմացման միջոցառումների իրականացումից հետո
վերագնահատվում է ազդեցության ուժգնությունը (ենթադրելով ազդեցության մեղմացման
միջոցառումների արդյունավետ իրականացում),
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 մշտադիտարկում և աուդիտ. մեղմացման միջոցառման արդյունավետությունը երաշխավորելու:
Բնապահպանական ասպեկտները ամփոփվել են գնահատելով ուժգնությունը` հաշվի
առնելով ուղղությունը, տևողությունը, ընկալիչի զգայունությունը և ուժգնությունը: Ուժգնությունը որոշվում է հանքի շինարարության և շահագործման փուլերում մեղմացման միջոցառումների իրականացմամբ կարճաժամկետ և երկարաժամկետ կտրվածքով` ապահովելով նաև մեղմացման միջոցառումների ամփոփ նկարագիր:

Ծրագրի գործողությունները և հավանական ազդեցությունների հայտնաբերում
Ազդեցության գնահատման բնույթն ու դրա ուժգնության սահմանման համար ընտրված
մեթոդաբանությունը հատկորոշվում են բնապահպանական յուրաքանչյուր ասպեկտի համար
առանձին, բայց ընդհանուր շրջանակում: Այն դեպքերում, երբ հնարավոր է կիրառել գնահատման քանակական եղանակը, ընտրվել է այնպիսի մոտեցում, որը թույլ կտա մոդելավորել
շրջակա միջավայրը և հաշվարկել Ծրագրի գործողությունների հետևանքով առաջացող հնարավոր ազդեցության ուժգնությունը:

Ընդհանուր մեթոդաբանություն
Ուժգնության աստիճանը որոշելու համար կիրառվող չորս հատկությունները սահմանվում են ստորև:
Ուղղություն՝
 դրական ազդեցություն՝ այն ազդեցությունն է, որը համարվում է ընկալիչին զուտ օգուտ բերող
ազդեցություն:
 բացասական ազդեցություն՝ այն ազդեցությունն է, որը համարվում է ընկալիչի վրա բացասաբար ազդող, և որի մեղմացման համար հնարավոր է հատուկ կառավարման գործողություններ պահանջվեն:
Տևողություն
Ծրագրի հետ կապված հնարավոր ազդեցությունները կարող են լինել կարճաժամկետ և
երկարաժամկետ, որոնք սահմանվել են բնապահպանական յուրաքանչյուր ասպեկտի համատեքստում` հաշվի առնելով ընկալիչը: Այդուհանդերձ, բնապահպանական ասպեկտների մեծ
մասի դեպքում կարճաժամկետ սահմանվել է Ծրագրի շինարարության և/կամ շահագործման
հետ կապված (այսինքն՝ մինչև 13 տարի), իսկ երկարաժամկետ ազդեցությունները այն ազդեցություններն են, որոնք մնում և շարունակվում են Ծրագրի փակման փուլից հետո:
Ընկալիչի զգայունությունը.
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Աղյուսակ. Ընկալիչի զգայունության սանդղակ
Ընկալիչի
զգայունություն

Ընկալիչի նկարագրություն

Ոչ էական/ցածր զգայունության ընկալիչ, Ընկալիչի լայն տարածվածություն, տեղական
մակարդակով ուժգնություն կամ մասշտաբ, փոփոխության նկատմամբ ճկունություն,
տեղական տարածքներում փոխարինման հնարավորություն:
Ցածրից միջին ուժգնություն/ցածրից միջին զգայունության ընկալիչ, համեմատաբար լայն
2
Միջին
տարածվածություն ունեցող, մարզային մակարդակով ուժգնություն կամ մասշտաբ,
փոփոխության նկատմամբ բավարար ճկունություն, փոխարինման հնարավորություն:
Միջինից բարձր ուժգնություն/միջինից բարձր զգայունության ընկալիչ, համեմատաբար
3
Բարձր
հազվադեպ, պետական մակարդակով ուժգնություն կամ մասշտաբ, փխրուն և
փոփոխության նկատմամբ դյուրազգաց, փոխարինման սահմանափակ հնարավորություն:
Շատ բարձր ուժգնություն/շատ բարձր զգայունության ընկալիչ, չափազանց հազվագյուտ,
4
Շատ բարձր
միջազգային մակարդակով ուժգնություն կամ մասշտաբ, շատ փխրուն, փոփոխության
նկատմամբ շատ դյուրազգաց, փոխարինման շատ սահմանափակ հնարավորություն:
Նշում. ընկալիչի նկարագրությունը ներկայացված է իր աշխարհագրական տարածման հետ միասին: Կիրառված
ընդհանուր նկարագրությունները մշակվել են բնապահպանական յուրաքանչյուր ասպեկտի համար`
հաշվի առնելով կատարողականի համապատասխան կիրառելի չափորոշիչները:
1

Թեթևակի

Ուժգնություն. փոփոխության ուժգնությունը արտացոլված է աղյուսակում:
Աղյուսակ. Փոփոխության ուժգնության սանդղակ
Փոփոխության
ուժգնություն
1

Չնչին

2

Ցածր

3

Չափավոր

4

Բարձր

Փոփոխության նկարագրություն
Ելակետային ռեսուրսներում նվազագույն տեսանելի փոփոխություններ: Փոփոխությունները
կամ կարճատև են կամ ոչ հաճախակի, այնպես որ հնարավոր ազդեցության կառավարման
համար ուղղակի վերահսկողություն չի պահանջվում:
Ելակետային վիճակի կամ ռեսուրսների տեսանելի փոփոխություն: Հանքի շինարարության
և շահագործման ընթացքում ելակետային պայմանների հիմքում ընկած առանձնահատկություններում և որակում շարունակական փոփոխություններ կլինեն:
Փոփոխության աստիճանն այնպիսին է, որ տեղի կունենա շրջակա միջավայրի կոնկրետ
ռեսուրսների ելակետային պայմանների կորուստ կամ բացասական փոփոխություն: Հանքի
շինարարության և շահագործման փուլերում կառուցապատմանը հաջորդող բնութագիրն ու
որակը մասամբ կփոխվեն:
Փոփոխության աստիճանն այնպիսին է, որ տեղի կունենա շրջակա միջավայրի կոնկրետ
ռեսուրսների ելակետային պայմանների ամբողջական կորուստ կամ բացասական փոփոխություն: Կառուցապատմանը հաջորդող բնութագիրն ու որակը սկզբունքորեն և անվերադարձ կփոխվեն:

Ուժգնության գնահատում
<Ընկալիչի զգայունություն> և <Փոփոխության ուժգնություն> աղյուսակների որակական
նկարագրությունների կիրառմամբ կազմվել է սանդղակ` ստանալու համար Ազդեցության
ուժգնության աղյուսակ:
Ուժգնության մակարդակների առավել մանրամասն սահմանումները ներկայացված են
ստորև բերված աղյուսակում` նշելով, թե երբ ազդեցությունները կարող են համարվել կարևոր:
Աղյուսակ. Ազդեցությունների ուժգնություն
Ընկալիչի
զգայունություն
Թեթև
Միջին
Բարձր
Շատ բարձր

Չնչին
Չնչին
Չնչին
Թեթև
Թեթև

Փոփոխության ուժգնությունը
Ցածր
Չափավոր
Չնչին
Թեթև
Թեթև
Չափավոր
Չափավոր
Զգալի
Չափավոր
Զգալի

Բարձր
Չափավոր
Չափավոր
Զգալի
Շատ բարձր
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Աղյուսակ. Ազդեցության ուժգնության սանդղակ
Ուժգնություն
0

Դրական

1

Չնչին

2

Թեթևակի

3

Չափավոր

4

Զգալի

5

Շատ բարձր

Ազդեցության նկարագրություն (զգայունություն և ուժգնություն)
Ընկալիչին զուտ օգուտ է բերում:
Ընկալիչը մտահոգություն չունի կամ փոփոխության չի ենթարկվում կոնկրետ
գործողության արդյունքում, համարյա չի տարբերվում բնական ֆոնի տարբերակներից:
Ընդունված սահմաններում և համապատասխանում է ընդունված չափանիշներին, ազդեցությունը նկատելի է ընկալիչի վրա, բայց այնքան փոքր է, որ մտահոգություն չի առաջացնում:
Ընդունված սահմաններում և համապատասխանում է ընդունված չափանիշներին, բայց համարյա հասնում է թույլատրելի առավելագույն շեմին, բարձր
ուժգնության փոփոխություններ հարաբերականորեն ոչ զգայուն ընկալիչների
վրա, ցածր ուժգնության փոփոխություններ բարձրից շատ բարձր զգայունության
ընկալիչների վրա:
Ընդունելի սահմաններն ու չափանիշները գերազանցվել են, բարձրից շատ բարձր
զգայունության ընկալիչների վրա ազդող բարձրից չափավոր ուժգնության փոփոխություններ:
Չափազանց հազվագյուտ կամ եզակի ընկալիչի ամբողջական կորուստ կամ
բացասական փոփոխություն, ազդեցությունը հնարավոր չէ մեղմացնել:

Հետևանք
Դրական

Ոչ էական

Էական

5.1 . Ջերմոցային գազերի արտանետումներ և կլիմայի փոփոխություն
5.1.1. Ներածություն
Սույն բաժնում գնահատվել և վերլուծվել են Ամուլսարի Ծրագրի շինարարության, շահագործման և փակման փուլերին վերագրվող Ջերմոցային գազերի (ՋԳ) արտանետումները, և կլիմայի փոփոխության հնարավոր ազդեցությունները (օր.՝ ջերմաստիճանի և տեղումների քանակի
փոփոխություններ) Ծրագրի վրա:
5.1.2. Ջերմոցային գազերի արտանետումներ

Գնահատման շրջանակները
Ծրագրի համար ՋԳ-երի արտանետումների հաշվարկը կատարվել է տարեկան և գումարային կտրվածքներով: Հաշվարկվել են Ծրագրին բաժին ընկնող ՋԳ զուտ արտանետումները,
հաստատելով, որ Ծրագիրը զրոյից կառուցվող է. հետևաբար ՋԳ նոր արտանետումներ է առաջացնելու: Հաշվարկը կատարվել է համաձայն ՋԳ արտանետումների արձանագրության1`
ստանդարտ մեթոդներով: Համաձայն ՋԳ արտանետումների արձանագրության` արտանետումները դասակարգվում են 3 կատեգորիաների, որոնք ցույց են տրված նկ. 5.1.1-ում.
 1-ին կարգի ուղղակի արտանետումներ. սրանք ընկերության կամ ծրագրի սեփականություն
հանդիսացող կամ օպերատիվ կառավարման ներքո աղբյուրներից արտանետումներն են,
 2-րդ կարգի անուղղակի արտանետումներ. սրանք ցանցից գնված էլեկտրաէներգիայի սպառման հետևանքով առաջացող արտանետումներն են, և

1

Հանուն Կայուն Զարգացման Համաշխարհային Գործարարության Խթանման Խորհուրդ (ԿԶՀԳԽ), Համաշխարհային
Ռեսուրսների Ինստիտուտի (ՀՌԻ) 2004թ. ՋԳ Արձանագրություն: Կորպորատիվ Հաշվապահական Հաշվառման և
Հաշվետվայնության ստանդարտ 2004թ.:
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 3-րդ կարգի անուղղակի արտանետումներ. սա լրացուցիչ կատեգորիա է, որը թույլ է տալիս
հաշվետվություններում ընդգրկել ընկերության հետ կապված, սակայն դրա կողմից չկառավարվող ազդեցությունները, օր.` կապալառուի կողմից իրականացվող աշխատանքները:

Նկար 5.1.1. ՋԳ արտանետումների սահմաններ

ՄՖԿ կատարողական ստանդարտների համապատասխան` Ամուլսարի Ծրագրի դեպքում արտանետումները գնահատվել են որպես 1-ին և 2-րդ կարգի արտանետումներ:
ՋԳ արտանետումների առաջացմանը խթանող ծրագրային գործողություններ
Ծրագրի արդյունքում ՋԳ արտանետումներ են առաջանալու բոլոր փուլերում.
 Երկրաբանահետախուզական փուլում արտանետումները կապված են գործողությունների և
անցուդարձի հետ և ներկայացված են Ածխածնային և էներգիայի կառավարման պլանում:
 Ծրագրի շինարարության փուլում 1-ին կարգի ՋԳ արտանետումներ են սպասվում հետևյալ
գործողությունների իրականացման արդյունքում՝
o հանքավայրի բացահանքերի բուսածածկի հեռացում (հողօգտագործման փոփոխություն) և
Ծրագրի հանգույցների կառուցում (հողօգտագործման փոփոխություն կիրառվում է հանքի
ծառայման ընթացքում, քանի որ հանքի նոր տարրերի շինարարությունը իրականացվելու
են հանքի շահագործման ընթացքում),
o հանքավայրի հանգույցների կառուցման նպատակով տեխնիկայի և սարքավորումների
օգտագործում,
o դիզելային գեներատորներում դիզվառելիքի օգտագործում շինարարական աշխատանքների և ժամանակավոր աշխատանքային ճամբարի համար (մինչև 600 աշխատողի համար),
o շինարարական աշխատանքների շրջանակներում նախատեսված պայթեցումներ:
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 Շինարարական փուլի ընթացքում 2-րդ կարգի անուղղակի արտանետումներ կառաջանան
Ջերմուկի հյուրանոցում բնակեցված բանվորների կողմից ՀՀ-ի էլեկտրացանցից մատակարարվող էլեկտրաէներգիայի սպառումից: Էլեկտրացանցից մատակարարվող էլեկտրաէներգիան կօգտագործվի նաև օժանդակ սարքավորումների և վերամշակող հանգույցի համար՝
սկսած շինարարության յոթերորդ փուլից:
 Շահագործման ընթացքում 1-ին և 2-րդ կարգի արտանետումներ են սպասվում հետևյալ
աղբյուրներից՝
o բացատար ճանապարհներով հանքաքարի ու դատարկ ապարների տեղափոխման համար
օգտագործվող տրանսպորտային միջոցներ,
o հանքաքարի արդյունահանման համար օգտագործվող տեխնիկա/տրասպորտային միջոցներ,
o պայթուցիկ նյութեր,
o 2-րդ կարգի անուղղակի արտանետումներ են սպասվում ՀՀ-ի էներգահամակարգից սարքավորումների աշխատանքի համար, օժանդակ հանգույցներին և հյուրանոցում բնակվող
250 աշխատակիցների համար հյուրանոցին մատակարարվող էլեկտրաէներգիայի օգտագործումից:
o Հանքավայրի փակման աշխատանքները ևս կնպաստեն ՋԳ արտանետումների առաջացմանը: Այս աշխատանքները ներառելու են հանքավայրի օժանդակ հանգույցների հեռացման և ապամոնտաժման, բացահանքերի վերականգնման և թափոնների մշակման հանգույցների համար օգտագործվող տրանսպորտային միջոցներ:

Շինարարության փուլի ՋԳ արտանետումներ
ՋԳ արտանետումներ են առաջանալու հանքավայրի հանգույցների կառուցման համար
հողի հեռացումից և օգտագործվող տրանսպորտային միջոցներից: Ծրագրի խախտված
տարածքը (ներարյալ տեղամասը) զբացեցնում է մոտավորապես 920 հա հողատարածք: Այս
հողերի առանձնահատկություններն` ըստ տեսակների ներկայացված են աղյուս. 5.1.1-ում:
Աղյուսակ 5.1.1. Հողատեսքերի ամփոփագիր
Հողատեսք
Թփուտ
Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր
Արոտավայրերi
Ոչ բուսածածկ հողեր/ամայի հողեր
Խոնավ հողեր
Բնակավայրեր
Ընդամենը

Ազդակիր տարածք
հա
14
186
626
94
0
0
920

Ծանոթագրություն. 1 ներառում է ընդհանուր ստվերը, ամպամածությունն ու
սառցածածկը/ձնածածկը:
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Հանքավայրի հանգույցները կառուցվելու են շուրջ երկու տարվա ընթացքում, և շինարարության փուլի ընթացքում օգտագործվելու են այնպիսի տրանսպորտային միջոցներ ինչպիսիք
են` դիզվառելիքային բեռնատարները և բուլդոզերները: Հաշվարկվել է, որ շինարարության փուլում սպառվելու է 14,7 մլն լ դիզելային վառելիք, այդ թվում նաև հոսանքի գեներատորների և
աշխատակիցներին ժամանակավոր շինարարական ճամբարից և շրջակայքում գտնվող հյուրանոցներից հանքի տարածք տեղափոխման համար:
Բացի այդ, ամոնիումի նիտրատի/հեղուկ վառելիքային պայթուցիկ նյութերից առաջացած
արտանետումները կխթանեն շահագործման ընթացքում ուղղակի ՋԳ արտանետումների առաջացումը: Շինարարության մեջ օգտագործվող ամոնիումի նիտրատի/հեղուկ վառելիքային պայթուցիկ նյութերի քանակը գնահատվում է մոտավորապես 1.4 մլն կգ ցանցի համար շինարարության մնացած ժամանակահատվածի համար:
ՀՀ-ի էներգահամակարգից աշխատակիցների համար ժամանակավոր շինարարական
ճամբարի և գրասենյակների լուսավորման, ջեռուցման, շահագործման և այլ շինարարական
աշխատանքների համար մատակարարվող էլեկտրաէներգիայի օգտագործումը կխթանի արտանետումների առաջացմանը, որը, սակայն, նվազագույն կլինի: Շինարարության ընթացքում գնահատվում է, որ մոտավորապես 22,070 Մվտ էլեկտրաէներգիա կօգտագործվի: Դիզելային գեներատորները ենթակա են շահագործման որպես էներգիայի հիմնական աղբյուր առաջին յոթ
ամիսների ընթացքում, և որպես էներգիայի լրացուցիչ աղբյուր ՀՀ-ի էլեկտրական ճամբարից և
մոտակա հյուրանոցներից դեպի հիմնական հանքարդյունահանման տեղամաս տեղափոխումը
տրանսպորտային միջոցներով:
Շինարարական փուլի ողջ ընթացքի կտրվածքով հաշվարկված ՋԳ արտանետումները
կազմել են ածխածնի երկօքսիդին համարժեք (տCO2համ) 64,952 տ: Հաշվարկներն ամփոփ
ներկայացված են աղյուս. 5.1.2-ում: Ըստ հաշվարկների` շինարարության ժամանակահատվածի
յուրաքանչյուր տարվա կտրվածքով միջին հաշվարկով արտանետումները կազմելու են 32,476 տ
CO2:
Աղյուսակ 5.1.2.: Շինարարական փուլի ՋԳ արտանետումների ամփոփագիր, տ
Արտանետման աղբյուր
Հողի օգտագործում(i)
Վառելիքի օգտագործում

(ii)

Էլեկտրականություն
Պայթեցում

Ընդամենը

CO2

CH4

N2O

CO2e(iii)

14 238

-

-

14 238

39 519

2

1

39 878

10 438

-

-

10 439

241

-

-

397

64 437

3

1

64 952

Ծանոթագրություն` (i) հաշվարկը հիմնված է ԿՓՓՄԽ հաշվառման ազգային մեթոդաբանության վրա, 4-րդ հատոր, 2րդ գլուխ, (ii) CO2, CH4, N2O արտանետումները հաշվարկվել են Կլիմայի Ռեգիստրի Հաշվետվական Արձանագրության
12.5, 13.3, 13.6 աղյուսակների հիման վրա, (iii) CO2 հ արտանետումները հաշվարկվել են համապատասխանաբար
CO2, CH4, և N2O գլոբալ տաքացման 1, 25, և 298 ներուժով (ԴԿՕ 40, մաս 98, Գ ենթամաս):

405

Շահագործման փուլի ՋԳ արտանետումներ
Հանքավայրի շահագործման հետևանքով առաջացող ՋԳ տարեկան արտանետումների
հաշվարկները ներկայացված են աղյուս. 5.1.3-ում և հիմնված են հետևյալի վրա.
 Ծրագրի շահագործման փուլում ուղղակի արտանետումներ են առաջանալու տրանսպորտային միջոցների հետևանքով: Հանքանյութի և դատարկ ապարների տեղափոխման համար
տրանսպորտային միջոցներից օգտագործվելու են լեռնահանքային բեռնատարներ: Ծրագրի
տևողության ընթացքում հանքանյութը նախնական փուլում տեղափոխվելու է Տիգրանես և
Արտավազդես հանքավայրերի տարածքներից: Այդ երկու հանքափոսերում աշխատանքների
ավարտին զուգընթաց` հանքարդյունաբերություն կսկսվի Էրատոյի տարածքում: Բացահանքերից ստացված հանքանյութը դիզելային վառելիքով աշխատող լեռնահանքային բեռնատարներով կտեղափոխվի երկփուլային ջարդիչ կայան: Բացի այդ, բացահանքից ստացված
դատարկ ապարները կտեղափոխվեն ԴԱԼ, իսկ բեռնատարները կաշխատեն նաև ԿՏՀ: Հիմնվելով լեռնահանքային աշխատանքների համար սահմանված վերջնական հերթականության
վրա` տրանսպորտային միջոցներից առաջացող ՋԳ արտանետումների քանակը հանքավայրի շահագործման յուրաքանչյուր տարի տարբեր է լինելու: Սույն գլխի պատրաստման նպատակով և հաշվի առնելով փոփոխականության ներուժը, որը կարող է հստակ հաշվարկվել
միայն շահագործման մեկնարկումից հետո, պահպանողական մոտեցում է որդեգրվել, որի
շրջանակներում օգտագործվել է անհրաժեշտ վառելիքի գնահատված ամենաբարձր ծավալը:


Հյուրանոցից հանքավայրի տեղամաս աշխատակիցների տեղափոխման համար օգտագործվող դիզելային վառելիք: Հաշվարկվել է, որ ամեն օր աշխատակիցների տեղափոխման
համար օգտագործվելու են հինգ՝ 30 նստատեղով ավտոբուսներ: Տեղափոխման ծառայությունները հասանելի են լինելու տարվա մեջ 365 օր:

 Բացի այդ, ամոնիումի նիտրատի/հեղուկ վառելիքային պայթուցիկի և էմուլսիոն պայթուցիկ
նյութերի արտանետումները ուղղակի ՋԳ արտանետումների աղբյուր կհանդիսանան: Օգտագործվող ամոնիումի նիտրատի/հեղուկ վառելիքային պայթուցիկի և էմուլսիոն պայթուցիկ
նյութերի ծավալը հանքի շահագործման ընթացքում յուրաքանչյուր տարի տարբեր կլինի:
Փաստաթղթի սույն գլխի պատրաստման նպատակով և հաշվի առնելով փոփոխականության
հնարավորությունը, պահպանողական մոտեցում է որդեգրվել, որի շրջանակներում օգտագործվել է անհրաժեշտ ամոնիումի նիտրատի/հեղուկ վառելիքային պայթուցիկի ամենամեծ
ծավալը: Տարեկան կտրվածքով օգտագործվելու է մոտ 6.2 մլն կգ ամոնիումի նիտրատի/
հեղուկ վառելիքային պայթուցիկ և 762,900 կգ էմուլսիոն պայթուցիկ նյութեր:
 Անուղղակի ՋԳ արտանետումներ են առաջանալու սարքավորումների, օժանդակ կառույցների, գործընթացների և աշխատակիցների բնակության համար անհրաժեշտ հյուրանոցի
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էլեկտրական հոսանքի արտադրության հետևանքով: Էլեկտրականությունը մատակարարվելու է ՀՀ-ի էներգահամակարգից: Հաշվարկվել է, որ տարեկան կտրվածքով ՀՀ-ի էներգահամակարգից Ծրագրի հանգույցներն օգտագործելու են 49 636 ՄՎտժ էլեկտրաէներգիա: Սույն
վերլուծության մեջ օգտագործվել է էներգահամակարգից արտանետումների 0,473 տ CO2/
ՄՎտժ գործակիցը, որը ճշգրտվել է համաձայն 2013թ.2 շահագործվող սահմանների3: Քանի որ
իր զառիթափ աշխատանքի շնորհիվ գործարկման ժամանակ փոխակրիչը, որն ունի մոտավորապես 3 Մվտ տեղակայված հզորություն, էլեկտրաէներգիա է արտադրելու` արտադրված
էլեկտրաէներգիան դիտարկվել է որպես վերականգնվող էներգիա. Սա դիտարկվել է էլեկտրաէներգիայի սպառման ողջ ծավալի կտրվածքով:
Աղյուսակ 5.1.3.: Շահագործման փուլի տարեկան ՋԳ արտանետումների ամփոփագիր, տ/տարի
Արտանետման աղբյուր

CO2

CH4

N2O

CO2 համ

65 532

4

2

66 132

1 565

3

3

2 576

23 478

0

0

23 478

90 575

7

5

92 186

Ուղղակի արտանետումներ
Բոլոր տրանսպորտային միջոցները և սարքավորում/տեխնիկա`
վառելիքի օգտագործում(i)
Պայթեցում` պայթուցիկների օգտագործում(ii)

Անուղղակի արտանետումներ
Էլեկտրականություն

(i ii )

Ընդամենը`

Ինչպես երևում է աղյուս. 5.1.3-ից` տրանսպորտային միջոցների ու տեխնիկայի համար
օգտագործվող վառելիքը` էլեկտրաէներգիայի օգտագործումից հետո, շահագործման հետ
կապված ՋԳ արտանետումների հիմնական աղբյուրն է հանդիսանում: Նկ. 5.1.2 և 5.1.3-ում ցույց
են տրված համապատասխանաբար վառելիքի ու էլեկտրաէներգիայի օգտագործում պահանջող
գործողություններին բաժին ընկնող ՋԳ արտանետումները:

Հանքավայրի փակում և ապամոնտաժում
Սույն գնահատման պատրաստման նպատակով ենթադրվել է, որ վառելիքի սպառման
տեսանկյունից հանքավայրի փակմանն ընդառաջ հանքի շահագործման դադարեցման հետ
կապված ՋԳ արտանետումների քանակը չի գերազանցի շինարարական փուլում առաջացած
արտանետումների քանակին:
Փակման փուլի յուրաքանչյուր տարվա համար դա կազմում է 3025 տCO2համ միջին
հաշվարկով: Հաշվարկներում չի ներառվել հանքավայրի վերականգնման պլանով նախատեսված ռեկուլտիվացման հետ կապված հողօգտագործման փոփոխությունը, որի արդյունքում

2

3

ՄԱԿ - ի Զարգացման ծրագիր (ՄԱԶԾ) 2014 թ.: 2012թ-ի համար ՀՀ էներգիահամակարգի արտանետումների
գործակցի հաշվարկ, 2014թ. Հունվար, ՀՀ բնապահպանության նախարարություն:
Շահագործվող սահմանը դա հայեցակարգ է, որտեղ Ծրագրի ազդեցությունը էներգահամակարգի վրա (օր.՝ էլեկտրաէներգիայի ստացումը էներգահամակարգից), ազդեցություն է ունենում էներգահամակարգի շահագործման վրա:
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կապահովվի ածխածնի կլանումը: Հանքավայրի փակման հետ կապված հաշվարկված արտանետումներն ամփոփ ներկայացված են աղյուս. 5.1.4-ում:

5,171

6,090

445

Load and Haul
Support

4,224

Maintenance
Drill and Blast

On- Road Vehicles
50,202

2,071
1,327
5,015
15,923
Excavator
Էքսկավատոր

17,036

Բեռնատարներ
Trucks
Օժանդակ

Auxillary
Equipment
սարքավորումներ
Ցամաքեցում
Dewatering
Հորատում և

Drill
and Blast
պայթեցում
Ճանապարհային
փոխադրամիջոց

On- Road Vehicles
59,271

Նկար 5.1.2. Վառելիքի օգտագործումից առաջացող ՋԳ արտանետումներ (տCO2համ/տարի)
Աղյուսակ 5.1.4. Փակման և շահագործման դադարեցման փուլերի ՋԳ արտանետումների ամփոփագիր, տ
Արտանետման աղբյուր

CO2

CH4

N2O

CO2համ(ii)

1 541

0.09

0.04

1 555

էլեկտրաէներգիա

4 495

0

0

4 495

Ընդամենը

6 036

0.1

0

6 050

Վառելիքի օգտագործում

(i)

Ծանոթագրություն. (i) CO2, CH4, N2O արտանետումները հաշվարկվել են Կլիմայի Ռեգիստրի Հաշվետվական
Արձանագրության 12.5, 13.3, 13.6 աղյուսակների հիման վրա, (ii) CO2 հ արտանետումները հաշվարկվել են
համապատասխանաբար CO2, CH4, և N2O գլոբալ տաքացման համապատասխանաբար 1, 25, և 298 ներուժով (ԴԿՕ 40,
մաս 98, Գ ենթամաս):
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1,084 537

Crushing
Մանրացում

870

2,142

Այլ գործընթացներ
Other
Processes
Հանքաքարի կուտակում
Ore
Stacking
Կույտային

16,971

9,623

Heap
Leach
տարրալվացում
Barren
Solution
Pumping
Աղքատ
լուծույթի
մղում
Անմշակ
Raw
Waterջուր
Օժանդակ կառույցներ

Ancillary Buildings

2,886

Լուսավորում և

2,886 2,230

Lighting
& Controls
վերահսկում
Բնակեցում
հյուրանոցում
Hotel
Accommodations

Crushing
730
39

Other Processes

2,175
4,145

Ore Stacking
1,579
Heap Leach
1,704

1,045

Barren Solution Pumping
Raw Water

6,622
5,439

Ancillary Buildings
Lighting & Controls
Hotel Accommodations

Նկար 5.1.3. Էլեկտրաէներգիայի օգտագործումից առաջացող ՋԳ արտանետումներ (տ CO2 համ/տարի)

Վերականգնումից հետո, բույսերի աճի միջոցով ածխածնի կլանման և հողի կենսազանգվածի և օրգանական նյութերի մեջ կուտակման ներուժ կա: Սակայն, սույն գնահատման նպատակով, փակումից հետո առաջին տարիներին, ենթադրվում է, որ ածխածնի կլանումը կլինի
նվազագույն և բավարար չի լինի փակման և վերականգնման համար անհրաժեշտ գործարանի և
սարքավորումների հետ կապված ածխածնի արտանետումների ծավալը գնահատելու համար
(տե՛ս աղյուս. 5.1.4):

Հավաքական արտանետումներ
Հանքավայրի ծառայման ամբողջ ժամկետի կտրվածքով արտանետումների պրոֆիլն
ամբողջությամբ ներկայացված է նկ. 5.1.4-ում, որտեղ հարաբերականորեն ցուցադրված են
Ծրագրի տարբեր փուլերի արտանետումների տարբերությունները, ինչպես նաև` հանքավայրի
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ծառայման ողջ ժամկետի ընթացքում առաջացած CO2համ-ի 965.900 հազ. տ համախառն
արտանետումները:

Տարեկան արտանետումներ (tCO2e)

Ընդհանուր արտանետումներ (tCO2e), ՏԱՐԻ
Նկար 5.1.4. ՋԳ հավաքական արտանետումներ:

ՋԳ արտանետումների մեղմացման միջոցառումներ
Բաժին 5.1.2-ում բացահայտվել են Ծրագրի ՋԳ արտանետումների հիմնական` մասնավորապես` վառելիքի այրման և էլեկտրաէներգիայի օգտագործման հետ կապված աղբյուրները:
Ծրագրի նախագծի շրջանակներում առաջարկվող հետևյալ գործողությունների շնորհիվ ՋԳ
արտանետումների քանակն կկրճատվի.
 Ծրագրային հանգույցների համար հողահանման աշխատանքների նվազեցում,
 Ջարդիչ կայանից կույտային տարրալվացման հրապարակ (ԿՏՀ) հանքաքարի տեղափոխման
համար բեռնատարների փոխարեն երկար վերգետնյա փոխակրիչ համակարգով տեղափոխման ընտրություն,
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 Փոխակրիչ համակարգից ստացված էլեկտրաէներգիայի վերարտադրման հնարավորությունը
 Քարհանքի բեռնատարներով դեպի ԴԱԼ տեղափոխումների ճանապարհածախսի կրճատում`
այն ավելի մոտ տեղափոխելով
 Էլեկտրական շարժիչներ բեռնատարների անիվների համար, որոնք ավելի արդյունավետ են
զառիվայր բեռնելու համար
 Ջերմության կորուստներից խուսափելու համար շենքերի ու կառույցների մեկուսացման
ապահովում
 Ժամանակակից էներգաարդյունավետ էլեկտրական սարքավորումների և վառելիքաարդյունավետ շարժիչներով շարժական կայանների օգտագործում
 Բնակելի և օժանդակ շինությունների ջեռուցման համար էլեկտրաէներգիայի օգտագործում
բնական գազի փոխարեն, քանի որ ՀՀ-ում էլեկտրաէներգիան հիմնականում արտադրվում է
ՀԷԿ-երի և ատոմակայանի կողմից:
Քանի որ Ծրագրի նախագիծը դեռ մշակվում է, իսկ շահագործման գործողությունները
շարունակում են զարգացվել` ՋԳ արտանետումների մեղմացման հնարավորությունները դեռևս
դիտարկվում են: Վերջիններս ներառում են.
 Էներգոարդյունավետ տեխնոլոգիաների, ինչպիսիք են կոմպակտ լյումինեսցենտ լամպերը
(CFLs) կամ լուսադիոդային լամպերը (LEDs), լուսավորման համար կիրառումը, եթե դա
հնարավոր է, ՀՀ-ում, քանի որ դրանք ավելի էներգաարդյունավետ են քան սովորական էլեկտրական լամպերը: Բացի այդ, օժանդակ շենքի լուսավորության համար շարժման սենսորի
կիրառում էլեկտրաէներգիայի հետագա խնայողության նկատառումով:
 Աշխատանքների օպտիմալացման և կրկնակի բեռնաթափումից խուսափելու նպատակով
հողահանման և տեղափոխման աշխատանքների պլանավորում, այնտեղ, որտեղ դա գործնականում արդարացված է: Քանի որ հանքավայրի նյութատեխնիկական ապահովման ու պլանավորման աշխատանքներն արդեն իրականացվում են, աշխատանքային հեռավորության և
ժամանակի կրճատման նպատակով դիտարկվելու է տրանսպորտային միջոցների ու սարքավորումների տեղաշարժման օպտիմալացման տարբերակը: Հողահանման և տեղափոխման
աշխատանքների վրա հատուկ ուշադրությունը կապված է մեծ քանակությամբ ՋԳ արտանետումների հետ, որը ցուցադրված է նկ. 5.1.2-ում:
 Գրունտային և օդի ջերմային պոմպերի կիրառում շենքերի ջեռուցման և հովացման համար:
 Մանրակրկիտ նախագծման գործընթացում կապահովվի այլ էներգատար օգտագործման տեսակների, օրինակ` ջարդիչ կայանի էներգաարդյունավետության բարձրացման հնարավորությունների հետագա վերլուծությունը:
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ՋԳ արտանետումների հետ կապված մնացորդային ազդեցություններ
Իր ողջ կենսափուլի ընթացքում Ծրագիրը շարունակելու է ձգտել նվազեցնել ՋԳ արտանետումները: Այս տեսանկյունից ապա կարելի է առաջնորդվել Ածխածնի և Էներգիայի կառավարման պլանով, որը կազմվելու է նախքան շինարարական աշխատանքները սկսելը, երբ առկա է վերջնական դիզայնը, և թարմացվելու է շահագործման ողջ ընթացքում տարեկան կտրվածքով: Պլանը նաև պետք է տեղեկացնի տարեկան արտանետումների վերաբերյալ, ետին թվով՝
Ծրագրի տարածքում երկրաբանահետախուզական աշխատանքների սկզբից:
ՋԳ արտանետումների ակնկալվող ազդեցությունների ու նախատեսված մեղմացման
միջոցառումների ամփոփագիրը ներկայացված է աղյուս. 5.1.5-ում: Հարկ է հաշվի առնել, որ
մինչդեռ ՋԳ արտանետումների հետ կապված հիմնական ազդեցությունը համարվում է կլիմայի
փոփոխության խթանումը, Ամուլսարի Ծրագիրը ՋԳ արտանետումների վրա ազդող և կլիմայի
փոփոխությանը նպաստող բազմաթիվ աղբյուրներից մեկն է հանդիսանում և հետևաբար
տեղական, տարածաշրջանային ու գլոբալ կլիմայի կանխատեսվող փոփոխությունները չպետք է
վերագրվեն/կապվեն միայն առաջարկվող Ծրագրին:

Աղբյուր

Առաջնային
ընկալիչներ(1)

Ազդեցություն

Աղյուսակ 5.1.5. : Ազդեցությունների ամփոփագիր` ՋԳ արտանետումներ

Փուլ
(2)

C

O

Նշանակություն
(3)
ST

Մեղմացման միջոցառումներ

Կառավարման պլան

LT

ՋԳ արտանետումներ

• Տեխնիկական նախագծում էներգաարդյունավետության բարձրացման միջոցառումների ներառում:
Հանքավայրի
• Ժամանակակից էներգաարդյունավետ շարժական
տարածքից
կայանի օգտագործման անհրաժեշտություն:
դուրս արտա• Պարապուրդից և կրկնակի տեղափոխումից խուսադրվող էլեկտփելու նպատակով հողահանման և տեղափոխման
րաէներգիայից
աշխատանքների նյութատեխնիկական ապահովՋերմոցայի
արտանետումման կառավարման իրականացում:
ն գազերի և
ներ, հանքաA
X X
N
M- • Շարժական կայանի կանոնավոր տեխնիկական
էներգիայի
վայրի տարածսպասարկման իրականացում:
պահպանմ
քում շարժա• Ծրագրի կենսափուլի ընթացքում ՋԳ արտանետում- ան պլան
կան կայանից և
ների կրճատման ուղիների փնտրում:
ջեռուցման կա• Մանրակրկիտ նախագծման գործընթացում կապայանից առաջահովվի այլ էներգատար օգտագործման տեսակների,
ցող արտանեօրինակ` ջարդիչ կայանի էներգաարդյունավետուտումներ
թյան բարձրացման հնարավորությունների հետագա
վերլուծությունը:
Ծանոթագրություն. (1) առաջնային ընկալիչներ, (2) ծրագրի փուլ. C =Շինարարության, O = շահագործում, գործողություններ, E = Աշխատակիցներ, (3) Ակնկալվող նշանակության գնահատում` ST = մեղմացման դեպքում կարճաժամկետ, LT = մեղմացման դեպքում երկարաժամկետ, R = բնակիչներ, Fl = ֆլորա, Fa = ֆաունա, A = մթնոլորտ, S + =
զգալիորեն բարելավված, S - = զգալիորեն բացասական, M - = չափավոր բացասական, N = չեզոք, M + = չափավոր
բարելավված
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5.1.3. Ածխածնի և Էներգիայի կառավարման պլան
Ածխածնի և Էներգիայի կառավարման պլանը համառոտ ներկայացված է աղյուս. 5.1.6ում:
Աղյուսակ 5.1.6. Ածխածնի և էներգիայի կառավարման պլան
Ծրագրի տարածքի հիմնական վայրերից ու արտանետումների աղբյուրներից ելակետային տվյալների բազայի ստեղծման նպատակով մշակել ՋԳ արտանետումների մշտադիտարկման ծրագիր: Ելակետային տվյալները հիմնված կլինեն ուսումնասիրության
սկզբից առաջացած բոլոր վնասակար արտանետումների վրա: Արտանետումների գույքագրումը կհրապարակվի ամեն տարի, մինչ հանքի շինարարական աշխատանքները
սկսելը, երբ Դիզայնն արդեն վերջնական կլինի: Այն պետք է ներառի նախքան ուսումնասիրությունը գրանցված ջերմոցային գազերի արտանետումները:

Մոնիտորինգի
իրականացման
մոտեցումը

Ելակետային

3-րդ մակարդակի ստանդարտ վարման
ընթացակարգը

3-րդ մակարդակի պլանները ներառում են.
 ՋԳ տվյալների բազայի ստեղծում. Ելակետային գործոնների բացահայտման նպատակով էներգիայի և արտանետումների տվյալները հավաքվելու են աշխատանքների մեկնարկմանը զուգընթաց: Շրջակա միջավայրից ստացվող արտադրանքի շարունակական մոնիտորինգի և, հնարավորության դեպքում, մեղմացման ապահովման նպատակով Ծրագրի առաջընթացին զուգահեռ
արտանետումների վերաբերյալ պարբերաբար տվյալներ են հավաքվելու:
 Ավտոհավաքակայանների կառավարում. Արտանետումների նվազեցման և սարքավորումների
արդյունավետության ու երկարակեցության բարձրացման նպատակով` արտադրողի կողմից
առաջարկվում է իրականացնել բոլոր տրասպորտային միջոցների տեխսպասարկում:
 Տրանսպորտային միջոցների օգտագործում. Տրանսպորտային միջոցների անգործության ժամանակահատվածի որոշման նպատակով, հատկապես բարձր ջերմաստիճանային պայմաններում
ուղեցույցներ են օգտագործվելու: Արտադրողի առաջարկների համաձայն` կիրառվելու են էներգաարդյունավետ աշխատանքի մեթոդները, որոնք օրինակ կարտացոլվեն սարքավորումների
անգործության ժամանակահատվածի կրճատմամբ և շինարարական տեխնիկայի ու տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկմամբ: Հատկապես ավելի մեծ քանակությամբ
ՋԳ արտանետումներ առաջացնող հողահանման և տեղափոխման աշխատանքների ընթացքում
հանքաքարի կրկնակի տեղափոխումից խուսափելու նպատակով հաշվի են առնվելու նյութատեխնիկական ապահովման նկատառումները:
 Էլեկտրաէներգիայի օգտագործման կառավարում. Օգտագործվող սարքավորումների կողմից
սպառվող Էլեկտրաէներգիան վերահսկվելու է Ծրագրի իրականացման ողջ ընթացքում: Հաշվի
են առնվելու Ծրագրի որոշ կամ բոլոր հանգույցների էներգամատակարարման վերականգնվող
աղբյուրները (ինչպես, օրինակ, փոքր քամու կամ արևային էներգիայի աղբյուրներ օժանդակ կամ
գրասենյակային շենքերի համար և վերգետնյա / օդային ջերմային պոմպեր շենքերի ջեռուցման /
հովացման համար) և տեղական էներգահամակարգից կանաչ էներգիա գնելու հնարավորությունները: Իրականացվելու է էլեկտրաէներգիայի մատչելիության վրա Ծրագրի հնարավոր ազդեցությունների և հարակից համայնքների ու աշխատանքային տարածքների օգտագործման
հնարավորությունների մոնիտորինգ:
 Մեղմացման հնարավորությունների շարունակական մոնիտորինգ. Ծրագրի առաջընթացին զուգահեռ, իրականացվելու է հնարավոր մեղմացման ռազմավարությունների շարունակական մոնիտորինգ: Բացահայտված նոր հնարավորությունները սույն պլանի բաղկացուցիչ մասն են
կազմելու:

5.1.4. Կլիմայի փոփոխություն և հարմարվողականություն
Սույն բաժնում դիտարկվել են Ծրագրի հետ կապված կլիմայի փոփոխությանը և
հարմարվողականության հնարավորություններին առնչվող համապատասխան ռիսկերը:

Կլիմայի պատմական միտումները. 1895-2010 թթ. տարեկան միջին ջերմաստիճանը
բարձրացել է ամբողջ աշխարհում: 1935թ4-ից սկսած` ՀՀ-ում օդի տարեկան ջերմաստիճանը
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բարձրացել է 0.85°C-ով, իսկ տեղումների տարեկան քանակը նվազել 6%-ով5: Ամռան կտրվածքով օդի միջին ջերմաստիճանը բարձրացել է 1°C-ով` մինչդեռ ձմռան կտրվածքով փոփոխություններ չեն գրանցվել6: Սկսած 1990թ-ից, ՀՀ-ում հաճախացել են երաշտները: Համաձայն
Կլիմայի Փոփոխության մասին Երկրորդ Ազգային Հաղորդագրության` վերջին տասնամյակում,
Սյունիքի և Վայոց Ձորի մարզերում, որտեղ տեղակայված է Ծրագիրը, դիտվում են պարբերաբար կրկնվող երաշտներ և խորշակներ7:

Կլիմայի փոփոխության կանխատեսումներ
Ծրագրի վրա կլիմայի փոփոխության ազդեցության գնահատման նպատակով պետք է
դիտարկվի, թե ինչպես է Ծրագրի տարածքի շրջակայքում կլիման փոփոխվելու:

Համաշխարհային մակարդակ
Կլիմայի փոփոխության փորձագետների միջկառավարական խումբը (ԿՓՓՄԽ) միջկառավարական գիտական մարմին է, որը զբաղվում է կլիմայի փոփոխության գիտական ուսումնասիրությունների համակարգմամբ: ԿՓՓՄ Խումբը միջազգային հանրությանը հեղինակավոր
գնահատականների տրամադրման և այդ գնահատականների հիման վրա պատասխան ռազմավարությունների մշակման նպատակով կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային
կոնվենցիայի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվություններ է հրատարակում, որոնցից վերջինը Կլիմայի փոփոխության գնահատմանը նվիրված 4-րդ հաշվետվությունն է (AR4, 2007թ.):
Կլիմայի փոփոխության կանխատեսումները ապագայի համար կատարվում են գլոբալ
կլիմայական մոդելների (ԳԿՄներ) կառուցման և օգտագործման միջոցով, որոնց միջոցով դուրս
են բերվում կլիմայական համակարգերի առանցքային ֆիզիկական ու դինամիկական գործընթացների հավասարումներն ու ալգորիթմները: ԳԿՄներ ժամանակի ընթացքում ավելի ու ավելի
են բարդանում և դրանք հաստատվում են դիտարկված կլիմայական փոփոխության վերստեղծման իրենց կարողության ստուգման միջոցով: Որպես կանոն, ԳԿՄներն ունեն մեծ մասշտաբներ` 100-300 կմ, որը սահմանափակում է դրանց օգտագործումն ավելի տարածաշրջանային և
տեղական մակարդակներում:
Ըստ ԿՓՓՄԽ գլոբալ կլիմայական մոդելների` Ծրագրի տարածքում տարեկան միջին
ջերմաստիճանը 1960-1990 թթ. ելակետային ջերմաստիճանի համեմատությամբ 2030թ-ին բարձրանալու է 2.3°C-ով, որի արդյունքում կարող են դիտարկվել սեզոնային որոշ փոփոխություններ` օրինակ` գարնանային սեզոնի ավելի վաղ գալուստ և ավելի երկար ու շոգ ամառային
սեզոններ:
5

ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն, «Կլիմայի փոփոխության երկրորդ ազգային հաղորդագրություն»,
Երևան, 2010թ.
6. Միևնույն աղբյուրը
7 Միևնույն աղբյուրը
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Տեղական մակարդակ
Գլոբալ կլիմայական մոդելների միջոցով ներկայացված կանխատեսումները տարածականորեն են մոդելավորվում և ստացված արդյունքների խիստ մոտավորության պատճառով
անհնար է լինում դրանց տարածաշրջանային կամ ավելի փոքր մասշտաբներով ուղղակի օգտագործումը ազդեցությունների ուսումնասիրությունների մեջ:
ՀՀ-ի համար իրականացվել են կլիմայի փոփոխության փոքրամասշտաբ կանխատեսումներ, որոնք ճանաչվել են ՀՀ կառավարության կողմից, որը ներկայացված է 2010թ. փետրվարին
լույս տեսած «Կլիմայի փոփոխության մասին երկրորդ ազգային հաղորդագրության մեջ»:
ՀՀ-ի կլիմայի փոփոխության 25 կմ տարածական մասշտաբի կտրվածքով կատարված
կանխատեսումները հասանելի են ՋԳ արտանետումների համապատասխան A2 և B2 սցենարներում8 և ընդգրկում են երեք ժամանակահատված`2011-2030թթ., 2031-2070թթ., և 2071-2100թթ.:
Ծրագրի իրագործման հետ համընկնող 2011-2030թթ. սցենարը հաշվի առնելիս և օգտագործելով արտանետումների ավելի պահպանողական A2 (առվելագույն արտանետումների)
սցենարը օգտագործվել են հետևյալ կանխատեսված փոփոխությունները.
• Մինչև 2030թ. տարեկան ջերմաստիճանը կբարձրանա 1°C-ով,
• Ձմեռային ամիսների համեմատությամբ ամառային ամիսների ընթացքում ջերմաստիճանն
ավելի շատ կբարձրանա (մինչև 2°C),
• Տեղումների տարեկան քանակը կնվազի 7%-ով, սակայն ձմռանը տեղումներն առատ կլինեն,
և
• Այս կանխատեսված կլիմայի փոփոխությունների հետևանքով 7%-ով կնվազի ջրերի հոսքը,
կկրճատվեն ձյան տեսքով տեղումները (7-11%-ով), իսկ անապատացման գործընթացը նոր
թափ կստանա:

8

Հաշվի առնելու համար այն հանգամանքը, որ ապագայում կանխատեսվող կլիմայի փոփոխության վրա ազդեցություն են ունենալու Ծրագրի կողմից արտադրվելիք ՋԳ արտանետումները, որոնց գնահատումը բավականին անորոշ է, ԿՓՓՄԽ-ն արտանետումների սցենարների հատուկ հաշվետվություն է հրատարակել (ԱՑՀՀ), որի շրջանակներում մշակվել են ԳԿՄներում օգտագործվող
արտանետումների սցենարներ:
ԱՑՀՀ A1 սցենարում կանխատեսվում է տնտեսական արագ աճ, բնակչության ցածր աճ և նոր ավելի արդյունավետ տեղնոլոգիաների
կիրառում: A1 սցենարում ապագայում էներգետիկայի տեսանկյունից 3 վարկած է դիտարկվում. Հանածո վառելիքակիր A1FI, ատոմային և վերականգնվող A1T և A1B-ը որը երկուսի միջև հավասարակշռումն է:
ԱՑՀՀ A1 սցենարը ենթադրում է հետերոգեն աշխարհի պատկեր, որտեղ վերարտադրողականությունը/բերրիությունը տարբեր
շրջաններում նմանապես շատ դանդաղ է կրկնօրինակվելու, ինչը կհանգեցնի բնակչության բարձր աճին: Տնտեսական զարգացումը
հիմնականում ռեգիոնալ բնույթ ունի, իսկ մեկ շնչին բաժին ընկնող տնտեսական աճը և տեխնոլոգիական փոփոխությունները ավելի
մասնատված և դանդաղ բնույթ են կրում:
ԱՑՀՀ B1 սցենարը ենթադրում է կոնվերգենտ աշխարհի պատկեր, որտեղ բնակչության դանդաղ աճ է դիտվում:
Արագ փոփոխություններ են սպասվում դեպի ծառայությունների/տեղեկատվական կողմնորոշմամբ տնտեսությունը: Սպասվում է
նյութական միջոցների օգտագործման ինտենսիվության կրճատում և մաքուր և ռեսուրսաարդյունավետ տեխնոլոգիաների ներմուծում:
Շեշտն այս սցենարում դրվում է կայունության գլոբալ լուծումների վրա, ինչպես նաև տեղական մակարդակով զարգացմանն ու կայունությանը միտված լուծումների վրա: Սպասվում են բնակչության չափավոր աճ , և ավելի դանդաղ ու ոչ այդքան բազմազան տեխնոլոգիական լուծումներ:
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Կլիմայի փոփոխության ազդեցությունները
Հանքավայրի շինարարության փուլը նախատեսվում է մեկնարկել 2016թ-ին, որը կտևի
երկու տարի: Նույնիսկ խիստ պահպանողական սցենարի (A2) շրջանակներում կանխատեսված
փոփոխությունների դեպքում շինարարական երկամյա փուլի ընթացքում պայմանների էական
փոփոխություններ չեն սպասվում և էապես չեն տարբերվի առկա պայմաններից:
Շինարարությունից հետո հանքավայրի նախագծված շահագործման ժամկետը 10 տարի է:
Այս շրջանի ընթացքում էլ, ըստ վերևում ներկայացված սցենարների սպասվում է
ջերմաստիճանի բարձրացում և տեղումների քանակի նվազում: Այս կանխատեսված փոփոխությունները հաշվի են առնված առաջարկվող նախագծում և Ծրագրի շահագործական թույլտվություններում, այդիսկ պատճառով Ծրագրի վրա նյութական ազդեցություններն չեն ակնկալվում:
Դեպի մանրակրկիտ նախագծի պատրաստման փուլը Ծրագրի առաջընթացին զուգահեռ,
կլիմայի փոփոխության այս կանխատեսումները ամբողջությամբ կդիտարկվեն: Մասնավորապես, այնպիսի խնդիրներում ինչպիսիք են` ջրային վերջնական հաշվեկշիռը (որի նկատմամբ
զգայուն է Մատնունի ծիրանավորը և ենթալպյան բուսականությունը) և հանքավայրի փակման
պլանավորումն ու վերականգնումը: Կանխատեսվող կլիմայի փոփոխության ազդեցություններն
ու նախագծված մեղմացման միջոցառումները ներկայացված են աղյուս. 5.1.7-ում:

Աղբյուր

Առաջնային ընկալիչներ
(1)

Փուլ
(2)
C

O

Նշանակություն (3)
ST

LT

Մեղմացման միջոցառումներ

Կառավարման
պլան

Ազդեցություն

Աղյուսակ 5.1.7. Ազդեցությունների ամփոփագիր` կլիմայի փոփոխություն

Կլիմայի փոփոխություն

• Դիմացկունությունը փոփոխությունների նկատմամբ արԾրագիր (հարկ է նշել,
դեն ներկառուցված են նախաՀիմնված է
որ սույն գնահատման
գծի և աշխատանքային առաՀՀ կառամեջ դիտարկվել են
ջարկների մեջ:
վարության
կլիմայի փոփոխություX X N
N
• Հատուկ մեղմացման միջոցաչ/գ
կանխատե
նից Ծրագրի վրա
ռումներ չեն պահանջվում,
սումների
սպասվող ազդեցուայդուհանդերձ, մանրամասն
վրա
թյունները)
նախագծման փուլում կլիմայի
կանխատեսումներն ամբողջությամբ ներառվելու են:
Ծանոթագրություն՝ (1) Առաջնային ընկալիչներ, (2) Ծրագրի փուլ: C =Շինարարության, O = շահագործում,
գործողություններ, E = Աշխատակիցներ, (3) Ակնկալվող նշանակության գնահատում` ST = մեղմացման դեպքում
կարճաժամկետ, LT = մեղմացման դեպքում երկարաժամկետ, VH = շատ բարձր, MA = էական, M - = չափավոր, Mi =
թույլ/փոքր, N = աննշան
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5.2.

ՕԴԻ ՈՐԱԿ

5.2.1. Ծրագրի գործողությունները օդի որակի հետ կապված
Այս գնահատման մեջ դիտարկվող հնարավոր արտանետումները մթնոլորտ դասակարգվում են հետևյալ կերպ.
 ոչ կայուն փոշի. հանքարդյունաբերական գործողությունների, հողի փորման, հանքանյութի
տեղափոխման և բեռնման ու բեռնաթափման աշխատանքների արդյունքում, ինչպես նաև ոչ
ասֆալտապատ ճանապարհներով երթևեկությունից, հանքաքարի մանրացման և քարմաղման արդյունքում առաջացած փոշու մասնիկներ,
 այրումից առաջացող արտանետումներ. շարժիչներում (ծանր և թեթև մեքենաների,
սարքավորումների շարժիչների, գեներատորների) ներքին այրումից առաջացած գազեր և
մասնիկներ, ինչպես նաև ԱԴՎ կայանում Դորեյի համաձուլվածքի արտադրման պրոցեսում
առաջացած արտանետումներ,
 ջերմոցային գազերի արտանետումներ. դրանք գազային արտանետումներ են, որոնք կարող
են ազդել գլոբալ մթնոլորտային ջերմոցային գազերի պարունակության վրա,
 տհաճ հոտեր. ոչ հիգիենիկ (էսթետիկ) գազային արտանետումներ, որոնք ազդում են
մերձակայքում գտնվող հարևանների և/կամ աշխատողների վրա:
Շինարարական և շահագործման աշխատանքների ընթացքում ծանր տեխնիկայի, թեթև
մեքենաների, ԱԴՎ կայանի և օժանդակ շինությունների համար օգտագործված վառելիքն ու
էլեկտրաէներգիան ևս կարող են ջերմոցային գազի արտանետումներ առաջացնել:
Ոչ կայուն փոշու, այրումից առաջացող արտանետումների և հանքի հետ կապված տհաճ
հոտերի հնարավոր ազդեցությունները և ազդեցության մեղմացման միջոցառումները դիտարկվել են հաջորդ Բաժիններում: Դիտարկվել են շինարարության, շահագործման և հանքի փակմանը հաջորդող փուլերում արտանետումների հնարավոր աղբյուրները, որոնք ներառում են.
 Շինարարության ընթացքում հողային աշխատանքների (ներառյալ բուսականության հեռացումը/մակաշերտի մակաբացումը) և դատարկ ապարների լցակույտի, կույտային տարրալվացման հրապարակի, ԱԴՎ կայանի և այլ օժանդակ կառույցների, ինչպես նաև բացատար և
մերձատար ճանապարհների համար հանքավայրային ենթակառույցների շինարարության
պատճառով փոշու ոչ կայուն արտանետումներ կառաջանան: Հանքի շահագործման ընթացքում փոշու ոչ կայուն արտանետումներ կառաջանան հանքարդյունաբերական այնպիսի գործողություններից, ինչպիսիք են՝ հանքաքարի հորատման և պայթեցման, բեռնաբարձման, բացատարման, բեռնաթափման և ջարդման պատճառով, հանքաքարի տեղափոխման և տեղադրման, բացատար ճանապարհներով դատարկ ապարների տեղափոխման և դրանց տեղադրման, հանքի մարդատար մեքենաների, ինչպես նաև հողի՝ քամու ազդեցության տակ էրոզիա-
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յի պատճառով այնպիսի ակտիվ տարածքներում, ինչպիսիք են դատարկ ապարների լցակույտը, լեռնազանգվածը, հողի բերրի շերտի կույտերը և, հավանաբար, նաև կույտային տարրալվացման հարթակի մակերևույթից:
 Հանքի շահագործման ընթացքում պայթեցման աշխատանքների, շարժական սարքավորումների հետևանքով և ԱԴՎ կայանից կառաջանան գազային և մասնիկների արտանետումներ:
Ակնկալվում է, որ ԱԴՎ կայանում այրումից առաջացող արտանետումները Ծրագրի տարածքում այդ արտանետումների այլ աղբյուների համեմատ կլինեն աննշան:
 Շինարարության և շահագործման ընթացքում տհաճ հոտեր կարող են առաջանալ կենցաղային թափոնի ոչ պատշաճ կառավարումից (տեղափոխում և թափում աղբավայրում), ինչպես
նաև կենցաղային կեղտաջրերի ոչ պատշաճ մաքրումից/հեռացումից:

5.2.2. Օդի որակի կարևորության չափանիշներ
Մթնոլորտ արտանետումների բնապահպանական ազդեցությունների կարևորությունը
որոշվում է ազդեցության ուժգնության և ընկալիչի զգայունության փոխհարաբերության հիման
վրա: Օդի որակի առումով ազդեցության ուժգնությունը և ընկալիչի զգայունությունը որոշելու
մեթոդաբանությունը ներկայացված է աղյուս. 5.2.1 և 5.2.2-ում:
Աղյուսակ 5.2.1. Ընկալիչի զգայունությունը որոշելու մեթոդաբանություն
Զգայունություն
Աննշան

Միջին

Բարձր

Շատ բարձր

Մեթոդաբանություն
Տեղանքի առումով փոփոխությունը հանդուրժելի է, այն չի վնասում տեղանքի առանձնահատկություններին, փոքր կամ տեղական կարևորություն է ներկայացնում, օր.` արդյունաբերական և
գյուղատնտեսական գործողություններ, որոնք օդի որակում փոփոխություններից բխող
ազդեցության առումով ոչ մեծ ռիսկ են պարունակում:
Տեղանքը չափավոր հնարավորություն ունի չեզոքացնելու փոփոխությունը առանց էապես փոխելու
իր ներկա առանձնահատկությունները, կամ մեծ կարևորություն է ներկայացնում, օր.` բնակելի
շինությունները և համայնքները:
Տեղանքը փոփոխությունը չեզոքացնելու փոքր հնարավորություն ունի առանց սկզբունքորեն
փոխելու իր ներկա առանձնահատկությունները կամ մեծ կարևորություն է ներկայացնում. օրինակ`
հիվանդանոցները և առևտրային/արտադրական տարածքները, որոնց շահագործման համար
պահանջվում է մաքուր օդ, տեսակների կազմի և բնակմիջավայրի որակի առումով օդի որակում
փոփոխությունների և/կամ մասնիկմների նստվածքագոյացման նկատմամբ զգայուն բանջարեղենը:
Տեղանքի զգայունությունը օդի որակում տեղի ունեցող փոփոխության նկատմամբ շատ բարձր է,
կամ այն միջազգային կարևորություն է ներկայացնում: Օր.՝ խիստ զգայուն բարձր տեխնոլոգիաների
գործունեությունը, որոնք պահանջում են մաքուր օդ և օդի ֆիլտրման սարքերը, ինչպես նաև
հատուկ բնակմիջավայրեր, որոնք միջազգային կարևորություն են ներկայացնում և զգայուն են օդի
որակում փոփոխությունների և/կամ մասնիկմների նստվածքագոյացման նկատմամբ:
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Աղյուսակ 5.2.2.: Ազդեցության ուժգնությունը որոշելու մեթոդաբանություն
Փոփոխությունը ելակետային վիճակի համեմատությամբ կամ ակնկալվող մակարդակում
տարբերությունը ուղեցույցով սահմանված մակարդակի համեմատությամբ

Ազդեցություն

Չնչին

Շրջակա միջավայրի ելակետային պայմաններում տեղի է ունեցել նվազագույն չափով նկատելի
փոփոխություն, և այն չափումներում սխալների թույլատրելի սահմաններում է (տարեկան միջին
աճը կամ նվազումը <1% է):

Ցածր

Ազդեցությունը հանգեցնում է շրջակա միջավայրի ելակետային պայմաններում նկատելի
փոփոխության անցանկալի/ցանկալի պայմաններով, որոնք հանդուրժելի են (տարեկան միջին աճը
կամ նվազումը <1-5% միջակայքում է):

Չափավոր

Ազդեցությունը հանգեցնում է շրջակա միջավայրի ելակետային պայմաններում նկատելի
փոփոխության, որի պատճառով ակնկալվում է, որ համապատասխան նպատակները կամ
ուղեցույցում սահմանված մակարդակները նվազագույն չափով կգերազանցվեն, և որը կհանգեցնի
փոփոխությունը կրող միջավայրի վրա անցանկալի հետևանքների (տարեկան միջին աճը կամ
նվազումը <5-10% միջակայքում է):

Բարձր

Ազդեցությունը հանգեցնում է շրջակա միջավայրի ելակետային պայմաններում էական
փոփոխության, որի պատճառով ակնկալվում է, որ համապատասխան նպատակները կամ
ուղեցույցում սահմանված մակարդակները կգերազանցվեն, կամ որը կհանգեցնի փոփոխությունը
կրող միջավայրի վրա անցանկալի հետևանքների (տարեկան միջին աճը կամ նվազումը >10% է):

Ծանոթագրություն. փոփոխության ուժգնության գնահատման հրապարակված չափանիշների հիման վրա1:

Օդի որակի այս գնահատման նպատակով օդի որակից բխող հետևանքների կարևորության մակարդակը վերջնական կորոշվի վերոնշյալ Աղյուսակ 5.2.2-ում նշված ուժգնության
չափանիշների և Աղյուսակ 5.2.1-ում նշված ընկալիչի զգայունության հիման վրա կազմված
Աղյուսակ 5.2.3.-ում նշված կարևորության սանդղակի կիրառմամբ:

Հողային աշխատանքներ, տեղամասի մաքրում և շինարարություն

Հորատում և
պայթեցում

Բնութագիր

Այլ

Տհաճ հոտեր

Ջերմոցային
գազեր

Արտանետումներ և
ազդեցություն

Գազեր այրումից

Ծրագրի
բաղադրիչ

Ոչ կայուն փոշի

Աղյուսակ 5.2.3. Արտանետումների հնարավոր աղբյուրները

Շինարարական աշխատանքներ
 Մերկացած մակX
Բեռնատարների շարժից և հողափորիչ մեքենաերևույթներից բարձներից առաջացած ոչ կայուն փոշի, կարճատև
րացած փոշի
 Մեքենաների վառելիX X
NOx, SOx, CO, CO2 , և դիզելային մասնիկներ,
քի այրումից առաջակարճատև
ցող արտանետումներ
Հանքի շահագործում
 Փոշի հորատումից
X
Հորատման աշխատանքների ընթացքում առաջացած ոչ կայուն փոշի, որը նվազեցվում է փոշու զտիչներով, կարճատև, ընդհատուն
 Փոշի պայթեցումից
X
Պայթեցման ժամանակ առաջացած ակնթարթային փոշի (զարկային արտանետումներ), ընդհատուն, պարբերական ազդեցություն
 Պայթեցումներից
X
Պայթեցումնեից առաջացած գազեր (զարկային

1 Օդի որակի կարևորություն, Օդի որակի կառավարման ինստիտուտ (2009թ.)
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Բեռնում, տեղափոխում և
հանքի հետ
կապված երթևեկություն

Դատարկ
ապարների
լցակույտ

Չսորտավորված հանքաքարի կույտ, մանրացված հանքաքարի կույտ
Առաջնային և
երկրորդային
մանրացում
Փոխակրիչներով տեղափոխում դեպի բեռնատարների
բեռնաթափման
կետեր

Բեռնում, տեղափոխում և
հանքաքարի
մանր հատիկների նստում
ԿՏՀ-ի վրա

Մշակում

Կենցաղային
կեղտաջրերի
մաքրում

առաջացած գազեր
 Մեքենաների բեռնու- X
մից և ռիթմիկ աշխատանքից առաջացած
փոշին

 Արտանետումներ մեX X
քենաների վառելիքի
այրումից
 Դատարկ ապարների X
Ոչ կայուն փոշու մասնիկները մետաղներ են
բեռնաթափումից և
պարունակում, արտանետնումները տեղի են
տեղադրումից առաունենում միայն չոր պայմաններում:
ջացող և քամուց տարածվող փոշի
Հանքաքարի մանրացում և նախապատրաստում
 Բեռնաթափումից և
X
Եղանակային պայմաններից կախված քամուց
վերբեռնումից առատարածվող ոչ կայուն փոշի, կարող է պարունաջացող փոշի
կել աղտոտող մետաղային նյութերի ցածր կոնցենտրացիաներ, կարգավորվում է ջրցանների
միջոցով:
 Փոշի
X
Ջարդիչ կայանից, քարմաղման կառույցներից և
վերբեռնման կետերից հեռացող ոչ կայուն փոշի,
որը վերահսկվում է ջրցաններով և դրանք փակ
շինություններում տեղադրելով (փոշեկլանիչներով):
 Փոշի վերաբեռնման
X
Հանքաքարի փոշին կարող է պարունակել աղկետերից
տոտող մետաղային նյութերի ցածր կոնցենտրացիաներ: Այդ փոշին չոր ժամանակահատվածներում տեսանելի փոշու առկայության
դեպքում կարգավորվում է ջրցաններով, իսկ
հոսքագիծը փակ շինությունում է:
 Մեքենաների բեռնուՄանրացված հանքաքարից առաջացած փոշին
մից և ռիթմիկ աշխակարող է մետաղների ցածր կոնցենտրացիաներ
տանքից առաջացած
պարունակել, արտանետվում է միայն չոր ժափոշին
մանակ, կարգավորվում է բացատար ճանապարհները և բեռնաթափման տարածքները
ջրցանելու միջոցով և կույտում ներհատուկ
խոնավությամբ
 Արտանետումներ
NOx, SOx, CO, CO2 -ի և մասնիկների արտանեմեքենաների վառելիտումներ
քի այրումից
ԱԴՎ կայան
 Ցիանական նատրիՑիանական լուծույթի պատրաստման, պահեսումի արտանետումտավորման և շրջանառության ընթացքում
ներ
գոլորշիացում:
 Աղղաթթվի գոլորշիԱղաթթվի լուծույթի պատրաստման, պահեսներ
տավորման և շրջանառության ընթացքում
գոլորշիացում:
Օժանդակ ենթակառուցվածքներ
 Տհաճ հոտեր
X
Սեպտիկ բաքեր և կեղտաջրերի մաքրման
կայան
 Տհաճ հոտեր

Հանքի տեղանքի աղբավայր

արտանետումներ)
Հանքաքարից/դատարկ ապարից առաջացած
փոշին կարող է մետաղների ցածր կոնցենտրացիաներ պարունակել, արտանետվում է միայն
չոր ժամանակ, կարգավորվում է բացատար ճանապարհները և բեռնաթափման տարածքները
ջրցանելու միջոցով
NOx, SOx, CO, CO2 , և մասնիկների
արտանետումներ

X

Շատ փոքրամասշտաբ աշխատանքներ, վերահսկման միջոցները սահմանված են Թափոնների հավաքման, պահպանման և հեռացման աշխատանքների (կառավարման) պլանում:
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Ռեագենտների
տեղափոխում և
պահեստավորում

Քիմիական
լաբորատորիաներ և փորձաստուգումներ

 Կրից ոչ կայուն փոշի

X

 Տհաճ/վնասակար
հոտեր

X

Փոխադրամիջոցից պահեստ խճային կրի
տեղափոխման ընթացքում ծակ կապարակնիքներից փոշու արտանետումներ կամ հոսակորուստներ, որը վերահսկվում է փոխադրման
ընացքում ջրցաններ օգտագործելով:
Լաբորատոր անալիզի աշխատանքները փոքրամասշտաբ են, իսկ լաբորատորիայի շինությունը կլինի Գորայք բնակավայրում: Խիստ
կերպով վերահսկման ենթակա՝ լաբորատորիաների նախագծում ծխնելույզներով և օդափոխության միջոցով ազդեցության համապատասխան
մեղմացմամբ:

Փակում
Վերամշակման
կայան և օժանդակ ենթակառուցվածքներ,
բացահանք,
ԿՏՀ, ԴԱԼ, ճանապարհներին
փոխադրամիջոցների շարժ

 Փոշի
 Մեքենայի վառելիքի
այրումից առաջացող
ծուխ

X

Քանդման, հողային աշխատանքներից, լցակույտերի վերահարթեցման աշխատանքներից,
ինչպես նաև բացահանքի ամբողջ պարագծով
անվտանգության առափի տեղադրումից
առաջացած փոշի: Ջրցաններ կկիրառվեն ըստ
անհրաժեշտության:

5.2.3. Օդի որակի վրա հնարավոր ազդեցությունները
Աղյուսակ 5.2.3-ում ըստ Ծրագրի բաղադրիչների ներկայացված է զանազան արտանետումների ամփոփ նկարագիրը, որոնք շինարարական և շահագործման աշխատանքների
ընթացքում կարող են ազդեցություն ունենալ օդի որակի վրա:

5.2.4. Փոշու (պինդ մասնիկներ) արտանետումներ
Հողափորման աշխատանքներից ոչ կայուն փոշու արտանետումները, այդ թվում` հողի,
մակաշերտի հեռացումը և դրանց տեղափոխումը տրանսպորտային միջոցներով, որոշվել են
որպես շինարարական աշխատանքների ընթացքում փոշու հավանական արտանետումների
ամենակարևոր աղբյուրների տարածքներ: Փոշու արտանետումների տեղային մյուս աղբուրը
կապված է լինելու շինությունների (օր.՝ ջարդիչ կայանի շինության, վերգետնյա հոսքագծի,
բեռնատարների բեռնաթափման կայանի և ԱԴՎ կայանի շենքի) կառուցման հետ: Այս
կառույցների հիմքերի բետոնապատման համար կպահանջվեն ցեմենտի շաղախի պատրաստման ժամանակավոր կայաններ: Շինարարության գործողություններից առաջացող փոշու արտանետումների մակարդակները չեն հաշվարկվել, բայց այդ արտանետումների տարածման
սխեմաները կլինեն նույնը, ինչ շահագործման գործողությունների դեպքում:
Աշխատանքների ընթացքում փոշու արտանետումների ամենակարևոր աղբյուրներից են
հանդիսանում.
 Հանքի շահագործման (ներառյալ պայթեցումները), տեղափոխման, կույտերի գոյացման,
փոխակրիչներով վերբեռնման կետերում և մանրացման աշխատանքների արդյունքում փոշու
արտանետումները:
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 Տրանսպորտային միջոցների արտանետած գազերը (դիզելային վառելիք օգտագործող շարժական և անշարժ պլանային աշխատանքներ կատարողները):
Շահագործման փուլում փոշու արտանետումների մակարդակները գնահատվել են: Օդի
որակից բխող հնարավոր ազդեցությունների կարևոր ընկալիչները սահմանվել են աղյուս. 5.2.4ում:
Աղյուսակ 5.2.4. Ընկալիչների խմբեր և ազդեցությունների տարածման հնարավոր ուղիներ
Ընկալիչների խմբեր
Մերձակա գյուղերի բնակիչներ
 Գորայք (Տիգրանեսի/Արտավազդեսի բացահանքից 4.4 կմ դեպի հարավ)
 Սարալաջ (Տիգրանեսի/Արտավազդեսի բացահանքից 3.7 կմ դեպի արևմուտք)
 Գնդեվազ (ԿՏՀ-ից 1 կմ դեպի արևմուտք)
 Գնդեվազի <Էկոֆարմ> (բեռնատարների բեռնման կետից 700 մ դեպի արևմուտք)
 Կեչուտ (հանքի մերձատար հանգույցից <1 կմ
հեռավորության վրա)
Կեչուտի և Ջերմուկի բնակիչներ - ԿՏՀ-ից 2.4 և 6 կմ
դեպի հյուսիս-արևմուտք

Ազդեցության տարածման հնարավոր ուղիներ

 Մանր մասնիկներով փոշի մթնոլորտում
 Մակերևույթներին նստած փոշու պատճառով տիղմակալումից տհաճ հոտեր, մանր մասնիկներով փոշի մթնոլորտում

 Մանր մասնիկներով փոշի մթնոլորտում
 Մանրացման/քարմաղման շինություններում PM10 ուղղակի
ներազդեցությանը ենթակա և մթնոլորտում մանր մասնիկներով փոշի:
 Ծանր մետաղներ պարունակող մասնիկներ՝ բուսականության և հողի մակերևույթին նստվածքի գոյացման և խոշոր
եղջերավոր անասունների կլման եղանակով ներթափանցում
սննդի շղթա
 Բուսականության և հողի մակերևույթին մասնիկների
նստվածքագոյացում, որը կարող է հանգեցնել բնակմիջավայրի որակի դեգրադիացիայի

Հանքի և արտադրամասերի աշխատողներ
Ծրագրի տարածքին մոտ բնահողերն ու արոտավայրերը, որոնք կարող են հանքարդյունահանման
գործունեությունից ազդեցություն կրել (<1000 մ)
Կրիտիկական բնակմիջավայր (ինչպես սահմանված է ԿՍ6/ԿՊ6) և այլ բնական արոտավայրերի
կենսամիջավայրեր
Պետական արգելոցներ/արգելավայրեր և կարևորագույն թռչնաբուծական տարածքներ (ԿԹՏ).

Ջերմուկի անտառ

Հերհերի նոսրանտառային արգելավայր

Ջերմուկի ԿԹՏ

Գորայքի ԿԹՏ

 Բուսականության և հողի մակերևույթին մասնիկների
նստվածքագոյացում, որը կարող է հանգեցնել բնակմիջավայրի որակի դեգրադիացիայի

Աղյուսակ Աղյուսակ 5.2.4..-ում նշված ընկալիչների խմբերը համարվում են միջինից
աննշան զգայունության ընկալիչներ: Կրիտիկական բնակմիջավայրերի ընկալիչների խումբը
դիտարկվում

է

որպես

փոփոխության,

ներառյալ

փոշու

նստման

նկատմամբ

բարձր

զգայունություն ունեցող խումբ: Առաջնային ընկալիչներ են համարվում շինարարության հետ
կապված աշխատանքների վայրերից և շահագործման ենթակառուցվածքներից մինչև 1 կմ
հեռավորությամբ

գոտում

գտնվող

հողերն

ու

բուսականությունը

և

կրիտիկական

բնակմիջավայրերը: Մոտակա բնակավայրերի բնակիչները շատ հեռու են մասնիկների և
գազերի արտանետումների աղբյուրներից, և նրանց ազդեցությունը չի կարող էական լինել,
քանի որ դրանք շինարարության հետ կապված աշխատանքների վայրերից և շահագործման
ենթակառուցվածքներից առնվազն 1կմ հեռու են:
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Ոչ կայուն (ֆուգիտիվ) փոշու արտանետումներ գնահատվել են ՈՒԱԻ կողմից` կիրառելով ԱՄՆ Շրջակա Միջավայրի Պահպանման Գործակալության արտանետումների մակարդակների որոշման լայն ճանաչված մեթոդաբանությունը,2,3 որն օգտագործվում է հանքի շահագործումից, նյութերի բեռնման և բեռնաթափման և դրանց հետ կապված աշխատանքներից առաջացած փոշու արտանետումները գնահատելու համար: Այս մոտեցումը լրացվել է Ավստրալիայի
կառավարության՝ Արտանետումների գնահատման մեթոդների ձեռնարկին4 համապատասխան:
Հնարավոր ազդեցությունների գնահատման հաջորդ քայլը ընդհանուր կախված մասնիկների (ԸԿՄ) փոշու տարածման, արտանետումների աղբյուրներից առաջացող մասնիկավոր
նյութերի և հողի վրա դրանց հետագա նստման մակարդակների որոշումն է: Գրականության
տարբեր աղբյուրներից վերցված ենթադրունունների և գերակշռող քամիների ուղությունների
վերաբերյալ տվյալների հիման վրա կազմված դասակարգման մոդելը կիրառվել է ԸԿՄ փոշու
նստման գնահատումներում: PM10 մասնիկների տարածման գնահատումներում կիրառվել է
ԱՄՆ ՇՄՊԳ-ի AEROMOD Screen մոդելը:
Փոշու տարածման և նստման գնահատումից հետո գնահատվել են Ծրագրի աշխատանքների հետևանքով փոշու նստման հնարավոր ազդեցությունները, և ներառում են`


Մասնիկների հնարավոր տարածում և նստում շինարարական աշխատանքների փուլում;



Մասնիկների հնարավոր տարածում և նստում շահագործման փուլում:
Փոշու արտանետումների և տարածման մակարդակների մոդելավորման տվյալները

ներկայացված են հաջորդ պարբերություններում:

Փոշու արտանետման գնահատումը
Ոչ կայուն փոշու արտանետումները չափվում են ընդանուր կախված մասնիկների (ԸԿՄ)
պարունակությամբ: Կախված մասնիկների` մարդու առողջությանը վնասող հատիկաչափական
չափամասը կազմված է 10μմ-ից փոքր տրամագծով մասնիկներից (PM10): Այս մասնիկները
բավականաչափ փոքր են կուլ տալու և շնչառական օրգաններ անցնելու համար:
Շինարարական աշխատանքների և շահագործման փուլերում փոշու հնարավոր
արտանետումների աղբյուրները ներկայացված են ՆկարՆկար .-ում: Նրանում պատկերված
փոշու հավանական տարածման տարածքը սահմանազատում է Ծրագրի մակերևույթի շուրջը
1000մ գոտի, ընդ որում Ծրագրի տարածքի շուրջ բոլոր տարածքները համարվում են փոշու

2
3

AP-42 Ոչ կայուն փոշու արտանետումների գործակիցները, ԱՄՆ ՇՄՊԳ (2006թ.)
Արտնետումների գործակիցներ և արտանետումների գնահատման մեթոդներ, ԱՄՆ ՇՄՊԳ

4 ԱԱՑ ԱԳՄ-ի (Npi EET ) Հանքարդյունաբերության ձեռնարկ, 2012, Ազգային աղտոտիչների ցանկի Արտանետուների

գնահատման մեթոդների Հանքարդյունաբերության ձեռնարկ Տարբերակ 3.1, Ավստրալիայի կառավարություն
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արտանետման հավանական աղբյուր, քանի որ համարվում է, որ փոշու փոքր մասնիկները
հեռանում են մինչև 1կմ5:
Շահագործման հիմնական աշխատանքներից առաջացած փոշու արտանետումների
վերաբերյալ հաշվարկները կատարվել են կլիմայական պայմանների և պլանային տեխնիկայի և
գործողությունների վերահսկման կիրառման արդյունքում արտանետումների կրճատմանը
զուգահեռ:
AP-42 գործակիցների կիրառմամբ գնահատված արտանետումները չվերահսկվող
արտանետումներ են, այսինքն` փոշիացման դադարեցում չի կիրառվում: AP-42 հաշվարկները
կատարյալ դարձնելու նպատակով օգտագործվում են ճնշման գործոնները՝ խոնավ և ձյան օրերի
և փոշու վերահսկման միջոցառումների արդյունավետության հիման վրա:
Խոնավ և ձյան տեղումների օրեր – դրանք այն օրերն են, երբ շուրջօրյա տեղումների
քանակը գերազանցում է 0,2մմ, համարվում են բավականաչափ խոնավ, այնպես որ փոշի չի
տարածվի, կամ եթե այն տարածվի, ենթադրվում է, որ շուտ կնստի բարձր խոնավության
պատճառով, որը նպաստում է մանր մասնիկների կուտակմանը ավելի ծանր մասնիկներում,
ավելի մեծերում, որ չեն կարող այդքան հեռու տեղափոխվել: Ձյան օրերը այն օրերն են, երբ ոչ
կայուն փոշու արտանետման աղբյուրներում գետինը ձյունածածկ է` խոչընդոտելով ոչ կայուն
փոշու արտանետմանը և մակերևույթների վրա (հատկապես խոտածածկ մակերևույթների)
նստմանը:
Որոտանի լեռնանցքի օդերևութաբանական կայանի տվյալների վերլուծությունը վկայում
են, որ տարեկան միջին կտրվածքով օրերի 21%-ը համարվում են <խոնավ օրեր>, այսինքն`
մթնոլորտային տեղումների քանակը եղել է >0,2մմ: Ձյունածածկի վերաբերյալ տվյալները ցույց
են տալիս, որ Որոտանի լեռնանցքում գետինը ձյունածածկ է դիտարկվող օրերից 46%-ում: Քանի
որ այս երկու պայմանները կարող են համատեղվել մեկ օրում, ապա այս տվյալները
միավորելով ստացվում է, որ տարվա ընթացքում օրերի 55%-ը կամ «խոնավ օրեր» են և/կամ
»ձյան օրեր»:

5 Arup Environmental, Բաց հանքային փորվածքների ընթացքում արտանետվող փոշու ներգործությունը շրջակա

միջավայրի վրա, Օգտագար հանածոների վարչություն, Բնապահպանության Նախարարություն, Մեծ Բրիտանիա,
1995թ. դեկտեմբեր
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Նկար 5.2.1.: Փոշու արտանետումների հավանական աղբյուրներ
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Հանքարդյունաբերական գործողություններից առաջացող փոշու արտանետումները
նստելու են ձյունածածկ տարածքների վրա (հավանական ազդեցություն, որը գնահատվել՝
կապված վիզուալ ազդեցության հետ): Ինչ վերաբերում է օդի որակին, այնուամենայնիվ, քանի
որ փոշին բուսականության կամ այլ զգայուն ընկալիչների հետ կոնտակտի մեջ չի լինելու,
հավանական ազդեցությունը չնչին է: Ձնհալի ժամանակ ձյան ծածկի վրա և դրանում նստած
փոշին կանցնի ձնհալոցքային ջրեր, որոնք նաև պարունակում են կախյալ և տարրալուծված
պինդ մասնիկներ, որոնց մի մասը կկազմի հանքարդյունաբերական գործողություններից
առաջացած արտանետումների հետ կապված փոշին:
Այսպիսով, չոր օրերը միջին հաշվով կազմում են տարվա 45% ժամանակահատվածը, երբ
գրանցվում են <0,2մմ տեղումներ: Բացի այդ, չոր օրեր համարվում են այն օրերը, երբ կարող է
փոշի առաջանալ նպաստավոր մթնոլորտային պայմաններում: Քանի որ հանքը աշխատելու է
ամբողջ տարին, չոր պայմաններ կլինեն տարեկան միջինը 164 օր:
Փոշու վերահսկման միջոցառումները և դրանց հարաբերական արդյունավետությունը
կիրառվել են ըստ ԱԱՑ ԱԳՄ-ի (Npi EET ) Հանքարդյունաբերության ձեռնարկի (2012)3
«Վերահսկման տեխնոլոգիաներ» բաժնի.
 Համարվում է, որ հանքի բացատար ճանապարհների մակերեսը խոնավ պահելու նպատակով
ճանապարհների ջրցանումը ջրատար մեքենաներով (կամ ձմռանը աղի օգտագործումը) 50%ով կրճատում է ճանապարհի փոշին (ապահովելով արտանետումների չվերահսկվող
մակարդակի վերահսկվող 50%),
 Վերբեռնման կայանի, վերբեռնման աշտարակի, ջարդիչ և քարմաղման կայանների
կառուցումը

փակ

շինությունում,

95%

կրճատում

(ապահովելով

արտանետումների

չվերահսկվող մակարդակի վերահսկվող 5%)6,
 Հոսքագծի

վերբեռնման

կետերում,

կույտերի

համար,

հանքանյութի

բեռնման

և

բեռնաթափման վայրերում կիրառվող ջրցանները կրճատում են փոշու արտանետումները
50%-ով (ապահովելով արտանետումների չվերահսկվող մակարդակի վերահսկվող 50%),
 Բեռնատարների
օդափոխիչներով

բեռնաթափման
ու

կտորե

աշտարակում

զտիչներով

և

կրի

փոշեորսիչները

պահեստում
կրճատում

տեղադրված
են

փոշու

արտանետումները 83%-ով (ապահովելով արտանետումների չվերահսկվող մակարդակի
վերահսկվող 17%),

6 ԱԱՑ ԱԳՄ-ում (Npi EET ) սահմանվում է փակ շինություններում 100% վերահսկում, սակայն «Ուորդել Արմսթրոնգ»

կազմակերպության կողմից կիրառվող արժեքն առավել պահպանողական է. տեխնիկատնտեսական նախագծման
ինժեներների հետ խորհրդակցությունից հետո սահմանվել է 95%
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 Կույտերի շուրջը տեղակայված հողմաբեկ պատնեշները, ինչպես օրինակ՝ հողապատնեշները
և

մեկուսացման

խոչընդոտները,

կրճատում

են

փոշու

արտանետումները

30%-ով

(ապահովելով արտանետումների չվերահսկվող մակարդակի վերահսկվող 70%),
 Բացահանքի ներսում գործողություններից առաջացող փոշու արտանետումները լրացուցիչ
կկրճատվեն` թույլ չտալով, որ փոշին դուրս գա բացահանքի սահմաններից: Չնայած հանքի
շահագործման ընթացքում բացահանքերի խորությունները տարբեր են, ենթադրվում է, որ
փոշու արտանետումները միջին հաշվով կկրճատվեն 50%-ով:
Որոշ դեպքերում կոնկրետ աղբյուրի համար կիրառվում են ազդեցության մեղմացման
մեկից ավելի

միջոցառումներ

(օրինակ՝ մեկ

բացահանքում

ջրցանների

և

բացատար

ճանապարհների կիրառում), որը հանգեցնում է փոշու արտանետումների կրճատման առավել
մեծ տոկոսի:
Աղյուսակ 5.2.5-ի աջ ծայրի սյունակը ցույց է տալիս ճշգրտված մասնիկային
արտանետումների կանխատեսվող չափերը` հաշվի առնելով տեղի կլիման և ազդեցության
մեղմացմանն ուղղված միջոցառումները: Փոշու արտանետումների տարեկան ընդհանուր
քանակը շահագործման երրորդ տարում հաշվարկվել է այն օրերի կտրվածքով, երբ հնարավոր է
տեղի ունենան արտանետումներ:
Աղյուսակ 5.2.5. Փոշու արտանետումների գնահատված մակարդակները
Չվերահսկվող, կգ/օր
Փոշու գոյացման վայրը

Արտավազդեսի հանքափոս
ԴԱԼ
ԿՏՀ
Ցածր պարունակությամբ
հանքաքարի կույտ 1
Արտավազդեսի հանքափոս
Արտավազդեսից մինչև ԴԱԼ
Արտավազդեսից մինչև
ջարդիչ կայան
Արտավազդեսից կույտ 1
մինչև ցածր պարունակությամբ
կույտ 2
հանքաքարի
Բեռնատարների բեռնման
կետից մինչև ԿՏՀ
Կրի պահեստավորում
Առաջնային ջարդիչ
Քարմաղման
(տեսակավորման) կայան
Բեռնատարների բեռնման
աշտարակ
Առաջնային ջարդիչ

Ոչ կայուն
արտանետումներ
Պայթեցում
Բուլդոզեր
Հորատում

Հանքատար ճանապարհներ (յուրաք. 100մ)

Նյութերի
բեռնումբեռնաթափում
Առաջնային

Փոշու ճնշման
գործակից
Խոնավ և Փոշու վեձյան տե- րահսկման
ղում.
միջոցաoրեր, % ռումներ, %
55
50
55
50
55
50

Վերահսկվող,
կգ/օր
Ընդ.,
%

ԸԿՄ

PM10

77.5
77.5
77.5

15.986
1.544
2.383

8.312
0.176
0.374

50
50
50

77.5
77.5
77.5

1.544
13.541
97.930

0.176
7.115
25.163

55
55

50
50

77.5
77.5

35.190
8.103

9.042
2.082

9.254

55

50

77.5

8.103

2.082

206.422
0.306
1730.762

44.159
0.123
865.381

55
55
55

50
83
50

77.5
92.4
77.5

46.445
9.936
0.023
0.009
389.421 194.711

1730.762

865.381

55

95

97.8

38.942

19.471

1730.762
576.921

865.381
576.921

55
55

83
95

92.4
97.8

132.403
12.981

66.202
12.981

ԸԿՄ

PM10

71.047
6.861
10.590

36.944
0.781
1.662

6.861
60.180
435.246

0.781
31.620
111.838

55
55
55

156.400
36.013

40.187
9.254

36.013
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Չվերահսկվող, կգ/օր
Փոշու գոյացման վայրը

Երկրորդային ջարդիչ
ԴԱԼ
Մանր հանքաքարի կույտ
ԿՏՀ
Ցածր պարունակույտ 1
կությամբ հանքակույտ 2
քարի
Չտեսակավորված (շարքային) ապարի կույտ
Արտավազդեսի հանքափոս
ԴԱԼ
ԿՏՀ
Կրի պահեստավորում
Ցածր պարունակույտ 1
կությամբ
կույտ 2
հանքաքարի
Առաջնային ջարդիչ
Չտեսակավորված ապարի
կույտ
Բեռնատարների բեռնման
աշտարակ
Արտավազդեսի հանքափոս
ԴԱԼ
ԿՏՀ
Ցածր պարունակույտ 1
կությամբ
կույտ 2
հանքաքարի
Արտավազդեսի հանքափոս
Արտավազդեսից մինչև ԴԱԼ
Արտավազդեսից մինչև
ջարդիչ կայան
Արտավազդեսից մինչև ցածր
պարունակությամբ
հանքաքարի կույտ1

Ոչ կայուն
արտանետումներ
ջարդիչ
Երկրորդայ
ին ջարդիչ

Կույտի
էրոզիա
քամուց

Բեռնատարների
բեռնում

Պայթեցում

Բուլդոզեր

Հորատում
Հանքատար ճանապարհներ (յուրաք. 100մ)

Փոշու ճնշման
գործակից
Խոնավ և Փոշու վեձյան տե- րահսկման
ղում.
միջոցաoրեր, % ռումներ, %

Վերահսկվող,
կգ/օր
Ընդ.,
%

ԸԿՄ

PM10

95
50
65
50
50

97.8
77.5
84.3
77.5
77.5

38.942
55.251
0.837
48.134
50.996

7.788
27.625
0.419
24.067
25.498

55

50

77.5

38.919

19.459

19.781
47.070
45.491
4.347
0.035
3.517

55
55
55
55
55
55

65
50
50
50
83
50

84.3
77.5
77.5
77.5
92.4
77.5

6.231
22.392
21.640
2.068
0.006
1.673

3.115
10.591
10.235
0.978
0.003
0.791

7.437
66.708

3.517
31.551

55
55

50
50

77.5
77.5

1.673
15.009

0.791
7.099

12.671

5.993

55

50

77.5

2.851

1.348

66.708
71.047
6.861
10.590
6.861

31.551
36.944
0.781
1.662
0.781

55
55
55
55
55

83
50
50
50
50

92.4
77.5
77.5
77.5
77.5

5.103
15.986
1.544
2.383
1.544

2.414
8.312
0.176
0.374
0.176

6.861
60.180
435.246

0.781
31.620
111.838

55
55
55

50
50
50

77.5
77.5
77.5

1.544
13.541
97.930

0.176
7.115
25.163

156.400

40.187

55

50

77.5

35.190

9.042

36.013

9.254

55

50

77.5

8.103

2.082

ԸԿՄ

PM10

1730.762
245.558
5.315
213.927
226.649

346.152
122.779
2.658
106.963
113.325

55
55
55
55
55

172.971

86.486

39.561
99.518
96.180
9.190
0.073
7.437

Ծանոթագրություն. Արտանետումների մակարդակներն ըստ ԱՄՆ ՇՄՊԳ AP-42, Ոչ կայուն փոշու արտանետումների
ազդեցության գործոնները, Միդուեսթի Գիտահետազոտական Ինստիտուտ, Նախագիծ թիվ 110397, նոյեմբեր 2006թ. և
Arup Environmental; Բաց հանքային փորվածքների ընթացքում արտանետվող փոշու ներգործությունը շրջակա
միջավայրի վրա; Օգտագար հանածոների վարչություն, Բնապահպանության Նախարարություն, Մեծ Բրիտանիա,
2005թ. դեկտեմբեր: Ավստրալիայի կառավարության Ազգային աղտոտիչների ցանկի արտանետութմների
գնահատման մեթոդների Հանքարդյունաբերության ձեռնակրի (Տարբերակ 3.1, հունվար, 2012) հիման վրա փոշու
ճնշման գործակիցներ:

Գնահատման այս մեթոդաբանության մեջ ներկայացված է վատագույն տարբերակը,
քանի որ երրորդ տարին արտադրության առավելագույն քանակի տարին է, և շահագործման
ողջ ժամանակահատվածում փոշու արտանետման բոլոր աղբյուրները միաժամանակ փոշի չեն
արտանետելու: Աղյուսակ 5.2.6-ում ներկայացված է գոյացման յուրաքանչյուր աղբյուրից
կարգավորվող ընդհանուր արտանետումների ամփոփ նկարագիրը:
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Աղյուսակ 5.2.6. Փոշու արտանետումների գնահատման ընդհանուր նկարագիրը
Վերահսկվող
արտանետումներ, կգ/օր
ԸԿՄ
PM10
51.9
26.0
175
84.9

Ոչ կայուն փոշու աղբյուրի տեղամաս
Արտավազդես (հանքափոսում տեղափոխումը ներառված չէ)
ԴԱԼ (ներառում է ցածր պարունակությամբ կույտերը)
Մանրացման և տեսակավորման հանգույցներ (ներառյալ՝ չտեսակավորված
հանքաքարի կույտը)

504

291

ԿՏՀ (ներառյալ՝ բեռնատարների բեռնման կետը և մանրացված հանքաքարի կույտը)

191

94.0

Ընդամենը (հանքատար ճանապարհները ներառված չեն), կգ/օր

922

496

Հանքատար ճանապարհներ (յուր. անցած 100մ համար առավելագույն ցուցանիշ)

149

38.4

Այսպիսով ընդամենը արտանետվում է 1071 կգ/օր փոշի (ԸԿՄ), այդ թվում 922 կգ/օր
անշարժ և 149 կ/օր շարժական աղբյուրներից: Տարեկան քանակները հաշվարկելու համար
ընդունվել է վատագույն տարբերակը՝ փոշին արտանետվում է 365 օր/տարի, թեկուզ բացահանքերից հանքաքարի արդյունահանումը նախատեսվում իրականացնել 350 օր/տարի:

- անշարժ աղբյուրներ՝ 336.5 տ/տարի,
- շարժական աղբյուրներ՝ 54.4 տ/տարի,
- ընդամենը՝ 390,9 տ/տարի:
Փոշու տարածում և նստվածքագոյացում-ԸԿՄ <Վնասակար փոշի>
Հանքավայրերից հնարավոր առաջացող փոշին սովորաբար հանրության մտահոգության
պատճառ է դառնում: Այնպիսի ընկալում կա, որ հանքի շահագործման ընթացքում աշխատանքներից առաջացող անհարմարությունը կարող է ազդել տեղի գեղագիտական արժեքի և կյանքի
որակի վրա: Այնուամենայնիվ, շատ դժվար է որոշել փոշու քանակությունը, որը կարող է
կոնկրետ հանգամանքներում բողոք առաջացնել կամ անհարմարություն պատճառել, հնարավոր վնասակար փոշու մակարդակների շուրջ կարծիքները քիչ են համընկնում: Տարբեր ազգային ստանդարտներով սահմանվող մակարդակները տատանվում են 133-350 մգ/մ2/օր:
ՀՀ-ում օդի աղտոտվածության հարցերը կարգավորվում են ՀՀ կառավարության կողմից
2006 թ. փետրվարի 2-ին N 160-Ն որոշմամբ հաստատված «Բնակավայրերում մթնոլորտային օդն
աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի խտությունների (կոնցենտրացիաների-ՍԹԿ)
նորմատիվներ»-ով: Ըստ այդ որոշման փոշու ՍԹԿ-ները հետևյալն են.
Աղյուսակ 5.2.7.
Վնասակար նյութի անվանումը
Կախված մասնիկներ (ըստ բաղադրության չտարբերակված փոշի. տվյալ ՍԹԿ-ն
չի տարածվում այն օրգանական և ոչ օրգանական միացությունների վրա, որոնց
համար սահմանված են համապատասխան ՍԹԿ-ներ)
Կախված մասնիկներ PM2.5

ՍԹԿ ( մգ/մ3)
առավելագույն
միջին
միանվագ
օրական
0.5
0.15

0.16

0.035

429
Կախված մասնիկներ PM10
Փոշի անօրգանական, սիլիցիումի երկօքսիդի հետևյալ պարունակությամբ, %
70%-ից բարձր (դինաս և այլն)
70-20% (շամոտ, ցեմենտ և այլն)
20%-ից պակաս (դոլոմիտ և այլն)

0.3
0.15
0.3
0.5

0.06
0.05
0.1
0.15

Ելնելով լեռնային զանգվածում Si միջին պարունակությունից (29%), Ծրագրի ԸԿՄ փոշու
տարածման արդյունքները գնահատելու նպատակով օգտագործվել են ՀՀ կառավարության
որոշմամբ սահմանված միջին օրական՝ 0.1 մգ/մ3 և առավելագույն միանվագ՝ 0.3 մգ/մ3 ՍԹԿները, որոնք նաև համապատասխանում են վերը բերված այլ երկրների ստանդարտներին:
Գազերի և ոչ կայուն փոշու տարածումը մթնոլորտային ցրման միջոցով կախված է
մթնոլորտային պայմաններից: Հանքարդյունահանման գործողություններից հիմնական արտանետումները փոշու արտանետումներն են: ԱՄՆ ՇՄՊԳ AP-42-ի վրա հիմնված արտանետումների մակարդակները ցույց են տալիս, որ փոշու արտանետումներում PM10 մասնիկների տոկոսը
տարբեր փոշու աղբյուրներում տարբեր է: Հանքանյութի փոխադրումից արտանետվող փոշու
մասնիկների մոտ 95%-ը 10 μմ-ից մեծ տրամագիծ ունեն, մինչ պայթեցումներից, հորատումից և
քամու ազդեցությամբ էրոզիայից արտանետվող մասնիկների մոտ 50%-ը 10μմ-ից փոքր են:
Բացատար ճանապարհներին փոխադրամիջոցների ռիթմիկ աշխատանքից արտանետվող ոչ
կայուն փոշու մոտ 72%-ը 10μմ-ից մեծ տրամագիծ ունեն: Մասնիկների չափերի և տարածման
հեռավորության բնորոշ կապն ամփոփված է աղյուս. 5.2.8-ում:
Աղյուսակ 5.2.8. Մասնիկների բնորոշ տարածումը4
Մասնիկների
չափերը, μմ
> 30
10 to 30
< 10
<2.5

Դաս
Խոշոր մասնիկներ, մակերեսի աղտոտում
Միջանկյալ
Կլանվող, փոքր
Ներս շնչվող, շատ փոքր

Տարածման առավելագույն արդյունավետ
հեռավորությունը աղբյուրից (մ)
300
500
1000
>1000

Աղյուս. 5.2.8.-ում ներկայացված հեռավորությունները ցույց են տալիս մասնիկների
տարբեր չափերի համար տարածման առավելագույն արդյունավետ հեռավորությունները: Ըստ
չափերի առանձացված յուրաքանչյուր խմբում մասնիկների մեծամասնությունը կնստի առավելագույն հեռավորությանը հասնելուց բավական շուտ (կախված գերակշռող քամիներից և
եղանակային պայմաններից): Չնայած փոշի կարելի է նկատել հանքարդյունահանման շատ
գործողություններից, դրանց շատ քիչ մասնաբաժինը կանցնի աղբյուրից ինչ-որ հեռավորություն, և գերակշռող մեծամասնությունը կնստի մի քանի 100 մ սահմաններում:
ԸԿՄ փոշու տարածումը արտանետման կետերից և դրան հաջորդող նստումը հողի վրա
գնահատվել է դասակարգման մոդելի կիրառմամբ հետևյալ ենթադրությունների հիման վրա.
 ԱՄՆ ՇՄՊԳ-ի վրա հիմնված արտանետումների մակարդակները, AP-42 ոչ կայուն փոշու
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արտանետումների գործակիցները՝ ըստ աղյուս. 5.2.5-ի,
 Փոշու նստեցման տեմպերի հիման վրա փոշու նստման արժեքները բնորոշ չոր օրերի համար
են (24 ժամ),
 Յուրաքանչյուր տեղանքին հատուկ աղբյուրը և գործողությունները դիտարկվում են որպես
մեկ ընդհանուր արտանետում,
 Փոշու տարածումը համամասն է յուրաքանչյուր ուղղությունից չոր օրերին փչող քամիների
հաճախականությանը: Սույն գնահատման նպատակներով քամու ուղղությունը պարզվել է
Որոտանի օդերևութաբանական կայանի տվյալների օգտագործմամբ: 12 հատվածներից փչող
չոր քամիների տոկոսային արտահայտություններն օգտագործվել են (նկ. 5.2.2-ում),
 Յուրաքանչյուր ուղղությամբ տարածվող փոշու համար դրա նստումը գնահատվում է՝
ենթադրելով էքսպոնենցիալ անկում, ընդ որում էքսպոնենցիալ անկման գործակիցը հիմնված
է ԱՄՆ ՇՄՊԳ և այլ հեղինակների կողմից կատարված ուսումնասիրությունների 4 և ISO1210317 համապատասխան մասնիկների չափերի բաշխման վրա: Ըստ մոդելի գնահատումների՝
o փոշու ԸԿՄ-ի 82.6%-ը նստում է աղբյուրից 100 մ հեռավորության սահմաններում,
o փոշու ԸԿՄ-ի 16.7%-ը նստում է աղբյուրից 100-ից 500 մ հեռավորության սահմաններում, և
o փոշու ԸԿՄ-ի 0.7%-ը նստում է աղբյուրից 500-ից 1 կմ հեռավորության սահմաններում:

8.0%
52.8%

30.6%

8.6%
Նկար 5.2.2. Չոր քամիների հաճախականության բաշխումը, օդերևութաբանական երկարաժամկետ
տվյալներ, Որոտանի լեռնանցքի կայան – Փոշու տարածման համար քամու ուղղությունների
պարզեցված բաշխումը

7 ISO12103-1:1997 – Ճանապարհային փոխադրամիջոցներ – Զտիչի գնահատման համար լաբորատոր փոշի, A4

Չմշակված լաբորատոր փոշի
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Ծրագրի շրջանակներում իրականացված դասակարգման գնահատումը ցույց է տվել, որ
հանքարդյունաբերական աշխատանքների հետ կապված շահագոծման փուլում փոշու գոյացման առաջնային աղբյուրների շուրջը 1 կմ լայնությամբ բուֆերային գոտին բավարար է որոշելու, թե արդյոք հետագայում առավել մանրամասն մոդելավորման անհրաժեշտություն կլինի:
Այս վերլուծությունը ներկայացված է նկ. 5.2.2-ում: Ակնկալվում է, որ փոշու մեծ մասը (օդի
միջոցով փոխանցվող մասնիկների 95%-100% սահմաններում) կնստի նշված գոտում:
Նկ. 5.2.3 ցույց է տալիս նշված ենթադրությունների հիման վրա շահագործման փուլում
փոշու ընդհանուր անկնկալվող նստումը հանքի տեղամասի շուրջը: Այս ենթադրությունների
հիման վրա կազմել են ազդեցության ենթարկվող տարածքի քարտեզը՝ օգտագործվելով աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգը (ԱՏՀ):
Չնայած

փոշու

տարածման

և

նստվածքագոյացման

մոդելավորումը

միայն

շահագործման փուլի երրորդ տարին է ներառում, շահագործման մյուս տարիներին, ինչպես
նաև Ծրագրի շինարարության փուլում տարածման և նստվածքագոյացման սխեմաները
նույնատիպ կլինեն: Ի տարբերություն շահագործման ժամանակահատվածի, շինարարության
ընթացքում փոշու արտանետման մակարդակները կլինեն զգալիորեն ցածր, քանի որ այն, ինչը
շահագործման ընթացքում հիմնականում նպաստում է փոշեգոյացմանը (մասնավորապես՝
ջարդիչ կայանը և դատարկ ապարների տեղափոխում) կբացակայեն: Այսպիսով, շահագործման
փուլի արտանետումների մոդելը ներկայացնում է վատագույն սցենարը:
Բնակավայրերի

ընկալիչների

խմբերի

դիտարկման

մեջ

ջարդիչ

կայանի

շինարարությունից հավանական ազդեցություններն էական չեն՝ հաշվի առնելով գործողության
վայրի և հավանական ընկալիչների միջև հեռավորությունը: H-42 ճանապարհին (75մ) հարակից
և Գնդեվազից 1.3 կմ հեռավորության վրա գտնվող ԱԴՎ կայանի տեղակայման վայրից փոշու
արտանետումների հավանականությունն ավելի մեծ է և դրա շինարարության ընթացքում՝
էական:

Բեռնատարների

բեռնաթափման

կայանն

ընկած

է

Գնդեվազից

մոտ

1.2կմ

հեռավորության վրա, և, հետևաբար, բավական մոտ տարածությունը կարող էր մտահոգության
տեղիք տալ: Սակայն դրա տեղակայման վայրը Գնդեվազից պաշտպանված է ռելիեֆով՝ փոքր
բլրաշարքով, որի շնորհիվ տեղանքում որևէ տեսանելի փոշի չի լինի: Քանի որ այս բոլոր
հանգույցները կլինեն Գնդեվազից 1կմ ավել հեռավորության վրա, կանխատեսվում է, որ
շինարարության

ընթացքում

վնասակար

փոշու

նստվածքագոյացման

համայնքների վրա սահմանափակ կլինի կամ ընդհանրապես կբացակայի:

ազդեցությունը

Նկար 5.2.3. Հանքարդյունաբերական աշխատանքներից առաջացող փոշու ընդհանուր գնահատումը
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Նկ. 5.2.3.-ում ներկայացված փոշու դասակարգման գնահատումը ցույց է տալիս
վնասակար/տհաճ

փոշուց

հավանական

ազդեցության

ենթակա

երկու

շրջաններ՝

սահմանազատված 350մգ/մ2/օր և 133մգ/մ2/օր եզրագծով: Առավել զգայուն մարդկային
ընկալիչներում փոշու նստման ազդեցության մակարդակները միտված են հասնել 133մգ/մ2/օր,
մինչդեռ առավել քիչ զգայուն ընկալիչներում այդ ազդեցության մակարդակները կլինեն
350մգ/մ2/օր կամ ավել: Փոշու արտանետման աղբյուրների հեռավորությունը, որտեղից կարելի է
զգալ վնասակար/տհաճ ազդեցություններ տարբերվում է՝ կախված քամիների գերակշոռ
ուղղությունից,
մարդկային

սակայն

ընկալիչները

գնահատված
կարող

են

առավելագույն
փոշուց

հեռավորությունը,

վնասակար/տհաճ

որի

դեպքում

ազդեցություն

կրել,

արտանետումների աղբյուրից 850մ է, ընդ որում, փոշին հիմնականում կնստի աղբյուրից դեպի
արևմուտք: Փոշու արտանետումները կարող են տեսանելի լինել Գնդեվազի ընկալիչների և H-42
ճանապարհով երթևեկողների համար: Բացառությամբ <Էկոֆարմի>, մոտակա բնակավայրերի և
համայնքների ընկալիչները շատ հեռու են և չեն կարող շինարարության ընթացքում փոշու
տարածումից ազդեցություն կրել, հետևաբար, այդ ազդեցությունները թեթևակի են: Գնդեվազի և
հարակից այլ բնակավայրերի զգայուն ընկալիչների խմբերը հավանական վնասակար/տհաճ
ազդեցության այս գոտուց դուրս են: Հետևաբար, համայնքների ընկլաիչների վրա փոշու
նստման հավանական ազդեցությունը ինչպես շինարարության, այնպես էլ շահագործման
փուլերի ընթացքում թեթևակի է: Նույնիսկ եթե մոդելի ստացված արդյունքները ցույց են տալիս,
որ <Էկոֆարմ> ը գտնվում է հավանական տհաճ հոտի գոտու սահմաններից դուրս (133
մգ/մ2/օր), այն իրականում ընկած է վերգետնյա փոխակրիչի և բեռնատարների բեռնման կետի
առաջացրած փոշու արտանետումների աղյուրներից 850մ սահմաններում: <Էկոֆարմ> ի
ընկալիչը համարվում է թեթև զգայնություն ունեցող: Մոդելում նշվածից առավել մեծ
արագություն ունեցող քամիների դեպքում (միջինը 4,68 մ/վ), փոշու նստվածքագոյացումը
<Էկոֆարմ> ում կարող է ունենալ թեթևակի ազդեցություն: <Էկոֆարմ> ի ընկալիչի վրա փոշու
ընդհանուր ազդեցությունը թեթևակի է, ուստի փոշու հետևանքը ընկալիչի վրա համարվում է ոչ
էական:
Փոշու արտանետումների աղբյուրներին մոտ աշխատող հանքի աշխատողները
համարվում են առաջնային ընկալիչներ, այնուամենայնիվ, նրանց զգայունությունը վնասակար
փոշու նկատմամբ համարվում է աննշան: Տեղանքի ներսում վնասակար փոշու մակարդակները
կհասցվեն նվազագույնի՝ աշխատողների և այլ զգայուն ընկալիչների վրա փոշու ազդեցությունը
կրճատելու

նպատակով

միջոցառումներ

արտանետումների

իրականացնելով,

ներառյալ

աղբյուրում
աշխատողների

ազդեցության
վրա

մեղմացման

մանրամասնիկների

ներգործության վերահսկման և մեղմացման ընթացակարգերը: Հետևաբար, համարվում է, որ
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նշված միջոցառումների իրականացմամբ վնասակար փոշու ազդեցությունները կլինեն չնչին,
բացառությամբ <Էկոֆարմ> ի վրա ազդեցությունները, որոնք համարվում են էական:
Ծրագրի տարածքի շրջակայքի՝ մինչև 1կմ հեռավորության վրա գտնվող հողերը և
արոտավայրերը/կերհանդակները կարող են փոշու նստումից հավանական ազդեցություն կրել,
սակայն այն փոշու մեծ մասը (արտանետվող փոշու 82%), որը կարող էր փոխել արոտավայրերի
առանձնահատկությունները,

կնստի

աղբյուրից

100մ

հեռավորության

սահմաններում:

Արոտավայրերի զգայունությունը փոշու նստվածքագոյացման ազդեցության նկատմամբ
հարևան համայնքների և հովիվների համար դրանց կարևորության պատճառով համարվում է
միջին: Համարվում է, որ տեղանքի մոտակայքում արոտավայրերի վրա վնասակար/տհաճ փոշու
նստվածքագոյացումը կլինի չափավոր ծավալի՝ տարածքին առավել մոտ, իսկ Ծրագրի
տարածքից արոտավայրի հեռավորության մեծացմանը զուգահեռ ծավալը կիջնի՝ հասնելով
ցածրից մինչև չնչին: Ասյպիսով, համարվում է, որ Ծրագրի տարածքից 100մ հեռավորության
սահմաններում փոշու նստման ազդեցության կարևորությունը կլինի չափավոր, և անհրաժեշտ
կլինի այն մեղմացնել և վերահսկել: >100մ հեռավորության վրա փոշու նստումը էական
ազդեցքություն չի ունենա:
Փոշու նստումը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ նաև կրիտիկական
բնակմիջավայրերի վրա, որոնք խաչաձևվում են Ծրագրի տարածքի հետ կամ դրա շուրջն են:
Ամուլսար լեռան գագաթների շուջը բարձրադիր վայրերում Մատնունի Ծիրանավորների
(Potentilla

porphyrantha)

պոպուլացիայի

գոյատևումը

ապահովող

կրիտիկական

բնակմիջավայրի դեպքում (Կարմիր ցուցակում գրանցված այս բուսատեսակի վերաբերյալ
առավել

մանրամասն

տեղեկատվույթունը

ներկայացված

է

սույն

հաշվետվության

համապատասխան բաժնում) ընկալիչի զգայունությունը գնահատված է շատ բարձր: Փոշու
նստվածքագոյացման առումով հնարավոր ազդեցության դեմ առաջարկվող մեղմացումը
ներառում է մոնիտորինգի ծրագիր:
Պետական արգելոցների խմբի ընկալիչների մեծ մասը Ծրագրից շատ հեռու են (այսինքն՝
վնասակար/տհաճ փոշու նստման 815մ շրջանից դուրս են) և չեն կարող փոշու նստումից
ազդեցություն կրել ո՛չ շինարարության, ո՛չ էլ շահագործման փուլում: Միակ բացառությունը
Ջերմուկի ԿԹՏ-ն է: ԱԴՎ-ի շինարարության ընթացքում դրա արևելյան ծայրում կարող է որոշ
չափով փոշի նստել: Ողջ Ծրագրի շինարարության ժամանակահատվածը մոտ 2 տարի է,
այնպես որ ԱԴՎ կայանի շինարարությունը դրանից կարճ է տևելու: Շինարարության կարճ
տևողության և հետևանքների ենթակա տարածքի (Ջերմուկի ԿԹՏ-ի 0.5%-ից պակաս) հետ
կապված հավանական ազդեցության կարևորությունը ցածր է, և հետևանքները՝ ոչ էական:
Շահագործման ընթացքում փոշու արտանետումների հիմնական աղբյուրները շատ
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հեռու են և չեն կարող Ջերմուկի ԿԹՏ-ի վրա նկատելի ազդեցություն ունենալ, այնպես որ
հավանական ազդեցությունը չնչին է և ոչ կարևոր:
Հավանականություն կա, որ համայնքների միջով անցնող կամ դրանց մոտ ընկած
ճանապարհները կարող են ազդեցություն կրել հանքի հետ կապված երթևեկությունից
առաջացող փոշու արտանետումներից: Ծրագրի հետ կապված երթևեկությունը հիմնականում
վերաբերում է հանքի աշխատողներին և Ծրագրին սպասարկող փոխադրամիջոցներին:
Երթևեկության գնահատման մեջ նշվում է, որ երթևեկության ելակետային հոսքերն այն
ճանապարհներով, որոնք ամենայն հավանականությամբ կօգտագործվեն Ծրագրի հետ կապված
երթևեկության

համար,

փոքրամասշտաբ

են:

Համարվում

է,

որ

հիմնական

կապող

ճանապարհները 2013թ. և 2015թ.-ին շահագործվելու են 5%-ից պակաս թողունակության
պայմաններում: Կիրականացվի տրանսպորտային ծառայություն աշխատանքի հերթափոխային
գրաֆիկով

հանքի

աշխատողների

բնակեցման

վայրերից,

ներառյալ

տեղի

գյուղերից

մերձքաղաքային ավտոբուսների՝ Ծրագրի տարածք երթևեկումների ծավալները կրճատելու
նպատակով:

Փոշու

արտանետումների

հավանականությունը

կրճատելու

նպատակով

կիրականացվեն ազդեցության մեղմացման միջոցառումներ: Համարվում է, որ ազդեցության
մեղմացման առաջարկված միջոցառումների իրականացման դեպքում համայնքների միջով
անցնող կամ դրանց մոտ ընկած ճանապարհներով հանքի հետ կապված երթևեկությունից
առաջացող փոշու արտանետումների կարևորությունը կլինի աննշան և մեղմացման ենթակա,
որը ենթադրում է առաջնային մերձատար հանգույցների ասֆալտապատում:

Փոշու տարածումը – Շնչառական եղանակով կլանվող հատիկաչափական չափամաս PM10
ԱՄՆ ՇՄՊԳ տարածման դասակարգման AEROMOD Screen մոդելն

8

օգտագործվել է

հնարավոր առավելագույն կարճաժամկետ մանր մասնիկներով փոշեծածկի մակարդակները
(PM10) գնահատելու նպատակով, որոնք զգայուն ընկալիչների համար կլանվող և ներս շնչվող
փոշու խտությունների համապատասխան ցուցիչ են համարվում: ԱղյուսակԳնահատման այս
մեթոդաբանության մեջ ներկայացված է վատագույն տարբերակը, քանի որ երրորդ տարին
արտադրության

առավելագույն

քանակի

տարին

է,

և

շահագործման

ողջ

ժամանակահատվածում փոշու արտանետման բոլոր աղբյուրները միաժամանակ փոշի չեն
արտանետելու:

.-ում

(աջ

սյունակում)

ներկայացված

PM10

–ի

համար

վերահսկվող

արտանետումների մակարդակներն օգտագործվել են <վատագույն դեպքում> ուժեղ քամիների և
չոր մթնոլորտային պայմանների հետ միասին որպես մուտքային պարամետրեր: Մոդելն

8

http://www.epa.gov/scram001/
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այսպիսով տրամադրում է PM10 -ի համար տարածման զգուշավոր սխեմաներ, ենթադրելով, որ
նշված պայմանները շուրջօրյա շարունակական բնույթ են կրում, ներկայացնում է պայմանները
<վատագույն դեպքերում>, իսկ նստեցման մակարդակները ներկայացված են ՆկարՆկար .-ում:

Նկար 5.2.4. Հարաբերական կլանվող փոշու մակարդակնեերը` ներկայացված աղբյուրից հեռավորության
հետ միասին

Նկար .-ը ցույց է տալիս, որ վատագույն դեպքերում առկա պայմաններում Ծրագրի
գործողությունների արդյունքում արտանետվող PM 10 մասնիկների մեծ մասը (95%-ից ավելին)
կնստի

տեղանքից

1

կմ

հեռավորության

սահմաններում,

իսկ

ավելի

քան

90%-ը՝

արտանետումների աղբյուրից 500մ հեռավորության սահմաններում: Ամենամոտ բնակելի
համայնքները գնվում են ամենամոտ աղբյուրից մոտավորապես 1 կմ հեռու, և, հետևաբար, այդ
համայնքներում մանր մասնիկների փոշեծածկի մակարդակները շատ կրճատված կլինեն
(արտանետված մակարդակների 1%-ից պակաս), ինչպես պատկերված է Նկար Նկար .-ում:
Ծրագրի գործողությունների վայրերից հեռավորությունների հիման վրա, PM10 և PM2.5
կոնցենտրացիաները չպետք է գերազանցեն ուղեցույցի արժեքները.



PM10 20 µg/մ3 (1տարվա միջին ցուցանիշ) 50 µg/մ3 (24ժ միջին ցուցանիշ)



PM2.5 10 µg/մ3 (1տարվա միջին ցուցանիշ) 25 µg/մ3 (24ժ միջին ցուցանիշ)

Ուղեցույցի հետ համապատասխանության ստուգման աուդիտի նպատակով ՕՈԱՎԿՊով պահանջվում է մոնիտորինգ իրականացնել և հաշվետվություններ ներկայացնել, ընդ որում,
մոնիտորինգի իրականացումը անհրաժեշտ է սկսել նախքան շինարարությունը:
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Ծրագրի

փոշու

աղբյուրներից

կոնցենտրացիաները, հետևաբար, այս

շնչառական
ընկալիչներում

եղանակով
փոքր

կլինեն

կլանվող

փոշու

և ընկալիչներում

ազդեցության ուժգնությունը, հետևաբար, համարվում է չնչին: Հետևանքի կարևորությունը ևս
չնչին է:
Շնչառական եղանակով կլանվող փոշին մարդկային ընկալիչների առումով ենթակա է
քննարկման: Հողերի և կերհանդակների, կրիտիկական բնակմիջավայրերի և պետական
արգելավայրերի ընկալիչների խմբերը մթնոլորտում կախյալ մանր մասնիկներից ազդեցություն
չեն կրում: Ազդեցությունն առաջանում է, երբ PM10 մասնիկները նստում են մակերևույթներին:
Մանր

մասնիկների

արտանետումների

աղբյուրին

մոտ

հանքի

աշխատողները

համարվում են առաջնային ընկալիչներ: Առանց ազդեցության մեղմացման միջոցառումների,
համարվում է, որ փոշու ազդեցությունները հավանաբար կլինեն չափավորից բարձր, և դրանց
հետևանքի

կարևորությունը՝

չափավոր:

Աշխատողների

վրա

մանամասնիկների

ներգործությունը կրճատելու և մօնիտորինգի ենթարկելու համար ազդեցության մեղմացման
միջոցառումները անհրեժեշտ է իրականացնել ՄՀԿՄԱՊ-ի հիման վրա:

5.2.5. Այրումից առաջացած արտանետումներ
Ծրագրի տարածքում շահագործվող մեքենաների արտանետած գազերի կարևորությունը
դիտարկվել

է՝

հաշվի

առնելով

ՃԿՆՁ-ի

դասակարգման

մեթոդաբանությունը,9

որում

ուսումնասիրվում է մեքենաների արտանետումների հնարավոր ազդեցությունը օդի որակի վրա:
Ձեռնարկը կիրառվել է, քանի որ այն Ծրագրի հետ կապված փոխադրումների՝ օդի որակի վրա
ազդեցության գնահատման համապատասխան մեթոդաբանություն է ներառում:
ՃԿՆՁ-ի

դասակարգման

մեթոդաբանությունը

մշակվել

է

ՄԲ-ի

պետական

ճանապարհային գործակալության կողմից օգտագործման համար, սակայն այն լայնորեն
կիրառվում է որպես մերձակա զգայուն ընկալիչների վրա մեքենաների շարժի աճից բխող
հնարավոր ազդեցությունների գնահատման գործիք:
ՃԿՆՁ-ի մեթոդբանությունը սկսվում է ազդեցության գնահատման անհրաժեշտության
ուսումնասիրությամբ: Այդ ուսումնասիրությամբ պարզվում է, թե արդյոք Ծրագրի հետ կապված
մեքենաների

քանակի

աճի

հետևանքով

օդի

որակի

վրա

կարևոր

ազդեցության

հավանականություն կա: Ուսումնասիրության առաջին մասում նպատակն է պարզել, թե արդյոք
օրեկան 1 000 մեքենայից կամ 200 բեռնատարից ավելի մեծ աճ կլինի: Բացի այդ, անհրաժեշտ է
հայտնաբերել բոլոր համապատասխան մարդկային կամ էկոլոգիական զգայուն ընկալիչները:
9

Ճանապարհների և կամուրջների նախագծման ձեռնարկ (Հատոր 11, Բաժին 3, մաս 1, ՄԲ պետական
ճանապարհային գործակալություն, 207/07 )

438

ՃԿՆՁ-ով սահամանվում է, որ միայն Ծրագրից ազդեցություն կրող ուղուց միայն 200մ
հեռավորության սահմաններում գտնվող ընկալիչնրեը պետք է դիտարկվեն:
Այս

չափանիշներից

որևէ

մեկի

հետ

անհամապատասխանության

կամ

200մ

հեռավորության սահմաններում ընկալիչների բացակայության դեպքում տվյալ երթուղում
շահագործվող մեքենաների ազդեցությունը օդի որակի վրա համարվում է չեզոք, և հետագա
գնահատման անհրաժեշտություն չկա:
Ծրագրի տեղամասի սահմաններում մեքենաների արտանետումների միակ կարևոր
աղբյուրը

բացահանքերի,

ջարդիչ

կայանի

և

դատարկ

ապարների

լցակույտի

միջև

հանքանյութեր տեղափոխող ինքնաթափերը կլինեն: Շահագործման ամենաթեժ տարվա (3-րդ
տարի) ընթացքում բացատար ճանապարհներով փոխադրումներ կիրականացնեն հանքատար
ճանապարհներով բացահանքերի, ԴԱԼ-ի և ջարդիչ կայանի միջև ընկած տարածությունում
ժամում կատարելով մոտ 54 փոխադրում: ԿՏՀ-ի տարածքում շարժի ծավալները կկազմեն
ժամում մոտ 80 փոխադրում՝ օգտագործելով 30 տոննանոց փոքր բեռնատարներ: ԿՏՀ-ի
բացատար ճանապարհի՝ Գնդեվազին ամենամոտ կետն ընկած է Գնդեվազից 1.2կմ դեպի
հարավ-արևելք: Չնայած փոխադրամիջոցների քանակի աճը գերազանցում է ՃԿՆՁ-ի
մեթոդաբանությամբ սահմանված քանակը, զգայուն մարդկային ընկալիչները բացատար
փոխադրամիջոցների երթուղիներից 200մ.-ից շատ ավելի հեռու են: ՃԿՆՁ-ի համաձայն
մեքենաների արտանետումների ազդեցությունը, հետևաբար, համարվում է չեզոք, իսկ
ազդեցության

ուժգնությունը՝

չնչին:

Ծրագրի

տարածքին

հարակից

համայնքների

զգայունությունը համարվում է չափավոր, և, հետևաբար, մեքենաների արտանետումների
հետևանքները համարվում են ոչ կարևոր:
Այնուամենայնիվ, տնտեսական վնասը գնահատելու համար սույն բաժնում կատարվել
են դիզելային վառելիքի այրման արդյունքում սպասվող արտանետումների հաշվարկներ:
Ծրագրի գործողությունների վայրերից հեռավորությունների հիման վրա, այրումից առաջացող
գազերի կոնցենտրացիաները չպետք է գերազանցեն ուղեցույցի արժեքները.


SO2 20 µg/մ3 (ամենամսյա տվյալների հիման վրա 1տարվա միջին ցուցանիշ)



NO2 40 µg/մ3 (ամենամսյա տվյալների հիման վրա 1տարվա միջին ցուցանիշ)
Համաձայն վերը նշված N 160-Ն որոշման ՀՀ-ում սահմանված է.
Աղյուսակ 5.2.9.
Վնասակար նյութի անվանումը
Ազոտի երկօքսիդ
Անհիդրիդ ծծմբային

ՍԹԿ ( մգ/մ3)
առավելագույն միանվագ միջին օրական
0.2
0.04
0.5
0.05
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Հաշվարկները կատարվել են համաձայն “Ավտոտրանսպորտից մթնոլորտ արտանետվող
վնասակար նյութերի քանակների որոշման” մեթոդական հրահանգի դիզելային վառելիքի
ծավալների հիման վրա, որը կազմում է 14677272 լ/տարի կամ 12475.7 տ/տարի:

Հանքային տեխնիկական միջոցներից և ավտոմեքենաներից մթնոլորտ արտանետվող
վնասակար նյութերի հաշվարկի արդյունքները

Աղյուսակ 5.2.10.
Ավտոմեքենայի
կատեգորիան

Մեծ
բեռնունակության
տրանսպորտ

Վնասակար նյութը

Տեսակարար
արտանետում-ները, գ/կգ

Արտանետումները,
տ/տարի

CO
Սահմանային
ածխաջրածիններ
NOx
ՊՄ
SO2

36.4
8.4

455.4
104.8

42.422
4.3
4.0

529,2
53.6
49.9

5.2.6. Ոսկու կորզման և ռեագենտների պատրաստման արտադրամաս
Ռեագենտների տեղամաս
Ռեագենտների պատրաստման ժամանակ առաջանում են ցիանիդի և աղաթթվի գոլորշիներ:
Ռեագենտների ընդունման, լուծույթների պատրաստման և մղման գործընթացների համար
արտանետումների հաշվարկման ընդունված մեթոդական ցուցումներ և եղանակներ չկան:
Ելնելով այս հանգամանքից հաշվարկի համար օգտագործվել են միջազգային փորձագետների
փորձը, ըստ որի միջին առմամբ օգտագործվող ռեագենտների առավելագույնը 0.5%-ը
արտանետվում է տեխնոլոգիական շղթայի տարբեր տեղամասերից:
Ածխի կառավարման համակարգը թույլ է տալիս ածխի բոլոր տեղաշարժերը իրականացնել
լրիվ փակ հերմետիկ վիճակում, ինչը կբացառի ածխի փոշու արտանետումները:
Ցիանական նատրիումի տարեկան պահանջարկը կկազմի 1000.86 տ, աղաթթվի` 505.6տ:
Համապատասխանաբար տարեկան արտանետումները կկազմեն`
HCN – 5.0 տ:
HCl – 2.53 տ:
Արտանետումները հավաքվում են օդափոխության ընդհանուր համակարգի միջոցով,
մաքրվում սկրուբերում և արտանետվում մթնոլորտ: Սկրուբերում շրջանառու համակարգը
կլանում է ցիանաթթվի և աղաթթվի գոլորշիները: Շրջանառու լուծույթը պարբերաբար լրացվում

440

է թարմ ջրով, իսկ կոնցենտացիայի բարձրացման ժամանակ, լուծույթի մի մասը մղվում է
տարրալվացման շրջանառու համակարգ՝ կուտակման ավազանի մեջ:
Ջրային սկրուբերների արդյունավետությունը կազմում է 76 – 96 %: Թեկուզ «Գեոթիմ»
ՓԲԸ նախատեսում է տեղադրել MikroPul ընկերության կամ համարժեք սկրուբեր, որոնց
արդյունավետությունը հասնում է մինչև 98%, սույն հաշվետվությունում հաշվարկների համար
կիրառվել է ոլորտի համար միջին՝ 86% արդյունավետությունը:
HCN – 5.0 x (1 – 0.86) = 0.7 տ/տարի, կամ 0.022 գ/վրկ,
HCl – 2.53 x (1 – 0.86) = 0.354 տ/տարի, կամ 0.0112 գ/վրկ:

Ջեռուցման համակարգի արտանետումները
Վառարանի և թրծավառարանի աշխատանքի, ինչպես նաև շենքերի և շինությունների
ջեռուցման համար անհրաժեշտ կլինի 246000 մ3/տարի բնական գազ, կամ հաշվի առնելով
տարեկան աշխատաժամերը` 28.9 մ3/ժամ:
Արտանետումների հաշվարկը կատարվել է համաձայն “Մինչև 5.8 ՄՎտ դրվածքային
հզորությամբ պինդ, հեղուկ և գազային վառելիքով աշխատող կաթսայատների վնասակար
նյութերի

արտանետումների

հաշվարկի

մեթոդական

ցուցումների”

(հաստատված

ՀՀ

բնապահպանության նախարարի 23.10.2012թ. թիվ 268Ա հրամանով):
Ըստ նշված մեթոդակարգի այրիչներում 1 մ3 բնական գազի այրման արդյունքում առաջանում է`
Ածխածնի օքսիդ`0.108 գ/կՎտ.ժամ կամ 1.02գ/մ3 բնական գազ,
Ազոտի երկօքսիդ` 0.252 գ/կՎտ.ժամ կամ 2.39 գ/մ3 բնական գազ:
Այստեղից արտանետումների քանակները կկազմեն`
Ածխածնի օքսիդ 1.02 գ/մ3 x 28.9 մ3/ժամ : 3600 վրկ/ժամ = 0.008 գ/վրկ կամ 0.25 տ/տարի
Ազոտի երկօքսիդ` 2.39 գ/մ3 x 28.9 մ3/ժամ : 3600 վրկ/ժամ = 0.019 գ/վրկ կամ 0.59 տ/տարի:

5.2.7 Տհաճ հոտեր
Նախատեսվում է, որ կենցաղային կեղտաջրերն ու կոյուղաջրերը կտեղափոխվեն հանքի
տարածքում համապատասխան տեղամասերում տեղադրված կեղտաջրերի մաքրման սեպտիկ
համակարգերի միջոցով, ինչպես նաև նախագծվող ջրազտիչ կայանի միջոցով, որը կսպասարկի
ԿՏՀ-ի, ԱԴՎ տեղամասի տարածքները:
Տհաճ հոտեր առաջացնող աղբյուրներից են մեքենաների վառելիքի այրումից և տեխնոլոգիական
մշակման արդյունքում առաջացած արտանետումները, սակայն ամենահավանական հիմնական
տհաճ հոտեր առաջացնող օբյեկտներից են կոյուղաջրերի մաքրման համակարգերը և
կենցաղային թափոնների աղբավայրը՝ դրանց ոչ պատշաճ շահագործման դեպքում: Այս
կառույցների ոչ պատշաճ շահագործումը կարող է չափավոր կարճաժամկետ տեղային
ազդեցություն ունենալ օդի էսթետիկական որակի վրա, և, հետևաբար, անհրաժեշտ է

441

իրականացնել

ազդեցության

մեղմացման

համապատասխան

միջոցառումներ,

որոնք

հանգամանորեն ներկայացված են հաջորդ բաժնում:

5.2.8 Արտանետումների ամփոփ ցուցանիշները
N

Վնասակար
անվանումը

1
2

Անօրգանական փոշի
Անօրգանական փոշի

3

Անօրգանական փոշի

4

Անօրգանական փոշի

5
6
7
8

Ցիանաթթվի գոլորշիներ
Աղաթթվի գոլորշիներ
Ածխածնի օքսիդ
Ազոտի երկօքսիդ

9
10
11

Անօրգանական փոշի
Ածխածնի օքսիդ
Սահմանային
ածխաջրածիններ
Ազոտի երկօքսիդ
ՊՄ
Ծծմբի անհիդրիդ

12
13
14

նյութի

Աղյուսակ 5.2.11
Արտանետման աղբյուրը
Վերահսկվող (անշարժ) աղբյուրներ
Արտավազդես
ԴԱԼ (ներառում է ցածր պարունակությամբ
կույտերը)
Մանրացման և տեսակավորման հանգույցներ
(ներառյալ՝
չտեսակավորված
հանքաքարի
կույտը)
ԿՏՀ (ներառյալ՝ բեռնատարների բեռնման կետը
և մանրացված հանքաքարի կույտը)
ԱԴՎ
ԱԴՎ
Ջեռուցման համակարգ
Ջեռուցման համակարգ
Շարժական աղբյուրներ
Ավտոճանապարհներ
Ավտոճանապարհներ (դիզելային վառելիք)
Ավտոճանապարհներ (դիզելային վառելիք)
Ավտոճանապարհներ (դիզելային վառելիք)
Ավտոճանապարհներ (դիզելային վառելիք)
Ավտոճանապարհներ (դիզելային վառելիք)

Արտանետվող
քանակը, տ/տարի
18.94
63.88
183.96

69.72
0.7
0.354
0.25
0.59
54.4
455.4
104.8
529.2
53.6
49.9

5.2.9 Գետնամերձ կոնցենտրացիաների հաշվարկների արդյունքները
Արտանետումների ազդեցությունը գնահատելու համար, բացի արտանետվող նյութերի
ֆիզիկական քանակներից, անհրաժեշտ է նաև մոդելավորել դրանց ցրման արդյունքում
սպասվող գետնամերձ կոնցենտրացիաները և համեմատել թույլատրելի նորմերի հետ:
Փոշու վերաբերյալ նման մոդելավորում և համեմատություն կատարվել է սույն բաժնի
5.2.8. աղյուսակում և 5.2.4 գրաֆիկական պատկերի վրա:
ԱԴՎ կայանի արտանետումների ազդեցության գնահատման համար կատարվել է այդ
արտանետումների մթնոլորտում ցրման հաշվարկներ “Ռադուգա” համակարգչային ծրագրով:
Հաշվարկները կատարվել են անշարժ աղբյուրների համար, որոնց բնութագրերը և
արտանետումների քանակները բերված են աղյուսակ 5.2.12-ում:
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Աղյուսակ 5.2.12.
Արտադրամասի,
տեղամասի
անվանումը

Արտանետու
մ-ների
առաջացման
գործընթացը

1

2

Ռեագենտների տեղամաս
Արտադրական մասնաշենք

Արտանետման
աղբյուրի
համարը

Լուծույթների
պատրաստու
Ջեռուցում
մ

Արտանետմա
ն
աղբյուր
3ի
համար
1
ը

Աղբյուրի Խողովակի Հոսքի
Հոսքի
բարձրու- ելանցքի արագու- ջերմասթյունը,
տրամա- թյունը, տիճանը,
H, մ
գիծը, մ
մ/վրկ
ToC
4
5
6
7

2

19.64

0.6

9.6

20

19.64

0.25

6.0

120

Աղյուսակ 5.2.12-ի շարունակությունը
Կոորդինատները քարտեզԱղտոտող նյութի
սխեմայի վրա
անվանումը
X1

X2

Y1

Y2

-

8

9

10

11

1

300

-

800

-

2

260

-

770

-

12





HCN
HCL
Ազոտի երկօքսիդ
Ածխածնի մոնօքսիդ

գ/վրկ

տ/տարի

13

14

0.022
0.0112
0.019
0.008

0.7
0.354
0.59
0.25

Համակարգչային հաշվարկների արդյունքներում ստացված առավելագույն գետնամերձ
կոնցենտրացիաները բերված են 5.2.13 աղյուսակում:
Գետնամերձ

կոնցենտրացիաների

համակարգչային

հաշվարկների

աղյուսակները

լեռնակապիտալ աշխատանքների համար բերված են հավելվածների մասում:
Աղյուսակ 5.2.13.Գետնամերձ կոնցենտրացիաների հաշվարկների արդյունքները
Աղբյուրի
Աղտոտող նյութեր
Առավելագույն գետնամերձ կոնցենտրացիաները
թիվը
արդհարթակում
մգ/մ3

ՍԹԿ մասով

0.004537

0.4537

1

Ցիանաթթվի գոլորշիներ

1

Աղաթթվի գոլորշիներ

0.0024

0.012

2

Ազոտի երկօքսիդ

0.007

0.0385

2

Ածխածնի մոնօքսիդ

0.00325

0.00065

Ինչպես

երևում

է

աղյուսակից

վնասակար

նյութերի

սպասվող

գետնամերձ

կոնցենտրացիաները գտնվում են բնակելի գոտու համար սահմանված նորմերի սահմաններում,
թեկուզ արտադրական հարթակը գտնվում է բնակավայրից դուրս:
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5.2.10 Օդի որակի վրա ազդեցության մեղմացման միջոցառումներ
Սույն բաժնում ամփոփ նկարագրվում է օդի որակի վրա ազդեցության մեղմացման
հիմնական

գործողությունները,

որոնք

ներառված

են

ինչպես

Ծրագրի

տեխնիկական

նախագծում, այնպես էլ շինարարության, շահագործման և հանքի փակման աշխատանքների
փուլերում:

Ոչ կայուն փոշու արտանետումների ազդեցության մեղմացման միջոցառումներ
Օդի

որակի

վրա

հնարավոր

ազդեցությունները

նպատակահարմարության

շրջանակներում նվազեցնելու նպատակով տեխնիկական նախագծում ներառվել են ոչ կայուն
փոշու արտանետումների կարևոր վերահսկման միջոցներ: Մշակված վերահսկման միջոցներից
են`
 Առաջնային

և

երկրորդային

ջարդիչ

կայանների

և

քարմաղման

(տեսակավորման)

կայանների տեղակայում հատուկ փոշեորսիչ և ֆիլտրացման համակարգերով փակ
ապարատում:
 Մանրացված ապարների փոխադրումը ջարդիչ, քարմաղման, վերբեռնման և բեռնատարների
բեռնաթափման կայանների միջև տեղի կունենա քարմաղման հանգույցից մինչև ԿՏՀ-ի
բեռնաթափման կայան տանող փակ փոխակրիչով Բեռնաթափման տարածքի շինությունն
այնպես է նախագծվել, որպեսզի նշված գործողության արդյունքում արտանետվող փոշին
մեկուսացվի աշտարակի ներսում: Փոխակրիչի նախագիծն այնպիսին է, որ բացառում է
բացատար ճանապարհներով, նույն հեռավորության վրա երթևեկող բեռնատարների
կիրառումից փոշու հնարավոր արտանետումները:
 Հոսքագծի ելքերում և փոշու արտանետումների այլ հայտնաբերված աղբյուրներում
ջրցանների օգտագործման գործընթացը համապատասխանեցվել է ՕՈԱՎԿՊ պահանջներին:
 ԿՏՀ-ում կաթոցիչ համակարգի կրառում:
Շինարարական և շահագործման աշխատանքների ընթացքում համակարգված կերպով
կիրականացվեն ՕՈԱՎԿՊ-ով նախատեսված փոշու վերահսկման լրացուցիչ միջոցառումներ,
այդ թվում`
 Ճանապարհների վերահսկման ծրագրեր – Գեոթիմը իրագործում է փոշու արտանետումների
նստեցման համապատասխան մեթոդներ, այդ թվում` ճանապարհները ցողվում են ջրով
և/կամ կիրառվում են կայունարար ազդանյութեր, ինչպիսիք են աղը (ձմռանը), մանրախիճ
կամ բնապահպանական առումով իներտ քիմիական նյութեր՝ ըստ անհրաժեշտության: Բացի
այդ, հանքի բացատար և մերձատար ճանապարհների վրա փոշու տարածումը վերահսկելու
համար ճանապարհների ծածկույթի տեխնիկական սպասարկման նպատակով Գեոթիմ
ընկերությունը կապահովի համապատասխան սարքավորումներով և աշխատողներով:
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Առաջնային մերձատար հանգույցները (A և D) կասֆալտապատվեն հանրային օգտագործման
մայրուղու վրա փոշու տարածումը և Կեչուտ ու Գնդեվազ համայնքների վրա փոշու
հավանական ազդեցությունը նվազեցնելու համար:
 Արագության և արտաճանապարհային սահմանափակումներ – Ծրագրի անվտանգության
նորմերի սահմանումն ու կիրարկումը, այդ թվում` Ծրագրի տեղամասի բացատար և
մերձատար ճանապարհների վրա արագության սահմանափակումների կիրառումը (15կմ/ժ
չասֆալտապատված ճանապարհներին) ու դրանց վերաբերյալ նշանների տեղադրումն,
ինչպես նաև արտաճանապարհային երթևեկության սահմանափակումը առավելագույն
նպատակահարմարության

շրջանակներում

կնվազեցնի

ոչ

կայուն

փոշու

լրացուցիչ

արտանետումների և պետական անվտանգության տեխնիկայի կանոնների խախտման
հավանականությունը: Այն աշխատակիցներին, ում աշխատանքի պարտականությունների
մեջ է մտնում մեքենա վարելը, կներկայացվեն անվտանգության կանոնները և նրանց
կտեղեկացվի, որ սահմանված ճանապարհներից դուրս մեքենա վարելը արգելվում է: Մեքենա
վարելու անվտանգության ուղեցույցն ու արագության սահմանափակումներին հետևելը
կներառվեն նոր աշխատակիցների կողմնորոշիչ վերապատրաստման, տարեկան կրկնակի
վերապատրաստման

և

կոնկրետ

աշխատանքային

պարտականության

կատարմանն

ուղղված, աշխատանքի ընթացքում վերապատրաստման ծրագրերում:
 Կույտային տարրալվացման հարթակի մակերեսի խոնավ պահում– Գեոթիմ ընկերությունը
ԿՏՀ-ն շահագործելիս օգտագործվող տարրալվացման հրապարակի մակերեսը կապահովվի
բավարար խոնավությամբ փոշու առաջացումը կանխելու նպատակով: Այս նկատառումը
ներառված է <Ծրագրի ջրային հաշվեկշիռ> բաժնում:
 ԴԱԼ-ի զուգահեռ վերականգնում և ռեկուլտիվացիա-Շահագործման չորրորդ տարում
Գեոթիմը պլանավորել է վերականգնման և ռեկուլտիվացիայի աշխատանքներ սկսել ԴԱԼ-ի
այն հատվածներում, որոնք այլևս չեն շահագործվելու: Այս աշխատանքը կիրականացվի
շահագործմանը

զուգահեռ

և

ԴԱԼ-ն

աստիճանաբար

կծածկվի

և

կվերականգնվի

բուսականությունը:
 Բուսական արգելքներ – Փոշու կանխման վերը նկարագրված միջոցառումները լրացնելու
նպատակով ԿՏՀ-ի և Գնդեվազի միջև համապատասխան վայրերում կարող են թփեր տնկվել:
Բուսական արգելքները կօգտագործվեն միայն այն հանգամանքներում, երբ նման լրացուցիչ
միջոցառումների

անհրաժեշտությունը

նախատեսվում

ծրագրով, և եթե այն ընդունելի է շահառուների կողմից:

է

հանրային

քննարկումների
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Այրումից առաջացած արտանետումների ազդեցության մեղմացման միջոցառումներ
Ծրագրի շրջանակներում այրումից առաջացող արտանետումները կրճատվել են
հետևյալ եղանակներով`
 Ջարդիչ կայանից ԿՏՀ-ի բեռնաթափման կետ հանքաքարը ինքնաթափերով փոխադրելու
փոխարեն նախապատվությունը տրվում է փոխակրիչներով փոխադրմանը,
 Ժամանակակից,

էներգաարդյունավետ

էլեկտրական

սարքավորումների

և

վառելիքի

խնայողությամբ աշխատող շարժիչներով շարժական կայանի օգտագործում,
 Սարքավորումների վառելիքի այրումից առաջացող արտանետումների կարգավորիչ սարքեր:
Շարժական սարքավորումների վրա նրանց երաշխիքային շահագործման ընթացքում
անհրաժեշտ է պատշաճ կերպով տեղադրել, նորոգել և անհրաժեշտության դեպքում
փոխարինել

այրումից

առաջացող

արտանետումների

կարգավորիչ

սարքերը:

Արտանետումների կարգավորիչ սարքերով արդի սարքավորումների գնումը և դրանց ճիշտ
շահագործումը, խնամքը և նորոգումը կնվազեցնի այրումից առաջացած արտանետումները`
դրանք հասցնելով մեքենաների և գեներատորների համար ընդունելի մակարդակի, ինչպես
նաև կնպաստի սարքավորումների առավել արդյունավետ աշխատանքին և կերկարացնի
դրանց շահագործման կյանքի տևողությունը:
 ԱԴՎ հանգույցում տարրալվացված և ադսորբացված սնդիկը կմշակվի զտման ցեխում`
վառարանի թրծատուփի մեջ, որտեղ կկատարվի գոլորշիացում, խտացում և մետաղը
կստացվի տարրի տեսքով: Քիչ քանակությամբ (գնահատումների համաձայն՝ տարեկան 60կգ)
հավաքած սնդիկը կպահվի փակ տարայում:

Տհաճ հոտերի ազդեցության մեղմացման միջոցառումներ
Պինդ թափոնների կառավարման նախնական պլանը, որը սահմանում է թափոնների
տեղափոխման

և

հեռացման

ընթացակարգերը`

պատշաճ

կերպով

աշխատանքներ

իրականացնելու և տհաճ հոտերի վերահսկման նպատակով: Մասնավորապես, տհաճ հոտերի
ազդեցությունը

կրճատելու

նպատակով

իրականացվելու

են

հետևյալ

մեղմացնող

միջոցառումները.
 Ծրագրի հանգույցներում կիրառվելու են թափոնների պատշաճ տեղափոխման և հեռացման
ընթացակարգերը,
 Թափոնների հեռացման տեղամասերում բաց թափոնները կանոնավորապես կծածկվեն
հողով կամ մանրախիճով,
 Կոյուղաջրերի

մաքրման

կայանը

կշահագործվի

ինչպես

հարկն

է,

և

նրա

արդյունավետության գործակիցները, այդ թվում` տհաճ հոտերի արտանետումների առումով,
մոնիտորինգի կենթարկվեն:
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5.2.11 Մոնիտորինգ և աուդիտ
Ազդեցության մեղմացման ռազմավարությունների արդյունավետությունը ստուգելու
համար պահանջվող մոնիտորինգի և աուդիտի պլանավորումը սահմանված է Աղյուսակ 5.2.14.ում:
Աղյուսակ 5.2.14. Օդի որակի մոնիտորինգ և աուդիտ
Օդի որակ, մոնիտորինգի և աուդիտի ծրագիր ու ընթացակարգեր
Մոնիտորինգի
Ելակետային
Ֆոնային օդի նմուշառման զարգացող ծրագիրը մեկնարկեց 2009թ. Ծրագրի
մոտեցում
վիճակ
լիցենզիոն տարածքի ներսում հիմնական տեղանքներում և տեղի
բնակավայրերում ելակետային պայմանները ամրագրելու համար:
Մակարդակ 2
ՕՈԱՎՊ-ը տրամադրում է շարժական կայանի հետ կապված փոշու, մասնիկների և այրումից
Կառավարման
առաջացող գազերի արտանետումների վերահսկման համար ազդեցության մեղմացման
պլան
միջոցառումների վերաբերյալ տվյալները:
Մակարդակ 3
ՕՈԱՎՊ-ը հիմնված է 5 ՍԳԸ-ների վրա, որոնք շինարարության, շահագործման և փակման
Ստանդարտ
փուլերում նմուշառման տեղամասերի և ընթացակարգերի վերաբերյալ հատուկ ցուցումներ
գործառնական
կապահովեն.
ընթացակարգեր  Տեսողական զննում-ամենօրյա վիզուալ մոնիտորինգ փոշու արտանետումների աղբյուրների
(ՍԳԸ)
հայտնաբերման նպատակով. զննումների դիրքերը կորոշվեն այնպես, որպեսզի ծածկույթը
ներառի հայտնաբերված փոշու աղբյուրները, ներառյալ բացահանքերը, բացատար
ճանապարհները, ջարդիչ կայանը, ԴԱԼ-ը և հոսքագծի բեռնաթափման կետերը:
 Օդերևութաբանական կայան - տեղադիրքը, տվյալների ներբեռնման ընթացակարգերը,
արդյունքների վերլուծությունը և տվյալների հավաքագրման ու տարածման համար
պատասխանատու անձիք: Կայանի տեխնիկական սպասարկման պահանջները նույնպես
կսահմանվեն այդ պահանջների հետ անհամապատասխանությունների վերացման
ընթացակարգերի հետ միասին:
 «Գրադկո» ֆիրմայի արտադրության օդի նմուշարկման սրվակների տեղադրում, հավաքում,
փոխարինում և անալիզ, ներառյալ ակտիվ սրվակների հավաքման ընթացակարգերը (նմուշի
համար, նմուշառման ամսաթիվ, ժամանակային և տեղամասային հղումներ,) ընթացակարգ,
որը կերաշխավորի սրվակների աղտոտումից նմուշառման տեղամասից մինչև տեղանքի
գրասենյակ տեղափոխման ընթացքում, ինչպես նաև նմուշները հավատարմագրված
լաբորատորիաներ ուղարկելու ընթացակարգեր: Նմուշի պահառուների ժամանակագրական
փաստագրում:
 DustScan-ի փոշեչափ սարքերի տեղադրում, հավաքում և փոխարինում՝ հետևելով նմուշարկման
սրվակների համար սահմանված նույն ընթացակարգերին:
 4
 Բնապահպանական նմուշառում և Osiris monitor և EVMAP 500 monitor սարքերի տեխնիկական
սպասարկման ընթացակարգեր:
 Մոնիտորինգի գործիքների տեղադրման վայրը կորոշվի ՕՈԱՎՊ-ի Մակարդակ 2-ի
վերանայված տարբերակում: Հարմար տեղադրությունից կախված՝ այս ՍԳԸ-ն հիմնված է
շահագործման փուլի մեկնարկին տեղանքում իրականացված աուդիտի տվյալների վրա, երբ
մշակվեն նշված պլանի վերջնական տվյալները: ՍԳԸ-ով կսահմանվեն մոնիտորինգի
պահանջները և սարքերի կիրառման ժամանակահատվածները, որը ուղղված կլինի
գործողությունների իրականացման այն տարածքներին, որտեղ կարելի է որոշել ազդեցության
մեղմացման միջոցառումների արդյունավետությունը՝ այսպիսով Օդի որակի կառավարման
պլանի նպատակներով հետադարձ կապ ապահովելով:
Մոնիտորինգի ռազմավարություն
Տեսողական
Բնապահպանական Աստիճանական
համակարգի Այս
դինամիկ
վերստուգումը
զննումներ
աշխատակազմ
հիման վրա ամենօրյա զննումներ՝ անհրաժեշտ է ձեռնարկել ըստ
որոշելու նպատակով, թե արդյոք սահմանված ժամանակացույցի, որը
փոշու
ճնշման
մեթոդները կմշակվի օդի որակի կառավարման
բավական են, թե անհրաժեշտ է այլ պլանում,
և
որի
համար
գործողություններ ձեռնարկել
բնապահպանական
աշխատակազմի,
հերթափոխերի
ղեկավարների
և
հանքի
ղեկավարների վերապատրաստում
կպահանջվի՝
փոշու
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Աղյուսակ 5.2.14. Օդի որակի մոնիտորինգ և աուդիտ
Օդի որակ, մոնիտորինգի և աուդիտի ծրագիր ու ընթացակարգեր
արտանետումների
վերստուգման
հետևողական մոտեցում մշակելու
նպատակով: Անհրաժեշտ է գրանցել
այն բացառիկ միջոցառումները,
որոնք
լրացուցիչ
փոշու
կառավարման անհրաժեշտություն
են
առաջացնում
մեղմացման
մոտեցման հետ մեկտեղ:
NOx և SOx
<Գրադկո> ֆիրմայի Օդի միջով փոխանցվող գազերի Ներգործության
առաջարկվող
արտադրության
պասիվ
նմուշառման
համար տևողությունը սովորաբար 4 շաբաթ
սրվակներ
ակրիլային սրվակներ: Սրվակը է, որից հետո սարքերը հանվում են
պարունակում է ներծծող նյութ, որն նմուշառման
տեղամասից
և
այնուհետև կարող է անալիզի վերադարձվում
արտադրողի
ենթարկվել ուլտրամանուշակագույն հավատարմագրված լաբորատորիա
և
տեսանելի
միջակայքի անալիզի ենթարկելու:
սպեկտրալուսաչափական մեթոդով՝
հղում
կատարելով
ՄԲ-ի
հավատագրման ծառայությանը, և
այս
մեթոդաբանությանը
համապատասխան ստուգաճշտման
կոր:
Փոշի
DustScan
DS100 DustScan
DS100
ուղղորդված %ԱՏԾ-ն
մոնիտորինգի
է
փոշեչափ
փոշեչափը սարք է, որը հավաքում է ենթարկվում մեկ ամսում, որից
օդի միջով փոխանցվող, իր վրայով հետո փոշեչափերը վերադարձվում
անցնող փոշին: Իրենց տեղակայման են
հավատարմագրված
վայրերում
դրանք
անձրևից լաբորատորիա
անալիզի
պաշտպանվում
են
ծածկով: ենթարկելու:
Գլանաձև ստուգիչ գլխիկի վրա
տեղադրված է <հյուսիս> նշիչ, որն Չափման
արդյունքը
ուղղորդված է դեպի հյուսիսային արտահայտվում է %ԱՏԾ/օր-ով:
մագնիսական
բևեռ,
և
փոշու Մոնիտորինգի
տվյալների
ստուգման գլանակները ևս ունեն համեմատությունը
ելակետային
<հյուսիս>
նշիչ,
ապահովելու վիճակի հետ կարող է օգտագործվել
համար
ուղղորդիչ որոշելու համար, թե արդյոք տեղի է
տեղեկատվության ստացումը:
ունեցել տիղմակալում կամ փոշու
Փոշու
նստումը
չափվում
է զգալի ազդեցություն է առաջացել:
նմուշառման
ժամանակահատվածում
արդյունավետ տարածքի ծածկույթի
(ԱՏԾ)
տոկոսային
արտահայտությամբ:
Frisbee չափիչ սարք Frisbee չափիչ սարքը մոնիտորինգի Frisbee չափիչ սարքերը սովորաբար
անշարժ կետ է, որը կարող է մոնիտորինգի են ենթարկվում մեկ
տեղադրվել
Ծրագրի
տեղանքի ամսում, որից հետո մասնիկները
շրջակայքում
հարմար լվացվում են չափիչի մակերևույթից
տեղամասերում:
և հավաքվում շշերում: Մասնիկների
հավաքման շշերը վերադարձվում
Նմուշառման տեխնոլոգիան կարող են
հավատարմագրված
է օգտագործվել ինչպես փոշու լաբորատորիա
անալիզի
նստվածքը գնահատելու, այնպես էլ ենթարկելու: նմուշառումից հետո
փոշու աղբյուրների ուղղության և չափիչ սարքի վրա տեղադրվում են
փոշու
մասնիկների
քիմիական մասնիկների հավաքման նոր շշեր:
առանձնահատկությունների
ընդհանրացված
գնահատման Նմուշը անալիզի է ենթարկվում
համար:
զտումից
և
վառարանում
չորացվելուց հետո՝ չափելու համար
ընդհանուր
խոնավ
և
չոր
նստվածքները՝
արտահայտվաած
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Աղյուսակ 5.2.14. Օդի որակի մոնիտորինգ և աուդիտ
Օդի որակ, մոնիտորինգի և աուդիտի ծրագիր ու ընթացակարգեր
մգ/
մ2/օր-ով:
Վառարանում
չորացված նմուշը կարող է անալիզի
ենթարկվել քիմիական նյութերի
պարունակությունը
պարզելու
համար:
Մասնիկներ
Osiris
Turnkey Osiris սարքը չափում է ընդհանուր Այս
սարքը
էլեկտրասնուցման
Monitor սարք
կախված մասնիկները (ԸԿՄ) և ' ցանցից սնուցվող կիսամշտական
տեղադրվելու է կիսամշտական կոնֆիգուրացիա
է,
չափիչը
եղանակով
երկու
վայրերում՝ անընդհատ չափում է մասնիկների
Գնդեվազում և Կեչուտում:
մակարդակը և երկարաժամկետ
PM10 և PM2.5 կոնցենտրացիաների օգտագործման դեպքում կարող է
համար շարժական մոնիտոր:
որոշել ընդհանուր ուղղությունները:
Ադրյունքում տվյալները գրանցվում
Աշխատավայրի
ռեժիմում
այն են համապտասխան ագրեգատում և
կարող է ցույց տալ կլանվող, արտահայտվում
մգ/մ3/ժամ-ով:
կրծքավանդակային և ներս շնչվող Սարքը
մոնիտորինգի
կոնցենտրացիաները:
հավաստագրման
համակարգի
կողմից հավատարմագրված է, և
կանոնավոր տեխսպասարկում ու
ստուգաչափում
է
պահանջում:
ՕՈԱՎՊ-ի համար կիրառվելու է
երկու մոնիտոր: Տեղադրվելու է
երկու մոնիտոր, որոնք կպտտվեն 8
տեղանքներին շուրջ՝ ցույց տալով
համայնքներին մոտ և Ծրագրի
տարածքի
եզրով
(Ծրագրի
տարածքից
մոտ
50-100
մ
հեռավորության վրա) ֆոնային,
շինարարությունից առաջ առկա և
շրջակա միջավայրում առկա PM10 և
PM2.5 մասնիկները: Նմուշառման
ժամանակահատվածը կլինի 24ժ, և
տվյալները
կներկայացվեն
յուրաքանչյուր նմուշառման կետի
համար 1 ժամյա, ամսեկան և
տարեկան միջին ցուցանիշներով

5.2.12 Օդի որակի վրա մնացորդային ազդեցություն
Ազդեցության մեղմացման համապատասխան միջոցառումներ չկիրառելու դեպքում,
վնասակար փոշին և մանր մասնիկները կարող են չափավորից բարձր բացասական
ազդեցություն ունենալ հանքի աշխատողների և զգայուն բնակմիջավայրերի վրա, որոնք
գտնվում են տեղանքից անմիջական տեսանելիության գոտում: Հետևաբար, Օդի որակի
կառավարման պլանը կիրականացվի վնասակար փոշու արտանետումները նվազագույնի
հասցնելու և մանր մասնիկները վերահսկելու համար: Համարվում է, որ ազդեցության
մեղմացման համապատասխան միջոցառումների կիրառմամբ հանքի աշխատողների և
մարդկային ընկալիչների վրա ազզդեցության կարևորությունը կլինի չնչինից աննշան ինչպես
կարճաժամկետ, այնպես էլ երկարաժամկետ կտրվածքով: Ծրագրի բարձր ակտիվության
գործողությունների

վայրերին

հարակից

զգայուն

բնակմիջավայրերում

ազդեցության
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ուժգնությունը հայտնի չէ, քանի որ հայտնի չէ փոշու նստման նկատմամբ դիմացկունությունը,
սակայն ազդեցության ուժգնությունը Ծրագրի տարածքից հեռավորության մեծացմանը
զուգահեռ կնվազի:

Մնացորդային ազդեցությունը օդի որակի վրա
Թափոնների կառավարման օբյեկտները շահագործվելու են ՊԹԿՊ-ում հստակեցված
սխեմաների և մասնագրերի համապատասխան: Համարվում է, որ նշված օբյեկտների պատշաճ
կառավարման դեպքում տհաճ հոտերի ազդեցությունները կլինեն չնչին և ոչ կարևոր, քանի որ
քիչ քանակությամբ փտող թափոններ կարտադրվեն: Ծրագրի շրջանակներում թափոնների
աղբավայրը

կկառավարվի

արդյունաբերական

ոլորտում

ամենաարդյունավետ

փորձի

համաձայն, որը կներառի այնպիսի միջոցառումներ, ինչպիսիք են ամենօրյա թափոնների
ծածկում, արտանետումների առաջընթաց որսում, թափոններից ծորացած կեղտաջրերի
կասեցում:

Նվազեցման

համապատասխան

միջոցառումների

իրականացման

դեպքում

մնացորդային ազդեցությունը համարվում է չնչին բոլոր զգայուն ընկալիչների վրա ինչպես
կարճաժամկետ, այնպես էլ եկարաժամկետ կտրվածքով:
Աղյուսակ

5.2.15-ում

ներկայացված

են

օդի

որակի

վրա

կանխատեսվող

ազդեցությունների ամփոփ նկարագիրը, համապատասխան գործողությունների փուլը և
ազդեցության մեղմացման նախատեսվող միջոցառումները:

Ազդե
ցությ
ուն

Աղբյուր

Առաջնային
ընկալիչ (1)

Աղյուսակ 5.2.15. Ազդեցությունների ամփոփ նկարագիր - Օդի որակը

Կարևորութ
յուն(3)

Փուլ (2)

Շնր

Շհգ

Կրճ

Ազդեցության մեղմացման միջոցառումներ

Երկ.

Կառա
վարմ
ան
պլան

 Կիրառել արագության սահմանափակումներ
չասֆալտապատված ճանապարհներով ծանր
տեխնիկայի և ընդհանուր երթևեկության համար,

Ոչ
կայու
ն
փոշի
/
մասն
իկ

Պայթեցու
մ
Հորատու
մ,
Փոխակր
իչներով
տեղափո
խում
Բեռնում
Տեղափո
խում
Ջարդում

 Սահմանափակել արտաճանապարհային
երթևեկումը, եթե այն հույժ անհրաժեշտ չէ

 Սահմանափակել նյութերի փոխադրման համար
ԲԱ
ԲնկԿ
Ա

բեռնման արդյունավետ ընթացակարգերով
փոխադրումների քանակը,
X

X

Ան

Չնչ

 Կիրառել կայունարար ազդանյութեր փոշու
բարձր պարունակությամբ տարածքներում

 Ծածկել կամ թրջել փոշոտ հանքանյութով
բեռնված բեռնատարները

 Ջրով ցողել չասֆալտապատված
ճանապարհները և երթևեկելի տարածքները

 Չասֆալտապատված ճանապարհներն ու
երթևեկելի տարածքները ծածկել մանրախիճով/
խարամով Տեղադրել փոշեճնշման / կարգավորող

ՕՈ
ԱՎ
ԿՊ
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Ազդե
ցությ
ուն

Աղբյուր

Առաջնային
ընկալիչ (1)

Աղյուսակ 5.2.15. Ազդեցությունների ամփոփ նկարագիր - Օդի որակը

Կարևորութ
յուն(3)

Փուլ (2)

Շնր

Շհգ

Կրճ

Ազդեցության մեղմացման միջոցառումներ

Երկ.

Կառա
վարմ
ան
պլան

սարքավորումներ բեռնաբարձման/բեռնաթափման, պահեստավորման և նյութի վերաբեռնման
կետերում

 Ջարդիչ մասնագիտացված շենքում
 Ջարդիչ կայանի և ԿՏՀ միջև վերգետնյա
փոխակրիչն առնել ծածկի տակ
Պայթեցում
Հորատում,
Փոխակր
իչներով
տեղափո
խ-ում
Բեռնում
Տեղափո
խ-ում
Ջարդում

 Ազդեցության մեղմացման բոլոր վերը նշված
միջոցառումները
Աշխ

X

X

Ան

Չնչ

ՕՈ
ԱՎ
ԿՊ

 Որտեղ անհրաժեշտ է, օգտագործել
անձնակազմի պաշտպանության և
աշխատանքային բժշկական մոնիտորինգի
միջոցներ

ՄԱ
ԱՊ

Արտանետումներ ներքին այրման շարժիչից և
կետային աղբյուրից

 Կիրառել արագության սահմանափակումներ
չասֆալտապատ ճանապարհներով ծանր
տեխնիկայի և ընդհանուր երթևեկության համար

 Շահագործողներին և վարորդներին վերապատրաստել շարժիչի անջատման առավելագույն
ժամանկահատվածների վերաբերյալ
Շինարար
ություն և
ինքնաթա
փեր
Մշակում

 Տրանսպորտային միջոցների վրա տեղադրել
Աշխբ
նկ

X

X

Չնչ

Չնչ

արտանետումների կարգավորման համապատասխան սարքեր

 Իրականացնել տրանսպոտային միջոցների և

ՕՈ
ԱՎ
ԿՊ

շարժական սարքերի, ինչպես նաև դրանց` արտանետումների կարգավորման համակարգերի
կանոնավոր տեխնիկական սպասարկում և
տեխզննում

 Օգտագործել ԱԴՎ կայանից առաջացող արտանետումների ծխատարների կարգավորման
սարքավորումներ

 Վերահսկել ԱԴՎ կայանի արտանետումները
 Թափոնների առաջացումը նվազագույնի

Տհաճ
հոտե
ր

Դատարկ
ապարնե
րի
օգտագոր
ծման
օբյեկտնե
ր

հասցնելու նպատակով կիրառել թափոնների
կրճատման և վերամշակման համապատասխան
ընթացակարգեր

 Ընդգրկել թափոնների տեղափոխման և
հեռացման համապատասխան ընթացակարգեր
Բնկ

X

X

Չնչ

Չնչ

 Թափոնների հեռացման կայանները շահագործելիս բաց թափոնները ծածկել հողով կամ
մանրախիճով

 Դիտարկել գազահեռացման համակարգի
տեղադրումը կոշտ թափոնների հեռացման
տարածքում

 Պատշաճ կերպով շահագործել կոյուղաջրերի

ՊԹԿՊ
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Ազդե
ցությ
ուն

Աղբյուր

Առաջնային
ընկալիչ (1)

Աղյուսակ 5.2.15. Ազդեցությունների ամփոփ նկարագիր - Օդի որակը

Կարևորութ
յուն(3)

Փուլ (2)

Շնր

Շհգ

Կրճ

Ազդեցության մեղմացման միջոցառումներ

Երկ.

Կառա
վարմ
ան
պլան

մաքրման կայանները և մոնիտորինգի ենթարկել
դրանց արդյունավետության գործակիցները

 Տհաճ հոտերի ազդեցության մեղմացման վերը
Աշխ

X

X

Չնչից
Ան

նշված բոլոր միջոցառումները
Չնչ

ՊԹԿՊ

 Որտեղ անհրաժեշտ է, օգտագործել անձնակազ-

ՄԱ
մի պաշտպանության և աշխատանքային
ԱՊ
բժշկական մոնիտորինգի միջոցներ
Ծանոթագրություն` (1)
Առաջնային ընկալիչներ, Աշխ.-աշխատողներ, Բնկ.-բնակիչներ, ԲԱ-բուսական աշխարհ,
ԿԱ-կենդանական աշխարհ, (2) Ծրագրի փուլը: Շնր. = Շինարարություն, Շհգ. = Շահագործման աշխատանքներ, (3)
Ակնկալվող կարևորության դասակարգումը: Կրճ. = կարճաժամկետ, մեղմացումով, երկ.= երկարաժամկետ,
մեղմացումով, Զգ - = Զգալի, Չփ. - = չափավոր, Ան = աննշան , Չնչ.+ = չնչին

5.2.13 Եզրակացություններ
Ծրագրի շինարարության, շահագործման և փակման հետևանքները գնահատելու
նպատակով իրականացվել է ազդեցության գնահատում՝ հաշվի առնելով օդի որակի զգայուն
ընկալիչները: Ազդեցության գնահատման արդյունքները ամփոփված են Աղյուսակ 5.2.15-ում:
Օդի որակի՝ Ծրագրից բխող ազդեցությունների հնարավոր ուժգնությունը գնահատվել է
հայտնաբերված զգայուն ընկալիչներում, և առաջարկվել են ազդեցության մեղմացման համապատասխան միջոցառումներ՝ ազդեցությունների կարևորությունը նվազագույնի հասցնելու
համար: Տեղամասի շուրջը համայնքային ընկալիչների վայրերում, տեղամասից անմիջական
տեսանելիության

գոտում

առկա

զգայուն

էկոլոգիական

ընկալիչների

և

տեղամասում

աշխատողների վրա օդի որակի հավանական ազդեցությունների կրճատման նպատակով
Ծրագրի

շրջանակներում

կիրականացվեն

ազդեցության

մեղմացման

լայնամասշտաբ

միջոցառումներ, և կկիրառվեն այս ոլորտում լավագույն փորձի մեթոդները՝ աշխատողներին և
տեղամասից դրուս ընկալիչներին պաշտպանելու համար:
Ազդեցության մեղմացման միջոցառումների համապատասխան միջոցառումների իրականացմամբ մնացորդային ազդեցությունը կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ժամանակահատվածներում համարվում է աննշանից չնչին աշխատողների և համայնքային ընկալիչների
վրա: Ծրագրի բարձր ակտիվության գործողությունների վայրերին հարակից (50մ սահմաններում) զգայուն բնակմիջավայրերում ազդեցությունը կարող է համարվել զգալի, սակայն ցանկացած ազդեցության ուժգնությունը տարածքից հեռավորության մեծացմանը զուգահեռ կնվազի:
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5.3 Աղմուկ և վիբրացիա
5.3.1 Ներածություն
Աղմուկից

առաջացող

հավանական

ազդեցությունները

կարող

են

աղտոտում

առաջացնել այն առումով, որ Ծրագրի հետ կապված բոլոր գործողությունները ենթակա են
աղտոտման կանխարգելման և վերահսկման: Սույն գլխում քննարկվում են Ծրագրի ազդակիր
համայնքների

և

դրանց

շրջակա

տարածքների

բնապահպանական

և

սոցիալական

ասպեկտների վրա հնարավոր ազդեցությունները:

5.3.2 Ծրագրի գործողությունները` կապված աղմուկի և վիբրացիայի հետ
Ֆոնային աղմուկը կավելանա շինարարական աշխատանքների հենց սկզբից և կշարունակվի Ծրագրի տևողության ամբողջ ընթացքում և վերջնականապես կնվազի ու կդադարի
Ծրագրի փակումից հետո: Տեղամասում աղմուկը կառաջանա հանքի և դրա հետ կապված
ենթակառուցվածքների շահագործման նպատակով կատարվելիք շինարարական աշխատանքներից: Շահագործման հետ կապված աղմուկը կառաջանա բաց եղանակով հանքավայրի
շահագործումից, շարժական կայանից, այդ թվում` ջարդիչ կայան և դատարկ ապարների
լցակույտ նյութերի տեղափոխումից, հանքաքարը ԱԴՎ կայան փոխադրելիս և ԿՏՀ-ի
շահագործումից,

իսկ

պայթեցման

աշխատանքների

հետևանքով

աղմուկ

կառաջանա

մթնոլորտային ավելցուկային ճնշումից: Բացահանքի տարածքում ապարը արդյունահանելու
նպատակով կատարվող պայթեցումներից և Ծրագրի հատուկ այլ աշխատանքների պատճառով
առաջացած վիբրացիան ևս կարող է վնասել կառույցները: Կոնկրետ աղմուկ և վիբրացիա
առաջացնող աշխատանքները նշված կատեգորիաներից յուրաքանչյուրի համար առանձին
դիտարկվել են սույն բաժնում:
Շինարարական աշխատանքների հետ կապված աղմուկի և վիբրացիայի ավելացման
առաջնային ընկալիչների թվում են Գեոթիմ ընկերության աշխատակիցները և իրականացվող
աշխատանքների տարածքին ամենամոտ գտնվող Գնդեվազ, Սարավան, Սարալանջ, Ջերմուկ
(որի մեջ է մտնում նաև Կեչուտ գյուղը) և Գորայք համայնքների բնակիչներն ու շինությունները:
Բացի այդ, աղմուկը և գետնի ցնցումները կարող են անհանգստություն պատճառել
նախրապանների ժամանակավոր ճամբարներում, օրինակ` Ուղեձորում, և Ծրագրի մոտակա
շրջակայքում ժամանակավոր իջևանատեղերում մնացող նախրապաններին:

5.3.3 Աղմուկի և վիբրացիայի կարևորության չափանիշներ
Աղմուկի և վիբրացիայի բնապահպանական ազդեցության կարևորությունը որոշվում է
ֆոնային աղմուկի մակարդակում փոփոխության ուժգնության և ընկալիչի զգայունության
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փոխազդեցության հիման վրա: Աղմուկի և վիբրացիայի առումով ազդեցության ուժգնությունը և
ընկալիչի զգայունությունը որոշելու մեթոդաբանությունը ցույց է տրված աղյուսակներ 5.3.1 և
5.3.2-ում:

Աղյուսակ 5.3.1 Զգայունությունը որոշելու մեթոդաբանությունը
Զգայունություն
Աննշան

Միջին

Բարձր
Շատ բարձր

Մեթոդաբանություն
Տեղանքի առումով փոփոխությունը հանդուրժելի է, այն չի վնասում տեղանքի
առանձնահատկություններին, փոքր կամ տեղական կարևորություն է ներկայացնում,
օրինակ` արդյունաբերական կառուցապատում:
Տեղանքը չափավոր հնարավորություն ունի չեզոքացնելու փոփոխությունը առանց
էապես փոխելու իր ներկա առանձնահատկությունները, կամ մեծ կարևորություն է
ներկայացնում, օրինակ` բնակելի շինությունները:
Տեղանքը փոփոխությունը չեզոքացնելու փոքր հնարավորություն ունի առանց
սկզբունքորեն փոխելու իր ներկա առանձնահատկությունները կամ մեծ կարևորություն
է ներկայացնում, օրինակ` հիվանդանոցները:
Տեղանքի զգայունությունը աղմուկում և վիբրացիայում տեղի ունեցող փոփոխության
նկատմամբ շատ բարձր է, կամ այն միջազգային կարևորություն է ներկայացնում:

Աղյուսակ 5.3.2. Աղմուկի ազդեցության ուժգնությունը որոշելու մեթոդաբանությունը
Ազդեցություն

Փոփոխությունը ելակետային վիճակի համեմատությամբ կամ ակնկալվող մակարդակում
տարբերությունը ուղեցույցով սահմանված մակարդակի համեմատությամբ

Չնչին

Շրջակա միջավայրի ելակետային պայմաններում նկատելի փոփոխություն տեղի չի
ունեցել, և այն չափումներում սխալների թույլատրելի սահմաններում է:

Ցածր

Ազդեցությունը հանգեցնում է շրջակա միջավայրի ելակետային պայմաններում նկատելի
փոփոխության անցանկալի/ցանկալի պայմաններով, որոնք հանդուրժելի են:

Չափավոր

Ազդեցությունը հանգեցնում է շրջակա միջավայրի ելակետային պայմաններում նկատելի
փոփոխության, որի պատճառով ակնկալվում է, որ համապատասխան նպատակները
կամ ուղեցույցում սահմանված մակարդակները նվազագույն չափով կգերազանցվեն,
կամ, որը կհանգեցնի փոփոխությունը կրող միջավայրի վրա անցանկալի/ցանկալի
հետևանքների:

Բարձր

Ազդեցությունը հանգեցնում է շրջակա միջավայրի ելակետային պայմաններում էական
փոփոխության, որի պատճառով ակնկալվում է, որ համապատասխան նպատակները
կամ ուղեցույցում սահմանված մակարդակները կգերազանցվեն, կամ, որը կհանգեցնի
փոփոխությունը կրող միջավայրի վրա անցանկալի/ցանկալի անընդունելի
հետևանքների:

5.3.4 Աղմուկ և վիբրացիա առաջացնող շինարարարական աշխատանքներ
Բացահանքերի, լցակույտի տեղամասի, կույտային տարրալվացման հարթակի, ԱԴՎ կայանի, դրանց օժանդակ ենթակառուցվածքների տարածքների և մերձատար ճանապարհների
շինարարական աշխատանքները կարող են ժամանակավոր և տեղային ներգործություն ունենալ
աշխատակիցների և շրջակա համայնքների բնակիչների վրա` ֆոնային աղմուկի ավելացման
առումով: Շինարարական աշխատանքները կիրականացվեն ցերեկային ժամերին երկու տարվա
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ընթացքում, որոնք կհանգեցնեն ցերեկվա ժամերին աղմուկի մակարդակում հնարավոր
բարձրացումների: Շինհրապարակում նախապատրաստական աշխատանքների կատարումը,
այդ թվում` հողի վերին շերտի հեռացումը` առաջացնելով լցակույտեր, հարթեցումը, փորումը,
հիմքի բետոնալցումը, որպես կանոն, ամենաշատ աղմուկ առաջացնող շինարարական
աշխատանքներն են և բնորոշ են բաց տեղամասում շարժական կայանի աշխատանքներին:
Հանքում կպահանջվեն բետոնախառնիչներ և ծանր բեռնատար մեքենաներով հումքը կներկրվի
մոտակա քարհանքերից, որտեղ այն չի կարող հանվել կառուցապատման ազդեցության գոտում
գտնվող փոսորակներից:

5.3.5 Շահագործման աշխատանքները, որոնք կարող են աղմուկ և վիբրացիա
առաջացնել
Շահագործման ընթացքում ֆոնային աղմուկի մակարդակի վրա հնարավոր ազդեցությունները կարող են առաջանալ հետևյալ աշխատանքների արդյունքում` հորատում և
պայթեցում, հանքաքարի արդյունահանում և կուտակում, մանրացում, տեղափոխում փոխակրիչով, բեռնատարներով տեղափոխում, կուտակում և բեռնման աշխատանքներ, ինչպես նաև
բացահանքի տարածքում ապարի արդյունահանումից կարող են առաջանալ վիբրացիա և
մթնոլորտի ավելցուկային ճնշում: Հանքարդյունահանումն ու մշակումը կատարվելու է օրական
24 ժամ, տարեկան մոտավորապես 330 օր, ինչը ցերեկային և գիշերային ժամերին կարող է
ավելացնել աղմուկի մակարդակը: Պայթեցման աշխատանքները, այդ թվում` հորատման և
պայթեցման նախապատրաստական աշխատանքները շարունակական բնույթ են կրելու,
այդուհանդերձ, պայթեցումները կսահմանափակվեն ցերեկային ժամերով, և դրանց գրաֆիկը
կկազմվի հանքարդյունահանման ծրագրին համապատասխան: Ապարի արդյունահանման հետ
կապված գետնի վիբրացիան բացահանքի մեջ և հարակից տարածքում կարող են զգալ միայն
հանքի աշխատողները:
Կառուցվելու են նոր բացատար ճանապարհներ բացահանքի և ջարդիչ կայանի, չտեսակավորված ապարի կույտի, դատարկ ապարների լցակույտի և կույտային տարրալվացման
հարթակի միջև: 180-190 տ տարողունակությամբ բեռնատարները հանքաքարը բացահանքից
տեղափոխելու են մինչև առաջնային ջարդիչ կայան, իսկ դատարկ ապարները` դատարկ
ապարների լցակույտ: Տարեկան 10 մլն տ հանքաքարի արդյունահանումն ապահովելու
նպատակով անհրաժեշտ կլինի ունենալ մինչև 20 Cat 789 մակնիշի ինքնաթափ բեռնատարների
շարժակազմ հանքաքարը մշակման արտադրամաս հասցնելու համար: Տեղափոխումը կբաշխվի
ջարդիչ կայանի, դատարկ ապարների լցակույտի և բացահանքում ներքին տեղափոխումների
միջև: Մանրացված ապարի տեղափոխումը ինքնաթափերի բեռնաթափման կառույց կկատարվի
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էլեկտրական շարժիչներով և չաղմկող աշխատող ծածկված փոխակրիչի միջոցով: 30 տ կշռող
մայրուղային բեռնատարներն, այնուհետև, կօգտագործվեն ապարները ԿՏՀ-ի վրա բաշխելու
համար: Բեռնատարների հետընթաց շարժման ազդանշանները կարող են աղմուկ առաջացնել,
հատկապես գիշերային ժամերին: Կանխարգելման այս մեթոդը ենթադրում է հետընթաց
շարժման ազդանշանների հաճախակի օգտագործում: Բեռնատարների հետընթաց շարժման
ազդանշանային տեխնոլոգիայի ամենաօպտիմալ տարբերակն ընտրելու համար Լիդիանը
կհետազոտի

ԿՏՀ-ում

աշխատողների

առողջության ու

անվտանգության

պահպանման

պահանջները հավասարակշռելու, ինչպես նաև ամենամոտ Գնդեվազ համայնքում վթարային
ձայնային ազդանշանները նվազեցնելու/վերացնելու նպատակով:
Շարժական սարքավորումների աշխատանքը հնարավոր է ավելացնի ֆոնային աղմուկի
մակարդակը տարածքում, այդ թվում` մարդատար մեքենաների աշխատանքի աղմուկը,
բեռնատարների և ծանր տեխնիկայի աշխատանքի աղմուկը և վիբրացիան կարող են առաջանալ
ընդհանուր օգտագործման ճանապարհներով մատակարարող բեռնատարների երթևեկումից:
Անվտանգության

նկատառումներով

մատակարարող

բեռնատարների

երթևեկությունը

կսահմանափակվի միայն ցերեկվա ժամերով: Ընդհանուր օգտագործման ճանապարհներով
Ծրագրի հետ կապված փոխադրամիջոցների շարժը մեծ չի լինի, հետևաբար, ընկալիչների վրա
չնչին ազդեցություն կունենա: Աղմուկի և վիբրացիայի այս հավանական աղբյուրը, հետևաբար,
չի դիտարկվել այս գնահատման հետագա փուլերում:

5.3.6 Աղմուկի կանխատեսման մեթոդաբանությունը
Աշխատանքների տեղամասի շրջապատող հողահանդակների ճշգրիտ մոդելը ստանալու
համար կազմվել է AutoCAD քարտեզ, որտեղ ներառված են հանքարդյունահանման աշխատանքների տեղաբաշխման սխեման, և պատկերված են հողահանդակների եզրագծերի տվյալները` աղմուկի առաջացման աղբյուրի և ընկալիչների միջև կլանման բնական արգելքները
որոշելու նպատակով:
Հաշվարկները կատարվել են մոդելների կազմման SoundPLAN համակարգչային ծրագրի
7.1 տարբերակի կիրառմամբ: Համակարգչային մոդելների կազմման մեթոդաբանությունը
համապատասխանում է ISO9613-1:1993 և ISO9613-2:19961 ստանդարտների (ձայնային ալիքների
պարամետրերի չափում): ISO9613-2:19961 ստանդարտում ընդգծվում են կլանման շատ
գործոնները, որոնք կարող են օգտագործվել աղմուկի տարածման հաշվարկներում, այդ թվում
երկրաչափական

հեռավորությունը,

մթնոլորտային

կլանումը,

երկրի

ազդեցությունը,

անդրադարձումը:
Հետևյալ ենթադրություններն են կատարվել որոշված ընկալիչներից յուրաքանչյուրում՝
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տեղանքի աղմուկի կանխատեսումներում`


Երկրաչափական հեռավորությունը պայմանավորված է երկրի մակերևույթի մոտ գտնվող
աղբյուրի կետից բաց դաշտում աղմուկի կիսագնդային տարածմամբ. Երկրաչափական
հեռավորությունը աղմուկի կլանման ամենակարևոր գործոնն է, քանի որ տարածությունը
նրա հիմնական բաղադրիչն է:



Մթնոլորտային կլանումը մթնոլորտի կողմից աղմուկի նվազեցումն է: Մթնոլորտի միջոցով
աղմուկի տարածումը կախված է երկու գործոններից` ջերմաստիճանից և հարաբերական
խոնավությունից: Ինչպես նախկինում նշվել էր, ոչ մի հատուկ լրացուցիչ նվազեցում չի
կիրառվում կանխատեսումներում:



Երկրի ազդեցության շնորհիվ նվազեցումը երկրի մակերևույթի` աղբյուրից մինչև ընդունիչ
տարածվող ձայնի հետ բախման արդյունք է: Հաշվի առնելով այն փաստը, որ Ծրագրի և
աղմուկի զգայուն ընկալիչների միջև ընկած տարածքի հողահանդակները գլխավորապես
ծածկված են ապարներով և հողով` երկրի գործոնը սահմանվել է զգուշավոր 0,25` 1 ISO96132:19961 ստանդարտի: Սա դիտարկվել է որպես վատագույն տարբերակ, քանի որ ձմռանը
ձյունածածկը կբերի լրացուցիչ նվազեցման:



Անդրադաձման շնորհիվ նվազեցումը աղբյուրից մինչև ընդունիչը աղմուկի տարածման
ժամանակ արգելքների կողմից դրա անդրադարձման կամ կլանման արդյունքն է: Այս
հաշվարկային գործընթացում, արգելքներ են հանդիսանում հողահանդակների սահմանները, որոնք հանդիպում են աղմուկի տարածման ճանապարհին, ինչպես որոշված է
կանխատեսումներում օգտագործված հողի մոդելում:
Վերը նշվածից բացի, ակուստիկայի մոդելի պարամետրերը մտցվում են օդերևութաբանա-

կան ճշտումների մեջ՝ Cmet, որն օգտագործվում է ձայնի երկարաժամկետ շարունակական
ճնշման մակարդակը հաշվելու համար, ինչպես նախատեսված է ISO9613-2:1996-ի1 8-րդ կետով:

5.3.7 Պայթեցումների կանխատեսումների մեթոդաբանությունը
Հաշվարկային գործընթացը
Պայթեցումների արդյունքում առաջացող մթնոլորտային ավելցուկային ճնշումը հաշվարկվել է AS2187:2-2006-ում1 ցույց տրված և ստորև ներկայացված հետևյալ հավասարման
միջոցով`
 R
P  K a 
1/ 3
Q








1 Պայթեցումների և վիբրացիայի ազդեցության գնահատում, Հավելված J, AS2187.2-2006
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որտեղ` P –ն ճնշումն է, կՊա-ով արտահայտված, Q – պայթուցիկների լիցքի զանգվածը,
կիլոգրամններով արտահայտված, R – հեռավորությունը լիցքի կետից, արտահայտված մ-ով, Ka
– հաստատունը, իսկ α – տեղանքի բաղադրիչը: Հաշվարկված ճնշումը փոխակերպվել է գծային
ձայնի ճնշման, չափանմուշային ճնշումն ընդունելով 20 մՊա:
Պայթեցումներից առաջացած վիբրացիան հաշվարկվել է, կիրառելով AS2187:2-20062-ում նշված
հետևյալ հավասարումը`
 R
V  1140 
1/ 2
Q






1.6

որտեղ` V – մասնիկների առավելագույն արագությամբ (մմ/վ) վիբրացիան է, R–ը` լիցքի կետից
հեռավորությունն

է,

մ-ով

արտահայտված,

Q-ն՝

պայթուցիկների

լիցքի

զանգվածը,

արտահայտված կիլոգրամով, Kg և B՝ տեղանքի և ապարի հատկությունների գնահատման
նպատակներով սահմանված հաստատունները:

5.3.8 Շինարարական կանխատեսումներ
Կառուցապատման

յուրաքանչյուր

մասի

համար

առաջարկվող

հողային

աշխատանքների և շինարարական փուլի հետ կապված գործողությունները կարող են աղմուկ
առաջացնել և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցություն ունենալ:
Աղմուկի մակարդակի սահմանները սահմանվել են ցերեկային (07:00-22:00) և գիշերային
ժամերի համար (22:00-07:00)2,3: Այնուամենայնիվ, Ծրագրի շինարարական փուլը կիրականացվի
միայն ցերեկային ժամերին, և, հետևաբար, գիշերային ժամերը չեն դիտարկվի այստեղ:
Շինարարության

փուլում

մերձակա

համայնքներում

հնարավոր

առաջացող

աղմուկի

մակարդակները համեմատվում են ցերեկային ժամերի համար սահմանված արժեքների հետ
Աղյուսակ 5.3.3.-ում:

Համայնք
Սարալանջ
Ուղեձոր
Սարավան
Գորայք
Գնդեվազ
Կեչուտ
Ջերմուկ

2
3

5.3.3. Ցերեկային ժամերին շինարարական աղմուկի ազդեցության գնահատում
Տեղանքում ակնկալվող աղմուկի
Ցերեկային ժամերին աղմուկի
Տարբերություն
մակարդակ, LAeq (dB)
համար չափանիշ, LAeq (dB)
27
45
-18
18
45
-27
24
45
-21
12
45
-33
28
45
-17
23
45
-22
14
45
-31

ՄՖԿ-ի՝ Շրջակա միջավայրի, առողջության և անվտանգության պահպանման ձեռնարկ (www.ifc.org/ehsguidelines)
«Աղմուկն աշխատատեղերում, բնակելի հասարակական շենքերում և բնակելի կառուցապատման
տարածքներում» ՀՀ N 138 հրաման, 2002
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Այստեղից երևում է, որ շինարարական աշխատանքներից առաջացող աղմուկի ակնկալվող մակարդակը վատագույն դեպքերում համապատասխանում է ցերեկային ժամերի համար
«Աղմուկն

աշխատատեղերում,

բնակելի

հասարակական

շենքերում

և

բնակելի

կառուցապատման տարածքներում» ՀՀ N 138 հրամանով սահմանած չափանիշին առնվազն 17
dB-ով:
ՄՖԿ Շրջակա միջավայրի, առողջության և անվտանգության պահպանման ձեռնարկում
ՄՖԿ չափորոշով սահմանվում է նաև, որ Ծրագրի տարածքից դուրս ամենամոտ ընկալիչների
տեղակայման վայրում աղմուկի ազդեցությունը չպետք է բարձրացնի ելակետային աղմուկի
մակարդակը ավելի քան 3 dB-ով: Աղյուսակ 5.3.4-ում ներկայացված է տեղանքում ակնկալվող
աղմուկի ազդեցության մակարդակների փոխազդեցությունը նախկինում գոյություն ունեցած
աղմուկի ելակետային մակարդակի համեմատ.

Աղյուսակ 5.3.4. Ցերեկային ժամերին շինարարական աղմուկի ազդեցության գնահատում
Համայնք
Տեղանքում ակնկալՉափված ելակետաԱկնկալվող
Ելակետային
վող աղմուկի
յին աղմուկի
բացարձակ աղմուկի
մակարդակի
մակարդակ, LAeq (dB)
մակարդակը LAeq (dB)
մակարդակը, LAeq
համեմատ աճ
(dB)
Սարալանջ
27
49
49
0
Ուղեձոր
18
46
46
0
Սարավան
24
48
48
0
Գորայք
12
47
47
0
Գնդեվազ
28
40
40
0
Կեչուտ
23
43
43
0
Ջերմուկ
14
50
50
0

Այստեղից երևում է, որ շինարարական աշխատանքներից առաջացող աղմուկի ակնկալվող մակարդակը վատագույն դեպքերում չի բարձրացնի մոնիտորինգի ենթարկված ելակետային մակարդակը, և, հետևաբար, համապատասխանում է ՄՖԿ ուղեցույցի պահանջներին:
Հարկ է նշել, որ այս կանխատեսումները ներկայացնում են վատագույն դեպքերի սցենարը, և որ
շինարարական փուլի մեծ մասի ընթացքում աղմուկի ազդեցությունը զգայուն ընկալիչների վրա
ավելի քիչ կլինի:
Համեմատելով կանխատեսվող շինարարարական փուլի ֆոնային աղմուկի մակարդակը
ՄՖԿ ուղեցույցի հետ` շինարարարական փուլի աղմուկի ազդեցության ուժգնությունը համարվում է աննշան կամ չնչին բոլոր հավանական ազդակիր համայնքներում և, հետևաբար՝ ոչ
կորևոր:
Ամենամոտ ազդակիր համայնքը Գնդեվազն է (որը Ծրագրի խոշոր ենթակառույցներից 1
կմ հեռավորության վրա է), մինչդեռ հանքավայրում աշխատողները կլինեն աղմուկի և
վիբրացիայի յուրաքանչյուր աղբյուրին մոտ: Աշխատողներին պաշտպանելու համար աղմուկի
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մեղմացման

ստանդարտ

միջոցառումները

և

ամենաարդյունավետ

փորձը

կորդեգրվեն

Մասնագիտական հիվանդությունների կանխարգելման և մասնագիտական անվտանգության
պլանից: Անհրաժեշտ է կիրառել ազդեցության մեղմացման համապատասխան միջոցառումներ՝
աշխատողների

համար

մնացորդային

ազդեցությունների

անվտանգությունը

և

դրանց՝

միջազգային լավագույն փորձին համապատասխան նվազեցումը ապահովելու նպատակով:
Սեզոնային նախրապանների ճամբարները և կենդանիներին արածեցնելու վայրերը
լինելու են Ծրագրի մոտակայքում, ներառյալ դատարկ ապարների առաջարկվող լցակույտից
դեպի հյուսիս-արևելք և արևելք ընկած սեզոնային նախրապանների ճամբարները: Եթե այդ
ճամբարները գտնվում են առաջարկվող սահմանափակված տարածքից դուրս, Ծրագրի
տարածքի

շրջակայքում,

շինարարության

փուլում

առաջացող

աղմուկի

ազդեցության

ուժգնությունը ցածր կլինի ՄՖԿ ուղեցույցում սահմանված ուժգնության շեմից և, հետևաբար,
կհամարվի աննշան և ոչ կարևոր: Սահմանփակված տարածքների շուրջը ցանկապատում չի
առաջարկվում,

այնպես

որ

հովիվների

հետ

հաղորդակցության

միջոցով

իրազեկում

կապահովվի:
Աղմուկի կանխատեսման մոդելի արդյունքը, որը ցույց է տալիս Ծրագրի շինարարական
փուլում առաջացող աղմուկի տարածումը ցերեկվա ժամերին, ներկայացված է Նկար 5.3.1-ում:
Հարկ է նշել, որ քարտեզի վրա չներկված հատվածները ներկայացնում են այն տարածքները,
որտեղ տեղանքում ակնկալվող աղմուկի մակարդակը LAeq45dB-ից ցածր է:

5.3.9 Շահագործման ազդեցության կանխատեսումներ
Գոյություն ունեցող և դիտարկվող յուրաքանչյուր ընկալիչի վրա ազդող աղմուկի մակարդակի փոփոխությունները գնահատվել են` համեմատելով Ծրագրի շահագոծման փուլում
ակնկալվող աղմուկի մակարդակը բացարձակ աղմուկի մակարդակի սահմանների հետ, որոնք
չպետք է գերազանցվեն ցերեկային ժամերին (07:00-22:00) և գիշերային ժամերին (22:00-07:00):
Մերձակա համայնքներում 3-րդ և 8-րդ տարիների ընթացքում ակնկալվող ցերեկային ժամերին
աղմուկի արժեքները համեմատվում են նշված արժեքների հետ աղյուսակ 5.3.5-ում և աղյուսակ
5.3.8-ում:
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Նկար 5.3.1 Շինարարական փուլում կանխատեսվող աղմուկը
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Աղյուսակ 5.3.5. Ցերեկային ժամերին աղմուկի ազդեցության գնահատումը՝ 3-րդ տարի
Համայնք
Տեղանքում ակնկալվող աղմուկի
Ցերեկային ժամերին աղմուկի
Տարբերություն
մակարդակը, LAeq. (dB)
համար չափանիշ, LAeq. (dB)
Սարալանջ
34
45
-11
Ուղեձոր
32
45
-13
Սարավան
31
45
-14
Գորայք
24
45
-21
Գնդեվազ
36
45
-9
Կեչուտ
31
45
-14
Ջերմուկ
22
45
-23

Այստեղից երևում է, որ վատագույն դեպքերում Ծրագրի շահագործման 3-րդ տարում
աղմուկի ակնկալվող մակարդակը համապատասխանում է «Աղմուկն աշխատատեղերում,
բնակելի հասարակական շենքերում և բնակելի կառուցապատման տարածքներում» ՀՀ N 138
հրամանի չափանիշին առնվազն 9 dB-ով:

Աղյուսակ 5.3.6. Ցերեկային ժամերին աղմուկի ազդեցության գնահատումը՝ 3-րդ տարի
Համայնք
Տեղանքում ակնկալվող
Չափված ելաԱկնկալվող բաԵլակետային
աղմուկի մակարդակը,
կետային աղմուկի
ցարձակ աղմուկի
մակարդակի
LAeq (dB)
մակարդակը LAeq
մակարդակը, LAeq (dB)
համեմատ աճ
(dB)
Սարալանջ
34
49
49
0
Ուղեձոր
32
46
46
0
Սարավան
31
48
48
0
Գորայք
24
47
47
0
Գնդեվազ
36
40
42
+2
Կեչուտ
31
43
43
0
Ջերմուկ
22
50
50
0

Այստեղից երևում է, որ վատագույն դեպքերում Ծրագրի շահագործման 4-րդ տարում
աղմուկի ակնկալվող մակարդակը չի ավելացնի ելակետային մակարդակները ավելի քան 2 dBով՝ ՄՖԿ ուղեցույցին համապատասխան:
Համեմատելով ցերեկային ժամերին հանքարդյունահանման աշխատանքներից առաջացող ֆոնային աղմուկի ակնկալվող մակարդակները ՄՖԿ ուղեցույցի հետ` ցերեկային ժամերին
աղմուկի ազդեցության ուժգնությունը համարվում է ցածր Գնդեվազում և չնչին՝ բոլոր այլ
ազդակիր համայնքներում:

Աղյուսակ 5.3.7. Ցերեկային ժամերին աղմուկի ազդեցության գնահատումը՝ 8-րդ տարի
Համայնք
Տեղանքի ակնկալվող աղմուկի
Ցերեկային ժամերին աղմուկի
Տարբերություն
մակարդակը, LAeq. (dB)
համար չափանիշ, LAeq. (dB)
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Սարալանջ
Ուղեձոր
Սարավան
Գորայք
Գնդեվազ
Կեչուտ
Ջերմուկ

34
32
33
24
34
28
19

45
45
45
45
45
45
45

-11
-13
-12
-21
-11
-17
-26

Այստեղից երևում է, որ վատագույն դեպքերում Ծրագրի շահագործման 8-րդ տարում
աղմուկի ակնկալվող մակարդակը համապատասխանում է «Աղմուկն աշխատատեղերում,
բնակելի հասարակական շենքերում և բնակելի կառուցապատման տարածքներում» ՀՀ N 138
հրամանի չափանիշին առնվազն 11dB-ով:
ՄՖԿ ուղեցույցով4

սահամնվում է, որ

Ծրագրի տարածքից դուրս

ամենամոտ

ընկալիչների տեղակայման վայրում աղմուկի ազդեցությունը չպետք է ավելացնի ելակետային
աղմուկի մակարդակը ավելի քան 3 dB-ով: Աղյուսակ 5.3.8 -ում ներկայացված է տեղանքում
ակնկալվող աղմուկի ազդեցության մակարդակների փոխազդեցությունը նախկինում գոյություն
ունեցած աղմուկի ելակետային մակարդակի համեմատ:
Այստեղից երևում է, որ վատագույն դեպքերում Ծրագրի շահագործման 8-րդ տարում
աղմուկի ակնկալվող մակարդակը չի բարձրացնի ելակետային մակարդակները ավելի քան 1
dB-ով՝ ՄՖԿ ուղեցույցին համապատասխան:

Աղյուսակ 5.3.8. Ցերեկային ժամերին աղմուկի ազդեցության գնահատումը՝ 8-րդ տարի
Համայնք
Տեղանքի ակնկալվող
Չափված ելակեԱկնկալվող բացարԵլակետային
աղմուկի
տային աղմուկի
ձակ աղմուկի
մակարդակի
մակարդակը, LAeq (dB)
մակարդակը LAeq
մակարդակը, LAeq (dB)
համեմատ աճ
(dB)
Սարալանջ
34
49
49
0
Ուղեձոր
32
46
46
0
Սարավան
33
48
48
0
Գորայք
24
47
47
0
Գնդեվազ
34
40
41
+1
Կեչուտ
28
43
43
0
Ջերմուկ
19
50
50
0

Ծրագրի հիմնական ենթակառուցվածքներից ամենամոտ ազդակիր համայնքը 1 կմ
հեռավորության վրա է: Հանքավայրում աշխատողները կլինեն աղմուկի և վիբրացիայի յուրաքանչյուր աղբյուրին մոտ: Աղմուկի մեղմացման ստանդարտ միջոցառումները և ամենաարդյունավետ

փորձը

կորդեգրվեն

աշխատողների

մասնագիտական

հիվանդությունների
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կանխարգելման
աշխատողներին

և

մասնագիտական

պաշտպանելու

համար:

անվտանգության
Ազդեցության

կառավարման

մեղմացման

պլանից

`

համապատասխան

միջոցառումների կիրառմամբ մնացորդային ազդեցությունը և հետևանքի կարևորությունը չնչին
են Ծրագրի բոլոր ազդակիր համայնքներում, բացառությամբ Գնդեվազ համայնքի, որտեղ դրանք
աննշան են:
Նշված է, որ սեզոնային նախրապանների ճամբարները և կենդանիներին արածացնելու
վայրերը պետք է տեղափոխել դատարկ ապարների առաջարկվող լցակույտից հյուսիս-արևելք և
արևելք: Եթե այդ ճամբարները գտնվում են առաջարկվող սահմանափակված տարածքից դուրս
Ծրագրի տարածքի շրջակայքում, շահագործման փուլում առաջացող աղմուկի ազդեցության
ուժգնությունը ցածր կլինի ՄՖԿ ուղեցույցում սահմանված ուժգնության շեմից և, հետևաբար,
կհամարվի չնչին, բացառությամբ Գնդեվազ համայնքի, որտեղ այն աննշան է:
Աղմուկի կանխատեսման մոդելի արդյունքը, որը ցույց է տալիս Ծրագրի շահագործման
4-րդ տարում առաջացող աղմուկի տարածումը ցերեկվա և գիշերվա ժամերին, ներկայացված է
նկար 5.3.2-ում: Ծրագրի շահագործման 8-րդ տարում առաջացող աղմուկի տարածումը
ներկայացված է նկար 5.3.3-ում: Հարկ է նշել, որ քարտեզի վրա չներկված հատվածները
ներկայացնում են այն տարածքները, որտեղ տեղանքում ակնկալվող աղմուկի մակարդակը
LAeq45dB-ից ցածր է (ՄՖԿ ուղեցույցի և ՀՀ վերոնշյալ հրամանի աղմուկի վերաբերյալ
չափանիշներին համապատասխան):
Ծրագրի շահագործման փուլի 4-8-րդ տարիներին գիշերային ժամերին առաջացող
աղմուկի մակարդակները գնահատվել են Աղյուսակներ 5.3.9 -5.3.12 -ում:

Աղյուսակ 5.3.9. Գիշերային ժամերին աղմուկի ազդեցության գնահատումը՝ 3-րդ տարի
Տեղանքում ակնկալվող
Գիշերային ժամերին աղմուկի
Տարբերություն
աղմուկի մակարդակը, LAeq.
համար չափանիշ,
(dB)
LAeq (dB)
Սարալանջ
34
45
-11
Ուղեձոր
32
45
-13
Սարավան
33
45
-14
Գորայք
24
45
-21
Գնդեվազ
36
45
-9
Կեչուտ
31
45
-14
Ջերմուկ
22
45
-23
Գյուղ

Աղյուսակ 5.3.10. Գիշերային ժամերին աղմուկի ազդեցության գնահատումը՝ 3-րդ տարի
Համայնք
Տեղանքում ակնկալՉափված ելակետաԱկնկալվող բացարԵլակետային
վող աղմուկի
յին աղմուկի
ձակ աղմուկի մամակարդակի
մակարդակը, LAeq
մակարդակը LAeq (dB)
կարդակը, LAeq (dB)
համեմատ աճ
(dB)
Սարալանջ
34
42
44
+1
Ուղեձոր
32
35
36
+1
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Սարավան
Գորայք
Գնդեվազ
Կեչուտ
Ջերմուկ

31
24
36
31
22

40
36
33
40
40

41
36
40
40
40

0
0
+2
0
0

Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Ծրագրի շահագործման 3-րդ տարում առաջացող աղմուկի ակնկալվող մակարդակը վատագույն դեպքերում համապատասխանում է գիշերային
ժամերի համար ՄՖԿ ուղեցույցով սահմանած չափանիշին առնվազն 9 dB-ով: Աղյուսակ 5.3.10ում

ներկայացված է տեղանքում

ակնկալվող

աղմուկի

ազդեցության մակարդակների

փոխազդեցությունը նախկինում գոյություն ունեցած աղմուկի ելակետային մակարդակի
համեմատ:
Վատագույն դեպքերում ակնկալվող աղմուկի մակարդակը Ծրագրի շահագործման 3-րդ
տարում գիշերային ժամերին չի բարձրացնի ելակետային մակարդակները ավելի քան 2dB-ով`
ՄՖԿ ուղեցույցին համապատասխան:

Աղյուսակ 5.3.11. Գիշերային ժամերին աղմուկի ազդեցության գնահատումը՝ 8-րդ տարի
Գյուղ
Տեղանքի ակնկալվող աղմուկի
Գիշերային ժամերին աղմուկի
Տարբերություն
մակարդակը, LAeq. (dB)
համար չափանիշ, LAeq (dB)
Սարալանջ
34
45
-11
Ուղեձոր
32
45
-13
Սարավան
33
45
-12
Գորայք
24
45
-21
Գնդեվազ
34
45
-11
Կեչուտ
28
45
-17
Ջերմուկ
19
45
-26

Աղյուսակ 5.3.12. Գիշերային ժամերին աղմուկի ազդեցության գնահատումը՝ 8-րդ տարի
Համայնք
Տեղանքի ակնկալՉափված ելակետա- Ակնկալվող բացարձակ
Ելակետային
վող աղմուկի մային աղմուկի մաաղմուկի մակարդակը,
մակարդակի
կարդակը, LAeq (dB)
կարդակը LAeq (dB)
LAeq (dB)
համեմատ աճ
Սարալանջ
34
43
44
+1
Ուղեձոր
32
47
47
0
Սարավան
33
40
41
+1
Գորայք
24
38
38
0
Գնդեվազ
34
38
40
+2
Կեչուտ
28
36
37
+1
Ջերմուկ
19
42
42
0
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Աղյուսակ 5.3.11-ում ներկայացված վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Ծրագրի շահագործման 8-րդ տարում առաջացող աղմուկի ակնկալվող մակարդակը վատագույն դեպքերում
համապատասխանում է գիշերային ժամերի համար ՄՖԿ ուղեցույցով սահմանած չափանիշին
առնվազն 11 dB-ով: Աղյուսակ 5.3.12-ում ներկայացված է տեղանքում շահագործման 8-րդ
տարում ակնկալվող աղմուկի ազդեցության մակարդակների փոխազդեցությունը գոյություն
ունեցած աղմուկի ելակետային մակարդակների համեմատ:
Վատագույն դեպքերում ակնկալվող աղմուկի մակարդակը Ծրագրի շահագործման 8-րդ
տարում գիշերային ժամերին չի ավելացնի ելակետային մակարդակները ավելի քան 2 dB-ով`
ՄՖԿ ուղեցույցին համապատասխան:
Համեմատելով գիշերային ժամերին հանքարդյունահանման աշխատանքներից առաջացող ֆոնային աղմուկի ակնկալվող մակարդակները ՄՖԿ ուղեցույցի հետ` գիշերային ժամերին
աղմուկի ազդեցության ուժգնությունը Գնդեվազում համարվում է ցածր: Բոլոր այլ ազդակիր
համայնքներում աղմուկի ազդեցությունը չնչին է: Ազդեցության կարևորությունը աննշան է
Գնդեվազում և չնչին՝ բոլոր այլ ազդակիր համայնքներում:
Ամենամոտ ազդակիր համայնքը գտնվում է Ծրագրի հիմնական ենթակառույցներից 1 կմ
հեռավորության վրա, և, հետևաբար, հանքավայրում աշխատողները կլինեն աղմուկի և
վիբրացիայի յուրաքանչյուր աղբյուրին մոտ: Աղմուկի մեղմացման ստանդարտ միջոցառումները

և

ամենաարդյունավետ

փորձը

կորդեգրվեն

աշխատողների

մասնագիտական

հիվանդությունների կանխարգելման և մասնագիտական անվտանգության կառավարման
պլանից

`

աշխատողներին

պաշտպանելու

համար:

Ազդեցության

մեղմացման

համապատասխան միջոցառումների կիրառմամբ մնացորդային հետևանքի կարևորությունը
համարվում է չնչին Սարալանջում, Ուղեձորում, Սարավանում, Գորայքում, Կեչուտում և
Ջերմուկում: Մնացորդային հետևանքի կարևորությունն աննշան է Գնդեվազում:
Սեզոնային նախրապանների ճամբարները և կենդանիներին արածացնելու վայրերը
պետք է տեղափոխել դատարկ ապարների առաջարկվող լցակույտից հյուսիս-արևելք և արևելք:
Եթե այդ ճամբարները գտնվում են առաջարկվող սահմանափակված տարածքից դուրս Ծրագրի
տարածքի

շրջակայքում,

շահագործման

փուլում

առաջացող

աղմուկի

ազդեցության

ուժգնությունը ցածր կլինի ՄՖԿ ուղեցույցում սահմանված ուժգնության շեմից և, հետևաբար,
կհամարվի չնչին:
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5.3.10 Պայթեցումների աղմուկի և վիբրացիայի կանխատեսումներ
Մթնոլորտային ավելցուկային ճնշում
Մթնոլորտային ավելցուկային ճնշման ակնկալվող մակարդակը ներկայացված է
աղյուսակ 5.3.13-ում:

Աղյուսակ 5.3.13. Մթնոլորտային ավելցուկային ճնշման մակարդակները
Համայնք
Մթնոլորտային ավելցուկային ճնշման մակարդակը (dBL)
Սարալանջ
109
Ուղեձոր
108
Սարավան
104
Գորայք
109
Գնդեվազ
99
Կեչուտ
98
Ջերմուկ
94

Մերձակա

գյուղերում

մթնոլորտային

ավելցուկային

ճնշման

ակնկալվող

մակարդակները ցույց են տալիս, որ Ծրագրի ընթացքում իրականացված բոլոր պայթեցումները
լսելի կլինեն, բայց միայն յուրաքանչյուր պայթեցումից հետո շատ կարճ ժամանակով (մեկ
վայրկյանից քիչ տևողությամբ):
Վիբրացիա
Բացահանքում պայթեցումներից առաջացող գետնի վիբրացիայի ազդեցությունները
յուրաքանչյուր համայնքի ընկալիչների վրա, ներկայացված են ատորև` աղյուսակ 5.3.14-ում:

Աղյուսակ 5.3.14 Վիբրացիայի ակնկալվող մակարդակ
Համայնք
Վիբրացիայի մակարդակը (մմ/վ-1)
Սարալանջ
0.09
Ուղեձոր
0.08
Սարավան
0.05
Գորայք
0.09
Գնդեվազ
0.02
Կեչուտ
0.02
Ջերմուկ
0.01

Վիբրացիայի ակնկալվող մակարդակները մերձակա գյուղերում ցույց են տալիս, որ
Ծրագրի շրջանակներում իրականացվող բոլոր պայթեցումները նկատելի չեն լինի:

5.3.11 Պայթեցումների ազդեցության գնահատում
Պայթեցումների հետևանքով առաջացող հնարավոր ազդեցությունները գնահատվել են
մթնոլորտային ավելցուկային ճնշման (սա օդի միջով տարածվող ճնշման միջանկյալ ալիք է, որն
առաջանում է պայթեցման ընթացքում) և վիբրացիայի առումով:
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Մթնոլորտային ավելցուկային ճնշում
Մթնոլորտային ավելցուկային ճնշման վերաբերյալ կանխատեսումներն արվել են
AS2187-2:2006 ստանդարտների համաձայն: Վատագույն կանխատեսումները նկատի առնելով`
ցուցումների

ձեռնարկում

նշվում

է,

որ

անբարենպաստ

եղանակային

պայմաններում

սովորաբար մթնոլորտային ավելցուկային ճնշման մակարդակը բարձրանում է մինչև 20 dBL
բարձրության մեծացման հետ կապված ջերմաստիճանի (կարգափոխում) և/կամ քամու
արագության (քամու տեղաշարժ) աղդեցությունների շնորհիվ: Հաշվի առնելով եղանակային
պայմանները`

բացահանքում

պայթեցման

աշխատանքների

նախագծի

հետ

միասին

մթնոլորտային ավելցուկային ճնշման գնահատման տվյալները ներկայացված են Աղյուսակ
5.3.15-ում:
Աղյուսակ 5.3.15 Մթնոլորտային ավելցուկային ճնշման ազդեցության գնահատում
Կանխատեսվող մթնոլորտային ավելՄթնոլորտային ավելցուկային
Տարբերություն
Համայնք
ցուկային ճնշման մակարդակը (dBL)
ճնշման չափանիշը (dBL)
Սարալանջ
109
115
-6
Ուղեձոր
108
115
-7
Սարավան
104
115
-11
Գորայք
109
115
-6
Գնդեվազ
99
115
-16
Կեչուտ
98
115
-17
Ջերմուկ
94
115
-21

Բոլոր ազդակիր համայքները առնվազն 6 db տարբերությամբ կհամապատասխանեն
մթնոլորտային ավելցուկային ճնշման չափանիշներին: Օրացուցային տարվա ընթացքում
պայթեցումների 95%-ի դեպքում ոչ մի համայնքի ընկալիչում մթնոլորտային ավելցուկային
ճնշումը չպետք է գերազանցի 115 dB, իսկ պայթեցումների մնացած 5%-ի դեպքում այն կարող է
հասնել առավելագույն 120 դԲ սահմանին:
Համեմատելով պայթեցման աշխատանքներից առաջացող մթնոլորտային ավելցուկային
ճնշման մակարդակները AS2187-2:2006 ստանդարտով սահմանված մակարդակների հետ`
մթնոլորտային ավելցուկային ճնշման ուժգնությունը համարվում է չնչին է և ոչ կարևոր:
Ազդեցության մեղմացման ստանդարտ միջոցառումները և ամենաարդյունավետ փորձը
պետք է հաստատվեն` համաձայն աշխատողների պաշտպանության համար մասնագիտական
հիվանդությունների կանխման և մասնագիտական անվտանգության կառավարման պլանի:
Ազդեցության մեղմացման պատշաճ միջոցառումների կիրառմամբ մնացորդային ազդեցության
ուժգնությունը համարվում է ցածր: Միջոցառումները կսահմանվեն վերոնշյալ ՄՀԿՄԱՊ-ում:
Վիբրացիա
Վիբրացիայի կանխատեսումներն իրականացվել են AS2187-2:2006 ստանդարտի համաձայն, որում նշվում է, որ տեղամասի հաստատունն ընդունելով Kg = 1,140 և աստիճանացույցը` B
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=

1.6,

տրվում

է

<միջին>

պայմաններում

վիբրացիայի

մակարդակի

գնահատումը:

Գործնականում, մակերևութային պայմանների և այլ գործոնների փոփոխությունների շնորհիվ,
արդյունքում գետնի տատանումների մակարդակը կարող է 2/5-ից 4 անգամ տարբերվել
գնահատվածից: Պայթեցման աշխատանքների համար վիբրացիայի ազդեցության գնահատման
տվյալները ներկայացված են աղյուսակ 5.3.16-ում:

Համայնք
Սարալանջ
Ուղեձոր
Սարավան
Գորայք
Գնդեվազ
Կեչուտ
Ջերմուկ

Աղյուսակ 5.3.3 Վիբրացիայի ազդեցության գնահատում
Վիբրացիայի ակնկալվող մակարդակ
Վիբրացիայի չափանիշը
(մմ/վ-1)
(մմ/վ-1)
0.09
5
0.08
5
0.05
5
0.09
5
0.02
5
0.02
5
0.01
5

Տարբերություն
-4.91
-4.92
-4.95
-4.91
-4.98
-4.98
-4.99

Բոլոր մերձակա համայնքներում վիբրացիայի մակարդակները առնվազն 4.91 մմ/վ-1-ով
կհամապատասխանեն վիբրացիայի չափանիշներին:
Օրացուցային տարվա ընթացքում պայթեցումների 95%-ի դեպքում ոչ մի համայնքի
ընկալիչի վրա գետնի ցնցումները չպետք է գերազանցեն մասնիկների առավելագույն
արագությունը (ՄԱԱ)` 5 մմվ-1, իսկ պայթեցումների մնացած 5%-ի դեպքում այն կարող է հասնել
ՄԱԱ առավելագույն սահմանին` 10 մմվ-1:
Վիբրացիայի ակնկալվող մակարդակները մերձակա գյուղերում ցույց են տալիս, որ
Ծրագրի ընթացքում իրականացվող բոլոր պայթեցումները նկատելի չեն լինի: Հետևաբար,
պայթեցումների հետևանքով առաջացած ցնցումների ակնկալվող մակարդակները AS21872:20062 ստանդարտի հետ համեմատելիս` ազդեցության ուժգնությունը համարվում է չնչին և ոչ
կարևոր:
Համարվում է, որ պայթեցումներից շշալցման համար նախատեսված Ջերմուկի աղբյուրի
ջրերի վրա ազդեցության հավանականություն չկա, քանի որ Ջերմուկի տարածքում ստորգետնյա ջրերի աղբյուրների ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ Ջերմուկի աղբյուրը սնող
ստորգետնյա ջրերի աղբյուրը կապված չէ Ամուլսար լեռան հետ:
Աշխատողների պաշտպանության համար ազդեցության մեղմացման ստանդարտ միջոցառումները և լավագույն փորձը կորդեգրվեն Մասնագիտական հիվանդությունների կանխման
և մասնագիտական անվտանգության կառավարման պլանից: Ազդեցության մեղմացման
պատշաճ միջոցառումների կիրառմամբ մնացորդային ազդեցության ուժգնությունը համարվում
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է ցածր և, հետևաբար, ոչ կարևոր:

5.3.12 Աղմուկի և վիբրացիայի ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումները
Աղմուկ
Աղմուկի աղբյուրների նկատմամբ ձեռնարկվող ընդհանուր միջոցառումները, որոնք
կկիրառվեն Ծրագրի նախագծված ծառայման ընթացքում՝ հայտնաբերված ազդեցությունների
դեմ պայքարելու նպատակով, ամփոփ ներկայացված են ստորև (տե՛ս նաև Օդի որակի, աղմուկի
և վիբրացիայի կառավարման պլանը):

Նախատեսվող մեղմացման միջոցառումներ


Աղմուկի նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներն իրականացնել նախապես, ներառյալ
ջարդիչ կայանի փակ շինության կառուցումը (որը պետք է կառուցվի նախքան ջարդիչ
կայանի փորձարկումները սկսելը): Բացատար ուղիների երկայնքով գոյացած հողի
բլրակները պետք է լրացուցիչ մեկուսացում ապահովեն բեռնատարի և մոտակա
բնակավայրի միջև:



Ջարդիչ կայանից մինչև ինքնաթափերի բեռնաթափման կառույց կառուցել ծածկված
հոսքագիծ: Ջարդիչերի գործարկումից անմիջապես հետո փորձարկել և նախապատրաստել
հոսքագիծը այն գործնականում օգտագործելու համար, քանի որ մանրացված ապարի
տեղափոխման նպատակով հոսքագծի օգտագործումը, ինքնաթափերի և բացատար
ճանապարհների

օգտագործման համեմատությամբ,

աղմուկի

նվազեցմանն

ուղղված

կարևորագույն միջոցառում է:


Շինարարության տեխնիկական նախագծման ժամանակ նախատեսել ձայնամեկուսիչներ,
ձայնային

խլացուցիչներ

կամ

փակ

կառույցներ,

որոնք

կնվազեցնեն

աղմկոտ

սարքավորումների՝ գեներատորների, կոմպրեսորների, պոմպերի, արագության փոխանցման տուփերի առաջացրած աղմուկը: Պահպանել համապատասխան հեռավորություն
մշտական աղմուկի աղբյուրի և մոտակա բնակավայրերի միջև:

Մեղմացման միջոցառումներ շահագործման արտադրամասում


Բոլոր շարժական սարքավորումները պետք է անցնեն կանոնավոր ստուգում և տեխզննում:
Անհրաժեշտ է, որ դրանք ունենան որոշակի չափանիշներին համապատասխանող
աղմկախլացուցիչներ, և որ մաշված մասերը փոխարինվեն նորերով:



Աղմկոտ շինարարական գործունեությունը պլանավորել այնպես, որ տեղի բնակավայրերը
կարողանան շահագրգիռ կողմերի միջոցով նախապես տեղեկանալ այդ մասին:



Եթե գործնականում հնարավոր է, աղմկոտ շինարարական գործունեությունը պետք է
իրականացվի ցերեկվա <բնականոն աշխատանքային> ժամերին:
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Բացատար ճանապարհների մակերևույթը պահել բարվոք վիճակում և կիրառել արագության սահմանափակում:

Շահագործման ընթացքում կկիրառվեն աղմուկի նվազեցմանն ուղղված և ամենաարդյունավետ
փորձի վրա հիմնված հետևյալ միջոցառումները.


աշխատողները կվերապատրաստվեն` ծանոթանալով աղմուկի նվազեցմանն ուղղված
միջոցառումների վերաբերյալ ամենաարդյունավետ միջոցառումներին, այդ թվում և
շարժիչներն ու սարքավորումներն անջատելու անհրաժեշտությանը, երբ դրանց աշխատանքի կարիքը չկա,



բացատար ճանապարհների տեխնիկական վիճակը կպահվի բարվոք վիճակում, իսկ
ուղղաձիգ թեքությունների առկայության դեպքում աշխատողները շարժիչների ձայնը
կնվազեցնեն` դադարեցնելով դրանց ավելորդ աշխատանքը և այլն,



բեռնաթափման բարձրությունը կհասցվի նվազագույնի,



միաժամանակյա աղմուկից խուսափելու նպատակով փոխադրամիջոցների և սարքավորումների գործարկումը կհաջորդի մեկը մյուսին,



բոլոր փոխադրամիջոցների վրա կտեղադրվեն հետընթաց ազդանշանային համակարգեր,
որոնք համապատասխանում են Ծրագրի տարածքում օգտագործմանն ու գործունեության
ոլորտին՝

միաժամանակ

ապահովելով

մասնագիտական

հիվանդությունների

կանխարգելման և անվտանգության ու շրջակա միջավայրի աղմուկի վերահսկման
պահանջներին համապատասխանությունը,


մշտական այրման շարժիչներն ու այլ ագրեգատները, ինչպես օրինակ գեներատորները օդի
ներհոսքի և արտահոսքի հատվածներում կապահովվեն խլացուցիչներով,



բեռնափոխադրամիջոցներն ու ագրեգատները կանցնեն կանոնավոր տեխզննում, համոզվելու համար, որ դրանց վրա տեղադրվել են արդյունավետ խլացուցիչներ, մաշված մասերը
փոխարինվել են և յուղվել` առաջացող աղմուկի նկատմամբ առաջադրվող տեխնիկական
պահանջները բավարարելու նպատակով,



արտադրամասի ագրեգատը փոխարինելու դեպքում, նոր ագրեգատի ձայնի հզորության
մակարդակը պետք է չգերազանցի և կամ պակաս լինի փոխարինման ենթակա ագրեգատի
հզորությունից,



պայթեցման աշխատանքների նախագիծը պետք է ներառի պրոֆիլների որոշում և
պայթուցիկ նյութերի փաթեթավորում, յուրաքանչյուր պայթեցման դեպքում բնապահպանական պահանջները բավարարելու նպատակով,



հանքարդյունահանման

և

պայթեցման

աշխատանքների

մեջ

ներգրավված

Լիդիան

ընկերության աշխատողներին ու կապալառուներին կտրամադրվեն համապատասխան
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ձայնապաշտպան ականջակալներ` բարձր աղմուկի տեղամասերում կրելու համար: Այդ
տեղամասերը

կունենան

աշխատողներն

ու

համապատասխան

կապալառուները

լեզուներով

տարբերանշաններ,

կվերապատրաստվեն

լսողական

իսկ

օրգանների

պահպանման գործընթացների համար,


հովիվներին խորհրդատվություն կտրամադրվի նրանց իրազեկելու համար ԴԱԼ-ի շուրջը
սահմանափակ մուտքի հնարավորությամբ գոտու մասին, որպեսզի նրանց վրա աղմուկի
ազդեցությունը հասցվի նվազագույնի,



ջարդիչ կայանում տեղադրված մշտական ագրեգատն ու ԱԴՎ կայանը կտեղակայվեն շենքի
ներսում, իսկ շենքի ճակատային մասում գտնվող բացվածքները (դռներ, լուսամուտներ)
կհասցվեն նվազագույնի, այդպիսով նվազեցնելով շենքի ներսում արձակվող աղմուկը, որը
կվերահսկվի ձայնակլանիչ նյութերի միջոցով,



հանքարդյունահանման և պայթեցման աշխատանքների ընթացքում առաջացած աղմուկի
կամ

վիբրացիայի

վերաբերյալ

բողոքները

կվերահսկվեն

շահագրգիռ

կողմերի

ներգրավվամբ, և Ծրագրի հետ կապված բողոքների և բողոքարկման գործընթացի միջոցով,
ներառյալ մեկնաբանություների համար նախատեսված տուփերի տեղադրումը, որոնք
կխրախուսեն կատարման վերաբերյալ գնահատականները,


ՕՈԱՎԿՊ-ի համաձայն կիրականացվի աղմուկի մոնիտորինգ, եթե համապաստասխան
կառույցին բողոք ներկայացվի այդ աղմուկի ազդեցությունն իր վրա կրող համայնքի
ընկալիչների կողմից,



ուսումնասիրության արդյունքում ստացված տվյալները կգրանցվեն և կպահվեն բնապահպանական և սոցիալական կառավարման համակարգի մատյանում, Ծրագրի իրականացման

ժամանակահատվածում

տարեկան

մեկ

անգամ

կհրապարակվեն

և

անհրաժեշտության դեպքում կտրամադրվեն:
Հետևյալ ընդհանուր միջոցառումները կիրականացվեն Ծրագրի շրջանակներում իրականացվող

բեռնափոխադրումներից

առաջացած

աղմուկի

հետևանքները

նվազեցնելու

նպատակով.


կիրառել արագության սահմանափակումներ` հաշվի առնելով ճանապարհային պայմաններն

ու

զգայուն

ընկալիչների

տեղակայման

վայրերը,

ինչպես

օրինակ

բնակելի

տարածքները,


անվադողերից լսվող աղմուկը նվազեցնելու նպատակով մերձատար ճանապարհները
պահել բարվոք վիճակում,



ապահովել երթևեկության անընդմեջ հոսքը` երթևեկելի հատվածի խցանումներից խուսափելու նպատակով:
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Պայթեցումներ
Պայթեցումների ազդեցությունը մերձակա համայնքներում ապրող բնակիչների վրա
նվազագույնի հասցնելու նպատակով հարևան համայնքները կտեղեկացվեն պայթեցումների
իրականացման ժամկետների վերաբերյալ (պայթեցման ժամանակահատվածները յուրաքանչյուր օրվա ընթացքում), թե որքան կարող է յուրաքանչյուր պայթեցումը տևել, և ինչ
հաճախականությամբ: Անհրաժեշտ է պայթեցման աշխատանքների տեղամասում որոշակի
շառավղով ունենալ անվտանգության գոտի: Բոլոր պայթեցումներից առաջ կորոշվի նաև
տարահանման գոտու վայրը: Տարահանման գոտին պետք է լինի այնպիսի շառավղով, որ բոլոր
թռչող բեկորները մնան գոտու ներսում, իսկ մարդկանց և կենդանիների վրա ազդեցությունը
համապատասխանի բնապահպանական թույլատրելի սահմաններին: Տարահանման գոտու
շառավիղը ուղղակիորեն կապված է պայթեցման աշխատանքների և շրջակա միջավայրի հետ:
Բացահանքերի շուրջը կսահմանազատվի 500 մ արգելված տարածք:
Նախքան շինարարական աշխատանքները սկսելը Ծրագրի շրջանակներում կիրականացվի կառույցների ճաքերի և վնասի ուսումնասիրություն` պայթեցումների և ծանր սարքավորումների ու փոխադրամիջոցների գործարկման արդյունքում առաջացած վիբրացիայի
հնարավոր ազդեցության գոտում, փաստագրելու համար զգայուն ընկալիչների ընդունված
կառուցվածքային պայմանները: Աշխատանքների նախնական փուլում խորհուրդ է տրվում
անցկացնել մերձակա զգայուն ընկալիչների վրա գետնի ցնցումների և մթնոլորտային
ավելցուկային ճնշման ազդեցության մոնիտորինգ` ապահովելու համար մթնոլորտային
ավելցուկային ճնշման և վիբրացիայի համար այս փաստաթղթով սահմանված չափանիշները:
Պայթեցումների նախագծի և հանքի հատակագծի երկրաչափական տվյալների գրանցմանը
զուգահեռ կիրականացվի նաև ճաքերի ու վնասի ուսումնասիրության և մոնիտորինգի
արդյունքների

փաստագրում:

Հանքի

շահագործման

ցանկացած

փուլում

հնարավոր

դժգոհությունների դեպքում այս տվյալները կարող են որոշել մոնիտորինգի ենթակա
տեղանքները

և

ծրագրերը:

Եթե

ըստ

այդ

տվյալների

առկա

է

չափանիշների

անհամապատասխանություն, ապա պայթեցման նախագիծը կփոփոխվի այդ չափանիշներն
ապահովելու նպատակով:
Օդի գերճնշման և վիբրացիայի մոնիտորինգը կիրականացվի համապատասխան ուղեցույցի և ՕՈԱՎԿՊ-ի համաձայն:

5.3.13 Մոնիտորինգ և կառավարում
Տեղանքում

աղմուկի

և

պայթեցումների

քննարկվում է աղյուսակ 5.3.17-ում:

վիբրացիայի

կառավարման

մոտեցումը
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Աղյուսակ 5.3.17 Աղմուկի և վիբրացիայի կառավարման պլան
Աղմուկ
Մոնիտորինգի
մոտեցում

3-րդ մակարդակ
ՍՍԸ-ներ

Ելակետային
վիճակ

Ֆոնային աղմուկի մոնիտորինգի զարգացման ծրագիրը մեկնարկեց
2012թ. Ծրագրի լիցենզիոն տարածքի ներսում հիմնական
տեղանքներում և տեղի բնակավայրերում ելակետային պայմանները
ամրագրելու համար:
ԲՍԱԳ-ում ներկայացված աղմուկի գնահատականի հիմքում ընկած է մոնիտորինգի
պլանը, որը մոնիտորինգի ենթակա տեղանքների և հանքի շինարարության,
շահագործման և փակման փուլերում ընթացակարգերի վերաբերյալ հատուկ
ցուցումներ կտրամադրի:
 Մոնիտորինգի համապատասխան սարքավորում. աղմուկի մակարդակների
մոնիտորինգի
համար
կկիրառվեն
Cirrus
1
տեսակի
աղմկաչափեր
բնապահպանական
մոնիտորինգի
գործիքների
հետ,
և
կսահմանվեն
տեխսպասարկման
համապատասխան
պահանջները
և
անհամապատասխանությունների վերացման ընթացակարգերը:
 Աղմուկի մակարդակների մոնիտորինգի ընթացակարգեր. ՍՍԸ-ով կսահմանվեն
մոնիտորինգի
պահանջները
և
սարքավորման
օգտագործման
ժամանակահատվածները, որոնք ուղղված կլինեն գործունեության այն ոլորտներին,
որտեղ
կարելի
է
որոշել
ազդեցության
մեղմացման
միջոցառումների
արդյունավետությունը: Այդ ընթացակարգով կապահովվի ներկայացուցչական
տվյալների հավաքումը և Ծրագրի ընթացքում համապատասխան տվյալների
գրանցումը և կներառի հետևյալ տվյալները
- մոնիտորինգի ենթակա համապատասխան տեղանքները
- աշխատանքների յուրաքանչյուր առանձվացված փուլի համար յուրաքանչյուր
տեղանքում իրականացվելիք մոնիտորինգի տևողությունը,
- աղմուկին առնչվող բոլոր պահանջվող տվյալների գրանցում, այդ թվում` աղմուկի
մակարդակը (LAeq- ով արտահայտված), ամսաթիվը, ժամանակը, եղանակային
պայմանները և այլ առնչվող տվյալներ,
- սահմանված աղմուկի մակարդակները,
- հայտնաբերված ընկալիչների վրա աղմուկի` ուղեցույցով սահմանված
մակարդակները գերազանցելու դեպքերում ձեռնարկվելիք գործողությունները:
 Վիբրացիայի մոնիտորինգի ընթացակարգեր. ՍՍԸ-ով սահմանվում են վիբրացիայի
մոնիտորինգի
պահանջները
և
սարքավորման
օգտագործման
ժամանակահատվածները:
 Բողոքներին արձագանքման ընթացակարգ. ընթացակարգում կներկայացվեն այն
գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ է իրականացնել, երբ հանքը շահագործող
կառույցը աղմուկի վերաբերյալ բողոքներ է ստացել ուղղակի կամ ծրագրում
ընդգրկված կապի հատուկ մեխանիզմների միջոցով:

Մոնիտորինգի
ռազմավարություն
Աղմուկ

Սարքավորում

Գործընթաց

Տեղանքում
անհրաժեշտ
է
ծրագրի ողջ ընթացքում ունենալ
երկու type 1 Cirrus 1 տեսակի
աղմկաչափ բնապահպանական
մոնիտորինգի գործիքների հետ
միասին:

Ծրագրի տարածքին ամենամոտ գտնվող և
զգայուն ընկալիչների առումով ներկայացուցչական համարվող տեղանքներում
առաջարկվող Ծրագրի յուրաքանչյուր փուլում
պարբերաբար կիրականացվի մոնիտորինգ:
Համապատասխան տեղանքներում աղմուկի
վերաբերյալ բողոքների արձագանքման
համար լրացուցիչ մոնիտորինգ կիրականացվի:

476
Վիբրացիա

Անհրաժեշտության դեպքում
կկիրառվեն ստանդարտներին և
տեխսպասարկման
մակարդակներին
համապատասխանող վիբրացիայի չափիչ սարքեր:

Համապատասխան տեղանքներում
վիբրացիայի վերաբերյալ բողոքների
արձագանքման համար կիրականացվի վիբրացիայի մոնիտորինգ:

Ծանոթագրություն.
Աղմուկի ու վիբրացիայի կառավարումը միասնաբար ներկայացված է Օդի որակի, աղմուկի և
վիբրացիայի կառավարման պլանում

5.3.14 Մնացորդային աղմուկի և վիբրացիայի ազդեցությունը
Ծրագրի կողմից որդեգրվել են աղմուկի նվազեցմանն ուղղված ստանդարտ և ամենաարդյունավետ միջոցառումները, որոնք նպատակ ունեն պաշտպանել տեղամասի աշխատողներին և համայնքի ընկալիչներին: Ազդեցության մեղմացման պատշաճ միջոցառումների
կիրառմամբ յուրաքանչյուր մերձակա համայնքում ազդեցության մակարդակները ուղեցույցում
նշված արժեքներից ցածր կլինեն: Հետևաբար, կարճաժամկետ և երկարաժամկետ մնացորդային
ազդեցությունները համարվում են աննշան ինչպես աշխատողների, այնպես էլ համայնքի
ընկալիչների վրա:
Շահագործման վաղ փուլերում արդյունավետ է մոնիտորինգի ենթարկել ինչպես գետնի
վիբրացիայի, այնպես էլ մթնոլորտային ավելցուկային ճնշման մակարդակը ամենամոտ զգայուն
ընկալիչներում`

ապահովելու

համար

այս

գնահատման

մեջ

նշված

վիբրացիայի

և

մթնոլորտային ավելցուկային ճնշման չափանիշների հետ համապատասխանությունը: Սա
պետք է իրականացվի ՕՈԱՎԿՊ-ի և «Աղմուկն աշխատատեղերում, բնակելի հասարակական
շենքերում և բնակելի կառուցապատման տարածքներում» ՀՀ N 138 հրաման, 2002-ի համաձայն:
Ի հավելումն նշվածի, աղմուկի և վիբրացիայի նվազեցման գործողությունները մոնիտորինգի կենթարկվեն Ծրագրի` բողոքներին և բողոքարկումներին արձագանքման մեխանիզմի
միջոցով: Մնացորդային ազդեցությունների ամփոփ նկարագիրը ներկայացված է աղյուսակ
5.3.18-ում:

5.3.15 Եզրակացություններ
Հանքի շինարարության, շահագործման ու փակման հեևանքները գնահատելու համար
իրականացվել է ազդեցության գնահատում` հաշվի առնելով աղմուկի և վիբրացիայի նկատմամբ զգայուն ընկալիչներին:
Ծրագրի ընթացքում առաջացող աղմուկի և վիբրացիայի ազդեցության հնարավոր
ուժգնությունը գնահատվել է հայտնաբերված զգայուն ընկալիչներում, և սահմանվել են

477

համապատասխան միջոցառումներ` ապահովելու համար, որ աղմուկի և վիբրացիայի զգալի
ազդեցություններ չառաջանան:
Տեղանքից անմիջական տեսանելիության գոտում գտնվող ընկալիչների տեղակայման
վայրերում և տեղանքում աշխատողների վրա աղմուկի և վիբրացիայի հնարավոր ազդեցությունները կրճատելուն ուղղված ազդեցության մեղմացման ստանդարտ միջոցառումները և
ամենաարդյունավետ փորձը կորդեգրվեն Ծրագրի շրջանակներում` պաշտպանելու համար
աշխատողներին և համայնքի ընկալիչներին: Բացի այդ, աղմուկի և վիբրացիայի մեղմացված
ազդեցության

արդյունավետությունը

մոնիտորինգի

կենթարկվի

Ծրագրի`

բողոքներին

արձագանքման մեխանիզմի միջոցով:
Ազդեցությունների մեղմացման համապատասխան միջոցառումների կիրառմամբ մնացորդային ազդեցությունը կարճաժամկետ և երկարաժամկետ կտրվածքով համարվում է
աննշանից չնչին ինչպես աշխատողների, այնպես էլ համայնքի ընկալիչների համար:
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Մարդատար մեքենաներ, ծանր
Բնկ.
սարքավորումներ, շարժական
սարքավորումներ, մատակարարող
Աղմուկ
փոխադրամիջոցներ, դիզելային գեներատորներ, բետոնի գործարան,
ընդհանուր. շին. աշխատանքներ

Հողի վերին շերտի մակաբացում,
Աղմուկ հորատման, պայթեցման,
հանքանյութի արդյունահանման և
կուտակման մանրացման և
բեռնման աշխատանքներ

X

X

Ան.

Երկ.

Կրճ.

Շհգ

Աղբյուր

Շնր

Ազդեցություն

Աղյուսակ 5.3.18. Ազդեցությունների ամփոփագիր – Աղմուկ և վիբրացիա
կարևորուԱռաջ- փուլ (2)
թյուն (3)
նային
Ազդեցության մեղմացման միջոցառումներ
ընկալիչ
(1)

Չն.Ան.

Աշխ.

X

X

Ան.

ՉՆ.Ան.

Բնկ.

X

X

Ան.

Չն.Ան.

Իրականացնել մեքենաների, շարժական սարքավորումների,
ներառյալ խլացուցիչների կանոնավոր տեխզննում:
Արագության սահմանափակումներ սահմանել բոլոր
ճանապարհներով անցնող ծանր սարքավորումների և ընդհանուր
երթևեկության համար, պահպանել ճանապարհները պատշաճ
վիճակում:
Շինարարական տեխնիկայի վրա տեղադրել խլացուցիչներ:
Աղմուկի մշտական աղբյուրները տեղադրել բնակավայրերից հեռու:
Բարձր աղմուկ առաջացնող գործողությունները պլանավորել
ցերեկային և /կամ աշխատանքային ժամերին:
Համապատասխան լեզուներով ցուցանակներ տեղադրել բարձր
աղմուկի այն տեղամասերում, որտեղ լսողական օրգանների
պաշտպանությունը պարտադիր է:
Հնարավորության դեպքում, որպես աղմուկի ժամանակավոր արգելապատնեշ, տեղադրել կոնտեյներներ:
Բողոքների և բողոքարկման գործընթացի միջոցով իրականացնել
աղմուկին առնչվող բողոքների մոնիտորինգ:
Հովիվներին ներգրավել՝ ապահովելու համար նրանց գիտակցումը
ԴԱԼ-ի շուրջը արգելված մուտքի սահմանափակ
հնարավորությամբ գոտու կարևորությունը և այդպիսով աղմուկի
ազդեցությունը նրանց վրա հասցնելով նվազագույնի:
Օգտագործել անձնակազմի պաշտպանական սարքավորումներ,
որտեղ պահանջվում է, և մասնագիտական բժշկական
հետազոտություն:
Իրականացնել սարքավորումների կանոնավոր տեխսպասարկում և
զննում, այդ թվում` յուղում:
Իրականացնել մեքենաների և շարժական սարքավորումների, այդ
թվում` խլացուցիչների կանոնավոր զննում և տեխսպասարկում:
Սահմանափակել սարքավորումների քանակը տեղամասում և
ունենալ միայն անհրաժեշտ սարքավորումներ:

Կառավարման պլան

Տրանսպորտային պլան

ՕՈԱՎԿՊ

Շահառուների ներգրավման
պլան ՇԿՆՊ

ՄՀԿՄԱՊ

ՕՈԱՎԿՊ
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Հողի վերին շերտի մակաբացում,
հորատման, պայթեցման, հանքանյութի արդյունահանման և
կուտակման մանրացման և
բեռնման աշխատանքներ

Աշխ.

X

X

Ան.

Երկ.

Կրճ.

Շհգ

Աղբյուր

Շնր

Ազդեցություն

Աղյուսակ 5.3.18. Ազդեցությունների ամփոփագիր – Աղմուկ և վիբրացիա
կարևորուԱռաջ- փուլ (2)
թյուն (3)
նային
Ազդեցության մեղմացման միջոցառումներ
ընկալիչ
(1)

ՉՆ.Ան.

Աղմուկ
Շարժական սարքեր

Բնկ.

X

X

Չն.

Չն.Ան.

Կառավարման պլան

Արագության սահմանափակումներ. սահմանել բոլոր
ճանապարհներով անցնող ծանր սարքավորումների և ընդհանուր
երթևեկության համար, ապահովել ճանապարհների
պահպանությունը:
Հնարավորության դեպքում կիրառել ձայնամեկուսիչներ, ձայնային
խլացուցիչներ և փակ կառույցներ:
Տեղադրել համապատասխան լեզուներով տարբերանշաններ, որոնց
վրա նշված կլինեն բաձր աղմուկով զոնաները, որտեղ լսողողական
օրգանների պաշտպանությունը պարտադիր է:
Բողոքներին և բողոքարկմանն արձագանքելու գործընթացի
ՇԿՆՊ
միջոցով իրականացնել աղմուկին առնչվող բողոքների մոնիտորինգ
Աշխատողների համար անհրաժեշտության դեպքում օգտագործել
պաշտպանական սարքեր և անցկացնել աշխատողների բժշկական
հետազոտություն:
ՄՀԿՄԱՊ

Բոլոր ճանապարհների վրա կիրառել արագության սահմանափակումներ ծանր տեխնիկայի և ընդհանուր երթևեկության համար,
ինչպես նաև նորոգել ճանապարհները:
Իրականացնել սարքավորումների կանոնավոր տեխսպասարկում և
զննում, այդ թվում յուղում:
Սահմանափակել սարքավորումների քանակը տեղամասում և
ՕՈԱՎԿՊ
ունենալ միայն անհրաժեշտ սարքավորումներ:
Հնարավորության դեպքում կիրառել ձայնամեկուսիչներ, ձայնային
խլացուցիչներ և փակ կառույցներ:
Տեղադրել համապատասխան լեզուներով տարբերանշաններ, որոնց
վրա նշված կլինեն բաձր աղմուկով զոնաները, որտեղ լսողական
օրգանների պաշտպանությունը պարտադիր է:
Բողոքների և բողոքարկման գործընթացի միջոցով իրականացնել
ՇԿՆՊ
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Երկ.

Կրճ.

Շհգ

Աղբյուր

Շնր

Ազդեցություն

Աղյուսակ 5.3.18. Ազդեցությունների ամփոփագիր – Աղմուկ և վիբրացիա
կարևորուԱռաջ- փուլ (2)
թյուն (3)
նային
Ազդեցության մեղմացման միջոցառումներ
ընկալիչ
(1)

Կառավարման պլան

աղմուկին առնչվող բողոքների մոնիտորինգ:

Շարժական սարքեր

Աշխ.

X

Բնկ.
Աղմուկ

X

Ան.

Ան.

X

Չն.

Չն.

Ծրագրի հիմնական
աշխատանքները

Բնկ..

Տրանսպորտային միջոցներ, ծանր
տեխնիկա
Վիբրացիա
Ծրագրի հիմնական
աշխատանքները

Ծանոթություն`

Աշխ.,
բնկ.,
շնք.

Աշխ.,
բնկ.,
շնք.

X

X

X

X

Ան.

Ան.

Չն.

Չն.

Չն.

Չն.

Օգտագործել անձնակազմի պաշտպանական սարքավորումներ,
որտեղ պահանջվում է, և մասնագիտական բժշկական
հետազոտություն
Աղմուկ առաջացնող սարքավորումները ծածկել ձայնամեկուսիչ
շենքում:
Օգտագործել արտաթողքի խլացուցիչներ:
Իրականացնել սարքավորումների կանոնավոր տեխսպասարկում և
զննում::
Տեղադրել համապատասխան լեզուներով տարբերանշաններ, որոնց
վրա նշված կլինեն բաձր աղմուկային զոնաները, որտեղ
լսողողական օրգանների պաշտպանությունը պարտադիր է:
Բողոքների և բողոքարկման գործընթացի միջոցով իրականացնել
աղմուկին առնչվող բողոքների մոնիտորինգ
Օգտագործել անձնակազմի պաշտպանական սարքավորումներ,
որտեղ պահանջվում է, և մասնագիտական բժշկական
հետազոտություն:
Բոլոր ճանապարհների վրա կիրառել արագության սահմանափակումներ ծանր տեխնիկայի և ընդհանուր երթևեկության համար:
Ուժեղ վիբրացիա առաջացնող աշխատանքները պլանավորել
ցերեկային ժամերին:

ՄՀԿՄԱՊ

ՕՈԱՎԿՊ

ՇԿՆՊ
ՄՀԿՄԱՊ

ՕՈԱՎԿՊ
Ուժեղ վիբրացիա առաջացնող աշխատանքները պլանավորել
ցերեկային ժամերին:
Իրականացնել սարքավորումների կանոնավոր տեխսպասարկում և
զննում
Բողոքների և բողոքարկման գործընթացի միջոցով իրականացնել
ՇԿՆՊ
ցնումներին առնչվող բողոքների մոնիտորինգ
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Երկ.

Կրճ.

Շհգ

Աղբյուր

Շնր

Ազդեցություն

Աղյուսակ 5.3.18. Ազդեցությունների ամփոփագիր – Աղմուկ և վիբրացիա
կարևորուԱռաջ- փուլ (2)
թյուն (3)
նային
Ազդեցության մեղմացման միջոցառումներ
ընկալիչ
(1)

Կառավարման պլան

(1) Առաջնային ընկալիչներ. Բնկ - բնակիչներ, Աշխ. – աշխատանքային, շնք. - շենքեր,
(2) Ծրագրի փուլը. Շնր. - շինարարություն, Շհգ. - շահագործման աշխատանքներ,
(3) Ակնկալվող կարևորության դասակարգումը. Կրճ. - կարճաժամկետ, մեղմացումով, երկ. - երկարաժամկետ, մեղմացումով, Չն. - չնչին, Ան. - աննշան, Չփ. չափավոր, Զգ. - զգալի, ԱԸ - անընդունելի
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5.4

Հողեր և հողային ծածկույթ

5.4.1 Հնարավոր ազդեցություններ
Հողային ռեսուրսների ֆիզիկական կորուստ
Սկզբնական պայմանների վերլուծության

արդյունքում պարզվել է, որ խախտվող

հողատարածքի մեծ մասը (68%) ներկայում կազմում են արոտավայրերը և դրանք ներկայումս
օգտագործվում

են

ամռան

ամիսներին

սեզոնային արածեցման,

խոտհունձի

և

ցածր

բարձրությունների վրա դեղաբույսերի հավաքման նպատակով: Սկզբնական պայմանների
հետազոտությունների ընթացքում Ծրագրի ազդակիր տարածքում հատկորոշվել են հինգ
հողատեսքեր, որոնք տարբերվում են ըստ բարձրության և հիմքում ընկած մայր ապարի:
Ըստ հնարավորության

բնական հողերը և դրանց հորիզոնները կպահեստավորվեն

կույտերի տեսքով հանքի փակման փուլում վերականգնման աշխատանքներում օգտագործելու
նպատակով: Բացահանքերի, ԿՏՀ-ի և ԴԱԼ-ի տեղամասի տարածքում հետփակման փուլում
հողաշերտի

վերականգնումը

կհանգեցնի

այնպիսի

հողատեսքի

ձևավորման,

որը

համապատասխան չէ բնական հողերի պրոֆիլի վերականգման համար, ինչպես նկարագրվել է
ելակետային

պայմանների

հետազոտություններում

Հետևաբար

նախքան

մեղմացումը,

գյուղատնտեսական նպատակով օգտագործվող հողերի կորուստը կհանգեցնի փոփոխության
բարձր մագնիտուդի: Ընկալիչի զգայունությունը ցածրից բարձր է՝ կախված հողատեսքից և
Ծրագրի ենթակառուցվածքի բաղադրիչի տեղակայվածությունից (տե՛ս աղյուսակ 5.4.1):

Աղյուսակ 5.4.1. Ծրագրի տարածքում տարբեր ենթակառուցվածքների տեղամասերի հողատեսքերի վրա
հնարավոր ազդեցութայն չափը շինարարության փուլում հողերի կորստի արդյունքում
Ծրագրի ենթակառուցվածք
Հողատեսք
Զգայունություն
Մագնիտուդ Զգալի
Տիգրանես-Արտավազդեսի
Լեռնամարգագետնային
Ցածր
բացահանք
Էրատոյի բացահանք
Լեռնամարգագետնային
Ցածր
Լեռնամարգագետնային
ԴԱԼ
Ցածր
տափաստանային
Դարչնագույն անտառային
Բարձր
տափաստանային
ԿՏՀ
Լեռնային շագանակագույն
Բարձր
Դարչնագույն անտառային
Բարձր

տափաստանային
Բարձր
Լեռնային շագանակագույն
Բարձր
Բեռնափոխադրման և
Լեռնային սև
Միջին
մոտեցնող ճանապարհներ
Լեռնամարգագետնային
Ցածր
Լեռնամարգագետնային
Ցածր
տափաստանային
Լեռնամարգագետնային
Ցածր
Մանրացման
Լեռնամարգագետնային
արտադրամասեր
Ցածր
տափաստանային
Փոխակրիչ
Դարչնագույն անտառային
Բարձր
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տափաստանային
Լեռնային շագանակագույն
Լեռնային սև
Լեռնաարգագետնային
տափաստանային
Լեռնաարգագետնային
տափաստանային
Լեռնային սև
Լեռնային շագանակագույն

Սպասարկման տարածք
Շինարարական ճամբար
Ջրագիծ

Բարձր
Միջին
Ցածր
Ցածր
Միջին
Բարձր

Ծրագրի ազդակիր տարածքի ավելի փոքր տեղամաս փակման փուլում կենթարկվի
նախկին հողատեսքի (արոտ) վերականգման: Այդ տեղամասերը ներառում են մոտեցման և
բեռնափոխադրման ճանապարհները, որոնք մշտական օգտագործման համար չեն, ուստի
տեղամասերը

երկար

ժամանակահատվածում

կարող

են

վերականգնվել

և

ծառայել

գյուղատնտեսական նպատակներին: Հետևաբար բնական հողերի խախտումը շինարարության
ընթացքում մեղմացման բացակայության զգալի ազդեցություն կլինի:

Հողի հորիզոնների էրոզիան շինարարության և շահագործման փուլերում
Բնական հողերի համակարգի փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում Ծրագրի
շինարարության համար անհրաժեշտ մարդածին գործունեությունների հետևանքով կարող են
առաջացնել

բնական

հողերի

առանձնահատկությունների

ապակայունացում

և

հողի

կառուցվածքի փոփոխություններ: Արդյունքում` հողի էրոզայի ծավալների ավելացում է
ակնկալվում

շինարարության

փուլի

մեկնարկից

հետո:

Այս

հնարավոր

բացասական

ազդեցությունը կարող է առաջացնել կարճաժամկետ հետևանքներ` հողի վերամշակման
ընթացքում հողի կորուստ, և երկարաժամկետ հետևանքներ, եթե հողի էրոզիայի տարածքներն
առաջանան ուժեղ տեղումների ժամանակաշրջաններում և ձնհալքի ընթացքում: Հետևաբար,
հնարավոր ազդեցությունը կարող է շարունակվել հանքի զարգացման շահագործման և
փակման փուլերում մեղմացման միջոցառումների բացակայության դեպքում:
Նստվածքների

բեռնաթափումը

և,

հետևաբար,

ընդունող

ջրեր

տեղափոխվող

աղտոտիչների ծավալը կարող է ավելանալ: Սողանքների անհավանական ռիսկը, որոնք
կհանգեցնեն դեպի մակերևույթային ջրեր նստվածքների բեռնաթափման լրացուցիչ ծավալների,
հնարավոր ազդեցություն է, որն ակնկալվում է մակերևույթի ծածկի հեռացման և հետևաբար,
ուժեղ

տեղումներից

հետո

ու

ձնհալի

ժամանակ

հողի

պրոֆիլի

հագեցվածությամբ

պայմանավորված՝ հողերի ապակայունացման դեպքում:
Տարածքի բնական հողերը տարբերվում են խորությամբ, որակով և դիմացկունությամբ:
5.4.2. աղյուսակը ցույց է տալիս տարբեր հողատեսքերի վրա էրոզիայի ազդեցության չափը:
Հետևաբար,

Ծրագրի

ազդակիր

տարածքում

թեք

լանջերի

մակերեսային

հողերի

(Լեռնամարգագետնային և Լեռնամարգագետնային տափաստանային) էռոզիայի ռիսկը ավելի
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մեծ է, քանի որ թե զգայունությունը և, հետևաբար, նախնական վիճակի նկատմամբ
փոփոխության ուժգնությունը կլինի ավելի մեծ: Էրոզիայի հետևանքով հողերի կորուստը կարող
է

զգալիորեն

մեծացնել

վնասված

հողերի

տեղամասերը

և,

ավելի

երկար

ժամանակահատվածում՝ ավելացնել նախնական պայմանների համեմատությամբ բացասական
ազդեցության ենթարկված տարածքը:

Աղյուսակ 5.4.2. Ծրագրի տարածքում շինարարության փուլում առաջացած էրոզիայի հետևանքով
հողատեսքերի վրա հնարավոր ազդեցության չափը
Հողատեսք
Զգայունություն
Մագնիտուդ
Ազդեցության չափ
Դարչնագույն անտառային տափաստանային

Ցածր
Թույլ
հողեր

Լեռնային սև հողեր
Ցածր
Թույլ

Լեռնային շագանակագույն հողեր
Ցածր
Թույլ

Լեռնամարգագետնային հողեր
Միջին
Միջին
Լեռնամարգագետնային տափաստանային

Միջին
Միջին
հողեր

Հետփակման փուլում հողերի էրոզիա
Դատարկ հողերի մակերեսին բուսածածկի ստեղծումը հնարավորություն է տալիս
հատկորոշելու այն հողերը, որոնք շահագործման և հետփակման փուլերում հնարավոր է
կայունացնել: Հետփակման ժամանակահատվածում վերականգնված հողերի մակերեսները
մնում են դատարկ, քանի որ բուսածածկը կամ բացակայում է կամ աննշան չափով է առկա:
Սակայն

ստեղծումից

հետո

համապատասխան

խնամքի

պայմաններում

բուսածածկի

դիմացկունությունը էրոզիային կաճի և, հետևաբար, էրոզիայի ուժեղացմանը զուգընթաց
հնարավոր ազդեցությունները կմեղմացվեն: Էրոզիայի ազդեցությունը կարող է

հանգեցնել

Ծրագրի վիզուալ ազդեցության և հողերի կորստի աճի: Հողերի սողքը կարող է նվազեցնել
ջրահոսքերի արագությունը, որը տեղի կունենա այդ ջրահոսքերում կախյալ մասնիկների
նստեցման հետևանքով: Հետփակման փուլի համար վերականգնման և հետագա խնամքի
պլանների բացակայության դեպքում փխրուն հողերը կհանգեցնեն հողի կառուցվածքի և ջրի
կապման հատկության շարունակական նվազման, որի արդյունքում՝ բուսածածկի աճը
կկրճատվի և էրոզիայի ռիսկը կմեծանա: Ծրագրի ազդակիր տարածքի համար մշակվել են
ծավալուն պլաններ, այդ թվում՝ Հանքի Ռիկուլտիվացիոն Փակման և Վերականգման Պլանը, և
արդյունավետ վերականգման սխեման զգալի օգուտ կտա երկարատև հետփակման փուլում՝
շահագործման փուլի համեմատությամբ:
Ընկալիչի զգայունությունը գնահատվել է Միջին՝ ելնելով կառուցվածքի, սնուցիչների,
ջրի կապման ունակության հետ կապված հողի փխրունությունից և առնչվող հողօգտագործման
նշանակությունից:

Հետագայում

վերջնական

վիճակից

(այսինքն՝

տեղամասի

վիճակը
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վերականգնումից
արդյունավետ

հետո)

փոփոխության

կառավարման

մագնիտուդը

բացակայության

էռոզիայի

դեպքում

կլինի

կրճատմանը
Միջին

և

ուղղված

հետևաբար՝

ազդեցությունների մեղմացման բացակայության դեպքում՝ այն կլինի էական:

Պահպանվող թմբերից առաջացող էրոզիա
Վերականգնված հողերը զգայուն են էրոզիայի հանդեպ, քանի որ մոտ 12 տարի
շարունակ` Ծրագրի շինարարության փուլից մինչև վերականգնման գործընթացը, պահվել են
թմբերով: Հողերը կլինեն փխրուն` ելնելով փոքր կառուցվածքից կամ դրա բացակայությունից:
Էրոզիայի հնարավորությունն ավելանում է՝ ելնելով մերկացման, գրադիենտի պայմաններից,
պատահական ուժեղ տեղումների ժամանակ, ինչպես նաև մինչև վերականգնված հողերն
ամբողջովին բուսականությամբ ծածկելը: Հաշվի առնելով պահպանման ժամանակաշրջանը և
Ամուլսարի կլիմայական պայմանները ՝ հողային ռեսուրսն ունի միջին զգայունություն:
Պահպանվող թմբերից էռոզիայի արդյունքում նախնականից փոփոխության մագնիտուդը
գնահատվելէ միջին, այդ էռոզիան հետփակման փուլում կարող է հանգեցնել ցածր որակի
վերականգնման և վնասել ցանկացած հողատեսքի ստրուկտուրան: Հետևաբար մեղմացման
բացակայության դեպքում այդ ազդեցությունը զգալի կլինի:
Հողի ոչ պատշաճ կտրման և պահեստավորման դեպքում, հողերը և սերմերի
համապատասխան մարգերը չեն կարող վերականգնվել օգտագործման նպատակով փակման
փուլում Ծրագրի տարածքի վերականգնման համար իրականացվող գործողությունների
միջոցով: Արդյունքում դա կարող է հանգեցնել Ծրագրի տարածքում հայտնաբերված փխրուն
կրիտիկական կենսամիջավայրերի մշտական կորստի

և այդ կենսամիջավայրերին բնորոշ

փխրուն հողերի էկոհամակարգերի կորստի կամ վատթարացման: Հետևաբար դրանք ավելի քիչ
դիմացկուն են փոփոխության նկատմամբ և ունեն բարձր զգայունություն: Ազդեցության
մագնիտուդը կլինի <<Միջին>> ` ելնելով սկզբնական պայմանների փոփոխության աստիճանից
և

հողատեսքի

առումով`

հետշահագործման

փուլում

ռեսուրսի

փոփոխություններից:

Մեղմացման միջոցառումների բացակայության դեպքում` ազդեցությունը գնահատվում է
էական:

Փակման փուլից հետո կառավարման ընթացքում հողի մշակում
Հնարավոր

ազդեցությունները

նման

են

շինարարության

փուլում

հնարավոր

ազդեցություններին և ներառում են հողի ծավալների և ստրուկտուրայի կորուստ (տոփանման
հետևանքով) պահպանման տեղամասից մինչև Ծրագրի ընկալիչների տարածքներ հողի
վերականգնման ընթացքում: Հետփակման փուլում հողերի մշակման ոչ պատշաճ պլանը կարող
է հանգեցնել հողի որակի վատթարացման մինչ հողաշերտի վերջնական վերականգնումը, և
ավելի դժվարացնել բուսածածկի հաջող վերականգնումը:
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Դիտարկված ավելի փխրուն և քիչ դիմացկուն հողերը (Լեռնամարգագետնային և
Լեռնամարգագետնային տափաստանային հողերը) ընդհանուր առմամբ ավելի զգայուն են,
հետևաբար առանց մեղմացման դրանք կարող են ենթարկվել էական ազդեցության:

Հողի պահպանում
Հողի բերրի շերտի պահպանման հետ կապված հնարավոր ազդեցությունները ներառում
են հողի տոփանումը և կորուստը՝ էռոզիայի և հողի ոչ պատշաճ պահեստավորման
արդյունքում: Հողի ստրուկտուրային ամբողջականության բացակայությունը հնարավոր է, որ
նաև

ազդի

օրգանիզմների

գործունեության,

ջրի

և

սննդանյութերի

պահպանման

հնարավորությունների վրա: Հողերի պահեստավորումը սովորաբար իրականացվում է
շինարարության փուլի ընթացքում, հետևաբար հնարավոր ազդեցությունները համարվում են
կարճաժամկետ բացասական ազդեցություններ:
Մեղմացման միջոցառումների բացակայության դեպքում` հնարավոր ազդեցությունը
էական է Լեռնամարգագետնային և Լեռնամարգագետնային տափաստանային հողերի համար:
Հողի բերրի շերտի աղտոտում
Սկզբնական հողերում դիտարկվել են As-ի, Co-ի, Cu-ի, Pb-ի, Ni-ի, Sb-ի և V-ի. բնականում
բարձր

ֆոնային

մակարդակներ:

Ելակետային

տվյալների

վերլուծության

արդյունքում

առանձնացվել են Ծրագրի ազդակիր տարածքի այն հողերը, որոնք պարունակում են բնական
բարձր ֆոնային մակարդակներ: Մարդու գործունեության արդյունքում աղտոտված որևէ հող չի
հայտնաբերվել:
Այն հողերը, որոնք շինարարության և շահագործման արդյունքում կաղտոտվեն (օրինակ՝
մեխանիզմներից/մեքենաներից

յուղերի

արտահոսք,

թափոնաջրերով

հագեցվածություն,

ԿՏՀ/ԱԴՎ տեղամասերի աղտոտված ջրերով հագեցվածություն), կհեռացվեն և կենթարկվեն
մաքրման, ինչպես պահանջվում է մեղմացման միջոցառումներում: Հաշվի են առնվել հնարավոր
աղտոտման հետևյալ աղբյուրները:

Թթվային ապարի դրենաժ (ԹԱԴ)
ԹԱԴ-ից աղտոտում է սպասվում հանքային տեղամասերի հարակից հողերում, այդ
թվում ՝ ԴԱԼ-ի հողերում: ԹԱԴ-ը կարող է սկիզբ առնել ծծումբ պարունակող մակերեսներից,
օրինակ՝ ոսկի պարունակող հանքաքարը, որը ուղղակի շփման մեջ է մերկացած մակերեսների
(ինչպես օրինակ՝ բացահանքերը, ԴԱԼ-ը և ԿՏՀ-ը) և ջրի հետ: ԹԱԴ-ը կարող է նստել կամ
կուտակվել հողի չխախտված մակերեսներին՝ հանգեցնելով հողի պրոֆիլի աղտոտման:
Աղտոտված

հողերը

կարող

են

պոտենցիալ

ազդեցություն

ունենալ

հողերի

էկոհամակարգերի, սննդարար նյութերի փոխանակման, ստրուկտուրային կայունության և ջրի

487

պահպանման հնարավորության վրա: Դա իր հերթին ազդում է փակման փուլում փոփոխության
և վերականգնման նկատմամբ հողերի դիմացկունության վրա:
Հողի ռեսուրսի զգայունությունը գնահատվել է միջին՝ որպես ԹԱԴ-ից աղտոտման
երկրորդային ազդեցություններ, իսկ փոփոխության մագնիտուդը ՝ միջին կամ բարձր ՝ կախված
ազդակիր հողերի տարածքից: Մեղմացման միջոցառումների բացակայության դեպքում ԹԱԴ-ից
այս աղտոտման ազդեցությունը էական կլինի:

Փոշու նստվածք
Ծրագրի

շինարարության

և

շահագործման

ընթացքում

գործողությունների

իրականացման հետևանքով հանքաքարերից առաջացող փոշին կարող է նստել Ծրագրի
զբաղեցրած գոտու շրջակա մերկացած հողերի վրա: Կոշտ մասնիկների նստվածքը կարող է
կարճաժամկետ և երկարաժամկետ բացասական ազդեցություն ունենալ հողի որակի վրա:
Կարճաժամկետ

ազդեցությունները

սննդաշրջանառության

ներառում

ժամանակավոր

են

կորուստը,

Կենսաբանական
որը

կհանգեցնի

ֆունկցիայի
հողի

և

արժեքի

ժամանակավոր անկման, քանի որ հողօգտագործման տեսանկյունից քիչ պիտանի կլինեն:
Մասնիկների նստեցման հետևանքով առաջացած կարճաժամկետ ազդեցությունները կապված
են

պատահական

գործոնների

հետ,

ինչպես

օրինակ՝

սեզոնային

եղանակային

փոփոխությունները:
Երկարաժամկետ ազդեցություններ վնասակար են և կպահպանվեն նույնիսկ փակման
փուլից հետո: Հողի քիմիական կազմի երկարաժամկետ փոփոխությունները, որոնք առաջացել
են մասնիկների նստեցման հետևանքով, կարող են ունենալ երկարաժամկետ հետևանքներ
տեսակների մրցակցության և բնական կենսամիջավայրերում նրանց խմբերի կազմի վրա:
Մասնիկների նստեցման արդյունքում դրական ազդեցություններ նույնպես ակնկալվում
են, այդ թվում՝ հողի փխրեցում. ապարների փոշին գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվել է
որպես հողի պարարտացման արդյունավետ միջոց: Այն կարող է բարձրացնել հողի
ստրուկտուրային կայունությունը՝ ջրի և սննդանյութերի պահեստավորման հնարավորության
մեծացման շնորհիվ, որի արդյունքում հողը կդառնա բարենպաստ բույսերի ավելի շատ
տեսակների համար և տարբեր նպատակներով օգտագործման համար: Ավելին, հայտնաբերվել
է, որ մասնիկների նստեցումը նպաստում է հողի հիդրոլոգիայի բարելավմանը, թթվային հողերի
կանխմանը և հողում բույսերին հասանելի կալիումի պարունակության բարձրացմանը 1:
Նախնական տեղանքում հողերի զգայունությունը գնահատվում է ցածր, քանի որ
քիմիական կազմը պայմանավորված է հողմահարված ապարների կազմով, որոնք Ծրագրի
արդյունքում կենթարկվեն հանքամշակման: Փոշու առաջացման աղբյուրների հարակից

1

Barrie Oldfield, 1996. Rock Dust Puts Out More Than You Think. Sixth International Permaculture Conference & Convergence.
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տարածքներում,

օրինակ`

փոխադրման

ճանապարհները,

ազդեցության

ուժգնությունը

գնահատվում է ցածր և ոչ կարևոր: Այդուհանդերձ, փոշեգոյացման այնպիսի աղբյուրներին,
ինչպես

օրինակ՝

բացատար

ճանապարհներին

հարակից

վայրերում

փոշու

նստման

մակարդակները կարող են ավելի բարձր լինել, իսկ ազդեցության ուժգնությունը կլինի
չափավոր: Հանքի բացվածքի շուրջը սահմանվել է 50մ բուֆերային գոտի: Այս գոտում փոշու
նստվածքագոյացումը կլինի ամենաշատը: Հողի վրա փոշու նստվածքագոյացման հնարավոր
դրական ազդեցությունները կլինեն երկարաժամկետ և ակնհայտ կդառնան հանքի փակումից
հետո: Փոշու նստեցման պոտենցիալը Ծրագրի ամբողջ ընթացքում դիտարկվել է 2.2 բաժնում:

Ծրագրի ենթակառուցվածքների հետ կապված արտահոսքեր
Մեքենաներից և վերամշակման գործընթացից հեղուկ արտահոսքերը հիմնականում
քսայուղեր

և

վառելիքի

հետքեր

են:

Դա

կարող

է

առաջացնել

հողերի

աղտոտում

հողակույտերում կամ նախնական տեղանքում և շահագործման տարածքների հարակից
վայրերում: Այս հնարավոր ազդեցությունը կպահպանվի կարճաժամկետ կտրվածքով, սակայն
կարող է լինել նաև երկարաժամկետ` կախված աղտոտման ծավալներից: Դա կարող է ներառել
յուղերի, աղաթթվի հետքեր և այլ նյութերի արտահոսքեր, որոնք օգտագործվել են ոսկու
կորզման ժամանակ: Զգայունությունը գնահատվել է միջին, քանի որ հողը աղտոտման որոշ
փոքր աղբյուրների նկատմամբ դիմացկուն կլինի: Հնարավոր ազդեցությունների մագնիտուդը
կլինի միջին` կախված աղտոտման աստիճանից: Հնարավոր են երկրորդային ազդեցություններ
վերականգման ընթացքում, երբ հողերը հնարավոր չի լինի մաքրել և աղտոտման արդյունքում
անհրաժեշտ կլինի հեռացնել: Այդ պատճառով մեղմացման միջոցառումների բացակայության
դեպքում հնարավոր ազդեցությունը զգալի կլինի:

Ցիանիդային աղտոտում
Ցիանիդով հողի աղտոտումը կարող է պայմանավորված լինել ոսկու հանքաքարի
կորզման

և

մշակման

ժամանակ

ԿՏՀ-ից,

կուտակման

ավազաններից

և

ավելի

քիչ

ԱԴՌՎտեղամասից արտահոսքերով: Ցիանիդով հողի աղտոտման ռիսկը անհավանական է,
սակայն եթե պատնեշները, դրենաժային ջրանցքների և գեոմեմբրանային միջադիրների
աշխատանքը խափանվի կամ աղտոտված փոշին լցակույտից արտանետվի օդ և նստի հողի
մակերեսին, ազդակիր տարածքում ազդեցությունները կլինեն բացասական:
Այսպիսով, ռեսուրսի զգայունությունը բարձր է, իսկ փոփոխության նկատմամբ
մագնիտուդը

միջին,

ուստի

ազդեցությունը զգալի կլինի:

մեղմացնող

միջոցառումների

բացակայության

դեպքում
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5.4.2 Ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումներ
Հողային ռեսուրսի և հողի ստրուկտուրայի կորուստ
Բնական հողերի խախտում Ծրագրի տարածքում
Բնական

հողերը

Ծրագրի

տարածքում

ներառում

են

գյուղատնտեսական,

անասնապահական նպատակներով և որպես կրիտիկական կենսամիջավայրեր, ինչպես

մատնունի

օրինակ՝

ծիրանավորի

կենսամիջավայրը,

առանձնացված

հողերը:

Գյուղատնտեսական և անասնապահական նպատակներով օգտագործվող հողեր ընդհանուր
տեղամաս ունեն, քանի որ խոտհարքերը ապագայում կարող են օգտագործվել որպես
պոտենցիալ արոտավայրեր կամ չոր խոտի աճեցման տարածքներ՝ կախված եղանակային
պայմաններից: Հողերի փոփոխվող բնույթը, որի պատճառով էլ տարբեր նպատակներով
օգտագործվող հողամասեր են առկա, հանգեցրել է տարբեր մեղմացման միջոցառումների
մշակման՝ ըստ հետփակման փուլում նախատեսված հողօգտագործման տեսակի (5.4.3.
աղյուսակ):

Աղյուսակ 5.4.3. Բնական հողերի խախտում Ծրագրի տարածքում
Հողատեսք
Հողօգտագործում
Գյուղատնտեսական
Դարչնագույն անտառային տափաստանային
Խոտհարք
Գյուղատնտեսական
Լեռնային շագանակագույն
Խոտհարք
Գյուղատնտեսական
Լեռնային սև
Խոտհարք
Խոտհարք
Լեռնամարգագետնային տափաստանային
Կրիտիկական կենսամիջավայրեր
Խոտհարք
Լեռնամարգագետնային
Կրիտիկական կենսամիջավայրեր

Գյուղատնտեսական նպատակով

օգտագործվող հողերը կազմում են Դարչնագույն

անտառային տափաստանային , Լեռնային շագանակագույն և Լեռնային սև հողերը: Դրանք, ըստ
գնահատման,

զգալի

ազդեցություն

կկրեն

Ծրագրի

իրականացման

արդյունքում,

եթե

մեղմացման միջոցառումներ չիրականացվեն (5.4.2 բաժին), քանի որ Ծրագրի ազդակիր
տարածքում, որտեղ հողերի խախտումը անխուսափելի է, հանքի փակումից հետո հողերի
վերականգնումը գյուղատնտեսական նպատակով օգտագործման համար հնարավոր է:
Բոլոր այն հողատեսքերը, որտեղ առկա են խոտհարքեր (Աղյուսակ ), հաճախ
օգտագործվում են որպես արոտավայրեր և, եղանակային պայմաններից կախված՝ չոր խոտի
դաշտեր: Հետևաբար մեղմացման միջոցառումների բացակայության դեպքում, հնարավոր
ազդեցությունը այս հողերի վրա կարող է զգալի լինել, որը իր հերթին հանքի փակումից հետո
կդժվարացնի ռելիեֆի սկզբնական վիճակին վերադարձնելու հնարավորությունը:
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Լեռնամարգագետնային տափաստանային և Լեռնամարգագետնային հողերը բնորոշ են
նաև կրիտիկական կենսամիջավայրերին (Աղյուսակ ), այդ թվում՝ մատնունի ծիրանավորի
կենսամիջավայրը: Այս կրիտիկական կենսամիջավայրերի պատճառով այդ հողերում հանքային
գործունեության ազդեցությունը կլինի զգալի այդտեղ տարածված կենսաբազմազանության
առումով: Հետևաբար մշակվել են հատուկ մեղմացման միջոցառումներ՝ ուղղված այդ
կենսամիջավայրերի պահպանմանը, թե՛ նրանց տեղափոխման, տնկարանային աճեցման, թե՛
փակումից հետո դրանց վերականգնման նպատակով:
Հետևյալ միջոցառումների արդյունքում Ծրագրի ազդակիր տարածքում ընդհանուր առմամբ
կնվազի հողային ռեսուրսի կորուստը:


Հողը կհեռացվի ձնածածկույթի բացակայության և չոր եղանակային պայմանների
ժամանակ:



Հողի բերրի շերտի թմբերի բարձրությունը չի գերազանցի 3 մ-ը, որի նպատակն է
մեղմացնել գործունեության վիզուալ ազդեցությունը: Ենթահողի թմբերի բարձրությունը
չի գերազանցի 5 մ-ը:



Հողային

ռեսուրսների

սահմանափակում

է

վերահսկում
հողի

հետ

միայն

կապված

չափազանց

չոր

գործունեությունը

ամիսներին,

որը

մայիս-հոկտեմբեր

ամիսներին միայն (թեև այս ժամանակահատվածը կարող է ավելի երկար տևել, եթե
ձյունածածկ չլինի):


Հողի բերրի շերտի կտրում, տեղափոխում և պահեստավորում՝ ենթահողի մշակումից
անկախ:



Հողի բերրի շերտի երկայնքով երթևեկող տեխնիկայի կրճատում:

Կրիտիկական կենսամիջավայրերի (օրինակ՝ մատնունից ծիրանավորի) հողերը կհեռացվեն
և կպահեստավորվեն առանձին փակումից հետո այս կենսամիջավայրի վերականգնման
նպատակով օգտագործման համար: Դա արվելու է ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված տեսակների
հողային պայմանները պահպանելու նպատակով: Այդ հողերը կպահեստավորվեն այլ
հողաթմբերից առանձին տարբեր հողատեսքերի միջև աղտոտումը նվազեցնելու նպատակով:
Այս կենսամիջավայրերին բնորոշ հողերում որոշակի տարրերի բնական պարունակությունները
բարձր են, ինչը նպաստել է համապատասխան կենսամիջավայրերի ստեղծմանը՝ կրճատելով
տեսակների մրցակցությունը ընդհանուր առմամբ դժվար պայմանների պատճառով: Այդ
հողաթմբերը կպարունակեն քարեր և ժայռաբեկորներ, որոնք հողի հետ հեռացվել են:
Շահագործման փուլում դրանք անհրաժեշտ կլինի պաշտպանել էրոզիայից: Այդ հողը կարելի է
նաև օգտագործել

մատնունի ծիրանավորի տեղափոխման, տնկարաններում դրա աճեցման

կամ հանքի փակումից հետո, հողերի սերմնամարգերի միջոցով, մատնունի ծիրանավորի
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կենսամիջավայրի վերականգնման նպատակով:

Ծրագրի տարածքից դուրս բնական հողերի խախտում
Շինարարության արդյունքում կխախտվեն նաև Ծրագրի տարածքից դուրս գտնվող
հողեր: Ժամանակավոր հարմարությունների զբաղեցրած տարածքը, օր.՝ շինարարության
մոտեցնող ճանապարհները և սարքավորումների, օժանդակ նյութերի համար մաքրված
տարածքները, հնարավորինս կնախագծվեն այնպես, որ համընկնեն Ծրագրի երկարաժամկետ
պահանջների հետ՝ հողերի խախտումը և երկարաժամկետ ազդեցությունները նվազեցնելու
նպատակով:

Շինարարության

ժամանակավոր

վերջում

կամ

հարմարությունները

այլևս

անհրաժեշտ

կհանվեն

չլինելու

և

դեպքում

տարածքները

կբարեկարգվեն`պահեստավորված հողերի հաշվին Հանքի ռեկուլտիվացիոն, փակման և
վերականգնման

պլանում

նշված

ընթացակարգերի

համաձայն:

Հանքի

տեխնիկայի

և

մեքենաների երթևեկությունը հնարավորինս կսահմանափակվի գործող ճանապարհներով,
մոտեցնող և բեռնափոխադրման ճանապարհներով՝ Ծրագրի զբաղեցրած տարածքից դուրս
բնական հողերի խախտումից խուսափելու նպատակով: Վերջինս ներառում է ոչ պետքական
մոտեցնող

ճանապարհների

աստիճանաբար

վերականգնում,

որը

նախատեսված

է

Կառավարման շրջանակային պլանում (ԿՇՊ) ` տորֆի կամ հողերի վերականգնման,
տարածքների կրկնակի սերմնացանի

գործընթացների շրջանակում: Ոտքի ճանապարհները

նույնպես հնարավորինս կսահմանափակվեն գործող մոտեցնող ճանապարհներով կամ
արահետներով:
Հողի էրոզիա
Հողի

վերին

շերտի

էրոզիայի

հետ

կապված

ազդեցությունները

կմեղմացվեն

նստվածքների և էրոզիայի վերահսկման միջազգային լավագույն արդյունաբերական փորձի
միջոցով, որոնք կկիրառվեն Ծրագրի բոլոր տեղամասերի համար, ներառյալ՝ պահեստավորված
հողի կույտերը: Ծրագրի Հանքի ռեկուլտիվացիոն, փակման և վերականգնման պլանում
(ՀՌՓՎՊ) ընդգրկված կլինեն էրոզիայի վերահսկման համար անհրաժեշտ ազդեցությունների
մեղմացման

միջոցառումներ,

ներառյալ՝

մանրամասն

տեղեկություններ

էրոզիայի

կանխարգելման և նստվածքների վերահսկման միջոցառումների վերաբերյալ, որոնք կարող են
անհրաժեշտության դեպքում կիրառվել Ծրագրի աշխատանքների իրականացման տարածքում:
Խախտված տարածքների բուսականության վերականգնման գործընթացը կնպաստի հողի
էրոզիայի ազդեցությունների երկարաժամկետ կտրվածքով մեղմացմանը հետփակման փուլում:
Հողի բերրի շերտի հեռացման և պահպանման ընթացքում վերահսկման հետևյալ
միջոցառումների իրականացումը կմեղմացնի էրոզիայի կամ նստվածքների ծավալների
ավելացման հնարավոր ազդեցությունը, որ կարող է առաջանալ հողի օգտագործման և
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պահպանման ընթացքում.


Նստվածքների վերահսկման գեոտեքստիլ հարմարանքի, պարզարանների և/կամ ծղոտե
հակերի օգտագործում՝ շինհրապարակում նստվածքների տեղափոխումը նվազեցնելու
նպատակով: Միջազգային լավագույն փորձը կկիրառվի շինարարական տարածքից
մակերևութային արտահոսքից խուսափելու նպատակով, որը կկրճատի սկզբնական
տեղամասից տեղափոխվող նստվածքների ծավալը:



Աշխատանքային տարածքներից «մաքուր» (առանց ուղղակի շփման) ջրերի հեռացում.



Փոշու զսպում՝ խոնավեցման կամ փոշու վերահսկման միջոցների կիրառմամբ.



Աշխատանքների իրականացման տարածքի չափաբերում, որպեսզի մակերևութային
հոսքն ուղղորդվի առուների միջով, որի նպատակն է նվազեցնել հոսքի արագությունը և
էրոզիայի հնարավորությունը.



Հոսքաջրերի հավաքում և պոմպամղում նստվածքային ավազաններ, կամ հնարավոր
ազդեցության ենթարկվող ջրերի մաքրում, ներառյալ սարքավորումների ախտահանման
համար օգտագործվող ջրերը և ազդեցության ենթարկվող հոսքաջրերը.



Տիղմի վերահսկման միջոցառումների պարբերաբար ստուգում և պահպանում.



Ժամանակավոր հեղեղաջրերի պահպանման հնարավորության ապահովում.



Հողային հիմքի

կամ պաշարների

նյութերի` համապատասխան հարմարանքով

ստուգում.


Շինարարության համար չօգտագործված մաքրված տարաքծների հողով ծածկում և
բուսականության վերականգնում, հողի բերրի շերտի պաշարների վրա բուսականության
ծածկի ստեղծում.



ՏՋԿՊ-ի իրականացում ՝ մակերևութային ջրային մարմինների վրա շինհրապարակի
հոսքաջրերի ազդեցությունները և շինարարության հետևանքով առաջացած էրոզիայի
վերահսկման միջոցառումների արդյունավետությունը գնահատելու նպատակով:

Խախտված և պահպանվող հողերը կկառավարվեն հետևյալ կերպ.


Այն տարածքներում, որտեղ ենթակառուցվածքի կառուցման համար կպահանջվի
կարճաժամկետ

խախտում,

հողերը

ժամանակավոր

կպահեստավորվեն,

և

շինարարության ավարտից հետո կկատարվի հետլիցք և մակերևույթի բուսածածկի
վերականգնում:


Այն տարածքներում, որտեղ երկարաժամկետ խախտում կպահանջվի (շահագործման
փուլի ընթացքում) հողը կպահպանվի թմբերով, և համապատասխանության դեպքում
վերին շերտը կանջատվի ենթաշերտից: Բոլոր հողաթմբերը կցանվեն խոտի խառը
սերմերով, որոնք հարմար են պահպանման տեղանքին, և կպահվեն շահագործման
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փուլի ողջ ընթացքում:
ՀՌՓՎՊ-ը ներառում է հողերի վերականգնման ընթացակարգեր, որպեսզի հնարավորության
դեպքում

աստիճանաբար

վերականգնվեն

շինհրապարակի

ավարտված,

խոտածածկ

տարածքների վերածված հատվածները: Կոշտ լեռնային միջավայրերում դժվար կլինի բնական և
կիսաբնական

բուսականության

մշակումը

և

վերականգնումը

տեղական

փորձի

հնարավորությունների սահմանափակության պատճառով և կապված համապատասխան հողի
և բույսերի առկայության հետ: Հետևաբար հողերի և բուսականության վերականգնման համար
անհրաժեշտ

է

նախապես

իրականացնել

հետազոտություն

և

փորձարկումներ՝

հողի

փոխարինման, հողի ձևավորման նյութերի ստեղծման և բարելավման, բուսականության
վերականգնման և հետագա խնամքի լավագույն մոտեցումները սահմանելու նպատակով :
Հնարավորության սահմաններում և ՀՌՓՎՊ-ում
վերականգնման

ընթացքում

կիրականացվեն

ընդգրկված նախագծերի համաձայն`

հողերի

խախտման

ազդեցությունների

մեղմացման միջոցառումներ: Շինարարության ընթացքում պահեստավորված և այդ ընթացքում
պատշաճ կերպով պահպանված հողի բերրի շերտը կբաշխվի վերատեսակավորված հողային
մակերեսների

միջև՝

բուսականության

վերականգնմանն

աջակցելու

նպատակով:

Վերականգնման պլանը կիրականացվի որպես հանքի փակման գործընթացի կարևոր
բաղկացուցիչ մաս, որը

կներառի այլևս չպետքական ճանապարհների աստիճանական

վերականգնում` հողի մակերևույթի վերականգման և խախտված հողերի կառավարման
միջոցառումների հետ համատեղ:

ԿՏՀ-ի, մանրացման տեղամասի տարածքի, հանքատար

ճանապարհների և Ծրագրի աշխատանքների այլ ենթակառուցվածքների համար անհրաժեշտ
կլինեն վերականգնման մանրամասն պլաններ, որոնք կկազմեն ՀՌՓՎՊ-ի մի մաս:
Հողի բերրի շերտի հողակույտերի կառավարում
Հողի բերրի շերտի կույտերը

կնախագծվեն և կպահվեն այնպես, որ հնարավորինս

պահպանվի պաշարված նյութերի ամբողջականությունը: Մասնավորապես, հողի բերրի շերտը
կպահվի մինչև 5 մ բարձրությամբ թմբերով՝ տոփանման և պահպանման ընթացքում հողի
ֆիզիկական

և

կենսաբանական

փոփոխությունների

հնարավորությունը

նվազեցնելու

նպատակով: Վերականգնման նպատակով հողի ենթաշերտը կպահվի մինչև 10 մ բարձրությամբ
թմբերով:
Հողի պաշարները կտեսակավորվեն՝ հոսքից հնարավորինս ազատվելու նպատակով, և
դրանց վրա կցանվեն բույսերի համապատասխան խառը սերմեր՝ պահեստավորման ընթացքում
հողի բերքատվությունը պահպանելու և էրոզիայի հնարավորությունն էլ ավելի նվազեցնելու
նպատակով: Թմբերի մակերեսի կայունացման համար կօգտագործվի խոտի սերմերի
համապատասխան խառնուրդ:
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Հողի բերրի շերտի աղտոտում

Արտահոսքեր և և կաթոցներ
ԱԻՊԱԱՊ -ի իրականացումը ուղղված է հողի և ջրի որակի վրա հնարավոր բացասական
ազդեցությունների

մեղմացմանը,

որոնք

կարող

շահագործման բնականոն պայմաններում

են

առաջանալ

շինարարության

կամ

պատահական հեղուկ արտահոսքերից կամ

կաթոցներից:
Ցիանիդ պարունակող լուծույթների մերձակայքում և ԿՏՀ-ի տարածքում աշխատողներին
անհրաժեշտության
անձնական

դեպքում

կտրամադրվի

պաշտպանության

միջոցներ

մասնագիտացված

(ԱՊՄ):

ՑԿՊ-ում

վերապատրաստում

ընդգրկված

են

և

ցիանիդի

օգտագործման և կառավարման հատուկ ընթացակարգերը, որոնք համապատասխանում են
Ցիանիդի կառավարման միջազգային օրենսգրքի պահանջներին: Պլանում ընդգրկված են նաև
հեղուկ արտահոսքերից խուսափման, կանխման և մաքրման ընթացակարգերը:
ԹԱԴԿՊ-ը

ուղղված

է

հողերի

և

ջրի

որակի

վրա

հնարավոր

բացասական

ազդեցությունների մեղմացմանը ԹԱԴ-ի արտադրամասից ԹԱԴ-ի պատահական արտահոսքի
դեպքում: ԹԱԴԿՊ-ում մանրամասն ներկայացվում են հատուկ միջոցառումներ՝ հանքից ԹԱԴ-ի
արտահոսքի մեղմացման և հողերի ու ջրերի մաքրման նպատակով:
Համապատասխան պաշտպանողական միջոցներ կպահանջվեն այն տարածքներում,
որտեղ հնարավոր են հեղուկ արտահոսքեր, օր.՝ պահպանման ավազանները: Տարածքներում,
որտեղ օգտագործվում են քիմիական նյութեր, վառելանյութեր կամ քսանյութեր, կկատարվի
համապատասխան գծանշում կամ հատակապատում՝ հողերի վրա հնարավոր պատահական
հեղուկ արտահոսքերը կանխելու նպատակով:
Կոնկրետ տարածքում պահվող կամ օգտագործվող նյութերի համար կտրամադրվեն
համապատասխան սորբցիոն նյութեր, որոնք կպահվեն հեշտ հասանելի վայրում` կաթոցների
կամ պատահական հեղուկ արտահոսքի դեպքում հնարավորինս արագ այն կանխելու և սրբելու
նպատակով, որը կկանխի հարակից հողերում նրա տարածումը և դրանց աղտոտումը:
Մոնիտորինգի հորերից պարբերաբար կկատարվի նմուշառում՝ ԴԱԼ-ի տեղամասից
որևէ անցողիկ լուծույթի վերգետնյա կամ ստորգետնյա արտահոսքը և հարակից չխախտված
հողերի աղտոտման հնարավորությունը ստուգելու նպատակով:
Աղբանոցի
հայտնաբերման

արտաքին/ստորերկրյա
համակարգ:

Արտահոսքի

մակերեսներով

կտեղադրվի

արտահոսքի

հայտնաբերման

համակարգի

պարբերաբար

մոնիտորինգի միջոցով հնարավոր կլինի հայտնաբերել կայանից խողովակի միջով թափվող
նյութերի արտահոսքի ցանկացած ներթափանցում: Համակարգի կողմից գրանցված ցանկացած
արտահոսք կենթարկվի քիմիական կազմի վերլուծության՝ որոշելու, թե որքանով այն կարող է
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ազդեցություն ունենալ հողի որակի և ջրային ռեսուրսների վրա, և հիմք հանդիսանալու
ազդեցությունների մեղմացման հետագա միջոցառումների գնահատման համար:

Փոշու նստեցում
Հողի մակերևույթին փոշու նստեցումը նվազեցնելու նպատակով փոշու զսպման
միջոցառումներ

կնախատեսվեն,

որը

նվազագույնի

կհասցնի

ազդեցությունները:

Այս

մեղմացնող միջոցառումները կիրականացվեն շինարարության և շահագործման ընթացքում՝
հանքային գործունեության հետևանքով փոշու արտանետումները վերահսկելու նպատակով:
Բնական կենսամիջավայրի ստեղծման նպատակով հողերի վերականգնում
Ծրագրի արդյունքում խախտված բնական կենսամիջավայրերին, բնորոշ հողերը կկտրվեն և
կպահեստավորվեն առանձին, նրանց՝ փակումից հետո տեղափոխման նպատակներով հետագա
օգտագործման նպատակով: Այս բնական կենսամիջավայրերին նպաստող հողերը փխրուն են և
խախտման հետևանքով էրոզիայի արդյունքում կարող են վերանալ: Տրված միջոցառումների
իրականացումը

կապահովի

հողի

այն

բավարար

ծավալը,

որը

կնպաստի

բնական

կենսամիջավայրերի վերականգնմանը և կփոխհատուցի Ծրագրի ամբողջ կենսունակության
ընթացքում այս հողային ռեսուրսների կորուստը.


Բացահանքի մակերևույթի փխրուն ապարները կկուտակվեն փորված և հանված հողի
հետ միասին նախքան բացահանքի շահագործումը:



Քար-հող

խառնուրդը

կպահեստավորվի

առանձին

մատնունի

ծիրանավորի

վերականգնման ժամանակ օգտագործման նպատակով:
Քար-հող խառնուրդի վերափռում՝ 0.2 մ հզորությամբ, այն տեղամասերում, որտեղ
վերջնական ռելիեֆը նպաստում է հողի վերականգնմանը և ձևավորմանը:
Վերականգնված հողերի կառավարում
Հողերի վերականգնմանը հաջորդող բուսականության վերականգնման ծրագիրը կներառի
հետևյալը.


Հողի բերրի շերտի մշակում և հավասարեցում՝ խոտ ցանելու համար համապատասխան
մակերես ստեղծելու նպատակով.



Նախատեսել

հողի

մակերեսից

խոշոր

քարերի

հավաքման

աշխատանքներ,

և

հնարավորության դեպքում օգտագործել հողմահարված ապարները, որոնք հավաքվել
են մինչև հողերի խախտումը.


Հողի բերքատվության և քիմիական կազմի գնահատում՝ պարարտանյութերի հնարավոր
անհրաժեշտությունը որոշելու համար.



Ցանել խոտի համապատասխան խառը սերմեր, որոնք ընտրվել են՝ ելնելով հողի
տեսակից և մինչև ձմեռվա ձյան տեղումները բարձրությունից, որպեսզի խոտը բավարար

496

ժամանակ ունենա ծլելու և աճելու համար.


Առնվազն հինգ տարի շարունակ անընդհատ խնամք:

Հետագա խնամքի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկությունները ներկայացված են ՀՌՓՎՊ-ում:

5.4.3 Հողերի վրա մնացորդային ազդեցություններ
Հաշվի առնելով ազդեցությունների մեղմացման համապատասխան միջոցառումների
իրականացումը, ինչպես նաև վերականգնման պլանի համաձայն` հանքի փակման փուլում ռեկուլտիվացիայի ենթակա տարածքների բուսականության վերականգնումը, հողերի վրա կլինեն
փոքր և ոչ էական մնացորդային ազդեցություններ: Հողային ռեսուրսի կորուստը բացահանքերի,
ԿՏՀ-ի և ԴԱԼ տեղամասերի արդյունք է, քանի որ այդ տեղամասերում հողի նախկին պրոֆիլներին համապատասխան վերջնական ռելիեֆը, կամ նախահանքային միջավայրը չեն վերականգնվի: Այդ պատճառով այս տեղամասերում հողային ռեսուրսի երկարաժամկետ փոփոխությունները կլինեն խոշոր և էական, քանի որ դրանք չվերականգնվող են: Ռեկուլտիվացիայի և
բուսականության վերականգնման միջոցառումները նպատակաուղղված են վերականգնելու
մինչև հանքաարդյունահանումը եղած տափաստանային խոտածածկ բուսականությունը:
Հողային ռեսուրսի և հողի կառուցվածքի կորուստ
Ազդեցությունների մեղմացման հատկորոշված միջոցառումներն արտացոլում

են

արդյունաբերական լավագույն փորձը և կկիրառվեն Շինարարության բնապահպանական
կառավարման պլանի միջոցով` հողերի հետ կապված զանգվածային աշխատանքների
իրականացման ժամանակ: Չնայած մեղմացման միջոցառումներին, մնացորդային ազդեցության
կարևորությունը Ծրագրի տարածքում բնական հողերի կորստի պատճառով կլինի խոշոր, քանի
որ խախտվելուց հետո այդ հողերն ամբողջությամբ չեն վերականգնվի: Մեղմացման այս
միջոցառումները հաշվի առնելով՝ հողերի կառուցվածքի վրա մնացորդային ազդեցությունն ըստ
էականության համարվում է փոքր:
Հողի բերրի շերտի աղտոտում
Ազդեցությունների մեղմացման հատկորոշված միջոցառումներն արտացոլում

են

արդյունաբերական լավագույն փորձը: Մնացորդային ազդեցությունն գնահատվում է փոքր և ոչ
էական:
Վերականգնված հողերի կառավարում
Ռեկուլտիվացիայի և վերականգնման գործընթացների կառավարման պլանավորումը
նույնպես արտացոլում է արդյունաբերական լավագույն փորձը և վերհանվել է Հանքի
ռեկուլտիվացիոն, փակման և վերականգնման պլանում (ՀՌՓՎՊ): Հաշվի առնելով այն
հանգամանքը, որ բոլոր վերականգնված հողատարածքները փակումից հետո հինգ տարի
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շարունակ

ենթարկվելու

են

հետագա

ակտիվ

խնամքի՝

մնացորդային

ազդեցությունն

գնահատվում է փոքր և ոչ էական: Փակումից հետո հանքի` շահագործման փուլի
համեմատությամբ վերականգնումը և ՀՌՓՎՊ-ի պահանջների կատարումը, հետևաբար,
հետագա խնամքի համապատասխան կառավարման դեպքում կհանգեցնեն աննշան, ոչ կարևոր
մնացորդային ազդեցության:
Աղյուսակ 5.4.4.-ում ներկայացվում է հողերի վրա ակնկալվող ազդեցությունների,
համապատասխան շահագործման փուլի, ազդեցությունների մեղմացման նախատեսված
միջոցառումների համառոտ նկարագրությունը:
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ՇՆ

ՇԳ

Նշանակալիու
թյուն (3)

Աշխատանքներ

Փուլ (2)

Աղբյուր

Հիմնական ընկալիչ
(1)

Աղյուսակ 5.4.4. Հողերի վրա ազդեցությունների համառոտ նկարագրությունը

ԿԺ

Ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումներ

Կառավարման
/մոնիտորինգի պլան

ԵԺ

Հողային ռեսուրսի կորուստ

Բնական հողերի
կորուստ

Շինարարական
աշխատանքներ

Հողի էրոզիա

Շինարարական
աշխատանքներ, հողի
շարունակական
կառավարում

Հ

Հ,
ՄՋ,
ՍՋ

X

X

ԽՄ

ԽՄ

ԽՄ

Մ

 Հողի բերրի շերտը և ենթաշերտը հանելուց
առաջ հստակ տարանջատել հողի խախտման
տարածքը.
 Նախօրոք սահմանել և նշել հողի
պահպանման տարածքը.
 Հստակ սահմանել հանված հողաշերտերի և
պաշարների պահպանման տարածքների
միջև փոխադրման ուղեգծերը:
 Կիրառել էրոզիայի, նստվածքների և դրենաժի
վերահսկման միջոցառումներ՝
էրոզիայի,նստվածքների և մակերեսային
հոսքի ծավալների ավելացումը կրճատելու
նպատակով.
 Մաքրման աշխատանքների ընթացքում
խնայել և պահպանել հնարավորինս շատ
հողի բերրի շերտ, և էրոզիան նվազեցնելու
նպատակով` պաշարների վրա ստեղծել
բուսական ծածկ.
 Համապատասխան դրենաժային
միջոցառումների (առուների, ջրանցքների,
փակ դրենաժների, նոսրացման ավազանների)
իրականացում՝ մակերևույթային ջրահոսքը
թեք լանջերով նվազեցնելու նպատակով, որը

Տարածքի
Կառավարման Պլան)

Արտակարգ
իրավիճակներին
պատրաստվածության և
արտահոսքերի
արձագանքման պլան

Նշանակալիու
թյուն (3)

Աշխատանքներ

Փուլ (2)

Աղբյուր

Հիմնական ընկալիչ
(1)
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ՇՆ

ՇԳ

ԿԺ

Ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումներ

Կառավարման
/մոնիտորինգի պլան

ԵԺ
կարող է հանգեցնել հողի մասնիկների
առանձնացման:
 Շինարարությունից հետո մաքրված
հողատարածքները հնարավորինս ծածկել
բուսականությամբ:

Շահագործման ընթացքում հողի կառուցվածքի կորուստ

Վերամշակում և
պահեստավորում

Հողի շարունակական
կառավարում

Հ

X

Հ,
ՄՋ,

X

Մ

Մ

 Վերամշակել և պահեստավորել տարբեր
հողեր առանձին, ներառել տարբեր
հողատեսքեր, այդ թվում՝ հողի բերրի շերտը և
ենթահողի շերտը.
 Աշխատանքներն իրականացնել չոր
պայմաններում.
 Խուսափել հողային մակերեսների վրա
երթևեկությունից.
 Հողաթմբերի բարձրությունը բերրի շերտի
համար չպետք է գերազանցի 5 մ-ը, իսկ
ենթաշերտի համար` 10 մ-ը.
 Հողաթմբի մակերեսին ցանել խոտի խառը
սերմեր:

Մ

Մ

 Թթվային Ապարի Դրենաժի մեղմացման
պլանում ընդգրկված ԹԱԴ-ի կանխարգելման

Տարածքի
Կառավարման Պլան և
Հանքի
Ռիկուլտիվացիոն,
Փակման և
Վերականգնման Պլան

Թթվային Ապարի
Դրենաժի

Հողերի աղտոտում
ԹԱԴ-ի նստեցում

Շինարարության և
շահագործման

X

աշխատանքներ

Փոշու նստվածք

Հողի քիմիական
հատկություններ
և որակ

Փոխադրման
ճանապարհների
երթևեկություն

Սարքավորումների և
մեքենաների
պահպանման
տարածքներ,
պահեստավորում,
բեռնում/բեռնաթափում,
նյութերի օգտագործման
տարածքներ

Նշանակալիու
թյուն (3)

Աշխատանքներ

Փուլ (2)

Աղբյուր

Հիմնական ընկալիչ
(1)
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ՇՆ

ՇԳ

ԿԺ

միջոցառումներ

Հ

X

X

X

Մ

Մ

Կառավարման
/մոնիտորինգի պլան

ԵԺ

ՍՋ

Հ,
ՄՋ,
ՍՋ

Ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումներ

Ա

Ա

 Օդի որակի վրա ազդեցությունների
մեղմացման միջոցառումների շրջանակում
սահմանել փոշու վերահսկման
միջոցառումներ:
 Աշխատանքների իրականացման տարածքի
համար մշակել ԱԻԱԱՊ, Ցիանիդի
կառավարման պլան և հետևել դրանց
պահանջներին.
 Բոլոր համապատասխան աշխատողներին և
կապալառուի անձնակազմին տրամադրել
սկզբնական և խորացված
վերապատրաստում` Արտահոսքի կանխման,
արձագանքման և տեղայնացման և Ցիանիդի
կառավարման պլանների վերաբերյալ.
 Պատրաստ ունենալ վերահսկման և մաքրման
համապատասխան միջոցներ/պարագաներ.
 Քիմիական նյութերի, վառելանյութերի և

Կառավարման Պլան,
Արտակարգ
իրավիճակներին
պատրաստվածության և
արտահոսքերին
արձագանքման պլան,
Տեղամասային Ջրի
Կառավարման Պլան
Օդի Որակի, Աղմուկի և
Վիբրացիայի Պլան
Արտակարգ
իրավիճակներին
պատրաստվածության և
արտահոսքերին
արձագանքման պլան,
Ցիանիդի կառավարման
պլան և Տարածքի
կառավարման պլան
Բնապահպանական
քաղաքականություն

ՇՆ

ՇԳ

Նշանակալիու
թյուն (3)

Աշխատանքներ

Փուլ (2)

Աղբյուր

Հիմնական ընկալիչ
(1)
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ԿԺ

Ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումներ

Կառավարման
/մոնիտորինգի պլան

ԵԺ

քսանյութերի պահպանման տարածքներում
կատարել գծանշումներ կամ տեղադրել
հատակածածկ.
 Զանգվածային հեղուկների և վառելանյութերի
պահպանման տարածքների շուրջը
նախագծել և տեղակայել համապատասխան
չափով պաշտպանիչ տարածքներ.
 Անհրաժեշտության դեպքում օգտագործել
անձնական պաշտպանության միջոցներ և
իրականացնել մասնագիտական բժշկական
մոնիտորինգ:
Ռեկուլտիվացիայի և վերականգնման ընթացքում հողի և հողի կառուցվածքի կորուստ
 Կիրառել էրոզիայի և նստվածքների
վերահսկման միջոցառումներ՝ էրոզիայի և
նտվածքների ծավալների նվազեցման
նպատակով.
 Մաքրման աշխատանքների ընթացքում
Հողերի
Հ,
Հանքաարդյունահանման
Խխնայել և պահեստավորել հնարավորինս շատ
վերամշակում և
ՄՋ,
X
Մ
աշխատանքներ
Մ
հողի բերրի շերտ, պաշարների բարձրությունը
ռեկուլտիվացիա
ՍՋ
պահել առավելագունը 3 մ-ի սահմանում, և
էրոզիայի կրճատման նպատակով՝
պաշարների վրա ստեղծել բուսական ծածկ.
 Շինարարությունից հետո մաքրված
հողատարածքները հնարավորինս ծածկել

Տարածքի կառավարման
պլան, Արտակարգ
իրավիճակներին
պատրաստվածությանև
արտահոսքերին
արձագանքման պլան, և
Հանքի ռիլուլտիվացիոն,
փակման և
վերականգնման պլան

Բուսականության
վերականգնում

Փակումից հետո
հանքային
գործունեություն

Հ,
ՄՋ

Նշանակալիու
թյուն (3)

Աշխատանքներ

Փուլ (2)

Աղբյուր

Հիմնական ընկալիչ
(1)
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ՇՆ

ՇԳ

X

ԿԺ

Մ

Ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումներ

Կառավարման
/մոնիտորինգի պլան

ԵԺ

Ա

բուսականությամբ.
 Տեղադրել պինդ կավից միջադիր և
համապատասխան դրենաժային
համակարգեր՝ Ամուլսար լեռից
կոնտակտային ջրերի արտահոսքերի
հավաքման և դեպի ԴԱԼ ուղղորդման
նպատակով.
 Աղբանոցի տարածքում տեղադրել
անթափանց պատնեշ՝ կաթոցները կանխելու
նպատակով.
 Հնարավորության սահմանում իրականացնել
վերականգնման աշխատանքներ՝ հանքի
փակման պլանի համաձայն:
 Հողի վերամշակման ծրագիր վերականգնման
համար.
 Նվազագույնը 5 տարվա կտրվածքով հետագա
խնամքի կառավարման ծրագիր:

ՀՌՓՎՊ

Նշումներ՝
(1) Հիմնական ընկալիչներ՝ Հ = հող, ՄՋ = մակերևութային ջրեր, ՍՋ = ստորերկրյա ջրեր
(2) Ծրագրի փուլեր՝ ՇՆ = շինարարություն, ՇԳ = շահագործում
(3) Ակնկալվող էականության գնահատում՝ ԿԺ = կարճաժամկետ՝ ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումների իրականացմամբ, ԵԺ =
երկարաժամկետ՝ ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումների իրականացմամբ, Խ = խոշոր, Մ = միջին/մեղմ, Փ = փոքր, Ա = աննշան
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5.4.4 Եզրակացություններ
Հնարավոր ազդեցություններ
Ծրագրի զբաղեցրած տարածքի հողերի և հողածածկույթի վրա հանքի շինարարության,
շահագործման և փակման հետևանքները գնահատելու նպատակով` իրականացվել է
ազդեցությունների գնահատում:
Կարճաժամկետ ազդեցությունները Ծրագրի շինարարության և շահագործման փուլերի
ընթացքում առաջացած ազդեցություններն են: Դրանք ներառում են՝ հողային ռեսուրսի
կորուստ, հողի կառուցվածքի վատացում, հողի բերրի շերտի աղտոտում: Առաջին երկու
հնարավոր ազդեցություններն ընդհանուր առմամբ առնչվում են շինարարության փուլի հետ,
մինչդեռ երրորդը կարող է առնչվել ինչպես շինարարության, այնպես էլ շահագործման փուլերի
հետ (և ավելի քիչ նաև վերականգնման ընթացքում):
Երկարաժամկետ ազդեցությունները այն ազդեցություններն են, որոնք պահպանվում են
Ծրագրի փակումից հետո: Հողերի հետ կապված չորրորդ հնարավոր ազդեցությունը
վերականգման նպատակով հողի երկարաժամկետ օգտագործումն է:: Դա կարևոր հատկանիշ է,
որով

պայմանավորված

է

փակումից

հետո

բուսականության

վերականգնման

արդյունավետությունը և կենսամիջավայրի ստեղծումը, քանի որ հողի որակը, այդ թվում՝ նրա
պրոֆիլը և կառուցվածքային հատկանիշները, կարող են ենթարկվել բացասական ազդեցության
մեղմացնող միջոցառումների բացակայության դեպքում, որն էլ, իր հերթին, կարող է հանգեցնել
հողի երկարաժամկետ կորստի:
Մեղմացնող միջոցառումներ
Հողային ռեսուրսի պաշտպանման և պահպանման նպատակով ազդեցությունների
մեղմացման առաջնային միջոցառումը շինարարության և շահագործման փուլերում հողերի
կառավարումն

է:

Ազդեցությունների

մեղմացման

համապատասխան

միջոցառումների

իրականացման դեպքում, հաշվի կառնվի Ծրագրի ազդակիր տարածքի յուրաքանչյուր
հողատեսքի խոցելիությունը: Մեղմացնող միջոցառումները նվազագույնի են հասցնում հողային
ռեսուրսի վրա շինարարության ազդեցությունը: Դրանք ներառում են հողի կառավարման
ստանդարտ հնարքները, ինչպիսին են հողի հանման տարածքների հստակ տարանջատումը,
հողային

աշխատանքի

պայմաններում

և

կատարումը,

սահմանափակումը,

հողի

պահեստավորման՝

տարածքի

հողաթմբերի

և

համապատասխան

պահպանվող

բուսականության

եղանակային

հողաթմբերի

բարձրության

վերականգնումը:

Բնահողերի

էկոհամակարգի կորստի հետ կապված մնացորդային ազդեցությունները խոշոր են և
խախտվելուց հետո հեշտորեն հնարավոր չի լինի փոխարինել դրանք: Հանքի փակումից հետո
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հողերի

վերականգնման

նպատակով

հողօգտագործման

առումով

մնացորդային

ազդեցությունները համարվում են աննշան և ենթակա են ՀՌՓՎՊ-ի պահանջներին:
Բոլոր հողերի քիմիական կազմի հետազոտությունները ցույց են տվել, որ դրանց բնորոշ է
բարձր

բնական

մետաղային

պարունակություններ:

Դրանք

կպահպանվեն

հատուկ

կենսամիջավայրերի տեղափոխման և վերականգնման նպատակով օգտագործման համար:
Շահագործման

փուլում

քիմիական

նյութերի

և

վառելանյութերի

կառավարման

գործընթացը նկարագրվել է կառավարման պլաններում, որոնք արտացոլում են հանքահանման
գործունեությանն առնչվող արդյունաբերական լավագույն փորձը: Օրինակ՝ ՑԿՊ-ն ցիանիդի
օգտագործման առումով, ԱԻԱԱՊ-ն՝ հեղուկ արտահոսքերի դեպքում, ԹԱԴԿՊ-ն՝ ԹԱԴ-ի
դեպքում:

Նշված

արդյունաբերական

նորմերի

հիման

վրա

ստեղծված

և

կիրառվող

կառավարման պլանները նվազագույնի են հասցնում հողային ռեսուրսի վրա ազդեցությունները
և հետևաբար համարվում են ոչ էական:
Հողային ռեսուրսի վրա մյուս ազդեցությունները նվազագույնի են հասցվում հողերի
վերամշակման, պահեստավորման և վերականգնման համապատասխան գործընթացների
ժամանակ մեղմացման միջոցառումների միջոցով:: Դրանք կարող են կենտրոնացած լինել
հետևյալի վրա՝ պահեստավորված հողերի տեղափոխում ընկալիչների՝ ռեկուլտիվացիայի
ենթարկվող տարածքներ, որին հետևում է բուսականության վերականգնման ծրագիրը,
դրենաժի վերահսկում և երկարաժամկետ պահպանում, կառավարում:

Դա կհանդիսանա

հանքի փակման պլանի իրագործման վերջին փուլը, հետևաբար այս հողերի ոչ պատշաճ
վերամշակման,

պահեստավորման

ու

վերականգնման

արդյունքում

առաջացած

ազդեցությունները կհասցվեն նվազագույնի և կլինեն ոչ էական:
Ամփոփում
Ծրագրի ազդակիր տարածքում առկա են հինգ հողատեսքեր: Հանքի շինարարության և
շահագործման

արդյունքում

խախտվող

հողերի

բնույթը

կախված

է

հզորությունից,

թեքությունից, հորիզոնական դիրքից և կլիմայական պայմաններից: Զգայուն հողատեսքեր են
համարվել այն հողերը, որոնք ունեն գյուղատնտեսական և անասնապահական նշանակություն:
Հողային ռեսուրսի վրա հնարավոր ազդեցությունները ներառում են՝


հողի հանման և պահեստավորման արդյունքում հողի ռեսուրսի կորուստ,



բուսականության աճի և գյուղատնտեսական արտադրողականության պահպանման
համար կարևոր հողի կառուցվածքի կրճատում,



հողի աղտոտում՝ փորման-հանման, պահեստավորման և վերականգնման ժամանակ
հողի

խառնման

կամ

քիմիական

նյութերի

(այդ

թվում՝

յուղերի)

արտահոսքի
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արդյունքում, որը կվնասի պահեստավորված և հետագայում վերականգնման համար
նախատեսվող հողերի վրա բուսականության աճի հնարավորությանը,


փակումից հետո հողերի երկարաժամկետ օգտագործման ռազմավարություն, որը
կնպաստի

հանքային

գործունեությունից

հետո

նախատեսվող

վերականգնման

պլանների իրականացմանը:
Հանքի շահագործումը կհանգեցնի բացահանքերի հողերի մշտական կորստի և փակումից
հետո ԴԱԼ-ի և ԿՏՀ-ի վերականգնման նպատակով բերված հողերի հողօգտագործման
փոփոխության: Այդուհանդերձ, հողերի կառավարման մանրամասն պլանի նպատակը, որն
անհրաժեշտ է հետփակման փուլում վերականգնման համար, կլինի կառուցապտման
հետևանքով հողի ռեսուրսի ամբողջական կորուստից խուսափելը: Բացի դրանից, տարբեր
հողատեսքեր, նաև հողի բերրի շերտն ու ենթաշերը կհանվեն և կպահետսավորվեն առանձին՝
Ծրագրի ազդակիր տարածքում հանքի փակման մանրամասն պլանների մշակման նպատակով:
Հողերի

կառավարումը

կիրականացվի

մինչ

շինարարության

մեկնարկը,

որպեսզի

շինարարության և շահագործման ընթացքում խախտվող մակերեսները հնարավորինս
կրճատվեն: Ի հավելումն, վերականգնումը կարող է իրականացվել շարունակաբար Ծրագրի
ամբողջ ընթացքում:
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5.5

Ստորերկրյա ջրային ռեսուրսներ

5.5.1 Ծրագրի նախագիծ և մեղմման միջոցառումներ
Ծրագրի նախագիծը ներկայացված է 4-րդ գլխում: Ծրագրի նախագծային մեղմման
միջոցառումները և ազդեցությունների գնահատման շրջանակներում դրանց գնահատումը
ներկայացվում են ստորև:
Բացահանքեր
Բացահանքերի պատերի հետ շփված ջրերը կարող են ազդեցության ենթարկվել թթվային
ապարների դրենաժի և ամոնյակային նիտրատի հենքով պայթուցիկների մնացորդային
ամոնյակի

և

նիտրատի

ազդեցությանը:

Շահագործման

ընթացքում,

բացահանքերից

արտահոսքը դեպի ստորգետնյա ջրեր նվազեցվելու է դեպի շփման ջրերի կառավարման
համակարգ դրանց արտամղման միջոցով: Ազդեցությունների գնահատման նպատակով,
ենթադրվել է, որ բացահանքերում ջուր կարող է կուտակվել գարնանը, որը կարող է
պահպանվել 2 կամ 3 ամիս: Տարվա այլ սեզոնների ընթացքում, ենթադրվել է, որ յուրաքանչյուր
բացահանքում լինելու է 300մ3-ից պակաս ծավալ:
Բացահանքերից արդյունահանված մշակման ենթակա նյութերը ժամանակավորապես
կույտվելու են լցակույտերում: Այս կույտերից հոսակորուստները կառավարվելու են ջրերի
կառավարման պլանի շրջանակներում: Այս կուտակների տակատեղադիր մակերևույթը սեղմվելու է կույտերից մակերևույթ կամ հակառակը տեղի ունեցող արտահոսքերի սահմանափակման նպատակով:
Փակման շրջանակներում, Տիգրանես-Արտավազդես բացահանքը մասամբ լցափակվելու
է դատարկ ապարներով: Դատարկ ապարները բաղկացած են լինելու ջրաթափանց թույլ
կապակցված

վերին

և

ստորին

հրաբխային

շերտերից,

որոնց

գնահատված

ջրաթափանցելիությունը կազմելու է 1x10-4 մ/վ Ինֆիլտրացիայի նվազեցման նպատակով
լցափակման շերտը ծածկվելու է հողից, սեղմված կավային շերտից ու խճային ցամաքուրդային
շերտից

կազմված

էվապոտրանսպիրացիոն

ծածկաշերտով:

Հանքի

շահագործման

ողջ

ընթացքում այս շերտից ինֆիլտրացիան և հանգույցի հիմնատակից արտահոսքը մոդելավորվել
են չհագեցած հոսքի մոդելի միջոցով:
Փակման ծրագրի շրջանակներում կատարվելու է Էրատո բացահանքի մասնակի
լցափակում, որի համար օգտագործվելու են ջրաթափանց փուխր վերին հրաբխային շերտի ոչթթվագոյացնող (ՈԹԳ) ապարները, որոնց ջրաթափանցելիությունը գնահատվել է ավելի քան
1x10-4 մ/վ: Դատարկ ապարներով լցափակված շերտը հողաշերտով չի ծածկվելու, որպեսզի
ինֆիլտրացիոն ջրերը ներթափանցեն այդ շերտ: Լցափակման շերտի ծավալը գնահատվել է
414,980 մ3:
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ԴԱԼ
Ըստ հնարավորության ԴԱԼ-ը կառուցվելու է այնպես, որպեսզի ստորգետնյա ջրերի հետ
պոտենցիալ թթվագոյացնող (ՊԹԳ) թափոնների շփումը կասեցվի: ՊԹԳ նյութերի ու բնական
շրջակա միջավայրի միջև շփման բուֆերային գոտու կառուցման համար օգտագործվելու են
ՈԹԳ

դատարկ

ապարները:

Արտահոսքերի

վերահսկման

տեխնիկական

միջոցները

հետևյալներն են.

 ԴԱԼ տարածման գոտում առկա ենթամակերևութային շերտը տեղում սեղմվելու և
օգտագործվելու է որպես թույլ ջրաթափանց շերտ: Այս հողային միջնաշերտի միջոցով
սահմանափակվելու է դատարկ ապարների հետ շփված ջրերի ինֆիլտրացիան և դրանք
ուղղորդվելու են դեպի ԴԱԼ եզրային հատված, որտեղ արտահոսքը հավաքվելու է ԴԱԼ
եզրային ավազանում և խողովակի միջոցով տեղափոխվելու է կոնտակտային ջրերի ավազան
մաքրման նպատակով և/կամ հետագա օգատգործման նպատակով դեպի ԿՏՀ: Փակման
ժամանակ, հոսքերը կենսաբանական մաքրման համակարգի միջոցով մաքրվելու և ապա
ինֆիլտրացվելու են:

 Սեղմված հողաշերտի վրա տեղադրված ՈԹԳ դատարկ ապարների դրենաժային շերտի
միջոցով

կանխվելու է ԴԱԼ տակատեղադիր արհեստական հողաշերտի տակ գտնվող

արտահոսքերի ու աղբյուրների տեսքով դուրս եկող ստորգետնյա բնական ջրերի շփումը
ՊԹԳ ապարների հետ: Լցակույտի հիմնատակից բխող բոլոր ջրերը (հնարավոր արտահոսքերից ու աղբյուրներից) այս շերտով անցնելու են դեպի հանգույցի եզրային հատվածը:

 ՊԹԳ թափոնները տեղադրվելու են հատուկ նախագծված արհեստական խցիկներում, որոնք
բոլոր կողմերից շրջապատվելու են ՈԹԳ թափոններով: Արդյունքում, ՊԹԳ թափոնները չեն
շփվելու հատակային հողաշերտի և մթնոլորտի հետ: Ամուլսարի ՊԹԳ թափոնները
բաղկացած են արգիլով ձևափոխված ապարներից և կավի զգալի ֆրակցիաներից: Կավի առկայությունը ՊԹԳ թափոնները դարձնում են թույլ ջրաթափանց: Արդյունքում, ԴԱԼ
հիմնական հատված թափանցող բոլոր ջրերը նախ հոսելու են ՊԹԳ խցիկների շուրջ
տեղադրված ՈԹԳ թափոնների միջով:



ԴԱԼ ծածկաշերտը կազմված է լինելու արհեստական Էվապոտրանսպիրացիոն շերտից (ԷՏ),
որը նախագծվել է ըստ տեղամասի պայմանների: Վերից վար ծածկաշերտի բաղադրիչները
ներառում են. բուսածածկի հիմնման համար անհրաժեշտ հողի վերին շերտ, բնականորեն
սեղմված կավաշերտ, որը նվազեցնելու է ջրերը հոսքը դեպի ծածման համակարգ, և
ծածկահողի և դատարկ ապարների լցակույտի միջև մազանոթային բաժանարարի դեր կատարող խճաքարի շերտ: Արդյունքում, դեպի ԴԱԼ ինֆիլտրացիան երկարաժամկետ
կտրվածքով կնվազեցվի:

508

ԿՏՀ
ԿՏՀ նախագիծը ներկայացված է 4-րդ գլխում: Արտահոսքերի վերահսկման տեխնիկական
միջոցները հետևյալներն են.

 Կույտային տարրալվացման հարթակի տակատեղադիր կոմպոզիտ միջնաշերտ;
 Հիմնական միջադիր համակարգի վրա հիդրավլիկ ճնշման կանխման նպատակով կույտային
տարրալվացման հարթակում 0.6-մ հզորությամբ դրենաժային համակարգ,

 Տարրալվացման հարթակի տարածման գոտու տակ տեղադրված ստորգետնյա դրենաժային
համակարգ, որի միջոցով ստորգետնյա ջրերի/ենթամակերևութային շերտի արտահոսքերը
ուղղորդվելու են դեպի հարթակից ներքև տեղակայված կուտակման հոր-պարզարան, որտեղ
ըստ անհրաժեշտության կատարվելու է կուտակված ջրերի որակի մոնիտորինգ:

 Լուծույթների ավազանների տակ տեղադրված միջանկյալ արտահոսքերի կուտակման և
վերականգնման համակարգով երկշերտ միջադիր համակարգ,

 Հանգույցի փակման փուլի ընթացքում տարրալվացման լուծույթներում մինչև արտահոսքի
ընդունելի չափորոշիչները ցիանիդի կոնցենտրացիայի իջեցման նպատակով հանգույցի
փակման շրջանում կառավարվող աղտոտման կետային աղբյուրների նոսրացում,և

 Այս ծածկաշերտը բաղկացած է լինելու մազանոթային բաժանարարի դեր կատարող
տարրալվացման հարթակի դրենաժային ապարաշերտի վրա տեղադրված սեղմված կավային
ծածկոցից և դրա վրա տեղադրված հողաշերտից:
Միջնաշերտը կառուցվելու է միջազգային արդյունաբերական ընդունված չափորոշիչների
համաձայն, իսկ աշխատանքներն իրականացվելու են այդ ոլորտում հմտացած որակի
ապահովմամբ/վերահսկմամբ

ծառայություններ

մատուցող

շինարարական

ընկերության

կողմից: Բացի այդ, միջնաշերտի և դրա վրա տեղադրված դրենաժային խճաքարային շերտի
տեղադրումից հետո, նախքան տարրալվացման գործընթացների մեկնարկումը, վերանորոգում
պահանջող վնասվածքների բացահայտման նպատակով իրականացվելու է արտահոսող
տեղանքների հայտնաբերման էլեկտրական փորձարկում:
Ստորգետնյա ջրային համակարգին սպառնացող հնարավոր ազդեցությունների կանխման
կամ

նվազեցման

նպատակով

բացի

միջոցառումներից

օգտագործվելու

են

միջոցառումները:

Գնահատման

մեջ

հանգույցի
նաև

նախագծում

կառավարման

դիտարկված

ներառված

պլաններում

կառավարման

մեղմման

նախատեսված
շրջանակներում

նախատեսված մեղմման միջոցառումները հետևյալներն են.

 Շինարարության փուլում արտահոսքերի ու հոսակորուստների կառավարում;
 Վառելանյութի/քսայուղերի պահեստավորման նպատակով նվազագույնը 110% բաքերի
տարողություն
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 Նստվածքների/ յուղերի կլանիչների կիրառում;
 Արտահոսքերի

կանխման

գործիքակազմի

տրամադրում

և

աշխատակիցների

ու

կապալառուների ուսուցանում արտահոսքերի կանխման միջոցառումների թեմայով

 Ջրային միջավայր հանգույցներից կամ անվադողերի լվացման հետևանքով առաջացած
թափոնաջրերի անկանոն արտահոսքի կանխում, և

 Փակ բաքերում կենցաղային կեղտաջրերի կուտակում և համապատասխան հեռացում:
Ի հավելումն, շահագործման և փակման ընթացքում իրականացվելու է ստորգետնյա և
մակերևութային ջրերի մոնիտորինգ: Մոնիտորինգի նպատակը ծրագրի շահագործական
բնութագրի

գնահատումը

և

մոդելավորման

ընթացքում

գնահատված

ստորգետնյա

և

մակերևութային ջրերի քանակի կամ որակի վրա հնարավոր բացասական այնպիսի
միտումների հայտնաբերումն է, որոնք գերազանցում են մոդելավորման արդյունքներն ու
պահանջում են մեղմման միջոցառումների ձևափոխություններ:

5.5.2 Հնարավոր ազդեցությունների գնահատում
Սույն

բաժնում

քննարկվում

են

ստորգետնյա

ջրային

ռեսուրսների

վրա

ազդեցությունները, ինչպես են դրանց գնահատված (որտեղ հնարավոր է քանակական
տեխնիկական գնահատման տվյալների հղմամբ) և կանխատեսված փոփոխությունների
ուղղությունը, տևողությունն ու մեղմման միջոցառումները:
Փոփոխությունների

ուժգնության

որոշումից

հետո

կատարվել

է

ազդեցության

կարևորության և ծավալի որոշում, որի համար հիմք են ծառայել 2-րդ գլխում ներկայացված
մատրիցաները: Ազդեցությունների նշանակությունը ներկայացված է 5.5.1 աղյուսակում:
Փակման ազդեցությունների նշանակությունը ներկայացված է 5.5.3 աղյուսակում:
Ստորգետնյա ջրերի քանակության վրա ազդեցությունները հիմնված են ԴԱԼ-ից և
լցափակված/վերականգնված բացահանքերի տարածքից արտահոսքերի գնահատման

և

Էրատո բացահանքի հետ-փակման ջրային հաշվեկշիռի վրա:
Ազդեցություններ
Շահագործման

փուլը

ներառում

է

բացահանքերի,

ջարդիչների

և

փոխակրիչի

շահագործման, ԿՏՀ և ԴԱԼ կառուցման և շահագործման, ինչպես նաև հանքարդյունահանմանը
զուգընթաց լրացուցիչ հողաշերտի ու հանքաքարի կուտակների պատրաստման աշխատանքները: Կառուցվելու են լրացուցիչ ավազաններ, իսկ առկա ավազանները շահագործման փուլում
ընդլայնվելու են: Շահագործման ընթացքում հանքատար ճանապարհներն ու օժանդակ
հանգույցները (գրասենյակներ, արհեստանոցներ) ևս կարող են ընդլայնվել:
Ծրագրի

շահագործման

արդյունքում

հնարավոր

է

ազդեցության

ենթարկվեն
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ստորգետնյա ջրերի քանակն ու որակը:
Ջրերի կառավարման և հանգույցների երեսպատման աշխատանքների արդյունքում
Ծրագրի տարածքում ստորգետնյա ջրերի համալրումը կնվազի՝ հանգեցնելով ստորգետնյա
ջրերի ցածր մակարդակների, որի արդյունքում կնվազի նաև աղբյուրները, ջրահոսքերն ու
գետերը սնող հիմնական հոսքը: Թթվագոյացնող դատարկ ապարների կառավարումը (ԴԱԼ և
լցափակված հանքերի տարածքում), ինչպես նաև ԿՏՀ-ից հարստացած կամ աղքատ
տարրալվացման լուծույթների արտահոսքերը ևս կարող են ազդել ստորգետնյա ջրերի որակի
վրա: Եթե բացահանքերի պարզարանները և հանքաքարի լցակույտերը պատշաճ կերպով
չնախագծվեն և կառավարվեն, ապա դրանց ինֆիլտրացիոն ջրերը ստորգետնյա ջրերի համար
հնարավոր ռիսկեր կարող են պարունակել:
Սույն բաժնում դիտարկվում են շահագործման ընթացքում որպես ընկալիչ սահմանված
ստորգետնյա ջրերի վրա ազդեցությունները: Շահագործման ընթացքում ցանկացած հնարավոր
ազդեցություն, որի առաջացումը կամ առավելագույն ազդեցությունը չի կանխատեսվել նախքան
հետ-փակման շրջանը ներկայացված է հետ-փակման ազդեցությունների գնահատման բաժնում:

Կախված ջրաշերտ/ ժամանակավոր հոսքով աղբյուրներ
Ամուլսարի բացահանքերի տարածք
Հանքարդյունահանման արդյունքում ժամանակավոր հոսքով աղբյուրների ուղղակի
կորուստներ չեն ակնկալվում: Հանքարդյունահանման արդյունքում ժամանակավոր հոսքով
աղբյուրների համալրման ջրհավաք ավազանի տարածքի որոշ հատվածի հեռացմանը
զուգընթաց նվազելու է ջրհավաքի տարածքը, որը հանգեցնելու է հոսքի կրճատման: Հոսքի
առավելագույն կրճատումը դիտվելու է բացահանքերի առավելագույն տարողությամբ և
խորությամբ

արդյունահանումից

հետո:

Բացահանքերի

տարածքում

շահագործման

արդյունքում ժամանակավոր հոսքով աղբյուրների բեռնաթափվող քանակությանը սպասվող
հնարավոր փոփոխությունները համարվել են թույլ ուժգնության:
Ժամանակավոր հոսքով աղբյուրների սնումը հիմնականում կատարվում է փոքր
ջրահավաքներից և ձնհալից առաջացած մակերևույթին մոտ հոսքերից: Հետևապես խիստ
անհավանական է, որ աղբյուրների ջրի որակն ազդեցության ենթարկվի, եթե միայն այդ
ազդեցությունը ջրհավաքի ներսում տեղի չի ունենում:
Շահագործման ընթացքում ժամանակավոր հոսքով աղբյուրների ջրի որակի վրա կարող
են ազդել բացահանքերի արտահոսքերը, այսինքն, եթե բացահանքի պարզարանը տեղակայված
է ժամանակավոր հոսքով աղբյուրներից վերև:
Սակայն, շահագործման ընթացքում, բացահանքերում առկա ջրերի մեծամասնությունը
հավաքվելու են պարզարաններում և պոմպի միջոցով դուրս են մղվելու՝ ջրերի կառավարման
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փակ

համակարգում

օգտագործման

նպատակով,

իսկ

արտահոսքերը

հասցվելու

են

նվազագույնի: Հետևապես, որակի փոփոխության աղբյուրները ևս նվազեցվելու են: Առավել
խոշոր արտահոսքեր կարող են տեղի ունենալ բացահանքերում երկարաժամկետ ջրամբարման
արդյունքում(օր.՝ ձնհալից կամ ուժեղ անձրևներից հետո): Սակայն,

տեղումների հետ

միախառնման արդյունքում ջրի որակը կբարելավվի: Ընդհանուր առմամբ, շահագործման
արդյունքում բացահանքերի տարածքում ժամանակավոր հոսքով աղբյուրների բեռնաթափման
որակի հնարավոր փոփոխությունների ուժգնությունը համարվել է ցածր:
ԴԱԼ և շրջակա տարածք
ԴԱԼ տարածքում առկա են ժամանակավոր հոսքով աղբյուրներ, որոնցից որոշները
գտնվում են ԴԱԼ տարածման գոտում: ԴԱԼ-ից ներքև գտնվող աղբյուրների հոսքը ԴԱԼ-ի
կառուցումից հետո կնվազի կամ կդադարի: Այս աղբյուրների բոլոր ժամանակավոր ելքերը
հավաքվելու են ԴԱԼ-ի ստորգետնյա դրենաժային համակարգի միջոցով և բեռնաթափվելու են
ամենամոտ ջրերի կառավարման համակարգ: Հետևաբար, հոսքը տեղական և Ծրագրի
տարածքի հիդրոլոգիական համակարգից դուրս է բերվելու: Հետևապես, շահագործման
արդյունքում ԴԱԼ տարածքում ժամանակավոր հոսքով աղբյուրների բեռնաթափման քանակի
հնարավոր փոփոխությունների ուժգնությունը համարվել է բարձր:
ԴԱԼ-ի տակ մնացած աղբյուրների ցանկացած հոսք հավաքվելու է ԴԱԼ-ի ստորգետնյա
դրենաժային համակարգի միջոցով և բեռնաթափվելու է ամենամոտ ջրերի կառավարման
համակարգ: Այս հավաքված ջրերը շրջակա միջավայր բաց չեն թողնվելու: Այդ պատճառով
աղբյուրների որակի վրա հնարավոր փոփոխությունները հաշվի չեն առնվել:
ԴԱԼ տարածքում, սակայն ոչ դրա տակ գտնվող ժամանակավոր հոսքով աղբյուրները
(այսինքն, դեպի արևմուտք ընկած հովտում գտնվող աղբյուրներ) հիմնականում սնվում են
ձնհալից գոյացած և մակերևույթին մոտ հոսքերով: Եթե դրանց ջրհավաքների տարածքի և ձյան
քանակության փոփոխություններ տեղի չունենան, և դրանց կառավարումն իրականացվի
կառավարման պլանների համաձայն, այս աղբյուրների քանակին ու որակին սպառնացող
ազդեցություններն աննշան կլինեն:

ԿՏՀ և շրջակա տարածք
ԿՏՀ տարածքում առկա են ժամանակավոր հոսքով աղբյուրներ, որոնցից որոշները
գտնվում են ԿՏՀ տարածման գոտում: ԴԱԼ տակ գտնվող աղբյուրների կտրվածքով
ներկայացված նույն պատճառներից ելնելով, շահագործման արդյունքում ԿՏՀ տարածքում
ժամանակավոր հոսքով աղբյուրների բեռնաթափման քանակի հնարավոր փոփոխությունների
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ուժգնությունը համարվել է բարձր, իսկ աղբյուրների որակի վրա հնարավոր փոփոխությունները
հաշվի չեն առնվել՝ հոսքի կորստի և/կամ հավաքման պատճառով:
ԴԱԼ-ից արևմուտք գտնվող աղբյուրների նմանությամբ, ԿՏՀ տարածքում գտնվող
ժամանակավոր աղբյուրների քանակին ու որակին սպառնացող ազդեցություններն աննշան
կլինեն:

Մշտահոս աղբյուրներ
Ամուլսարի բացահանքերի տարածք
Բացահանքերի

տարածքում

մշտահոս

աղբյուրները

հիմնականում

գտնվում

են

բացահանքերի վերջնական հատակից ներքև և ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի արդյունքների
համաձայն, բոլոր աղբյուրներն ընկած են արտահոսքերի/մակերևութային հոսքի գոտում: Սա
ենթադրում է, որ լեռան գագաթների բոլոր մշտահոս աղբյուրները շարունակելու են հոսել:
Սակայն,

ջրերի համալրման կրճատման պատճառով, ըստ ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդել

կանխատեսումների բացահանքերի տարածքում ակնկալվում է ստորգետնյա ջրեր մակարդակի
իջեցում:

Ստորգետնյա ջրերի մակարդակի այս իջեցումը իր հերթին կարող է հանգեցնել

աղբյուրների ելքի կանխատեսվող մոտ 10% իջեցմանը: Բացահանքերի տարածքում մշտահոս
աղբյուրների ելքի քանակի փոփոխությունները համարվել են ցածր ուժգնության:
Շահագործման ընթացքում, բացահանքերի պարզարաններից արտահոսքերը կարղ են
ազդել մշտահոս աղբյուրների ջրի որակի վրա: Շահագործման ընթացքում, բացահանքերում
առկա ջրերի մեծամասնությունը հավաքվելու է պարզարաններում և պոպմի միջոցով դուրս է
մղվելու՝

ջրերի

կառավարման

փակ

համակարգում

օգտագործման

նպատակով,

իսկ

արտահոսքերը հասցվելու են նվազագույնի: Հետևապես, որակի փոփոխության աղբյուրները ևս
նվազեցվելու են: Առավել խոշոր արտահոսքեր կարող են տեղի ունենալ բացահանքերում
երկարաժամկետ ջրամբարման արդյունքում(օր.՝ ձնհալից կամ ուժեղ անձրևներից հետո):
Սակայն, տեղումների հետ միախառնման արդյունքում ջրի որակը կբարելավվի: Ընդհանուր
առմամբ, շահագործման արդյունքում բացահանքերի տարածքում ժամանակավոր հոսքով
աղբյուրների բեռնաթափման որակի հնարավոր փոփոխությունների ուժգնությունը համարվել է
ցածր:
ԴԱԼ և շրջակա տարածք
ԴԱԼ տարածքում առկա են մշտահոս աղբյուրներ, որոնցից որոշները գտնվում են ԴԱԼ
տարածման գոտում: Շահագործման փուլի մոդելի կանխատեսմամբ ԴԱԼ մոտակայքում
մշտահոս աղբյուրների համալրման կրճատման արդյունքում ակնկալվում է ստորգետնյա ջրերի
բարձրության մինչև 60մ իջեցում և հնարավոր է դրանց չորացում: Շահագործման արդյունքում
ԴԱԼ

տարածքում

մշտահոս

աղբյուրների

բեռնաթափման

քանակի

հնարավոր
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փոփոխությունների ուժգնությունը համարվել է բարձր իսկ աղբյուրների որակի վրա հնարավոր
փոփոխությունները հաշվի չեն առնվել:
ԴԱԼ-ից դեպի արևմուտք ընկած հովտում կա մեկ մշտահոս աղբյուր: Ստորգետնյա ջրերի
մոդելի կանխատեսմամբ ԴԱԼ-ում ջրային պաշարների համալրման կրճատման արդյունքում
ակնկալվում է 36% հոսքի կրճատում: Հետևաբար, քանակի վրա ազդեցությունը համարվել է
միջին ուժգնության: Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելը այս աղբյուրների և ազդեցությունների
հնարավոր աղբյուրների միջև հոսքուղիներ չի կանխատեսել(այսինքն, բացահանքեր, ԴԱԼ):
Հետևաբար, այս աղբյուրներում ջրի որակական փոփոխությունների հանգեցնող ազդեցության
աղբյուրներ չկան, իսկ փոփոխությունները համարվում են աննշան:
ԿՏՀ և շրջակա տարածք
ԿՏՀ տարածման գոտու կամ առաջարկվող հարակից ջրամաքրման համակարգի տակ
մշտահոս աղբյուրներ չկան:
Կանխատեսվում է, որ ԿՏՀ շրջակայքում ջրային պաշարների համալրման կրճատման
հետևանքով

դիտվելու է ստորգետնյա ջրեր մակարդակների 3-10մ իջեցում, որի արդյունքում

կարող են տուժել ԿՏՀ շրջակայքում գտնվող խոնավ տարածքները: Հետևաբար, քանակի վրա
ազդեցությունը համարվել է միջին ուժգնության: Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելը այս
աղբյուրների և ազդեցությունների հնարավոր աղբյուրների միջև հոսքուղիներ չի կանխատեսել
(այսինքն,

բացահանքեր,ԿՏՀ):

Հետևաբար,

այս

աղբյուրներում

ջրի

որակական

փոփոխությունների հանգեցնող ազդեցության աղբյուրներ չկան, իսկ փոփոխությունները
համարվում են աննշան:

Հիդրոթերմալ աղբյուրներ
Հիդրոերկրաբանական բնութագրման արդյունքներից կարելի է եզրահանգել, որ այս
աղբյուրները Ծրագրի տարածքում ստորգետնյա ջրերի հոսքով չեն սնվում: Հետևապես, Ծրագրի
տարածքում ստորգետնյա ջրերի հոսքի կամ որակի փոփոխությունները չեն կարող ազդել
հիդրոթերմալ աղբյուրների ելքի որակի կամ քանակի վրա: Դրանցից բեռանթափվող ջրերի
որակական ու քանակական փոփոխությունները համարվում են աննշան:

Ջրամատակարարման նպատակով օգատգործվող ստորգետնյա ջրեր
Կեչուտի աղբյուրներ
Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի կանխատեսման համաձայն, այս աղբյուրների
ջրհավաքների տարածքում պաշարների համալրումը կրճատվելու է, որը հիմնականում
պայմանավորված է ԴԱԼ տարածքում պաշարների համալրման նվազման հետ: Ելակետային և
շահագործման փուլերի միջև հոսքերի կանխատեսվող

նվազումը կազմելու է 10 %:

Շահագործման փուլի այս փոփոխությունը համարվում է թույլ ուժգնության: Ստորգետնյա
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ջրերի հոսքի մոդելի շրջանակներում այս աղբյուրների և ազդեցությունների հնարավոր
աղբյուրների (այսինքն, բացահանքեր, ԴԱԼ կամ ԿՏՀ) միջև հոսքուղիներ չեն կանխատեսվել:
Հետևաբար, այս աղբյուրներում ջրի որակական փոփոխությունների հանգեցնող ազդեցության
աղբյուրներ չկան, իսկ փոփոխությունները համարվում են աննշան:
Գորայքից հյուսիս ընկած աղբյուրներ
Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի կանխատեսումների համաձայն, այս աղբյուրների
ջրհավաք տարածքներում հանքի զարգացման արդյունքում պաշարների համալրման և
ստորգետնյա ջրերի մակարդակների փոփոխություններ չեն ակնկալվում: Հետևաբար, այս
աղբյուրներում ջրի բեռնաթափման որակական փոփոխությունների հանգեցնող ազդեցության
աղբյուրներ չկան, իսկ փոփոխությունները համարվում են աննշան: Ստորգետնյա ջրերի հոսքի
մոդելի շրջանակներում այս աղբյուրների և ազդեցությունների հնարավոր աղբյուրների
(այսինքն, բացահանքեր, ԴԱԼ կամ ԿՏՀ) միջև հոսքուղիներ չեն կանխատեսվել: Հետևաբար, այս
աղբյուրներում ջրի որակական փոփոխությունների հանգեցնող ազդեցության աղբյուրներ չկան,
իսկ փոփոխությունները համարվում ենաննշան:
Սպանդարյան-Կեչուտ թունել
Ելակետային պայմաններում Սպանդարյանի մուտքի ջրարգելակը փակ է, իսկ թունելը չի
օգտագործվում:

Թունելի Կեչուտի վերջավորությունից դուրս հոսող ջրերը դիտարկվում են

որպես ստորգետնյա ջրեր: Կեչուտի ջրամբարի ջրամատակարարումը ներկայումս համալրվում
է այս հոսքով:
Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի կանխատեսումների համաձայն, դիտվելու է
թունելիայն հատվածի պաշարների համալրման նվազում, որից սնվում է ստորգետնյա ջրերի
ներհոսքը: Նվազման այս միտումը կապված է հանքարդյունաբերական գործընթացներում
օգատգործման նպատակով բացահանքերում տեղումների կուտակման և ԴԱԼ կառուցման հետ
կապված ինֆիլտրացիայի նվազման հետ: պաշարների համալրման այս փոփոխության
արդյունքում թունելը սնող ստորգետնյա ջրերի ներհոսքը նվազեցնելու է մոտ 1%-ով: Հոսքի
քանակության Փոփոխության մագնիտուդ ը համարվում է ցածր:
Մինչևդեռ ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի կանխատեսումների համաձայն հանքի
հանգույցներից մինչև թունել հոսքուղիներ չեն կանխատեսվում, թունելի ջրերը համարվում են
բարձր աստիճանի զգայուն ընկալիչներ և զգալիորեն մտահոգում են շահառուներին:
Հետևաբար, վատթարագույն դեպքի վերլուծություն շրջանակներում ենթադրվել է, որ
բացահանքերից և ԴԱԼ-ից արևմտյան ուղղությամբ հոսող ինֆիլտրացիոն ջրերը կարող են
փոխել թունել ներթափանցող ստորգետնյա ջրերի որակը: Թունել ներթափանցող ստորգետնյա
ջրերը

շահագործման փուլի ընթացքում ազդեցությունների չեն ենթարկվելու, հետևաբար,
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թունելում

ստորգետնյա ջրերի որակի փոփոխությունների ուժգնությունը համարվում է

աննշան: Առավելագույն կանխատեսվող ազդեցությունները տեղի են ունենալու փակման փուլի
ընթացքում և ներկայացված են սույն գլխի հաջորդ բաժիններում:

Մակերևութային ջրերի հիմնական հոսքի բաղադրիչ հանդիսացող ստորգետնյա ջրեր
Դարբ գետի ջրհավաք ավազան
Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի կանխատեսումների համաձայն, ստորգետնյա ջրերով
Դարբ գետի հիմնական հոսքի սնման ակնկալվող անկումը կազմելու է մոտ 1%: Այս կրճատումը
կապված է Դարբ գետի ջրհավաք ավազանում պաշարների համալրման կրճատման հետ, որն էլ
իր

հերթին

կապված

է

բացահանքերում

անձրևաջրերի

կուտակման

և

ելակետային

պայմաններում դիտարկված ստորգետնյա ջրերի համալրման հետ: Անձրևաջրերի կուտակումն
իր հերթին կարող է բարձրացնել ինֆիլտրացիայի մակարդակը: Շահագործման ընթացքում
բացահանքերի ջուրը ներթափանցելու է ջրերի կառավարման փակ համակարգ: Հիմնական
հոսքի ակնկալվող փոփոխություններն ունենալու են թույլ ուժգնություն:
Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի կանխատեսումների համաձայն, բացահանքերից
մինչև Դարբ գետ հնարավոր հոսքուղիներ չեն հայտնաբերվել: Ստորգետնյա ջրերի որակի
փոփոխությունը

կարող

է

պայմանավորված

լինել

բացահանքերի

պարզարաններից

ինֆիլտրացիայով: Ստորգետնյա ջրերի երկարատև տեղափոխման պատճառով (տասնյակ
տարիներ), Դարբ գետի տարածքում ստորգետնյա ջրերին սպառնացող ազդեցությունները տեղի
չեն ունենա շահագործման փուլի ընթացքում և հետևաբար,փոփոխությունների ուժգնությունը
համարվել է աննշան: Առավելագույն կանխատեսվող ազդեցությունները տեղի են ունենալու
հետ-փակման փուլի ընթացքում և ներկայացված են սույն գլխի հաջորդ բաժիններում:
Արփա գետի ջրհավաք ավազան
Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի կանխատեսումների համաձայն, ստորգետնյա ջրերով
Արփա գետի հիմնական հոսքի սնման ակնկալվող անկումը կազմելու է մոտ 2%:
Կանխատեսվող փոփոխությունները տեղի են ունենալու շահագործման փուլի ընթացքում և
ունենալու է թույլ ուժգնություն:
Հոսքի այս կրճատումը գերազանցապես պայմանավորված է ելակետային պայմանների
համեմատությամբ ԴԱԼ և ԿՏՀ տակ տեղումներով ստորգետնյա ջրերի պաշարների համալրման
կրճատմամբ: Կանխատեսվող փոփոխությունը տեղի է ունենալու շահագործման փուլի
ընթացքում, սակայն ունենալու է թույլ ուժգնություն:
Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի կանխատեսումների համաձայն, ԿՏՀ-ից և ԴԱԼ-ից
դեպի Արփա գետը լինելու են հոսքուղիներ: ԿՏՀ և ԴԱԼ տակ այս հանգույցներից արտահոսքերի
հետևանքով ստորգետնյա ջրերի որակի ցանկացած փոփոխություն կարող է Արփա գետի
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հարակից տարածքի ստորգետնյա ջրերի որակի վրա ազդել: Կանխատեսվում է, որ ԿՏՀ-ից
արտահոսքերի հետևանքով ստորգետնյա ջրերի որակական փոփոխությունները ազդելու են
ԿՏՀ-ից ներքև Արփա գետի մոտակայքում գտնվող ստորգետնյա ջրերի վրա (Կեչուտի
ջրամբարից ներքև գտնվող մոտ 8կմ գոտի):
Եթե ԴԱԼ-ից արտահոսքի արդյունքում ազդեցության ենթարկված ստորգետնյա ջրերը
ներթափանցեին

Սպանդարյան-Կեչուտ

թունել

այլ

ոչ

թե

որպես

հիմնական

հոսք

բեռնաթափվեին, ապա Արփա գետի հարևանությամբ ստորգետնյա ջրերի որակական
փոփոխություններ չէին կանխատեսվի, իսկ միակ փոփոխությունը կապված կլիներ ԿՏՀ
հնարավոր ազդեցության հետ:
Հետևաբար, սույն գնահատման մեջ դիտարկվել են ԴԱԼ-ից և ԿՏՀ-ից արտահոսքերի
հետևանքով ակնկալվող ազդեցությունները:Ստորգետնյա ջրերի երկարատև տեղափոխման
պատճառով ԴԱԼ
կանխատեսվել
առավելագույն

և ԿՏՀ

է, որ

Արփա

հնարավոր ազդեցությունների գնահատման արդյունքում
գետի

փոփոխությունները

հարևանությամբ
շահագործման

ստորգետնյա
փուլում

տեղի

ջրերի

որակական

չեն

ունենալու:

Հետևաբար,Փոփոխության մագնիտուդը համարվել է աննշան:Առավելագույն կանխատեսվող
ազդեցությունները տեղի են ունենալու փակման փուլի ընթացքում և ներկայացված են սույն
գլխի հաջորդ բաժիններում:
Որոտան գետի ջրհավաք ավազան
Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի կանխատեսումների համաձայն, ստորգետնյա ջրերով
Որոտան գետի հիմնական հոսքի սնման ակնկալվող անկումը կազմելու է մոտ 3%:Հոսքի այս
կրճատումը գերազանցապես պայմանավորված է ԴԱԼ տակ ստորգետնյա ջրերի պաշարների
համալրման կրճատմամբ և բացահանքերում տեղումների կուտակմամբ և օգտագործմամբ:
Կանխատեսվող փոփոխությունները տեղի են ունենալու շահագործման փուլի ընթացքում և
ունենալու է թույլ ուժգնություն:
Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի կանխատեսումների համաձայն, բացահանքերից
դեպի Որոտան գետ հնարավոր հոսքուղիներ չեն հայտնաբերվել: Ստորգետնյա ջրերի որակի
փոփոխությունները կարող են պայմանավորված լինել բացահանքերի պարզարաններից
ինֆիլտրացիայով: Ստորգետնյա ջրերի երկարատև տեղափոխման պատճառով Որոտան գետի
հարևանությամբ

ստորգետնյա

ջրերի

որակական

առավելագույն

փոփոխությունները

շահագործման փուլում տեղի չեն ունենա: Հետևաբար, Փոփոխության մագնիտուդը համարվել է
աննշան: Առավելագույն կանխատեսվող ազդեցությունները տեղի են ունենալու փակման փուլի
ընթացքում և ներկայացված են սույն գլխի հաջորդ բաժիններում:
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Կախված
ջրաշերտ/ժամանակավոր
աղբյուր-Բացահանքերի
տարածք

Կախված
ջրաշերտ/ժամանակավոր
աղբյուր - ԴԱԼ և շրջակա
տարածք

Կախված
ջրաշերտ/ժամանակավոր
աղբյուր - ԿՏՀ և շրջակա
տարածք

Մշտահոս
աղբյուրներԲացահանքերի տարածք

Մշտահոս
աղբյուրներԴԱԼ և շրջակա տարածք

Միջին

Միջին

Միջին

Թույլ

Թույլ

Մշտահոս
աղբյուրներԿՏՀ և շրջակա տարածք

Թույլ

Հիդրոթերմալ
աղբյուրներ- Ջերմուկ

Բարձր

Ջրօգտագործման
նպատակով
օգտագործվող
ստորգետնյա ջրեր
Կեչուտի աղբյուրներ
Ջրօգտագործման
նպատակով
օգտագործվող
ստորգետնյա ջրեր

Իրենց
տեղայնացված
ջրհավաքներում
փոփոխությունների արդյունքում հոսքերի
հնարավոր կրճատում
Բացահանքերում
ամբարված
ջրերի
արտահոսքերը կարող են իջեցնել ջրի որակը
ԴԱԼ տարածման գոտու տակ աղբյուրների
կորուստ
ԴԱԼ տարածքում գտնվող աղբյուրների
ջրհավաքների
փոփոխություններ
չեն
կախատեսվել, սակայն ԴԱԼ տարածման
գոտուց դուրս կանխատեսվում են
ԴԱԼ տարածքում գտնվող աղբյուրների
որակի վրա ազդեցություն չի կանխատեսվել
ԿՏՀ տարածման գոտու տակ աղբյուրների
կորուստ
ԿՏՀ տարածքում գտնվող աղբյուրների
ջրհավաք ավազանների փոփոխություններ,
բացառությամբ ԿՏՀ տարածքից դուրս չեն
կանխատեսվել
ԿՏՀ տարածքում գտնվող աղբյուրների որակի
վրա ազդեցություն չի կանխատեսվել
Պաշարների
համալրման
կրճատման
արդյունքում ակնկալվում է աղբյուրների
հոսքի և ստորգետնյա ջրերի մակարդակի
նվազում
Բացահանքերում
ամբարված
ջրերի
արտահոսքերը կարող են վատթարացնել ջրի
որակը
ԴԱԼ տարածման գոտու տակ աղբյուրների
կորուստ
ԴԱԼ-ից արևմուտք ընկած աղբյուրների
հոսքի նվազում
Որակական
փոփոխություն
չի
կանխատեսվում
Անմիջապես
տարածքում
աղբյուրների
ջրհավաք տարածքների կրճատում
Որակական
փոփոխություն
չի
կանխատեսվում
Հոսքի փոփոխություն չի կանխատեսվում

Միջին
–

Որակական
փոփոխություն
չի
կանխատեսվում
ԴԱԼ տարածքում պաշարների համալրման
նվազմամբ
պայմանավորված
հոսքերի
որոշակի կրճատում
Որակական
փոփոխություն
չի
կանխատեսվում
Հոսքերի փոփոխություն չի կանխատեսվում

Թույլ
-

Որակական
կանխատեսվում

փոփոխություն

չի

Նշանակության
մասշտաբ

Հնարավոր ազդեցություն

Ազդեցության
նշանակություն

Ընկալիչ

Փոփոխության
ուժ

Ընկալիչի
զգայունություն

Աղյուսակ 5.5.1: Ստորգետնյա ջրերի վրա հնարավոր ազդեցության նշանակություն (ներառյալ մեղմման
միջոցառումները)

Ցածր

Ցածր

Ոչ
էական

Ցածր

Ցածր

Ոչ
էական

Բարձր

Միջին

Էական

Աննշան

Աննշան

Ոչ
էական

Աննշան

Աննշան

Ոչ
էական

Բարձր

Միջին

Էական

Աննշան

Աննշան

Ոչ
էական

Աննշան

Աննշան

Ոչ
էական

Ցածր

Աննշան

Ոչ
էական

Ցածր

Աննշան

Ոչ
էական

High

Միջին

Էական

Միջին

Փոքր

Աննշան

Աննշան

Միջին

Միջին

Աննշան

Աննշան

Աննշան

Փոքր

Աննշան

Փոքր

Ցածր

Փոքր

Աննշան

Աննշան

Աննշան

Աննշան

Աննշան

Աննշան

Ոչ
էական
Ոչ
էական
Ոչ
էական
Ոչ
էական
Ոչ
էական
Ոչ
էական
Ոչ
էական
Ոչ
էական
Ոչ
էական
Ոչ
էական

518

Հնարավոր ազդեցություն

Նշանակության
մասշտաբ

Ազդեցության
նշանակություն

Ընկալիչ

Փոփոխության
ուժ

Ընկալիչի
զգայունություն

Աղյուսակ 5.5.1: Ստորգետնյա ջրերի վրա հնարավոր ազդեցության նշանակություն (ներառյալ մեղմման
միջոցառումները)

Գորայքից հյուսիս ընկած
աղբյուրներ
Ջրօգտագործման
նպատակով
օգտագործվող
ստորգետնյա
ջրեր
Կեչուտ-Սպանդարյան
թունել

–

Մակերևութային ջրերի
հիմնական
հոսքի
բաղադրիչ հանդիսացող
ստորգետնյա ջրեր
Դարբ գետի ջրհավաք

Մակերևութային ջրերի
հիմնական
հոսքի
բաղադրիչ հանդիսացող
ստորգետնյա ջրեր
Արփա գետի ջրհավաք

Մակերևութային ջրերի
հիմնական
հոսքի
բաղադրիչ հանդիսացող
ստորգետնյա ջրեր
Որոտան գետի ջրհավաք

Բարձր

Միջին

Միջին

Միջին

Մոտ 1 %-ով դեպի թունել ստորգետնյա ջրերի
հոսքի կանխատեսված կրճատում
ԴԱԼ-ից արտահոսք և բացահանքերից
ներծծանցում:
Շահագործման
փուլի
ընթացքում
փոփոխություններ
չեն
կանխատեսվել:
Որակական
փոփոխությունները
կանխատեսվել
են
փակման փուլում:
Մոտ
1
%-ով
հիմնական
հոսքի
կանխատեսված կրճատում
Բացահանքերից
ներծծանցում:
Շահագործման
փուլի
ընթացքում
փոփոխություններ
չեն
կանխատեսվել:
Որակական
փոփոխությունները
կանխատեսվել են փակման փուլում:
Մոտ
2
%-ով
հիմնական
հոսքի
կանխատեսված կրճատում
ԴԱԼ-ից
և
ԿՏՀ-ից
արտահոսքեր:
Շահագործման
փուլի
ընթացքում
փոփոխություններ
չեն
կանխատեսվել:
Որակական
փոփոխությունները
կանխատեսվել են փակման փուլում:
Մոտ
3
%-ով
հիմնական
հոսքի
կանխատեսված կրճատում
ԴԱԼ-ից արտահոսք և բացահանքերից
ներծծանցում:
Շահագործման
փուլի
ընթացքում
փոփոխություններ
չեն
կանխատեսվել:
Որակական
փոփոխությունները
կանխատեսվել
են
փակման փուլում:

Ծանոթագրություն:
^ Ստորգետնյա ջրերիներհոսքըՍպանդարյան-Կեչուտ թունել ներթափանցող
հետևաբար, հոսքի այս կրճատումը չպետք է համարվի էական ազդեցություն:

Ցածր

Միջին

Էական^

Աննշան

Փոքր

Ոչ
էական

Ցածր

Փոքր

Ոչ
էական

Աննշան

Աննշան

Ոչ
էական

Ցածր

Փոքր

Ոչ
էական

Աննշան

Աննշան

Ոչ
էական

Ցածր

Ցածր

Ոչ
էական

Աննշան

Աննշան

Ոչ
էական

միակ ջրերը չեն համարվում,

Փակման փուլին առնչվող ազդեցություններ
Փակման

ընթացքում

բացահանքեր)պաշարների

զարգացված
համալրման

տարածքներում
կրճատված

(ԴԱԿ,

ԿՏՀ

արագությունը

և

լցափակված

կարող

է

որոշ

տարածքներում հանգեցնել ստորգետնյա ջրերի մակարդակների երկարաժամկետ իջեցման,
միչդեռ տեղումների կուտակումը ցանկացած բացահանքում հանգեցնելու

է պաշարների

համալրման ավելացմանն ու տեղական մասշտաբով ստորգետնյա ջրերի մակարդակների
բարձրացմանը: Դրա հետևանքով, փակման փուլում ստորգետնյա ջրերի հիմնական հոսքը
դեպի աղբյուրներ, ջրահոսքեր և գետեր՝ տարածքից կախված, կարող է ավելանալ կամ
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պակասել: Դատարկ ապարների լցափակման/պահեստավորման և ԿՏՀ ներսում աղքատացած
հանքաքարի

տարածքները շարունակելու են փակման ընթացքում հնարավոր ռիսկ

ներկայացնել ստորգետնյա ջրերի որակի համար:
Շահագործման արդյունքում առաջացած ցանկացած ազդեցություն, որի հայտնաբերումը
ընկալիչներում նախքան հետ-փակման փուլը չի կանխատեսվել կամ որի առավելագույն
ուժգնությունը

կանխատեսվել

է

հետ-փակման

փուլի

համար

ևս

դիտարկված

են

ազդեցությունների գնահատման այս հատվածում:

Կախված ջրաշերտ/ ժամանակավոր հոսքով աղբյուրներ
Ամուլսարի բացահանքերի տարածք
Այս տարածքում ժամանակավոր հոսքով աղբյուրների ուղղակի կորուստներ չեն
ակնկալվում: Տիգրանես/Արտավազդես և Էրատո բացահանքերի հարավային վերջավորության
մասնակի լցափակումը բերելու է հոսքի նվազման, որի հետևանքով էլ հնարավոր է ջրհավաքի
տարածքի փոքրածավալ մշտական կրճատում:
Բացահանքերի տարածքում ժամանակավոր հոսքով աղբյուրների բեռնաթափվող
քանակությանը սպասվող հնարավոր երկարաժամկետ հետ-փակման փոփոխությունները
համարվել են թույլ ուժգնության:
Ժամանակավոր հոսքով աղբյուրների սնումը հիմնականում կատարվում է ձնհալից և
մակերևույթին մոտ հոսքերից: Հետևապես խիստ անհավանական է, որ աղբյուրների ջրի որակն
ազդեցության ենթարկվի, եթե միայն բացահանքերի արտահոսքերն աղբյուրների ջրհավաք
տարածքներ չներթափանցեն, որը ևս քիչ հավանական է, եթե հաշվի առնենք ժամանակավոր
հոսքով աղբյուրների հիդրոլոգիական առանձնահատկություններն ու բարձրությունը:
Հետևաբար, այս աղբյուրների որակին սպառնացող կանխատեսված ազդեցությունները
լինելու են աննշան:
ԴԱԼ և շրջակա տարածք
ԴԱԼ տարածքում առկա են ժամանակավոր հոսքով աղբյուրներ, որոնցից որոշները
գտնվում են ԴԱԼ տարածման գոտում:
ԴԱԼ-ից ներքև գտնվող աղբյուրների հոսքը ԴԱԼ կառուցուման ընթացքում էապես
կնվազի կամ կդադարի:Փակումից հետո այս աղբյուրների բոլոր մնացորդային հոսքերը
հավաքվելու

են

ԴԱԼ-ի

ստորգետնյա

դրենաժային

համակարգի

միջոցով,

մաքրվելու

կենսաբանական մաքրման համակարգով1 և ինֆիլտրացվելու են: Հետևաբար, թեպետ ԴԱԼ-ի
տակ գտնվող աղբյուրները չեն բեռնաթափվելու նույն տեղանքում, սակայն ԴԱԼ-ից ջրի
ցանկացած մնացորդային փոքր քանակություն չի լքի տեղական հիդրոլոգիական համակարգը:
1

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

Dated 7 August 2014.
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Փակման և հետփակման ընթացքում ԴԱԼ տարածքում ժամանակավոր հոսքով աղբյուրների
բեռնաթափման քանակի հնարավոր փոփոխությունները համարվել են միջին ուժգնության:
Կուտակված ստորգետնյա ջրերի մաքրումն իրականացվելու է 2-րդ կատեգորիայի ՍԹԿ
ստանդարտների համապատասխան: Դա կհանգեցնի ջրերի որակի չափելի փոփոխության,
որտեղ որակի ելակետային տվյալները տարբերվում են ՍԹԿ արժեքներից:
ելակետային

տվյալներն

առավել

ցածր

են

ՍԹԿ

արժեքների

Որտեղ որակի

համեմատությամբ

այս

ազդեցությունը կլինի դրական: Ազդեցությունների վատթարագույն կանխատեսված ցածր
ուժգնությունը դիտվելու է այն դեպքում, եթե մաքրված ջրերի որակը ելակետային որակից ցածր
լինի,

սակայն

ՍԹԿ

չափորոշիչները

չգերազանցի:

Մաքրված

ստորգետնյա

ջրերը

բեռնաթափվելու են մակերևութային ջրեր:
Փակման և հետ-փակման ընթացքում գործողություններ չեն իրականացվելու և հետևապես մակերևույթին մոտ հոսքերի վրա ազդեցություն չի կանխատեսվում: ԴԱԼ տարածքում,
սակայն ոչ դրա տակ գտնվող ժամանակավոր հոսքով աղբյուրները (այսինքն, դեպի արևմուտք
ընկած հովտում գտնվող աղբյուրներ) հիմնականում սնվում են ձնհալից գոյացած և մակերևույթին մոտ հոսքերով: Եթե դրանց ջրհավաքների տարածքի և ձյան քանակության փոփոխություններ տեղի չունենան, ապա այս աղբյուրներից բեռնաթափվող քանակությանը փոփոխություններ
չեն սպասվում: Հետևաբար, փակման և հետ-փակման ընթացքում ժամանակավոր հոսքով
աղբյուրների քանակին ու որակին սպառնացող ազդեցություններն աննշան կլինեն:
ԿՏՀ և շրջակա տարածք
ԿՏՀ տարածքում առկա են ժամանակավոր հոսքով աղբյուրներ, որոնցից որոշները
գտնվում են ԿՏՀ տարածման գոտում: ԴԱԼ-ի տակ գտնվող աղբյուրների կտրվածքով
ներկայացված նույն պատճառներից ելնելով, շահագործման արդյունքում ԿՏՀ տարածքում
ժամանակավոր հոսքով աղբյուրների բեռնաթափման քանակի հնարավոր փոփոխությունների
համարվել է միջին ուժգնության, իսկ աղբյուրների որակի վրա հնարավոր փոփոխությունները
փակման և հետ-փակման շրջաններում համարվել են թույլ ուժգնության:
Շրջակա տարածքներում գտնվող ժամանակավոր աղբյուրների քանակին ու որակին
սպառնացող ազդեցություններն աննշան կլինեն:

Մշտահոս աղբյուրներ
Ամուլսարի բացահանքերի տարածք
Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի

կանխատեսումների

համաձայն,հետ-փակման

շրջանում Էրատո բացահանքի տարածքում ակնկալվում է մինչև 16մ ստորգետնյա ջրերի
մակարդակի բարձրացում: Դրա արդյունքում մշտահոս աղբյուրների հոսքն այս տարածքում
կմեծանա: Հետ-փակման շրջանում Տիգրանես-Արտավազդես բացահանքերի տարածքում
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ակնկալվում է ստորգետնյա ջրեր մակարդակի մինչև 40մ իջեցում, որի արդյունքում մշտահոս
աղբյուրների

հոսքը

այս

տարածքում

կնվազի:

Այս

փոփոխությունների

արդյունքում

ելակետային պայմանների համեմատությամբ կանխատեսվում է գագաթի շուրջ մշտահոս
աղբյուրների զուտ հոսքի 1-6%-ով նվազում: Ներկայումս, որոշ մշտահոս աղբյուրների հոսքը՝
հատկապես

Տիգրանես-Արտավազդես բացահանքերի մոտակայքում խիստ սակավաջուր է

ձմռանը և կարող են վերածվել ժամանակավոր հոսքով աղբյուրների (ձմեռային ամիսներին
չորանալ): Այս պատճառով ազդեցությունը համարվել է թույլ:
Լցափակված Տիգրանես-Արտավազդես բացահանքերից արտահոսքերը և մասամբ
լցափակված Էրատո բացահանքում առկա ջրային մարմնից հոսակորուստները դեպի
ստորգետնյա ջրեր կարող են բացահանքերի շուրջ գտնվող աղբյուրների որակական
փոփոխությունների հնարավոր աղբյուրներ հանդիսանալ: 5.5.3 աղյուսակում ամփոփված
արդյունքները ցույց են տալիս, որ փակման/հետ-փակման շրջանում դիտվելու է բացահանքերի
տարածքից դեպի մոտակա աղբյուրները հոսող ջրերի որակի անկում: Առավել մեծ ազդեցության
աղբյուր են հանդիսանալու բերիլլիումը, կոբալտը, նիկելն ու նիտրատը:
Բերիլլիումը, կոբալտը և նիկելը հանքային մարմիններում բնականորեն առկա
երկրաքիմիական բաղադրիչներ են, իսկ ստորգետնյա ջրերում նիտրատի կոնցենտրացիաները
փակման

ընթացքում

պայթեցման

արդյունքում

ամոնիումային

նիտրատի

անջատման

արդյունքում կարող են բարձրանալ: Առավել երկար ժամանակահատվածի կտրվածքով այս
առավելագույն կոնցենտրացիաները բնականորեն կիջնեն:
Հարկ է նշել, որ 5.5.3 աղյուսակում ներկայացված ազդեցությունների ուժգնությունը
որոշվել է 2-րդ կատեգորիայի ՍԹԿ արժեքների հետ համադրության միջոցով: Դրանք
մակերևութային ջրերի նկատմամբ կիրառվող ստանդարտներ են, որոնք օգտագործվել են
ստորգետնյա ջրերի գնահատման համար, քանի որ Հայաստանում ստորգետնյա ջրերի որակի
կիրառելի

չափորոշիչներ

մշակված

չեն:

Առողջապահության

Համաշխարհային

Կազմակերպության (ԱՀԿ) կողմից խմելու ջրի համար սահմանվել է նիկելի 0.07 մգ/լ, իսկ
նիտրատի՝50 մգ/լ (11 մգ N/L) կոնցենտրացիաներ: Աղբյուրներում այս տարրերի կանխատեսված
կոնցենտրացիաները նշված ստանդարտներից բավականին ցածր են: Բերիլլիունմի և Կոբալտի
համար ԱՀԿ-ի կողմից սահմանված ստանդարտներ առկա չեն:
Կարևոր է նշել, որ ստորգետնյա ջրերը որպես ջրամատակարարման աղբյուր չեն օգտագործվում, իսկ ստորգետնյա ջրերի որակի դասակարգման համար ստանդարտներ առկա չեն:
Փոփոխությունների ուժգնության որոշման համար որպես գործիք օգտագործվել է
մակերևութային ջրերի 2-րդ կատեգորիայի ՍԹԿ ստանդարտը: Հիմնվելով վերոհիշյալի վրա,
աղբյուրների տարածքում կանխատեսվող ստորգետնյա ջրերի անկումը դասակարգվում է
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բարձր նշանակության: Սակայն, ստորգետնյա ջրերի հոսքով սնվող մակերևութային ջրերն ու
էկոլոգիական պայմանները ստորգետնյա ջրերի որակի փոփոխության համեմատությամբ
առավել հարմար ընկալիչներ են: Մակերևութային ջրերի որակի վրա դեպի Որոտան գետ հոսող
ստորգետնյա ջրերի ազդեցությունը դիտարկված է 5.6 գլխում:
ԴԱԼ և շրջակա տարածք
ԴԱԼ տարածքում պաշարների համալրման կրճատման արդյունքում ակնկալվում է
ստորգետնյա ջրերի բարձրության մինչև 60մ իջեցում: ԴԱԼ տեղամասի հարավային հատվածում
ստորգետնյա ջրերով մակերևութային ջրերի սնումը հավանաբար կդադարի: Հետևաբար,
կանխատեսվում է ԴԱԼ հատակային հատվածում բեռնաթափվող մշտահոս աղբյուրների
կորուստ, իսկ ազդեցությունը համարվել է բարձր: Քանի որ այս աղբյուրներից հոսք չի
կանխատեսվում,

ապա

որակական

փոփոխությունների

գնահատման

կարիք

ևս

չի

դիտարկվում:Հետ-փակման սցենարի համաձայն, ԴԱԼ-ից դեպի արևմուտք ընկած հովտում
ջրային պաշարների համալրման կրճատման արդյունքում ակնկալվում է 20% հոսքի կրճատում:
Հետևաբար, այս ազդեցությունը համարվել է միջին ուժգնության: Ստորգետնյա ջրերի հոսքի
մոդելը այս աղբյուրների և ազդեցությունների հնարավոր աղբյուրների միջև հոսքուղիներ չի
կանխատեսել (այսինքն, հողալցված բացահանքեր կամ ԴԱԼ): Հետևաբար, այս աղբյուրներում
ջրի որակական փոփոխությունների հանգեցնող ազդեցությունների աղբյուրներ չկան, իսկ
փոփոխությունները համարվում են աննշան:
ԿՏՀ և շրջակա տարածք
ԿՏՀ տարածման գոտում մշտահոս աղբյուրներ չկան:
Կանխատեսվում է, որ ԿՏՀ տարածման գոտում ջրային պաշարների համալրման
կրճատման հետևանքով դիտվելու է ստորգետնյա ջրեր մակարդակների մինչև 13մ իջեցում, որի
արդյունքում հետ-փակման շրջանում կարող է դիտվել ԿՏՀ շրջակայքում գտնվող մշտապես
խոնավ տարածքների կրճատում կամ կորուստ: Հետևաբար, ազդեցությունը համարվել է բարձր
ուժգնության: Քանի որ այս աղբյուրներից հոսք չի կանխատեսվել, ապա որակական
փոփոխությունների գնահատման անհրաժեշտություն չի դիտվում:
Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելը այս աղբյուրների և ազդեցությունների հնարավոր
աղբյուրների միջև հոսքուղիներ չի կանխատեսել (այսինքն, լցափակված բացահանքեր, ԿՏՀ կամ
ԴԱԼ): Հետևաբար, այս աղբյուրներում ջրի որակական փոփոխությունների հանգեցնող
ազդեցության աղբյուրներ չկան, իսկ փոփոխությունները համարվում են աննշան:

Հիդրոթերմալ աղբյուրներ
Հիդրոերկրաբանական բնութագրման արդյունքներից կարելի է եզրահանգել, որ այս
աղբյուրները ծրագրի տարածքում ստորգետնյա ջրերի հոսքով չեն սնվում: Հետևապես, ծրագրի
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տարածքում ստորգետնյա ջրերի հոսքի կամ որակի փոփոխությունները չեն կարող ազդել
հիդրոթերմալ

աղբյուրների

ելքի

որակի

կամ

քանակի

վրա:

Հիմնվելով

վերոհիշյալ

հանգամանքների վրա, Ծրագրի փակման փուլի կտրվածքով դրանցից բեռանթափվող ջրերի
որակական ու քանակական փոփոխությունները համարվում են աննշան:

Ջրամատակարարման նպատակով օգատգործվող ստորգետնյա ջրեր
Կեչուտի աղբյուրներ
Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի կանխատեսման համաձայն, այս աղբյուրների
ջրհավաքների տարածքում պաշարների համալրումը կրճատվելու է, որը հիմնականում
պայմանավորված է ԴԱԼ տարածքում պաշարների համալրման նվազման հետ: Ելակետային և
փակման փուլերի միջև հոսքերի կանխատեսվող նվազումը կազմելու է 7-8 %: Փակման փուլի
այս փոփոխությունը համարվում է թույլ ուժգնության: Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի
շրջանակներում այս աղբյուրների և ազդեցությունների հնարավոր աղբյուրների (այսինքն,
բացահանքեր, ԴԱԼ կամ ԿՏՀ) միջև հոսքուղիներ չեն կանխատեսվել: Հետևաբար, այս
աղբյուրներում ջրի որակական փոփոխությունների հանգեցնող ազդեցության աղբյուրներ չկան,
իսկ փոփոխությունները համարվում են աննշան:

Գորայքից հյուսիս ընկած աղբյուրներ
Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի կանխատեսումների համաձայն, այս աղբյուրների
ջրհավաք տարածքներում հետ-փակման շրջանում պաշարների համալրման և ստորգետնյա
ջրերի մակարդակների փոփոխություններ չեն ակնկալվում: Հետևաբար, այս աղբյուրներում ջրի
բեռնաթափման քանակական փոփոխությունների հանգեցնող ազդեցության աղբյուրներ չկան,
իսկ փոփոխությունները համարվում են աննշան:
Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի շրջանակներում այս աղբյուրների և ազդեցությունների հնարավոր աղբյուրների (այսինքն, բացահանքեր, ԴԱԼ կամ ԿՏՀ) միջև հոսքուղիներ չեն
կանխատեսվել: Հետևաբար, այս աղբյուրներում ջրի որակական փոփոխությունների հանգեցնող
ազդեցության աղբյուրներ չկան, իսկ փոփոխությունները համարվում են աննշան:
Սպանդարյան-Կեչուտ թունել
Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի կանխատեսումների համաձայն, դիտվելու է թունելի
այն հատվածի պաշարների համալրման նվազում, որից սնվում է ստորգետնյա ջրերի ներհոսքը:
Նվազման այս միտումը կապված է հանքարդյունաբերական գործընթացներում օգատգործման
նպատակով բացահանքերում տեղումների կուտակման և ԴԱԼ կառուցման հետ կապված
ինֆիլտրացիայի նվազման հետ: փակման փուլում պաշարների համալրման այս փոփոխության
արդյունքում թունելը սնող ստորգետնյա ջրերի ներհոսքը նվազեցնելու է մոտ 2-3%-ով: Հոսքի
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քանակության փոփոխության մագնիտուդը համարվում է ցածր:
Հարկ է նշել, որ ըստ նախագծի բացի ստորգետնյա ջրերի ներհոսքից թունել պետք է
ներթափանցեին նաև այլ աղբյուր, և հետևաբար հոսքի այս կրճատումը չպետք է համարվի
էական ազդեցություն:
Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի կանխատեսումների համաձայն, բացահանքերից և
ԴԱԼ-ից սկիզբ առնող ջրերը թունել չեն ներթափանցում: Ելնելով Սպանդարյան-Կեչուտից
ջրամատակարարման զգայունության մակարդակից և մոդելի հետ կապված հնարավոր անորոշություններից, շահագործման և փակման փուլերում Սպանդարյան-Կեչուտ թունելում ԴԱԼ-ից և
բացահանքերից սկիզբ առնող ստորգետնյա ջրերի հոսքը դիտարկվել է որպես ընկալիչ:
Ջրի որակի վրա երկու փուլերի ընթացքում ազդեցությունները կանխատեսվել են, իսկ
առավելագույն ազդեցությունները կանխատեսվել են հետ-փակման շրջանում: Թունելում ջրի
որակական փոփոխությունների հայտնաբերման նպատակով այս երկու գնահատումների
արդյունքները համախմբվել են 5.5.2 աղյուսակում:

Աղյուսակ 5.5.2 : ԴԱԼ-ից և բացահանքերից Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի ստորգետնյա ջրերի որակի
վրա համակցված առավելագույն ազդեցություններ
Բաղադրիչ տարր

Չափման
միավոր

Արփայի
2-րդ
կատեգորիայի
ՍԹԿ
2.5
16.04
3.8 x10-5
0.0103
0.02
0.00036
0.00101
0.011
0.003
8.00x10-5

Միջին
ելակետային
կոնցենտրացիա
0.5
126
0.00003
0.003
0.0068
0.0051
0.0005
0.005
0.00427
տ/բ

Կանխատեսվող
առավելագույն
կոնցենտրացիա
0.9
126.52
0.00003
0.003
0.0068
0.00051
0.0005
0.005
0.00445
0.00011

Փոփոխություն,
%

Նիտրատ որպես N
մգ/լ
81%
Սուլֆատ
մգ/լ
0.4%
Բերիլլիում
մգ/լ
0%
Նիկել
մգ/լ
0%
Զառիկ
մգ/լ
0%
Կոբալտ
մգ/լ
0%
Կադմիում
մգ/լ
0%
Քրոմ III
մգ/լ
0%
Լիթիում
մգ/լ
4.2%
Անագ
մգ/լ
տ/բ
Ծանոթագրություն:
ՍԹԿ կոնցենտրացիաները ներկայացված են միայն տեղեկատվական նպատակով, քանի որ դրանք ստորգետնյա
ջրերի համար ուղղակիորեն նախատեսված չեն

Հիմնվելով վերևում ներկայացված թունելի ստորգետնյա ջրերի որակի կանխատեսված
փոփոխությունների վրա, ազդեցության մագնիտուդը համարվել է ցածր:
Թունելի ստորգետնյա ջրերի հոսքը բեռնաթափվում է Կեչուտի ջրամբար: Այդ
ընկալիչների վրա ակնկալվող հնարավոր ազդեցությունների գնահատումը քննարկված է
մակերևութային ջրերի վրա ազդեցության գնահատման շրջանակներում(Գլուխ 5.6):Սակայն,
առավել հավանական է, որ բացահանքերից և ԴԱԼ-ից արտահոսող ստորգետնյա ջրերը չեն
ներթափանցի թունել և ջրի որակի փոփոխություն տեղի չի ունենա: Այս պարագայում,
բացահանքերից և ԴԱԼ-ից սկիզբ առնող ազդեցությունները կարող են ազդել Դարբ գետ
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բեռնաթափման կետի ստորգետնյա ջրերում առկա տարրերի կոնցենտրացիաների վրա
(ներկայացվում է ստորև):

Մակերևութային ջրերի հիմնական հոսքի բաղադրիչ հանդիսացող ստորգետնյա ջրեր
Դարբ գետի ջրհավաք ավազան
Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի կանխատեսումների համաձայն, հետ-փակման
շրջանում ստորգետնյա ջրերով Դարբ գետի հիմնական հոսքի սնման ակնկալվող նվազումը
կազմելու է մոտ 1%: Այս կրճատումը կապված է բացահանքերի տարածքում պաշարների
համալրման կրճատման և հիդրավլիկ գրադիենտի փոփոխության հետ:

Կանխատեսված

փոփոխությունները տեղի են ունենալու շահագործման փուլի ընթացքում և ունենալու են թույլ
ուժգնություն: Ամենայն հավանականությամբ, բացահանքերի արտահոսքերի ազդեցությանը
ենթարկված ստորգետնյա ջրերը Սպանդարյան-Կեչուտ թունելում չեն կուտակվի: Հետևաբար,
բացահանքերը Դարբ գետի հարևանությամբ ստորգետնյա ջրերի որակի վրա ազդեցության
աղբյուր են հանդիսանում: Առավելագույն ազդեցության մագնիտուդը համարվում է ցածր:
Արփա գետի ջրհավաք ավազան
Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի կանխատեսումների համաձայն, ստորգետնյա ջրերով
Արփա գետի հիմնական հոսքի սնման ակնկալվող անկումը կազմելու է մոտ 2%: Հոսքի այս
կրճատումը գերազանցապես պայմանավորված է ԴԱԼ և ԿՏՀ տակ ստորգետնյա ջրերի համալրման կրճատմամբ: Կանխատեսվող փոփոխությունները տեղի են ունենալու շահագործման
փուլի ընթացքում և ունենալու է թույլ ուժգնություն:Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի կանխատեսումների համաձայն, փակման շրջանում Արփա գետի համար ԴԱԼ-ը և ԿՏՀ-ը ազդեցության
հնարավոր աղբյուր են հանդիսանում: Հավանական է, որ ԴԱԼ արտահոսքերով աղտոտված
ստորգետնյա ջրերը Սպանդարյան-Կեչուտ թունել չներթափանցեն, իսկ այդ դեպքում, Արփա
գետի հարակից տարածքների ստորգետնյա ջրերի որակը կարող է ԴԱԼ արտահոսքերի
ազդեցությանը ենթարկվել:
Յուրաքանչյուր աղբյուրից բխող ազդեցություն ազդելու է Արփա գետի ջրհավաքի
տարբեր

հատվածների

վրա,

այսինքն

ազդեցությունները

տեղայնացված

են

տարբեր

տարածքներում: Այս փոփոխությունների մագնիտուդը համարվում է ցածր:
Սա ցուցադրված է ԴԱԼ-ից և ԿՏՀ-ից կանխատեսված հոսքուղիներում:Կանխատեսվում
է, որ ԿՏՀ արտահոսքերի արդյունքում ստորգետնյա ջրերի փոփոխված որակը կարող է ազդել
ԿՏՀ-ից ներքև՝ Արփա գետի հարակից տարածքների ստորգետնյա ջրերի վրա (Կեչուտի ջրամբարից ներքև գտնվող մոտ 8կմ գոտի): Այս փոփոխությունների մագնիտուդը ևս համարվում է
ցածր: Առավել երկար ժամանակահատվածում այս առավելագույն կոնցենտրացիաները կարող
են իջնել, իսկ որակական փոփոխությունը նվազել:
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Արփա

գետ

բեռնաթափվող

ստորգետնյա

ջրերի

որակի

վրա

համակցված

ազդեցությունները ներկայացված են 5.6 գլխում:
Որոտան գետի ջրհավաք ավազան
Ստորգետնյա ջրերի հոսքի մոդելի կանխատեսումների համաձայն, հետ-փակման
շրջանում ստորգետնյա ջրերով Որոտան գետի հիմնական հոսքի սնումը նվազելու է մոտ 2%-ով:
Այս կրճատումը կապված է բացահանքերի դատարկություններում տեղումների կուտակմամբ
պայմանավորված պաշարների համալրման փոփոխության և բացահանքերի ու ԴԱԼ-ի
տարածքներում հիդրավլիկ գրադիենտի փոփոխության հետ: Կանխատեսվող փոփոխությունները տեղի են ունենալու շահագործման փուլի ընթացքում և ունենալու է թույլ ուժգնություն:
Կանխատեսված հոսքուղիները ցույց են տալիս, որ բացահանքերը Որոտան գետի հարակից
տարածքների ստորգետնյա ջրերի որակի վրա ազդեցության աղբյուր են հանդիսանում:
Կանխատեսվել է 3-րդ հոսքուղուց դեպի Էրատո լիթիումի նկատմամբ ջրի որակի փոփոխման
բարձր միտում, իսկ 2-րդ հոսքուղուց դեպի Տիգրանես-Արտավազդես բացահանքեր նիտրատի և
սուլֆատի նկատմամբ ջրի որակի փոփոխման միջին միտում: Առավելագույն ազդեցության
մագնիտուդը

բարձր

է: Առավել

երկար

ժամանակահատվածում

այս

առավելագույն

կոնցենտրացիաները կարող են իջնել, իսկ որակական փոփոխությունը նվազել:
Կարևոր է նշել, որ ստորգետնյա ջրերը որպես ջրամատակարարման աղբյուր չեն
օգտագործվում, իսկ ստորգետնյա ջրերի որակի դասակարգման համար ստանդարտներ առկա
չեն: Փոփոխությունների ուժգնության որոշման համար որպես գործիք օգտագործվել են
մակերևութային ջրերի 2-րդ կատեգորիայի ՍԹԿ կոնցենտրացիաները, սակայն ստորգետնյա
ջրերի հոսքով սնվող մակերևութային ջրերն ու էկոլոգիական պայմանները ստորգետնյա ջրերի
որակի փոփոխության համեմատությամբ առավել հարմար ընկալիչներ են համարվում:
Մակերևութային ջրերի որակի վրա դեպի Որոտան գետ հոսող ստորգետնյա ջրերի
ազդեցությունը դիտարկված է 5.6 գլխում:

Կախված
ջրաշերտ/ժամանակավոր
աղբյուր- Բացահանքերի
տարածք

Նշանակության
մասշտաբ

Միջին

Կանխատեսվում է պաշարների համալրման
ջրհավաքի որոշ հնարավոր կրճատում
Փոքր տեղական ջրհավաքի սեզոնային
ձնհալով սնվող աղբյուրներ: Ջրհավաքում
որակական
ազդեցություններ
չեն
ակնկալվում

Ազդեցության
նշանակություն

Հնարավոր ազդեցություն

Փոփոխության
ուժ

Ընկալիչ

Ընկալիչի
զգայունություն
մ

Աղյուսակ 5.5.3: Փակման փուլի ընթացքում ստորգետնյա ջրերի վրա հնարավոր ազդեցության
կանխատեսված նշանակություն (ներառյալ մեղմման միջոցառումները)

Ցածր

Ցածր

Ոչ
էական

Աննշան

Աննշան

Ոչ
էական
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Կախված
ջրաշերտ/ժամանակավոր
աղբյուր - ԴԱԼ և շրջակա
տարածք

Կախված
ջրաշերտ/ժամանակավոր
աղբյուր - ԿՏՀ և շրջակա
տարածք

Մշտահոս աղբյուրներԲացահանքերի տարածք

Մշտահոս աղբյուրներԴԱԼ և շրջակա տարածք

Մշտահոս աղբյուրներԿՏՀ և շրջակա տարածք

Միջին

Միջին

Ցածր

Ցածր

Ցածր

Պաշարների
համալրման
նվազմամբ
պայմանավորված
աղբյուրների
հոսքի
կրճատում
ԴԱԼ
արտահոսքերի
արդյունքում
կանխատեսված ազդեցություն, սակայն այս
ջուրը հավաքվելու, մաքրվելու է, իսկ
բեռնաթափվող ջուրը ՍԹԿ
նորմերին
համապատասխան կամ ավելի բարձր որակի
է լինելու
Փոքր տեղական ջրհավաքի սեզոնային
ձնհալով սնվող աղբյուրներ: Ջրհավաքի
փոփոխություններ չեն կանխատեսվում
Փոքր տեղական ջրհավաքի սեզոնային
ձնհալով սնվող աղբյուրներ: Ջրհավաքում
որակական
ազդեցություններ
չեն
ակնկալվում
Պաշարների
համալրման
նվազմամբ
պայմանավորված
աղբյուրների
հոսքի
կրճատում
ԿՏՀ
արտահոսքերի
արդյունքում
կանխատեսված ազդեցություն, սակայն այս
ջուրը հավաքվելու, մաքրվելու է, իսկ
բեռնաթափվող ջուրը ՍԹԿ
նորմերին
համապատասխան կամ ավելի բարձր որակի
է լինելու
Փոքր տեղական ջրհավաքի սեզոնային
ձնհալով սնվող աղբյուրներ: Ջրհավաքի
փոփոխություններ չեն կանխատեսվում
Փոքր տեղական ջրհավաքի սեզոնային
ձնհալով սնվող աղբյուրներ: Ջրհավաքում
որակական
ազդեցություններ
չեն
ակնկալվում
Ջրի մակարդակի իջեցումը կհանգեցնի մինչև
6% աղբյուրի հոսքի կրճատման
Բերիլլիումի, կոբալտի, նիկելի և նիտրատի
կոնցենտրացիաներով
պայմանավորված
կանխատեսված ջրի որակի անկում
ԴԱԼ տարածման գոտում ստորգետնյա ջրեր
մակարդակի
իջեցում
և
աղբյուրների
կորուստ
ԴԱԼ-ից արևմուտք գտնվող մշտահոս
աղբյուրների
հոսքի
կանխատեսված
նվազում
ԴԱԼ-ից արևմուտք գտնվող որևէ աղբյուրից
դեպի բնական աղբյուրներ հոսքուղիներ չեն
կանխատեսվել
ԿՏՀ
տարածքում
ստորգետնյա
ջրերի
մակարդակի իջեցում և խոնավ տարածքների
կորուստ
ԴԱԼ-ից արևմուտք գտնվող որևէ աղբյուրից
դեպի բնական աղբյուրներ հոսքուղիներ չեն

Նշանակության
մասշտաբ

Ազդեցության
նշանակություն

Հնարավոր ազդեցություն

Փոփոխության
ուժ

Ընկալիչ

Ընկալիչի
զգայունություն
մ
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Միջին

Միջին

Significant

Ցածր

Ցածր

Ոչ
էական

Աննշան

Աննշան

Ոչ
էական

Աննշան

Աննշան

Ոչ
էական

Միջին

Միջին

Significant

Ցածր

Ցածր

Ոչ
էական

Աննշան

Աննշան

Ոչ
էական

Աննշան

Աննշան

Ոչ
էական

Ցածր

Աննշան

Ոչ
էական

Բարձր

Միջին

Էական *

Բարձր

Միջին

Էական

Միջին

Ցածր

Ոչ
էական

Աննշան

Աննշան

Ոչ
էական

Բարձր

Միջին

Էական

Աննշան

Աննշան

Ոչ
էական
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Նշանակության
մասշտաբ

Հնարավոր ազդեցություն

Ազդեցության
նշանակություն

Ընկալիչ

Փոփոխության
ուժ

Ընկալիչի
զգայունություն
մ

Աղյուսակ 5.5.3: Փակման փուլի ընթացքում ստորգետնյա ջրերի վրա հնարավոր ազդեցության
կանխատեսված նշանակություն (ներառյալ մեղմման միջոցառումները)

կանխատեսվել
Հիդրոթերմալ
աղբյուրներ- Ջերմուկ

Հոսքի փոփոխություն չի կանխատեսվում
High

Որակական
փոփոխություն
չի
կանխատեսվում
Կանխատեսվում է աղբյուրի հոսքի որոշ
կրճատում

Աննշան

Ցածր

Աննշան

Ցածր

Ոչ
էական
Ոչ
էական
Ոչ
էական

Ջրօգտագործման
Ցածր
Ցածր
նպատակով
օգտագործվող
Միջին
որևէ աղբյուրից դեպի բնական աղբյուրներ
Ոչ
ստորգետնյա ջրեր
–
Աննշան Աննշան
հոսքուղիներ չեն կանխատեսվել
էական
Կեչուտի աղբյուրներ
Ջրօգտագործման
Այս տարածքում պաշարների համալրման
Ոչ
նպատակով
փոփոխություններ չեն կանխատեսվում, Աննշան Աննշան
էական
օգտագործվող
հետևաբար աղբյուրների հոսքի կրճատում
Ցածր
ստորգետնյա ջրեր
ևս չի կանխատեսվում
Որևէ աղբյուրից դեպի բնական աղբյուրներ
Ոչ
Գորայքից հյուսիս ընկած
Աննշան Աննշան
հոսքուղիներ չեն կանխատեսվել
էական
աղբյուրներ
Կանխատեսվել է թունել ներթափանցող Ցածր
Ջրօգտագործման
Միջին
Էական ^
ստորգետնյա ջրերի աննշան անկում
նպատակով
օգտագործվող
Եթե ԴԱԼ-ի և բացահանքրի ջուրը կուտակվի, Ցածր
Բարձր
ստորգետնյա
ջրեր
–
ապա
կարող
է
գրանցվել
թունել
Միջին
Էական ^
Կեչուտ-Սպանդարյան
ներթափանցող ստորգետնյա ջրերի որակի
թունել
աննշան անկում
Մակերևութային ջրերի
Ոչ
Կանխատեսվում է հոսքի որոշ կրճատում
Ցածր
Ցածր
հիմնական
հոսքի
էական
բաղադրիչ հանդիսացող Միջին
Բացահանքերից արտահոսքերի հետևանքով
Ոչ
ստորգետնյա ջրեր
Ցածր
Ցածր
ստորգետնյա ջրերի որակի անկում
էական
Դարբ գետի ջրհավաք
Ոչ
Մակերևութային ջրերի
Կանխատեսվում է հոսքի որոշ կրճատում
Ցածր
Ցածր
էական
հիմնական
հոսքի
բաղադրիչ հանդիսացող Միջին ԴԱԼ-ից
և
ԿՏՀ-ից
արտահոսքերի
Ոչ
ստորգետնյա ջրեր
հետևանքով ստորգետնյա ջրերի որակի Ցածր
Ցածր
էական
Արփա գետի ջրհավաք
անկում
Մակերևութային ջրերի
Ոչ
Կանխատեսվում է հոսքի որոշ կրճատում
Ցածր
Ցածր
հիմնական
հոսքի
էական
բաղադրիչ հանդիսացող Միջին
Բացահանքերից արտահոսքերի հետևանքով
ստորգետնյա ջրեր
Բարձր
Միջին
Էական*
ստորգետնյա ջրերի որակի անկում
Որոտան գետի ջրհավաք
Ծանոթագրություն:
* Ստորգետնյա ջրերի միջոցով ապահովվող մակերևութային ջրերն ու էկոլոգիական պայմանները պատշաճ
ընկալիչներ են հանդիսանում:
Ստորգետնյա ջրերի ներհոսքը Սպանդարյան-Կեչուտ թունել ներթափանցող
միակ ջրերը չեն համարվում,
հետևաբար, հոսքի այս կրճատումը չպետք է համարվի էական ազդեցություն:

5.5.3 Մեղմման միջոցառումներ
Ջերմուկի, Կեչուտի կամ Գորայքից դեպի հյուսիս գտնվող աղբյուրների հոսքի կամ
որակի վրա էական ազդեցություններ չեն կանխատեսվել:
Ծրագրի շինարարության, շահագործման ու փակման ընթացքում ԴԱԼ և ԿՏՀ կառուցման
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արդյունքում կանխատեսվում է աղբյուրների ընդհանուր կորուստներ:
Այս ազդեցությունները համարվում են էական: Սակայն այդ ազդեցություններից խուսափել
հնարավոր չէ քանի որ դրանց տեղադրությունը օպտիմալ կերպով է ընտրված
Այլ տեղերում, որտեղ աղբյուրների վրա առկա է ազդեցություն, աղբյուրների հոսքի
կանխատեսված նվազումը ոչ էական է:
Բացահանքերի
կանխատեսվող

շրջակայքում

ազդեցությունը

գտնվող

կապված

է

աղբյուրների

ջրերի

բացահանքերից

որակի

արտահոսքի

վրա

էական

արդյունքում

բերիլլիումի, կոբալտի, նիկելի և նիտրատի կոնցենտրացիաների հետ:
Նիտրատի աղբյուրը պայթեցումն է: Պայթեցման գնահատումը կոնսերվատիվ է և
ենթադրում է ՀԱՆ հիմքով պայթուցիկների և դադարի պայմաններում ազոտի մնացորդային
ծավալի օգտագործում:
Ստորգետնյա ջրերի վրա նիտրատների ազդեցության իրական ծավալների որոշման
նպատակով առաջարկվում է մոնիտորինգ իրականացնել:
Եթե մոնիտորինգի արդյունքում բացահայտվում է նիտրատի կոնցենտրացիաների
բարձրացման

միտում

պետք

է

գնահատվեն

մեղմման

տարբերակները

(օրինակ

միկրոկենսաբանական ռեակցիաների խթանում կամ պայթուցիկ նյութի փոփոխություն):
Բերիլլիումի, կոբալտի և նիկելի կոնցենտրացիաների բարձրացումը պայմանավորված է
լցափակման շերտից այս տարրերի հոսքով: Այս տարրերը բնականորեն առկա են այս
հանքայնացված տարածքում: Նախագծային մեղմման միջոցառումները առաջարկվել են
բացահանքերից հոսակորուստների սահմանափակման համար: Ստորգետնյա ջրերի համար
մեղմման այլ տարբերակներ չեն ներկայացվել: Բացահանքերից արտոհոսքի արդյունքում
Որոտան գետի հարակից ստորգետնյա ջրերի որակին ևս սպառնում է էական ազդեցություն:
Կանխատեսվում է ստորգետնյա ջրերի որակի մեծ փոփոխություն, իսկ այդ ընկալիչի
միջին զգայունության մակարդակը հանգեցնում են զգալի ազդեցության առաջացմանը:
Ինչպես արդեն նշվեց, ստորգետնյա ջրերի որակի կանխատեսված փոփոխության
վերջնական ընկալիչը մակերևութային ջրերն ու էկոլոգիական պայմաններն են:
Այդ պատճառով այս ազդեցության սահմանափակման կամ դրանից խուսափելու
նպատակով լրացուցիչ մեղմման միջոցառումներ չեն ներկայացվել:
Սպանդարյան-Կեչուտ թունել ներթափանցող ստորգետնյա ջրերի վրա կանխատեսվում է
հնարավոր էական ազդեցություն:
Սակայն, ստորգետնյա ջրերի ներհոսքը թունելում Կեչուտի ջրամբարը ջրով ապահովող
միակ աղբյուրը չէ, հետևաբար, որակի այս անկումը տարածքի ջրային ռեսուրսների վրա
նյութական ազդեցություն չպետք է համարվի: Հետևաբար, այս ազդեցության սահմանափակման
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կամ կանխման նպատակով լրացուցիչ մեղմացման միջոցառումներ չեն ներկայացվում:
Ծածկոցային համակարգով երկարաժամկետ ինֆիլտրացիայի ցուցանիշների որոշման և
ամրագրման նպատակով ծածկաշերտի փորձարկումները, ներառյալ լիզիմետրով չափումներն
իրականացվելու

են

շահագործման

փուլի

ընթացքում

(այն

տեղամասերում,

որտեղ

տեղադրվելու է ծածկաշերտը, օր.՝ ԴԱԼ և ԿՏՀ): Այս փորձարկումներն օգտագործվելու են
առաջարկվող ծածկաշերտի հաստատման կամ պաշարների համալրման սահմանափակման
նպատակով փոփոխությունների վերաբերյալ առաջարկների ներկայացման նպատակով:
Օգտագործվող ընդհանուր լավ պրակտիկաներով սահմանված միջոցառումները, ներառում են.



Պայթուցիկ

նյութերի

կորստի

կրճատման

նպատակով

տեղափոխման

և

պահեստավորման ընթացքում պայթուցիկների օգտագործման պատշաճ տեխնիկաների
կիրառում, արտահոսքերի անհապաղ հավաքում ու մաքրում, պայթուցիկի կորստի
նվազեցման նպատակով լիցքի պատշաճ լիցքավորման և պայթուցիկի չպայթելու
դեպքերի կրճատման ընթացակարգերի կիրառում;



Ջրօգտագործման նվազեցում և վերօգտագործում;



Համապատասխան որակով ջրի ուղղորդում դեպի շրջակա միջավայր;



Քիմիական նյութերի պատշաճ պահեստավորում; և



Ջրի որակի մոնիտորինգ (բերված է ստորև).
Այս միջոցառումները կանխատեսված ազդեցությունների նշանակության վրա ազդել չեն

կարող, սակայն կհզորացնեն մեղմման միջոցառումների ընթացիկ գործառնական գնահատումը:

5.5.4 Մոնիտորինգ և աուդիտ
Ստորգետնյա

ջրերի

որակի

կամ

քանակի

կանխատեսվող

փոփոխությունները

հաստատվելու են մոնիտորինգի ծրագրի շրջանակներում:
Այն դեպքում, եթե փոփոխությունները կանխատեսումները գերազանցեն, մոնիտորինգի
շրջանակներում

պետք

է

մշակվեն

հետագա

մեղմման

միջոցառումներ:

Գնահատման

գործընթացի շրջանակներում սահմանված մոնիտորինգի պահանջներն ուրվագծվում են ստորև
ներկայացված 5.5.4 աղյուսակում:
Մոնիտորինգի առաջարկվող ծրագրի մանրամասները (մոնիտորինգային դիտակետեր,
ժամանակացույց, չափման համակարգ և մեթոդներ) ներառված են շրջակա միջավայրի
կառավարման պլանում և ներառում են



Բացահանքերի շրջակայքում ստորգետնյա ջրերի մակարդակի և որակի (հորեր և
աղբյուրներ)
մոնիտորինգ;

ելակետային,

շինարարության,

շահագործման

և

հետ-փակման
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ԴԱԼ-ից հիդրավլիկորեն վերև և ներքև ստորգետնյա ջրերի մակարդակի և որակի (հորեր
և

աղբյուրներ)

ելակետային,

շինարարության,

շահագործման

և

հետ-փակման

մոնիտորինգ;



ԿՏՀ-ից հիդրավլիկորեն վերև և ներքև ստորգետնյա ջրերի մակարդակի և որակի (հորեր
և

աղբյուրներ)

ելակետային,

շինարարության,

շահագործման

և

հետ-փակման

մոնիտորինգ;



Աղբյուրների հոսքի և որակի մոնիտորինգ.
o

Կեչուտի ջրամբարին հարկից Մադիկենց աղբյուրներ;

o

Գորայքից վերև սեզոնային ջրամատակարարման նպատակով օգտագործվող
աղբյուրներ; և



Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի որակի ու քանակաի մոնիտորինգ:
Շրջակա

միջավայրի

մոնիտորինգի

պլանը

(ՇՄՄՊ)

անընդհատ

թարմացվող

փաստաթուղթ է, որը մոնիտորինգային դիտակետերի կորստի կամ տեղափոխման, ինչպես նաև
ջրային միջավայրի ընկալման կատարելագործման նպատակով հանքի զարգացման ընթացքում
արդիականցվելու է:
Առավել ընթացիկ մոնիտորինգի պլանում պետք է ներառված լինեն հանքի զարգացման
յուրաքանչյուր փուլի հղումները:
Հանքի նախագծում նախատեսվում է բոլոր կոնտակտային ջրերի վերօգտագործվում:
Դեպի շրջակա միջավայր արտահոսքերի կանխման հաստատման նպատակով մշակվելու են
ԴԱԼ, ԴԱԼ եզրային ավազանի, կոնտակտային ջրերի ավազանի և ԿՏՀ մշակման և
անձրևաջրերի ավազանների գործառնական կառավարման պլանները: Ոչ-կոնտակտային
ջրերը բաց են թողնվելու շրջակա միջավայր, իսկ, ըստ անհրաժեշտության, նախքան բացթողնումը կատարվելու է մոնիտորինգ: Այս արտահոսքերի մոնիտորինգի պահանջները ներառվելու
են աշխատանքային կառավարման պլաններում: Մոնիտորինգի ռազմավարությունները հիմնված են լինելու ոչ-կոնտակտային ջրերի աղբյուրի և արտահոսքի ծավալի վրա:
Աշխատանքային հոսքերի և ջրի որակի (ջրային հաշվեկշիռ) մոնիտորինգը և ԿՏՀ-ում
(կույտում, արտահոսքերի կուտակման և վերականգնման համակարգում և ստորգետնյա
դրենաժային համակարգում) ու բացահանքերի պարզարաններում ջրերի որակը շահագործման
շրջանում կազմում են շրջակա միջավայրի կառավարման առանցքային մասը: Այն ՇՄԿՊ
բաղադրիչ չի հանդիսանում, սակայն ներառվելու
պլաններում:

է աշխատանքային կառավարման
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Շինարարության
և
շահագործման փուլեր

Հետ-փակման փուլ

Ինչպես նշվում է 2.6 գլխում, Ծրագրի տարածքի ելակետային տվյալների
հիման վրա հայեցակարգային մոդելի ստեղծման նպատակով 2007 և
2015թթ. Իրականացվել է նախաշինարարական փուլի ելակետային
մոնիտորինգ:
Ելակետային
ուսումնասիրությունների
և
ազդեցությունների գնահատման արդյունքում բացահայտվել են
առաջարկվող հանքավայրի զարգացման ասպեկտների հետ կապված
շինարարության,
շահագործման
և
հետ-փակման
փուլերում
մոնիտորինգի կարիք ունեցող զգայուն ընկալիչներն ու հնարավոր
ռիսկերը:
Ջրի որակի ելակետային տվյալներն օգտագործվելու են ջրի որակի
ազգային սատանդարտների հետ համատեղ (որտեղ կիրառելի են ՀՀ
ՍԹԿ արժեքները), որի նպատակը այն թիրախային ցուցանիշերի
սահմանումն է, որոնց համեմատությամբ շինարարության և
շահագործման մոնիտորինգային տվյալները պետք է գնահատվեն:
Շինարարության և շահագործման փուլերի ընթացքում մակերևութային
և ստորգետնյա ջրերի մոնիտորինգի իրականացումը կշարունակվի և
կանոնակարգերին համապատասխանելու նպատակով կհամեմատվի
ելակետային տվյալների հետ, որի նպատակը ցանկացած ազդեցության
ԲՍԱԳ
գործընթացում
կանխատեսված
ազդեցությունների
համապատասխանության ստուգումն ու մակերևութային և ստորգետնյա
ջրերի ընկալիչների վրա հնարավոր բացասական ազդեցությունների
կանխատեսված պայմաններից շեղումների մասին նախազգուշացումն է
(որտեղ հնարավոր է):
Մակերևութային և ստորգետնյա ջրերի մոնիտորինգը պետք է
շարունակվի հանքարդյունահանման աշխատանքների դադարումից
հետո և խնամքի նպատակով՝ հանքավայրի փակումից հետո:

Էական նշանակություններ

Ստորգետնյա
փոփոխություն

ջրերի

հոսքի

Ստորգետնյա
փոփոխություն

ջրերի

որակի

 Լեռնահանքային գործունեության հետևանքով
ստորգետնյա
ջրերիառանձնահատկությունների (մակարդակ և բաշխվածություն)
փոփոխության,
 Բացահանքերի շրջակա բարձրադիր ղբյուրները սնող հոսքերի
կրճատում,
 Հիմնական վտակներում և գետերում մակերևութային ջրերի
հիմնական հոսքի կրճատում
 Կեչուտի աղբյուրները և Սպանդարյան-Կեչուտ թունելը սնող հոսքի
կրճատում
 Պայթեցման մնացորդային նյութերից ստորգետնյա ջրերի որակի
փոփոխություն,
 Բացահանքի պատերի և հատակի հանքարդյունաբերական ջրերի
պատճառով ստորգետնյա ջրերի որակի փոփոխություն,
 ԴԱԼ և ԿՏՀ հանգույցներից արտահոսքերի հետևանքով ստորգետնյա
ջրերի որակի փոփոխություն,
 Վթարային/պատահական արտահոսքերի հետևանքով ստորգետնյա
ջրերի որակի փոփոխություններ:

2-րդ մակարդակի
պլաններ

Կառավարման

Կոնկրետ գործողություններ
Շինարարության բնապահպանական կառավարման պլանը (ՇԲԿՊ) մշակվելու է «E-PCM»
կապալառուի կողմից: Շինարարության արդյունքում տեղական ջրային միջավայրի վրա որքան
հնարավոր է վտանգավոր ազդեցության նվազեցման նպատակով ՇԲԿ պլանում ներառվելու է
մեղմացման գործընթացների լավագույն փորձը:
Հանքավայրի փակման կառավարման պլանում (ՀՓՌՊ) ջրային ռեսուրսների կառավարումը
սահմանվում է՝ սկսած շինարարության փուլից մինչև հանքավայրի փակման պլանը, որպեսզի
վերականգնման ժամանակ ջրային ռեսուրսները պահպանվեն այն չափով, որ հնարավոր լինի
հասնել Պլանի նպատակներին:
Ջրերի կառավարման պլանում (ՋԿՊ) տրվում է ջրի կառավարման նախագծի ուրվագիծը, որը
համապատասխանում է ջրային ռեսուրսներ թափվող կեղտաջրերի թույլատրելի սահմանային
արտահոսքի չափաքանակներին: Ծրագրային գործողությունների արդյունքում տեղական և
տարածաշրջանային մակերևույթային ու ստորգետնյա ջրերի վրա ցանկացած բացասական
ազդեցություն կանխելու նպատակով Պլանում առաջարկվում է մոնիտորինգի և մեղմացման
միջոցառումների նախագիծ:
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Ստորգետնյա ջրերի մակարդակ

Հոսակորուստների կանխման և արձագանքման պլանում (ՀԿԱՊ) սահմանված են այն նյութերի
կառավարման, վերահսկման և մոնիտորինգի միջոցառումները, որոնք կարող են աղտոտել ջրային
պաշարները:
2-րդ մակարդակի պլանները հիմնված են լինելու այն Տեխնիկական ռեգլամենտների վրա, որոնք
3-րդ
շինարարության, շահագործման և փակման փուլերի ընթացքում կապահովեն նմուշարկման և/կամ
մակարդակի
մոնիտորինգային վայրերի և գործընթացների վերաբերյալ հատուկ ուղեցույցներ: 3-րդ մակարդակի
մոնիտորինգի
Տեխնիկական ռեգլամենտները ներառում են հետևյալը.
և
աուդիտի  Ստորգետնյա ջրերի մակարդակի մոնիտորինգ(շինարարության, շահագործման և հետ-փակման
պլան
փուլեր). Բացահանքերի, ԴԱԼ և ԿՏՀ տարածքներում առկա հորատանցքերում ստորգետնյա ջրերի
(մակարդակների) կետային և շարունակական մոնիտորինգի իրականացման ընթացակարգեր:
պետք է իրականացվի աղբյուրների և ներծծվող ջրերի վիճակի որակական գնահատում
(առկայության կամ բացակայության վերահսկում, օրինակ` աղբյուրն հոսում է թե չորացել է):
 Ստորգետնյա ջրերիորակիմոնիտորինգ(շինարարության, շահագործման և հետ-փակման փուլեր).
Բացահանքերի, ԴԱԼ և ԿՏՀ տարածքներում, Սպանդարյան-Կեչուտ թունելում, ԴԱԼ-ի դրենաժային
համակարգի ավազանում առկա մոնիտորինգային վայրերում (աղբյուրներ և մոնիտորինգային
հորատանցքեր) լաբորատոր պայմաններում որակի վերլուծության նպատակով in situ և ex situ
նմուշարկման ընթացակարգեր:
 Բացթողնվող ջրի որակի մոնիտորինգ(շահագործման փուլ): Նախքան ընդունող ջրահոսքեր
բացթողնումը՝ ՋՄԿ, բուֆերային և անձրևաջրերի ավազանների, Գնդեվազի ջրամբարի ջրի որակի
in situ վերլուծության և ex situ լաբորատոր վերլուծության իրականացում, որի նպատակը
սահմանված թիրախային համապատասխան ցուցանիշներին ջրի որակի համապատասխանության
կամ նախքան բացթողումը (հավելյալ) մաքրման անհրաժեշտության որոշումն է:
 Օդերևութաբանական տվյալների հավաքագրում (շինարարության և շահագործման փուլեր).
տեղական օդերևութաբանական տվյալների հավաքագրման ընթացակարգեր:Հավաքագրված
տվյալներն օգտագործվելու են շինարարության և շահագործման փուլերի ընթացքում ելակետային
մոդելի մշակման և համապատասխան մակերևույթային ջրերի տվյալների հավաքակազմերի
ստուգաչափման նպատակով:
Ստորգետնյա ջրերի մոնիտորինգի ՇՍԸ
Ռազմավարություն
Մոնիտորինգ
Համաձայն ՋԿՊ-ի՝ ելակետային և
շինարարության
փուլերում
բոլոր
գոյություն ունեցող հորատանցքերում
պետք է իրականացվի ստորգետնյա
ջրերի մակարդակների (ստորգետնյա
ջրերի
խորություն)
ամենամսյա
մոնիտորինգ:
Ստորգետնյա
ջրերի
Շինարարության
և
խորության
չափումները
պետք
է
շահագործման
փուլերում
իրականացվեն ձեռքի խորաչափով
հողում կախված տեղական
Հողափորման
նախնական
երեք
կամ
տարածաշրջանային
ամիսների ընթացքում ստորգետնյա
Բացահանքերի, ԴԱԼ-ի ստորգետնյա
ջրային
ջրերի
մակարդակները
և ԿՏՀ-ի տարածքներ
համակարգում
հորատանցքերում պետք է վերահսկվեն
փոփոխությունների
շաբաթական կտրվածքով (նշված է ՋԿՊբացահայտման նպատակով
ում):
Ապա
մոնիտորինգի
մոնիտորինգի
հաճախականությունը պետք է ըստ
իրականացում
անհրաժեշտության փոփոխվի:
Ստորգետնյա
ջրերի
խորության
տվյալները և չափումների կատարման
ամսաթիվը/ժամը պետք է արձանագրվեն
երկարաժամկետ տվյալների բազայում,
որը պետք է իրականացվի շրջակա
միջավայրի գծով կառավարիչը:
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Աղբյուրների վիճակ

Ստորգետնյա ջրերի որակ

Հիմնական
ենթակառուցվածքների
տարածքներ

Շինարարության,
շահագործման
և
հետփակման փուլերում հողում
կախված տեղական կամ
տարածաշրջանային
ստորգետնյա
ջրային
համակարգում
փոփոխությունների
բացահայտման նպատակով
մոնիտորինգի
իրականացում

Ելակետային,
շինարարության
և
շահագործման
փուլերում
հորատանցքերում ստորգետնյա ջրերի
մակարդակների
մոնիտորինգի
հետ
միասին աղբյուրների առկայության կամ
բացակայության
ամենամսյա
մոնիտորինգ:
Հետ-փակման փուլում, Ապրիլ/մայիսի
ընթացքում աղբյուրների ամենամյա
ուսումնասիրության իրականացում:

Ելակետային,
շինարարության
և
շահագործման
փուլերում
հիմնական
ենթակառուցվածքների
տարածքների
հարևանությամբ հոսանքն ի
վեր և վար ստորգետնյա
ջրերի որակի մանիտորինգ

Համաձայն ՋՄԿ ցուցումների՝ տեղում և
լաբորատոր
վերլուծությունների
իրականացման
նպատակով
հորատանցքերում նմուշարկում: In situ
վերլուծության պետք է ենթարկվեն
հետևյալ պարամետրերը՝ pH արժեք,
ջերմաստիճան,
պղտորություն
և
էլեկտրահաղորդականություն,
որի
համար օգտագործվելու է ձեռքի չափիչ
սարք: Համաձայն ՋՄԿ ցուցումների՝
նմուշներում լաբորատոր պայմաններում
վերլուծության
է
ենթարկվելու
պարամետրերի ստադարտ կազմը:
Շինարարության
և
շահագործման
փուլերի ընթացքում նախնական փուլում
եռամսյակային
կտրվածքով
իրականացվող
մոնիտորինգը
փոխարինվելու է վեց ամիսը մեկ անգամ
կատարվողով: Տվյալները կդիտարկվեն,
իսկ
անհրաժեշտության
դեպքում
մոնիտորինգը
կիրականացվի
եռամսյակային կտրվածքով: Տվյալները
կհավաքվեն տվյալների երկարաժամկետ
բազայում,
ապա
կհամեմատվեն
թիրախային
արժեքների/համապատասխան
ՍԹԿ
ստանդարտների հետ:
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5.6 Մակերևութային ջրային ռեսուրսներ
5.6.1 Ներածություն
Ամուլսար ոսկու հանքի ծրագրի շրջանակներում իրականացված մակերևութային ջրերի
վրա հնարավոր ազդեցությունների ուսումնասիրությունը քննարկվում է հաջորդ բաժիններում:
Դիտարկվել են հիդրոլոգիական ընկալիչների վրա ակնակալվող ազդեցությունները և ներկայացվել են բացասական հետևանքներից խուսափելուն կամ սահմանափակմանն ուղղված
մեղմացման միջոցառումներ:
Ազդեցությունների գնահատման շրջանակներում ներառվել են Մակերևութային ջրերի
վրա ներգործող հետևյալ Ծրագրային հանգույցները.


Տիգրանես-Արտավազդես և Էրատո բացահանքեր: Շահագործման վերջին տարիների
ընթացքում Տիգրանես-Արտավազդես բացահանքը լցափակվելու է՝ բացառությամբ բացահանքի հարավային մի փոքր հատվածի: Փակման փուլի ընթացքում Էրատո բացահանքը
մասամբ լցափակվելու է, այնպես, որպեսզի մշտական բաց ջրային մարմիններ չմնան:



Դատարկ ապարների լցակույտ (ԴԱԼ),



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



Լրացուցիչ օժանդակ ենթակառուցվածքներ, ներառյալ. Ջրամբարման համար նախատեսված
ավազաններ, ջրամաքրման համակարգեր, ջարդիչներ, հանքատար ճանապարհներ, նյութերի լցակույտեր, փոխակրիչ և հանքի հետ առնչվող այլ շինություններ:
Հանքի շահագործման յուրաքանչյուր փուլի ընթացքում ջրերի հնարավոր արտահոսքի

վերահսկման նպատակով վերը թվարկված բոլոր հանգույցների համար նախատեսվել են
նախագծային ինժեներաշահագործական միջոցառումներ: Հանգույցների նախագծերում և սույն
գնահատման շրջանակներում ներառված ճարտարագիտական միջոցառումները ներկայացված
են 5.6.6 բաժնում:

5.6.2 Գնահատման շրջանակներ
Տեխնիկական շրջանակ
Մակերևութային ջրերի վրա հավանական ազդեցությունները բաժանվել են երկու
կատեգորիաների.
1)

Ջրի որակ. պլանային կառավարումից բխող բացասական ազդեցություն ջրի ելակետային
որակի վրա;

2)

Ջրի քանակ. պլանային կառավարումից բխող հոսքի ռեժիմի և ջրի մատչելի քանակության
վրա բացասական ազդեցություն:
Մակերևութային և ստորգետնյա ջրերը, էկոլոգիական ընկալիչներն ու ազդեցություննե-
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րը փոխկապակցված են միմյանց հետ: Մասնավորապես քաղցրահամ ջրերի կենսամիջավայրերն ու էկոլոգիական առողջությունը կախված են ջրի որակից ու քանակից, ինչպես նաև քաղցրահամ ջրերի ու գետերի ափային կենսամիջավայրերի վրա բացասաբար ազդող չվերահսկվող
բացթողումների կասեցումից:
Էկոլոգիական ընկալիչների նկարագրությունը ներկայանցված է 5.7 բաժնում, մինչդեռ
այս գլխում բացահայտվել են մակերևութային ջրերի միջավայրի այն փոփոխությունները, որոնցից այդ ընկալիչները կարող են կախված լինել: Ստորգետնյա ջրերի որակի վրա ազդեցությունները ևս կարող են հանգեցնել կամ ծրագրի տարածքում մակերևութային ջրերի վրա ազդեցության հետևանք լինել: Այդ փոփոխությունները, հատկապես ստորգետնյա ջրերով սնվող ջրերի
որակի և հոսքի ռեժիմի փոփոխությունների կտրվածքով ներկայացված են 5.5 բաժնում: Աղբյուրների տարբեր խմբերի օգատգործումը ներկայացված է 2.7 բաժնում, ներառյալ` սեզոնային ժամանակավոր հոսքով աղբյուրների օգտագործումը, լեռնային մշտահոս աղբյուրները և
երկրաջերմային

աղբյուրները:

Կեչուտի

աղբյուրներն

օգտագործվում

են

խմելու

ջրի

մատակարարաման նպատակով: Ելակետային տվյալների համաձայն լեռնային աղբյուրների մի
մասը, հատկապես բացահանքերն ու ԴԱԼ-ը շրջապատողները, ամառային ամիսների
ընթացքում օգտագործվում են անասունների ջրարբիեցման նպատակով:
Ընկալիչ դիտարկված մակերևութային ջրերը ցուցակագրվել են, իսկ դրանց տրված
արժեքները ներկայավցած են հաջորդ բաժնում: Հանքի նախագծում ծրագրի շինարարության,
շահագործման փակման և հետ-փակման փուլերի համար այս ընկալիչներից յուրաքանչյուրի
վրա հնարավար ազդեցությունների (դրանց առկայության պարագայում) ուժգնությունը ներկայացված է առանց լրացուցիչ մեղմման միջոցառումների (այսինքն, ներկա նախագծում ներառված մեղմման միջոցառումները): Լրացուցիչ մեղմման միջոցառումները ներառող հնարավոր
ազդեցությունների կարևորության վերանայված գնահատումը կատարվելու է լրացուցիչ մեղմման միջոցառումների և մնացորդային ազդեցությունների մանրամասն դիտարկումից հետո:
Ծրագրային կատարողական ստանդարտների նկատմամբ ջրի որակը որոշվել է ՀՀ
կառավարության թիվ 75Ն (2011թ.) որոշմամբ հաստատված II կարգի Սահմանային թույլատրելի
կոնցենտրացիաների (II կարգի) միջոցով, բառացությամբ ցիանիդի, որի համար օգտագործվել է
կոմերցիոն լաբորատորիաներում կիրառվող բնորոշ պրակտիկ հայտնաբերման սահմանը:
Ազդեցությունների որոշման և դրանց կարևորության գնահատման համար օգտագործվել են այս
ստանդարտներն ու առկա ելակետային պայմանները:
Աշխարհագրական շրջանակ. Մակերևութային ջրերի ուսումնասիրության տարածքը
ցուցադրված է 5.6.1 Նկարում: Այս տարածքը աշխարհագրական այն տարածքի հիմքն է, որը
ներառված է մակերևութային ջրերի վրա ազդեցությունների գնահատման մեջ: Քննարկվել են
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մակերևութային

ջրերից

ներքև

գտնվող

հնարավոր

ազդեցությունների

ենթակա

տարածքները, որտեղ կարող են ի հայտ գալ երկրորդային ազդեցություններ:

Նկար 5.6.1. Մակերևութային ջրերի ուսումնասիրության տարածք և ջրհավաք ավազան

այն
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Սևանա լճի պաշտպանությունը կարգավորվում է հատուկ օրենքով, քանի որ այն ունի
ազգային կարևորություն: Այս օրենքի շրջանակներում սահմանված «ազդեցության անմիջական
գոտու» սահմաններում են գտնվում Կեչուտի ջրամբարը և դրա վտակները, որոնք երկուսն էլ
ցուցադրված են նկ. 5.6.1-ում:
Ժամանակային շրջանակ
Մակերևութային ջրերի գնահատման մեջ հաշվի են առնված հանքի շահագործման
հետևյալ փուլերի ընթացքում ընկալիչ դիտարկվող մակերևութային ջրերի վրա հնարավոր
ազդեցությունները.


Շինարարության (նախաշահագործական) փուլ;



Շահագործման փուլ; և



Փակման ն ու հետ-փակման փուլեր:

5.6.3 Մակերևութային ջրերի ազդեցությունների գնահատման մեթոդաբանություն
Աղյուս. 5.6.4-ի հիման վրա սահմանված ընկալիչ համարվող մակերևութային ջրերի
զգայունության արժեքները նկարագրված են աղյուս. 5.6.1-ում (Ընկալիչների զգայունության
մասշտաբ):
Աղյուսակ 5.6.1. Ընկալիչ դիտարկված մակերևութային ջրերի զգայունության արժեքներ
Ընկալիչների
զգայունության
արժեք
1

Ցածր

2

Միջին

3

Բարձր

4

Շատ բարձր

Ընկալիչների նկարագրություն
Ցածր նշանակության կամ զգայունություն ունեցող մակերևութային ջրային ռեսուրս,
նմանատիպ ընկալիչների առատություն; տեղական նշանակության կամ մասշտաբի
ջրահոսքեր; հոսքի ռեժիմի կամ որակի փոփոխությունների նկատմամբ դիմացկուն;
տեղանքում ջրային ռեսուրսի դերը ֆունկցիաները կարող են փոխարինվել:
Ցածրից միջին նշանակության կամ զգայունություն ունեցող մակերևութային ջրային ռեսուրս,
նմանատիպ ընկալիչների համեմատական առատություն; ռեգիոնալ նշանակության կամ
մասշտաբի ջրահոսքեր; ջրահոսքերի հոսքի արագության կամ որակի փոփոխությունների
նկատմամբ չափավոր դիմացկուն; մակերևութային ջրերի դերը կարող է
փոխարինվել/կոմպենսացվել:
Միջինց բարձր նշանակության կամ զգայունություն ունեցող մակերևութային ջրային ռեսուրս,
նմանատիպ ընկալիչների համեմատական հազվադեպություն; ազգային նշանակության կամ
մասշտաբի ջրահոսքեր; փոփոխությունների նկատմամբ զգայուն; ազգային նշանակության կամ
մասշտաբի ընկալիչների համար ջրամատակարարման կամ սննդամթերքի արտադրության
կամ էկոհամակարգային ծառայությունների մատակարարման տեսանկյունից կարևոր
ռեսուրս; մակերևութային ջրերի ֆունկցիաների փոխարինման սահմանափակ պոտենցիալ:
Բարձր նշանակության կամ զգայունություն ունեցող փոփոխությունների նկատմամբ զգայուն
մակերևութային ջրային ռեսուրս, միջազգային մասշտաբի ընկալիչ; խիստ հազվադ
փոխարինման սահմանափակ պոտենցիսալով մակերևութային ջրերի ֆունկցիաներ;
փոփոխությունների նկատմամբ խիստ զգայուն:

Ընկալիչ դիտարկված մակերևութային ջրերի զգայունությունը ներկայացված է աղյուս.
5.6.4-ում: Մակերևութային ջրերի գնահատման նպատակով, փոփոխության յուրաքանչյուր կատեգորիայի ուժգնության համար սահմանվել են փոփոխության կոնկրետ աստիճաններ, որոնք
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մանրամասնված են աղյուս. 5.6.2-ում:

Փոփոխ
ության
ուժգնու
թյուն

Աղյուսակ 5.6.1: Փոփոխությունների ուժգնություն (Մակերևութային ջրեր)

1

2

3

4

Աննշան

Ցածր

Չափավո
ր

Բարձր

Փոփոխության նկարագրություն
Որակական

Ելակետային պայմանների հետ համեմատելիս դժվար
հայտնաբերվող փոփոխությունները (<1%)
կարճաժամկետ են կամ հազվադեպ
պարբերականություն ունեն
Հնարավոր ազդեցությունների կառավարման համար
ուղղակի վերահսկման միջոցառումներ չեն
պահանջվում:
Ելակետային պայմանների հետ համեմատելիս
որոշակի փոփոխություններ են հայտնաբերվում:
Ելակետային պայմանների դեպքում այս
փոփոխությունները որակի ստանդարտները չեն
գերազանցում, իսկ կոնցենտրացիաների դիտարկվող
չափելի բարձրացումը ևս որակի չափորոշիչների
սահմաններում է: Եթե ելակետային պայմաններում
դիտարկվում է որակի չափորոշիչների գերազանցում,
ապա կանխատեսվող կոնցենտրացիաների
գերազանցումը չպետք է գերազանցի 20-%ը, իսկ
փոփոխությունը ժամանակավոր բնույթ է կրում:
Շինարարության, շահագործման և փակման ն
ընթացքում դիտվելու են երկրաբանական
բնութագրիչների կամ ելակետային պայմանների
որակի շարունակական փոփոխություններ:
Փոփոխությունների մակարդակն այնպիսին է, որ
հնարավոր է տեղի ունենան ելակետային
պայմանների բացասական փոփոխություններ:
Մակերևութային ջրերի որակի փոփոխությունների
կանխատեսումների համաձայն, ելակետային
պայմաններում դրանք չեն գերազանցի, իսկ հանքի
զարգացման հետևանքով կգերազանցեն
բնապահպանական չափորոշիչները:
Բնապահպանական չափորոշիչների գերազանցման
տիրույթը 20- 100% է, իսկ փոփոխությունները
մշտական բնույթ չեն կրելու և փակումից հետո
կգրանցվի որակի բարելավում:
Փոփոխությունների մակարդակն այնպիսին է, որ
հնարավոր է տեղի ունենան ելակետային
պայմանների բացասական փոփոխություններ:
Մակերևութային ջրերի որակի փոփոխությունների
կանխատեսումների համաձայն, ելակետային
պայմաններում դրանք չեն գերազանցի, իսկ հանքի
զարգացման հետևանքով կգերազանցեն
բնապահպանական չափորոշիչները:
Բնապահպանական չափորոշիչների գերազանցումը
100%-ից բարձր է: Հանքի զարգացումից հետո որակի
ակնկալվող փոփոխությունները կկրեն հիմնական և
անշրջելի բնույթ:

Քանակական
Ելակետային պայմանների հետ
համեմատելիս դժվար հայտնաբերվող
փոփոխությունները (<1%) կարճաժամկետ
են կամ հազվադեպ պարբերականություն
ունեն
Հնարավոր ազդեցությունների
կառավարման համար ուղղակի
վերահսկման միջոցառումներ չեն
պահանջվում:

Ելակետային պայմանների կամ աղբյուրի
համեմատությամբ հայտնաբերելի
փոփոխություններ: Ելակետային
պայմաններում սահմանված հոսքի 10%-ից
պակաս ժամանակավոր կամ մշտական
փոփոխություններ:

Փոփոխությունների աստիճանն այնպիսին
է, որ հնարավոր է տեղի ունենա
ելակետային պայմանների կորուստ կամ
բացասական փոփոխություն: Հոսքի
սպասվող մշտական փոփոխությունը
ելակետային պայմանների
համեմատությամբ կազմելու են 20%, կամ
ելակետային պայմանների
համեմատությամբ սպասվում է մոտ 50%ից պակաս ժամանակավոր փոփոխություն

Փոփոխությունների աստիճանն այնպիսին
է, որ հնարավոր է տեղի ունենա որևէ
ռեսուրսի ելակետային պայմանների
ամբողջական կորուստ կամ բացասական
փոփոխություն:
Զարգացման արդյունքում ակնկալվող
մշտական փոփոխությունը կլինի 20 %-ից
ավել, կամ ելակետային պայմանների
համեմատությամբ սպասվում է 50%-ից
ավել ժամանակավոր փոփոխություն

Յուրաքանչյուր էական ազդեցության համար ներկայացվել են լրացուցիչ (օր.՝ ոչ-
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նախագծային) մեղմման միջոցառումներ, իսկ մնացաորդային ազդեցությունների և դրանց
հետևանքների գնահատումը կատարվել է վերևում ուրվագծված նույն գործընթացի համաձայն:
Ինչպես արդեն մանրամասնորեն ներկայացվել է մակերևութային ջրերի ելակետային
պայմանների ուսումնասիրությանը նվիրված գլխում, Ծրագրի ողջ տարածքի մակերևութային
ջրերում

դիտվում

են

մնացորդային

մետաղների

բարձր

կոնցենտրացիաներ,

որը

պայմանավորված է բնական երկրաքիմիական պայմանների հետ:
Այս կոնցենտրացիաներից որոշները գերազանցում են ձկնաբուծարանների համար
սահմանված ՍԹԿ արժեքները և ապագա ազդեցությունների գնահատման շրջանակներում այս
հանգամանքը հաշվի է առնված: Առաջարկվող բացահանքերից անմիջապես ներքև գտնվող
Դարբ և Որոտան գետերի որոշ վտակներում դիտվում են pH ցածր մակարդակներ , ինչը վկայում
է բնական թթվային ապարի դրենաժի (ԹԱԴ) առկայության հետ: Ապագա հնարավոր
ազդեցությունների գնահատման շրջանակներում այս հանգամանքը ևս հաշվի է առնվել:

5.6.4 Մակերևութային ջրերի հիմնական ընկլիչների որոշում
Ընկալիչ դիտարկված մակերևութային ջրեր
Մակերևութային ջրերի ելակետային պայմանների ուսումնասիրության 2.7 բաժնում
նկարագրված են հանքի հարակից, Ծրագրի տարածքի հարևանությամբ դրանից ներքը գտնվող
մակերևութային ջրերի ջրօգտագործողները: Մակերևութային ջրերի ընկալիչները սահմանվել
են հիմնվելով այս տեղեկատվության և հիդրոլոգիական պայմանների ընկալման վրա: Ընկալիչ
դիտարկված մակերևութային ջրերն ու ջրօգտագործողներն ամփոփված են Աղյուսակ 5.6.2
աղյուսակում:

Խոնավ

տարածքների

դասակարգումն

իրականացվել

է

2.8

բաժնում

փաստագրված Էկոլոգիական պայմանների և կենսաբազմազանության գնահատման հիման
վրալ:

Աղյուսակ 5.6.2: Ընկալիչ դիտարկված մակերևութային ջրեր և ջրօգտագործողներ
Ընկալիչ

Կեչուտի ջրամբարի
վտակներ

Ջրօգտագործման կատեգորիաներ
Գյուղատնտեսական և
անասունների ջրարբիեցման
նպատակներով
Էկոհամակարգային
ծառայություններ
Անասունների ջրարբիացում

Կեչուտի ջրամբարից
ներքև ընկած Արփա գետ

Կեչուտի ջրամբարից
ներքև գտնվող Արփա

Էկոհամակարգային
ծառայություններ
Ջրային կուլուրաների
մշակություն
Գյուղատնտեսական և
անասունների ջրարբիեցման

Նկարագրություն
Ջրհավաքի ջրահոսքերից ոռոգում և անասունների
ջրարբիացում
Ֆաունայի վայրի ներկայացուցիչների
ջրամատակարարում և կենսամիջավայրի
ապահովում
Արփա գետից անասունների ջրարբիացում
Ձկնորսարանների, Ֆաունայի վայրի
ներկայացուցիչների ջրամատակարարում և
կենսամիջավայրի ապահովում
Կեչուտի ջրամբարից համապատասխանաբար 6.5կմ
և 8կմ ներքև ընկած ձկնաբուծարաններ
Ջրհավաք ավազանների ջրահոսքերից
անասունների ջրարբիացում
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Աղյուսակ 5.6.2: Ընկալիչ դիտարկված մակերևութային ջրեր և ջրօգտագործողներ
Ընկալիչ
գետի վտակներ

Ջրօգտագործման կատեգորիաներ
նպատակներով
Էկոհամակարգային
ծառայություններ

ԿՏՀ տարածքում
գտնվող Արփա գետի
վտակներ

Դարբ գետ

Դարբ գետի վտակներ

Որոտան գետ

Գյուղատնտեսական և
անասունների ջրարբիեցման
նպատակներով
Էկոհամակարգային
ծառայություններ
Գյուղատնտեսական և
անասունների ջրարբիեցման
նպատակներով

Ֆաունայի վայրի ներկայացուցիչների
ջրամատակարարում
Հովիվներն ուղղակիորեն կախված են Դարբ գետից
ջրամատակարարումից

Գյուղատնտեսական և
անասունների ջրարբիեցման
նպատակներով

Դարբի վտակներից ոռոգում և անասունների
ջրարբիացում

Էկոհամակարգային
ծառայություններ

Ֆաունայի վայրի ներկայացուցիչների
ջրամատակարարում և կենսամիջավայրի
ապահովում

Գյուղատնտեսական և
անասունների ջրարբիեցման
նպատակներով

Հովիվներն ուղղակիորեն կախված են Որոտան
գետից ջրամատակարարումից

Էկոհամակարգային
ծառայություններ

Գյուղատնտեսական և
անասունների ջրարբիեցման
նպատակներով

Ազգային մասշտաբով
ջրամատակարարում
Հիդրո-էլեկտրական էներգիայի
արտադրություն
Էկոհամակարգային
ծառայություններ
Ազգային մասշտաբով
ջրամատակարարում
Սպանդարյանի
ջրամբար

Ջրհավաք ավազանների ջրահոսքերից
անասունների ջրարբիացում

Ձկնորսարանների, Ֆաունայի վայրի
ներկայացուցիչների ջրամատակարարում և
կենսամիջավայրի ապահովում

Էկոհամակարգային
ծառայություններ

Կեչուտի ջրամբար

Ֆաունայի վայրի ներկայացուցիչների
ջրամատակարարում և կենսամիջավայրի
ապահովում

Էկոհամակարգային
ծառայություններ

Հիդրո-էլեկտրական էներգիայի
արտադրություն

Որոտան գետի
վտակներ

Նկարագրություն

Հիդրո-էլեկտրական էներգիայի
արտադրություն
Էկոհամակարգային
ծառայություններ

Գնդեվազի ջրամբար

Գյուղատնտեսական և
անասունների ջրարբիեցման
նպատակով

Գնդեվազի ջրանցք

Ոռոգում/ջրամատակարարում

Ձկնորսարանների, Ֆաունայի վայրի
ներկայացուցիչների ջրամատակարարում և
կենսամիջավայրի ապահովում
Ծրագրի տարածքի արևելյան հատվածն անցնող
ճանապարհից վերև գործում է էկեկտրակայան
Հովիվները կախված են ջրհավաքի,
մասնավորապես՝ խոնավ տարածքների
մարգագաետիններում գտնվող հովտի հատակային
հատվածի ջրահոսքերի ջրերից
Ձկնորսարանների, Ֆաունայի վայրի
ներկայացուցիչների ջրամատակարարում և
կենսամիջավայրի ապահովում
Գոյություն ունեցող իրար կապված թունելների
միջոցով ջրամատակարարման սխեմայով սնվում է
Սևանա լիճը
ՀԷԿ-ի ջրամատակարարաումը կատարվում է
ջրամբարի ջրթափի հատվածում
Ձկնորսարանների, Ֆաունայի վայրի
ներկայացուցիչների ջրամատակարարում և
կենսամիջավայրի ապահովում
Գոյություն ունեցող իրար կապված թունելների
միջոցով ջրամատակարարման սխեմայով Սևանա
լճի սնման ապագա հնարավորություն
ՀԷԿ-ը գտնվում է ջրամբարի ջրթափի մոտ
Ձկնորսարանների, Ֆաունայի վայրի
ներկայացուցիչների ջրամատակարարում և
կենսամիջավայրի ապահովում
Պտղաբուծական և գյուղատնտեսական
նպատակներով Գնդեվազի ջրամբարը մշտապես
օգտագործվում է մշակաբույսերի և
գյուղատնտեսական հողերի ոռոգման նպատակով
Տեխնածին ջրանցք (երեսպատված; ներկայումս
վերանորոգվում է), որի նպատակը Որոտանի
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Աղյուսակ 5.6.2: Ընկալիչ դիտարկված մակերևութային ջրեր և ջրօգտագործողներ
Ընկալիչ

Դարբի վտակների
տարածքում գտնվող
խոնավ տարածքների
ավազաններ, ներառյալ՝
Բենիկի լճակ
Որոտանի ջրհավաք
ավազանի խոնավ
տարածքներ
Կեչուտի ջրամբարի
վտակների տարածքում
գտնվող խոնավ
տարածքներ

Ջրօգտագործման կատեգորիաներ

Էկոհամակարգային
ծառայություններ

Էկոհամակարգային
ծառայություններ
Էկոհամակարգային
ծառայություններ

Նկարագրություն
հովտից աղբյուրների հոսքի ուղղորդումն է դեպի
Գնդեվազի ու Գնդեվազի ջրամբարի շրջակա
դաշտերը
Ձկնորսարանների, Ֆաունայի վայրի
ներկայացուցիչների ջրամատակարարում և
կենսամիջավայրի ապահովում

Ձկնորսարանների, Ֆաունայի վայրի
ներկայացուցիչների ջրամատակարարում և
կենսամիջավայրի ապահովում
Ձկնորսարանների, Ֆաունայի վայրի
ներկայացուցիչների ջրամատակարարում և
կենսամիջավայրի ապահովում

Քանի որ Ծարագրի առավել լայն տարածքում տեղական համայնքների ջրամատակարարումը խմելու նպատակով կատարվում է ուղղակիորեն աղբյուրներից, ապա վերջիններս չեն
դասակարգվել որպես մակերևութային ջրերի ջրօգտագործողներ: Որոտան գետից դեպի
Գնդեվազի ջրամբար հոսքի ուղղորդման համար կառուցված Գնդեվազի ոռոգման ջրանցքը
ամբողջական ծավալով չի գործում (որոշ կարճ հատվածներ գործում են և օգտագործվում են
տեղական հոսքերի ուղղորդման համար) և հետևաբար, ընկալիչ չի համարվում:
Ընկալիչների զգայունության

որոշման մանրամասները ներկայացված են 5.6.4

աղյուսակում: Այս աղյուսակում ներակայացված են ընկալիչների զգայունության որոշման
համար օգտագործված ընկալիչների

տեղադրության, աշխարհագրական կարևորության

(ծավալ), փոփոխությունների (որակական և քանակական) նկատմամբ ճկունության և
փոխարինման հնարավորությունների գնահատված տվյալները:
Ընկալիչների զգայունություն որոշման համար օգատգործվել է Աղյուսակ 5.6.1. աղյուսակը, իսկ մակերևութային ջրային ռեսուրսի զգայունության որոշման որոշիչ գործոնն է համարվել աշխարհագրական կարևորությունը: Ընկալիչի զգայունության հաջորդ որոշիչ գործոններն
են փոփոխությունների նկատմամբ կայունությունն ու փոխարինման հնարավորությունը:
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Աղյուսակ 5.6.3: Ընկալիչների զգայունության (Մակերևութային ջրեր )
Ընկալիչ

Կեչուտի
ջրամբարի
վտակներ

Տարածք

ԴԱԼ ջրհավաք
տարածք

Տեղադրություն

Աշխարհագրական
նշանակություն

Փոփոխությունների նկատմամբ
դիմացկունություն

ԴԱԼ ջրհավաքում
գտնվող Կեչուտի
ջրամբարի վտակներ

Տեղական. Սևանա լճի
սխեման սնող Կեչուտի
ջրամբարի սնումն այս
վտկենրից փոքրածավալ
է: Ծրագրի տարածք այս
տիպի բազմաթիվ վտակային ջրահոսքեր կան:

Հիմնականում սեզոնային ձնհալի հետ
հոսող հոսքով վտակային ջրահոսքեր:
Զգայուն են ջրհավաքի սակավաջուր
հոսքերում տեղի ունեցող համեմատաբար փոքր փոփոխությունների նկատմամբ:

Կեչուտի ջրամբարից ներքև ընկած
Արփա գետ

Ծրագրի տարածք

Կեչուտի ջրամբարից
ներքև՝ Ծրագրի
տարածքի արևմտյան սահմանի երկայնքով ձգվող
Արփա գետ

Կեչուտի
ջրամբարից ներքև
ընկած Արփա
գետի վտակներ

ԿՏՀ կուտակման
ավազանում ցամաքեցվող հանքահումքի փոխակրիչի
ջրհավաք տարածք

Փոխակրիչի ջրհավաքում գտնվող
Արփա գետի
վտակներ

ԿՏՀ տարածքում
գտնվող Արփա
գետի վտակներ

ԿՏՀ ջրհավաք
տարածք

ԿՏՀ ջրհավաքում
գտնվող Արփա գետի
վտակներ

Ծրագրի առավել
լայն տարածք

Ուղեձոր գնուղից
ներքև՝ Ծրագրի
տարածքի հարավային սահմանի
երկայնքով ձգվող
Դարբ գետ

Դարբ գետ

Ծրագրի տարածում և
դրանից դուրս հոսող
հոսքն ու դրա որակն
ունեն ռեգիոնալ
նշանակություն:

Տեղական. Արփա գետի
սնումն այս վտկենրից
փոքրածավալ է: Ծրագրի
տարածք այս տիպի
բազմաթիվ վտակային
ջրահոսքեր կան:
Տեղական. Արփա գետի
սնումն այս վտկենրից
փոքրածավալ է: Ծրագրի
տարածք այս տիպի
բազմաթիվ վտակային
ջրահոսքեր կան:
Ծրագրի տարածում և
դրանից դուրս հոսող
հոսքն ու դրա որակն
ունեն ռեգիոնալ
նշանակություն:

Արփա գետն ունի մեծ ջրհավաք, որը
մեծամասամբ տեղակայված է Ծրագրի
տարածքից դուրս: Վտակները հիմնականում սնվում են ձնհալոցքային ջրերի հոսքով: Կեչուտի ջրամբարից արտահոսող ջրահոսքը ջրթափի կետում
կառավարվում է հիդրո-էլեկտրական
սխեմայով: Չափավոր դիմացկուն է
Ծրագրի տարածքում տեղի ունեցող
փոփոխությունների նկատմամբ:
Հիմնականում սեզոնային ձնհալի հետ
հոսող հոսքով վտակային ջրահոսքեր:
Զգայուն են ջրհավաքի սակավաջուր
հոսքերում տեղի ունեցող համեմատաբար փոքր փոփոխությունների
նկատմամբ:
Հիմնականում սեզոնային ձնհալի հետ
հոսող հոսքով վտակային ջրահոսքեր:
Զգայուն են ջրհավաքի սակավաջուր
հոսքերում տեղի ունեցող համեմատաբար փոքր փոփոխությունների
նկատմամբ:
Դարբ գետն ունի մեծ ջրհավաք, որը
մեծամասամբ տեղակայված է Ծրագրի
տարածքից դուրս: Վտակները հիմնականում սնվում են ձնհալոցքային
ջրերի հոսքով: Չափավոր դիմացկուն է
Ծրագրի տարածքում հոսքի և որակի

Փոխարինման
պոտենցիալ

Ընկալիչի
զգայունության
աստիճան

Սահմանափակ
փոխարինման
պոտենցիալ

Միջին

Այլընտրանքային
ջրամատակարարումը
կարող է կատարվել
հարակից ջրհավաքներից

Միջին

Սահմանափակ
փոխարինման
պոտենցիալ

Ցածր

Սահմանափակ
փոխարինման
պոտենցիալ .

Ցածր

Այլընտրանքային
ջրամատակարարումը
կարող է կատարվել
հարակից ջրհավաքներից

Միջին
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Ընկալիչ

Տարածք

Փոփոխությունների նկատմամբ
դիմացկունություն

Փոխարինման
պոտենցիալ

Ընկալիչի
զգայունության
աստիճան

Տեղադրություն

Աշխարհագրական
նշանակություն

Բացահանքերի և
ջարդիչ կայանի
ջրհավաք տարածքներում գտնվող
Դարբ գետի
վտակներ

Ծրագրի տարածում և
դրանից դուրս հոսող
հոսքն ու դրա որակն
ունեն տեղական նշանակություն: Ծրագրի տարածք այս տիպի բազմաթիվ վտակային ջրահոսքեր կան:

Հիմնականում սեզոնային ձնհալի հետ
հոսող հոսքով վտակային ջրահոսքեր:
Զգայուն են ջրհավաքի սակավաջուր
հոսքերում տեղի ունեցող համեմատաբար փոքր փոփոխությունների
նկատմամբ:

Սահմանափակ
փոխարինման
պոտենցիալ

Ցածր

Ծրագրի տարածում և
դրանից դուրս հոսող
հոսքն ու դրա որակն
ունեն ռեգիոնալ
նշանակություն:

Որոտան գետն ունի մեծ ջրհավաք, որը
մեծամասամբ տեղակայված է Ծրագրի
տարածքից դուրս: Վտակները հիմնականում սնվում են ձնհալոցքային
ջրերի հոսքով: Չափավոր դիմացկուն է
Ծրագրի տարածքում հոսքի և որակի
փոփոխությունների նկատմամբ:

Այլընտրանքային
ջրամատակարարումը
կարող է կատարվել
հարակից
ջրհավաքներից

Միջին

Տեղական. Որոտան գետի
սնումն այս վտկենրից
փոքրածավալ է: Ծրագրի
տարածք այս տիպի
բազմաթիվ վտակային
ջրահոսքեր կան:

Վտակային ջրահոսքերը սնվում են
ձնհալոցքային ջրերով: Զգայուն են
ջրհավաքի սակավաջուր հոսքերում
տեղի ունեցող համեմատաբար փոքր
փոփոխությունների նկատմամբ:

Սահմանափակ
փոխարինման
պոտենցիալ

Ցածր

Ջրամբարի
այլընտրանքային
ջրամատակարարումը
կարող է կատարվել
հարակից
ջրհավաքներից

Բարձր

Ջրամբարի
այլընտրանքային
ջրամատակարարումը

Բարձր

փոփոխությունների նկատմամբ:

Դարբ գետի
վտակներ

Ամուլսար լեռան ,
Ջարդիչ կայանի և
համապատասխան
ջրհավաք տարածքներում գտնվող
բացահանքերի
տարածք

Որոտան գետ

Ծրագրի առավել
լայն տարածք

Ծրագրի տարածքի
արևելյան սահմանի
երկայնքով ձգվող
Որոտան գետ

Որոտան գետի
վտակներ

Ամուլսար լեռնագագաթի վրա և
ջրհավաք տարածքում գտնվող բացահանքերի
տարածք

Ծրագրի տարածքում գտնվող
Որոտան գետի
վտակներ

Կեչուտի ջրամբար

Ծրագրի առավել
լայն տարածք

Ծրագրի տարածքի
հյուսիս-արևելյան
սահմանի տարածք

Կեչուտի ջրամբարից
ջրամատակարարումն
ունի ազգային
նշանակություն

Սպանդարյանի
ջրամբար

Ծրագրի առավել
լայն տարածք

Որոտան գետի
ջրհավաքում
գտնվող Ծրագրի

Սպանդարյանի
ջրամբարից
ջրամատակարարումն

Կեչուտի ջրամբարն ունի մեծ ջրհավաք, որը մեծամասամբ տեղակայված է
Ծրագրի տարածքից դուրս և այդ
պատճառով դիմացկուն են Ծրագրի
տարածքում տեղի ունեցող հոսքի և
որակի փոփոխությունների նկատմամբ: Ջրամբարից արտահոսքը կառավարվում է պատվարի ջրթափի,
Սևանի ջրամատակարարման սխեմայի ներթողի և ՀԷԿ-ի ներթողի միջոցով:
Կեչուտի ջրամբար ջրամբարն ունի մեծ
ջրհավաք, որը մեծամասամբ
տեղակայված է Ծրագրի տարածքից
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Ընկալիչ

Գնդեվազի
ջրամբար

Տարածք

ԿՏՀ կուտակման
ավազան ցամաքեցվող փոխակրիչի
ջրհավաք տարածք

Տեղադրություն

Աշխարհագրական
նշանակություն

տարածքի հարավարևելյան հատված

ունի ազգային
նշանակություն

Գնդեվազ գյուղից
արևելք և ԿՏՀ-ից
հյուսիս՝ Արփա
գետի ջրհավաքում

Գնդեվազի ջրամբարից
ջրամատակարարումը
գյուղատնտեսական և
ոռոգման նպատակներով
ունի տեղական նշանակություն

Ջրի տեղափոխումը
Գնդեվազի ջրանցքով
Որոտանի հովից դեպի
Գնդեվազի ու Գնդեվազի
ջրանցքի մերձակա
դաշտեր ունի տեղական
նշանակություն

Գնդեվազի ջրանցք

ԴԱԼ ջրհավաք
ավազան

Ծրագրի տարածքի
հյուսիսային և
արևմտյան կողմեր,
ԴԱԼ-ից դեպի ներքև

Դարբի վտակների
տարածքում գտնվող խոնավ տարածքների ավազաններ, ներառյալ՝
Բենիկի լճակ

Ամուլսար լեռնագագաթի վրա և
ջրհավաք տարածքում գտնվող բացահանքերի տարածք

Դարբ գետի ջրհավաքի վտակների
հիմնական հոսքում
գտնվող խոնավ տարածքների ավազաններ

Որոտանի

Ծրագրի առավել

Որոտան գետի և

Ֆլորայի և ֆաունայի
համար տեղական նշանակություն: Ծրագրի
տարածքում խոնավ տարածքների ավազանների
սահմանափակ քանակություն
Ֆլորայի և ֆաունայի

Փոփոխությունների նկատմամբ
դիմացկունություն
դուրս և այդ պատճառով դիմացկուն են
Ծրագրի տարածքում տեղի ունեցող
հոսքի և որակի փոփոխությունների
նկատմամբ:
Գնդեվազի ջրամբարը ջրամատակարարվում է իր վերին դրենաժային
ջրհավաքից և հարակից ջրհավաքից
ուղղորդվող փոքր հոսքերից: Զգայուն
են Ծրագրի տարածքում սակավաջուր
հոսքերում տեղի ունեցող փոփոխությունների նկատմամբ:
Գնդեվազի ջրանցքը ներկայումս վերանորոգվում է և նախատեսվում է ավարտին հասցնել 2016թ. ընթացքում: Այն
սնվում է Ծրագրի տարածքից դուրս
գտնվող Որոտանի հովտի աղբյուրներից: Ջրանցքը երեսապատվելու է
(այսինքն, այն անջատվելու է տեղական ստորգետնյա ու մակեևրութայի
ջրային համակարգերից) և այդ պատճառով այն ընհանուր առմամբ տոկուն
կլինի ծրագրի տարածքում հոսքի և
որակի փոփոխությունների նկատմամբ: Որակի փոփոխության նկատմամբ զգայունության մակարդակը
կբարձրանա ԴԱԼ եզրային ավազանի
հեղեղման դեպքում:

Փոխարինման
պոտենցիալ

Ընկալիչի
զգայունության
աստիճան

կարող է կատարվել
հարակից
ջրհավաքներից
Ջրամբարի ջրամատակարարումը կարող է
փոխարինվել հարակից ջրհավաքներից
ջրհորդաններով կամ
խողովակով
ջրամատակարարմամբ

Ցածր

Որոտան գետից ջրի
տեղափոխումը կարող
է փոխարինվել
համարժեք ջրանցքով
կամ խողովակով

Միջին

Ջրամատակարարումը կատարվում է
աղբյուրներից և մակերևութային ջրահոսքերից: Զգայուն են իրենց ջրհավաքների սակավաջուր պայմաններում
տեղի ունեցող փոփոխությունների
նկատմամբ:

Չի կարող
փոխարինվել

Ցածր

Ջրամատակարարումը կատարվում է

Չի կարող

Միջին
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Ընկալիչ
ջրհավաք
ավազանի խոնավ
տարածքներ

Խոնավ
տարածքներ within
Կեչուտի
ջրամբարի
վտակներ

Տարածք
լայն տարածք

ԴԱԼ տարածման
գոտի

Տեղադրություն
դրա վտակների
երկայնքով տեղակայված խոնավ տարածքներ (նկ. 6.10.3)

ԴԱԼ տեղամասի
տարածքում աղբյուրներից սնվող
խոնավ տարածքներ

Աշխարհագրական
նշանակություն
ներկայացուցիչների
(երկկենցաղներ) ռեգիոնալ նշանակության կենսամիջավայր: Ծրագրի
տարածքի շրջակա լանդշաֆտների խոնավ տարածքներում նմանատիպ
կենսամիջավայրը հազվադեպ են:
Ֆլորայի և ֆաունայի ներկայացուցիչների տեղական նշանակության
կենսամիջավայր: Ծրագրի տարածքի շրջակա
լանդշաֆտներում նմանատիպ կենսամիջավայրը փորք հատված են
զբաղեցնում և հազվադեպ են:

Փոփոխությունների նկատմամբ
դիմացկունություն
աղբյուրներից և մակերևութային
ջրահոսքերից: Զգայուն են իրենց
ջրհավաքների սակավաջուր
հոսքերում տեղի ունեցող
փոփոխությունների նկատմամբ:

Ջրամատակարարումը կատարվում է
աղբյուրներից և մակերևութային ջրահոսքերից: Զգայուն են ջրհավաքների
սակավաջուր հոսքերում տեղի ունեցող
փոփոխությունների նկատմամբ:

Փոխարինման
պոտենցիալ

Ընկալիչի
զգայունության
աստիճան

փոխարինվել

Չի կարող
փոխարինվել

Ցածր
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Հիմնական գետերին (Արփա, Դարբ և Որոտան) վերագրվել է զգայունության միջին
մակարդակը, քանի որ դրանք ունեն ռեգիոնալ նշանակություն և չափավոր դիմացկուն են ջրի
որակական ու քանակական փոփոխությունների նկատմամբ: Հիմնական գետերի վտակները
զգայուն են փոփոխությունների նկատմամբ, հատկապես իրենց փոքր չափերի պատճառով փոքր
ջրհավաքներում սակավաջուր հոսքի պայմաններում: Բնական հոսքի մակարդակը ձնածածկի
հալմանը և դրա տևողությանն ի պատասխան էականորոն տատանվում է: Վտակներն ունեն
տեղական նշանակություն և համեմատաբար բազմաթիվ են: Հիմնվելով վերոհիշյալի վրա,
դրանց վերագրվել է զգայունության ցածր մակարդակ: Կեչուտ ջրամբարից հոսող վտակներին
վերագրվել է զգայունության միջին մակարդակ քանի որ դրանք սնում են Սևանա լճի
ջրամատակարարման սխեման (չնայած միայն մի փոքր հատվածը):
Կեչուտի և Սպանդարյանի ջրամբարները հավանաբար դիմացկուն կլինեն Ծրագրի տարածքում տեղի ունեցող փոփոխությունների նկատմամբ: Դրանք ունեն ազգային նշանակություն:
Այս չափի ջրամբարները տարածաշրջանում շատ չեն: Հիմնվելով վերոհիշյալ գործոնների վրա,
դրանց համար սահմանվել է բարձր զգայունության մակարդակ: Ոռոգման և գյուղատնտեսական
նպատակներով ջրօգտագործման տեսանկյունից և ելնելով այն հանգամանքից, որ այն կարող է
փոխարինվել հարակից ջրհավաքներից ջրախողովակով ջրամատակարարմամբ, Գնդեվազի
ջրամբարին վերագրվել է տեղական նշանակություն և ցածր զագյունության մակարդակ:
Գնդեվազի ջրանցքը ներկայումս վերանորոգվում է և երեսպատվելու է` կանխելով
հիդրավլիկ կապը տեղական ստորերկրյա ջրերի համակարգի հետ: Ջրանցքը վտանգի կենթարկվի դրանից վերև գտնվող ԴԱԼ եզրային ավազանի հեղեղման դեպքում: Ջրանցքից ներքև
տեղակայված ԿՏՀ և օժանդակ հանգույցները չեն սպառնում ջրանցքի անվտանգությանը:
Ջրանցքը որոշ ժամանակ չի գործարկվել, սակայն դրա վերանորոգումից հետո (ավարտին պետք
է հասցվի 2016թ. ընթացքում) ոռոգման ու ջրամատակարարման տեսանկյունից այն տեղական
նշանակության կառույց կարող է համարվել: Որոտանի հովտից ջրի տեղափոխման նպատակով
ջրանցքի ներկայիս դասավորվածության համանմանությամբ այլընտրանքային խողովակը կամ
ջրանցքը կարող է փոխարինվել: Վերոհիշյալ հիմքերից ելնելով ջրանցքին վերագրվել է միջին
զգայունության մակարդակ:
Խոնավ տարածքները հիմնականում գտնվում են Որոտանի հովտում, որոնք սնվում են
ստորգետնյա ջրերի արտահոսքերից, աղբյուրներից և ջրահոսքերից: Խոնավ տարածքները
հավանաբար զգայուն կլինեն իրենց ջրհավաքների սակավաջուր հոսքերում տեղի ունեցող
փոփոխությունների նկատմամբ (քանի որ դրանք հոսքի առատ սնման շրջանում ենթակա են
զգալի բնական տատանումների): Դրանք ֆաունայի վայրի ներկայացուցիչների տեսանկյունմից
ունեն տեղական նշանակություն, սակայն սակավաթիվ են և չեն կարող փոխարինվել: Ելնելով
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վերոհիշյալ գործոններից , դրանց վերագրվել է միջին զգայունության մակարդակ: ԴԱԼ
տարածման գոտում՝ Կեչուտի ջրամբարի վտակների տարածքում հայտնաբերված փոքր խոնավ
տարածքը ֆաունայի վայրի ներկայացուցիչների կենսամիջավայրի համար ունի տեղական
նշանակություն և հանդիսանում է նմանատիպ հաբիթաթի փոքր հատվածի շարունակությունը:
Վերոհիշյալ գործոնների հաշվի առնմամբ դրանց վերագրվել է զգայունության ցածր մակարդակ:
Ամուլսարի արևմտյան կողմում՝ Դարբի վտակների ջրհավաքում Բենիկի լճակը ներառող
փոքր բնական ճահճատարածքներին վերագրվել է զգայունության ցածր մակարդակ: Դրանք
ունեն տեղական նշանակություն և հավանաբար զգայուն կլինեն իրենց ջրհավաքում տեղի
ունեցող

փոփոխությունների

նկատմամբ

և

օգտագործվում

են

ֆաունայի

վայրի

ներկայացուցիչների ջրամատակարարման և կենսամիջավայրի ապահովման նպատակներով:

5.6.5

Ջրերի կառավարում

Ծրագրի նախագիծը ներկայացված է 4-րդ գլխում: Ծրագրի ընդհանուր ռազմավարական
նպատակը առավելագույնս կոնտակտային և ոչ կոնտակտային ջրերի անռանձնացումն է,
որպեսզի դրանց ամբարման անհրաժեշտությունը կրճատվի: Այնքան, որքան գործնականում
հնարավոր է կոնտակտային ջրերն օգտագործվելու են ԿՏՀ գերծընթացներում, իսկ ավելցուկային ջրերը նախքան Արփա գետ թափվելը (Արփայից նախատեսվող ջրառի կետից ներքև) մաքրվելու են կենսաբանական մաքրման համակարգում (ԿՄՀ):
Հանքի շահագործման ժամկետի ողջ ընթացքում ջրերի կառավարումը նկարագրվում է
Մակերևութային ջրերի մոնիտորինգի պլանում (ՄՋԿՊ:
ՄՋԿ պլանի նպատակներն են.


Նստվածքների հոսքը նվազեցնելու նպատակով արտահոսքերի տեղափոխում դեպի
կուտակման ավազաններ և հորեր



Խախտված տարածքներ բնական ստորգետնյա արտահոսքի և ոչ-կոնտակտային ջրերի
ներթափանցման և շփման ջրերի հետ միախառնման կանխում



Հանքի

հանգույցներից

շփման

ջրերի

կուտակում,

դրանց

օգտագործում

մշակման

գործընթացներում


Նախքան

բեռնաթափումը

2-րդ

կարգի

համապատասխան

ԿՄՀ-ում

ավելցուկային

կոնտակտային ջրերի մաքրում


Խախտված տարածքներում էրոզիոն գործընթացների նվազեցում, իսկ դրանց զարգացման
կամ առկայության դեպքում՝ դեպի աղբյուրներ կախված նստվածքների հոսքի կրճատում:
Շինարարության փուլ
Շինարարության փուլի ընթացքում ջրերի կառավարման պլանի կիզակետում լինելու են
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մակերևութային ջրերի արտահոսքերն ու նստվածքների վերահսկումը: Հնարավոր ազդեցությունների ենթարկված մակերևութային ջրերը նախքան բնական մակերևութային ջրեր բացթողնվելը ջրանցքների ներսում նստվածքների կառավարման կառույցների (ստուգիչ պատվարներ) միջոցով ուղղորդվելու են նստեցման ավազաններ: Էրոզիայի աղբյուրների և նստվածքառաջացման կրճատման միջոցով Էրոզիայի նվազեցման նպատակով օգտագործվելու են լրացուցիչ կառավարման լավագույն պրակտիկաներ ինչպիսիք են` տղմապատնեշները, ծղոտից
պատրաստված ճաղավանդակներն ու էրոզիայի կառավարման շերտերը: Շինհրապարակի,
փոշու նստեցման և բետոնի արտադրության համար ջրի պահանջարկը կազմելու է 5.9 լ/վ, որն
ապահովվելու է Արփա գետից:
Շահագործման փուլ
Ծրագրի տարածքում ջրերի կառավարման նպատակով հասանելի են լինելու երեք
հիմնական ջրամբարման հանգույցները.


Մաքուր ջրի ավազան (20,450 մ3 ծավալով), որում կուտակվելու են հանքատար և բացատար
ճանապարհների, ինչպես նաև փոխակրիչի միջանցքի արտահոսքերը



ԿՏՀ կոնտակտային ջրերի կուտակման ավազան (առավելագույն ծավալը մոտ 1,280,000 մ 3),
որում կուտակվելու են ԴԱԼ եզրային ավազանի արտահոսքերն ու պարզարան-հորերի ու
բեռնատարների տեխսպասարկման արհեստանոցի ավազանի ջրերը, և



ԿՏՀ-ից հոսանքն ի վար գտնվող անձրևաջրերի կուտակման երեք ավազանները (առավելագույն ծավալը մոտ 630,000 մ3) շահագործման ընթացքում օգտագործվելու են մշակման ջրերի
ակտիվ կուտակման նպատակով, ինչպես նաև օժտված են անձրևաջրերի կուտակման
տարողությամբ:
Շահագործման փուլի ընթացքում ջրերի կառավարման գրաֆիկը ցուցադրված է 5.6.2

նկարում: Շահագործման ընթացքում, հանգույցների տարածքից, ներառյալ հանքատար ճանապարհներից, հանքահումքի փոխակրիչից և ջարդիչներից հոսքաջրերը նախքան մակերևութային ջրեր բացթողվելը ուղղորդվելու են նստեցման ավազաններ: Մակերևութային ոչկոնտակտային ջրերի համար նախագծային ժամանակահատվածը 100 տարի է, որին հավելվում
է առնվազն 20% վերջրյա սահման (GRE, 2014թ.): Բեռնատարների արհեստանոցի հոսքաջրերը
ուղղորդվելու են շփման ջրերի ավազան (PD-8) ավազան և կառավարվելու են որպես
կոնտակտային ջրեր: ԴԱԼ հիմնատակի դրենաժային շերտից արտահոսքն ու ջրերի բեռնաթափումը (տարրալվացման ջրեր և տակատեղադիր աղբյուրներ) ուղղորդվելու են եզրային ավազան (PD-7) և ապա ԿՏՀ հարևանությամբ գտնվող Կոնտակտային ջրերի կուտակման ավազան:
Թույլ ջրաթափանց ԴԱԼ հողային միջնաշերտից բոլոր չամբարված հոսքերը հավանաբար ներթափանցելու են ստորգետնյա ջրեր, որը քննարկվում է 5.5 բաժնում:
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Բացահանքերից ջուրը ներկառուցված նստեցման ավազանների միջոցով ուղղորդվելու և
միախառնվելու է կոնտակտային ավազանի ջրերի հետ: Ձնածածկի հեռացումը կնվազեցնի
կոնտակտային ջրերի ծավալը և կապահովվի աննախադեպ տեղումների համար պահանջվող
տարողությունը:
Շահագործման ընթացքում ԿՏՀ աշխատանքային ջրերի մատակարարումն ապահովվելու է ԿՏՀ կոնտակտային ջրերի կուտակման ավազանից:
ԿՏՀ կոնտակտային ջրերի կուտակման ավազանն օգտագործվելու է ԿՏՀ շահագործման
ընթացքում աշխատանքային ջրերի մատակարարման նպատակով: ԿՏՀ շահագործման համար
պահանջվող ջրերը վերցվելու են ԿՏՀ անձրևաջրերի ջրհավաք ավազանով ուղղորդված և
կուտակված մակերևութային ջրերից, ինչպես նաև կոնտակտային ջրերի ավազանից ու Արփա
գետից: ԿՏՀ-ից ներքև տարածվող անձրևաջրերի ավազաններն օգտագործվելու են մշակման
ջրերի կառավարման նպատակով: Ըստ անհրաժեշտության, աշխատանքային ջրերը կարող են
լրացվել Արփայից:
Ջրի հաշվեկշիռի մոդելավորման արդյունքների համաձայն, շահագործման 5-րդ տարվանից սկսած ջրի միջին պահանջը կոնտակտային ջրերի կուտակման ավազանում ամբարված ջրի
ծավալից պակաս կլինի, որի արդյունքում ջրի մաքրման և Արփա գետ բաց թողնման անհրաժեշտություն կառաջանա: Ջրառի առաջարկվող կետից ներքև բեռնաթափվող ջուրը մաքրվելու է
ԿՄՀ-ում` II կարգի համապատասխան (Sovereign, 2015Error! Bookmark not defined.): Առաջարկվող համակարգը բաղկացած է լինելու մի շարք ավազաններից, կենսառեակտորներից և խոնավ տարածքներից, որոնց միջոցով բարձրացվելու է pH մակարդակն ու հեռացվելու են նիտրատը, սուլֆատն
ու մետաղները (Sovereign, 2015): ԿՄՀ կառուցումից առաջ իրականացվելու են նախ միայն
լաբորատոր, ապա լաբորատոր և դաշտային մաքրման մի քանի փորձարկումներ: Նախագծի
օպտիմալացման և բավարարիչ մաքրման ստանդարտների ցուցադրման նպատակով փարձարկումների համար օգտագործվելու են տեղական նյութեր և դրանք իրականացվելու են տեղական
կլիմայական պայմաններում: Այն դեպքում, եթե մաքրման փորձարկումների արդյունքում բացահայտվի, որ ԿՄՀ-ը չի համապատասխանում II կարգին` կիրառվելու է կոնվենցիոնալ
շարժական ակտիվ ջրամաքրման կայան:
Փակման և հետ փակման փուլեր
Փակման ն շրջանում շրջակա միջավայր բացթողնվող ջրերը ներառում են.
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ԿՏՀ-ից ;



ԴԱԼ-ից ; և



Վերականգնված տարածքներից, ինչպիսիք են` բացահանքերն ու հանքի հանգույցների
տարածքները:
Հետ-փակման շրջանում ԴԱԼ-ի մնացորդային ջրերի բեռնաթափման նպատակով դրանց

որակը համապատասխանեցվելու

է ՀՀ II կարգի կոնցենտրացիաներին, որի համար

օգտագործվելու է ԿՏՀ հարևանությամբ գտնվող ջրերի կենսաբանական մաքրման համակարգը
(GRE, 2014թ.):
Ապա, ջրերը բեռնաթափվելու են ԿՏՀ ջրհավաքում գտնվող ինֆիլտրացիոն մի խումբ
սրահներ կամ Արփայի վտակ: ԴԱԼ եզրային ավազանն օգտագործվելու է սեզոնային հոսքերի
ամբարման և կառավարման նպատակով` վերահսկելով դրանց բացթողնումը կենսաբանական
մաքրման համակարգ:
ԿՏՀ ցամաքեցման ընթացքում, նախքան շրջակա միջավայր բեռնաթափվելը ջրերը
մաքրվելու են ակտիվ մաքրման համակարգում: Կենսաբանական մաքրման համակարգը
գործարկվելու է հետ-փակման փուլում նույն ձևով ինչպես շահագործման փուլում:
Փակման ժամանակ ԿՏՀ համակարգից արտահոսքերը համապատասխանելու են 2-րդ կարգյի
և/կամ ելակետային ստանդարտներին: Փակ բացահանքեր մտնող ջրերը ներթափանցելու են
ստորգետնյա ջրերի համակարգ:
Փակման փուլի ջրերի կառավարման գրաֆիկը ներկայացված է 5.6.3 նկարում:
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Նկար 5.6.1. Շահագործման փուլի ընթացքում ջրերի կառավարման գրաֆիկ
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Նկար 5.6.2: Փակման ն փուլի ընթացքում ջրերի կառավարման գրաֆիկ
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5.6.6 Նախագծային մեղմման միջոցառումներ
Յուրաքանչյուր հիմնական հանգույցի հնարավոր ազդեցությունների գնահատում
նախագծային մեղմման միջոցառումները դիտարկվում են ստորև:
Բացահանքեր
Բացահանքերի պատերի հետ շփված ջրերը կարող են ազդեցության ենթարկվել թթվային
ապարների դրենաժի և ամոնյակային նիտրատի հենքով պայթուցիկների մնացորդային
ամոնյակի և նիտրատի ազդեցությանը: Շահագործման ընթացքում, բացահանքերի ջրերը
արտահոսքի ստնադարտներին համապատասխանության դեպքում, նստեցման ավազանի
միջով բեռնաթափվելու են մոտակա ջրահոսք (Նկար 5.6.1): Սակայն, սա չի կանխատեսվում:
Բացահանքերում առկա հանքարդյունաբերական ջրերը (կոնտակտային ջրեր) պոմպով մղվելու
են բացահանքերից և ապա խողովակի միջոցով տեղափոխվելու են ԿՏՀ կոնտակտային ջրերի
կուտակման ավազան:
Փակման ն ընթացքում Տիգրանես-Արտավազդես բացահանքը լցափակվելու է դատարկ
ապարներով: Տիգրանես-Արտավազդես լցափակման ն նյութը տեղում ծածկվելու է կուտակիչարտազատիչ էվապոտրանսպիրացիոն հողաշերտով: Դատարկ ապարները բաղկացած են
լինելու ջրաթափանց թույլ կապակցված վերին և ստորին հրաբխային շերտերից, որոնց
գնահատված ջրաթափանցելիությունը կազմելու է 1x10 -4 մ/վ (ԴԱԼ արտահոսքերի մոդել, GRE,
2014թ1): Փորք հարավային Արտավազդեսը միայն մասամբ է լցափակվելու և դրանում
կատարվելու է բացահանքի արտահոսքերի ինֆիլտրացիա:
Փակման ն ծրագրի շրջանակներում կատարվելու է Էրատո բացահանքի մասնակի
լցափակում, որի համար օգտագործվելու են ջրաթափանց փուխր վերին հրաբխային շերտի ոչթթվագոյացնող (ՈԹԳ) ապարները, որոնց ջրաթափանցելիությունը գնհատվել է ավելի քան 1x104

մ/վ: Դատարկ ապարներով լցափակված շերտը հողաշերտով չի ծածկվելու, որպեսզի

ինֆիլտրացիոն ջրերը ներթափանցեն այդ շերտ:
Բացահանքերից արդյունահանված մշակման ենթակա նյութերը ժամանակավորապես
կույտվելու

են

լցակույտերում:

Այս

կույտերից

հոսակորուստները

կառավարվելու

են

փոխակրիչի/ջարդիչի տարածքի համար մշակված ջրերի կառավարման պլանի շրջանակներում
կոնտակտային

ջրերի

ավազանի

միջոցով:

Եթե

ջրի

որակը

համապատասխանի

բնապահպանական ստանդարտներին, ապա ջրերը բաց կթողնվելեն ջրահոսքեր, իսկ եթե ոչ,
ապա դրանք կտեղափոխվեն ԿՏՀ կոնտակտային ջրերի կուտակման ավազան (Մակերևութային
ջրերԿառավարման պլան , GRE, 2014):
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ԴԱԼ
Ըստ հնարավորության, ԴԱԼ-ը կառուցվելու է այնպես, որպեսզի ստորգետնյա ջրերի հետ
պոտենցիալ թթվագոյացնող (ՊԹԳ) թափոնների շփումը սահմանափակվի: ՊԹԳ նյութերի ու
բնական

շրջակա

միջավայրի

միջև

շփման

բուֆերային

գոտու

կառուցման

համար

օգտագործվելու են ՈԹԳ դատարկ ապարները:
Արտահոսքերի վերահսկման տեխնիկական միջոցները հետևյալներն են.
 ԴԱԼ տարածման գոտում առկա ենթամակերևութային շերտը տեղում սեղմվելու և
օգտագործվելու է որպես թույլ ջրաթափանց շերտ: Այս հողային միջնաշերտի միջոցով
դատարկ ապարների հետ շփված ջրերն ուղղորդվելու են դեպի ԴԱԼ եզրային հատված,
որտեղ արտահոսքը հավաքվելու է ԴԱԼ ավազանում, ապա խողովակի միջոցով մաքրման
համար մղվելու է դեպի կոնտակտային ջրերի կուտակման ավազան և/կամ օգտագործվելու է
ԿՏՀ աշխատանքներում: Փակման ընթացքում հոսքը մաքրվելու է կենսաբանական մաքրման
հանգույցում և ինֆիլտրացվելու է հողի մեջ (Նկար 5.6.1):
 Սեղմված հողաշերտի վրա տեղադրված ՈԹԳ դատարկ ապարների դրենաժային շերտի
նախագծման միջոցով կանխվելու է ԴԱԼ տակատեղադիր արհեստական հողաշերտի տակ
գտնվող արտահոսքերի ու աղբյուրների տեսքով դուրս եկող ստորգետնյա բնական ջրերի
շփումը ՊԹԳ ապարների հետ: Լցակույտի հիմնատակից բխող բոլոր ջրերը (հնարավոր
արտահոսքերից ու աղբյուրներից) այս շերտով անցնելու են դեպի հանգույցի եզրային
հատվածը: Արտահոսքերն ու աղբյուրների ջրերը ԴԱԼ տակ միախառնվելու են հանգույցի
թթվգոյացնող ջրերի հետ, հետևաբար դրենաժային համակարգից հոսող բոլոր ջրերը լինելու
են թույլ ԹԱԴ և կուտակվելու են ԴԱԼ եզրային ավազանում:
 ՊԹԳ թափոնները տեղադրվելու են հատուկ նախագծված արհեստական խցիկներում, որոնք
բոլոր կողմերից շրջապատվելու են ՈԹԳ թափոններով: Արդյունքում, ՊԹԳ թափոնները չեն
շփվելու հատակային հողաշերտի և մթնոլորտի հետ: Ամուլսարի ՊԹԳ թափոնները
բաղկացած են արգիլով ձևափոխված ապարներից և կավի զգալի ֆրակցիաներից: Կավի
առկայությունը ՊԹԳ թափոնները դարձնում են թույլ ջրաթափանց: Արդյունքում, ԴԱԼ
հիմնական հատված թափանցող բոլոր ջրերը նախ հոսելու են ՊԹԳ խցիկների շուրջ
տեղադրված ՈԹԳ թափոնների միջով:


Շահագործման ընթացքում բոլոր արտահոսքերն ու հոսակորուստները մտնելու են ԴԱԼ
եզրային ավազան, որտեղից դրանք պոմպի միջոցով մղվելու են ԿՏՀ հարևանությամբ
գտնվող կոնտակտային ջրերի կուտակման ավազան: ԴԱԼ եզրային ավազանը այնպես է
նախագծվելու, որպեսզի հնարավոր լինի ամբարել հնարավոր հեղեղումները` նվազեցնելով
հեղեղման

ռիսկերը

և

հոսանքն

ի

վար

ընկալիչների

վրա

ազդեցությունները:
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Իրականացվելու

է

նաև

սահմանված

ավազանների

տրիգերային

մակարդակի

համապատասխան մոնիտորինգ: ԴԱԼ եզրային ավազանից ԿՏՀ կոնտակտային ջրերի
կուտակման ավազան (կոնտակտային ջրերի խողովակաշար) ԹԱԴ տեղափոխման
խողովակն ունենալու է կրկնակի միջադիր:


ԴԱԼ ծածկաշերտը կազմված է լինելու արհեստական Էվապոտրանսպիրացիոն շերտից (ԷՏ),
որը նախագծվել է ըստ տեղամասի պայմանների: Վերից վար ծածկաշերտի բաղադրիչները
ներառում են. բուսածածկի հիմնման համար անհրաժեշտ հողի վերին շերտ, բնականորեն
սեղմված կավաշերտ, որը նվազեցնելու է ներհոսքը դեպի ծածկոցային համակարգ, և
ծածկահողի ու լցակույտի դատարկ ապարների միջև մազանոթային բաժանարարի դեր
կատարող մանրախճի շերտ: Արդյունքում, դեպի ԴԱԼ ինֆիլտրացիան երկարաժամկետ
կտրվածքով կկասեցվի, և

 Փակման/հետ-փակման ընթացքում, վերականգնված մակերևույթից մակերևութային ջրերի
արտահոսքերը
(

 Նկար 5.6.2):

ԴԱԼ-ից

ներքև

բեռնաթափվելու

են

շրջակա

միջավայր
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ԿՏՀ համակարգը նախագծվել է առանց արտահոսքերի, որտեղ ջրամատակարարումը
կատարվում է ԿՏՀ կոնտակտային ջրերի կուտակման ավազանից և վերաշրջանառվում է երեք
անձրևաջրերի ավազաններից (Նկար 5.6.1):
ԿՏՀ Արտահոսքերի վերահսկման տեխնիկական միջոցները հետևյալներն են.
 Կույտային տարրալվացման հարթակի տակատեղադիր կոմպոզիտ միջնաշերտ;
 Տարրալվացման հարթակի տարածման գոտու տակ տեղադրված ստորգետնյա դրենաժային
համակարգ, որի միջոցով ստորգետնյա ջրերի/ենթամակերևութային շերտի արտահոսքերը
ուղղորդվելու են դեպի հարթակից ներքև տեղակայված կուտակման հոր-պարզարան, որտեղ
ըստ անհրաժեշտության կատարվելու է կուտակված ջրերի որակի մոնիտորինգ:
 Լուծույթների ավազանների տակ տեղադրված միջանկյալ արտահոսքերի կուտակման և
վերականգնման համակարգով երկշերտ միջադիր համակարգ,
 Փակման փուլի ընթացքում հանգույցի ջրերի ակտիվ մաքրման երկփուլ համակարգ (ԿՏՀ
ցամաքեցում): Առաջին փուլի ընթացքում տարրալվացման լուծույթներում նվազեցվելու է
ցիանիդի կոնցենտրացիան, իսկ երկրորդ ակտիվ մաքրման փուլի ընթացքում մաքրվելու են
ԿՏՀ կավելցուկային լուծույթները (որում սուլֆատի պարունակությունը բարձր է), մինչև ջրի
այն որակը, որը հնարավոր կլինի ուղղորդել կենսաբանական մաքրման համակարգ:
 Շահագործման և հետ-փակման ընթացքում ջրի կենսաբանական մաքրում և Արփա գետի
հոսանքն ի վար բեռնաթափում:
 Փակումից հետո դեպի կույտ ինֆիլտրացիայի և կույտից հոսակորուստների նվազեցման
նպատակով

արհեստական

էվապոտրանսպիրացիոն

ծածկաշերտի

տեղադրում:

Այս

ծածկաշերտը բաղկացածէ լինելու սեղմված կավաշերտի վրա տեղադրված հողաշերտից:
տակատեղադիր ԿՏՀ բաղադրիչները հանդես են գալու ծակոտենային բաժանարարի դերում:
 Վերակուլտիվացված տարածք.ներից մակերևութային ջրերի հոսքերը ԿՏՀ-ից ներքև
բեռնաթափվելու են շրջակա միջավայր:
Ենթակառուցվածքներ, այլ հանգույցներ և մակերևութային ջրերի կառավարում
Առանցքային հանգույցների տաճրածքների համար վերևում ուրվագծված նախագծային
մեղմման միջոցառումներից բացի, ջրային միջավայրի վրա հնարավար ազդեցությունների
հետևանքներից խուսափելու կամ դրանց սահմանափակելու նպատակով օգտագործկվելու են
նաև կառավարման մեղմման միջոցառումները, որոնք ներառված են ՄՋԿՊ-ում: Սույն
գնահատման մեջ դիտարկված կառավարման մեղմման միջոցառումները ներաւռում են.
Շինարարության փուլում արտահոսքերի ու հոսակորուստների կառավարում;
 Վառելանյութի/քսայուղերի պահեստավորման նպատակով նվազագույնը 110% բաքերի
տարողություն:

558

 Արտահոսքերից խուսափելու համար կազմակերպվելու է տրանսպորտային միջոցների ու
սարքավորումների պարբերական տեխսպասարկում և ստուգում:
 Մակերևութային ջրերի կառավարում, ներառյալ` ուղղորդիչ դրենաժներ և նստեցման
ավազան ներ, որոնք նախագծվել են 100 տարի անձրևաջրերի կուտակման և հավեյալ 20%
վերջրյա սահմանի տարողությամբ:
 Հոսակորուստների ու նստվածքների արտահոսքերի կառավարման ու վերահսկման գծով
անձնակազմի ուսուցանում:
 Փակ բաքերում կենցաղային կեղտաջրերի կուտակում և համապատասխան հեռացում:
Աղբավայր հեռացված, սեպտիկ բաքերում տեղադրված մնացորդային պինդ թափոնների
տեղափոխում թթվային դաշտ:
 ՄՋԿ պլանը ինչպես և ՇՄԿ պլանը ներառում է հոսակորուստների կանխման և
արձագանքման պլանը (ներառված է Արտակարգ իրավիճակների պատրաստվածության և
արձագանքման պլանում, ԱԻՊԱՊ) և Ցիանիդի կառավարման պլանը: Այս կառավարման
պլանները ներառում են տեղամասում ցիանիդի, հիդրոկարբոնների և այլ քիմիական
նյութերի հետ առնչվող ռիսկերի վերահսկմանն ուղղված միջոցառումներ:


Քամու

և

ջրի

ազդեցությամբ

էրոզիոն

գործընթացների

նվազեցման

նպատակով

վերկուլտիկվացման շրջանակներում լցակույտերի հողի վերին շերտում և խախտված
տարածքներում (ըստ իրագործելիության) կատարվելու
հիմնկում:

Ավարտական

վերակուլտիվացման

է սերմերով

շրջանակներում

հողի

մշակաբույսերի
վերին

շերտի

պատրաստումից հետո, տարածքում սերմերի միջոցով հիմնվելու են մշակաբույսեր, ապա
ցանքաշրջանառության նպատակով, հաջորդ սեզոնին նույն տարածքում տեղական սերմերի
հաստատված խառնուրդով կատարվելու է խոտածածկի հիմնկում:
Ի հավելումն, շահագործման և փակման ընթացքում իրականացվելու է ստորգետնյա և
մակերևութային ջրերի մոնիտորինգի պլան: Մոնիտորինգի նպատակը ծրագրի շահագործական
բնութագրի

գնահատումը

և

մոդելավորման

մակերևութային ջրերի քանակի կամ որակի

ընթացքում

գնահատված

ստորգետնյա

և

վրա հնարավոր բացասական այնպիսի

միտումների հայտնաբերումն է, որոնք գերազանցում պահանջում են մեղմման միջոցառումների
ձևափոխություններ:

5.6.7 Մակերևութային ջրերի վրա ազդեցության գնահատում (Միայն նախագծային
մեղմման միջոցառումներ )
Սույն բաժնում քննարկվում են Ծրագրի իրականացման արդյունքում մակերևութային
ջրերի վրա ակնկալվող հնարավոր ազդեցությունները, ազդեցությունների գնահատման
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մեթոդներն ու ուժգնությունը՝ հաշվի առնելով ծրագրի նախագծում չներառված մեղմման
միջոցառումները: Հնարավոր ազդեցությունները բաժանվում են երկու լայն կատեգորիաների,
ներառյալ՝ ջրերի որակական ու քանակական փոփոխությունների:
Շինարարության փուլ
Հանքի

հանգույցների

շինարարությունը

կարող

է

ազդել

ընկալիչ

դիտարկված

մակերևութային ջրերի վրա: Շինարարության փուլի մեկնարկին զուգընթաց կառուցվելու են
մակերևութային ջրերի ուղղորդիչ կառույցներ և նստեցման ավազան ներ: Ջրերը ամբարվելու և
բաց են թողնվելու ջրհավաքներ, որի արդյունքում ջրի մակարդակի բարձրացումը ջրանցքների
լվացման և էրոզիայի բացասական ազդեցություններին չի հանգեցնի: Ծրագրի տարածքում
շինարարության ժամանակ մակերևութային ջրերի ջրհավաք տարածքների կանխատեսվող
կրճատումը ներկայացված է Աղյուսակ 5.6.4 աղյուսակում: Այս աղյուսակը պետք է դիտարկվի
5.6.1 նկարի հետ, որում սահմանված են ազդեցությունների ենթակա հնարավոր ջրհավաք
տարածքները:

Աղյուսակ 5.6.4: Ընկալիչ դիտարկված մակերևութային ջրերի ջրհավաք ավազանների կանխատեսվող
կրճատում (Շինարարություն)
Ընկալիչ
Կեչուտի ջրամբարի վտակներ
Կեչուտի ջրամբարից ներքև Արփա գետ
Կեչուտի ջրամբարից ներքև Արփա գետի վտակներ
ԿՏՀ տարածքում Արփա գետի վտակներ
Դարբ գետ
Դարբ գետի վտակներ
Որոտան գետ
Որոտան գետի վտակներ
Կեչուտի ջրամբար
Սպանդարյանի ջրամբար
Գնդեվազի ջրամբար
Գնդեվազի ջրանցք

% Ջրհավաք տարածք ի կրճատում
0%
<1%
0%
28%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Դարբի վտակների խոնավ տարածքների փոքր լճակներ,
ներառյալ՝ Բենիկի լճակ

0%

Որոտանի ջրհավաքի խոնավ տարածքներ

Կեչուտի ջրամբարի վտակների խոնավ տարածքներ

0%
ԴԱԼ
տարածման
գոտու
խոնավ
տարածքներն
աստիճանաբար
ծածկվելու
են:
Շինարարության
ժամանակ
դիտարկվելու
են
միայն
փոքր
ազդեցություններ, որոնց մեծամասնությունը կապված են
շահագործման հետ: Կեչուտի ջրամբարի վտակներում
խոնավ տարածքների այլ կորուստներ չեն ակնկալվում:

Քանի որ դերիվացիոն ջրանցքների և նստեցման ավազանների ջրհավաքների միջոցով
ջրերը վերադարձվելու են մակերևութային ջրերի ջրհավաքներ, ապա ջրահոսքերի ակնկալվող
կրճատումներն աննշան են լինելու: Հանքարդյունահանումից առաջ բացահանքերի ջրազրկում
չի պահանջվի: Այդ պատճառով, ստորգետնյա ջրերից սնվող աղբյուրների հոսքերի վրա
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ազդեցություններ

և

ստորգետնյա

ջրերով

պայմանավորված

ընկալիչ

դիտարկված

մակերևութային ջրերի հիմնական հոսքի կորուստներ չեն ակնակալվում:
Սակայն, մշտական և ժամանակավոր աղբյուրներից սնվող խոնավ տարածքները և ԴԱԼ
տարածքում

հոսանքն

ի

վար

տեղակայված

վտակը

կարող

են

ենթարկվել

թույլ

ազդեցությունների: Աղբյուրների հոսքն ամբարվելու է այս հանգույցում և օգտագործվելու է ԿՏՀ
մշակման համակարգում:
Ծրագրի տարածքում գետերի և վտակների հիմնական հոսքի ստորգետնյա ջրերի
բաղադրիչի վրա ազդեցությունն աննշան է լինելու .

Արփա գետ, Կեչուտի ջրամբար, Արփա գետի և Կեչուտի ջրամբարի վտակներ և Գնդեվազի
ջրամբար և ջրանցք
Հանքի հանգույցների կառուցումը հանգեցնելու է Արփա գետի (ներառյալ Գնդեվազի
ջրամբարից հոսանքն ի վեր) և Կեչուտի ջրամբարի վերին հոսանքների մակերևութային ջրերի
ջրհավաք տարածքների աննշան կրճատման (և հետևաբար ջրահոսքերի կրճատման), այդ
պատճառով ջրերի քանակին սպառնացող փոփոխությունները ևս աննշան կլինեն:
ԿՏՀ կոնտակտային ջրերի կուտակման ավազանի կառուցման արդյունքում տեղի է
ունենալու սակավաջուր սեզոնային հոսքով Արփա գետի վտակի կորուստ և ջրհավաք
տարածքի ժամանակավոր կրճատում (հանքի շինարարության և շահագործման ընթացքում),
որը համարվում է միջին ուժգնության ազդեցություն:
Սակայն, հոսանքն ի վար ազդեցությունը համարվում է աննշան, քանի որ Արփան սնող
վտակային ջրի քանակությունը մինիմալ է (<1%): ԴԱԼ շինարարության արդյունքում վտակի
ընդունող ջրհավաք տարածքը չի կրճատվի և ռիսկային կլինի Գնդեվազի ջրանցքի համար մինչև
հանքի շահագործման մեկնարկը (չնայած ուղղորդիչ կառույցների առկայությանը), այդ
պատճառով փոփոխությունը համարվում է աննշան:
Կեչուտի ջրամբարից հոսանքն ի վեր դիտվելու է Ծրագրի տարածքի վտակների
ջրհավաք տարածքների կորուստ, որը հանգեցնելու է ջրամբարը սնող ջրի քանակության
աննշան փոփոխության:
Ի հավելումն, շինարարության ջրամատակարարման նպատակով ջրառի արդյունքում
Կեչուտի ջրամբարից ներքև Արփա գետի սակավ հոսքը 0.5% (5.9 լ/վ) պակաս կնվազի, որը
հատկապես տեղի կունենա վարար հոսքի շրջանում:
Բուսականության հեռացման արդյունքում կարող է դիտվել դեպի ընդունող ջրերը
նստվածքների տեղափոխման աճ: Թեպետ գոյություն ունեցող հողածածկը մինիմալ է
հատկապես բարձր ռիսկային ձնհալի շրջանում, երբ դիտարկվում է ջրահոսքերի առավել մեծ
արագությունը, շինարարաական աշխատանքները կատարվելու են ջրերի կառավարման պլանի
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պահանջների պահպանման, ԿԼՊների ընդունման և շրջակա միջավայրի կառավարման
պլանների (ՇՄԿՊներ) պահանջների համաձայն:
Սա կարող է ներառել բուսածածկի հեռացման ծավալների կրճատումը և ըստ
անհրաժեշտության, նստեցման ավազան ների կառուցման աշխատանքները:
Հողա և բուսածածկի պաշտպանությանն ուղղված միջոցառումյների վերաբերյալ հետագա
տեղեկատվությունը ներկայացված է հողերի և հողածածկի ազդեցության գնահատմանը
նվիրված 6.8 գլուխում: Ջրի որակին սպառնացող ազդեցությունների ուժգնությունը համարվում
է Աննշան:
Տեղամասային

հանգույցների

կառուցման

համար

օգտագործվող

սարք

և

սարքավորումների համար պահանջվելու է պահեստավորում և տարբեր յուղերի, քսուքների,
քիմիական նյութերի և վառելիքի օգատգործում:
Հաշվի

առնելով

իրականացվելիք

նախատեսվող

պաշտպանիչ

միջոցներն

ու

արդյունաբերական միաջազգային լավ պրակտիկաները (ԱՄԼՊ), ցանկացած արտահոսք կլինի
փոքրածավալ, իսկ Արփայի վտակների վերին հոսանքում ընդունող ջրերի վրա ազդեցությունը
կլինի Աննշան: Ցանկացած արտահոսք անմիջապես կվերացվի:
Քիչ հավանական է, որ տեղայնացված փոքր արտահոսքերը Արփայի պես խոշոր
ջրահոսքերում հանգեցնեն ելակետային պայմանների չափելի փոփոխությունների:

Դարբ գետ, Դարբ գետի վտակներ և խոնավ տարածքների փոքր լճակներ (ներառյալ՝ Բենիկի
լճակ)
Շինարարության փուլում Դարբ գետին, դրա վտակներին և մակերևութային ջրերի
հիմնական հոսքով սնվող լճակների որակական ու քանակական հնարավոր ազդեցությունները
նման են Արփա գետի համար սահմանվածներին, այսինքն, Դարբին, դրա վտակներին ու խոնավ
տարածքների լճակներին, ինչպես նաև բոլոր ընկալիչների ջրի որակին սպառնացող
ազդեցություններն աննշան են լինելու:

Որոտան գետ , Որոտան գետի վտակներ ևՍպանդարյանի ջրամբար
Շինարարության փուլում որակական ու քանակական հնարավոր ազդեցությունները
նման են Արփայի և Կեչուտի ջրամբարի համար սահմանվածներին: Շինարարության համար
Որոտան գետից ջրառի չի կատարվելու:

Որոտանի ջրհավաքի և Կեչուտի ջրամբարի վտակների խոնավ տարածքներ
Շինարարության ժամանակ Որոտան գետի և դրա վտակների հարևանությամբ գտնվող
խոնավ տարածքների վրա ակնկալվող ազդեցություններն աննշան են լիենլու: Շինարարության
ժամանակ դեպի խոնավ տարածքներ ստորգետնյա ջրերի հոսքի էական կրճատում չի
ակնկալվում, իսկ մակերևութային ջրերի ջրհավաք տարածքի կրճատման մակարդակը
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համարվում է աննշան: Ճարտարագիտական միջոցառումների և ԱՄԼՊ-ները իրականացման
արդյունքում ջրի որակին սպառնացող ազդեցությունները նույնպես աննշան են համարվում:
ԴԱԼ տեղամասի տարածքում գտնվող խոնավ տարածքը (գտնվում է Կեչուտի ջրամբարի վտակի
ակունքում) շինարարության հետևանքով կկորեն:
Ծրագրի տարածքում կան այլ համարժեք խոնավ տարածքների կենսամիջավայր և այդ
պատճառով ազդեցությունը համարվումէ ուժգնության:
Ազդեցությունների, ուժգնությունների, ազդեցության կարևորության և նշանակության
ծավալի ամփոփագիրը ներկայացված է 5.6.6 այուսակում:

Շահագործման փուլ
Շահագործման փուլը ներառում է բացահանքերի լցակույտերի զարգացումը և
հանքարդյունաբերական հիմնական հանգույցների շահագործումը: Կուտակման և նստեցման
ավազաններն ու հանքատար ճանապարհները կառուցվելու են նախքան շահագործման փուլը,
սակայն

օգտագործվելու

են

դրա

ընթացքում:

Մակերևութային

ջրերի

գործառնական

կառավարումը քննարկվում է 5.6.5 բաժնում:
Ջրառի ու ջրհավաք տարածքների կրճատման արդյունքում ջրահոսքերի և գետերի
հոսքերը կնվազեն:
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Աղյուսակ 5.6.5: Մակերևութային ջրերին սպառնացող հնարավոր ազդեցություններ (շինարարաություն) և էական ազդեցութուններ (նախագծային մեղմման
միջոցառումների դիտարմամբ)
Ընկալիչ
Կեչուտի
ջրամբարի
վտակներ
Արփա
գետի
վտակներ ԿՏՀ
տարածք
Արփա
գետ`
Կեչուտի
ջրամբարից
հոսանքն
ի
վար

Ընկալիչի
զգայունություն
աստիճան
Միջին

Ցածր

Միջին

Դարբ գետ

Միջին

Դարբ
գետի
վտակներ

Ցածր

Որոտան գետ

Միջին

Որոտան գետի
վտակներ

Ցածր

Կեչուտի
ջրամբար

Բարձր

Սպանդարյանի
ջրամբար

Բարձր

Գնդեվազի
ջրամբար

Ցածր

Ազդեցության
ուժգնություն

Ազդեցության
նշանակություն

Նշանակության
ծավալ

Ջրհավաք տարածքի կրճատման արդյունքում հոսքի կրճատում
Շինարարական տարածքներից վթարային արտահոսքերի և նստվածքների
արձակման արդյունքում ջրերի որակի վատթարացում
Ջրհավաք տարածքի կրճատման արդյունքում հոսքի կրճատում
Շինարարական տարածքներից վթարային արտահոսքերի և նստվածքների
արձակման արդյունքում ջրերի որակի վատթարացում

Աննշան

Աննշան

Ոչ էական

Աննշան

Աննշան

Ոչ էական

Միջին

Ցածր

Ոչ էական

Աննշան

Աննշան

Ոչ էական

Ջրառի արդյունքում հոսքի նվազում

Աննշան

Աննշան

Ոչ էական

Ջրհավաք տարածքի կրճատման արդյունքում հոսքի կրճատում
Շինարարական տարածքներից վթարային արտահոսքերի և նստվածքների
արձակման արդյունքում ջրերի որակի վատթարացում
Ջրհավաք տարածքի կրճատման արդյունքում հոսքի կրճատում
Շինարարական տարածքներից վթարային արտահոսքերի և նստվածքների
արձակման արդյունքում ջրերի որակի վատթարացում
Ջրհավաք տարածքի կրճատման հետևանքով և շինարարական աշխատանքների
համար մատակարարվող ջրի ջրառի արդյունքում հոսքի կրճատում
Շինարարական տարածքներից վթարային արտահոսքերի և նստվածքների
արձակման արդյունքում ջրերի որակի վատթարացում
Ջրհավաք տարածքի կրճատման արդյունքում հոսքի կրճատում

Աննշան

Աննշան

Ոչ էական

Աննշան

Աննշան

Ոչ էական

Աննշան

Աննշան

Ոչ էական

Աննշան

Աննշան

Ոչ էական

Աննշան

Աննշան

Ոչ էական

Աննշան

Աննշան

Ոչ էական

Աննշան

Աննշան

Ոչ էական

Աննշան

Աննշան

Ոչ էական

Աննշան

Ցածր

Ոչ էական

Աննշան

Ցածր

Ոչ էական

Աննշան

Ցածր

Ոչ էական

Աննշան

Ցածր

Ոչ էական

Աննշան

Աննշան

Ոչ էական

Աննշան

Աննշան

Ոչ էական

Հնարավոր ազդեցություն

Շինարարական տարածքներից վթարային արտահոսքերի և նստվածքների
արձակման արդյունքում ջրերի որակի վատթարացում
Ջրհավաք տարածքի կրճատման արդյունքում հոսքի կրճատում
Շինարարական տարածքներից վթարային արտահոսքերի և նստվածքների
արձակման արդյունքում ջրերի որակի վատթարացում
Ջրհավաք տարածքի կրճատման արդյունքում հոսքի կրճատում
Շինարարական տարածքներից վթարային արտահոսքերի և նստվածքների
արձակման արդյունքում ջրերի որակի վատթարացում
Ջրհավաք տարածքի կրճատման արդյունքում հոսքի կրճատում
Շինարարական տարածքներից վթարային արտահոսքերի և նստվածքների
արձակման արդյունքում ջրերի որակի վատթարացում
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Աղյուսակ 5.6.5: Մակերևութային ջրերին սպառնացող հնարավոր ազդեցություններ (շինարարաություն) և էական ազդեցութուններ (նախագծային մեղմման
միջոցառումների դիտարմամբ)
Ընկալիչ
Գնդեվազի
ջրանցք
Դարբի
վտակների
խոնավ
տարածքների
փոքր լճակներ,
ներառյալ՝
Բենիկի լճակ
Որոտանի
ջրհավաքի
խոնավ
տարածքներ
Կեչուտի
ջրամբարի
վտակների
խոնավ
տարածքներ

Ընկալիչի
զգայունություն
աստիճան
Միջին

Ցածր

Միջին

Ցածր

Ազդեցության
ուժգնություն

Ազդեցության
նշանակություն

Նշանակության
ծավալ

Աննշան
Փոքր

Աննշան
Փոքր

Ոչ էական
Ոչ էական

Աննշան

Աննշան

Ոչ էական

Շինարարական տարածքներից վթարային արտահոսքերի և նստվածքների
արձակման արդյունքում ջրերի որակի վատթարացում

Աննշան

Աննշան

Ոչ էական

Ջրհավաք տարածքի կրճատման և գարնանային ձնհալի նվազման արդյունքում
հոսքի կրճատում

Աննշան

Աննշան

Ոչ էական

Շինարարական տարածքներից վթարային արտահոսքերի և նստվածքների
արձակման արդյունքում ջրերի որակի վատթարացում

Աննշան

Աննշան

Ոչ էական

Ջրհավաք տարածքի կրճատման և գարնանային ձնհալի նվազման արդյունքում
հոսքի կրճատում

Միջին

Աննշան

Ոչ էական

Շինարարական տարածքներից վթարային արտահոսքերի և նստվածքների
արձակման արդյունքում ջրերի որակի վատթարացում

Աննշան

Աննշան

Ոչ էական

Հնարավոր ազդեցություն
Ջրհավաք տարածքի կրճատման արդյունքում հոսքի նվազում
ԴԱԼ եզրային ավազանի հեղեղման արդյունքում ջրի որակի անկում
Ջրհավաք տարածքի կրճատման և գարնանային ձնհալի նվազման արդյունքում
հոսքի կրճատում
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Ի լրումն, որոշ հանգույցների երեսպատման արդյունքում (ԿՏՀ , ավազաններ և այլն)
հանգույցների տակ տեղի կունենա ստորգետնյա ջրերի համակարգի ավելի քիչ համալրում՝
հանգեցնելով ստորգետնյա ջրերի և հետևաբար աղբյուրները, հոսքերն ու գետերը սնող
հիմնական հոսքի ցածր մակարդակների, որը մանրամասն քննարկվում է 2.6 բաժնում: ԿՏՀ ,
ԴԱԼ (ներառյալ լցափակված բացահանքեր ), ճանապարհներից, և լցակույտերից վթարային
չվերահսկվող բացթողումները կարող են ազդել մակերևութային ջրերի որակի վրա:
Շահագործման ընթացքում մակերևութային ջրերի ջրհավաք տարածքի և մշտահոս
աղբյուրների հիմնական հոսքից ընկալիչների սնման ակնկալվող կրճատումը ներկայացված է
5.6.7 աղյուսակում: Հիմնական գետերի ու ջրամբարների հիմնական հոսքի բաղադրիչում
ստորգետնյա ջրերի կանխատեսված կրճատումը հիմնված է Ծրագրի տարածքում ընկալիչի
ջրհավաք

ընդհանուր

տարածքի

հետ

ազդեցության

ենթարկված

ջրհավաք

տարածքի

համամասնության համեմատության վրա: Հատկապես Ծրագրի տարածքում ստորգետնյա
ջրերի հոսքերին սպառնացող ազդեցությունները քննարկված են 2.6 գլխում:

Աղյուսակ 5.6.6: Կանխատեսվող մակերևութային ջրերի ջրհավաք ավազանների նվազեցում
(աշխատանքներ)
Ընկալիչ

Կեչուտի
վտակներ

% Ջրհավաք տարածքի կրճատում

ջրամբարի

Կեչուտի
ջրամբարից
հոսանքն ի վար Արփա գետ
Կեչուտի
ջրամբարից
հոսանքն ի վար Արփա գետի
վտակներ
ԿՏՀ տարածք Արփա գետի
վտակներ
Դարբ գետ

ԴԱԼ վտակների համար
տարածքում ամբողջի 8%-ը

19%

կամ

Ծրագրի

Ստորգետնյա
ջրերով
հիմնական հոսքի* համալրման
կրճատում, %
ԴԱԼ-ի
և
Մարդիկենց
աղբյուրներից
սնվող
վտակների համար մինչև 10%,
իսկ ընդհանուրի 2%-ը

<1%

<1%

0%

2%

28%

2%

<1%

Դարբ գետի վտակներ

Ամբողջի 1% -ը (բացահանքերի պատճառով)

Որոտան գետ

<1%

Որոտան գետի վտակներ

Ամբողջի 4% -ը (բացահանքերի պատճառով)

Կեչուտի ջրամբար
Սպանդարյանի ջրամբար
Գնդեվազի ջրամբար
Գնդեվազի ջրանցք
Դարբի վտակների խոնավ
տարածքների
փոքր
լճակներ, ներառյալ՝ Բենիկի
լճակ
Որոտանի
ջրհավաքի
խոնավ տարածքներ
Կեչուտի
ջրամբարի
վտակների
խոնավ

0%
<1%
0%
0%

<1%
Առանձին վտակների 36%,
<10% ընդհանուր
<1%
Առանձին վտակների 3% -24% ,
<10% ընդհանուր
<1%
<1%
<1%
<1%

Առանձին ավազանների համար <1%- 20%: Բենիկի
լճակի համար 11%

Առանձին
13%

<1%

3%

ԴԱԼ տարածման գոտու խոնավ տարածքներն
աստիճանաբար ծածկվելու են: Շինարարության

ԴԱԼ տարածքում ամբարված
բոլոր աղբյուրների հոսքերն

վտակների

մինչև
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Աղյուսակ 5.6.6: Կանխատեսվող մակերևութային ջրերի ջրհավաք ավազանների նվազեցում
(աշխատանքներ)
Ընկալիչ

% Ջրհավաք տարածքի կրճատում

տարածքներ

ժամանակ դիտարկվելու են միայն փոքրածավալ
ուղղակի ազդեցություններ, իսկ ազդեցությունների
մեծամասնությունը կապված են շահագործման
հետ: Կեչուտի ջրամբարի վտակներում խոնավ
տարածքների այլ կորուստներ չեն ակնկալվում:

Ստորգետնյա
ջրերով
հիմնական հոսքի* համալրման
կրճատում, %
օգատգործվում
են
ԿՏՀ
գործընթացներում

Ծանոթագրություն.
*Ստորգետնյա ջրերի մոդելավորման ուսումնասիրություն (Golder 20142)

Բացահանքերի ջրազրկման արդյունքում հնարավոր է դրանց հարևանությամբ գտնվող
Ամուլսարի որոշ բարձրադիր մշտահոս աղբյուրների (մակերևույթ են դուրս գալիս 2500-2900մ
բարձրության վրա) հոսքի կրճատում, որը կարող է հանգեցնել որոշ աղբյուրների հոսքի ռեժիմի
փոփոխությանը՝ ձմռան ընթացքում չոր շրջանների առկայությամբ: Յուրաքանչյուր ընկալիչի
վրա շահագործման փուլի հնարավոր ազդեցությունները քննարկվում են հաջորդ բաժիններում:

Կեչուտի ջրամբար և Կեչուտ գետի վտակներ
ԴԱԼ-ի կառուցման արդյունքում Կեչուտի ջրամբարի վտակներում մակերևութային
ջրերի ջրահավաքի չափերը փոքրանալու են: Ազդեցության ուժգնությունը համարվում է ցածր,
քանի որ վտակների ջրհավաքի ընդհանուր չափը փոքրանալու է մոտ 8%-ով:
Կեչուտի ջրամբարին սպառնացող ազդեցության ուժգնությունը համարվում է աննշան,
քանի որ դեպի Կեչուտի ջրամբար հոսող մեծ ջրհավաքի չափը (շատ փոքրածավալ
մակերևութային ջրերի համեմատությամբ) արգելակում է հոսքի ցանկացած կորուստ, ներառյալ
ԴԱԼ տարածքի մշտահոս աղբյուրների կորուստները: ԴԱԼ եզրային ավազանի տարողությունը
նախագծվել է 1:100 տարի համամասնությամբ անձրևներ պարունակելու մտադրությամբ, իսկ
ԴԱԼ բոլոր հոսքաջրերը խողովակով մղվելու են դեպի ԿՏՀ հարևանությամբ գտնվող
կոնտակտային ջրերի ամբարման ավազան:
ԴԱԼ-ից վթարային չվերահսկվող բացթողումները (օրինակ հորդառատ անձրևների
ժամանակ) կարող են մակերևութային ջրերում իջեցնել pH-ը և բարձրացնել մետաղների ու
նիտրատի կոնցենտրացիաները, հատկապես առաջին խումբ իրադարձությունների դեպքում:
Մակերևութային ջրերի հոսքերը կառավարվելու են ԴԱԼ եզրային ավազանի միջոցով (միջադիր
համակարգով ավազան), որը կուտակելու է նաև ԴԱԼ-ի ներսում հիմնատակի դրենաժային
շերտի արտահոսքերը: ԴԱԼ եզրային ավազանի ջրերը ԿՏՀ մշակման գործընթացներում
օգտագործման կամ II կարգի համապատասխան ջրի մաքրման ու Արփա գետ բեռնաթափման

2

Հավելված 6.9.1 - Golder Associates, 2014թ.. Ստորգետնյա ջրերի մոդելավորման ուսումնասիրություն .
հաշվետվության հղում՝ 14514150095.506/B.1, 21-ը Օգոստոսի 2014թ.թ.
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նպատակով խողովակի միջոցով ուղղորդվելու են դեպի ԿՏՀ կոնտակտային ջրերի ամբարման
ավազան: Արդյունքում ջրի որակին սպառնացող ազդեցության ուժգնությունը համարվել է
աննշան:

Արփա գետ, Կեչուտի ջրամբարից հոսանքն ի վար և ԿՏՀ տարածքում Արփայի վտակներ
ԿՏՀ և հոսանքն ի վեր ջրհավաք ավազանը, ներառյալ՝ ԿՏՀ կուտակման ավազանը,
նվազեցնելու են բերված ջրի վերօգտագործումը, որի արդյունքում ակնկալվում է հոսանքն ի վար
մակերևութային ջրահոսքերը սնող ջրհավաքի էական ժամանակավոր կորուստ:
Ավելցուկային ջրի առաջացումն ակնկալվում է ակսած շահագործման 5-րդ տարվանից:
Այն II կարգի համապատասխան մաքրումից հետո բեռնաթափվելու

է Արփա գետ`

առաջարկվող ջրառի կետից հոսանքն ի վար: ԿՄՀ կառուցումից առաջ իրականացվելու են նախ
միայն լաբորատոր, ապա լաբորատոր և դաշտային մաքրման մի քանի փորձարկումներ:
Նախագծի օպտիմալացման և բավարարիչ մաքրման ստանդարտների ցուցադրման նպատակով
փարձարկումների համար օգտագործվելու են տեղական նյութեր և դրանք իրականացվելու են
տեղական կլիմայական պայմաններում: Այն դեպքում, եթե մաքրման փորձարկումների
արդյունքում բացահայտվի, որ ԿՄՀ-ը չի համապատասխանում II կարգի ` կիրառվելու է
կոնվենցիոնալ շարժական ակտիվ ջրամաքրման կայան:
ԿՏՀ կոնտակտային ջրերի կուտակման ավազանում կառավարվող ջրերի ծավալները
նվազեցնելու նպատակով, հանքահումքի փոխակրիչից դեպի հյուսիս գտնվող ջրհավաքի ոչ
կոնտակտային ջրերը կուտակման ավազանի շրջակայքով ուղղորդվելու են դեպի ԿՏՀ-ից
հոսանքն ի վար բեռնաթափվող ջրթափ: Հանգույցի միջնաշերտի տակ մակերևույթ դուրս եկող
աղբյուրների հոսքը կուտակվելու է հոր-պարզարանում և արտահոսքի պահանջներին
համապատասխանության դեպքում շարունակելու է բաց թողնվել մակերևութային ջրեր՝ թեպետ
հոսանքն ի վար: Կուտակված աղբյուրների արտահոսքի պահանջներին չհամապատասխանող
հոսքը (Օր.՝ II կարգի արժեքներ) շրջանառվելու է ԿՏՀ-ում:
ԿՏՀ տարածքում Արփա վտակների վրա ազդեցությունը համարվում է միջին
ուժգնության, իսկ հոսանքն ի վար Արփայի վրա ազդեցությունը համարվում է աննշան, քանի որ
Արփա գետը սնող ջրի քանակությունը մինիմալ է (<1%), իսկ Արափայի հիմնական հոսքի
ակնկալվող կրճատումը 1%-ը չի գերազանցելու (նշենք որ ԿՄՀ-ից արտահոսքը շահագործման
5-րդ տարվանից սկսած ներկայացնում է Արփայի հաշվարկված սակավ հոսքի ~0.5%): Կեչուտի
ջրամբարից ներքև Արփայի վտակների ջրհավաքի չափերը նկատելի փոփոխությունների չեն
ենթարկվի, սակայն հիմնական հոսքը սնող աղբյուրների հոսքը կարող է կրճատվել մոտ 2%-ով
և այս հիմքով ազդեցությունը համարվել է ցածր ուժգնության:
ԿՏՀ կոնտակտային ջրերի կուտակման ավազանը միչև գործողությունների 5-րդ տարին
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նախագծվել է 1:100 տարվա պարբերականությամբ անձրևների կուտակման հնարավորությամբ
և զրոյական արտահոսքերով: Շահագործման 5-րդ տարվանից հետո մինչև 40 խմ/ժ (~11 լ/վ)
արագությամբ արտահոսքը մաքրվելու է II կարգի համապատասխան, ապա ջրառի կետից
հոսանքն ի վար բեռնաթափվելու է Արփա գետ: Հեղեղումների ռիսկի կառավարման նպատակով
ջրթողն ունենալու է 1:1,000 տարվա կտրվածքով անձրևների կուտակման տարողություն:
Անձրևաջրերի ավազանները ևս ունենալու են 1:100 տարի իրադրաձությունների ամբարման
տարողություն: Ավելցուկային ջրերը տարրալվացման նպատակով պոմպով մղվելու են ԿՏՀ:
Հանքի ջրամատակակարումը կատարվելու է Արփա գետից՝ ձկնաբուծարանից ներքև:
Աշխատանքային ջուրը պահանջվում է գրեթե բոլոր տարիների չորային ամիսներին (հունվարից
մարտ և հուլիսից դեկտեմբեր) և ավելանալու է հանքարդյունահանման վերջին երկու տարիների
ընթացքում, քանի որ որպես ջրի աղբյուր օգատգործվող բացահանքերի ջրազրկումը դադարեցվելու է: Սակավաջուր հոսքի պայմաններում պոմպով մղման արագությունը գնահատվել է
հիմնական հոսքի 2%-ից պակաս, իսկ սակավաջուր հիմնական հոսքից ջրի առավելագույն քանակության մղման շրջանում` 4%-ից պակաս: Արփայից ջրի մղման արդյունքում ազդեցության
ուժգնությունը ցածր է:
Դեպի շրջակա միջավայր հանքարդյունաբերական ջրերի ներթափանցման ռիսկի
մեղմման նպատակով ԿՏՀ, Անձրևաջրերի ու ԿՏՀ կոտակտային ջրերի կուտակման ավազանները երեսպատվելու են: ԿՏՀ կոտակտային ջրերի կուտակման ավազանի ջրերը, որում ներառվում
են ԴԱԼ-ից և բացահանքերից խողովակով մղված ջրերն ու ԿՏՀ-ից վերև գտնվող ջրհավաքից
մակերևութային ջրերը մտնելու են մշակման ցիկլ: ԿՏՀ-ում չօգտագործվող ավելցուկային ջրերը
մաքրվելու են ԿՄՀ-ում և բեռնաթափվելու են` ըստ վերը նկարագրված ընթացակարգի:
Աննախադեպ հիդրոլոգիական երևույթների դեպքում կոնտակտային ջրերը տեղումների/ձնհալոցքային ջրերի և առկա հոսքաջրերի միխառնման շնորհիվ էապես կնոսրանան:
Աննախադեպ տեղումների համար օգտագործվելու են նաև անձրևաջրերի և ԿՏՀ կոտակտային
ջրերի կուտակման ավազանները, որոնք ըստ անհրաժեշտության օգտագործվելու են նաև դեպի
ԿՏՀ ջրի շրջանառության միջոցով ջրամբարման առկա հնարավորություններն ավելացնելու
նպատակով:
Մինչդեռ շահագործման ընթացքում առանց մաքրման ցիանիդ պարունակող ջրերի
բացթողնումը կարող է վնասակար լինել հոսանքն ի վար մակերևութային ջրային միջավայրի
համար`այս

ռիսկերի

նվազմանն

ուղղված

նախագծային

մեղմման

միջոցառումները,

ընթացակարգերն ու կառավարման միջոցառումները լայնամասշտաբ և արդյունավետ են: Այս
պարագայում նման երևույթի առաջացման հավանականությունը խիստ ցածր է: Ցիանիդի
կառավարման ընթացակարգերը ներկայացված են Ցիանիդի կառավարման պլանում : Այդ
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պատճառով շահագործման ընթացքում որակի վրա ազդեցության ուժգնությունը ցածր է
համարվում:
Ելակետային վիճակի մոնիտորինգային շրջանում ԿՏՀ ջրհավաքում դիտարկվել են
սակավ մակերևութային ջրեր կամ դրանց ի սպառ բացակայությունը, հետևաբար հավանական
է, ԿՏՀ-ից հոսակորուստները չհայտնվեն հոսանքն ի վար ջրահոսքում: Եթե առկա հիդրոերկրաբանական պայմաններում մակերևութային և ստորգետնյա ջրերի որակը նման լինեն, ապա
դրանցում հավանական են նիտրատի, նատրիումի և ամոնիումի բարձր կոնցենտրացիաները
(Golder, 20143): Այս պայմանների դեպքում, համապատասխան փոփոխություններ կկատարվեն
հոսակորուստների հավաքման համակարգի աշխատանքում, ինչպես նաև կվերանորոգվեն
միջադիր համակարգը կամ այլ ճարտարագիտական միջոցառումներ, ինչպիսիք են` պարզարանը և /կամ կկառուցվի պոմպամղիչ համակարգ, որի շնորհիվ կհավաքվեն և կվերօգտագործվեն
այս ջրերը` այդպիսով մեղմացնելով այս ազդեցությունը (SGS, 20144): Այդ պատճառով ազդեցության ուժգնությունը աննշան է համարվում:
ԿՏՀ-ից ստորգետնյա ուղիներով Արփա թափանցող ցանկացած արտահոսք չի հանգեցնի
գետի ջրի որակի էական փոփոխությունների: Պարամետրերի մեծմասնության, ներառյալ ցիանիդի պարունակության էական փոփոխություններ չեն կանխատեսվում: Կարող են տեղի ունենալ նիտրատի, նատրիումի և ամոնիումի փոքր չափելի փոփոխություններ, սակայն բոլոր փոփոխությունները II կարգի սահմաններում կլինեն: Ազդեցության ուժգնությունը ցածր է:

Գնդեվազի ջրամբար
Նախքան շրջակա միջավայր բացթողնումը հանքաքարի փոխակրիչի միջանցքի տարածման գոտուց և Գնդեվազի ջրամբարի ջրհավաքով անցնող մոտեցնող ճանապարհներից մակերևութային ջրերի հոսակորուստները կառավարվելու են նստեցման ավազանների միջոցով`
դեպի հոսանքն ի վար միջավայր ջրհավաքի աննշան կրճատմամբ: Ցամաքուրդային համակարգը նախագշվել է 1:100 տարի նախագծային իրադարձություններչի կտրվածքով: Ջրի որակի ու
քանակի ազդեցության ուժգնությունը համարվում է աննշան:
Գնդեվազի ջրանցք
Շահագործման փուլի ընթացքում Գնդեվազի ջրանցքում (վերանորոգումից հետո, երբ
այն շահագործվի)ջրի քանակի վրա ազդեցության ուժգնությունը համարվում է աննշան, քանի
որ այն ունենալու է միջադիր համակարգ և բարձրացվելու է, որպեսզի էականորեն մեկուսացվի
ծրագրի հնարավոր ազդակիր տեղական մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի համակարգերից:
3

4

Հավելված 6.9.4 - Golder Associates, 2014. Առաջարկվող կույտային տարրալվացման հանգույցի
հիդրոերկրաբանական ռիսկերի գնահատում, հաշվետվության հղում 14514150095.509, օգոստոս, 2014թ:
SGS Metcon/KD Engineering, 2014թ.. Ամուլսար 43-101 տեխնիկատնտեսական հիմնավորում, հղում` Q439-07-028-01
օգոստոս, 2014թ.
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Ի լրումն, Որոտանի հովտի տարածքը, որից ջրանցքը ջուր է ստանում Ծրագրի տարածքից հոսանքն ի վեր է տեղակայված: Շահագործման փուլի ընթացքում Գնդեվազի ջրանցքին (վերանորոգումից հետո, երբ այն շահագործվի) սպառնացող ընկալված ամենամեծ ռիսկը կապված է
էքստրեմալ իրադարձությունների ժամանակ ԴԱԼ եզրային ավազանից պատահական անվերահսկելի ջրի արտահոսքերի հետ, որոնք կարող են ազդել ջրանցքի ջրի որակի վրա: Նախագծային
մողմման միջոցառումները ներառելու են ԴԱԼ եզրային ավազանի այնպիսի նախագծումը, որը
թույլ կտա ամբարել հնարավոր հեղեղումները և սահմանված ավազանների տրիգերային
մակարդակի համապատասխան մոնիտորինգը:
Շահագործման փուլի ընթացքում ջրի որակի վրա ազդեցության ուժգնությունը
համարվում է միջին:

Դարբ գետ, դրա վտակներ և խոնավ տարածքներ, ներառյալ Բենիկի լճակը
Հանքաքարի փոխակրիչ համակարգի միջանցքի, բացահանքերի ու ջարդիչի վերին
հատվածը տեղակայված են Դարբ գետի վտակների վերին հատվածներում: Բացահանքերի
հանքարդյունահանմանը զուգընթաց տեղի է ունենալու Դարբ գետի ջրհավաքի տարածքի
պրոգրեսիվ կրճատում: Սակայն, ընդհանուր առմամբ այդ կրճատումը մինիմալ կլինի: Դարբ
գետի վրա ազդեցության ուժգնությունը աննշան է համարվում, քանի որ ծրագրի տարածքից
դուրս Դարբ գետի մեծ չափերը պաշտպանական տարածք են տրամադրում հոսքի ցանկացած
հնարավոր կորուստների համար: Դարբ գետի վտակների վրա ազդեցությունը համարվում է
չափավոր քանի որ ջրհավաքի տարածքի ընդհանուր կրճատումը կազմելու է <1%, իսկ
վտակների հիմնահոսքը սնող ժամանակավոր աղբյուրների հոսքը կարող է նվազել 10-36%-ով
(որն էական նվազդեցում է հատկապես սակավ հոսքի շրջանների ընթացքում):
Բենիկի լճակը և այլ խոնավ տարածքները հոսքերով ապահովվող ջրհավաքի տարածքի
կրճատումը էական է և բացահանքերի ջրազրկման արդյունքում ակնկալվում է նաև
ժամանակավոր աղբյուրների հոսքպի կրճատում: Բենիկի լճակից հոսանքն ի վեր դիտարկվելու
է երեք փոքր խոնավ տարածքների ջրհավաքների մինչև 20% կրճատում: Այդ պատճառով, ջրի
քանակի տեսանկյունից ազդեցության ուժգնությունը չափավոր է համարվում:
Նախքան բնական շրջակա միջավայր բացթողնումը, նստվածնքերով բեռնվածությունը
մեղմվելու է ջրադիչից և Տիգրանես-Արտավազդես բացահանքերից դեպի արևմուտք տեղակայված նստեցման ավազանների միջոցով: Նստեցման ավազաններն ու դրենաժային համակարգը
նեխագծվել են 1:100 տրվա կտրվածքով նախագծային իրադարձությունների համար, որոնք
նախքան բացթողնումը մշտադիտարկվելու են:
Բացահանքերի պարզարաններից պոպմպամղվող մակերևութային ջրերի արտահոսքերն ու ստորգետնյա ջրերը մաքրվելու են կրկնակի նստեցման համակարգի միջոցով: բացա-
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հանքերի ներքին նստեցման ավազաններով նախնական մաքրումից հետո ` ստանդարտներին
համապատասխանելու դեպում (օրինակ` ՍԹԿ կամ ելակետային) ջրերը բաց են թողնվելու
բացահանքերը շրջապատող դրենաժային համակարգ: Հանքարդյունահանման ազդակիր կամ II
կարգի չափանիշներին չհամապատասխանող ջրերը ուղղվելու են դեպի ԴԱԼ ավազան:
Բացահանքերում կուտակվող ջրերի պոպմպամղումը կնվազեցնի աղբյուրներ և Ամուլսարի վրա
մոտակա մակերևութային ջրեր հանքարդյունահնման ջրերի հասնելու հավանականությունը:
Այդ պատճառով ակնկալվող ազդեցությունները թույլ են համարվում:

Որոտանի գետ, դրա վտակներ և Սպանդարյանի ջրամբար
Որոտան գետին սպասվող ազդեցությունները նման են լինելու Դարբ գետի համար
վերևում ներկայացված ազդեցություններին, այսինքն` ակնկալվում են ջրի քանակական
աննշան ազդեցություններ և որակական ցածր ազդեցություններ: Որոտանի վտակների վրա
կանկալվող ազդեցությունը լինելու է չափավոր, որը պայմանավորված է բացահանքերի
շահագործմանը զուգընթաց դրանց ընդլայնման արդյունքում ջրհավաքի տարածքի և դեպի
հիմնահոսք ստորգետնյա ջրերի կրճատմամբ: Սպանդարյանի ջարամբարը ամուլսարից բավականին հեռավորության վրա է գտնվում, հետևաբար ջրհավաքի տարածքի կորուստներն
աննշան կլինեն, իսկ ջրի որակի ցանկացած փոփոխություն Սպանդարյանի ջրամբարում կլինի
փոքր և ոչ չափելի: Սպանդարյանի ջրամբարի վրա ազդեցությունները կլինեն աննշան:

Որոտանի ջրհավաքի և Կեչուտի ջրամբարի վտակների խոնավ տարածքներ
Շահագործման ընթացքում Որոտան գետին և դրա վտակներին հարակից խոնավ տարածքների վրա ազդեցությունը ցածր է լինելու: Որոտանի ջրհավաքում դեպի խոնավ տարածքներ ստորգետնյա ջրերի հիմնահոսքի կանխատեսվող կրճատումը կկազմի մոտ 3%, իսկ մակերևութային ջրերի ջրհավաք տարածքի կրճատումը մինիմալ կլինի: Քանի որ հանքարդյունահանման ջրերը չեն բացթողնվելու շրջակա միջավայր, ապա ջրի որակի վրա ազդեցությունը
լինելու է աննշան, եթե միայն էքստրեմալ հիդրոլոգիական իրադարձություններ տեղի չունենան:
Դալ շինարարության արդյունքում տեղի է ունենալու ԴԱԼ տեղամասի խոնավ
տարածքների (Կեչուտի վտակների շրջակայքում) կորուստ, սակայն ազդեցությունը համարվում
է չափավոր` քանի որ ծրագրի տարածքում առկա են համարժեք այլ խոնավ կենսամիջավայրեր:
Ջրի որակի վրա ակնկալվող ազդեցությունը կլինի ցածր, քանի որ տարրալվացման
գործընթացում օգտագործման նպատակով աղբյուրների բոլոր ջրերը հավաքվելու են:
Ազդեցությունների

ուժգնության,

կարևորության

և

մասշտաբների

ամփոփագիրը

ներկայացված են 5.6.8 աղյուսակում: Հանքի շահագործման ընթացքում մակերևութային ջրերի
բոլոր ընկալիչների վրա ազդեցության մասշտաբները համարվել են անէական:
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Աղյուսակ 5.6.7: Մակերևութային ջրեր վրա հնարավոր ազդեցություններ (շահագործում) և էական ազդեցություններ (նախագծային մեղմման միջոցառումների
հաշվի առնմամբ)
Ընկալիչի
զգայունության
աստիճան

Ընկալիչ

Կեչուտի ջրամբարի վտակներ

Միջին

Կեչուտի ջրամբարից հոսանքն ի
վար Արփա գետ

Միջին

Կեչուտի ջրամբարից հոսանքն ի
վար Արփա գետ

Թույլ

ԿՏՀ տարածք
վտակներ

Թույլ

Արփա

Դարբ գետ

Դարբ գետի վտակներ

Որոտան գետ

Որոտան գետի վտակներ

գետի

Միջին

Թույլ

Միջին

Թույլ

Հնարավոր ազդեցություն
Ջրհավաք տարածքի կրճատման և գարնանային ձնհալի նվազման
արդյունքում հոսքի կրճատում
ԴԱԼ-ից վթարային չվերահսկվող արտահոսքերի հետևանքով ջրի որակի
անկում
Ջրհավաք տարածք ի կրճատման և ջրառի հետևանքով հոսքի կրճատում
ԿՏՀ և ԿՏՀ կուտակման ավազանից վթարային չվերահսկվող արտահոսքերի
հետևանքով ջրի որակի ու քանակի անկում
Ջրհավաք տարածքի և աղբյուրների հոսքի կրճատման արդյունքում հոսքի
նվազում
ԿՏՀ և ԿՏՀ կուտակման ավազանից վթարային չվերահսկվող արտահոսքերի
հետևանքով ջրի որակի նվազում
Ջրհավաք տարածքի կրճատման և գարնանային ձնհալի նվազման
արդյունքում հոսքի կրճատում
ԿՏՀ և ԿՏՀ կուտակման ավազանից վթարային չվերահսկվող արտահոսքերի
հետևանքով ջրի որակի նվազում
Ջրհավաք տարածքի կրճատման և գարնանային ձնհալի նվազման
արդյունքում հոսքի կրճատում
Հանքատար ճանապարհների, բացահանքերի և ջարդիչի նստեցման
ավազաններից խիստ հորդառատ անձրևների ժամանակ վթարային
չվերահսկվող արտահոսքերի հետևանքով ջրի որակի անկում
Ջրհավաք տարածքի կրճատման և գարնանային ձնհալի նվազման
արդյունքում հոսքի կրճատում
Հանքատար ճանապարհների, բացահանքերի և ջարդիչի նստեցման
ավազաններից խիստ հորդառատ անձրևների ժամանակ վթարային
չվերահսկվող արտահոսքերի հետևանքով ջրի որակի անկում
Ջրհավաք տարածքի կրճատման և գարնանային ձնհալի նվազման
արդյունքում հոսքի կրճատում
խիստ հորդառատ անձրևների ժամանակ Հանքատար ճանապարհներից,
նստեցման ավազաններից և բացահանքերի հանքարդյունաբերական
ջրերից վթարային չվերահսկվող արտահոսքերի հետևանքով ջրի որակի
անկում
Ջրհավաք տարածքի կրճատման և գարնանային ձնհալի նվազման
արդյունքում հոսքի կրճատում
խիստ հորդառատ անձրևների ժամանակ Հանքատար ճանապարհներից,

Ազդեցության
ուժգնություն

Ազդեցության
նշանակություն

Նշանակության
ծավալ

Ցածր

Թույլ

Ոչ էական

Աննշան

Աննշան

Ոչ էական

Ցածր

Թույլ

Ոչ էական

Ցածր

Թույլ

Ոչ էական

Ցածր

Աննշան

Ոչ էական

Ցածր

Աննշան

Ոչ էական

Չափավոր

Թույլ

Ոչ էական

Ցածր

Աննշան

Ոչ էական

Աննշան

Աննշան

Ոչ էական

Ցածր

Թույլ

Ոչ էական

Չափավոր

Թույլ

Ոչ էական

Ցածր

Աննշան

Ոչ էական

Աննշան

Աննշան

Ոչ էական

Ցածր

Թույլ

Ոչ էական

Ցածր

Աննշան

Ոչ էական

Ցածր

Աննշան

Ոչ էական
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Աղյուսակ 5.6.7: Մակերևութային ջրեր վրա հնարավոր ազդեցություններ (շահագործում) և էական ազդեցություններ (նախագծային մեղմման միջոցառումների
հաշվի առնմամբ)
Ընկալիչի
զգայունության
աստիճան

Ընկալիչ

Կեչուտի ջրամբար

Բարձր

Սպանդարյանի ջրամբար

Բարձր

Գնդեվազի ջրամբար

Թույլ

Գնդեվազի ջրանցք

Միջին

Դարբի
վտակների
խոնավ
տարածքների փոքր լճակներ,
ներառյալ՝ Բենիկի լճակ
Որոտանի ջրհավաքի խոնավ
տարածքներ
Կեչուտի ջրամբարի վտակների
խոնավ տարածքներ
Դարբի
վտակների
խոնավ
տարածքների փոքր լճակներ,
ներառյալ՝ Բենիկի լճակ
Որոտանի ջրհավաքի
տարածքներ

խոնավ

Թույլ

Միջին

Թույլ

Հնարավոր ազդեցություն
նստեցման ավազաններից և բացահանքերի հանքարդյունաբերական
ջրերից վթարային չվերահսկվող արտահոսքերի հետևանքով ջրի որակի
անկում
Ջրհավաք տարածքի կրճատման և գարնանային ձնհալի նվազման
արդյունքում հոսքի կրճատում
ԴԱԼ-ից վթարային չվերահսկվող արտահոսքերի հետևանքով ջրի որակի
անկում
Ջրհավաք տարածքի կրճատման և գարնանային ձնհալի նվազման
արդյունքում հոսքի կրճատում
Հանքատար ճանապարհներից, նստեցման ավազաններից և բացահանքերի
հանքարդյունաբերական ջրերից վթարային չվերահսկվող արտահոսքերի
հետևանքով ջրի որակի անկում
Ջրհավաք տարածքի կրճատման արդյունքում հոսքի կրճատում
Հանքատար ճանապարհների և նստեցման ավազանների վթարային
չվերահսկվող արտահոսքերից ջրի որակի անկում
Ջրհավաք տարածքի կրճատման արդյունքում հոսքի նվազում
Էքստրեմալ անձրևների ժամանակ ԴԱԼ եզրային ավազանից պատահական
անվերահսկելի արտահոսքերի արդյունքում ջրի որակի անկում
Ջրհավաք տարածքի կրճատման և գարնանային ձնհալի նվազման
արդյունքում հոսքի կրճատում
Հանքատար ճանապարհներից, նստեցման ավազաններից և բացահանքերի
հանքարդյունաբերական ջրերից վթարային չվերահսկվող արտահոսքերի
հետևանքով ջրի որակի անկում
Ջրհավաք տարածքի կրճատման և գարնանային ձնհալի նվազման
արդյունքում հոսքի կրճատում
Հանքատար ճանապարհներից, նստեցման ավազաններից և բացահանքերի
հանքարդյունաբերական ջրերից վթարային չվերահսկվող արտահոսքերի
հետևանքով ջրի որակի անկում
Ջրհավաք տարածքի կրճատման և գարնանային ձնհալի նվազման
արդյունքում հոսքի կրճատում
Հորդառատ անձրևների ժամանակ ԴԱԼ-ից վթարային չվերահսկվող
արտահոսքերի արդյունքում ջրի որակի անկում

Ազդեցության
ուժգնություն

Ազդեցության
նշանակություն

Նշանակության
ծավալ

Աննշան

Թույլ

Ոչ էական

Աննշան

Թույլ

Ոչ էական

Աննշան

Թույլ

Ոչ էական

Աննշան

Թույլ

Ոչ էական

Աննշան

Աննշան

Ոչ էական

Ցածր

Աննշան

Ոչ էական

Աննշան

Աննշան

Չափավոր

Չափավոր

Ոչ էական
Ոչ էական

Չափավոր

Թույլ

Ոչ էական

Ցածր

Աննշան

Ոչ էական

Աննշան

Թույլ

Ոչ էական

Աննշան

Թույլ

Ոչ էական

Չափավոր

Թույլ

Ոչ էական

Ցածր

Աննշան

Ոչ էական
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Փակման և Հետ-փակման փուլեր
Հանքի փակումն ազդելու է ընկալիչ դիտարկված մակերևութային ջրերի որակի ու
քանակի վրա: Ջրհավաք տարածքի կրճատման արդյունքում ջրահոսքերի ու գետերի հոսքերը
շարունակելու են կրճատվել, իսկ ԴԱԼ և ԿՏՀ տարածքների ծածկումը կուտակված և
տեղաբաշխված էվապորացիոն հողածածկով հանգեցնելու են այս ջրհավաքներում հոսքերի
կրճատմանը: Ծրագրի տարածքի տարբեր հատվածներում ջրային պաշարների համալրման կրճատումը հանգեցնելու է աղբյուրները, ջրահոսքերն ու գետերը սնող հիմնական հոսքի կրճատման: ԿՏՀ –ից և ԴԱԼ-ից (ներառյալ` լցափակված բացահանքերից) վթարային չվերահսկվող
և/կամ չմաքրված արտահոսքերը կարող են ազդել մակերևութային ջրերի որակի վրա:
Փակման փուլը ներառելու է Տիգրանես-Արտավազդես և Էրատո բացահանքերի (Բաժին
5.6.6 և Golder 2014թ.5) մասնակի լցափակումը: Փակ բացահանքերում մշտական բաց ջրային
մարմիններ չեն կանխատեսվում: Ինֆիլտրացիայի կանխման նպատակով ԴԱԼ-ը ծածկվելու է
արհեստական ծածկաշերտով: Հանգույցներից արտահոսքերը (ոչ կոնտակտային) կարող են ի
հայտ գալ Կեչուտի ջրամբարի վտակից ներքև: 5.6.5 բաժնում նկարագրվում է փակման փուլում
ԿՏՀ մաքրման ցիկլերը: Փակմանն ընդառաջ ԿՏՀ կուտակման ավազանի նպատակային
նշանակությունը փոխփոխվելու` դառնալով ԿՏՀ ԿՄՀ մի մաս: Հետ-փակման շրջանում ԿՏՀ
անձրևաջրերի ավազանների նպատակային նշանակությունը փոխփոխվելու է և դրանք
ներառվելու են ԿՏՀ ջրի կենսաբանական մաքրման համակարգում:
Հետ-փակման շրջանում ընկալիչ դիտարկված ջրհավաքների վրա ազդեցությունն
աննշան կլինի, քանի որ բացահանքերից, ԿՏՀ-ից և ԴԱԼ-ից մակերևութային ջրերը
բեռնաթափվելու են շրջակա միջավայր: Ըստ հարմարության հանքի մնացած հանգույցները և
ենթակառուցվածքները վերացվելու են, իսկ ծրագրի ազդակիր տարածքները կայունացվելու և
վերակուլտիվացվելու են:

Ջրի

կենսաբանական

մաքրման

համակարգերը

տեղանքում

գործելու են այնքան ժամանակ մինչև ԴԱԼ և ԿՏՀ արտահոսքերը համապատասխանեն II կարգի:
Փակման փուլի ընթացքում մակերևութային ջրերի հոսքերը շրջակա միջավայր են բաց
թողնվելու ավազաններում նստվածքների կառավարումից հետո, իսկ հետ-փակման փուլում`
անմիջապես վերակուլտիվացված տարածքներից:
Վերակուլտիվացված տարածքներում էրոզիայի նվազեցման և մակերևութային ջրերի
հոսքում նստվածքների տեղափոխման կրճատման նպատակով մակերևութային ջրերի վերահսկիչ բաղադրիչները պահպանվելու են փակման և հետ-փակման աշխատանքների շրջանում:
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Փակման և հետ-փակման ընթացքում հետ-փակման մակերևութային ջրերի ջրհավաք
տարածքների և ստորգետնյա ջրերով սնվող հիմնական հոսքի (մշտահոս աղբյուրներ)
կանխատեսված կրճատումը առանձին ընկալիչների կտրվածքով ներկայացված է 5.6.9
աղյուսակում:

Աղյուսակ 5.6.8: Ընկալիչ դիտարկված մակերևութային ջրեր ջրհավաքների կրճատում (Փակման և հետփակում)
Ընկալիչ

%
Ջարհավաք
կրճատում

Կեչուտի ջրամբարի վտակներ

0%

Կեչուտի ջրամբարից հոսանքն
ի վար Արփա գետ
Կեչուտի ջրամբարից հոսանքն
ի վար Արփա գետի վտակներ

ավազանի

տարածքի

% Ստորգետնյա ջրերից սնվող
հիմնական հոսքաի կրճատում*
ԴԱԼ վտակների 1- 6%, Կեչուտի
աղբյուրների 7-8%, իսկ ընդհանուրի
2%

0%

<1%

<1%Փակում
0% հետ-փակում

2%

ԿՏՀ տարածքում Արփա գետի
վտակներ

28% Փակում
0% հետ-փակում

2%

Դարբ գետ

<1% (բացահանքերի պատճաւռով )

Դարբ գետի վտակներ

Ամբողջի <1% (բացահանքերի պատճաւռով)

Որոտան գետ

<1%

Որոտան գետի վտակներ

1% of total (բացահանքերի պատճաւռով)

Կեչուտի ջրամբար
Սպանդարյանի ջրամբար
Գնդեվազի ջրամբար
Գնդեվազի ջրանցք
Դարբի
վտակների
խոնավ
տարածքների փոքր լճակներ,
ներառյալ՝ Բենիկի լճակ
Որոտանի ջրհավաքի խոնավ
տարածքներ

0%
<1%
0%
0%

<1%
բոլոր
վտակների
1%-ը
կամ
ջրհավաքների ակունքում առանձին
մշտահոս աղբյուրների 20%-ը
<1%
ԴԱԼ-ից արևելք գտնվող վտակների
11%-21%, այլ վտակների
<1%
<1%
<1%
<1%

<10% առանձին ավազանների համար

1%-6%

1%

2%

ԴԱԼ տարածման գոտու տակ խոնավ
տարածքների
կորուստ:
Կեչուտի
վտակներում այլ խոնավ տարածքների
կորուստներ չեն ակնկալվում:

Կենսաբանական
աղբյուրների
բեռնաթափվելու է

Կեչուտի ջրամբարի վտակների
խոնավ տարածքներ

մաքրումումից
հոսքը

Ծանոթագրություն.
*Ստորգետնյա ջրերի մոդելավորման ուսումնասիրություն (Golder 20142)

Յուրաքնչյուր ընկալիչի կտրվածքով փակման և հետ-փակման փուլերի հնարավոր
ազդեցությունները քննարկվում են ստոր:

Կեչուտի ջրամբար և Կեչուտի ջրամբարի վտակներ
Փակման ընթացքում կենսաբանական մաքրումից հետո ԴԱԼ արտահոսքը մտնելու է
դրանից ներքև գտնվող ջրհավաք, իսկ Կեչուտի ջրամբարի վտակների մակերևութային ջրեր
ջրհավաքի չափերն աննշան փոփոխությունների կենթարկվեն:
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Ազդեցությունների ուժգնությունը համարվում է ցածր, քանի որ այս վտակում ջրհավաքի
արտահոսքերի բնութագրիչների թույլ փոփոխություններ են ակնկալվում (ԴԱԼ-ում Է/Տ
ծածկաշերտի հետևանքով փոքրածավալ նվազման արդյունքում): Վտակներում ստորգետնյա
ջրերով հիմնական հոսքի սնման ընդհանուր կրճատումը ըստ կանխատեսումների կազմելու է
մոտ 2%: Կեչուտի ջրամբարի վրա ազդեցության ուժգնությունը համարվումէ աննշան, քանի որ
դեպի ջրամբար հոսող ընդհանուր ջրհավաքի չափը աղբյուրների հոսքի կրճատման
արդյունքում հիմնական հոսքի կրճատման նկատմամբ էական պաշտպանիչ է հանդիսանում:
Այն դեպքում, եթե հետ-փակման շրջանում կենսաբանական մաքրման համակարգի
արդյունավետությունը նվազի, ապա ձնհալի շրջանում հնարավոր է pH մակարդակի նվազում և
մետաղների

կոնցենտրացիաների

բարձրացում:

Ազդեցությունների

ուժգնությունը

Արփա/Կեչուտի ջրամբարներում համարվում է աննշան, իսկ Արփայի վտակներում`ցածր:
Ցանկացած փոփոխություն լինելու է ժամանակավոր, քանի որ ընթացիկ մոնիտորինգի
ընթացքում բացահայտվելո ւէ մաքրման կատարելագործման անհրաժեշտությունը:
Գնահատվել են ԴԱԼ և բացահանքերի տարածքներից ստորգետնյա ջրերի տեղափոխման
երկու հնարավոր ուղիներ.


ԴԱԼ կամ բացահանքերի տարածքից սկիզբ առնող ստորգետնյա ջրերը հոսելով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ և անցնելով Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի տակով` ցրված ձևով
կհասնեն Կեչուտի ջրամբարից ներքև գտնվող Արփա գետ: Քանի որ Կեչուտի ջրամբար
ստորգետնյա ջրերը չեն հասնում, ապա ջրի որակի փոփոխություն չի ակնկալվում,



ԴԱԼ կամ բացահանքերի տարածքից սկիզբ առնող ստորգետնյա ջրերը կարող են
բեռնաթափվել Սպանդարյան-Կեչուտ թունելում (որը սակայն մոդելով ցուցադրված չէ) և
հետևաբար

հասնել

Կեչուտի

ջրամբար:

Այս

սցենարով

սակայն

ևս

տարրերի

մեծամասնության վրա փոփոխություններ չեն ակնկալվում. Ջրամբարում ակնկալվում է
բորի և նիտրատի կոնցենտրացիաների աննշան բարձրացում, որոնք սակայն կմնան ՍԹԿ
սահմաններում և ելակետային մակարդակների համեմատությամբ չափելի չեն լինի: Այդ
պատճառով այս ազդեցության ուժգնությունը աննշան է համարվել:

Արփա գետ, Կեչուտի ջրամբարից ներքև և ԿՏՀ տարածքում Արփայի Վտակներ
Հանքի փակման փուլի նախնական շրջանում ԿՏՀ հանգույցը և հոսանքն ի վեր ջրհավաքը, ներառյալ` ԿՏՀ Կուտակման ավազանը և անձրևաջրերի ավազանները փակման շրջանում շարունակելու են բեռնաթափվել ԿՄՀ-ից: Նախքան հոսանքն ի վար ջրհավաք
բացթողնումը ԿՏՀ դրենաժային ջրերը մաքրվելու են: Հետ-փակման ջրերը կենսաբանական
մաքրումից հետո բաց են թողնվելու հոսանքն ի վար ջրհավաք: Հանգույցի տակ աղբյուրների
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հոսքը շարունակելու է բեռնաթափվել մակերևութային ջրեր: ԿՏՀ տարածքում Արփայի
վտակների քանակական փոփոխությունները համարվում են չափավոր, իսկ հոսանքն ի վար`
Արփայում` աննշան, քանի որ դեպի Արփա հիմնական հոսքի կրճատումը մինիմալ է (<1%):
Կեչուտի ջրամբարից ներքև Արփայի վտակների ջրհավաքի չափերի կրճատումն աննշան կլինի,
իսկ ստորգետնյա ջրերից սնվող հիմնական հոսքի կրճատումը կլինի ցածր` մոտ 2%: Այս
գործոններից ելնելով, ազդեցության ուժգնությունը համարվում է ցածր:
Հնարավոր

ազդեցությունները

սահմանվել

են

հարակից

Որոտանի

ջրհավաքի

սանդղակային գնահատման օգտագործմամբ` պայմանով, որ տվյալ նախնական սակավ հոսքի
հաշվարկը կատարվել է նմանատիպ հիդրոերկրաբանական պայմանների համար: Սա
ներառում է հոսքի կետային չափուներից և շարունակական մոնիտորինգից ստացված
տվյալները: Որպես հղումային կետեր են օգտագործվել նաև ջրամբարի գործարկման ոչ
պաշտոնական տվյալները:
Փակման նախնական շրջանում հորդառատ անձրևների ժամանակ, ԿՏՀ կուտակման
ավազանի ջրերը ջրթափի միջոցով կարող են լցվել հոսանքն ի վար, սակայն, առկա ջրերի մեծ
ծավալի հետ միախառնման հետևանքով բոլոր ջրերը նոսրանալու են: Փակման նախնական
շրջանում հորդառատ անձրևների կառավարման համար օգտագործվելու են նաև անձրևաջրերի
ավազանները: Ելնելով անձրևաջրերի ավազանների և ԿՏՀ կուտակման ավազանի նախագծային
ստանդարտներից, ազդեցության ուժգնությունը համարվել է ցածր: Փակման փուլի ավարտին
ավազանները հեռացվելու են:
ԿՏՀ

և

ԴԱԼ

հանգույցներից

և

ստորգետնյա

ջրերի

հոսքից

արտահոսքերի

ազդեցությունները նկարագրվում են 2.6 բաժնում:
ԴԱԼ-ից ստորգետնյա ջրեր հասնող ցանկացած արտահոսք ցրված հոսելու է դեպի
հյուսիս-արևմուտք` Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի տակով դեպի Կեչուտի ջրամբարից ներքև
Արփա գետ: ԿՏՀ հանգույցից ցանկացած արտահոսք, որը չի կուտակվել և ջրերի կառավարման
համակարգ չի մտել հոսելու է դեպի արևմուտք` Արփա գետ: Ծրագրի արտահոսքերի գումարային ազդեցությունները գնահատվել են ԴԱԼ և ԿՏՀ հանգույցներից ներքև Արփա գետի վրա
գտնվող AW009 կայանում: Միակ փոփոխությունը կապված է լիենլու նիտրատի կոնցենտրացիայի հետ, որը սակայն չի գերազանցի ՍԹ կոնցենտրացիաները, իսկ փոփոխությունը չափելի
չի լինի ելակետային մակարդակների համեմատությամբ: Ելնելով կանխատեսված ազդեցություններից, ուժգնությունը աննշան կլինի: Արփա գետից հանքի շահագործման փուլում պահանջվող աշխատանքային ջրի ջրառի հետ առնչվող ազդեցությունը պայմանավորված կլինի
Արփա գետի այս հատվածի բոլոր ջրօգատգործողների հետ ՇՄԿ պլանը պահանջում է Արփա
գետի հոսքի շարունակական մոնիտորինգը, որը պետք է զուգակցվի ջրի հոսքի վրա Կեչուտի
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ջրամբարի գործարկման ազդեցության մշտադիտարկման հետ:

Գնդեվազի ջրամբար
Փակման ընթացքում փոխակրիչի ենթակառուցվածքը վերացվելու է, իսկ Գնդեվազի
ջրամբարի ջրհավաքով անցնող մոտեցնող ճալնապարհները վերականգնվելու են: Նստեցման
ավազանները պահպանվելու են մինչև ենթակառուցվածքի հեռացումը և բուսականության
հիմնումը: Փակման և հետ-փակում շրջանում Գնդեվազի ջրամբարի ջրի որակի ու քանակի
ազդեցության ուժգնություն համարվում է աննշան:

Գնդեվազի ջրանցք
ԴԱԼ եզրային ավազանի վերանորոգումն ակնկալվում է իրականացնել փակման և հետփակման փուլերի ընթացքում` որպես ԿՄՀ մի մաս, որի նպատակը ԴԱԼ-ից ցանկացած
մնացորդային արտահոսքի կառավարումն է: ՊՋՄ համակարգը տեղում աշխատելու է միչև
բոլոր արտահոսքերը համապատասխանեն II կարգի: ՊՋՄ համակարգից պատահական
անվերահսկելի արտահոսքեր դեպքում, երբ արտահոսքերը չեն համապատասխանում II
կարգին Գնդեվազի ջրանցք ում ջրի որակը կարող է ազդեցության ենթարկվել:
ԿՄՀ կառուցումից առաջ իրականացվելու են նախ միայն լաբորատոր, ապա լաբորատոր
և դաշտային մաքրման մի քանի փորձարկումներ: Նախագծի օպտիմալացման և բավարարիչ
մաքրման

ստանդարտների

ցուցադրման

նպատակով

փարձարկումների

համար

օգտագործվելու են տեղական նյութեր և դրանք իրականացվելու են տեղական կլիմայական
պայմաններում: Այն դեպքում, եթե մաքրման փորձարկումների արդյունքում բացահայտվի, որ
ԿՄՀ-ը չի համապատասխանում II կարգին` կիրառվելու է կոնվենցիոնալ շարժական ակտիվ
ջրամաքրման կայան:
Արտահոսքի ջրի որակի շարունակական մոնիտորինգն իրականացվելու է ՄՋԿՊ և
ՇՄԿՊ շրջանակներում: Ելնելով վերոհիշյալից, Գնդեվազի ջրանցք ում ջրի որակի վրա
ազդեցության ուժգնությունը համարվում է ցածր:

Դարբ գետի վտակներ, Դարբ գետ և Խոնավ տարածքների ավազաններ, ներառյալ` Բենիկի լճակ
Հանքահումքի փոխակրիչի միջանցքի վերին հատվածը, հանքատար ճանապարհները,
բացահանքերն ու ջարդիչը գտնվում են Դարբ գետի վտակների վերին հոսանքում: Փակման
ընթացքում

փոխակրիչը

և

բացահանքերի

ջարդիչի

ենթակառուցվածքը

վերացվելու և

հեռացվելու են: Լցափակված Տ/Ա բացահանքերի տարածքից արտահոսքը խողովակների
միջոցով նախատեսվում է տեղափոխել դեպի գոյություն ունեցող ջրհավաք: Մերկայցած և
վերակուլտիվացված

(Էրատո

և

հարավային

Արտավազդես)

լանջերից

արտահոսքերը

բացահանքի հատակից ներթափանցելու են Ստորգետնյա ջրեր:
Փակման ընթացքում Դարբի վտակների ջրհավաք տարածքի ակնկալվող կրճատումը
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լինելու են նվազագույն (ամբողջի <1%): Վտակների ակունքիում մշտահոս աղբյուրների հոսքեր
(ԾՄ 2,300 մ-ից բարձր) կարող են առանձին աղբյուրների դեպքում մինչև 20% նվազել, որի
արդյունքում սակավաջաուր հոսքի ժամանակ կդիտվի հոսքի էական նվազում, սակայն,
մշտահոս աղբյուրներից սնվող հիմնական հոսքի ընդհանուր կրճատումը Ծրագրի տարածքում
բոլոր վտակների համար կազմելու է 1%: Բացահանքերի փակման վերլուծության արդյունքները
(Golder, 20145) ցույց են տալիս, որ հետ-փակման շրջանում բացահանքեչում բաց ջրային
մարմիններ չեն զարգանա:
Դարբի վրա ազդեցության ուժգնություն համարվում է աննշան, որը պայմանավորված է
այն հանգամանքով, որ Դարբից հոսանքն ի վար ջրհավաքի չափերը պաշտպանում են
ջրհավաքի կրճատումից: Դարբ գետի վտակների վրա ազդեցության ուժգնությունը համարվում է
ցածր, քանի որ վտակների հիմնական հոսքի վրա ազդող աղբյուրների ընդհանուր հոսքի
կրճատումը սակավաջուր հոսքի շրջանում կազմելու է մոտ 1%: Բենիկի լճակից վերև 3 խոնավ
տարածքների ավազանները սնող մակերևութային ջրերի ջրհավաքի մինչև 10% կրճատումը
մշտական բնույթ կկրի և պայմանավորված է Էրատո և հարավային Արտավազդես
բացահանքերի հետ: Այդ պատճառով, ջրի քանակի տեսանկյունից ազդեցությունների
ուժգնությունը լինելու է ցածր:
Ստորգետնյա ջրեր մոդելավորումը (Golder, 20142) ցույց է տալիս, որ բացահանքերի
արտահոսքերը հոսելու են դեպի Որոտան և Դարբ: Մոդելավորուման արդյունքներից կարելի է
ենթադրել, որ Դարբ գետում` Դարբի 1-ին մոնիտորինգային կայանի շուրջ ակնկալվում է
նիտրատի և լիթիումի կոնցենտրացիաների (ՍԹ կոնցենտրացիաները չգերազանցող) չափելի
բարձրացումը: Ազդեցությունների առավելագույն ուժգնությունը դիտարկվելու է փակումից 20
տարի հետո և դրանք կլինեն մշտական (Golder, 20146): Դարբ գետին սպառնացող ազդեցության
ուժգնությունը ցածր է:
Աղբյուրների

ջրհավաք

տարածքների

օգտագործումը

բացահանքերի

ռիսկերի

գնահատման մեջ), ինչպես նաև ընդգծված են 1-ն (MP4-ից վերև), 3-րդ (AW064 –ից վերև, Բենիկի
լճակ (AW019)) և 7-րդ (AW004-ից վերև) ջրհավաքներում սակավաջուր սեզոնային հոսքերի
ժամանակ որոշ տարրերի դիտարկված բարձր կոնցենտրացիաները: ՍԹ կոնցենտրացիաները
գերազանցող որոշիչ պարամետրերը հետևյալներն են.


Ջրհավաք 1 - Բերիլլիում, կոբալտ և մոլիբդեն



Ջրհավաք 3 –Սուլֆատ, բերիլլիում, կոբալտ, մոլիբդեն և նիտրատ

6

Տեխնիկական հավելված 6.9.3 - Golder Associates, 2014թ.e. Բացահանքերի զարգացման արդյունքում ստորգետնյա
ջրերի որակին սպառնացող ազդեցությունների գնահատում: Օգոստոս 2014թ. Հղում 14514150095.512
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Ջրհավաք 7 – Բերիլլիում և կոբալտ
Յուրաքանչյուր վտակին սպառնացող ազդեցությունները գնահատվել են աղբյուրի հոսքի

և դրանցից ներքև ելակետային հոսքերի միախառնման միջոցով: II կարգը գերազանցող
արդյունքները ներկայացված են 5.6.10 աղյուսակում: AW064 և AW004 կետերում կոբալտի
ելակետային կոնցենտրացիաները գերազանցել են ՍԹ կոնցենտրացիաները և փակումից հետո
կանխատեսվում

է

դրանց

էլ

ավելի

բարձրացում:

AW064

կետում

երկարաժա.մկետ

ազդեցությունը համարվում է չափավոր, իսկ AW004 կետում` ցածր: Հոսանքն ի վար Դարբի հետ
միախառնման արդյունքում ազդեցությունները կլինեն աննշան: Գնահատման մեջ օգատգործվել
են միջին ելակետային կոնցենտրացիաները:

Աղյուսակ 5.6.9: Դարբի վտակների կանխատեսված որակ

Քիմիական տարր
ՍԹԿ (մգ/լ)
Ելակետային (մգ/լ)
ազդեցություն – վտակների ջրի որակի (մգ/լ)
Երկարաժամկետ ազդեցություններ (մգ/լ)

Դարբ գետի
(AW064)
Կոբալտ
3.60E-04
9.00E-04
1.72E-03
1.15E-03

վտակ/

ջրհավաքի

3

Դարբ գետ վտակ/ Ջրհավաք
7 (AW004)
Կոբալտ
3.60E-04
2.24E-03
2.60E-03
2.28E-03

Բացահանքերից արտահոսքերը Դարբի վտակների ակունքում ազդելու են աղբյուրների
վրա (Ջրհավաք 3), որոնք ներառում են 4 խոնավ տարածքների ավազանները ներառյալ` Բենիկի
լճակը (ելակետային մոնիտորինգի դիտակետ AW019): ՍԹ կոնցենտրացիաները գերազանցող
ջրի որակական պարամետրերը ներկայացված են 5.6.11 աղյուսակում:

Աղյուսակ 5.6.10: Հետ-փակման շրջանում Բենիկի լճակ ջրի որակի կանխատեսումներ
ՍԹԿ (մգ/լ)
Ջրհավաք 3- Բենիկի լճակի
ելակետայի* (AW019) (մգ/լ)
Ջրհավաք 3- Բենիկի լճակ ի վրա
ազդեցություն (մգ/լ)
Ջրհավաք 3- Բենիկի լճակի վրա
երկարաժամկետ
ազդեցություն
(մգ/լ)
Ծանոթագրություն.
*միջին ելակետային արժեք

Բերիլլիում
Կոբալտ
Նիտրատ
0.000038
0.00036
2.5
Ջրհավաք 3 Tributary to Դարբ (AW019)

Սուլֆատ
16.04

Անագ
0.00008

0.0002

0.00078

1.66

10.9

Not tested

0.00038

0.0096

3.66

20.03

0.00018

0.00033

0.0071

2.78

19.27

0.00018

Կանխատեսվում է բերիլլիումի և կոբալտի միջին ելակետային արժեքները գերազանցող
կոնցենտրացիաների բարձրացում, սակայն դրանք արդեն գերազանցում են II կարգի
կոնցենտրացիաները:
կոնցենտրացիաների

Կանխատեսվում
ՍԹԿ

է

ստանդարտների

նիտրատի

և

գերազանցում:

սուլֆատի
Անագի

ելակետային

կոնցենտրացիան
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գերազանցելու է ՍԹԿ ստանդարտը, սակայն ելակետային տվյալների բացակայության
պատճառով

համեմատություն

չի

կարող

կատարվել:

Ելնելով

կանխատեսվող

ազդեցություններից ուժգնությունը բարձր է լինելու:

Որոտան գետի վտակներ , Որոտան գետ և Սպանդարյանի ջրամբար
Վերևում Դարբի համար քննարկված փակման գործողությունները կիրառելի են նաև
Որոտան գետի ջրհավաքի նկատմամբ: Վերևում Դարբի համար քննարկված ջրի որակի
պարամետրարը նույն են նաև Որոտան գետի ջրհավաքի համար, այսիսնքն`ջրի որակի վրա
ակնկալվում է աննշան ազդեցություն, իսկ վտակների վրա ուժգնությունը լինելու է ցածր, որը
պայմանավորված

է

դեպի

վտակներ

մշտահոս

աղբյուրների

հոսքի

կրճատմամբ

և

բացահանքերի զարգացման արդյունքիում ջրհավաքի տարածք նվազմամբ:Սպանդարյանի
ջրամբարի և Ամուլսարի միջև հեռավորությունը բավականին մեծ է, հետևաբար ջրհավաք
տարածքի

կորուստներն

անէական

կլինեն:

Սպանդարյանի

ջրամբարին

սպառնացող

ազդեցություններն աննշան կլինեն:
Բացահանքերից ստորգետնյա ջրերի արտահոսքերը հոսելու են դեպի Որոտան և Դարբ
գետեր:
Միակ կանխատեսված չափլի ազդեցությունը Որոտանի վրա լիթիումի, նիտճրատի ու
սուլֆատի կոնցենտրացիաների թույլ բարձրացումն է (Golder, 20146), որոնք չեն գերազանցի
ՍԹԿ արժեքները: Բացի այդ, Որոտանին վրա զդեցությունների տեսանկյունից հաշվի է առնվել
միայն հիմնական հոսքը` անտեսելով հոսքի սեզոնային տատանումները: Որոտանի վրա
ակնակլվող ազդեցությունները կլինեն թույլ:
Դեպի հարակից աղբյուրներ հոսող արտահոսքերը քննարկված են 2.6 բաժնում, իսկ 2-րդ
և 5-րդ ջրհավաքներում ՍԹԿ ստանդարտները գերազանցող պարամետրեր չեն հայտնաբերվել:
Դեպի Ամուլսարի արևելյան կողմ հոսող ջրհավաքների նոսրացումը չի հանգեցնի հոսանքն ի
վար ջրի որակի էական փոփոխությունների և պարամետրերը չեն գերազանցի ՍԹԿ արժեքները:
Հիմնվելով այս գործոնների վրա, կանխատեսվող ազդեցությունը լինելու է աննշան:
Որոտան գետի վրա ակնկալվող ազդեցության աղբյուրները դրանից ներքև նոսրանալու
են մինչև այն մակարդակը, որի դեպքում Սպանդարյանի ջրամբարի ջրի որակի պարամետրերի
չափելի փոփոխություններ չեն արձանագրվի: Ազդեցությունը լինելու է աննշան:

Որոտանի ջրհավաք ավազան ի և Կեչուտի վտակների խոնավ տարածքներ
Փակման ընթացքում Որոտան գետի և դրա վտակների հարևանությամբ տեղակայված խոնավ
տարածքների վրա ակնկալվող ազդեցությունները թույլ են լինելու: Ակնկալվում է խոնավ
տարածքները

սնող

ստորգետնյա

ջրերի

հոսքի

փոքրածավալ

կրճատում

(2%),

իսկ

բացահանքերի զարգացման արդյունքում մակերևութային ջրեր ջրհավաք տարածքի ակնկալվող
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կրճատումը կկազմի ընդհանուր վտակի տարածքի 1%-ը: Որակի վրա ազդեցությունը
համարվում է թույլ, որը պայմանավորված է խոնավ տարածքները սնող բացահանքերի
արտահոսքերի հետ:

Աղյուսակ 5.6.11: Մակերևութային ջրերի վրա հնարավոր ազդեցություններվ Impacts (Փակման և հետփակման փուլեր)և էական ազդեցություններ (նախագծային մեղմման միջոցառումների դիտարկմամբ)
Ընկալիչ

Կեչուտի
ջրամբարի
վտակներ

Կեչուտի
ջրամբարից
հոսանքն
ի
վար Արփա
գետ

Կեչուտի
ջրամբարից
հոսանքն
ի
վար Արփա
գետ

Արփա գետի
վտակներ
ԿՏՀ տարածք

Դարբ գետ

Դարբ գետի
վտակներ

Ընկալիչի
զգայունութ
յուն

Միջին

Միջին

Թույլ

Թույլ

Միջին

Թույլ

Հնարավոր ազդեցություն
Ջրհավաքի արտահոսքերի ու աղբյուրների
հոսքի
կրճատման
արդյունքում
հոսքի
փոփոխություն
Վերակուլտիվացման
ընթացքում
նստվածքների
վթարային
չվերահսկվող
արտահոսքի կամ ԴԱԼ ջրի կենսաբանական
մաքրման համակարգի արդյունավետության
անկման հետևանքով ջրի որակի անկում
Ջրհավաքի
արտահոսքերի
կրճատման
արդյունքում հոսքի փոփոխություն
Վերակուլտիվացման
ընթացքում
նստվածքների
վթարային
չվերահսկվող
արտահոսքի, փակման ժամանակ ԿՏՀ և ԿՏՀ
ամբարման ավազաններից բացթողումների
կամ ԴԱԼ ջրի
կենսաբանական մաքրման
համակարգի արդյունավետության անկման
հետևանքով ջրի որակի անկում
Ջրհավաք
տարածքի
կրճատման
և
գարնանային ձնհալի նվազման արդյունքում
հոսքի կրճատում
Վերակուլտիվացման
ընթացքում
նստվածքների
վթարային
չվերահսկվող
արտահոսքի արդյունքում ջրի որակի անկում
Ջրհավաքի արտահոսքերի ու աղբյուրների
հոսքի
կրճատման
արդյունքում
հոսքի
փոփոխություն
Վերակուլտիվացման
ընթացքում
նստվածքների
վթարային
չվերահսկվող
արտահոսքի, փակման ժամանակ ԿՏՀ և ԿՏՀ
ամբարման ավազաններից բացթողումների
կամ ԴԱԼ ջրի
կենսաբանական մաքրման
համակարգի արդյունավետության անկման
հետևանքով ջրի որակի անկում
Ջրհավաք
տարածքի
կրճատման
և
գարնանային ձնհալի նվազման արդյունքում
հոսքի կրճատում
Բացանքերից
աղբյուրներ
հանքարդյունաբերական
ջրերի
ներթափանցման արդյունքում ջրի որակի
անկում
Ջրհավաք
տարածքի
կրճատման
և
գարնանային ձնհալի նվազման արդյունքում
հոսքի կրճատում
Բացանքերից
աղբյուրներ
հանքարդյունաբերական
ջրերի
ներթափանցման արդյունքում ջրի որակի

Ազդեցու
թյան
ուժգնութ
յուն

Ազդեցությ
ան
նշանակու
թյուն

Նշանակու
թյան
ծավալ

Ցածր

Թույլ

Ոչ էական

Ցածր

Թույլ

Ոչ էական

Ցածր

Թույլ

Ոչ էական

Ցածր

Թույլ

Ոչ էական

Ցածր

Աննշան

Ոչ էական

Աննշան

Աննշան

Ոչ էական

Չափավո
ր

Թույլ

Ոչ էական

Ցածր

Աննշան

Ոչ էական

Աննշան

Աննշան

Ոչ էական

Ցածր

Թույլ

Ոչ էական

Ցածր

Աննշան

Ոչ էական

Չափավո
ր

Թույլ

Ոչ էական
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Որոտան գետ

Որոտան
գետի
վտակներ

Կեչուտի
ջրամբար

Սպանդարյա
նի ջրամբար

Գնդեվազի
ջրամբար

Գնդեվազի
ջրանցք

Դարբի
վտակների
խոնավ
տարածքների
փոքր
լճակներ,
ներառյալ՝
Բենիկի լճակ

Միջին

Թույլ

Բարձր

Բարձր

Թույլ

Միջին

Թույլ

Կեչուտի
ջրամբարի
վտակների
խոնավ
տարածքներ

Միջին

Կեչուտի
ջրամբարի

Թույլ

անկում
Ջրհավաք
տարածքի
կրճատման
և
գարնանային ձնհալի նվազման արդյունքում
հոսքի կրճատում
Բացանքերից
աղբյուրներ
հանքարդյունաբերական
ջրերի
ներթափանցման արդյունքում ջրի որակի
անկում
Ջրհավաք
տարածքի
կրճատման
և
գարնանային ձնհալի նվազման արդյունքում
հոսքի կրճատում
Բացանքերից
աղբյուրներ
հանքարդյունաբերական
ջրերի
ներթափանցման արդյունքում ջրի որակի
անկում
Ջրհավաքի արտահոսքերի ու աղբյուրների
հոսքի
կրճատման
արդյունքում
հոսքի
փոփոխություն
Վերակուլտիվացման
ընթացքում
նստվածքների
վթարային
չվերահսկվող
արտահոսքի կամ ԴԱԼ ջրի կենսաբանական
մաքրման համակարգի արդյունավետության
անկման հետևանքով ջրի որակի անկում
Ջրհավաք
տարածքի
կրճատման
և
գարնանային ձնհալի նվազման արդյունքում
հոսքի կրճատում
Բացանքերից
աղբյուրներ
հանքարդյունաբերական
ջրերի
ներթափանցման արդյունքում ջրի որակի
անկում
Ջրհավաք
տարածքի
կրճատման
և
գարնանային ձնհալի նվազման արդյունքում
հոսքի կրճատում
Վերակուլտիվացման
ընթացքում
նստվածքների
վթարային
չվերահսկվող
արտահոսքի հետևանքով ջրի որակի անկում
Ջրհավաք տարածքի կրճատման արդյունքում
հոսքի նվազում
Էքստրեմալ անձրևների ժամանակ ԴԱԼ
եզրային
ավազանից
պատահական
անվերահսկելի արտահոսքերի արդյունքում
ջրի որակի անկում
Ջրհավաք
տարածքի
կրճատման
և
գարնանային ձնհալի նվազման արդյունքում
հոսքի կրճատում
Բացանքերից
հանքարդյունաբերական
ներթափանցման արդյունքում
անկում

աղբյուրներ
ջրերի
ջրի որակի

Ջրհավաք տարածքի և գարնանային հոսքի
անկման արդյունքում հոսքի կրճատում
Բացանքերից
աղբյուրներ
հանքարդյունաբերական
ջրերի
ներթափանցման արդյունքում ջրի որակի
անկում
Ջրհավաք
տարածքի
կրճատման
և
գարնանային ձնհալի նվազման արդյունքում

Աննշան

Աննշան

Ոչ էական

Աննշան

Աննշան

Ոչ էական

Ցածր

Աննշան

Ոչ էական

Ցածր

Աննշան

Ոչ էական

Աննշան

Թույլ

Ոչ էական

Աննշան

Թույլ

Ոչ էական

Աննշան

Թույլ

Ոչ էական

Աննշան

Թույլ

Ոչ էական

Աննշան

Աննշան

Ոչ էական

Աննշան

Աննշան

Ոչ էական

Աննշան

Աննշան

Ոչ էական

Ցածր

Ցածր

Ոչ էական

Ցածր

Աննշան

Ոչ էական

Բարձր

Չափավոր

Significant

Ցածր

Թույլ

Ոչ էական

Ցածր

Թույլ

Ոչ էական

Չափավո
ր

Թույլ

Ոչ էական
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վտակների
խոնավ
տարածքներ

հոսքի կրճատում
Վերակուլտիվացման
ընթացքում
նստվածքների
վթարային
չվերահսկվող
արտահոսքի կամ ԴԱԼ ջրի կենսաբանական
մաքրման համակարգի արդյունավետության
անկման հետևանքով ջրի որակի անկում

Աննշան

Թույլ

Ոչ էական

Ազդեցությունների, ուժգնության, ազդեցության նշանակության և ծավալի կարևորության
ամփոփագիրը ներկայացված է Աղյուսակ 5.6.12-ում:
Բենիկի լճակի և դրանից վերև գտնվող 3 խոնավ տարածքների ավազանների (Խոնավ
տարածքների ավազաններ within Դարբի վտակներ including Բենիկի լճակ) վրա ազդեցությունը
դասակարգվում է որպես էական ազդեցություն: Այս ազդեցությունների մեղմմանն ուղղված
ռազմավարական միջոցառումները ներկայացված են 5.6.8 բաժնում: Ընկալիչ դիտարկված
մնացած մակերևութային ջրերի վրա ազդեցությունը համարվել է անէկան:

5.6.8 Մակերևութային

ջրերի

վրա

ազդեցության

մեղմման

միջոցառումներ

և

մնացորդային ազդեցություններ
Ազդեցություններ և մեղմման միջոցառումներ
Հանգույցների նախագծերում և գործառնական ընթացակարգերում ներառված պատշաճ
մեղմման միջոցառումների առկայության պարագայում որոշված ազդեցություններից շատերը
կվերացվեն կամ կնվազեցվեն` մինչև ընդունելի մակարդակները:
Ազդեցությունների գնահատման մեջ բացահայտված միակ կանխատեսված էական
ազդեցությունը (Նախագծային մեղմման միջոցառումներ) կապված է փակումից հետո
բացահանքերից դեպի արևմուտք գտնվող խոնավ տարածքների ավազանների ջրի որակի հետ
(ներառյալ`

Բենիկի

լճակ):

Շինարարության

կամ

շահագործման

փուլերում

էկան

ազդեցություններ չեն կանխատեսվել: Բերիլլիումի և կոբալտի հետ կապված ջրի որակի
պարամետրերի փոփոխությունների ուժգնությունը բարձր է, իսկ նիտրատի և սուլֆատի
կտրվածքով` չափավոր: Տեղական երկրաբանական պայմաններում կոբալտն ու բերիլիումը
բնականորեն հանդիպող տարրեր են (Բենիկի լճակում դրանց կոնցենտճրացիենրն արդեն
գերազանցում են ՍԹԿ ստանդարտները) ևայս տարրերի կոնցենտրացիենրի բարձրացումը
կապված է բացահանքերում որպես լցափակման նյութ օգտագործվող դատարկ ապարներում
մետաղների

տեղաշարժման

հետ:

Այս

ազդեցությունները

մեղմացվել

են

Տիգրանես-

Արտավազդես բացահանքի լցափակման ծածկաշերտի նախագծման միջոցով, սակայն չեն
կարող ամբողջությամբ վերացվել` անի որ այս քիմիական տարրերը բացահանքերի
տարածքում և խոնավ տարածքները սնող մշտահոս աղբյուրների մեջ բնականորեն առկա են:
Լրչացուցիչ մեղմման միջոցով, լցափակված Տ/Ա բացահանքի տարածքից արտահոսքը, ըստ
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հնարավորության, ուղղորդվելու է դեպի խոնավ տարածքների ավազաններ:
Սակայն այս միջոցառումները սակավաջուր հոսքի պայմաններում կարող են ոչ
ամբողջությամբ

կրճատել

այս

ազդեցությունները:

Հետ-փակման

շրջանում

լրացուցիչ

միջոցառումների արդյունավետության գնահատման համար կիրառվելու է մոնիտորինգ:
Այլ

լրացուցիչ

մեղմման

միջոցառումներ

չեն

առաջարկվում,

քանի

որ

բարձր

ազդեցություն ունեցող ջրի որակի պարամետրերն արդեն գերազանցում են սահմանային
թույլատրելի կոնցենտրացիաները: Ջրային կենսամիջավայրի վրա ազդեցությունների մեղմման
միջոցառումները կամ համապատասխան փոխհատուցման տարբերակները քննարկված են 5.7
բաժնում (կենսաբազմազանություն):
Կեչուտի Վտակներում (ԴԱԼ տարածք) խոնավ տարածքները և ԿՏՀ վտակները ներառող
ընկալիչների վրա թույլ ազդեցությունները սահմանվել են, սակայն համարվում են անէկան: Սյդ
պատճառով, այս տեղանքների համար մեղմման միջոցառումներ չեն նախագծվել:
Ընկալիչ դիտարկված մակերևութային ջրերին առնչվող մեղմման միջոցառումները ներառվելու
են ջրերի կառավարման պլան և ամփոփված են 5.6.13 աղյուսակում:

Աղյուսակ 5.6.12: Մակերևութային ջրերի վրա ազդեցությունների մեղմման միջոցառումների ամփոփագիր
Հնարավոր
ազդեցություն

Ազդեցության
փուլ

Տեղադրությ
ուն

Մակերևութային
ջրերի աղտոտում
նստվածքներով,
քսայուղերով և այլ
բաղադրիչներով

Շինարարություն

Բոլոր
տարածքներ

Շրջակա միջավայր
կոնտակտային
ջրերի
բեռնաթափում

Շահագործում և
հետ-փակում

ԿՏՀ և ԴԱԼ

Ոչ կոնտակտային
ջրերի հետևանքով
Որոտան և Արփա
գետերի ջրի ցածր
որակ

Բոլոր փուլեր

Բոլոր
տարածքնե
ր

Մեղմման միջոցառման նկարագրություն
• Նյութերի պահեստավորման և
կիրառման նկատմամբ կիրառել
բնապահպանական վերահսկիչ
միջոցառումներ
• Իրականացնել էրոզիայի և
նստվածքների կառավարման
պատշաճ պլաններ
• Շահագործման ընթացքում
կոնտակտային ջրերի զրոյական
արտահոսքեր
• կոնտակտային ջրերի կառավարման
համակարգի նախագծային այնպիսի
չափեր, որպեսզի հնարավոր լինի
կառավարել տեղումների
չնախատեսված ավելցուկային
ծավալները
• Փակման ընթացքում կոնտակտային
ջրերի մաքրում Ակտիվ և կենսաբանական մաքրման համակարգերում
• Ցիանիդի կառավարման պլան
• Նախքան բացթողնումը
արտահոսքերի պատշաճ մաքրում և
տեղավորում` պատշաճ
բնապահպանական վերահսկման
միջոցառումների, ավազանների և այլն
• Մակերևութային ջրերի կառավարման
համակարգի (ոչ կոնտակտային water)
այնպիսի չափեր, որպեսզի հնարավոր
լինի տեղավորել աննախադեպ
տեղումների/ծոնավ տարվա

Պատասխանա
տուներ

Գեոթիմ , EPC
Կապալառու

Գեոթիմ

Գեոթիմ , EPC
Կապալառու
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Աղյուսակ 5.6.12: Մակերևութային ջրերի վրա ազդեցությունների մեղմման միջոցառումների ամփոփագիր
Հնարավոր
ազդեցություն

Ազդեցության
փուլ

Տեղադրությ
ուն

Մեղմման միջոցառման նկարագրություն

Պատասխանա
տուներ

ավելցուկային քանակությունը
• Ապահովել հանքից հոսանքն ի վար
ջրերի որակի պարբերական
մոնիտորինգ
Որոտան և Արփա
գետերում
անպատշաճ
բնապահպանակա
ն հոսք

Շահագործում

Բոլոր
տարածքնե
ր

• Ջրառի սխեմայի հաստատման
միջոցով ապահովել, որ գետերից
կատարվող ջրառը բացասաբար
չազդի գետերի վրա

Գեոթիմ

Մնացորդային ազդեցության գնահատում
Մնացորդային ազդեցությունները բխում են բացահանքերի արտահոսքերի ազդեցություններից: 5.6.13 աղյուսակում ներկայացված մեղմման միջոցառումները չեն փոխի 5.6.7
բաժնում նկարագրված ազդեցությունների նշանակությունը: Ի լրումն, մեղմման միջոցառումների բացթողումների արդյունքում մնացոչդային ռիսկերը կառավարվելու են զարգացման բոլոր
փուլերի ընթացքում իրականացվող մոնիտորինգի շրջանակներում: Մակերևութային ջրերի
մոնիտորինգը քննարկված է 5.6.9 բաժնում:
Մակերևութային ջրերի որակին ու քանակին, ներառյալ` ջրային կենսամիջավայրին
սպառնացող

ազդեցությունները

դիտարկված

են

կենսաբազմազանության

գնահատման

շրջանակներում:

5.6.9 Մոնիտորինգ
Գնահատման գործընթացի արդյունքում որոշված մոնիտորինգային պահանջները
ուրվագծվում են ստորև:
Առաջարկվող մոնիտորինգային ծրագրերի մանրամասները ներառվելու են ջրերի
կառավարման պլանում, իսկ շինարարության, շահագործման և հետ-փակման ն շրջանում
հոսքի արագության և ջրի որակի մոնիտորինգն իրականացվելու է հետևյալ տեղանքներում.


Բացահանքերը շրջապատող աղբյուրներ և վտակներ ;



Վտակները նախքան Արփա, Դարբ և Որոտան գետեր բեռնաթափումը;



Բացահանքերից դեպի արևմուտք Բենիկի լճակ ;



Գնդեվազի ջրամբար;



Ամուլսարից հոսանքն ի վար և վեր Որոտան և Արփա գետեր;



Շահագործման շարջանի բոլոր բեռնաթափման կետերը, այսինքն, նստեցման ավազանները;
և



Բոլոր հիմնական հանգույցներից, ներառյալ` ԿՏՀ և ԴԱԼ հանգույցներից ներքև ստորգետնյա
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և մակերևութային ջրեր և փակման ն շրջանում կենսաբանական մաքրման համակարգից
բացթողնման կետեր:
Մեղմման

ռազմավարությունների

արդյունավետության

հաստատման

համար

ծպահանջվող մոնիտորինգի արդյուքները ներակայացված են 5.6.14 աղյուսակում.

Աղյուսակ 5.6.14. Մակերևութային ջրերի մեղմացման միջոցառումների, մոնիտորինգի և աուդիտի ծրագիր
և ընթացակարգեր

Մոնիտորինգ
ի մոտեցում

Ելակետային

Շինարարության և
շահագործման
փուլեր

Հետ-փակման ն
փուլ

Ինչպես ուրվագծվում է 2.6 բաժնում, Ծրագրի տարածքի ելակետային տվյալների հիման վրա հայեցակարգային մոդելի ստեղծման նպատակով 2007 և 2015
թթ. իրականացվել է նախաշինարարական փուլի ելակետային մոնիտորինգ:
Ելակետային ուսումնասիրությունների և ազդեցությունների գնահատման
արդյունքում բացահայտվել են առաջարկվող հանքավայրի զարգացման ասպեկտների հետ կապված շինարարության, շահագործման և հետ-փակման ն
փուլերում մոնիտորինգի կարիք ունեցող զգայուն ընկալիչներն ու հնարավոր
ռիսկերը:
Ջրի որակի ելակետային տվյալներն օգտագործվելու են ջրի որակի ազգային
սատանդարտների հետ համատեղ (որտեղ կիրառելի է ՀՀ ՍԹԿ արժեքներ),
որի նպատակը այն թիրախային ցուցանիշերի սահմանումն է, որոնց համեմատությամբ շինարարության և շահագործման մոնիտորիգային տվյալները
պետք է գնահատվեն:
Շինարարության և շահագործման փուլերի ընթացքում մակերևութային և
ստորգետնյա ջրերի մոնիտորինգի իրականցումը կշարունակվի և կանոնակարգերին համապատասխանելու նպատակով կհամեմատվի ելակետային
տվյալների հետ, որի նպատակը ցանկացած ազդեցության ԲՍԱԳ գործընթացում կանխատեսված ազդեցությունների համապատասխանության ստուգումն
ու մակերևութային և ստորգետնյա ջրերի ընկալիչների վրա հնարավոր բացասական ազդեցությունների կանխատեսված պայմաններից շեղումների մասին
նախազգուշացումն է (որտեղ հնարավոր է):
Հետագա խնամքի նպատակով մակերևութային և ստորգետնյա ջրերի
մոնիտորինգը պետք է շարունակվի հանքարդյունահանման աշխատանքների
դադարեցումից և հանքավայրի շահագործման դուրս բերումից հետո:

Էական ազդեցություններ
Մակերևութային ջրերի հոսքի
 Շինարարաության ընթացքում Ջրառի արդյունքում Որոտան գետի, իսկ
ռեժիմի փոփոխություն
շահագործման ընթացքում Արփա գետի հոսքի ռեժիմի փոփոխություն
Մակերևութային ջրերի որակի
 Կոնտակտային ջրերի բացթողնում
փոփոխություն
 Ոչ կոնտակտային ջրերի բացթողնում
Կոնկրետ գործողություններ
Շինարարության Բնապահպանական Կառավարման Պլանը (ՇԲԿՊ) մշակվելու է «E-PCM»
կապալառուի կողմից: Շինարարության արդյունքում տեղական ջրային միջավայրի վրա որքան
հնարավոր է վտանգավոր ազդեցության նվազեցման նպատակով ՇԲԿ պլանում ներառվելու են
մեղմացման գործընթացների լավագույն փորձը:
Հանքավայրի Փակման ն և Ռեկուլտիվացիայի Պլանում (ՀՓՌՊ) ջրային ռեսուրսների կառավարումը
սահմանվում է՝ սկսած շինարարության փուլից մինչև հանքավայրի փակման ն պլանը, որպեսզի
վերականգնման ժամանակ ջրային ռեսուրսները պահպանվեն այն չափով, որ հնարավոր լինի
Կառավարմա հասնել Պլանի նպատակներին:
ն պլաններ
Ջրերի Կառավարման Պլանում (ՋԿՊ) տրվում է ջրի կառավարման նախագծի ուրվագիծը, որը համապատասխանում է ջրային ռեսուրսներ թափվող կեղտաջրերի թույլատրելի սահմանային արտահոսքի չափաքանակներին: Ծրագրային գործողությունների արդյունքում տեղական և տարածաշրջանային մակերևութային ու ստորգետնյա ջրերի վրա ցանկացած բացասական ազդեցություն կանխելու
նպատակով Պլանում առաջարկվում է մոնիտորինգի և մեղմացման միջոցառումների նախագիծ:
Հոսակորուստների Կանխման և Արձագանքման Պլանում (ՀԿԱՊ) սահմանված են այն նյութերի կառավարման, վերահսկման և մոնիտորինգի միջոցառումները, որոնք կարող են աղտոտել ջրային
պաշարները:
2-րդ մակարդակի պլանները հիմնված են լինելու այն Տեխնիկական Ռեգլամենտների վրա, որոնք
Մոնիտոշինարարության, շահագործման և փակման ն փուլերի ընթացքում կապահովեն նմուշարկման և/կամ
րինգի և
մոնիտորինգային վայրերի և գործընթացների վերաբերյալ հատուկ ուղեցույցներ: 3-րդ մակարդակի
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պլան

Տեխնիկական Ռեգլամենտները ներառում են հետևյալը.
 Մակերևութային ջրերի մակարդակի մոնիտորինգ (շինարարության, շահագործման և հետփակման ն փուլեր). Որոտան, Արփա և Դարբ գետերի ու դրանց վտակների վրա (ելակետային
մոնիտորինգային ցանցի մի մաս) որոշված վայրերում կետային և շարունակական մոնիտորինգի
իրականացման ընթացակարգեր:
 Մակերևութային ջրերի հոսքի մոնիտորինգ (շինարարության, շահագործման և հետ-փակման ն
փուլեր). Որոտան, Արփա և Դարբ գետերի ու դրանց վտակների վրա (ելակետային մոնիտորինգային ցանցի մի մաս) որոշված վայրերում հոսքի կետային մոնիտորինգի իրականացման
ընթացակարգեր
 Մակերևութային ջրերի որակի մոնիտորինգ (շինարարության, շահագործման և հետ-փակման ն
փուլեր). դաշտային պայմաններում (in situ) վերլուծության և (ex situ) լաբորատոր վերլուծության
նպատակով Որոտան, Արփա և Դարբ գետերի ու դրանց վտակների վրա (ելակետային մոնիտորինգային ցանցի մի մաս) որոշված վայրերում մակերևութային ջրերի նմուշարկման ընթացակարգեր
 Բացթողնվող ջրի որակի մոնիտորինգ (շահագործման փուլ): նախքան ընդունող ջրահոսքեր
բացթողնումը ՋՄԿ, բուֆերային և անձրևաջրերի ավազանների, Գնդեվազի ջրամբարի ջրի որակի
in situ վերլուծության և ex situ լաբորատոր վերլուծության իրականացում՝ որոշելու համար, թե ջրի
որակը համապատասխանում է սահմանված թիրախային համապատասխան ցուցանիշներին, թե
նախքան բացթողնումը հավելյալ մաքրում է անհրաժեշտ իրականացնել:
 Օդերևութաբանական տվյալների հավաքագրում (շինարարության և շահագործման փուլեր).
տեղական օդերևութաբանական տվյալների հավաքագրման ընթացակարգեր: Հավաքագրված
տվյալներն օգտագործվելու են շինարարության և շահագործման փուլերի ընթացքում ելակետային մոդելի մշակման և համապատասխան մակերևութային ջրերի տվյալների հավաքակազմերի
ստուգաչափման նպատակով:
Մակերևութային ջրերի մոնիտորինՌազմավարության
Մոնիտորինգ
գի ստանդարտ վարման կարգը
Հոսքի ռեժիմի վրա հանքավայրի
զարգացմանը վերագրվող ազդեցության ծավալի (առկայության
դեպքում) գնահատման նպատակով մոնիտորինգի իրականաՋԿՊ-ում նշված տեղանքներում հոսքի
ցում: Չափման ջրթափերը պետք
շարունակական մոնիտորինգ՝ չափման
է տեղադրվեն որտեղ հնարավոր
ջրթափերի և տեղադրված ճնշումային
է, ընտրված վայրերում՝ այս
ձևափոխիչների օգտագործմամբ: Ելակեչափման կետրից յուրաքանչյուԾրագրի
տային ուսումնասիրության փուլի ընթացրի համար փուլ-հոսք հարաբետարածքի
քում ձեռքի մղիչով հոսքի ամենամսյա
Մակերևութային
րությունը որոշելու նպատակով,
ջրհավաք
կետային չափումները շինարարության և
ջրերի հոսք
որի նպատակը տվյալ մակարավազանի
շահագործման փուլերի ընթացքում պետք
դակի տվյալների փոխակերջրահոսքեր
է իրականացվեն ավելի հաճախ:
պումն է հոսքի ծավալի (որը
Տվյալների երկարաժամկետ բանկը
թույլ է տալիս հոսքի ծավալները
վարում է շրջակա միջավայրի
վերահսկել իրական ժամանապաշտպանության գծով կառավարիչը:
կում, և հաշվարկել աղտոտիչների ընդհանուր հոսքը): Տվյալները
նաև օգտագործվելու են ցանակցած մաքրված ջրի բացթողնման
առավելագույն հոսքի վերահսկման նպատակով:
Շահագործման փուլի նախնաpH արժեքի, ջերմաստիճանի, պղտորուՋՄԿ,
կան շրջանում ջրի որակի պաթյան և էլեկտրահաղորդականության ավբուֆերային
րամետրերի մոնիտորինգի իրատոմատացված in situ (տեղում) մոնիտոավազան,
կանացում, որի նպատակը
րինգի իրականացում՝ ավտոմատացված
Բացթողնվող/
վթարային և
թիրախային արժեքների նկատանալիզատորների օգտագործմամբ (անարտահոսող
անձրևաջրերի
մամբ տրիգերային/խթանող
հրաժեշտության դեպքում կատարվում է
ջրի որակ
ավազաններ և
մակարդակների որոշումն է:
բնական ջրահոսքեր թափանցող ցանկաԳնդեվազի
ցած արտահոսքից և լրացվում է ձեռքով
ջրամբար
կատարվող չափումներով): Շահագործման առաջին երեք ամիսների ընթացքում
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Արտահոսքերի
սահմանափակումների
համապատասխանության
նպատակով շահագործման
փուլի ընթացքում ջրի որակի
մոնիտորինգի իրականացում:
ՋՄԿ պոմպի
թափման
կետում մաքրված արտահոսքերի որակը

Մակերևութային
ջրերի որակ

Արփայի
վերահսկման
կետ

Արտահոսքերի
սահմանափակումների
համապատասխանության
նպատակով շահագործման
փուլի ընթացքում վերահսկման
թիրախային կետում (ջրի
թափման կետից 500մ ներքև) ջրի
որակի մոնիտորինգի
իրականացում:

պետք է իրականացվի շաբաթական
կտրվածքով, ապա՝ ամսական կտրվածքով: Պղտորության դիտանցը պետք է
իրականացվի որպես ընդհանուր կախված
մասնիկների ցուցանիշի տեղակալիչ/փոխարինիչ: Այս երկու պարամետրերի միջև
հարաբերությունը պետք է որոշվի մոնիտորինգի սկզբնական ամիսների ընթացքում: Տվյալների երկարաժամկետ բազայում ներմուծվող տվյալները հավաքագրելու է շրջակա միջավայրչի պաշտպանության գծով կառավարիչը:
pH արժեքի, ջերմաստիճանի, պղտորության և էլեկտրահաղորդականության ավտոմատացված in situ մոնիտորինգի իրականացում՝ ավտոմատացված անալիզատորների օգտագործմամբ: Ստորգետնյա ջրերի նմուշներում լաբորատոր վերլուծության ենթակա պարամետրերը ներառում են վերը նշված պարամետրերի
կազմը, ներառյալ՝ Լուծված թթվածնի,
նավթի ընդհանուր հիդրոկարբոնների, յուղերի, քսանյութերի և ընդհանուր կախված
մասնիկների պարամետրերը: Շահագործման առաջին երեք ամիսների ընթացքում
մոնիտորինգը պետք է իրականացվի շաբաթական կտրվածքով, ապա պետք է
վերանայվի: Տվյալները պետք է հավաքվեն
տվյալների երկարաժամկետ բազայում,
ապա համեմատվեն թիրախային արժեքների/համապատասխան ՍԹԿ ստանդարտների հետ:
Դաշտային in situ և լաբորատոր վերլուծության նպատակով նմուշարկում: in situ
վերլուծության ենթակա պարամետրերը
եպտք է ներառեն՝ pH արժեքը, ջերմաստիճանը, պղտորությունը և էլեկտրահաղորդականությունը, իսկ չափումները պետք է
իրականացվեն տարբեր պարամետրերի
չափման համար նախատեսված ձեռքի
գործիքով: Նմուշներում լաբորատոր վերլուծության ենթակա պարամետրերը ներառում են ՋԿՊ սահմանված պարամետրերի կազմը, ներառյալ՝ Լուծված թթվածնի, նավթի ընդհանուր հիդրոկարբոնների,
յուղերի, քսանյութերի և ընդհանուր կախված մասնիկների պարամետրերը: Շինարարության և շահագործման նախնական
փուլում նմուշարկումը և վերլուծությունը
պետք է իրականացվեն շաբաթական
կտրվածքով, ապա՝ նախնական տվյալների դիտարկումից հետո, կիրականացվի
ամսական հաճախականությամբ: Տվյալները պետք է հավաքվեն տվյալների երկարաժամկետ բազայում, ապա համեմատվեն
թիրախային արժեքների/համապատասխան ՍԹԿ ստանդարտների հետ:
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5.6.10

Եզրակացություններ
Մակերևութային ջրերի զգայուն ընկալիչների վրա Ծրագրի շինարարության, շահագործ-

ման և փակման ն ազդեցությունների գնահատման նպատակով իրականացվել է ազդեցությունների գնահատում: Այդ գնահատման արդյունքները ամփոփ ներկայացված են ստորև.
 Մակերևութային

ջրերի

վրա

ազդեցությունները

բաժանվում

են

երկու

հիմնական

կատեգորիաների. Ջրի որակի և Ջրի քանակի վրա բնապահպանական ազդեցություններ
 Ջրային միջավայր կատարվող բոլոր կետային բացթողումները համապատասխանելու են
տեղական հայաստանյան նորմերին և/կամ համեմատլի են լինելու ելակետային տվյալների
հետ
 Պատշաճ մեղմացման և կառավարման միջոցառումների առկայության պարագայում
առաջարկող լեռնահանքային գործունեության ազդեցությունը մակերևութային ջրերի պաշարների վրա կվերացվի կամ կնվազեցվի՝ մինչև ընդունելի մակարդակ: ԹԱԴ-ից, գործառնական ավազանի արտահոսքից և հոսքի ռեժիմի փոփոխություններից բխող ազդեցությունների
ռիսկերը դիտարկվում են նախագծում, ջրամբարի պատշաճ կառուցման և մաքրման աշխատանքների, ինչպես նաև սակավաջուր և առատ հոսքերի պայմաններում ծրագրված թույլատրելի բացթողումների ծավալների շրջանակներում: Ջրի որակի և վտանգավոր նյութերի
վերահսկումն իրականացվելու է համապատասխան սարքավորումների օգտագործմամբ,
բնապահպանական վերահսկման միջոցառումների և շրջահայաց կառավարման միջոցով:
 Մակերևութային ջրերի վրա ակնկալվող մնացորդային ազդեցությունները աննշան են լինելու
և առընչվելու են ԿՏՀ և ԴԱԼ հարևանությամբ որոշ լեռնային ջրահոսքերի հոսքուղու
փոփոխության հետ՝ ջրահոսքերի և շրջակա միջավայրի վրա շատ թույլ ազդեցություններով,
իսկ տեղայնացված ազդեցություններն առնչվում են բացահանքերից արևմուտք գտնվող
խոնավ տարածքների, ներառյալ` Բենիկի լճակի ջրերի որակ հետ: Առաջարկվող մեղմման
միջոցառումները կնվազեցնեն, սակայն չեն կարող վերացնել այս ընկալիչների ջրի որակին
սպառնացող ազդեցությունները: Ջրի որակի անկման փոխհատուցման համար առաջարկվել
են նաև փոխհատուցման լրացուցիչ միջոցառումներ:
Հիմնվելով առաջարկվող մեղմացման միջոցառումների վրա՝ մակերևութային ջրերի
կարգավիճակը հետ-փակման շրջանում կմնա անփոփոխ, իսկ էկոլոգիական միջոցառումներն
ավելի կբարելավեն դրանց կարգավիճակը:
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5.7

Կենսաբազամազանություն և էկոհամակարգեր

5.7.1 Ներածություն
Գեոթիմ ընկերության Կենսաբազմազանության քաղաքականության համաձայն Ծրագրի
նպատակն է չունենալ կենսաբազմազանության ոչ մի կորուստ և երաշխավորել, որ Ծրագրի
աշխատանքների արդյունքում չի լինի կենսաբազմազանության և էկոհամակարգերի գործառույթների համակարգված դեգրադացում կամ կորուստ: Սա նշանակում է, որ Ծրագրի ազդեցության տարածքում հանդիպող տեսակները Ծրագրի իրականացման պարագայում պետք է
ունենան երկարաժամկետ գոյատևման նույն հնարավորությունները, որքան և Ծրագրի բացակայության դեպքում, և տեսակների համար կլինի նույնատիպ ծավալներով համապատասխան
կենսամիջավայր, որն ունեցել են ելակետային պայմաններում: Գեոթիմ ընկերությունը պարտավորվել է նաև Ծրագիրն իրականացնել արդյունաբերական լավագույն փորձին համապատասխան, օր.՝ համապատասխանել փոխատուի քաղաքականություններին, չափանիշներին և պահանջներին: Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի Կատարողական Ստանդարտ 6-ի
(ՄՖԿ ԿՍ6) և Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի Կատարողական Պահանջ
6-ի (ՎԶԵԲ ԿՊ6) համապատասխան՝ հնարավորության դեպքում չունենալ բնական կենսամիջավայրերի ոչ մի կորուստ, իսկ կրիտիկական կենսամիջավայրերի դեպքում ապահովել հաշվեկշռի ավելացում: Բացի այդ, ՎԶԵԲ ԿՊ6 համաձայն պահանջվում է հետևել կենսամիջավայրերի
և տեսակների պահպանման վերաբերյալ ԵՄ օրենսդրության նպատակներին, մասնավորապես՝
ԵՄ կենսամիջավայրերի վերաբերյալ դիրեկտիվի պահանջներին համապատասխան:
5.7.1 բաժնում համառոտ ներկայացված է Ծրագրի արդյունքում կենսաբազմազանության
և էկոհամակարգերի վրա ազդեցությունների գնահատման համար ընդունված մոտեցումը: 5.7.3
բաժնում ներկայացվում են կենսաբազմազանության «կարևոր» բաղադրիչները, որոնք ընտրվել
են մանրամասն ուսումնասիրությունների նպատակով: Բաժին 5.7.4-ում ներկայացվում են
Ծրագրի հիմնական գործողությունները կամ բաղադրիչները, որոնք կարող են առաջացնել
բնապահպանական ազդեցություններ, ինչպես նաև կենսաբազմազանության ընկալիչները
(ռեցեպտորները), որոնք կարող են կրել այդ ազդեցությունները: 5.7.5 բաժնում դիտարկվում է
ազդեցությունների հնարավոր մեծությունը՝ հաշվի առնելով ազդակիր կենսաբազմազանության
զգայունությունը

և

խոցելիությունը:

Վերջինս

հիմք

է

կենսաբազմազանության

և

էկոհամակարգերի վրա ազդեցությունների մեղմացման արդյունավետ ռազմավարության
մշակման համար, որը նկարագրված է 5.7.6 բաժնում:
Աղյուսակ 5.7.13-ում ներկայացվում է սույն Գլխում պարունակող եզրակացությունների
վերջնական ամփոփ նկարագիրը, որտեղ ցույց է տրված կենսաբազմազանության վրա ազդեցությունների մեծությունը մինչև դրանց ուղղված մեղմացման միջոցառումները և դրանցից
հետո: Բացահայտվել են առաջարկվող փոխհատուցումներն ու պահանջվող լրացուցիչ աշխատանքները (Կենսաբազմազանության գործողությունների պլանի միջոցով)՝ հաստատելու հետագայում կատարվող փոխհատուցումների անհրաժեշտությունը կամ ապացույցներ ներկայացնելու, որ դրանք պատշաճ են և արդյունավետ:
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5.7.2 Մոտեցումների,

գնահատման

չափանիշների

և

մեղմացման

ընդհանուր

ռազմավարության ընդհանուր նկարագիրը
Ինչպես նկարագրվում է Գլուխ 4-ում Ծրագրին առնչվող կենսաբազմազանության վերաբերյալ տվյալները հավաքագրվել են 2008 թ.-ից: Ուսումնասիրություններում օգտագործվել են
նաև տեղացի փորձագետների և միջազգային մասնագետների ներկայացրած տվյալները: Ներգրավվել են պետական և հասարակական կազմակերպություններ, մասնավորապես՝ ՀՀ ԳԱԱ
Բուսաբանության ինստիտուտը և Կենդանաբանության ու հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնը, Հայաստանի թռչունների պահպանման միությունը, Կովկասի բնության հիմնադրամը և
Վայրի բնության համաշխարհային հիմնադրամը (WWF):
2010թ. ԲՍԱԳ գործընթացը սկսելուց հետո Ծրագրի նախագծի վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելու նպատակով պարբերաբար օգտագործվել են բնապահպանական հետազոտությունների տվյալները, շարունակական երկխոսություն է տեղի ունեցել տեխնիկական և
կենսաբազմազանության գծով մասնագետների խմբերի և ԲՍԱԳ-ի նպատակով իրականացված
բնապահպանական և սոցիալական հետազոտություններում ներգրավված մասնագետների
միջև: Առաջնային խնդիրների ու դժվարությունների մասին տեղեկությունները ներկայացվել են
Ծրագիրը նախագծող խմբին՝ հնարավորություն տալով նրանց անհրաժեշտության դեպքում
փոխել նախագծի տարրերը՝ մեղմացման հիերարխիայի համապատասխան էական ազդեցություններից խուսափելու կամ դրանք նվազագույնի հասցնելու նպատակով: Այլ կերպ ասած
Ծրագրի ներկայիս նախագիծն արդեն օգուտ է քաղում կենսաբազմազանությունն ու էկոհամակարգերը պահպանելուն ուղղված մեղմացման միջոցառումներից:
Ծրագրի նախագծի առանձին տարրերը, որոնք հարմարեցվում են այնպես, որպեսզի
հնարավոր լինի լուծել կեսնաբազմազանության մտահոգիչ խնդիրները (ի թիվս այլոց): Նշված
խնդիրների թվում են՝
 Ամուլսար լեռան վրա Մատնունի ծիրանավոր (Potentilla porphyrantha) բուսատեսակի բացահայտումը ուսումնասիրության վաղ շրջանում էական խնդիր է առաջացրել, ավելի ուշ հաստատվեց, որ ՄՖԿ-ի թիվ 6 Կատարողական Ստանդարտի համաձայն Ամուլսարը ապահովում
է այս տեսակի համար Առաջին կարգի կարևորագույն (կրիտիկական) կենսամիջավայր, որն
ազդեցություն կկրի Ծրագրի գործողությունների հետևանքով: Այդ նպատակով առանձնացվել
է անձեռնմխելի տարածք (այսուհետ՝ Արշակի անձեռնմխելի տարածք)՝ Արշակի լեռնագագաթի հարավում բույսի կենսունակ պոպուլյացիան շրջանցելու համար: Այլ վայրերում հանդիպել
են բույսի առանձնյակներ, և երկրաբանահետախուզական աշխատանքների ընթացքում մոտեցող ուղիները նախագծվել են այնպես, որպեսզի հնարավոր լինի շրջանցել դրանք:
 Արշակի անձեռնմխելի տարածքը կարևոր կենսամիջավայր է նաև Գորշ արջի (Ursus arctos)
համար: Այնտեղ են գտնվում ենթալպյան մարգագետնային բուսականության, ինչպես նաև մի
շարք կենդանիների համար և թռչնատեսակների համար:
 Մանրացված հանքաքարը ԿՏՀ տեղափոխելու համար ընտրվել է փոխակրիչով, այլ ոչ բեռնատարներով տեղափոխման տարբերակը, որի արդյունքում կրճատվել է բնական կենսամիջավայրի վրա զբաղեցրած տարածքը: 2015թ. Ծրագրի նախագծի և ծախսերի օպտիմալացման
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արդյունքում փոխակրիչի ծրագիծը թեթևակիորեն ուղղվել է և հարմարեցվել է այնպես,
որպեսզի հնարավոր լինի խուսափել բազմացող թռչունների համար կարևոր կենսամիջավայր
հանդիսացող կիրճի եզրային մասը:
 Բարձրորակ բուսականությունը շրջանցելու նպատակով վերանայվել է հողի բերրի շերտի
պահուստավորման տեղադիրքը:
 ԿՏՀ տեղամասի ընտրության գործընթացում զգուշավոր մոտեցում է ցուցաբերվել մերձակայքում գտնվող Գորայքի Կարևորագույն թռչնաբանական տարածքը որպես կրիտիկական
կենսամիջավայր համարելու համար, այսպիսով գործընթացը կազմակերպելով այնպես, որ
հնարավոր լինի բացառել Կենսաբազմազանության հիմնական տարածքի վրա ԿՏՀ-ի զբաղեցրած տարածքի ազդեցությունները:
5.7 բաժնում նկարագրվող ազդեցությունների գնահատումը վերաբերում է Ծրագրի ներկայիս նախագծին: Սույն բաժնում ներկայացվող գնահատման ամբողջ նպատակն է որոշել, թե
արդյոք մնացած իրավիճակների դեպքում կենսաբազմազանության տարբեր ընկալիչների
համար հնարավոր է չունենալ ոչ մի կորուստ (կամ հնարավորության դեպքում ապահովել
հաշվեկշռի ավելացում)՝ հաշվի առնելով Ծրագրի նախագծման և իրականացման ընթացքում
ազդեցություններից խուսափելու կամ դրանք մեղմացնելուն ուղղված գործողությունները, կամ
փոխհատուցել որևէ մնացորդային էական ազդեցություն՝ ըստ մեղմացման հիերարխիայի:
Ծրագրի ենթակառուցվածքի և գործողությունների հիման վրա որոշվել են ազդեցությունների աղբյուրները: Ընկալիչները՝ ելակետային վիճակի հետազոտությունների և գնահատումների ընթացքում որոշված էկոհամակարգերը կամ կենսաբազմազանության բաղադրիչներն են,
որոնց առումով անհրաժեշտ էր իրականացնել ազդեցությունների գնահատման հատուկ
ուսումնասիրություն:
Ծրագրի կենսաբազմազանության վրա ազդեցությունների մեղմացման ռազմավարությունը մշակելիս որոշվել են կենսաբազմազանության «առաջնային» բաղադրիչները կամ ընկալիչները, որոնց առումով ազդեցությունների մեղմացման հիերարխիայի մշակման ընթացքում
անհրաժեշտ է համարվել ապահովել <հաշվեկշռի ոչ մի կորուստ> կամ <հաշվեկշռի ավելացում>
արդյունք: Նշված բաղադրիչներն ընտրվել են տարբեր պատճառներով (օր.՝ որովհետև գոյություն ունեն դրանց պահպանման վերաբերյալ իրավական կամ քաղաքականության պահանջներ կամ դրանք արժևորվում են տեղի բնակչության կողմից): Նշված պատճառներից են՝


ՀՀ-ում պահպանվող տեսակներ (գրանցված ՀՀ Կարմիր գրքում),



Տեսակներ, որոնք մասնագետների կողմից համարվում են վտանգված, կամ որոնց թվաքանակը ՀՀ-ի կամ տարածաշրջանի կամ էլ միջազգային մասշտաբով նվազում է,



Բնական կենսամիջավայրեր կամ էկոհամակարգեր, որոնք ըստ ՄՖԿ ԿՍ6-ի և ՎԶԵԲ ԿՊ6-ի
համարվում են <կրիտիկական>, և



Օրենքով սահմանված կարգով պահպանվող տարածքներ՝ նախատեսված բնության և նրա
բաղադրիչների պահպանության նպատակով:
<Հաշվեկշռի ոչ մի կորուստ> արդյունքն ապահովելու հնարավորությունը մանրամասն

դիտարկվել է այս ընկալիչների համար: Կատարվել է նաև բնական և կրիտիկական կենսամիջա-

593

վայրերի գնահատում, որը ԿՍ6 և ԿՊ6 պահանջների համաձայն մանրամասն ուսումնասիրվել է
Ծրագրի հնարավոր հետևանքները բնական և կրիտիկական կենսամիջավայրերի համար՝
նպատակ ունենալով ապահովել բնական կենսամիջավայրի հաշվեկշռի ոչ մի կորուստ և կրիտիկական կենսամիջավայրի հաշվեկշռի ավելացում:
Գեոթիմ ընկերության կենսաբազմազանության վերաբերյալ քաղաքականության համաձայն, այն է չունենալ ընդհանուր կենսաբազմազանության հաշվեկշռի ոչ մի կորուստ, դիտարկվել են նաև Ծրագրի հետևանքները ավելի լայն կենսաբազմազանության համար, որը կարող է
ազդեցություն կրել (այսինքն՝ ներառյալ ընկալիչները, որոնք ըստ վերը նշված չափանիշների չեն
որոշվել որպես <առաջնահերթ կարևորության կենսաբազմազանություն>): Դրանք սովորաբար
այն կենսամիջավայրերն ու տեսակներն են, որոնք համեմատաբար լայն տարածում ունեն,
դիմացկուն են և ունեն ընդարձակ ու կայուն բաշխվածություն ՀՀ-ում կամ Կովկասյան տարածաշրջանում:
Թե ինչպես ընկալիչները կարձագանքեն Ծրագրի գործողություններին, կախված է հետևյալ հիմնական պայմաններից.
1. Արդյոք ընկալիչը կկրի Ծրագրի գործողությունների կամ դրա հետևանքների ազդեցությունները,
2. Ընկալիչի զգայունությունը գործողության կամ դրա հետևանքների նկատմամբ (արդյոք այն
կարձագանքի),
3. Ընկալիչի խոցելիությունը ազդեցություններից (արդյոք այն կվատանա կամ կվնասվի),
4. Ընկալիչի ինքնուրույն վերականգնման հնարավորությունը՝ առանց մեղմացման միջոցառումների,
5. Ազդեցությունների նվազման համար մեղմացման միջոցառումների արդյունավետությունը,
որի դեպքում կարելի է փաստել, որ չկա կենսաբազմազանության հաշվեկշռի ոչ մի կորուստ,
6. <Հաշվեկշռի ոչ մի կորուստ> կամ <հաշվեկշռի ավելացում> արդյունք ապահովելու համար
պետք է լինի մեղմացման միջոցառումներից հետո մնացորդային ազդեցությունների
փոխհատուցման հնարավորություն:
Հաջորդ ենթաբաժիններում հակիրճ ներկայացվում է դրանց սահմանումն ու մեկնաբանությունը:
Ընկալիչի ազդեցության ենթարկվելը
Ծրագրի գործողության (օր.՝ աղմուկի արձակում) և ընկալիչի միջև ժամանակային և տարածական կապից է կախված, թե արդյոք ընկալիչը կրում է հնարավոր աղբյուրի ազդեցությունը:
Համարվում է, որ ընկալիչը կարող է ազդեցության ենթարկվել, եթե ելակետային պայմանների
ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ընկալիչը կարող է առկա լինել տվյալ ժամանակահատվածում կամ տեղում: Առանց ենթարկվելու՝ ազդեցություն չկա, և նման դեպքերը հանվել են
հետագա ուսումնասիրության շրջանակներից:
Ընկալիչների զգայունակությունը
Ընկալիչի չափելի արձագանքը Ծրագրի գործունեության հետ կապված փոփոխություններին կախված է դրա զգայունակությունից: Օրինակ, տեսակի առանձին ներկայացուցիչների
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վրա շինարարության ընթացքում կարող է լինել բարձր աղմուկի ազդեցություն, սակայն եթե
դրանք զգայուն չեն բարձր աղմուկի նկատմամբ, ապա դրանց վրա էական ազդեցություն չի լինի:
Զգայունությունը դիտարկվել է` ելնելով կոնկրետ Ծրագրի գործողությունից և ընկալիչի առանձնահատկություններից բոլոր այն դեպքերում, որտեղ կարող է լինել ընկալիչի վրա ազդեցություն:
Ընկալիչի խոցելիությունը
Կիրառվող մոտեցման համաձայն` ընկալիչի «խոցելիությունը» վերաբերում է Ծրագրի
գործողությունների արդյունքում փոփոխությունների հետևանքների ազդեցությանը ընկալիչի
վրա, որը ենթարկվում է ազդեցության և զգայուն է այդ ազդեցության նկատմամբ: Մասնագետները գնահատել են, թե որքանով կարող են բացահայտված ազդեցությունները սպառնալ ընկալիչների վիճակին կամ կենսունակությանը` ըստ տարածականության կամ բաշխվածության:
Հետևաբար ուսումնասիրվել է, թե տեսակի պոպուլյացիայի որ մասը կամ կենսամիջավայրի
ծավալն է կրում Ծրագրի ազդեցությունը, ինչպես նաև որքանով են կենսամիջավայրերը կամ
տեսակների պոպուլյացիաները կայուն, աճող կամ նվազող:
Ընկալիչների դիմացկունությունը և մեղմացման միջոցառումների անհրաժեշտությունը
Կենսաբազմազանության ոչ մի կորուստ չունենալու համար՝ մեղմ բացասական ազդեցություն կրող ցանկացած ընկալիչ պետք է վերականգնվի ինքնաբերաբար` առանց ազդեցության մեղմացման որևէ միջոցառման անհրաժեշտության, կամ ազդեցությունների մեղմացման
միջոցառումների իրականացման միջոցով պետք է բերվի նախնական, մինչև ազդեցությունը
եղած մակարդակի կամ վիճակի: Ընկալիչի դիմացկունությունը և նրա վերականգնման հնարավորությունը կապված է հաշվեկշռի ոչ մի կորուստ չունենալու նպատակով ազդեցությունների
մեղմացման միջոցառումների անհրաժեշտության հետ: Դիմացկունությունը կախված է
ուսումնասիրվող ազդեցության աղբյուրից (դրա տեսակից, ուժգնությունից, հաճախականությունից և տևողությունից), ինչպես նաև ընկալիչի առանձնահատկություններից և ցանկացած
խախտման դեպքում նրա վերականգնվելու հնարավորությունից:
Օրինակ, շարժուն, հարմարվող և արագ բազմացող տեսակներն ավելի դիմացկուն են,
քան դանդաղ աճող պոպուլյացիայի, կենսամիջավայրի առանձնահատուկ պահանջներ ունեցող
և ոչ այնքան շարժուն տեսակները: Սովորաբար պոպուլյացիաների համար նույնպես հեշտ է
վերականգնվել, եթե որևէ ազդեցության հետևանքով վնասվել է սկզբնական պոպուլյացիայի
համեմատաբար փոքր հատվածը: ԲՍԱԳ-ում «դիմացկուն պոպուլյացիան» սահմանվել է որպես
պոպուլյացիա, որն առանց ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումների իրականացման
կվերականգնվի բնականոն փոփոխություններին բնորոշ արագությամբ և մակարդակի: Նույն
կերպ դիմացկուն կենսամիջավայրերն ունակ են վերականգնվելու բնական վերաճման միջոցով:
Եթե պարզվում է, որ ընկալիչները դիմացկուն չեն, ապա անհրաժեշտություն է առաջանում
իրականացնել ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումներ: Ցանկացած տարակուսանքի
դեպքում՝ մինչև Ծրագրի շինարարական փուլը կարող է անհրաժեշտ լինի իրականացնել լրացուցիչ գնահատում` ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումների անհրաժեշտությունը
հաստատելու նպատակով:
Մեղմացման միջոցառումներ
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Ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումներն անհրաժեշտ են, եթե ազդեցությունը
բերում է ընկալիչի չափերի այնպիսի փոփոխության, որը չի տեղավորվում բնականոն փոփոխությունների սահմաններում: Նման դեպքերում առանց ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումների հնարավոր չի լինի հասնել «հաշվեկշռի ոչ մի կորուստ» արդյունքի:
Փոխհատուցում
Եթե նույնիսկ ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումների դեպքում հնարավոր չէ
ապահովել <հաշվեկշռի ոչ մի կորուստ>, ապա կլինի մնացորդային էական ազդեցություն:
«Առաջնահերթ կարևորության կենսաբազմազանության» վրա մնացորդային ազդեցությունների
բացահայտման դեպքերում դիտարկվել է փոխհատուցման միջոցառումների իրականացման
անհրաժեշտությունը: Պետք է նշել, որ փոխհատուցման տարբերակը վերջին միջոցն է և
կկիրառվի միայն այն դեպքում, երբ բնական կամ կրիտիկական կենսամիջավայրի վրա էական
ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումներից հետո դեռևս կլինեն մնացորդային ազդեցություններ, չնայած ԿՍ6 պահանջների համաձայն հնարավոր կենսամիջավայրի հաշվեկշռի ոչ մի
կորուստ չունենալու միջոցով կարելի է ապահովել նաև հաշվեկշռի ավելացում որոշ <ավելի
լայն կենսաբազմազանության> համար:
Ազդեցությունների ուժգնությունը
Ամբողջ Ծրագրի կամ Ծրագրի կոնկրետ գործողության բնապահպանական հետևանքները
կարող են լինել.


Չեզոք. չկա բացահայտ փոփոխություն կամ փոփոխությունը երկարաժամկետ հետևանքներ
չի թողնում ազդեցությունը կրող կենսաբազմազանության/էկոհամակարգերի վրա: Փոփոխությունները տեղավորվում են բնականոն փոփոխությունների սահմանում կամ կարող են
ինքնաբերաբար վերականգնվել: Որևէ առանձնահատուկ միջոցառում իրականացնելու անհրաժեշտություն չկա, բացառությամբ հաջողված փորձի վրա հիմնված ընդհանուր միջոցառումների, որոնք ընդգրկված են Ծրագրի նախագծում:



Մեղմ/ոչ էական` ազդեցությունների մեղմացման արդյունավետ միջոցառումների հետ
մեկտեղ. Ծրագրի արդյունքում առաջանում են սկզբնական պայմանների ակնհայտ փոփոխություններ և այդ փոփոխությունները չեն տեղավորվում բնականոն փոփոխությունների
սահմանում (եթե դրանք հայտնի են): Ազդեցությունների նվազեցման կամ վերականգնմանն
աջակցելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումներ, սակայն կան ազդեցությունների մեղմացման հաստատված միջոցառումներ, որոնց
իրականացման դեպքում ընկալիչները կվերականգնվեն՝ հասնելով կենսունակ վիճակի:



Էական. էական ազդեցություններ կլինեն, եթե Ծրագրի արդյունքում տեսակների պոպուլյացիաները կամ էկոհամակարգերի/բիոտոպերի ծավալները երկարաժամկետ պայմաններում նվազեն ելակետային պայմաններից ցածր չափերի՝չնայած մեղմացման միջոցառումներին: Եթե ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումների իրականացման հետ մեկտեղ
այնուամենայնիվ եղել է «բնական կենսամիջավայրի» մնացորդային կորստի կամ որևէ
տեսակի տարածականության, բաշխվածության կամ պոպուլյացիայի չափերի երկարաժամկետ նվազման հավանականություն, ապա դիտարկվում է կենսաբազմազանության փոխհա-
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տուցման միջոցառումների շրջանակը՝ <հաշվեկշռի ոչ մի կորուստ> կամ <հաշվեկշռի
ավելացում> արդյունքի հասնելու համար: Փոխհատուցման միջոցառումների կիրառումը,
որն հավանական հաջողության մասով արդյունավետ երաշխիք ունի, կարող է էական
մնացորդային ազդեցությունը նվազեցնել՝ հասցնելով չափավոր (մեղմ) մակարդակի:


Էական/չփոխհատուցվող. կարող են լինել էական բացասական ազդեցություններ, որոնք
հնարավոր չէ փոխհատուցել, քանի որ պահպանման և վերականգնման տեխնիկան հաշվի
առնելով հնարավոր չէ էֆեկիվ արդյունք ապահովել, կամ որովհետև փոխհատուցման
համար հարմար տարածքներ չեն կարող հայտնաբերվել կամ ապահովվել կամ էլ, որովհետև
հնարավոր չէ ողջամիտ ժամկետներում վերականգնել կենսամիջավայրերը (աճելավայրերը)
կամ տեսակների պոպուլյացիաները:
Որոշ դեպքերում արդյունքները կարող են մնալ անորոշ, որովհետև չկա ազդեցություննե-

րի կանխատեսման համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն: Նման դեպքերի համար Ծրագրի
Կենսաբազմազանության կառավարման պլանում մանրամասն ներկայացվում է անհրաժեշտ
տեղեկատվություն ստանալու համար պլանները:
Ազդեցությունների գնահատման համար կիրառվող աշխարհագրական սանդղակը հիմնված է ազդեցությունների մեծության վրա, քանի որ բնապահպանական արդյունքները մեծապես
պայմանավորված են մնացած հատվածի կենսունակության և գործունակության հետ այնպես,
ինչպես կորած կամ վնասված մասի առանձնահատկությունների հետ: Հետևաբար կենսաբազմազանության բաղադրիչների վրա ազդեցությունների ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ
է որոշել համապատասխան աշխարհագրական միավորը: Սա սովորաբար հավասարեցվում է
այն սանդղակին, ըստ որի ազդեցություն կրող կենսաբազմազանությունը համարվում է կարևոր,
և տարբերվում ընկալիչների միջև, օր.՝ եթե կա Կովկասյան տարածաշրջանին բնորոշ էնդեմիկ
տեսակներով բուսականության տիպի կորուստ, ապա պետք է ցույց տալ Կովկասյան տարածաշրջանի հետ կապված ոչ մի կորուստ չունենալու հնարավորությունը: Նմանապես, եթե տեսակը
պահպանվում է երկրի մակարդակով, ապա <հաշվեկշռի ոչ մի կորուստ> կամ <հաշվեկշռի ավելացում> արդյունքի հասնելու հնարավորությունը դիտարկվում է երկրի մակարդակով:
Աղյուսակ 5.7.-ում համառոտ նկարագրվում է ուժգնության այս չափանիշների վրա
հիմնված մեղմացման հիերարխիան կիրառելու համար ընդունված մոտեցումը:
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Աղյուսակ 5.7.1. Ազդեցությունների մեծության չափանիշների և կենսաբազմազանության ու էկոհամակարգերի վրա ազդեցությունների մեղմացմանն ուղղված
ռազմավարության համառոտ նկարագիրը
Ազդեցությունների
մեծության
դասակարգումը

Ազդեցության բնութագիրը

Ծրագրի հետևանքով առաջացող
փոփոխությունները
ժամանակավոր են և/ կամ քիչ
տևողությամբ, ուժգնությամբ
և ծավալով:

և
Չեզոք

Ընկալիչի կարգավիճակում
կամ վիճակում չկա տևական
փոփոխություն, որը սկզբնական կամ ֆոնային փոփոխությունների շրջանակից դուրս
է:

և
Կա ազդեցությունից ինքնաբերաբար
վերականգնման
հնարավորություն:

Ընկալիչների առանձնահատկությունները և արձագանքը

 Ընկալիչները բավականաչափ հարմարվող և դիմացկուն են ազդեցությունից
ինքնաբերաբար վերականգնման համար՝ առանց միջամտության և կենսունակության
բացահայտ փոփոխության և այլն: Օր.՝ տեսակները կարող են բնութագրվել իրենց
շարժունությամբ, խախտման նկատմամբ բարձր հանդուրժողականությամբ, արագ
վերականգնման ժամկետներով:
 Ընկալիչը կարող է խուսափել ազդեցություններից՝ տեղափոխվելով հարմար
այլընտրանքային կենսամիջավայր (օր.՝ շատ շարժուն տեսակները):
 Ազդեցության ենթարկվելու դեպքում ընկալիչները զգայուն չեն ազդեցության նկատմամբ
կամ կարողանում են հանդուրժել այն: Օր.՝ տեսակները կարող են բազմացման մեկ սեզոնի
ընթացքում վերականգնվել ազդեցությունից՝ առանց միջամտության:
 Տեսակի պոպուլյացիայի առանձնյակների ցանկացած կորուստ բնականոն փոփոխությունների շրջանակում է:
 Ընկալիչը կարող է լինել լայն տարածված կամ ներկայացված բազմաթիվ տարածքներում
(այսինքն, ունենալ անփոխարինելիության ցածր մակարդակ): Օր.՝ կենսամիջավայրերը
կարող են լինել լայնատարած, որի հետևանքով կորուստներն ընդհանուր ծավալի
համեմատությամբ կլինեն ոչ էական և չեն ազդի կենսամիջավայրի կենսունակության կամ
գործունակության վրա:

Ազդեցությունների մեղմացման
ռազմավարությամբ առաջարկվող
միջոցառումները

«Հաջողված փորձի» վրա հիմնված կամ
ընդհանուր միջոցառումներից բացի
մեղմացման
այլ
միջոցառումների
անհրաժեշտություն չկա, որովհետև
չկան տևական ազդեցություններ, որոնք
դուրս են բնական կամ ֆոնային փոփոխությունների շրջանակից:
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ռազմավարության համառոտ նկարագիրը
Ազդեցությունների
մեծության
դասակարգումը

Մեղմ/միջին

Ազդեցության բնութագիրը

Ընկալիչների առանձնահատկությունները և արձագանքը

Ազդեցությունները չափավոր
են: Դրանք կարող են տարբերվել իրենց տևողությամբ,
չափով,
ուժգնությամբ,
հաճախականությամբ,
սակայն առաջացնել ավելի  Ընկալիչը ազդեցության նկատմամբ զգայուն է:
մեծ
ուժգնությամբ/ամպլի-  Ընկալիչը չի կարող վերականգնվել ազդեցությունից առանց միջամտության, հետևաբար
տուդով փոփոխություններ,
անհրաժեշտ են ազդեցության մեղմացման միջոցառումներ: Օր.՝ տեսակի պոպուլյացիայի
քան ֆոնային փոփոխունվազումը բնականոն փոփոխության սահմաններից դուրս է, սակայն ազդեցության
թյունը.
օր.՝
ազդեցումեղմացման հուսալի միջոցառումների իրականացման միջոցով հնարավոր է այն վեթյունները բերում են տեսակի
րականգնել:
պոպուլյացիայի կամ կենսա-  Ընկալիչները կարող են ունենալ հատկություններ, որոնք անհնար են դարձնում
միջավայրի
ծավալների
ազդեցությունից ինքնաբերաբար վերականգնումը. օր.՝ սահմանափակ բաշխվածություն,
չափավոր նվազման:
քիչ շարժունություն, ոչ այնքան արագ բազմացման ցիկլեր:
Ազդեցությունները կարող են
համապատասխան մեղմացման միջոցառումների իրականացման շնորհիվ լինել
շրջելի:

Ազդեցությունների մեղմացման
ռազմավարությամբ առաջարկվող
միջոցառումները

Անհրաժեշտ է իրականացնել ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումներ՝
երաշխավորելու, որ ազդեցությունները
թույլատրելի
սահմաններում
են՝
բնության պահպանման միջազգային,
ազգային կամ տեղական առաջնահերթությունների առումով:
Անհրաժեշտ է ունենալ ազդեցությունների մեղմացման արդյունավետ ռազմավարություն՝ արձագանքելու ազդեցություններին կամ ցուցադրելու, որ կա
կենսաբազմազանության
ոչ
մի
կորուստ չունենալու հնարավորություն:
Պետք է առկա լինեն ազդեցությունների
մեղմացման հուսալի միջոցառումներ, և
կատարվի դրանց «փորձարկում և
ստուգում»:
Կարող են առաջարկվել նախազգուշական միջոցառումներ, եթե կա ընկալիչի
վիճակի կամ դիմացկունության հետ
կապված որևէ տարակուսանք:
Եթե կա մնացորդային ազդեցությունների
հավանականություն,
ապա
կարող
է
անհրաժեշտ
լինի
«հավասարազոր» արդյունք, այն է՝
փոխհատուցել
որոշ,
բայց
ոչ
պարտադիր բոլոր ընկալիչների վրա
մեղմ/միջին ազդեցությունները:
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Աղյուսակ 5.7.1. Ազդեցությունների մեծության չափանիշների և կենսաբազմազանության ու էկոհամակարգերի վրա ազդեցությունների մեղմացմանն ուղղված
ռազմավարության համառոտ նկարագիրը
Ազդեցությունների
մեծության
դասակարգումը

Էական

Էական
չփոխհատուցվող

Ազդեցության բնութագիրը

Ընկալիչների առանձնահատկությունները և արձագանքը

Ազդեցությունների մեղմացման
ռազմավարությամբ առաջարկվող
միջոցառումները

 Տեսակն ունի նվազող պոպուլյացիա և/կամ անփոխարինելիության բարձր մակարդակ:
 Ընկալիչի բաշխվածության կամ պոպուլյացիայի ազդեցության ենթարկվող մասը բերում է
մնացած մասի կենսունակության երկարաժամկետ կամ մշտական նվազման:
 Ընկալիչի ընդհանուր բաշխվածության կամ ծավալի զգալի մասը ենթարկվում է
ազդեցության՝
համապատասխան
աշխարհագրական
սանդղակի
դիտարկման
պայմաններում:
 Ազդեցության են ենթարկվում պահպանվող տարածքի ամբողջականությունը կամ դրան
բնորոշ տեսակների շարունակական ապահովման հնարավորությունը:
 Մնացորդային ազդեցություններ կլինեն նույնիսկ ազդեցությունների մեղմացման
միջոցառումների իրականացումից հետո, ինչը նշանակում է, որ « հաշվեկշռի ոչ մի
կորուստ» արդյունքի հնարավոր է հասնել միայն փոխհատուցման միջոցառումների
շնորհիվ:

Անհրաժեշտ է ընդունել խիստ զգուշավոր մոտեցում, որը հիմնավորում է, որ
ազդեցություններից հնարավոր չէր
խուսափել:
Ազդեցությունների մեղմացման տեխնիկան պետք է լինի հուսալի: Եթե
ազդեցությունների
մեղմացման
միջոցառումներից հետո դեռևս առկա
են մնացորդային ազդեցություններ,
ապա անհրաժեշտ է ձեռնարկել փոխհատուցման միջոցառումներ: Պետք է
բացահայտել փոխհատուցման համապատասխան ձևերը և հետևել «հավասարազոր կամ ավելի լավ» արդյունք
ստանալու խիստ պահանջին:

 Ազդեցություններ կան էնդեմիկ տեսակի պոպուլյացիայի նշանակալի մասի վրա. օր.՝
ազդեցությունները տարածվում են մեկ տարածքի էնդեմիկ տեսակի պոպուլյացիայի վրա:
 Ազդեցություն կրող տարածքները կամ էկոհամակարգերը խիստ կարևոր են ծայրահեղ
Ազդեցությունները շրջելի չեն,
վտանգի տակ գտնվող որևէ տեսակի ազգային և միջազգային մակարդակով պոպուլ/
և չկան ապացույցներ, որ
յացիայի պահպանման համար:
դրանք կարող են փոխհա-  Համաշխարհային մակարդակով ամբողջ պոպուլյացիան կարող է ենթարկվել
տուցվել:
ազդեցության:
 Ազդեցություն կրող պոպուլյացիան կարող է չվերականգնվել Ծրագրի ազդեցություններից՝
առաջացնելով ազգային կամ միջազգային մակարդակով վերացման ռիսկի հնարավորություն:

Եթե չկա ազդեցությունների մեղմացման որևէ հուսալի մեթոդ, և հնարավոր
չէ հաստատել, որ ազդեցությունները
կարող են փոխհատուցվել, ապա
ազդեցությունը կարող է համարվել անընդունելի կամ որոշում կարող է
կայացվել
փոխհատուցման
այլընտրանքային ձևեր ընդունելու
վերաբերյալ:

Ազդեցությունները չափավոր
են և կարող են տարբերվել
իրենց տևողությամբ, ծավալով, ուժգնությամբ և հաճախականությամբ:
Եթե ազդեցությունները հաճախակի,
պարբերաբար,
բարձր ինտենսիվությամբ և
երկարաժամկետ կամ մշտական են, ապա պետք է լինի
դրանց փոխհատուցման հնարավորություն:
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5.7.3 Հնարավոր

ազդեցությունների

ենթարկվող

կարևոր

ընկալիչները,

կենսաբազմազանության այլ տարածքներն ու պահպանվող տարածքները
Ելակետային վիճակի ուսումնասիրության և գնահատման արդյունքների հիման վրա`
Աղյուսակ 5.7.2-ում ներկայացված են առաջնային ընկալիչները, որոնց հետ կապված
անհրաժեշտ է ապահովել «հաշվեկշռի ոչ մի կորուստ» կամ «հաշվեկշռի ավելացում» արդյունքը:
Աղյուսակ 5.7.3-ում ցույց է տրված այլ կենսաբազմազանություն, որը համարվում է
համեմատաբար լայնատարած և դիմացկուն, ինչպես նաև ազդեցություններին հարմարվող,
բայց այդուհանդերձ պահանջում է հատուկ ուշադրություն Գեոթիմ ընկերության՝ «հաշվեկշռի ոչ
մի կորուստ» ռազմավարության համաձայն:
Դիտարկվել են Պահպանվող տարածքների և կենսաբազմազանության կարևոր այլ տարածքների ամբողջականության համար հետևանքները, ներառյալ այդ տարածքների օժանդակ
բնապահպանական գործառույթների վրա Ծրագրի ազդեցության հավանականությունը: Նշված
տարածքներն են՝
 Կովկասի կենսաբազմազանության թեժ կետ (‘Conservation International’),
 Կովկասի խառն անտառների էկոտարածաշրջան,
 Պետական արգելավայրերը (Ջերմուկի անտառային, Հերհերի նոսրանտառային և Ջերմուկի
ջրաբանական արգելավայրերը),
 Սևան ազգային պարկ,
 Առաջարկվող Ջերմուկի ազգային պարկը,
 Ջերմուկի թռչնաբանական տարածքը (ԿԹՏ). կենսաբազմազանության հիմնական տարածք,
որը որոշվել է ընտրության ընդունված չափանիշների հիման վրա,
 Գորայքի ԿԹՏ. կենսաբազմազանության կարևորագույն տարածք, որը որոշվել է ընտրության
ընդունված չափանիշների հիման վրա:
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Բուսատեսակներ և բուսականություն
Կովկասյան կամ անդրկովկասյան տարածաշրջանների էնդեմիկ տեսակներով բնական աճելավայր: Այս բուսականությունը
լայնորեն տարածված է տարածաշրջանում, սակայն ինչպես հարկն է ներկայացված չէ ՀՀ պահպանվող տարածքների
 Տեսակներով հարուստ ենթալպյան մարգա- համակարգում: Ապարները, որոնց վրա աճում է մատնունի ծիրանավորը, հանդիպում են ենթալպյան մարգագետիններում և
գետիններ և ալպյան տարրերով ենթալպյան տեսակի համար կրիտիկական կենսամիջավայրի մաս են:
մարգագետիններ
 Թփուտներով հարուստ բուսականություն,
մասնավորապես գիհու թփուտներ և դրա
Գիհու թփուտների բուսականությունը կտրուկ նվազել է տարածաշրջանում, և Ծրագրի ազդակիր տարածքում մնացել են փոքր
հետ կապված Կովկասի էնդեմիկ
հատվածներ: Այն երկրի և տարածաշրջանի մակարդակով պահպանման կարևոր նշանակություն ունի, լայն տարածում ունի
տեսակների պոպուլյացիաներ, այդ
տարածաշրջանում և Կովկասյան խառն անտառների համաշխարհային էկոտարածաշրջանի բնորոշ տեսակներից մեկն է:
թվում՝գիհի բազմապտուղ (Phelypaea
Բնական աճելավայր, այդ թվում՝

tournefortii և Juniperus polycarpus)
 Բնական և կիսաբնական բուսականության
այլ տիպեր, ներառյալ լեռնամարգագետինները, լեռնամարգագետնային
տափաստանները, գերխոնավ
տարածքները, առափնյա գոտիները, կիրճը

 Առնվազն 22 էնդեմիկ բուսատեսակ

Մատնունի ծիրանավորի (Potentilla
porphyrantha) Ամուլսարի ենթապոպուլյացիա
(առաջին կարգի կրիտիկական
կենսամիջավայր – ՄՖԿ ԿՍ6)

Մշտաբնակ բնադրող թռչունների պոպուլյացիաներ, ներառյալ վտանգված տեսակներ՝
գիշանգղ (Neophron percnopterus) և բալոբան

(Falco cherrug)

ՄՖԿ ԿՍ6-ով և ՎԶԵԲ-ի ԿՊ6-ով պահանջվում է բնական բուսածածկույթի հատկորոշում և ազդեցությունների մեղմացման
հիերարխիայի կիրառում`հնարավորության դեպքում բնական բուսածածկույթի հաշվեկշռի ոչ կորուստ չունենալու համար:
Մասնագետների կողմից սահմանվել են որպես տարածաշրջանային էնդեմիկներ, որոնք պատկանում են կովկասյան (Կ) կամ
անդրկովկասյան (ԱԿ) տարածաշրջաններին: Բնական բուսածածկույթի տիպերի բաղադրիչներ են: Բացառությամբ Մատնունի
ծիրանավորի (Potentilla porphyrantha) և Արքայածաղիկ հայկականի (Fritillaria armena, Փոքր Ասիայի, Իրանի էնդեմիկ,
կենսաաշխարհագրական գոտու սահմաններում վկայակոչվում է որպես Hyerano-Eusine տարր, և հայտնաբերվել է Ամուլսարի
վրա միայն մի տեղ), դրանք լայն տարածված կամ ցրված են Ծրագրի ազդեցությունը կրող <բնական> բուսական միջավայրում և
կարող են գնահատվել և կառավարվել որպես այդ կենսամիջավայրի մի մաս:
ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված է որպես ծայրահեղ վտանգված տեսակ (D 1 ab(iii) + 2 ab(iii) չափանիշ)՝ հաշվի առնելով ՀՀ-ում 10
քառ. կմ-ից պակաս զբաղեցնող տարածքը: ԲՊՄՄ չափորոշիչների համաձայն նախնական գնահատումը ցույց է տալիս, որ այն
որպես անհետացման եզրին գտնվող տեսակ պետք ներառվի նաև ԲՊՄՄ-ի ցուցակում: Ընդհանուր առմամբ Ամուլսարի վրա
գտնվում է աշխարհում հայտնի հինգ ենթապոպուլյացիաներից մեկը, և այն համարվում է կրիտիկական կենսամիջավայր այս
տեսակի համար:
Թռչնատեսակներ
Ամուլսար լեռն ու նրա ստորոտները նպաստավոր կենսամիջավայր են ապահովում 23 մշտաբնակ գիշատիչ թռչունների հարուստ
համակեցությունների համար: Նշված 23 թռչնատեսակներից 14-ը գրանցված է ՀՀ Կարմիր գրքում, իսկ 7-ը բազմանում են Ծրագրի
ազդակիր տարածքում: Դրանց թվում են գիշանգղը, որը որպես վտանգված տեսակ գրանցված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում և ՀՀ
Կարմիր գրքում: Այս տեսակի առկայությամբ է հիմնականում պայմանավորված Գորայքի և Ջերմուկի ԿԹՏ-ների ստեղծումը:
Նշված ԿԹՏ-ներից յուրաքանչյուրում առկա են բազմացող զույգեր: Ծրագրի ազդեցությունը կրող տարածքը այս տեսակի համար
կրիտիկական կենսամիջավայր չէ, սակայն երբեմն սնվելու համար այն հարմար միջավայր է Արփայի կիրճում բնադրող զույգի
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Չվող թռչուններ

Գորշ արջ (Ursus arctos) (կրիտիկական
կենսամիջավայր – ՎԶԵԲ ԿՊ6)

Բեզոարյան այծ (Capra aegagrus)

Lուսան (Lynx lynx)

Կարևորության հիմնավորումը

համար: Բալոբանը նույնպես ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում և ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված է որպես վտանգված տեսակ և կարող է
տարածքի մշտաբնակ լինել, չնայած հետազոտությունների ընթացքում հազվադեպ են նկատվել: Բազմացման ոչ մի նշան չի
հայտնաբերվել, և Ծրագրի ազդակիր տարածքը չի հաստատվել որպես կրիտիկական կենսամիջավայր այս տեսակի համար:
Տափաստանային հողմավար բազեն (Falco naumanni), որի միայն մեկ բազմացող գաղութ բնակվում է Գորայքի ԿԹՏ-ում, որս է
կատարում Ծրագրի ազդեցության տարածքում, մասնավորապես Գորայք գյուղի մերձակայքում և Ամուլսար լեռան խոտառատ
լանջերին: Բազմացող գաղութը Գորայքի ԿԹՏ-ում, ինչպես նաև այդ գաղութի մյուս ճյուղը Սիսիանում Հայաստանի
Հանրապետության միակ բազմացող պոպուլյացիան է:
Կարմիր գրքում գրանցված յոթ այլ (ոչ գիշատիչ) թռչնատեսակ է բնադրում Ծրագրի ազդակիր տարածքում: Առանձին այս
թռչնատեսակները չեն համապատասխանում կրիտիկական կենսամիջավայրին վերաբերող չափանիշներին: Այնուամենայնիվ,
հաշվի առնելով Հայաստանում նրանց կարգավիճակը և բնական կենսամիջավայրից նրանց կախվածությունը, անհրաժեշտ է
իրականացնել միջոցառումներ այս տեսակների բազմացման համար կարևոր կենսամիջավայրին վնաս չհասցնելու նպատակով:
Ծրագրի ազդակիր տարածքը կարևոր է չվող թռչունների համար, որը նպաստավոր միջավայր է գարնանային ու աշնանային
միգրացիոն չուի ընթացքում սնվելու և հանգստանալու համար, սակայն ըստ ԿՍ 6-ի և ԿՊ 6-ի այն կրիտիկական կենսամիջավայր
չի համարվում: Հետազոտությունների ընթացքում արձանագրված թռչունների թվաքանակը չի համապատասխանում Birdlife
International կազմակերպության՝ չվող թռչունների համակեցության և թվաքանակի A4 չափանիշներին և չեն համապատասխանում միջազգային մակարդակով կարևորության սահմանաչափերին: Այդուհանդերձ, տեսակների համակեցությունը
բազմազան է և ազգային մակարդակով կարևոր նշանակություն ունեն, ներառյալ ՀՀ Կարմիր գրքում որպես վտանգված տեսակ
գրանցված չորս տեսակները՝ գիշանգղը, բալոբանը, սև անգղը և տափաստանային մկնաճուռակը:
Կաթնասունների տեսակներ
Գորշ արջը (Ursus arctos) որպես խոցելի տեսակ գրանցված է ՀՀ Կարմիր գրքում, իսկ Կովկասի կենսաբազմազանության
գործողությունների պլանում պահպանական առումով ընդգրկված է որպես թիրախային տեսակ: Արջը օգտվում է Ամուլսար լեռան
տարածքից (մասնավորապես Արշակի առանձնացված անձեռնմխելի տարածքից և Սարավանի հյուսիսում՝ լեռան արևմտյան
կողմում գտնվող անտառածածկ տարածքներից):
Ծրագրի կողմից ՎԶԵԲ-ի ԿՊ հետևելը ենթադրում է ԵՄ Կենսամիջավայրերի վերաբերյալ դիրեկտիվին համապատասխանություն,
որտեղ գորշ արջը գրանցված է Հավելված IV-ում, ինչը նշանակում է, որ նրա կենսամիջավայրի դեգրադացումն արգելվում է: Գորշ
արջը գիշատիչ է, ուստի Ծրագրի կողմից ազդեցության ենթարկվող բնական կենսամիջավայրի հետ կապված կարևոր տեսակ:
Բեզոարյան այծը հանդիպում է Արփայի կիրճում և Ջերմուկի ԿԹՏ-ում: Այս տեսակը պահպանման միջոցառումների շրջանակում
ընդգրկվել է Կովկասի կենսաբազմազանության գործողությունների պլանում: Այդ պատճառով այն առանձնացվել է որպես
առաջնահերթ կարևորության տեսակ, չնայած Ծրագրի ազդակիր տարածքում այն չի նկատվել:
Lուսանը նկատվել է Ծրագրի հարակից տարածքներում: ԲՊՄՄ-ի Կարմիր ցուցակում այն գրանցված է որպես նվազագույն
ռիսկային, սակայն Եվրոպայում այն պահպանման ենթակա է, քանի որ վերջերս նրա կարգավիճակի գնահատումը Եվրոպայում
ցույց է տվել, որ որոշ ենթապոպուլյացիաներ մնում են ծայրահեղ անհետացման վտանգի տակ գտնվող կամ վտանգված տեսակ:
Կովկասի ենթապոպուլյացիան համարվում է առանձին ենթատեսակ (Lynx lynx dinniki), և դրանց թիվը Հարավային Կովկասում
հաշվվում է ընդամենը 40 առանձնյակ, այդ իսկ պատճառով նրան կարևոր նշանակություն է տրվում տարածաշրջանում և ՎԶԵԲ-ի
ԿՊ6-ի համաձայն:
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Ելակետային վիճակի ուսումնասիրության և
գնահատման արդյունքում հայտնաբերված
կարևոր ընկալիչները

Կարևորության հիմնավորումը

Անողնաշարավորներ

D.bistriatum տեսակը ընդգրկված է ՀՀ Կարմիր գրքում: D. sisianum Lazar և D.sevangense տեսակները համարվում են ամենախոցելի
Երկարաբեղիկ բզեզներ (Dorcadion sevangense,
D.sisianum Lazar և D. bistriatum)

Աղյուսակ 5.7.3. Լայն տարածված, դիմացկուն պոպուլյացիաներով հարուստ կենսաբազմազանություն
Կարևորության մասին եզրակացությունների հիմնավորումը

Ընկալիչ

Բուսականություն
բուսատեսակներ

և

Թռչուններ

Կաթնասուններ
թվում չղջիկներ)

էնդեմիկ տեսակները ՀՀ-ում և պահպանման առաջնային խնդիր ունեն: Երկարաբեղիկ բզեզները նկատվել են ուսումնասիրությունների ժամանակ, սակայն ոչ Ծրագրի ազդեցության տարածքում: Անհրաժեշտ է ընդունել, որ հնարավոր է գրառումները թերի
են, սակայն բոլոր գրառումներն առ այսօր կատարվել են Ծրագրի զբաղեցրած տարածքից դուրս:

(այդ

Բուսականության տիպերից բացի, որոնք տեսակներով հարուստ կամ համեմատաբար անփոփոխ լինելու պատճառով համարվում են առաջնահերթ
կարևորություն ունեցող, Ծրագիրը կազդի նաև որոշ արոտավայրերի վրա, որոնք կենսաբազմազանության պահպանության առումով առաջնային
կարևորության չեն, սակայն լայն տարածված են ՀՀ-ում և տարածաշրջանում: Դրանք ներառում են այն արոտավայրերը, որոնք փոփոխվում են
համեմատաբար ինտենսիվ արածեցման կամ հովիվների ճամբարների առկայության պատճառով` նվազեցնելով առկա տեսակների բազմազանությունը
և առանձնահատուկ տեսակները, ինչպես նաև ճանապարհների և կածանների երկայնքով և այլ խախտված տարածքների բուսականությունը, այդ
թվում` ցանքատարածքները:
Ծրագրի ազդեցության տարածքը նաև ապահովում է կենսամիջավայր մեծ թվով այլ թռչնատեսակների համար, որոնք համարվում են համեմատաբար
տարածված կամ լայնորեն տարածված և ունեն դիմացկուն պոպուլյացիաներ: Դրանք ներառում են այնպիսի թռչնատեսակներ, ինչպիսիք են`
դաշտային արտույտը (Alauda arvensis), լեռնային ձիաթռչնակը (Anthus spinoletta), լեռնային վշասարեկը (Carduelis flavirostris) և մարգագետնային
չքչքանը (Saxicola rubetra):
Ելակետային պայմանների ուսումնասիրությունների արդյունքում Ծրագրի ազդակիր տարածքում հայտնաբերվել է կաթնասունների մի քանի տեսակ,
որոնք շրջանում կամ երկրում վտանգված տեսակ չեն համարվում, և նրանք համեմատաբար շարժուն են և հարմարվող: Նշված կաթնասուններից են
աղվեսը (Vulpes vulpes) և գայլը (Canis lupus), վարազը (Sus scrofa) և եղեգնակատուն (Felis chaus): Ավելի փոքր կաթնասուններից են՝ Քարակզաքիսը
(Martes foina nehringi), Աքիսը (Mustela nivalis), Գորշուկը (Meles meles), Սպիտակափոր ոզնին (Erinaceus concolor , Կովկասյան փոքր սրընչակը (Sorex
volnuchini), Եվրոպական նապաստակը (Lepus europaeus), Գորշ համստերը (Cricetulus migratorius), Անտառային մուկը (Apodemus sylvaticus), Սովորական

դաշտամուկը (Microtus arvalis), Ձյան դաշտամուկը (Chionomys nivalis)

Անողնաշարավորներ
(ցամաքային և ջրային)

Ծրագրի ազդակիր տարածքում նկատվել են չղջիկների հետևյալ տեսակները՝ Myotis blythii tomes և Vespertilio pipistrellus: ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված
տեսակները հանդիպել են մերձակայքում, սակայն ելակետային ուսումնասիրությունների արդյունքում դրանք չեն նկատվել:
Ծրագիրը կազդի ցամաքային և ջրային անողնաշարավորների տեսակների լայն բազմազանության վրա: Դրանցից շատերը գրանցված չեն ՀՀ Կարմիր
գրքում` չնայած Ծրագրի ազդեցության տարածքի մեծ մասն ինչպես հարկն է չի ուսումնասիրվել: 2012թ. իրականացված ուսումնասիրությունների
արդյունքում արձանագրվել է թիթեռների տեսակներով հարուստ համակեցություն, այդ թվում նաև ապոլլոն թիթեռը, սակայն տարածքը, որտեղ այս
տեսակն արձանագրվել է, այլևս Ծրագրի տեղամասում չի: Թիթեռների պոպուլյացիաների համար առկա է հարուստ կենսամիջավայր:
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Աղյուսակ 5.7.3. Լայն տարածված, դիմացկուն պոպուլյացիաներով հարուստ կենսաբազմազանություն
Կարևորության մասին եզրակացությունների հիմնավորումը

Սողուններ և երկկենցաղներ

Ամուլսար լեռան վրա և Ծրագրի ազդակիր առավել ընդարձակ տարածքում արձանագրված սողունների տեսակները թվարկվում են ստորև: Նշված
տեսակները գրանցված չեն ՀՀ Կարմիր գրքում՝ պղնձօձ (Coronella austriaca), Ռադդեի մողես (Darevskia raddei), Վալենտինի մողես (Darevskia valentine),
բազմագույն սահնօձ (Hammerhois vergieri), Կարմրափոր սահուկ (Dolichophis schmidti), Փոքրասիական Էիրենիս (Eirenis modestus), Հայկական
Էիրենիս (Eirenis punctatolineatus), Կապարագույն սահուկ (Hammerhois nummifer), Ռավերջերի բազմերանգ սահուկ (Hemorrhois ravergieri), Կովկասյան
լադակիա (Laudakia caucasia), Միջին մողես (Lacerta media), Գյուրզա, դագաղային իժ (Macrovipera lebetina), Ջրային լորտու (Natrix tesselata), Platiceps
najadum (Ձիթապտղագույն սահնօձ)
Երկկենցաղներն ընդհանուր առմամբ լայն տարածված են Ծրագրի ազդեցության տարածքում, օր.՝ լճագորտը (Pelophilax ridibundus), փոքրասիական
գորտը (Rana macrocnemis) և կանաչ դոդոշը (Bufotes viridis):

Ձկներ

Ծրագրի ազդակիր տարածքի ելակետային պայմանների հետազոտությունների արդյունքում տարածքում էնդեմիկ կամ ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված
ձկնատեսակներ չեն հայտնաբերվել: Ծրագիրը կազդի հետևյալ ձկնատեսակների վրա. Կարմրախայտ (Salmo trutta), Արագաշարժ տառեխիկ
(Alburnoides bipunctatus), Ձիածածան սովորական (Aspius aspius), Բեղլու (Barbus capito), Մուրծա (Barbus mursa), Սպիտակաձուկ (Acanthalburnus
microlepis), Սևանի կողակ (Capoeta capoeta), Չնայած կենսազանգվածի և պոպուլյացիայի չափերի կտրուկ նվազմանը, որ տեղի է ունենում մի շարք
ռիսկերի և ճնշումների առկայության պատճառով (Ծրագրի հետ կապ չունեցող), նշված տեսակները կենսաբազմազանության պահպանման
տեսանկյունից չեն համարվում վտանգված:
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5.7.4

Ծրագրի գործողությունները և կենսաբազմազանության և էկոհամակարգերի վրա
ազդեցությունների աղբյուրները
Աղյուսակ 5.7.4-ում թվարկվում են կենսաֆիզիկական փոփոխության այն հիմնական

աղբյուրները, որոնք, ինչպես ակնկալվում է, կարող են ազդեցություններ առաջացնել Ծրագրի
ազդեցության

տարածքում

կենսաբազմազանության

և

էկոհամակարգերի

վրա:

Նշված

աղյուսակը հիմնված է Ծրագրի շինարարական և շահագործման փուլերում տեղի ունեցող
տարբեր գործողությունների հանգամանալից ուսումնասիրության վրա և այն օգտագործվել է
որպես հիմք բացահայտելու, թե կենսաբազամազանության որ բաղադրիչները կարող են
ազդեցության ենթարկվել: Հանքի նախնական ռեկուլտիվացման, փակման և վերականգնման
ծրագիրը ներառում է շահագործումը դադարեցնելուն ուղղված նախնական միջոցառումները և
դրա էկոլոգիական հետևանքների ուսումնասիրմանը՝ հաշվի առնելով ծրագրում ներկայացված
մանրամասները: Աղյուսակում ներկայացված է նշված գործողությունների հավանական
էկոլոգիական
դիտարկվում

հետևանքների
են

հակիրճ

նկարագիրը:

կենսաբազմազանության

հետ

Հավանական

կապված

այս

մեղմացման

հետևանքները
միջոցառումների

կիրառման բացակայության պայմաններում:
Աղյուսակ 5.7.4-ից ելնելով կարելի է ամփոփել, որ այն հիմնական գործողությունները, որոնք
Ծրագրի

շինարարական

և

շահագործման

փուլերի

ընթացքում

կարող

են

փոխել

կենսաբազմազանությունը և էկոհամակարգերը, հետևյալն են՝


Բուսականության և հողի բերրի շերտի հեռացում և մաքրում:



Շինարարական աշխատանքներ, որոնք պահանջում են հողի փորում և տեղափոխում, որը
կարող է տարածքում արդեն հանդիպող մոլախոտերի տարածման պատճառ դառնալ,
ինչպես նաև կարող է զգալի քանակությամբ փոշի առաջացնել, որոնց մի մասը ծանր
մետաղներով աղտոտված կլինի:



Հողերի մերկացում և հողի քայքայում, որը հոսանքն ի վայր ջրային օբյեկտներում և
առուներում կավելացնի նստվածքների մակարդակը:



Շինարարական

և

շահագործման

աշխատանքներ,

որոնք

իրականացնելու

համար

կպահանջվի խոշոր տեխնիկայի օգտագործում, որն էլ իր հերթին կառաջացնի աղմուկ և
վիբրացիա 24 ժամ շարունակ:


Անվտանգության նպատակով և երկարատև աշխատաժամերին առկա լուսավորությունը,
որը կարող է խանգարել կենդանիների վարքը, մասնավորապես այն տեսակների, որոնք
ակտիվ են գիշերը, լուսադեմին կամ մթնշաղին:



Արգելքների ստեղծում, այդ թվում՝ ճանապարհներ, փոխակրիչ, ցանկապատներ, էլեկտրահաղորդման լարեր և ենթակառուցվածքների այլ բաղադրիչներ, որոնք կարող են
խանգարել կենդանիների տեղաշարժին կամ նրանց մահվան պատճառ դառնալ:



Չնախատեսված արտահոսքերի կամ արտանետումների հետ կապված գործողություններ,
որոնք հանգեցնում են օդի, ջրի և հողի աղտոտման:



Գործողություններ, որոնք թթվային ապարի դրենաժով պայմանավորված հանգեցնում են
ջրերի և հողերի՝ ծանր մետաղներով երկարաժամկետ աղտոտման:
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Ընդհանուր առմամբ Ծրագրի շինարարության և շահագործման ընթացքում մարդկանց
ներկայությունը:



Ծրագրի առկայությամբ պայմանավորված հողօգտագործման փոփոխություն, ներառյալ՝
արոտավայրերի և մշակաբույսերի աճեցման վայրերի տեղափոխում:



Ճանապարհների բարելավման և միջանցիկ ճանապարհների ստեղծման շնորհիվ Որոտանի
հովիտ և Ծրագրի տեղամասը շրջապատող այլ տարածքներ հասնելու պայմանների
(ավտոմեքենաներ

և

մարդիկ)

փոփոխության

հետ

կապված

հողօգտագործման

փոփոխություն:


Հանքափոսերի և դրանց առնչվող ենթակառուցվածքների տարրերի, այդ թվում՝ ԴԱԼ-ի և
ԿՏՀի առկայությունը կազդի գետնի մակերևույթով և դրա տակով ջրերի հոսքի վրա:
Ջրաբանական և ջրաերկրաբանական կառուցվածքի փոփոխությունը կազդի բուսականության և կենդանիների վրա, որոնք աղբյուրներից և ջրափոսերից կախում ունեն:
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Աղյուսակ 5.7.4 Ծրագրի հետ կապված էկոլոգիական ազդեցության (նախքան մեղմացման միջոցառումներ) պոտենցիալ
Ծրագրի փուլը և
բաղադրիչը
Շինարարական փուլ

Կենսաֆիզիկական փոփոխության հիմնական
աղբյուրը կամ շարժառիթները

Հավանական բնապահպանական հետևանքները

Հանքափոսերի,
հանքատար
ճանապարհների,
ջարդիչ կայանի, մերձատար ճանապարհների, փոխակրիչի, ԴԱԼ-ի և ԿՏՀ-ի կառուցման նպատակով՝
հողի մաքրում և բուսականության հեռացում:
Զբաղեցրած ընդհանուր տարածքը կազմում է 597
հա:

Հանքափոսերի և հանքատար ճանապարհների սահմաններում, ինչպես նաև ջարդիչ կայանի, ԿՏՀ-ի և
ԴԱԼ-ի տեղամասերում (հիմնականում բնական կենսամիջավայր) կլինի էկոհամակարգի անդառնալի
փոփոխություն (սա ազդում է մատնունի ծիրանավորի կրիտիկական աճելավայրի վրա): Բուսականության մաքրումն ու հողերի հեռացումը կտարածի տարածքում արդեն առկա մոլախոտների
տեսակները:
Կնվազի որոշ կենդանիների պոպուլյացիաների կենսամիջավայրի առկայությունը և որակը:
Կկրճատվի լայն տարածված մանր կաթնասունների և երկկենցաղների կենսազանգվածը, որն իր
հերթին կազդի գիշատիչների սնման հնարավորության վրա: Տեղի կունենա սողունների կենսամիջավայրի և կերի հայթայթման վայրի, ինչպես նաև գորշ արջերի համար բազմացման, կերի
հայթայթման, հանգստանալու և ձմեռելու վայրերի կորուստ:

Բեռնատարների
տեղաշարժից
և
հողի
տեղափոխումից առաջացող փոշի: Փոշու 80%-ը
կնստի աղբյուրներից 100 մ սահմաններում: 323
հեկտարն ընկնում է Ծրագրի գործողությունների
հետևանքով
խախտվող
տարածքում,
որի
սահմաններում փոշու նստեցումը համարվում է
Հողային
աշխահավանական: Փոշու նստվածքի առավել ցածր
տանքներ, տարածքի
մակարդակ կարող է գրանցվել ավելի հեռու
մաքրում և շինարագտնվող էկոլոգիական տեսանկյունից խախտվող
րություն
տարածքում (368 հա), որն ընկած է Ծրագրի
գործողությունների
հետևանքով
խախտվող
տարածքի սահմաններից դուրս:
Ավտոմեքենաներից արտանետումներ` NOx, SOx,
CO, CO2 և դիզելից կոշտ մասնիկների արտանետումներ և փոշի ճանապարհներից: Փոշու զգալի
նստվածք և բնական բուսականության փոփոխություններ են ակնկալվում հանքատար ճանապարհների երկայնքով 50մ բուֆերային գոտու և ավելի
փոքր ոչ ասֆալտապատ համեմատաբար ավելի քիչ
երթևեկությամբ ճանապարհների 30մ բուֆերային
գոտու սահմաններում (այսինքն՝ Ծրագրի գործողությունների հետևանքով խախտվող տարածքը
ընդլայնվում է մինչև 323 հա, բացի Ծրագրի
զբաղեցրած տարածքը): Փոշու նստվածքի առավել
ցածր մակարդակի որոշակիորեն ավելի մեծ

Փոշին կարող է խեղդել ցամաքային և ջրային բուսականությանը` նվազեցնելով արտադրողականությունը: Փոշու նստեցման գոտում երկկենցաղների և մանր կաթնասունների համար կենսամիջավայրի օգտագործման հնարավորությունը կկրճատվի: Փոշի կնստի մաքրված տարածքներից
դուրս կրիտիկական և բնական կենսամիջավայրի վրա:

Սնուցիչ նյութերի հարստացումը և հողի քիմիական բաղադրության փոփոխությունները բերում են
ճանապարհների երկայնքով աճող բուսատեսակների կազմի փոփոխության:
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Կենսաֆիզիկական փոփոխության հիմնական
աղբյուրը կամ շարժառիթները
փոփոխություններ կարող են լինել լրացուցիչ
գոտում
(այսուհետ՝
Էկոլոգիական
առումով
խախտված տարածք), որի մակերեսը կազմում է
մոտավորապես 368հա:
Հողի մերկացում
Մակերևութային
և
ստորերկրյա
ջրերի
ջրաբանական կառուցվածքի փոփոխություններ
Հողի բերրի շերտի պահուստավորում (կարող է
զբաղեցնել մինչև 40 հա տարածք և պահպանումը
կարող է երկարաժամկետ լինել)
Հանքի բացատար և մերձատար ճանապարհներ
(զբաղեցրած տարածքը 79 հա):

Ճանապարհների
կառուցում
Օտար նյութերի ներմուծում

Մերձատար
ճանապարհների
և
պետական
Նյութերի և սարքամայրուղիների երթևեկությունը
վորումների
ներմուծում
Փոշու արտանետումներ, արտաժայթքում և այլն

Շինարարական
ճամբար

Հողի ձեռքբերում, լուսավորություն, աղմուկ,
անհանգստություն, ճամբարի և տեղամասի միջև
երթևեկություն: Զբաղեցրած տարածքը 6,3 հա:

Փորում, հորատում
Փորումից և պայթեցումներից առաջացող փոշի
և պայթեցում

Հավանական բնապահպանական հետևանքները

Անձրևների կամ ձնհալքի հետևանքով հողի էրոզիան կամ լվացումը կարող է տեղային ազդել բնական
կենսամիջավայրի վրա:
Ջրային կենսամիջավայրի կորուստը, հոսքի խաթարումը, գերխոնավ տարածքների սնուցման
կրճատումը կարող է կրճատել երկկենցաղների կենսազանգվածը և ճահճային թռչունների համար
կենսամիջավայրի հասանելիությունը:
Երկարաժամկետ պահպանումը կբերի ընկալիչների տարածքների բուսականության անդառնալի
փոփոխությունների, ինչպես նաև սերմնային պաշարների կորստի: Կարող է տեղի ունենալ բնական
կենսամիջավայրի տեղայնացված կորուստ:
Բնական կենսամիջավայրի կորուստ Ծրագրի ֆիզիկական զբաղեցրած տարածքում: Արգելքներ ավելի
խոշոր կաթնասունների տեղաշարժի համար՝ երթևեկությամբ և սահմանափակ մուտքի
հնարավորությամբ պայմանավորված:
Հողի քիմիական կազմի և բաղադրության փոփոխություն՝ ներմուծված ագրեգատների և տեսակավորված նյութերի` ճանապարհների և կածանների երկայնքով ձևավորված նստվածքների
հետևանքով: Հողի pH-ը կարող է փոփոխվել որոշակի տարածության վրա, որտեղ կա ճանապարհներից եկող մակերևութային հոսք, մասնավորապես ձմռանը, երբ ճանապարհների մակերեսին
կարող է աղ ցանվել: Տեղում կարող է փոխվել բույսերի համակեցությունների կազմը. բնական տեսակները կարող են ձևափոխված տեսակների վերածվել, այդ թվում՝ կարող են մոլախոտները տարածվել:
Կենդանիների պոպուլյացիաներին պատճառվող անհագստություն և արգելքներից առաջացող
ազդեցություններ, ճանապարհներին ավտոմեքենաների կողմից սպանված սողունների դեպքերի
ավելացում:
Փոշին խեղդում է հիմնական երթուղիներին մոտ աճող մշակաբույսերը և բուսականությունը`
նվազեցնելով արտադրողականությունը և առաջացնելով հնարավոր աղտոտում:
Գիշատիչ
թռչունների
սնվելու
գործողությունների
տեղափոխում:
Սողունների
համար
կենսամիջավայրի կորուստ: Հնարավոր է խաթարվի գիշերային կյանք վարող կենդանիների,
մասնավորապես՝ չղջիկների և թռչունների գործունեությունը, ինչպես նաև կարող են կրճատվել
միգրացիոն չուի ընթացքում թռչունների հանգստանալու վայրերը: Տեղահանում ու խախտում է
անկնկալվում զբաղեցրած տարածքից ավելի մեծ տարածքում:
Շահագործման փուլ
Հանքարդյունահանում
Փոշու նստվածքային գոտում կրճատվում է բուսականության արտադրողականությունը և մանր
կաթնասունների
համար
կենսամիջավայրի
օգտագործման
հնարավորությունը
(Ծրագրի
գործողությունների հետևանքով խախտվող տարածք և էկոլոգիական առումով խախտված տարածք),
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Կենսաֆիզիկական փոփոխության հիմնական
աղբյուրը կամ շարժառիթները

Աղմուկ և անհանգստություն

Փոփոխված ռելիեֆ

Փոփոխված ենթաշերտ

Փոշու արտանետումներ
Բեռնում
տեղափոխում

և
Ավտոմեքենաներից գազի արտանետումներ

Աղմուկ, լուսավորություն, անհանգստություն

Հավանական բնապահպանական հետևանքները
ինչն էլ իր հերթին նվազեցնում է գիշատիչ թռչունների կերի առկայությունը:
Որոշ կենդանատեսակներ կդադարեն սնվել կամ բազմանալ առաջարկվող բացահանքի տարածքներում կամ նրանք կտեղափոխվեն հանքափոսի սահմաններից դուրս մնացած կենսամիջավայրերից:
Որոշ կենդանիներ ամբողջովին կտեղահանվեն:
Շահագործման փուլում հեռացվում է ենթալպյան մարգագետինների և մերկացած ապարների վրա
աճող բարձրալեռնային բույսերի հավանական աճելավայրը: Շահագործման փուլում հեռացվում են
որոշ գիշատիչ թռչունների բազմացման վայրերը:
Հողերը զգայուն և աղքատ կազմի են: Կարող են տեղի ունենալ անդառնալի փոփոխություններ: Հողի
հեռացումը կարող է հանգեցնել մերկացած ապարների նոր տեղամասեր: Մերկացած ժայռաբեկորները
կարող են նույնպես վնասվել կամ հեռացվել: Սա կենսամիջավայր է ապահովում որոշ
բուսատեսակների և սողունների համար, որոնք միջազգային և ազգային մակարդակով հազվագյուտ
տեսակ են, այդ թվում մատնունի ծիրանավորի համար չափանիշ 1-ի Կրիտիկական միջավայրը:
Կանգնեցնում են մշակաբույսերի և բուսականության աճը, աղտոտում, նվազեցնում արտադրողականությունը: Նստվածքային գոտում նվազեցնում է մանր կաթնասունների համար կեսնամիջավայրի պիտանելիությունը, ինչն էլ իր հերթին նվազեցնում է գիշատիչ թռչունների կերի
պաշարը:
NOx, SOx, CO, CO2 և մասնիկների արտանետումները կարող են առաջացնել հողի և բույսերի
համակեցությունների տեղայնացված փոփոխություններ (էվտրոֆիկացիա), փոխելով բնական
միջավայրը:
Որոշ թռչուններ և կաթնասուններ կարող են տեղափոխվել այլ վայրեր, քանի որ աղմուկն ու
անհանգստությունը տեղի է ունենում 24 ժամ շարունակ: Այդ պատճառով, ամենայն հավանականությամբ գորշ արջը կարող է ազդեցության կրել:

Հանքատար ճանապարհներ. մշտական բացատար
ճանապարհները հանքի շահագործման ընթացքում
Մտնելու հնարավո- ունենալու են ընդունված 50 մ լայնություն:
Մշտապես զբաղեցրած տարածք և ենթաշերտի փոփոխություն, ենթալպյան բուսատեսակների
րություն,
տրանս- Մերձատար և հանքատար ճանապարհների
աճելավայրի կորուստ: Աղմուկ, անհանգստություն, աղի հոսքերի և փոշու հավաքական ազդեպորտային
զբաղեցրած տարածքը կկազմի 79 հա, ևս 120 հա՝
ցություններ:
միջոցներ
Ծրագրի
գործողությունների
արդյունքում
խախտվող տարածքում և 368 հա էկոլոգիական
առումով խախտված տարածքի սահմաններում:
Բուսականության վրա նստած կարճատև փոշու մասնիկները փոփոխում են դրա արտադրողականությունը և կարող են առաջացնել բուսատեսակների կազմի երկարաժամկետ փոփոխուՓոշու արտանետումներ
թյուններ` հողի քիմիական բաղադրության փոփոխությունների հետևանքով: Բնական կենԴԱԼ և կեղտաջրերի
սամիջավայրի կորուստ:
մաքրման կայաններ
Կենսամիջավայրի տարածքի և որակի նվազում: Հնարավոր թթվային ապարի դրենաժը կարող է առաԴԱԼ-ի զբաղեցրած տարածքը կազմում է 139 հա
ջացնել բուսական և ջրային կենսամիջավայրի հետագա փոփոխություններ: Այլ տեսակների համար
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կենսազանգվածի/կերի կորուստ (օր.`գիշատիչ թռչունների կողմից որսացվող գորտերը):
Բնական կենսամիջավայրի (լեռնամարգագետիններ) և արածեցման համար օգտագործվող
Հողօգտագործման փոփոխություն
արոտավայրերի կորուստ: Գիշատիչների կերավայրերի կորուստ:
Ջրային կենսամիջավայրի աղտոտում, որը հնարավոր հետևանք կունենա անողնաշարավորների,
Ստորին հոսանքների աղտոտում ցամաքուրդային
երկկենցաղների, ձկների և բույսերի վրա: Երկարաժամկետ թթվային դրենաժի և ծանր մետաղներով
ջրերից և կեղտաջրերից
աղտոտման ռիսկի առկայություն:
Մանրացում և հանքահարստացում
Քամուց առաջացած կարճատև փոշի: Հողի տեղայնացված աղտոտում: Փոշու վերահսկման համար
Բեռնաթափումից առաջացող փոշի
օգտագործվող ջրերը կարող են ներթափանցել այլ ջրերի/ճահճային տարածքների մեջ` բացասաբար
Ապարների կույտեր
ազդելով գերխոնավ տարածքների կենսամիջավայրի որակի վրա:
Կույտեր
Ֆիզիկական զբաղեցրած տարածքի մասն են կազմում և վերացնում են կենսամիջավայրը:
Ջարդիչ կայանից և փոխանցման կետերից կարճատև փոշու նստվածքագոյացումը կվերահսկվի
ջրցանների և քաշող համակարգի (փոշեծծիչ) միջոցով, սակայն դա կարող է 100% արդյունավետություն
Մանրացման և փոխանցման կետեր
չապահովել: Փոշու նստվածքը կարող է առաջացնել բույսերի համակեցությունների փոփոխություն և
Մանրացում
հողի որակի երկարաժամկետ փոփոխություններ:
Աղմուկ մանրացման ժամանակ
Կենդանիների և թռչունների տեղահանում:
Չնայած փոխակրիչը ծածկված է` հանքաքարի փոշին փոխանցման կետերում կարող է առաջացնել
տեղայնացված աղտոտում և բույսերի համակեցությունների փոփոխություն: Լուսավորությունը կարող
է խախտել չղջիկների և թռչունների վարքագիծը: Կլինի սողունների կենսամիջավայրի կորուստ:
Փոխանցման կետերում առաջացող փոշի
Փոխակրիչը կիրճին մոտ է, որտեղ բնադրում է Հայաստանի Կարմիր գրքում գրանցված տեսակները:
Fritillaria armena (Փոքր Ասիայի, Իրանի էնդեմիկ) տեսակը, որը հայտնաբերվել է փոխակրիչի մերձակայքում, կարող է կրել փոշու նստվածքի ազդեցությունը: Այս տեսակը հանդիպում է Ամուլսարի միայն
Մինչև ԿՏՀ ձգվող
այս տարածքում (սակայն այն առկա է Ծրագրի զբաղեցրած տարածքից դուրս այլ տարածքներում ևս):
փոխակրիչ
Ֆիզիկական արգելքներ, ներառյալ՝ փոխակրիչը, Փոխակրիչը գետնին մոտ է, ուստի այն կարող է խոչընդոտներ առաջացնել կենդանիների, նույնիսկ
սպասարկման ճանապարհները և ցանկապատը, փոքր կաթնասունների տեղաշարժի համար: Սա կառաջացնի կենսամիջավայրի որոշակի մասնատում
ինչպես նաև ԴԱԼ-ի ստորին հատվածից մինչև և կկրճատի գորշ արջի կերի հայթայթման և սնվելու վայրերը: Այն կարող է ազդեցություն ունենալ նաև
փոխակրիչ ջրատար խողովակի համար փորված լուսանի և գայլի, ինչպես նաև ավելի փոքր կաթնասունների, այդ թվում՝ կզաքիսի վրա: Գարնանն այս
խրամուղի:
տարածքում նկատվել էր գորշ արջը իր քոթոթների հետ:
Մշակում
Հարստացման
Քանդման, հողային աշխատանքներից, կույտի և թափոնների կողային ձևափոխումների, հանքափոսի
Փոշի
կայան և ենթակապարագծով անվտանգության բերմաների տեղադրումից առաջացող փոշին կարող է ազդել գիհու
Արտանետված գազեր
ռուցվածք
թփուտների փոքր մնացորդների վրա և նվազեցնել դրանց կենսունակությունը:
Հողում pH-ի հնարավոր փոփոխություններ` կարճատև կրային փոշու հետևանքով, ինչպես նաև
Պահուստավորում և
Կիր. կուտակում դրսում
բույսերի համակեցությունների փոփոխություններ: Անհրաժեշտ է մեծ քանակությամբ կիր` չնայած, որ
ռեագենտների
նպատակը ապարների կույտերի ծածկումն է:
մատակարարում
Ռեագենտներ (կաուստիկ սոդա)
Չնայած ռեագենտները կպահուստավորվեն և կմատակարարվեն փակ, վերահսկվող պայմաններում,
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ԿՏՀ

Կենսաֆիզիկական փոփոխության հիմնական
աղբյուրը կամ շարժառիթները

Հավանական բնապահպանական հետևանքները

կան արտահոսքի և թափվածքների ռիսկեր, որոնք կարող են ազդել կենսաբազմազանության վրա:
Առաջարկվող տարածքը Գնդեվազ գյուղի վերևում է` տարածք, որը սովորաբար օգտագործվել է արածեցման, խոտհարքի, մշակաբույսերի և ծիրանի աճեցման համար: Հողօգտագործման այս ձևերը կարող
Զբաղեցրած տարածքը կազմում է մոտավորապես են տեղափոխվել այլ տարածքներ` ազդեցություններ թողնելով կենսաբազմազանության վրա: Ազդե165 հա
ցության տարածքում կան գիհու և ալոճենու թփերով բուսականության հատվածներ, որոնք ունեն
պահպանման կարիք: Տարածքը թեժ կետ է հանդիսանում սողունների համար: Սողունների 11 տեսակ
հայտնաբերվել է այս տարածքում, որոնցից երեք Հայաստանի Կարմիր գրքում գրանցված տեսակ է:
Մանր կաթնասուններ և դրանցով սնվող թռչուններ (ներառյալ տափաստանային հողմավար բազեն),
Ծանր մետաղներով հագեցած փոշի
ջրային տեսակներ:
Շահագործման հետ կապված խախտում
Չվող և բնադրող թռչուններ:

ԱԴՎ կայան և օժանդակ ենթակառուց- Զբաղեցրած տարածք
վածք

Համեմատաբար փոփոխված կենսամիջավայրի կորուստ:
Օժանդակ ենթակառուցվածք

Աշխատանքների զբաղեցրած տարածքը, հնարաԿենցաղային
կեղվոր հարստացված կեղտաջրերը, որոնք թափվում Կենսամիջավայրի կորուստ և ջրահոսքերի հնարավոր էվտրոֆիկացում:
տաջրերի մաքրում
են գետերի մեջ:
Առկա է գիշատիչ թռչունների՝ էլեկտրահաղորդման գծերին բախվելու ռիսկը, հատկապես
Էլեկտրաէներգիայի
Էլեկտրահաղորդման գծեր
լուսավորության առկայության դեպքում, մասնավորապես բարձրադիր տարածքներում, այդ թվում
մատակարարում
Ամուլսար լեռան վրա:
Հողի pH-ի փոփոխություններ` կարճատև կրային փոշու հետևանքով, ինչպես նաև բույսերի
Կիր. կուտակում դրսում
համակեցությունների փոփոխություններ:
Պահուստավորում և
Արտահոսքերը և թափվածքները, մասնավորապես ռեանգենտները դեպի հանք տեղափոխելիս, կարող
Ռեագենտներ (կաուստիկ սոդա)
ռեագենտների
են բազմաթիվ հետևանքներ ունենալ կենսաբազմազանության տարբեր ընկալիչների վրա:
տեղափոխում
և
Դեպի տեղամաս տեղափոխման ճանապարհները դեռևս վերջնական տեսքի չեն բերվել:
մատակարարում
Նատրիումի
ցիանիդի
փաթիլների Փոխադրման կամ պահպանման ընթացքում պատահական թափվածքների հետևանքները
մատակարարում
գնահատելու համար անհրաժեշտ է բնապահպանական ռիսկերի գնահատում, որը կարող է
կենդանիների մահվան պատճառ դառնալ:
Զբաղվածություն
Մարդկանց
և
առնչվող
տրանսպորտի Կենդանիների
պոպուլյացիաներին,
այդ
թվում՝
զգայուն
տեսակներին
պատճառվող
(աշխատողներ)
առկայություն
անհանգստություն:
Ներկայումս նախատեսվում է, որ շինարարության
Աշխատողներին
ընթացքում աշխատողները կապրեն ճամբարում,
Ազդեցությունները սահմանափակվում են տեղամասից և դեպի տեղամաս հանքի մերձատար
կացարանով
այնուհետև Ջերմուկում նախատեսվող Ծրագրի
ճանապարհներով երթևեկությամբ (երթևեկություն, արգելքներ, աղմուկ, արտանետումներ):
ապահովելը
հյուրանոցում, իսկ շրջակա համայքներից տեղացի
աշխատողները կապրեն իրենց տներում:
Անվտանգությանն
Լուսավորություն
Խանգարում է գիշերային կյանք վարող տեսակներին, այդ թվում՝ չղջիկներին և գիշերաթիթեռներին:
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Աղյուսակ 5.7.4 Ծրագրի հետ կապված էկոլոգիական ազդեցության (նախքան մեղմացման միջոցառումներ) պոտենցիալ
Ծրագրի փուլը և
բաղադրիչը
ուղղված
միջոցառումներ

Ցանկապատ

Կենսաֆիզիկական փոփոխության հիմնական
աղբյուրը կամ շարժառիթները

Մուտքի սահմանափակ հնարավորություն

Հավանական բնապահպանական հետևանքները
Կարող է նաև անհանգստություն պատճառել գիշերը որս անող կենդանիներին, օր.՝ գայլին: Գորշ արջը
խուսափում է լուսավոր տարածքներից: Այն կարող է ազդեցություն ունենալ նաև գիշերը թռչող
թոչունների վրա:
Շինարարության և շահագործման ողջ ընթացքում արգելված գոտում հողօգտագործումը ազդեցություն
կկրի: Անվտանգության նկատառումներով որոշ տարածքներ կցանկապատվեն: Ներկայիս
հողօգտագործումն ու արածեցման վայրերը կարող են փոխվել:
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Բացահայտելով Ծրագրի այն հիմնական գործողությունները, որոնք կարող են էկոլոգիական փոփոխության հանգեցնել, կատարվել է ազդեցությունների և կոնկրետ ընկալիչների
համար այդ ազդեցությունների ուժգնության մանրակրկիտ գնահատում, որը ներկայացված է
5.7.5 բաժնում: Նշված գնահատումն ավելի հիմնավոր դարձնելու նպատակով կատարվել են
հանքի

ենթակառուցվածքների

զբաղեցրած

տարածքների,

ինչպես

նաև

հավանական

աղտոտման ազդեցությունները կրող կամ հողօգտագործման համար սահմանափակումներ
ունեցող տարածքների չափերի հետևյալ մոտավոր հաշվարկները ՝


Ծրագրի ենթակառուցվածքների անմիջական զբաղեցրած ֆիզիկական տարածքը կկազմի
597 հա, ներառյալ՝ բացահանքերը, հանքատար ճանապարհները, ԴԱԼ-ը, ԿՏՀ-ը, ջարդիչ կայանը և այլ շենքեր ու ենթակառուցվածքներ:



Ծրագրի գործողությունների հետևանքով խախտվող ընդհանուր տարածքը կազմում է 920
հա, որը բաղկացած է Ծրագրի զբաղեցրած տարածքից և լրացուցիչ 323հա տարածքից՝
հաշվի առնելով 50 մ բուֆերային գոտին հանքատար ճանապարհների և այն տարածքների
շրջակայքում, որտեղ կատարվում են հողային աշխատանքներ, 30մ բուֆերային գոտին,
որտեղ երթևեկությունն ավելի քիչ է ոչ ասֆալտապատ ճանապարհների վրա, 20մ
բուֆերային գոտին ենթակառուցվածքների

շրջակայքում,

որտեղ որոշակի

հողային

աշխատանքներ են իրականացվելու, և 15 մ բուֆերային գոտին վարչական շենքերի
շրջակայքում (հաշվի առնելով շինարարության ժամանակ խախտումը և պատահական
խախտումները): Էկոլոգիական ազդեցությունները գնահատելու նպատակով այս տարածքը
համարվում է մի գոտի, որի սահմաններում ուղղակի ազդեցությունները, ինչպիսիք են փոշու
նստվածքը, մթնոլորտի աղտոտումը, աղտոտված մակերևութային հոսքաջրերը կամ հողի
կառուցվածքի փոփոխությունները հնարավոր են:


Ծրագրի գործողությունների հետևանքով խախտվող տարածքի սահմաններից դուրս
առանձնացվել է 368 հա լրացուցիչ տարածք, այսպես կոչված՝ էկոլոգիական առումով
խախտված տարածք, որի սահմաններում փոշու կամ աղտոտման մակարդակներն ավելի
ցածր կլինեն, սակայն այստեղ բուսականության փոփոխությունը դեռևս հավանական է՝
ելնելով գիտական գրականության տվյալներից: Աղմուկի մակարդակները նույնպես կարող
են բավական բարձր լինել այս գոտում, որը կազդի վայրի կենդանիների վարքի վրա:



Ծրագրի ընդհանուր զբաղեցրած տարածքում ներառվել է նաև լրացուցիչ 180հա տարածք՝
Կեչուտից Գորայք ճանապարհի նախկին բարելավման արդյունքում խախտված հողերի
բնական

բուսականության

վրա

բնապահպանական

ազդեցությունները

գնահատելու

նպատակով: Հետագայում այս տարածքը կարող է խախտվել տեղական տրանսպորտային
միջոցների և հանքում աշխատող անձնակազմին տեղափոխող տրանսպորտային միջոցների
արտանետումների հետևանքով:


Ծրագիրն առանձնացրել է 477 հա լրացուցիչ սահմանափակ տարածք, որտեղ մտնելու
հնարավորությունն ու հողօգտագործումը կվերահսկվեն, թեպետ այն չի ցանկապատվի: Այս
տարածքը բաժանվում է երեք առանձին մասերի՝ ‹‹բնապահպանական առումով արգելված
տարածք›› (95 հա), ‹‹շահագործման նպատակով սահմանափակ տարածք›› (323 հա), և
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ցանկապատված արգելված տարածք (60հա): Այս տարածքում հողօգտագործումը կարող է
փոխվել (փոփոխության չափը կախված է անվտանգության նպատակներով անհրաժեշտ
սահմանափակման մակարդակից), որը կունենա էկոլոգիական որոշակի հետևանքներ:
Այսպիսով, ենթադրվում է, որ ընդհանուր առմամբ 1945 հա տարածք կարող է ուղղակի
ազդեցության ենթարկվել:
Անուղղակի բնապահպանական ազդեցություններ կարող են լինել շատ ավելի ընդարձակ
տարածքում, որն անհնար է հաշվել՝ սոցիալ-տնտեսական փոփոխությամբ և դրան առնչվող
հողօգտագործման

փոփոխությամբ

պայմանավորված:

Տրանսպորտային

միջոցների

երթևեկությունը կարող է ավելանալ, և շրջակա տեղանքում հողօգտագործումը կարող է
փոխվել՝ փոփոխվող տնտեսական հանգամանքներով և գործունեությամբ պայմանավորված:
Կենսաբազմազանության վրա ազդեցությունների մեղմացման՝ Ծրագրի ռազմավարությունը
մշակելիս հաշվի է առնվել նշված ազդեցությունների հնարավորությունը:

5.7.5 Ծրագրի

ազդեցությունների

նկատմամբ

կենսաբազմազանության

զգայունությունն ու խոցելիությունը
Այս բաժնում քննարկվում է Աղյուսակ 5.7.2 և 5.7.3-ում ներկայացված կենսաբազմազանության ընկալիչների վրա Ծրագրի կանխատեսվող ազդեցությունների մեծությունը: Աղյուսակ
5.7.6-ում ամփոփ ներկայացված են կենսաբազմազանության կարևոր ընկալիչների վրա Ծրագրի
ազդեցությունները, Աղյուսակ 5.7.7-ում՝ Ծրագրի ազդեցությունները կենսաբազամազանության
տարրերի վրա, որոնք ընդհանուր առմամբ լայն տարածված և դիմացկուն են, և ի վերջո,
Աղյուսակ 5.7.8-ում ամփոփված են պահպանվող տարածքների կամ կենսաբազմազանության
այլ հիմնական տարածքների վրա Ծրագրի ազդեցությունները: Ստորև առավել մանրամասն
քննարկվում են առաջնահերթ կարևորության կենսաբազմազանության վրա հավանական զգալի
ազդեցությունները: Եթե այլ բան նախատեսված չէ, հավանական ազդեցությունները տեղի են
ունենում Ծրագրի շինարարության, շահագործման և շահագործման դադարեցման փուլերի
ընթացքում:
Բնական կենսամիջավայրի վրա ազդեցությունները
Բնական և կրիտիկական կենսամիջավայրերի գնահատման շրջանակներում գնահատվել են բնական կենսամիջավայրի վրա Ծրագրի ազդեցությունները, քանի որ այն ԿՍ6-ի
պահանջ է: Ընդհանուր առմամբ բնական կենսամիջավայրի և էկոհամակարգի առանձին
տիպերի համար գնահատման արդյունքները ներկայացված են այս փաստաթղթում:
Նկար 5.7.1-ում ցույց է տրված Ծրագրի զբաղեցրած տարածքը էկոհամակարգի տիպերի
վրա: Ծրագրի զբաղեցրած տարածքում կանխատեսվում է բնական կենսամիջավայրի մշտական
կորուստ, քանի որ հանքի շինարարության, շահագործման և շահագործման դադարեցման
ընթացքում տեղի կունենա հողի/հիմնահողի զգալի փոփոխություն: Բուսականությունը
կվերացվի կամ հիմնովին կփոփոխվի, և հետևաբար ակնկալվում է, որ այն կմնա զգալիորեն
փոփոխված պայմաններում: Այն տարածքները, որտեղ բնական բուսականությունը էապես փոփոխվել է, օր. հովիվների ճամբարների շրջակայքում, շատ փոքր մասշտաբի են քարտեզի վրա

615

ցույց տալու համար, և Ծրագիրը նախընտրել է ներառել դրանք բնական կենսամիջավայրերի
հաշվարկներում: Այդ պատճառով, բնական կենսամիջավայրերի վրա Ծրագրի ֆիզիկական
զբաղեցրած տարածքի ցուցանիշները կարող են չափավոր համարվել:
Աղյուսակ 5.7.5-ը ցույց է տալիս, որ 1945 հա տարածքից մոտավորապես 1805 հա, որը
Ծրագրի գործողությունների արդյունքում կարող է ազդեցության ենթարկվել կենսաբազմազանության առումով, դասակարգվել են որպես բնական կենսամիջավայր: Աղյուսակում
առանձնացվում են բուսականության տիպերի վրա Ծրագրի զբաղեցրած տարածքը:
Աղյուսակ 5.7.5 Բնական բուսականության տիպերի վրա Ծրագրի զբաղեցրած տարածքը
Ծրագր
ի
զբաղեց
րած
տարածքը
(հա)

Բնական կենսամիջավայրի տիպը

Կիրճ
Լեռնամարգագետիններ
Լեռնամարգագետնային տափաստաններ
Ժայռեր
Ենթալպյան մարգագետիններ
Ենթալպյան մարգագետիններ ալպյան տարրերով
Թփուտներով հարուստ բուսականություն
Ճահիճներ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Ծրա
գրի
արգելված
տարած
ք
(հա)

Ցանկապատ
ված
արգելված
տարածք
(հա)

7.0
38.7
36.9
24.5
254.2

Ծրագրի
գործողություններ
ի
հետևան
քով
խախտվող տարածք
(հա)
1.1
32.8
54.2
7.7
126.3

Էկոլոգիական
խախտ
ման
տարածք
(հա)

Կեչուտ
Գորայ
ք
ճանապարհի
խախտ
ված
գոտի
(հա)

Ընդհա
նուր
մակերեսը
(հա)

0.0
0.6
0.5
0.0
58.0

Շահագործման
նպատակներով
սահմանափակ
տարած
ք (հա)
0.0
11.6
0.0
9.4
277.0

0.0
11.4
65.4
0.1
3.3

0.0
28.5
111.9
4.7
171.5

0
16.5
147
0
9.5

8.1
140.1
415.8
46.4
899.8

85.5
65.5
5.2
517.5

17.3
38.7
1.2
279.3

0.0
10.7
0.3
91.2

0.0

25.2

2.1

0

130.1

0.1
0.1
59.3

0.0
0.0
323.2

34.8
1.3
354.7

0
7.1
180.1

149.8
15.2
1805.3

Ծրագրի զբաղեցրած տարածքի ազդեցություններից բացի, կլինեն որոշ տարածքներ,
որտեղ փոշու, աղտոտիչների նստվածքագոյացման (ներառյալ՝ ձմռանը ճանապարհներին աղ
ցանելը) կամ էվտրոֆիկացիայի (ջրի հարստացում կենսածին նյութերով) արդյունքում
կփոփոխվեն բույսերի համակեցությունները, օր.՝ ազոտի կամ ծծմբի օքսիդի (NOx և SOx)
նստվածքի պատճառով:
Այս տարածքի մակերեսը կկազմի մոտավորապես 279 հա հանքի, հանքատար և մերձատար ճանապարհների համար և ևս 180 հա՝ Կեչուտից Գորայք տանող ճանապարհի համար:
Լրացուցիչ

(փոքր)

փոփոխություններ

են

հնարավոր
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հա

կենսամիջավայրի

վրա

էկոլոգիական առումով խախտված տարածքում: Հնարավոր են բուսականության տեսակային
կազմի փոփոխություններ:
Կան լրացուցիչ տարածքներ, որտեղ կփոխվի հողօգտագործումը՝ այնտեղ մտնելու սահմանափակումներով պայմանավորված, արդյունքում կփոխվեն բույսերի համակեցությունները:
Ծրագրի

ենթակառուցվածքները

համեմատաբար

ցրված

են,

ուստի

Ծրագրի

համար

անվտանգության միջոցառումները, մտնելու սահմանափակումները և հողօգտագործումը
(ներառյալ որոշ ցանկապատ տարածքներ) կկազմակերպվի բնական կենսամիջավայրի 474 հա
տարածքում: Մարդկանց հեռու պահելը կարող է ունենալ որոշակի օգուտ (կնվազի
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կենդանիներին անհանգստություն պատճառելը),

սակայն

արածեցման

կազմակերպման

փոփոխությունները կարող են ընդհանուր առմամբ բացասական ազդեցություն ունենալ, քանի
որ բնորոշ տեսակների և ընդհանուր տեսակների հարստությունը կապված է ավանդական
արածեցման կազմակերպման հետ: Ընդհանուր առմամբ 1805 հա կարող է ազդեցության
ենթարկվել հողի օգտագործման և կառավարման առումով, և սա Ծրագրի ընդհանուր
զբաղեցրած տարածքն է բնական կենսամիջավայրի վրա:

Նկար 5.7.1. Ծրագրի զբաղեցրած տարածքը կենսամիջավայրերի տիպերի վրա

Մոտավորապես 900 հա ենթալպյան մարգագետիններ և 130 հա ենթալպյան մարգագետիններ ալպյան տարրերով կենթարկվեն ազդեցության: Սրանք տեսակներով հարուստ և
յուրահատուկ բնական կենսամիջավայրերն են, որոնք կրելու են Ծրագրի ազդեցությունը:
Չնայած գիհու թուփը նույնպես համարվում է պահպանման տեսակետից կարևոր, այս բուսականության տիպը առավել լայնորեն ներկայացված է շրջակա տեղանքում: Ինչպես նաև, լինելով
էնդեմիկ բույսերի համար կարևոր, քարքարոտ տարածքները կարևոր են վայրի բնության
տեսանկյունից, քանի որ դրանք ներառում են հարմար կենսամիջավայր սողունների համար:
Նմանապես, Ծրագրի զբաղեցրած տարածքի և տարածքի սահմաններում գտնվող կիրճը
բազմացման համար կարևոր կենսամիջավայր է թռչունների համար: Ընդհանուր առմամբ
բնական կենսամիջավայրը կարևոր նշանակություն ունի առանձնացված բոլոր տեսակների
համար, ինչպես նաև այն համարվում է կրիտիկական կենսամիջավայր Մատնունի ծիրանավոր
բուսատեսակի և Գորշ արջի համար: Վայրի բնության վրա ազդեցություններն առավել
մանրամասն քննարկվում են հաջորդ բաժիններում: Այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ է իմանալ
բնական կենսամիջավայրի դերը այդտեղ գտնվող՝ ազգային և միջազգային մակարդակով
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վտանգված տեսակների համար:
Ծրագրի զբաղեցրած տարածքի շուրջը ավելի ընդարձակ տարածքը մեծապես կազմված է
բնական կենսամիջավայրից, ուստի այսպիսի կենսամիջավայրը շրջանցելու նպատակով ենթակառուցվածքի տեղափոխման տարբերակները շատ սահմանափակ են (մասնավորապես, հաշվի
առնելով, որ հանքափոսերի տեղադիրքը փոխել չի կարելի, և գործնական սահմանափակումներ
են առկա, կապված այն հանգամանքի հետ, թե հանքափոսերից որքան հեռու կտեղադրվեն հիմնական ենթակառուցվածքները, ինչպես օր.՝ ԴԱԼ-ը և ԿՏՀ-ն): Չնայած ամեն ինչ արվել է հնարավորության սահմաններում շրջանցել առաջնահերթ կարևորության կենսաբազմազանության
տարածքները (ինչպես նկարագրվում է 5-րդ գլխում), այս պարագայում ակտուալ է շրջանցելու և
ազդեցությունները

նվազագույնի

հասցնելու

հետ

կապված

մեղմացման

հիերարխիայի

կիրառումը:
Մատնունի

ծիրանավոր

բուսատեսակի

համար

կրիտիկական

կենսամիջավայրի

վրա

ազդեցությունները
Բնական և կրիտիկական կենսամիջավայրի գնահատման փաստաթղթում մանրամասն
նկարագրվում են կրիտիկական կենսամիջավայրի վրա Ծրագրի գործողությունների ազդեցությունները: Ֆիզիկական ազդեցություն կլինի Մատնունի ծիրանավոր բուսատեսակի համար
չափազանց կարևոր առաջին կարգի կրիտիկական կենսամիջավայրի վրա, մասնավորապես
բացահանքերի ստեղծման արդյունքում: Ըստ նախագծի, դրանք ընկած են ալպյան տարրերով
ենթալպյան մարգագետիններում և ենթալպյան մարգագետինների միջավայրում, որի սահմաններում՝ քարքարոտ հիմքի վրա աճում է Մատնունի ծիրանավորը: Ֆիզիկական զբաղեցրած
տարածքը 150.5 հա է, որը կազմում է կրիտիկական կենսամիջավայրի ընդհանուր տարածքի
(1200 հա) 12,5%-ը: Ծրագրի իրականացման ժամանակ տեղափոխվել է պոպուլյացիայի՝ հանքափոսերի սահմաններում գտնվող հատվածը (տես ստորև): Սայկայն հետագա ազդեցություններ
կարող են լինել մնացած բույսերի վրա՝ կարճատև (ֆուգիտիվ) փոշու և բույսի աճը ապահովող
ապարների շուրջը միկրոկլիմայի փոփոխության հետևանքով կենսամիջավայրի որակի
նվազման պատճառով: Տիգրանես, Արտավազդես և Էրատո գագաթների բացահանքերի զբաղեցրած տարածքի սահմաններում 2012-2014թթ. արձանագրված 1560 բույսերը կազմում են գրանցված բույսերի 33%-ը և Ամուլսարի գնահատված ենթապոպուլյացիայի 21%-ը: Եվս 377 բույս
հայտնաբերվեց 2015թ. բացահանքերի տեղամասում: Ծրագրի գործողությունների հետևանքով
խախված տարածքում առկա էր ևս 607 բույս, և 1621 բույս շահագործման համար նախատեսվող
արգելված տարածքի սահմաններում, սակայն այն փաստը, որ դրանք աճում են ապառաժների
վրա, նրանց դարձնում են պակաս զգայուն հողատեսքի փոփոխման ազդեցությունների նկատմամբ, քան ենթալպյան մարգագետնային բուսականությունը, որոնց հետ դրանք կապված են:
Իրականացվել է բացահանքերի տարածքում և դրանց շրջակայքում աճող բույսերի
հետազոտություն: ՀՀ բնապահպանության նախարարության տրամադրած թույլտվության համաձայն 2015թ. աշնանը բույսերը բացահանքերի տարածքից տեղափոխվեցին ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտին կից Սևանի բուսաբանական այգի: Այս աշխատանքն իրականացվեց
որպես Ծրագրի ազդեցությունների մեղմացման միջոցառում, ինչպես որոշված էր 2014թ.
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Տեխնիկատնտեսական հիմնավորման համար կազմված ԲՍԱԳ-ի v9f տարբերակում, իսկ
թույլտվությունը տրվել էր ԲՍԱԳ-ի v9f տարբերակում ներկայացված գծապատկերների և
նկարների հիման վրա: Տեղափոխված բույսերի թիվը 1686 էր, և դրանք տեղափոխվել էին հենց
այն նույն տարածքից, որն ուսումնասիրվել էր 2012-2014թթ.: Բույսերի հետազոտված
թվաքանակի (1560) և հավաքված թվաքանակի տարբերությունը պայմանավորված էր այն
հանգամանքով, որ հետազոտության ժամանակ որոշ բույսեր աչքից վրիպել էին և բաց էին
թողնվել, ինչպես նաև այն պատճառով, որ բույսերը հաճախ աճում են կոշտերի մեջ, որոնք
կարող են միայն փխլվել ապառաժների միջից հանելուց: Որոշ բույսեր (251) թողնվել է տեղում,
որովհետև դրանք աճում էին այնպիսի վայրերում, որտեղ փորձել հավաքելը շատ վտանգավոր
է, իսկ մյուսները թողնվել էին, որպեսզի 2016թ. դրանք սերմնակալեն:

Նկար 5.7.2. Ծրագրի ազդեցությունը կրող Մատնունի ծիրանավոր
բուսատեսակի կրիտիկական կենսամիջավայրը

Հիմնական հանքատար ճանապարհի տեղափոխումը Ամուլսարի արևմտյան կողմը այն
մոտեցնում է նախատեսվող Էրատոյի բացահանքի հարավ-արևմտյան կողմում գտնվող
տարածքին, որտեղ կան Մատնունի ծիրանավորի զգալի թվով առանձնյակներ: Հանքատար
ճանապարհի ծրագիրը նախագծվում է այնպես, որ հնարավոր լինի շրջանցել այս բոլոր
բույսերը, բացառությամբ թուլացած, ազատ վիճակում գտնվող մեկ գլաքարի: Այս գլխում
ներկայացված գնահատումը հիմնված է այն ենթադրությունների վրա, որ Էրատոյի վրա գտնվող
բույսերը, բացառությամբ վերը նշված գլաքարի վրա աճող բույսերի, չեն վնասվի կամ վերացվի
շինարարության, շահագործման կամ հանքի փակման ժամանակ: Անշուշտ, հանքի զբաղեցրած
տարածքից

բույսերի

տեղափոխման

համար

բնապահպանության

նախարարությունից
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ստացված թույլտվության պահանջն է, որ ոչ մի լրացուցիչ բույս չի վնասվելու: 2014թ. Էրատոյում
ստեղծվեցին մշտադիտարկման կետեր, որի նպատակն էր որոշել, թե արդյոք կա որևէ
ազդեցություն Մատնունի ծիրանավորի վրա փոշու նստվածքագոյացումից:
Մշտաբնակ և բնադրող թռչունների պոպուլյացիաներ
Ծրագրի ազդեցության տարածքը ներառում է բազմազան և կարևոր կենսամիջավայր
շատ թռչնատեսակների համար, այդ թվում մի քանի այն տեսակների, որոնք գրանցված են ՀՀ
Կարմիր գրքում և/կամ ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում: Այստեղ հակիրճ նկարագրվում են
առաջնային կարևորության տեսակների և ընդհանուր առմամբ բնադրող պոպուլյացիաների
վրա Ծրագրի գործողությունների հետևանքները:
ԲՊՄՄ-ի Կարմիր ցուցակում գրանցված (որպես անհետացման վտանգի տակ գտնվող
տեսակ) գիշանգղի (Neophron percnopterus) մեկ զույգ բնադրում է Արփա գետի կիրճում:
Ենթադրվում է, որ Ծրագրի գործողությունների արդյունքում բույնը ազդեցությունների չի
ենթարկվի (առաջարկվող ջրառի կետը և խողովակաշարը բնին մոտ չեն), սակայն թռչունները
կարող են տուժել՝ կորցնելով իրենց կերավայրը Ծրագրի ազդեցության տարածքի սահմաններում: Այդուհանդերձ 2013թ. և 2014թ. անցկացված մշտադիտարկումները ցույց տվեցին, որ զույգը
իր սնվելու ամբողջ ժամանակի շատ փոքր մասն է օգտագործում Ծրագրի ազդեցության
տարածքը. հետևաբար ենթադրվում է, որ Ծրագրի ազդեցությունը էական չի լինի:
Բալոբանը (Falco cherrug). ըստ ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի, նույնպես անհետացման
վտանգի տակ գտնվող տեսակ է, չնայած մինչ այժմ Ծրագրի ազդակիր տարածքում այս տեսակի
բազմացման ոչ մի նշան չի հանդիպել, ենթադրվում է, որ նրա վրա Ծրագրի ոչ մի էական
ազդեցություն չի լինի:
Գորայքի ԿԹՏ-ում տափաստանային հողմավար բազեների (Falco naumanni) համար
Ծրագրի հետևանքները նույնպես ուսումնասիրվել են՝ համոզվելու, որ տեղամասի ամբողջականության կամ նրա նախատեսված որակները ապահովելու հնարավորության վրա էական
բացասական ազդեցություն չի լինի: Գարնանն ու աշնանը տափաստանային հողմավար
բազեներն ունեն որս անելու նախընտրելի վայրեր, այդ թվում Ամուլսարի՝ դեպի հարավ նայող
խոտածածկ լանջերը, որը կարող է ազդեցություն կրել հանքից և մինչև հանք երթևեկությունից:
Ակտիվությունն ու աղմուկը կարող է վախեցնել նրանց, ինչպես նաև փոշու նստվածքագոյացման հետևանքով կարող է փչանալ նրանց սնվելու կենսամիջավայրը. փոշին կնստի բուսականության և տարածքում առկա բազմաթիվ մորեխների թրթուռների վրա, որոնցով այս թռչունները
սնվում են: Որոտանի հովտի մեծ մասը համարվում է կարևոր կենսամիջավայր ԿԹՏ-ի համար:
Փոխակրիչի և դրա հետ կապված սպասարկման ճանապարհի, ինչպես նաև հանքի մերձատար
ճանապարհի և ԿՏՀ-ի կառուցումը կազդի Գնդեվազից դեպի հարավ և արևելք ձգվող Արփայի
կիրճի և ձորի (այս կենսամիջավայրը հատկապես նպաստավոր է կարմիր բադի և սպիտակափող սոխակի) հետ առնչվող թռչունների բազմացման բարձրակարգ կենսամիջավայրի վրա:
Մնացած կենսամիջավայրը կարող է ազդեցություն կրել շահագործման ընթացքում աղմուկի,
խախտման և լուսավորության պատճառով: Գիշատիչ թռչունները կարող են բախվել օդով
անցնող էլեկտրահաղորդման լարերին՝ լուսավորվող տարածքներում: Ջրի աղտոտումը և սննդի
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շղթայում ծանր մետաղների թափանցումը նույնպես կարող են ազդել թռչունների բազմացման
արդյունավետության վրա, եթե մեղմացման միջոցառում չլինի:
Բնական բուսականության վրա Ծրագրի զբաղեցրած տարածքով և շինարարության ու
շահագործման հետ կապված խախտմամբ պայմանավորված՝ կարող են ազդեցություններ լինել
Կարմիր գրքում որպես խոցելի տեսակ գրանցված որոշ մշտաբնակ թռչունների բազմացման
արդյունավետության վրա: Դրանցից են՝ կարմիր բադը, մարգահավը, փոքր արծիվը, գաճաճ
արծիվը, ցախաքլորաորսը, քարարծիվը և օձակեր արծիվը: Որոշ տեսակների բազմացման արդյունավետության վրա նույնպես կարող են լինել ազդեցություններ, եթե ծանր մետաղներ
ներմուծվեն սննդի շղթա կամ աղտոտվեն մակերևութային ջրերը: Կարմիր բադը 2013 և 2015թ.,
սակայն ոչ 2014թ., բազմանում էր Ծրագրի ազդակիր տարածքում և հավանաբար ազդեցություն է
կրում ջրային կենսամիջավայրի կորստի կամ աղտոտման հետևանքով:
Փոխակրիչի և դրա հետ կապված սպասարկող ճանապարհի, հանքի մերձատար ճանապարհների, ԿՏՀ-ի, ինչպես նաև Արփա գետից ջրառի խողովակաշարի կառուցումը կարող է
ազդել Արփայի կիրճի և Գնդեվազից դեպի հարավ և արևելք ձգվող ձորակի հետ կապված
թռչունների բազմացման բարձրակարգ կենսամիջավայրի վրա: Այս կենսամիջավայրը կարևոր է
սպիտակափող սոխակի (ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցվել է որպես DD <անբավարար տվյալներ>)
համար, որը բնադրում է այստեղ, և ոչ մի այլ տեղ Ծրագրի ազդեցության տարածքում այն
բազմանալիս չի հայտնաբերվել: Այս վայրը հատկապես նպաստավոր է կարմիր բադի համար,
քանի որ կիրճը հարմարավետ ջրային օբյեկտին մոտ է:
Սնվելու համար նպաստավոր մնացած կենսամիջավայրը կարող է ազդեցություն կրել
շահագործման ժամանակ աղմուկից, անհանգստությունից և լուսավորությունից, ինչպես նաև
հնարավոր է, որ գիշատիչ թռչունները բախվեն օդով անցնող էլեկտրահաղորդման գծերին,
մասնավորապես ավելի մեծ բարձրությունների վրա լուսավորվող տարածքներում:
Չվող գիշատիչ թռչուններ
2013թ. գարնանն ու աշնանն իրականացված գիշատիչ թռչունների մանրակրկիտ հետազոտությունները հաստատեցին, որ միջազգային և ազգային մակարդակով անհետացման
սպառնալիքի տակ գտնվող որոշ տեսակներ, մասնավորապես՝ գիշանգղը, սև անգղը, տափաստանային մկնաճուռակը, մեծ ենթաարծիվը, գերեզմանաարծիվը և կարմաոտ բազեն պարբերաբար օգտվում են Ծրագրի ազդեցության տարածքից: Այդ տարածքից օգտվող գիշատիչ
թռչունների թիվը չէր հասնում կրիտիկական կենսամիջավայր համարվելու համար ԿՍ 6-ի
սահմանած շեմին, սակայն Ծրագրի ազդակիր տարածքը ազգային մակարդակով կարևոր
նշանակություն ունի միգրացիոն չուի ժամանակ գիշատիչ թռչունների կանգառի համար, որը
ընդարձակ և համեմատաբար չցրված կերի և հանգստանալու պայմաններ է ապահովում:
Ծրագրի գործողությունների արդյունքում էական ազդեցություններ չեն ակնկալվում, սակայն
ժամանակի ընթացքում կարող են հավաքական ազդեցություններ լինել հողի խախտումներով,
ինչպես նաև հողօգտագործման փոփոխություններով պայմանավորված, որոնք կարող են
հանգեցնել կերային օբյեկտների պոպուլյացիաների կրճատման: Բարձրության վրա օդային
էլեկտրահաղորդման գծերով հագեցած լուսավորության համակարգի տեղադրումը կարող է

621

գիշատիչ թռչունների բախման և մահվան պատճառ դառնալ, մասնավորապես գիշերը կամ վաղ
մթնշաղին թռչողների համար:
Գորշ արջ
ՎԶԵԲ-ի թիվ 6 ԿՊ-ի համաձայն Ծրագրի ազդեցության տարածքը համարվում է կրիտիկական կենսամիջավայր գորշ արջի համար, քանի որ այն ընգրկված է ԵՄ Կենսամիջավայրերի
դիրեկտիվի: Սա նշանակում է, որ Ընկերությունը պետք է երաշխավորի, (i) որ չեն վնասվում
կամ վերացվում գորշ արջի բազմացման վայրերի էկոլոգիական ֆունկցիոնալ հատկությունները
և

հանգստանալու

վայրերը,

և

(ii)

որ

Ծրագրի

գործողությունների

արդյունքում

անհանգստություն չի պատճառվի, որը կազդի տեսակների գոյատևման կամ բազմացման
արդյունավետության վրա, կամ կկրճատվի նրանց ժամանակավոր զբաղեցրած տարածքը:
Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ մինչև արջը կարող է ազդեցություն կրել,
չնայած

լուսանկարված

առանձնյակների

թիվը

հաստատելու

համար

անհրաժեշտ

են

վերջնական արդյունքները: Ամուլսար լեռան վրա առկա է կենսամիջավայր, որը պարբերաբար
օգտագործվում է մշտապես ներկա երկու էգերի և տարբեր տարիքի ձագերի: Երեք հասուն
արուն պարբերաբար այցելում են այդ տարածք: Հաստատվել է, որ Արշակի առանձնացված
անձեռնմխելի տարածքում կան որջեր: Ամուլսարի արևմտյան լանջերին՝ Սարավան գյուղի
հյուսիսում գտնվող անտառածածկ տարածքը բազմացման համար կարևոր կենսամիջավայր է:
Արջերը նաև ծիրան են ուտում, և ԿՏՀ-ի կառուցման և շահագործման արդյունքում նրանք
կկորցնեն կերի պաշարի որոշ մասը (չնայած կրճատվող պաշարը շատ փոքր մաս կկազմի):
Լուսավորությունը և աղմուկը գիշերային ժամերին կարող են ստիպել արջերին փորձել
տեղափոխվել այլ վայրեր: Ծրագիրը քայլեր է ձեռնարկել կենսամիջավայրը պահպանելու
ուղղությամբ: Դա Արշակի առանձնացված անձեռնմխելի տարածքն է: Այս ազդեցությունները
հնարավոր չէ գնահատել, մինչև չլինեն վերջնական արդյունքները, որը թույլ կտա առավել
ընդարձակ տեղանքում գնահատել արջերի թիվը և համեմատել ազդակիր պոպուլյացիայի հետ:
Շարունակական

մշտադիտարկման

և

փոխհատուցման

միջոցառումների

մշակման

մոտեցումները մանրամասն ներկայացված են տեսակներին առնչվող գործողությունների
պլանում:
Բեզոարյան այծի պոպուլյացիան կենտրոնացած է Հերհերի պետական արգելավայրում,
Արփայի կիրճում, ինչպես նաև Ջերմուկի ազգային պարկի համար առաջարկվող տարածքում:
Լուսանը նկատվել է Ծրագրի հարակից տարածքներում, ուստի հնարավոր է, որ այն կարող է
ազդեցություն կրել պատճառվող անհանգստության հետևանքով: Սակայն լուսաններն ավելի
շատ են քաշվում մարդկանց ներկայությունից, հետևաբար նրանք կարող են տեղափոխվել, երբ
շինարարությունն ու շահագործումն սկսվի:
Երկարաբեղիկ բզեզներ
Սրանք չեն արձանագրվել այն տարածքներում, որտեղ Ծրագրի գործողությունների արդյունքում տեղի են ունենալու էական փոփոխություններ, և ենթադրվում է, որ ազդեցության չեն
ենթարկվի: Այնուամենայնիվ, զգուշավոր մոտեցում է ցուցաբերվում՝ հաշվի առնելով ազգային
մակարդակով նրանց կարևոր նշանակությունը:
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Աղյուսակ 5.7.6 Նախքան մեղմացման միջոցառումներ իրականացնելը հավանական բնապահպանական ազդեցությունների համառոտ նկարագիրը
(ազդեցությունների ենթարկվող կենսաբազմազանության առաջնահերթ կարևորության ընկալիչների համար)
Ելակետային վիճակի հետազո- Ընկալիչի հնարավոր ենթարկվածությունը
տությունների և գնահատման Ծրագրի
շահագործման
արդյունքում
արդյունքում
բացահայտված ազդեցություններին
առաջնահերթ
կարևորության
ընկալիչներ

Զգայունություն

Խոցելիություն

առաջացած

Ազդեցության
մեծությունը

Բուսատեսակներ և բուսականություն
Բնական կենսամիջավայր, այդ թվում՝
Հանքի զբաղեցրած տարածքի մեծ մասը գտնվում է տեսակներով
հարուստ
ենթալպյան
մարգագետիններում`
Տեսակներով հարուստ ենթալպընդգրկելով ենթակառուցվածքների (հանքատար ճանայան մարգագետիններ և ալպյան
Բարձր (հեռացված
պարհներ, հանքափոսեր և ջարդիչ կայան) զբաղեցրած 254 հա
տարրերով ենթալպյան մարգաբուսականություն)
տարածքը և ևս 126 հա բուֆերային գոտում: Լեռան՝ ալպյան
գետիններ
տարրերով ենթալպյան մարգագետինների մի մեծ հատված
նույնպես ազդեցություն է կրում (ընդհանուր 103 հա):

Չափավոր, քանի որ բուսականության այս տիպերը լայնորեն տարածված են տարածաշրջանում:
Այնուամենայնիվ,
պայմանները Էական
վատթարանում են նաև ողջ տարածաշրջանում, և այդ տիպերն ինչպես
հարկն է պաշտպանված չեն ՀՀ-ում:

Բարձր (հազվագյուտ աճելավայր
Նախատեսվող ԿՏՀ-ի տարածքում և փոխակրիչի միջանցքում
Թփուտներով (մասնավորապես
Ամուլսարում, բայց առավել տատեղ-տեղ առկա են գիհու թփուտներ: Ծրագրի զբաղեցրած տա- Բարձր (հեռացված
գիհու) հարուստ բուսականուրածված է Ջերմուկի ԿԹՏ-ում,
րածքը բուսականության այս տիպի վրա կկազմի ընդհանուր 66 բուսականություն)
թյուն
որտեղ արածեցման ինտենսիվուհա:
թյունը ցածր է)
Մշտական զբաղեցվող տարածք լեռնամարգագետինների (39
հա), լեռնամարգագետնային տափաստանների (37 հա) և
գերխոնավ տարածքների (5 հա) վրա՝ ԴԱԼ-ի, հանքատար և
Բնական և կիսաբնական բուսամերձատար ճանապարհների առկայությամբ պայմանավորված:
կանության այլ տիպեր. լեռնաԲնական բուսականության լրացուցիչ այլ տարածքներ
մարգագետիններ, լեռնամարգաԲարձր
Չափավոր
նույնպես կարող են ժամանակի ընթացքում փոփոխվել` հողօգգետնային տափաստաններ, գերտագործման հարկադիր փոփոխության պատճառով: Խախտխոնավ տարածքներ
ված բուսականության ծածկումը մոլախոտերով, օր.` Astragalus
aureus և Verbascum laxum, կարող է բերել բուսականության
կազմի երկարաժամկետ փոփոխությունների:
Այս տեսակները լայն տարածված են Ծրագրի ազդակիր
Ցածր (տեսակները լայն տարածված
22 էնդեմիկ բուսատեսակներ
Բարձր
տարածքում՝ բացառությամբ Մատնունի ծիրանավորի
տարածաշրջանում)
Նախատեսվող հանքափոսերը և այլ ենթակառուցվածքները
Մատնունի ծիրանավորի ԱմուլԲարձր է, որովհետև աշխարհում
տեղակայված են մատնունի ծիրանավորի համար «Չափանիշ
սարի
ենթապոպուլյացիա
հաստատված
հինգ
պոպուլյա1»
կրիտիկական
կենսամիջավայրի
սահմաններում: Բարձր
(առաջին կարգի կրիտիկական
ցիաներից մեկն է, և այդ պոպուլյաՀանքարդյունահանման արդյունքում կորստից խուսափելու
կենսամիջավայր – ՄՖԿ ԿՍ6)
ցիաների չափերը հայտնի չեն:
նպատակով Ամուլսարից տեղափոխվել է պոպուլյացիայի 33%-

Էական

Էական

Չեզոք-չափավոր

Էական
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Աղյուսակ 5.7.6 Նախքան մեղմացման միջոցառումներ իրականացնելը հավանական բնապահպանական ազդեցությունների համառոտ նկարագիրը
(ազդեցությունների ենթարկվող կենսաբազմազանության առաջնահերթ կարևորության ընկալիչների համար)
Ելակետային վիճակի հետազո- Ընկալիչի հնարավոր ենթարկվածությունը
Զգայունություն
տությունների և գնահատման Ծրագրի
շահագործման
արդյունքում
առաջացած
արդյունքում
բացահայտված ազդեցություններին
առաջնահերթ
կարևորության
ընկալիչներ
ը: Մյուս բույսերը վնաս կկրեն առնչվող ենթակառուցվածքների
(ճանապարհներ կամ կածաններ) շինարարության, ինչպես
նաև հնարավոր ծանր մետաղներ կամ այլ աղտոտիչ նյութեր
պարունակող կարճատև փոշու նստվածքագոյացման կամ
միկրոկլիմայի տեղայնացված փոփոխությունների հետևանքով,
ինչը կարող է ազդել ջրերի առկայության վրա:
Թռչուններ
Մշտաբնակ բազմացող թռչունների պոպուլյացիաները
Միայն մեկ բազմացող զույգ է եղել Ջերմուկի կիրճում:
Բազմացման վայրը չի ենթարկվի Ծրագրի հետևանքով
Ազդեցության
ենառաջացող որևէ ազդեցության: Այն Ծրագրի զբաղեցրած գոտու
թարկվող
զույգի
սահմաններում չէ, և այդ տեղանքում խախտման մակարդակհամար բարձր է
ները չեն փոխվի: Ծրագրի ազդեցության տարածքում կեր
(կերի հայթայթման
հայթայթող գիշանգղը կարող է ենթարկվել Ծրագրի ազդեցուկենսամիջավայրի
Գիշանգղ (Neophron percnopterus) թյուններին` կերի հայթայթման տարածքի կորստի կամ թունակորուստ),
ցածր`
վորման պատճառով, եթե, օր.՝ թռչունները ուտեն ծանր մետաղազգային
կամ
ներով աղտոտված կեր, եթե մեղմացման միջոցառումներ չիրատարածաշրջանականացվեն: Այդուհանդերձ, 2013 և 2014թթ. գարնանը
յին պոպուլյացիայի
իրականացված մոնիտորինգը ցույց տվեց, որ զույգը Ծրագրի
առումով
ազդակիր տարածքից օգտվում է՝ ծախսելով սնվելու ժամանակի շատ փոքր հատվածը:
Երեք անգամ նկատվել է միգրացիոն չուի ընթացքում (չորս
թռչուն): Ենթադրվում է, որ փոքր թվաքանակով առանձնյակներ
մշտապես բնակվում են առավել ընդարձակ տարածքում:
Բարձր (կերավայրի
Բալոբան (Falco cherrug)
Ծրագրի գործողությունների արդյունքում չեն ենթարկվում ոչ
կորուստ)
մի էական ազդեցության, քանի որ դրանք հազվադեպ էին հանդիպում և Ծրագրի տարածքում բազմացման հաստատված
նշանների չկան:
Նախընտրելի որսի տարածքը նախկին շինարարական ճամբաԲարձր (կերավայրի
Տափաստանային
հողմավար րի հարևանությամբ և Ամուլսարի հարավային կողմում կարող
կորուստ
և
բազե
է փչանալ փոշու նստվածքագոյացման, բուսականության
խաթարում)
տրորման և մորեխների թրթուռների (որոնցով նրանք սնվում

Խոցելիություն

Ազդեցության
մեծությունը

Ցածր (կերի հայթայթման լայնատարած
այլընտրանքային Չեզոք
կենսամիջավայր)

Ցածր (կերի հայթայթման լայնատարած այլընտրանքային կենսա- Չեզոք
միջավայր)

Չափավոր

Չեզոքից
չափավոր
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Աղյուսակ 5.7.6 Նախքան մեղմացման միջոցառումներ իրականացնելը հավանական բնապահպանական ազդեցությունների համառոտ նկարագիրը
(ազդեցությունների ենթարկվող կենսաբազմազանության առաջնահերթ կարևորության ընկալիչների համար)
Ելակետային վիճակի հետազո- Ընկալիչի հնարավոր ենթարկվածությունը
տությունների և գնահատման Ծրագրի
շահագործման
արդյունքում
առաջացած
արդյունքում
բացահայտված ազդեցություններին
առաջնահերթ
կարևորության
ընկալիչներ
են) թվի կրճատման պատճառով:
Փոխակրիչի և սպասարկման ճանապարհների, ինչպես նաև
հանքի մերձատար ճանապարհների, ԿՏՀ-ի և Արփա գետից
ջրառի խողովակաշարի կառուցումը կազդեն թռչունների
բազմացման կենսամիջավայրի որակի վրա, մասնավորապես
կարմիր բադի և սպիտակափող սոխակի համար, որոնք
բնադրում են ԿՏՀ-ի հյուսիսում գտնվող քարքարոտ կիրճում:
Մնացած կենսամիջավայրը կարող է ազդեցություն կրել շահաՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված այլ
գործման ընթացքում աղմուկի, խախտման և լուսավորության
թռչնատեսակներ, որոնք բազմապատճառով: Գիշատիչ թռչունները կարող են բախվել
նում են Ծրագրի ազդակիր տաբարձրության վրա անցնող էլեկտրահաղորդման լարերին,
րածքում
մասնավորապես լուսավորվող տարածքներում: Բազմացման
արդյունավետության վրա կարող են ազդել նաև ջրի աղտոտման և ծանր մետաղների՝ սննդի շղթա ներմուծման
հետևանքով, եթե մեղմացման միջոցառում չիրականացվի:
Ներկայումս Ամուլսարի վրա բազմացող լեռնային թռչունները
ենթալպյան տարածքներում կարող են աղմուկի և խանգարման
ազդեցություն կրել:
Ազդեցություններ կարող են լինել չվող գիշատիչ թռչունների
կերի հայթայթման որոշ կենսամիջավայրերի վրա` ինչպես
զբաղեցրած տարածքում կենսամիջավայրի կորստի, այնպես էլ
հողօգտագործման փոփոխությունների հետևանքով, որոնց
Չվող թռչուններ, մասնավորապես արդյունքում երկարաժամկետ պայմաններում նվազում են
գիշատիչ թռչուններ
մանր
կաթնասունների
պոպուլյացիաները
և
կերի
առկայության հնարավորությունները: Հանգստանալու համար
չխախտված կենսամիջավայրի առկայությունը նույնպես
կնվազի:

Զգայունություն

Խոցելիություն

Ազդեցության
մեծությունը

Բարձր (սնվելու և
բազմանալու
կենսամիջավայրի
Բարձր (այս տեսակները անհեԷական
կորուստ և մնացած տացման վտանգի տակ են)
կենսամիջավայրի
որակի նվազում

Բարձր

Մեղմ (կերի հայթայթման լայնատարած
այլընտրանքային
կենսամիջավայրի առկայություն:
Չվող թռչունները կերի հայթայթման
նպատակով երկար ժամանակ չեն
Չափավոր
անցկացնում Ծրագրի ազդեցության
տարածքում, ուստի դրանց սնվելու
կենսամիջավայրի միայն
փոքր
բաժինը կենթարկվի Ծրագրի ազդեցություններին:

Կաթնասուններ
Գորշ արջ (Ursus arctos)

Մինչև յոթ արջ պարբերաբար օգտվում է Ամուլսարում Բարձր
(շատ Բարձր (ըստ ՀՀ Կարմիր գրքի
նախատեսվող
հանքափոսերի
շրջակա
տարածքներից: զգայուն
է
կեն- խոցելի է, վտանգված է ողջ տա- Էական
Հանքափոսերով և տարածքի օգտագործման այլ սահմանափա- սամիջավայրի
րածաշրջանում):
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Ելակետային վիճակի հետազո- Ընկալիչի հնարավոր ենթարկվածությունը
տությունների և գնահատման Ծրագրի
շահագործման
արդյունքում
առաջացած
արդյունքում
բացահայտված ազդեցություններին
առաջնահերթ
կարևորության
ընկալիչներ
կումներով պայմանավորված այդ արջերը կկորցնեն իրենց կերավայրը: Նրանք կարող են կորցնել նաև բազմացման
կենսամիջավայրը
աղմուկի,
անհանգստության,
կենսամիջավայրի մասնատման և կերի պաշարի կորստի
պատճառով: Արջերը կարող են ենթարկվել պայթեցումներից,
հանքաքարի տեղափոխումից և գիշեր-ցերեկ աշխատող փոխակրիչից առաջացող աղմուկի ազդեցությանը: Մարդկանց
ներկայությունից առաջացող անհանգստություն, թույլ աղտոտում, որսագողության հավանականության աճ` ելնելով մուտքային սահմանափակումներից, աղտոտված խմելու ջրի կամ
սննդի շղթա ներթափանցած ծանր մետաղների ազդեցություններ, եթե մեղմացման միջոցառումներ չիրականացվեն:
Կարող են տեղափոխվել այլ տարածք` առաջացնելով որսագողության, որսի կամ այլ արջերի հետ մրցակցության վտանգ:
Բեզոարյան այծ
Պոպուլյացիան
կենտրոնացած
է
Հերհերի
պետական
արգելավայրում, Ջերմուկի կիրճում և Ջերմուկ ազգային
պարկի համար առաջարկվող տարածքում: Տեսակը չի
ենթարկվում Ծրագրի ազդեցություններին:
Լուսան
Շինարարության և շահագործման ընթացքում ազդեցության
կենթարկվի պատճառվող անհանգստության հետ կապված:
Խոցելիությունը համընկնում է գորշ արջի հետ, չնայած
Ամուլսարը
բազմացման
համար
նպաստավոր
կենսամիջավայր չի ապահովում լուսանի համար:

Անողնաշարավորներ
Երկարաբեղիկ

բզեզներ Տարածքները,

որտեղ

ելակետային

պայմանների

Զգայունություն

Խոցելիություն

Ազդեցության
մեծությունը

կորստի,
գիշերցերեկ
աղմուկից
խանգարման,
որակյալ պայմաններում
բազմացման, կերի հայթայթման և ձմեռային
քնի
կենսամիջավայրի կորստի, տեղաշարժման սահմանափակումների
նկատմամբ)

Բարձր (զգայուն է
Բարձր (թիվը նվազում
խախտման նկատտարածաշրջանում)
մամբ)

է

ողջ

Չեզոք
(ազդեցության չի ենթարկվում)

Բարձր (զգայուն է Բարձր (թիվը նվազում է ողջ
խախտման նկատ- տարածաշրջանում):
Հաշվի
մամբ)
առնելով
առավել
վտանգված
ենթապոպուլյացիաների
կարգավիճակը, ԵՄ-ում որոշվել է այս
տեսակի պահպանմանն ուղղված
Մեղմ
գործողություններ իրականացնել:
Այդուհանդերձ, դիտարկումներ են
կատարվել նաև նախատեսվող
Ջերմուկի
ազգային
պարկի
տարածքում, ուստի Ամուլսարը
նպաստավոր կենսամիջավայրը չէ

հետա- Բարձր

(տեղա- Բարձր (գրանցվել են վտանգված Չեզոք (հիմնական
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Ելակետային վիճակի հետազոտությունների և գնահատման
արդյունքում
բացահայտված
առաջնահերթ
կարևորության
ընկալիչներ
(Dorcadion sevangense, D. sisianum
Lazar և D. bistriatum)

Ընկալիչի հնարավոր ենթարկվածությունը
Ծրագրի
շահագործման
արդյունքում
ազդեցություններին

Զգայունություն

Խոցելիություն

առաջացած

զոտությունների ընթացքում արձանագրվել են բզեզները,
Ծրագրի զբաղեցրած գոտում չեն: Հավանական չէ, որ դրանք
կենթարկվեն Ծրագրի հետևանքով առաջացող ազդեցություններին:

շարժվող տեսակ- տեսակներ)
ներ
չեն,
շատ
զգայուն են հողօգտագործման փոփոխության
նկատմամբ)

Ազդեցության
մեծությունը

տարածքները,
որտեղ գրանցվել
են
տեսակները,
չեն ենթարկվում
ազդեցությունների)

Սողուններ
Հայկական

կամ

Ռադդեի իժ
(Vipera montivipera) և հայկական
լեռնատափաստանային
իժ
(Vipera) eriwanensis) և Կատվաօձ
(Tellescopus fallax)

Իժերի այս տեսակներն ընդգրկված են ՀՀ Կարմիր գրքում՝
որպես խոցելի տեսակներ, իսկ հայկական լեռնատափաստանային իժը որպես «խոցելի» տեսակ գրանցված է նաև ԲՊՄՄ-ի Բարձր (հողօգտա- Մեղմ, քանի որ հարմար կենսամիԿարմիր ցուցակում: Դրանք հանդիպում են քարքարոտ կենսա- գործման
էական ջավայրի ընդարձակ տարածքներ Մեղմ
միջավայրում` հիմնականում Ամուլսարի արևմտյան կողմում: փոփոխություն)
են մնում:
Հարմար կենսամիջավայր կլինի հանքափոսերի տարածքը, սակայն տեսակի նախընտրության համար շատ բարձր է:

Աղյուսակ 5.7.7. Ծրագրի գործողությունների հետևանքները լայն տարածված՝
դիմացկուն պոպուլյացիաներով կենսաբազմազանության վրա
Ընկալիչ

Ամփոփ նկարագիր
Արոտավայրերը,

որոնք

փոփոխվում

են

համեմատաբար

Բուսականություն ինտենսիվ
արածեցման
կամ
հովիվների
ճամբարների
և բուսատեսակներ առկայության պատճառով` նվազեցնելով առկա տեսակների
բազմազանությունը և առանձնահատուկ տեսակները:
Ծրագրի ազդեցության տարածքը կենսամիջավայր է ապահովում
մեծ թվով թռչնատեսակների համար, որոնք համարվում են
Թռչուններ
համեմատաբար կամ լայն տարածված են և ունեն դիմացկուն
պոպուլյացիաներ:
Կաթնասուններ
Ելակետային պայմանների ուսումնասիրություններով Ծրագրի
(այդ
թվում՝ ազդակիր տարածքում հայտնաբերվել է կաթնասունների մի
չղջիկներ)
քանի տեսակ, որոնք շրջանում կամ երկրում վտանգված չեն,

Ծրագրի հետևանքները
Առաջացող ազդեցությունները ներառում են՝ խոտաբույսերի, բանջարեղենի և դեղատու
բույսերի հավաքման ծավալների ավելացում, հնարավոր է առաջացնելով թիրախային տեսակների պոպուլյացիաների նվազում: Այնուամենայնիվ, այս տեսակները սովորաբար
կարողանում են արդյունավետ վերականգնվել և բավականաչափ տարածված են,
որպեսզի դրանց պոպուլյացիաները կարողանան վերականգնվել:
Ծրագրի հետ առնչվող հողօգտագործման փոփոխությունները և խախտումները կազդեն
տարբեր թռչնատեսակների վրա, սակայն շատերը, լինելով համեմատաբար
տեղաշարժվող և հարմարվող, կկարողանան տեղափոխվել այլընտրանքային
տարածքներ:
Կաթնասունների վրա ընդհանուր առմամբ կազդեն կենսամիջավայրի կորուստը, հողօգտագործման փոփոխությունը, արգելքներից առաջացող հետևանքները, կենսամիջավայրի
մասնատումը և խախտումը: Կարող է լինել տեղի պոպուլյացիաների թվաքանակի
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դիմացկուն պոպուլյացիաներով կենսաբազմազանության վրա
Ընկալիչ

Ամփոփ նկարագիր
համեմատաբար տեղաշարժվող են և հարմարվող: Դրանց թվում
են չջիկների որոշ տեսակներ, որոնք նկատվել են Ծրագրի ազդեցության տարածքի ավելի լայն սահմաններում: Ելակետային
տվյալների ուսումնասիրության ընթացքում չի հաստատվել ՀՀ
Կարմիր գրքում գրանցված չղջիկների տեսակների առկայությունը:

Ծրագիրը կազդի ցամաքային և ջրային անողնաշարավորների
բազմազանության վրա, որոնցից շատերն ընդգրկված չեն ՀՀ
ԱնողնաշարաԿարմիր գրքում` չնայած Ծրագրի ազդեցության տարածքի մեծ
վորներ
(ցամամասն ինչպես հարկն է չի ուսումնասիրվել` անողնաշարաքային և ջրային)
վորների
ուսումնասիրության
ժամանակատարության
պատճառով:

Սողուններ
երկկենցաղներ

Ձկներ

և

Ծրագրի ազդակիր տարածքում նկատվել են սողունների մի քանի
տեսակներ: Ծրագրի գործողությունների ազդեցությունները կրող
երկկենցաղները ընդհանուր առմամբ լայն տարածված են:

Ծրագրի ազդեցության տարածքի ելակետային պայմանների
հետազոտությունների ընթացքում էնդեմիկ կամ ՀՀ Կարմիր
գրքում ընդգրկված ոչ մի ձկնատեսակ չի բացահայտվել: Չնայած
կենսազանգվածի և պոպուլյացիայի չափերի կտրուկ նվազմանը,
որ տեղի է ունենում մի շարք ռիսկերի և ճնշումների առկայության
պատճառով, առկա ձկնատեսակները կենսաբազմազանության
պահպանման տեսանկյունից վտանգված չեն:

Ծրագրի հետևանքները
նվազում, սակայն պոպուլյացիաները բավականաչափ դիմացկուն են, որպեսզի
կարողանան ինքնուրույն վերականգնվել: Ենթադրվում է, որ չղջիկներն ունեն դիմացկուն
պոպուլյացիաներ և սնվելու հարուստ կենսամիջավայրեր՝ անկախ Ծրագրի գոյությունից:

Անողնաշարավորների համար ամենակարևոր տարածքներն ընդհանուր առմամբ
Ծրագրի ազդեցության գոտու սահմաններից դուրս են: Ջրի որակի մոնիտորինգի
շրջանակում կատարվել է ջրային անողնաշարավորների նմուշառում: Չեն գրանցվել
վտանգված տեսակներ: Ծրագիրը կարող է ուժեղացնել ջրի որակի վրա առկա
ազդեցությունները`
ընդարձակ
տարածքներից
բուսականության
հանման,
մակերևութային ջրերի վրա նստվածքների և կարճատև փոշու նստվածքի ձևավորման
միջոցով:
Ելակետային պայմաններում սողունների համար հիմնական ռիսկը որսի կենսազանգվածի նվազումն է, որ տեղի է ունենում արոտավայրերի որակի վատացման հետևանքով: Շահագործման ընթացքում Ծրագրի գործողությունները կհանգեցնեն սողունների
կենսամիջավայրի ընդհանուր հասանելիության նվազման: Ծրագրի արդյունքում
կվերանան նաև որոշ գերխոնավ տարածքներ, որտեղ կան երկկենցաղների պոպուլյացիաներ: Գերխոնավ տարածքների և ջրհոսքերի աղտոտումը նույնպես կարող է ազդել
երկկենցաղների պոպուլյացիաների վրա:
Ծրագիրը կարող է ազդել Որոտան և Արփա գետերի ձկների պոպուլյացիաների վրա: Շինարարության ընթացքում ջրառը կատարվելու է Որոտան և Արփա գետերից: Սկզբնական
վիճակում ձկների պոպուլյացիաներն ավելի քիչ են, քան պետք է լինեն` ջրահոսքերում
առկա արհեստական արգելքների, ներառյալ հիդրոէլեկտրակայանների պատճառով:
Չկան ձկների անցատեղեր: Օր.՝ Սպանդարյանի ջրամբարից ձկները չեն կարող գնալ
գետի վերին հոսանքները, և դա նվազեցնում է պոպուլյացիաների աճը: Ծրագրի ջրային
հաշվեկշռի մոդելի համաձայն` հոսքի վրա ազդեցություններն աննշան կլինեն նույնիսկ
ցածր հոսքային ժամանակաշրջաններում: Աղտոտումից խուսափելու համար առաջարկվում են խիստ միջոցառումներ: Այնուամենայնիվ, որպես ազդեցությունների մեղմացման
նախազգուշական միջոցառում կարելի է դիտարկել ձկների անցատեղերի տեղակայումը:
Վերջինս զգալիորեն կբարելավի ձկների կենսամիջավայրը և կօգնի պոպուլյացիաներին
դարձնելու դիմացկուն Ծրագրի չնախատեսված ազդեցությունների հանդեպ, ներառյալ
ավտոմոբիլային մուտքի բարելավման հետևանքով ձկների պաշարների վրա ցանկացած
ավելացած ճնշումը և ձկների հնարավորությունների ավելացումը, կամ նստվածքների
ծավալների ավելացման հետևանքով ջրի որակի վատացումը:
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Տեղամաս կամ տարածք
Կովկասի կենսաբազմազանության
(Conservation International)

թեժ

կետ

Կովկասի խառն անտառների տարածաշրջան

Ծրագրի հետևանքների համառոտ նկարագրությունը
Ընդգրկում է ամբողջ ՀՀ-ն: Ծրագիրն ազդեցություն չունի թեժ կետի զգալի մասի վրա կամ այդտեղ պահպանման առումով
թիրախային համարվող տեսակների վրա:
Բնության համաշխարհային հիմնադրամի ընդարձակ 200 էկոշրջան: Ուսումնասիրվել է թիրախային կենսամիջավայրերի և
տեսակների առկայությունը, օր.` կովկասյան խառը լայնատերև անտառները: ԿՏՀ-ի տեղանքում մշակահողերի միջև հանդիպում են թփերով ծածկված բուսականության դեգրադացված կղզյակներ, որտեղ առկա է կովկասյան էնդեմիկ բուսատեսակ
(օր.`Diphelypaea tournefortii) և դանդաղ աճող թփեր (օր.` Juniperus polycarpus): Սրանք շատ լավ օրինակներ չեն ամբողջ Էկոտարածաշրջանի համատեքստում: Ծրագիրը նախագծվել է այնպես, որ չվնասի մնացած առանձին թփերը:

Պետական արգելավայրեր (Ջերմուկի անտառային, Հերհերի նոսրանտառային և Ջերմուկի
ջրաբանական)

Ազդեցությունների չեն ենթարկվում

Սևան ազգային պարկ

Ազդեցությունների չեն ենթարկվում

Առաջարկվող Ջերմուկի ազգային պարկ

ԿՏՀ-ն և հանքի որոշ մասերը տեսանելի կլինեն Պարկի որոշ հատվածներից:
Ծրագիրն ազդեցություն ունի Ջերմուկի ԿԹՏ-ի հետ առնչվող բնադրող թռչունների, ներառյալ՝ գիշանգղի (Neophron percnopterus), քարակաքավի (Alectoris chukar), կրետակերի (Pernis apivorus), եվրոպական ճնճղաճուռակի (Accipiter brevipes), քարարծվի
(Aquila chrysaetos), մարգահավի (Crex crex) կերի հայթայթման կենսամիջավայրի վրա: Ջերմուկի ԿԹՏ-ում պահպանվող
բազմացող գիշանգղը իր ժամանակի 20%-ն է անցկացնում Ծրագրի ազդեցության տարածքում՝ կերի հայթայթման
նպատակով: Բազեանման այլ թռչունները նույնպես օգտվում են Ծրագրի ազդեցության տարածքից, սակայն ունեն առատ
կերի հայթայթման այլընտրանքային այլ տարածքներ:
Ծրագրի ազդեցության տարածքի մի հատվածն ապահովում է կենսամիջավայր տափաստանային հողմավար բազեի (Falco
naumanni) բազմացող գաղութի, ինչպես նաև քարարծվի (Aquila chrysaetos) և տափաստանային ճուռակի (Buteo rufinus)
թիրախային տեսակների համար: Թռչունները հաճախ որս են անում Որոտանի հովտում և կարող են ազդեցություն կրել
հողատեսքի փոփոխման և խախտման արդյունքում:
2013-2014թթ. ընկած ժամանակահատվածում ԿԹՏ-ի մոտակայքում նկատվել է ընդամենը մեկ գիշանգղը:

Ջերմուկի
ԿԹՏ-ի
կենսաբազմազանության
հիմնական
տարածքը,
որը
որոշվել
է
ընտրության ընդունված չափանիշների հիման
վրա

Գորայքի
ԿԹՏ-ի
կենսաբազմազանության
հիմնական տարածքը, որը որոշվել է ընտրության ընդունված չափանիշների հիման վրա
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Հայկական լեռնատափաստանային իժը հանդիպում է ԿՏՀ-ի նախատեսվող տեղամասի
հարակից տարածքում: Մեկ այլ նպաստավոր կենսամիջավայր գոյություն ունի նաև Ամուլսար
լեռան արևմտյան կողմում: Հայկական լեռնատափաստանային իժը որպես խոցելի տեսակ
ընգրկված է նաև ԲՊՄՄ-ի Կարմիր ցուցակում: Տեսակը կենսամիջավայրի կորստի և խախտման
նկատմամբ խոցելի է:

5.7.6 Կենսաբազմազանության

և

էկոհամակարգերի

վրա

ազդեցությունների

մեղմացման միջոցառումներ
Բաժին 5.7.5-ում վերլուծության ժամանակ դիտարկվեցին հավանական ազդեցությունները, որոնք կարող են առաջանալ Ծրագրի գործողությունների արդյունքում, առանց մեղմացման
միջոցառումների: Նշված ազդեցությունների ամփոփ նկարագիրը ներկայացվում է Աղյուսակ
5.7.6-ում՝ առաջնահերթ կարևորության կենսաբազմազանության համար, և Աղյուսակ 5.7.7-ում՝
առավել դիմացկուն և լայն տարածված կենսաբազմազանության համար, իսկ Աղյուսակ 5.7.8ում՝ պահպանվող տարածքների և կենսաբազմազանության հիմնական տարածքների համար:
Ծրագրի` կենսաբազմազանության վրա ազդեցությունների մեղմացման ռազմավարությունը ուսումնասիրում է նշված ազդեցությունները՝ կիրառելով մեղմացման հիերարխիան: Այդ
ռազմավարությունը հիմնված է կենսաբազմազանության «հաշվեկշռի ոչ մի կորուստ»
չունենալու, ինչպես արտացոլված է Գեոթիմի Կենսաբազմազանության քաղաքականության
դրույթներում, ինչպես նաև ՄՖԿ ԿՍ6-ի և ՎԶԵԲ ԿՊ6-ի պահանջների համաձայն «հաշվեկշռի ոչ
մի կորուստ» կամ «հաշվեկշռի ավելացում» ապահովման վրա:
Ծրագրի մեղմացման ռազմավարությունը ներառում է՝


Ընդհանուր պլանը և վերահսկման միջոցառումները.
o

Ծրագրի նախագծման վաղ փուլում առաձնացված և իրականացված՝ կենսաբազմազանության հետ կապված ազդեցություններից խուսափելուն ուղղված միջոցառումներ,

o

Հանքարդյունաբերության ոլորտում լավագույն փորձի շրջանակներում իրականացնել
կենսաբազմազանության

վրա

ռիսկերը

կամ

ազդեցությունները

նվազեցնող

վերահսկողական միջոցառումներ,
o

Այլ ազդեցությունների, այդ թվում՝ ոչ կենսաբազմազանությանը վերաբերող ազդեցությունների մեղմացում (օր.՝ մակերևութային ջրերի աղտոտման կանխում), որը
նույնպես

կնվազեցնի

կենսաբազմազանության

և

էկոհամակարգերի

վրա

ազդեցությունների ռիսկեր, և


Մեղմացմանն ուղղված միջոցառումներ, որոնք գլխավորապես նախատեսված են կարգավորելու կենսաբազմազանության և էկոհամակարգերի վրա ազդեցությունները:
Աղյուսակ 5.7.9-ում հակիրճ նկարագրվում է ընդհանուր պլանն ու վերահսկողական միջո-

ցառումները: Առաջնահերթ կարևորության կենսաբազմազանության մեղմացման միջոցառումները ներկայացված են Աղյուսակ 5.7.11-ում, լայն տարածված և դիմացկուն կենսաբազմազանության համար՝ Աղյուսակ 5.7.12-ում, պահպանվող տարածքների և կենսաբազմազանության
կարևոր

այլ

տարածքների

համար՝

Աղյուսակ

5.7.13-ում:
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Աղյուսակ 5.7.9 Կենսաբազմազանության վրա մեղմացման ընդհանուր միջոցառումները
Ազդեցության
մեղմացման
հիերարխիայի գործողությունները

Ազդեցություններից
խուսափելը

Նվազագույնի
հասցնելը

Ծրագրի մոտեցումը

Մեղմացմանն ուղղված միջոցառումներ

Կենսաբազմազանության վրա ազդեցություններից հնարավոր էր շրջանցել մասնավորապես
հետևյալ իրավիճակներում.
 Առաջնահերթ կարևորության կենսաբազմազանության տարրերը ազդեցություն են
կրում, օր.՝ ըստ ԿՍ6/ ԿՊ6-ի բնական կամ
կրիտիկական կենսամիջավայրերը, հատուկ
պահպանվող տարածքները, ազգային մակարդակով
պահպանվող
տեսակները,
համաշխարհային մակարդակով անհետացման սպառնալիքի տակ գտնվող տեսակները
ի թիվս այլոց,
 Սահմանափակ կամ տեղում տարածված
տարրերը,
 Խիստ անփոխարինելի կենսաբազմազանության կորստի ռիսկի առկայություն,
և/կամ,
 Ազդեցության ենթարկվող կենսաբազմազանությունը վտանգված է և մնացած
զբաղեցրած ամբողջ տարածքում նվազում է,
 Ազդեցության հետևանքով կենսաբազմազանության մնացած մասը կդառնա ոչ
կենսունակ, որովհետև գերազանցվել են
կենսունակության կրիտիկական սահմանաչափերը (մնացած կենսամիջավայրը չափազանց
փոքր
կամ
մասնատված
է,
պոպուլյացիան ի վիճակի չէ վերականգնվելու),
 Ազդեցությունից վերականգնումը անորոշ է,
և
չեն
հայտնաբերվել
ազդեցության
մեղմացման հուսալի միջոցներ:

 Պահպանվող տարածքների կամ կենսաբազմազանության կարևոր տարածքների վրա ազդեցություններից խուսափելու նպատակով նախագիծը ձևափոխվել է, օր.՝ ԿՏՀ-ն տեղափոխվել է`
Գորայքի ԿԹՏ-ի վրա ուղղակի ազդեցությունից խուսափելու համար և այժմ դրա զբաղեցրած տարածքը
բնական կենսամիջավայրի վրա կրճատվել է:
 Առանձնացնել անձեռնմխելի տարածք, որի նպատակն է պահպանել Ծիրանավոր մատնունու պոպուլյացիայի կենսունակ հատվածը և տեսակներով հարուստ՝ ենթալպյան տարրերով մարգագետինները,
ինչպես նաև գորշ արջի որջերը և լեռնային թռչունների համար նպաստավոր կենսամիջավայրերը:
Տեղեկատվական դասընթացները հնարավորություն կտան բարձրացնել պահպանվող օբյեկտների
վերաբերյալ իրազեկվածությունը: Մուտքը նշված տարածքներ կարգելվի:
 Հնարավորության սահմաններում շինարարական աշխատանքների ժամանակացույցը կկազմվի
այնպես, որ հնարավոր լինի խուսափել խաթարել գորշ արջի բազմացման կենսամիջավայրը վաղ
գարնանը՝ մարտից մինչև հունիսն ընկած ժամանակահատվածում:
 Հանքատար ճանապարհները նախագծվել են այնպես, որ հնարավոր լինի շրջանցել Մատնունի
ծիրանավորի մնացած, հստակ նշված առանձնյակները:
 Տրանսպորտի երթուղիները հաստատելուց հետո կիրականացվի էկոլոգիական ռիսկի գնահատում՝
վտանգավոր քիմիական նյութերի տեղափոխման կամ պահեստավորման ընթացքում պատահական
թափվածքների հետևանքները գնահատելու համար: Սա կենտրոնացած կլինի հատկապես այն
ճանապարհների վրա, որոնք անցնում են զգայուն ջրային հոսքերի կամ ջրային օբյեկտների հարևանությամբ:
 ԿՏՀ-ի, հողի բերրի շերտի կուտակման և ԴԱԼ-ի տեղամասերի նախագծման գործընթացում ուսումնասիրվել են այլընտրանքային տարբերակները, և շրջանցել կենսաբազմազանությանը ամենաշատը
վնաս հասցնող այլընտրանքային տարբերակները:
 Նախքան հողերի խախտումը կիրականացվեն մինչ շինարարական ստուգումներ՝ հաստատելու, որ
կենսաբազմազանության ելակետային վիճակը, ինչպես ներկայացվում է ԲՍԱԳ-ում, էական
փոփոխություն չի կրել, և որ չկան լրացուցիչ տարրեր, որոնք անհրաժեշտ է շրջանցել :
 Մանր կաթնասունները, սողուններն ու երկկենցաղները պետք է տեղափոխվեն աշխատանքային
հրապարակներից: Ծուղակի մեջ հայտնված առանձնյակները կտեղափոխվեն համապատասխան
որակավորման մասնագետի կողմից:
 Ֆաունայի տեսակների, այդ թվում թռչունների մուտքը տղմազտիչ ավազաններ կկանխարգելվի:
Մշտադիտարկումները թույլ կտան որոշելու, թե արդյոք անհրաժեշտ են իրականացնել ստանդարտ
միջոցառումներից բացի լրացուցիչ այլ միջոցառումներ (ցանկապատում, թռչունների վախեցնելու
միջոցներ):
Զբաղեցրած տարածքը և արգելքներ
 Որպես նախագծի հիմնարար սկզբունք պետք է նվազագույնի հասցնել Ծրագրի զբաղեցրած տարածքը
և հեռացվող հողերը:
 Նախատեսվող բոլոր մերձատար ճանապարհները կնախագծվեն այնպես, որ նվազագույնի հասցվեն
կենսամիջավայրերի մասնատումը, արգելքների հետևանքները և նախկինում չխախտված տարածքներ

Եթե շրջանցելը հնարավոր չէ, ապա կիրականացվեն բնապահպանական ազդեցությունները
նվազեցնող միջոցառումներ, օր.` ազդեցության
ենթարկվող ընկալիչի համամասնության կամ
ազդեցության ուժգնության նվազեցում:
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մտնելը:

Նվազագույնի կհասցվի ավտոմեքենաներով մուտքը Ծրագրի ազդեցության տարածք:
Աշխատողների մեծամասնությունը տեղամաս կմտնի ավտոբուսով և աշխատակիցների համար կլինեն
սահմանափակ քանակությամբ ավտոմեքենաների կայանատեղեր :
Տեղամասի կառավարում
Ծրագրի տեղամասի բոլոր աշխատակիցները կանցնեն կենսաբազմազանության խնդիրների
վերաբերյալ իրազեկման դասընթացներ, մասնավորապես նրանց կներկայացվեն այն դրույթները,
որոնք ստեղծվել են նվազագույնի հասցնելու կենսաբազմազանության վրա ազդեցությունները (մինչև
տեղամաս մտնելը և անհրաժեշտության դեպքում Ծրագրի ամբողջ տեղամասի տարածքում
(աշխատանքային խորհրդակցությունների միջոցով)):
Ծրագրի անձնակազմին կարգելվի որս անել կամ բույսեր հավաքել:
Ծրագրի տեղամասը մաքուր և հավաք վիճակում կպահվի. հանքի ռեկուլտիվացման, փակման և
վերականգնման պլանը, ազդեցության տարածքի կառավարման պլանը և բնապահպանական և
սոցիալական կառավարման պլանը, լանդշաֆտի և կենսամիջավայրերի կառավարման պահանջներ:
Ջրային օբյեկտներից և արգելված գոտիներից աղբը կհեռացվի:
Կիրականացվի թափոնների կառավարման պլան: Կեղտաջրերի հեռացման կայանները գործելու են
այնպես, որ թափոնները կանոնավորապես ծածկվեն հողով կամ խճով: Արդյունքում կնվազի
թռչունների վրա ազդեցության ռիսկը, օր.՝ գիշանգղի, որը պարբերաբար կերը հայթայում է թափոնների
լցակույտերում:
Շինարարության և շահագործման ընթացքում խախտման ենթակա տարածքները նախօրոք
կսահմանագծվեն և կեզրագծվեն, և սահմաններից անցնելը կարգելվի: Մասնավորապես,
արտաճանապարհային մեքենավարումը չի թույլատրվի:
Մերձատար և հանքատար ճանապարհների ավտոմեքենաների երթևեկության արագությունը
կվերահսկվի (15 կմ/ժ գրունտային ճանապարհներին)՝ փոշու արտանետումները և կենդանիների
մահացության վտանգը նվազագույնի հասցնելու նպատակով:
Նոր աշխատակիցների համար ներածական դասընթացներում, ինչպես նաև տարեկան վերապատրաստման դասընթացներում կներառվեն մեքենավարման և արագության սահմանափակումների
վերաբերյալ հրահանգավորումներ:
Այն ավտոմեքենաները, որոնք կարող են մոլախոտեր ներմուծել կամ տարածել առկա մոլախոտերը
այն տարածքներում, որտեղ դրանք ներկայումս չկան, պետք է լվացվեն նախքան տեղամաս մտնելը:
Փոշի
Պնդացնել հողի բերրի շերտի պահուստավորված կույտերը՝ կարճատև փոշու արտանետումները
կրճատելու նպատակով. բոլոր բլրակների վրա խոտի սերմ կցանվի վայրին հարմար և կպահպանվի
ամբողջ շահագործման:
Ջարդիչներն ու քարմաղերը կլինեն հատուկ կառուցված շենքերում՝ ծածկի տակ՝ հագեցած փոշին
կլանող և զտող համակարգերով:
Մանրացված հանքաքարի տեղափոխումը ջարդիչ կայանի և մաղման (տեսակավորման) հանգույցի և
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բեռնատարների բեռնաթափման հանգույցի միջև կիրականացվի փակ փոխակրիչով, ինչը կնվազեցնի
փոշու արտանետման և աղմուկի հավանականությունը՝ ինքնաթափ բեռնատարներով և հանքատար
ճանապարհներով տեղափոխելու համեմատ:
Փոխակրիչի բեռնաթափման և փոշի գոյացնող այլ կետերում կօգտագործվեն:
ԿՏՀ-ն կշահագործվի այնպես, որ լվացվող ակտիվ մակերեսը կմնա բավականաչափ խոնավ՝ փոշու
առաջացումը կանխարգելելու համար:
Անհրաժեշտության դեպքում բեռնատարներում փոշի առաջացնող բեռների վրա կցանվի ջուր՝
տեղափոխման ժամանակ հավանական կարճատև (ֆուգիտիվ) փոշու արտանետումները նվազեցնելու
համար:
Ջրային ռեսուրսների կառավարում
Վերահսկողական միջոցառումներ կիրականացվեն հանքանյութի կուտակման և տեղափոխման
դեպքում քայքայումը և նստվածքագոյացումը կանխելու համար՝ թափվածքների և արտահոսքի
միջոցով աղտոտիչների բացթողումը շրջակա միջավայր կանխարգելելու նպատակով Տեղամասերը
համահարթեցվելու են մակերևութային հոսքերի առուներով տեղափոխելու համար՝ քայքայման
հավանականությունը նվազեցնելու նպատակով:
Ճանապարհների եզրերով կտեղադրվեն բերմաներ և մակերևութային հոսքերը կկարգավորվեն
ջրաբերուկների ողողումը նվազեցնելու համար, հատկապես այն վայրերում, որտեղ բուսականությունը
կարող է ազդեցության ենթարկվել:
Բոլոր ճանապարհների և կածանների հոսքերի խաչվող կետերում կտեղադրվեն ցամաքուրդային
առուներ՝ հոսանքն ի վար նստվածքագոյացումը նվազեցնելու համար:
Կօգտագործվեն տիղմի պաշտպանիչ պատվարներ, տիղմորսիչներ շինարարության ժամանակ
նստվածքների տեղափոխումը նվազեցնելու համար:
Աղմուկ
Շինարարության տեխնիկական նախագծման ժամանակ կօգտագործվեն ձայնամեկուսիչներ, ձայնային
խլացուցիչներ կամ փակ կառույցներ, որոնք կնվազեցնեն աղմկոտ սարքավորումների՝ գեներատորների, կոմպրեսորների, պոմպերի, փոխանցման տուփերի առաջացրած աղմուկը:
Հնարավորության սահմաններում, աղմուկի հետ կապված շինարարական աշխատանքները
կիրականացվեն ցերեկային ժամերին:
Աշխատողները կվերապատրաստվեն` ծանոթանալու աղմուկի նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների վերաբերյալ ամենաարդյունավետ միջոցառումներին, այդ թվում և շարժիչներն ու
սարքավորումներն անջատելու անհրաժեշտությանը, երբ դրանց աշխատանքի կարիքը չկա. Աղմուկ և:
Գեոթիմ ընկերությունը կուսումնասիրի ինքնաթափ բեռնատարների վրա հետընթաց վարման
ազդանշաններ օգտագործելու օպտիմալ տարբերակները, որպեսզի հնարավոր լինի հավասարակշռել
ԿՏՀ-ում աշխատող բանվորների անվտանգության տեխնիկայի պահանջները և նվազագույնի հասցնել
կամ խլացնել ազդանշանների լսելիությունը ամենամոտ գտնվող համայնքում՝ Գնդեվազում:
Լուսավորություն
Անվտանգությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ նվազագույն արհեստական լուսավորություն
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Աղյուսակ 5.7.9 Կենսաբազմազանության վրա մեղմացման ընդհանուր միջոցառումները
Ազդեցության
մեղմացման
հիերարխիայի գործողությունները

Վերականգնել կամ
վերանորոգել

Փոխհատուցում

Ծրագրի մոտեցումը

Յուրաքանչյուր տեղամասում աշխատանքների
ավարտից հետո Ծրագիրը կձգտի վերականգնել
կենսաբազմազանության պայմանները՝ բերելով
այն ներկայիս վիճակին: Շինարարական փուլի
ընթացքում և դրանից հետո այդ աշխատանքները կիրականացվեն փուլ առ փուլ: Դրանք
կիրականացվեն բոլոր այն տարածքներում,
որտեղից հեռացվել է բուսականությունը, օր.`
հանքատար ճանապարհների և նյութերի և
բաղադրամասերի ժամանակավոր պահպանման վայրեր:
Բնական և կրիտիկական կենսամիջավայրի
վրա էական մնացորդային ազդեցությունների
համար կմշակվեն փոխհատուցման տարբերակներ. արդյունքում կապահովվի հաշվեկշռի
ոչ մի կորուստ և հաշվեկշռի ավելացում:

Մեղմացմանն ուղղված միջոցառումներ
կօգտագործվի:
 Նախընտրելի է, որ հանքի բաղադրիչների վրա լինեն ցածր տեսանելիության սպեկտրի լամպեր և
սարքավորումներ (լիարժեք կտրող սարքեր, որոնք լույսի հորիզոնական գծից վեր լույս չեն արձակում),
և ընկալիչները կմոնտաժվեն անհրաժեշտ անվտանգ նվազագույն բարձրության վրա և, որտեղ
հնարավոր է, դրանք կծածկվեն:
 Ընկալիչները պատշաճ կերպով կտեղադրվեն շինությունների ներսում` լույսի աղտոտումը
/տեղամասից լույսի տարածումը/ պայծառ լույսի ցրումը երկնքում կանխելու նպատակով:
 Բացօթյա տարածքներում կլինի նվազագույն լուսավորություն անվտանգության նպատակով
(կօգտագործվեն սենսորներ, որպեսզի լույսերը միացված չմնան):
 Աշխատանքային տեղամասերում լուսավորումը կսահմանափակվի մինչև համաձայնեցված
աշխատանքային ժամերը, ինչպես նաև կվառվեն այն ժամանակ, երբ դա անհրաժեշտ է
անվտանգության նպատակներով: Շինարարության և շահագործման գիշերային աշխատանքների
լույսի աղբյուրները ուղղված կլինեն ներքև և զգայուն ընկալիչներից հեռու:
 Տեխնիկայի և շարժական կայանի սարքավորումների օպերատորները և վարորդները կվերապատրաստվեն լուսարձակների պատշաճ օգտագործման վերաբերյալ (բարձր և ցածր լուսավորում)`
ազդեցությունները նվազեցնելու նպատակով:
Կիրականացվի հողի և բուսականության վերականգնման համակողմանի ծրագիր` ազդեցություններից
հետո բուսականության համապատասխան տիպերը վերականգնելու նպատակով: Բնապահպանները
սերտ համագործակցել են լանդշաֆտի գծով մասնագետների հետ համապատասխան տեղական
տեսակները բացահայտելու համար, և ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի հետ համատեղ կկատարվեն
փորձարկումներ վերականգնման հնարքները զննելու համար: Հանքի փակումից հետո վերականգնված
տարածքները հինգ տարի շարունակ կմշտադիտարկվեն:
Ծրագրի հետ կապված իրականացված բուսածածկույթի վերականգնումը ուշադիր կստուգվի և
կմշտադիտարկվի՝ օտար մակաբույծ տեսակների պատահական ներմուծումից խուսափելու համար:

Պահանջվող կոնկրետ միջոցառումները տե՛ս Աղյուսակ 5.7.11-ում:
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Առաջնահերթ կարևորության կենսաբազմազանության համար անհրաժեշտ մեղմացման
միջոցառումները առավել մանրամասն քննարկվում են ստորև:
Բնական բուսականության վրա ազդեցությունների
մեղմացմանն ուղղված միջոցառումներ
Ինչպես նշվում է Աղյուսակ 5.7.9-ում Գեոթիմ ընկերության կողմից առանձնացվել են
Ծրագրի երկրաբանահետախուզական փուլում գրեթե չխախտված տարածքները, որի նպատակն է պահպանել ալպյան տարրերով ենթալպյան մարգագետինների բարձր որակը

Մատնունի ծիրանավոր բուսատեսակի կենսունակ պոպուլյացիան, ինչպես նաև գորշ արջի
որջերը և լեռնային թռչունների համար բազմացման կենսամիջավայրը: Առանձնացված
տարածքի

նախատեսվող

սահմանները

պատկերված

են

Նկար

5.7.3-ում:

Տեղական

համայնքների հետ անցկացվել են խորհրդակցություններ, սակայն անհրաժեշտ կլինի
անցկացնել լրացուցիչ քննարկումներ հողօգտագործման պայմանագրերը վերջնական տեսքի
բերելու համար, չնայած հնարավոր է ներկայիս հողօգտագործման էական փոփոխություններ
չլինեն: Գորշ արջի կենսամիջավայրը պահպանելու համար անհրաժեշտ է ավելի ընդարձակ
տարածք, քան սա է, հաշվի առնելով Ամուլսար լեռան արևմտյան կողմում՝ Սարավանի
հյուսիսում

գտնվող

անտառածածկ

տարածքների

կարևորությունը:

Անհրաժեշտ

է

կազմակերպել քննարկումներ՝ պարզելու, թե արդյոք կարող է այն ներառվել վերահսկվող
մուտքի հնարավորությամբ գոտում: Սկզբունքորեն բնապահպանության նախարարությունը
հաստատել է անձեռնմխելի տարածքը որպես բուսական աշխարհի մասին որոշման
պահանջները կատարելու միջոցառում:
Առանձնացված տարածքի սահմաններից դուրս կարվի ամեն հնարավորը բնական
բուսականության տիպերի վրա Ծրագրի զբաղեցրած տարածքը նվազագույնի հասցնելու
համար, օր.՝ արգելել ավտոմեքենաները վարել հանքատար ճանապարհներից և աշխատանքային տեղամասերից դուրս, հնարավորինս կանխել աղտոտումն ու փոշու տարածումը, որոնք
կարող են փոխել բուսականությունը հարակից գոտիներում, ինչպես նաև ծածկել հանքանյութի
կույտերը՝ կարճատև փոշուց և աղտոտված արտահոսքերից խուսափելու համար:
Հանքի շահագործման ողջ ընթացքում, ինչպես նաև հանքի փակման և վերականգնման
ընթացքում կիրականացվի բուսածածկույթի վերականգնման ծրագիր: Ծրագրի ազդեցությունը
կրած բուսականության տիպերի վերականգնման լավագույն հնարքները օգտագործելու
նպատակով ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտի հետ կիրականացվի վերականգնման
փորձնական

ծրագիր:

Երկրաբանահետախուզական

փուլում

օգտագործված

որոշ

ժամանակավոր մերձատար ճանապարհներ արդեն իսկ վերականգնվել են՝ կիրառելով
զանազան հնարքներ, իսկ արդյունքները կմշտադիտարկվեն:
Կվերականգնվի ժամանակավոր հանքատար և մերձատար ճանապարհների վրա բուսական ծածկը` օգտագործելով տեղական տեսակներ, որոնք ազդեցության ենթարկված բուսականության շարքին են դասվում: Ինչպես սովորաբար ընդունված է և որտեղ տեխնիկապես
հնարավոր է, հողի բերրի շերտից 10 սմ կհանվի և կպահուստավորվի հեռացվող մնացած հողից
առանձին: Այդուհանդերձ, կան տարածքներ, որտեղ բազմաթիվ քարերի առկայությունը հողի
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հեռացումը դարձնում է անհնար: Ինժեներների հետ համագործակցության շնորհիվ կստեղծվի
մանրակրկիտ քարտեզ, որի վրա ցույց կտրվեն այն տարածքները, որտեղ հնարավոր է հեռացնել
հողը,

որտեղ

ոչ:

Քանի

որ

շատ

բարձրալեռնային

բուսատեսակներ

հազվադեպ

են

սերմնակալում և տարածվում, ապա նախքան հողահեռացման աշխատանքները սկսելը
տեսակներով հարուստ ճիմերը կհանվեն և կպահուստավորվեն վերականգնման ժամանակ
դրանք սերմնակալած հատվածներում տեղադրելու համար: Տեղական բույսերի տեսակների
համար նախաձեռնվել է սերմերի հավաքման ծրագիր և Ծրագրի շրջակա գյուղերում ստեղծվել է
երեք տնկարան` բուսականության վերականգնման համար պաշարները պահպանելու
նպատակով: Սկզբում նշված տնկարաններն օգտագործվում էին ծառեր աճեցնելու համար,
որոնք իրենց հերթին օգտագործվում են վիզուալ ազդեցությունը վերացնելու համար, սակայն
հետագայում դրանք կընդլայնվեն՝ վերականգնման պահանջները բավարարելու համար:
Ծրագրի շրջանակում բուսականության վերականգնման գործընթացը մանրակրկիտ
կուսումնասիրվի և կվերահսկվի՝ օտար տեսակների պատահական ներմուծումից խուսափելու
նպատակով: Բնապատկերը չխախտելու կամ վիզուալ ազդեցությունները վերացնելու նպատակով օգտագործվող ծառերն ներկայացված կլինեն տեղական տեսակներով և չեն տնկվի այն
տարածքներում, որտեղ բնորոշ է արոտավայրերի բուսականությունը:
Չնայած վերը նշված ջանքերին, ենթադրվում է, որ հողի համապատասխան պայմանների
վերականգնումը որոշ վայրերում դժվար կլինի, մասնավորապես լեռնային սաստիկ պայմաններում: Հանքի զբաղեցրած տարածքի սահմաններում կան վայրեր, որտեղ տեղի կունենան անդառնալի

փոփոխություններ,

որոնք

անհնար

կդարձնեն

բուսականության

նախնական

տեսակների վերականգնումը: Հետևաբար, բնական կենսամիջավայրի վրա կառաջանան էական
մնացորդային ազդեցություններ: Ինչպես քննարկվում է Բաժին 5.7.5-ում, Ծրագիրն ընտրել է
պահպանողական մոտեցում և ենթադրվում է, որ բնական կենսամիջավայրի կորուստը Ծրագրի
ամբողջ զբաղեցրած տարածքում (518 հա) կլինի ըստ էության երկարաժամկետ: Ծրագրի
ազդեցության տարածքի այլ հատվածներում բնական կենսամիջավայրը կարող է չվերանալ,
սակայն

հնարավոր

է

վատթարանան

պայմանները

կամ

փոշու

և

այլ

աղտոտման

ազդեցությունների պատճառով, կամ էլ մտնելու համար սահմանափակումների պատճառով,
ինչը նշանակում է, որ կարող է ավանդական կառավարումը չշարունակվել:
Մշակվել է Ծրագրի զբաղեցրած տարածքի և այլ ազդակիր տարածքների հետ կապված
կենսաբազմազանության մնացորդային վնասի քանակը որոշելու եղանակ: Այն ամբողջությամբ
նկարագրվում է բնական և կրիտիկական կենսամիջավայրերի գնահատման փաստաթղթում:
Յուրաքանչյուր

ազդակիր

բուսականության

տիպին տրվում

է

միավոր՝

ելնելով

նրա

առանձնահատկությունից և պայմաններից: Բուսականության յուրաքանչյուր տիպի համար
ազդակիր տարածքը (արտահայտված հեկտարով) բազմապատկվում է համապատասխան
միավորով

ստանդատ

մակերես

ստանալու

համար,

որն

արտահայտվում

է

<կենսաբազմազանության վրա ազդեցությունների միավոր (ԿԱՄ): Ծրագրի զբաղեցրած
տարածքի սահմաններում 518 հա բնական կենսամիջավայրի (որը կվերանա) համար
ընդհանուր ԿԱՄ-ն հաշվվում է Ծրագրի զբաղեցրած տարածքում բուսականության բոլոր
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տիպերի ԿԱՄ-ների հանրագումարով: Ծրագրի գործողությունների հետևանքով խախտված
տարածքում, շահագործման նպատակով սահմանափակ տարածքում, արգելված տարածքում,
ցանկապատված արգելված գոտում, էկոլոգիական առումով խախտված տարածքում և ԿեչուտԳորայք ճանապարհի երկայնքով 1288 հեկտար կենսամիջավայրի համար հաշվարկը մի քիչ
տարբեր է, որովհետև ենթադրվում է, որ բուսականությունն նշված տարածքներում ամբողջովին
չի վերանա, սակայն հանքի շահագործումից հետո ավելի շուտ կմնա չվերականգնված
վիճակում: Բուսականության յուրաքանչյուր տիպի համար ԿԱՄ-ը ստանալու համար
օգտագործվող միավորը հիմնված է բուսականության առանձնահատկության և ներկայիս
վիճակի և նրա կանխատեսվող առանձնահատկության և հանքի շահագործումից հետո նրա
վիճակի միջև տարբերության վրա: Այնուհետև բուսականության բոլոր տիպերի համար ԿԱՄների հանրագումարը գումարվում է Ծրագրի զբաղեցրած տարածքի համար ստացված թվին՝
ազդեցության ընդհանուր արժեքը ստանալու համար, որը կազմում է Ծրագրի՝ բնական
կենսամիջավայրի փոխհատուցման պահանջը: Սահմանափակ գոտիներից մի քանիսի համար
հաշվարկը դժվար էր նրանով, որ ազդեցություններից մի քանիսը կլինեն դրական, օրինակ՝
մարդկանց հեռու պահելը լավ է այն բուսատեսակների համար, որոնք սովորաբար խախտվում
են մարդկանց և նրանց արածող կենդանիների կողմից, մինչդեռ մնացած ազդեցությունները
բացասական կլինեն, օրինակ՝ այն բուսատեսակները, որոնց գոյատևման համար անհրաժեշտ է
արածեցում, կծածկվեն թփակալած բուսականությամբ: Այդուհանդերձ, քանի որ նախկինում
հողերում տեղի է ունեցել գերարածեցում, և սնուցման ցուցանիշներն ավելի բարձր են, քան
բնական ցուցանիշները, ենթադրվում է, որ

արածեցման դադարեցումից հետո

աճող

բուսականությունը բնական բարձր որակի չի լինի, հետևաբար ամբողջական փոփոխությունը
կլինի թեթևակի բացասական:
Ինչպես նկարագրվում է ԲԿԿԳ-ում, հաշվարկների արդյունքում ստացվել է 836,5 ԿԱՄ,
որն անհրաժեշտ է <հաշվեկշռի ոչ մի կորուստ> արդյունք ապահովելու համար որպես
փոխհատուցում:
Ծրագիրն առաջարկում է հասնել բնական կենսամիջավայրի <հաշվեկշռի ոչ մի
կորուստ> արդյունքի կառավարման պլանի շնորհիվ, համաձայն որի Ջերմուկի մոտ գտնվող
առաջարկվող ազգային նոր պարկում (նկ. 5.7.4) կբարելավվեն բուսականության թիրախային
տիպերի

պայմանները

(ինչպես

նաև

կենսամիջավայրերի

պայմանները

առաջնահերթ

կարևորության այլ կենսաբազմազանության համար) հովիվների հետ կառավարման համաձայնագրեր կնքելով: Առաջարկվող Ջերմուկի ազգային պարկը հարմար է բնական կենսամիջավայրի վրա Ծրագրի մնացորդային ազդեցությունները փոխհատուցելու համար, որովհետև
այն հարակից է Ծրագրի ազդակիր տարածքին և բարձրությունների նույն տիրույթում է:
Նախնական բուսաբանական հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ կան համապատասխան
կենսամիջավայրի ընդարձակ տարածքներ, որոնցից կարելի է օգտվել կատարյալ կառավարման
շնորհիվ: WWF-ի Հայաստանյան գրասենյակի կողմից առաջարկվող Ջերմուկի ազգային պարկի
տարածքում իրականացվել է հողօգտագործման նախնական հետազոտություն, համաձայն որի
կային 9386 հա արոտավայրի հողեր, որոնք գերարածեցման պատճառով վատ վիճակում են և
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ունեն բավականին լայն սահմաններ բնական կենսամիջավայրի <հաշվեկշռի ոչ մի կորուստ>
արդյունք ապահովելու համար: Լրացուցիչ մանրամասները ներկայացված են ԲԿԿԳ-ում :
2015թ.

հունիսին

և

հուլիսին

իրականացվեցին

առաջարկվող

ազգային

պարկի

տարածքում ներկայացված կենսամիջավայրերի տիպերի մանրակրկիտ հետազոտություններ,
ինչպես նաև նրանց ներկայիս վիճակի և առաջնահերթ կարևորության կենսաբազմազանության,
ներառյալ՝ գորշ արջի և որոշ թռչնատեսակների (այդ թվում՝ սպիտակափող սոխակ և կարմիր
բադ)

համար

հարմարավետության

կենսամիջավայրի

տեսակներ,

գնահատում:

որոնք

կարող

Արդյունքում
են

հաստատվեց,

օգտագործվեն

որպես

որ

կան

բնական

կենսամիջավայրի վրա Ամուլսարի Ծրագրի ազդեցությունները փոխհատուցելու համար:
Աղյուս. 5.7.10-ում ներկայացված արդյունքները նկարագրվում են հետազոտության վերաբերյալ
հաշվետվությունում

և

կիրառվել

են

Ծրագրի

կենսաբազմաանության

փոխհատուցման

ռազմավարության փաստաթղթում՝ կառավարման հարմար լուծումներ գտնելու նպատակով:
Արդյունքները հաստատեցին Ամուլսար լեռան վրա բնական կենսամիջավայրի հետ կապված
բոլոր

տեսակների

վրա

ազդեցությունները

փոխհատուցելու

հնարավորությունների

առկայությունը, բացառությամբ Մեծ ժայռային սիտեղի: Կազմվեց առաջարկվող ազգային
պարկի տարածքում շահառուների նախնական քարտեզը և հարցազրույցներ անցկացվեցին՝
ազգային պարկի գաղափարի վերաբերյալ, ինչպես նաև խոշոր գիշատիչների, այդ թվում՝ Գորշ
արջի, Եվրասիական լուսանի և գայլի պահպանման վերաբերյալ նրանց դիրքորոշումը
պարզելու համար:
Լրացուցիչ հանդիպումներ կանցկացվեն տարածքից օգտվող հովիվների հետ ՝ պարզելու
նրանց ներգրավվածությունը արածեցումը կազմակերպելու գործում և համոզվելու, որ
կենսաբազմազանության

փոխհատուցումը

համատեղելի

է

գոյություն

ունեցող

կամ

հավանական այլընտրանքային ապրելամիջոցներին:
Ծրագրի կենսաբազմազանության փոխհատուցման ռազմավարությունը (ԿՓՌ) ներկայացնում է հավանական ծախսերի և ֆինանսավորման մեխանիզմների գնահատումը, և նշում
Ազգային պարկի ստեղծման և դրա կառավարման ընթացքում աջակցության ցուցաբերման
վերաբերյալ Գեոթիմ ընկերության կողմից առաջարկվող մոտեցումը:
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Աղյուսակ 5.7.10. ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված տեսակների վրա hավանական ազդեցությունների փոխհատուցում նախատեսվող Ջերմուկի ազգային
պարկում
ՀՀ
Կարմիր
գրքում
գրանցված տեսակներ

Մատնունի ծիրանավոր

Ներկայիս կենսամիջավայրը Ջերմուկի ազգային պարկում
(ՋԱՊ)
Հավանական հարմար վայրերում կատարվել են այս բուսատեսակի որոնողական աշխատանքներ, սական այն չի
հայտնաբերվել այստեղ: Հետևաբար, ենթադրվում է, որ
նպաստավոր կենսամիջավայրի պայմաններ այստեղ չկան:

Գիշանգղ

Միակ բնադրավայրը այդ շրջանում գտնվում է Ջերմուկի
ազգային պարկի հարավում: Առկա է բազմացման համար
փոքր կենսամիջավայր, սակայն կա սնվելու համար առատ
կենսամիջավայր:

Բալոբան

Պարկի տարածքում չկան բազմացման ուղղակի նշաններ,
սակայն առկա է սնվելու համար հարմար կենսամիջավայր,
հատկապես մեծ բարձրություններում, հյուսիս-արևելյան
քարքարոտ հատվածում:
Ջերմուկի ազգային պարկը բազմացման ներկայիս վայրից
(Գորայքի տարածք) գտնվում է շատ մեծ հեռավորության
վրա, սակայն որս անելու համար հարմար կենսամիջավայր
առկա է (կարճ խոտածածկով և դաշտամկներով հարուստ՝
դեպի հարավ նայող լանջերը),չնայած գարնանը երկար
ժամանակ դրանք ծածկված են լինում ձնով:
Այս տեսակը բազմանում է Պարկի հյուսիսւմ գտնվող
լճերում (Փոքր ալ լիճ), սակայն կարծես թե պարկի
տարածքի
սահմաններում
բազմացման
համար
կենսամիջավայր չկա: Այնտեղ գարնանը (մինչև հովիվների
գալը) լինում է սնվելու համար հարմար մի փոքր
կենսամիջավայր:

Տափաստանային
հողմավար բազե

Կարմիր բադ

Գառնանգղ

Չկա բազմացման համար լավ կենսամիջավայր (այս
տեսակը բազմանում է ազգային պարկի հարավում), առկա
է սնվելու համար առատ կենսամիջավայր

Փոխհատուցման անհրաժեշտությունը և հավանականությունը Ջերմուկի
ազգային պարկում
Տեսակների հետ կապված գործողությունների պլանի համաձայն շարունակվում
են այս բուսատեսակի էկոլոգիական հատկանիշների ու աճի պայմանների
հետազոտությունները, ինչպես նաև վերականգնման տեխնիկայի ուսումնասիրություններն ու Հայաստանում այլ պոպուլյացիաների որոնողական աշխատանքները:
Ոչ մի մնացորդային ազդեցություն չի առանձնացվել, սակայն առաջարկվում է
անցկացնել Արփայի կիրճում բազմացող զույգի մշտադիտարկում: Նպաստավոր
փոքր կենսամիջավայր կա տարածաշրջանում և մոտավոր սահմանների ընդլայնումը՝ ներառելով Արփայի կիրճը, այն հաստատված մեկ վայրը կընդգրկեր
Ջերմուկի ազգային պարկի տարածքում: Սա օգտակար կլիներ տվյալ թռչնատեսակի համար, նաև ՋԱՊ-ի տարածքում կերի հնարավորության մեծացման
առումով (օրինակ՝ անգղերի <ռեստորանի> ստեղծման միջոցով):
Ոչ մի մնացորդային ազդեցություն չի առանձնացվել, սակայն այս թռչնատեսակը
կօգտվի ՋԱՊ-ի տարածքում պահպանման միջոցառումներից:

Ծրագրի գործողությունների հետևանքով հնարավոր են մնացորդային
ազդեցություններ, սակայն պետք է այն հաստատել մշտադիտարկումների
միջոցով:
Պահպանման
կոնկրետ
միջոցառումներ
ներկայումս
չեն
առաջարկվում, սակայն տեսականորեն հնարավոր կլինի ընդլայնել բազմացման
տիրույթը մինչև ՋԱՊ-ի տարածք, օրինակ՝ տեղադրելով կոնտեյներներ
թռչնաբույներով:
Պարզվել է, որ կարող են լինել մնացորդային ազդեցություններ Ամուլսարի վրա
բազմացման ներկայիս կենսամիջավայրի վրա: Անհրաժեշտ է կատարել
որոշակի գործողություններ բնական կենսամիջավայրի փոխհատուցման
միջոցով: Ջերմուկի ազգային պարկի հյուսիսային սահմանի երկայնքով գտնվող
փոքր լճակը կարող է ընդլայնվել՝ բազմացման համար նպաստավոր
կենսամիջավայր ստեղծելու նպատակով: Հովիվների ճամբարները պետք է
տեղափոխվեն լճից հեռու, քանի որ Կարմիր բադը խախտման նկատման
զգայուն է:
Ոչ մի մնացորդային ազդեցություն չի առանձնացվել, սակայն առաջարկվում է
իրականացնել մշտադիտարկում: Եթե երկարաժամկետ մոնիտորինգը ցույց է
տալիս, որ հանքի աշխատանքները կարող են ազդեցություն ունենալ Արփայի
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Սպիտակագլուխ անգղ

Սև անգղ

Օձակեր արծիվ

Տափաստանային
մկնաճուռակ
Մարգագետնային
մկնաճուռակ
Ցախաքլորաորս

Փոքր արծիվ

Արփայի կիրճի որոշ մասերում (ազգային պարկի տարածքի
սահմաններում) առկա է սնվելու համար սահմանափակ
կենսամիջավայր, չնայած հիմա այս տեսակը չի բազմանում
այնտեղ: Առկա է սնվելու համար առատ կենսամիջավայր:
Ներկայումս այս թռչնատեսակը չի բազմանում նշված
տարածաշրջանում, սակայն նախկինում այն բազմանում էր
այստեղ: Բազմացման համար նպաստավոր կենսամիջավայր կա Հերհերի նոսրանտառային պետական արգելավայրում: Այս տեսակը բազմանում է լեռնային խոտածածկ
տարածքներում, որոնք փոխվում են չոր գիհու նոսր
անտառների ծովի մակարդակից 1200-2000 մ բարձրության
վրա: Առկա է սնվելու համար առատ կենսամիջավայր:
Բազմացման համար նպաստավոր կենսամիջավայր առկա
է Հերհերի նոսրանտառային պետական արգելավայրում,
չնայած պարզ չէ, արդյոք այս տեսակը ներկայումս
բազմանում է այնտեղ: Այդ նույն տարածքը սնվելու համար
լավ հնարավորություններ է առաջարկում օձերի համար:
Ազգային պարկի մնացած մասը երևի շատ բարձրադիր
գոտում է գտնվում բավարար քանակությամբ կեր
ապահովելու համար:
Չվող թռչնատեսակ (չի բազմանում Հայաստանի տարածքում), որի համար ազգային պարկի կենտրոնական և
հյուսիսային մասերում առկա է առատ կերավայր
Ջերմուկի ազգային պարկի կենտրոնական և հյուսիսային
մասերում կա բազմացման համար նպաստավոր կենսամիջավայր (լեռնային խոտածածկ տարածքներ)
Բազմացման և սնվելու համար հարմար կենսամիջավայր
առկա է Կեչուտի ջրամբարի արևմուտքում գտնվող անտառածածկ հովտում, ինչպես նաև Ջերմուկի հյուսիսում՝
Արփա գետի երկայնքով գտնվող անտառածածկ հովտում,
չի բացառվում նաև Հերհերի նոսրանտառային պետական
արգելավայրի տարածքում և ՋԱՊ-ի հարավ-արևելյան
մասում գտնվող անտառածածկ տարածքում:
Բազմացման կենսամիջավայր առկա է Կեչուտի ջրամբարի
արևմուտքում գտնվող անտառածածկ հովտում, ինչպես

կիրճում (ազգային պարկի հարավում) ներկայումս բազմացող զույգի վրա, ապա
այս տեսակը կարող է օգտվել անգղերի ռեստորանի ստեղծումից:
Ոչ մի մնացորդային ազդեցություն չի առանձնացվել

Ոչ մի մնացորդային ազդեցություն չի առանձնացվել: Խստորեն կպահպանվեն
հավանական բնադրման վայրերը: Անգղերի ռեստորանի ստեղծումը նույնպես
կարող է դրական ազդեցություն ունենալ այս թռչնատեսակի վրա:

Նախատեսվում է, որ այն կօգտվի բնական կենսամիջավայրի փոխհատուցման
միջոցառումներից՝ կերավայրի որոշ կորստի հետ կապված: Անհրաժեշտ է
ունենալ լրացուցիչ տեղեկություններ (մոնիտորինգի միջոցով) Հերհերի
տարածքում բազմացման ներկայիս վիճակի մասին: Պահպանմանն ուղղված
գործողությունները կարող են ներառել կոնկրետ վայրերում սողունների համար
կենսամիջավայրի ընդլայնումը: Նշված գործողությունները ներառում են
հրդեհումը, հունձը և անտառի նոսրացումը:
Ոչ մի մնացորդային ազդեցություն չի առանձնացվել

Ոչ մի մնացորդային ազդեցություն չի առանձնացվել , սակայն այս տեսակը
կարող է օգտվել ՋԱՊ-ի տարածքում արածեցման սահմանափակումներից
Ոչ մի մնացորդային ազդեցություն չի առանձնացվել, սակայն այս տեսակը
կարող է օգտվել անտառածածկ հովիտներում մարդկանց գործունեության
սահմանափակումներից (օրինակ՝ ճանապարհի կառուցում կամ որս), ինչպես
նաև ներկայիս անտառածածկ տարածքների ընդլայնումից:

Այս թռչնատեսակի վրա մնացորդային ազդեցություններ հնարավոր են բնական
կենսամիջավայրի կորստով և խախտումով պայմանավորված: Փոխհատուցման
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Տափաստանային
արծիվ
Քարարծիվ

Գաճաճ արծիվ

Սապսան

Վայրի
(ուլար)

հնդկահավ

նաև Ջերմուկի հյուսիսում՝ Արփա գետի երկայնքով գտնվող
անտառածածկ հովտում, չի բացառվում նաև Հերհերի նոսրանտառային պետական արգելավայրի տարածքում և ՋԱՊի հարավ-արևելյան մասում գտնվող անտառածածկ տարածքում
Չվող թռչնատեսակ (չի բազմանում Հայաստանի տարածքում), որի համար ազգային պարկի կենտրոնական և հյուսիսային մասերում առկա է առատ կերավայր
Բազմացման համար նպաստավոր կենսամիջավայր կա
Արփայի կիրճում (օրինակ՝ Գնդեվազից մինչև Կեչուտի
ջրամբար), հնարավոր է նաև ազգային պարկի հյուսիսարևմտյան մասում և Ջերմուկի անտառածածկ հովտում,
ինչպես նաև Հերհերի պետական արգելավայրի տարածքում: Սնվելու կենսամիջավայր կա Ջերմուկի ազգային
պարկի ողջ տարածքում:
Բազմացման կենսամիջավայր առկա է Կեչուտի ջրամբարի
արևմուտքում գտնվող անտառածածկ հովտում և Ջերմուկի
հյուսիսում՝ Արփա գետի երկայնքով գտնվող անտառածածկ
հովտում, հնարավոր է նաև Հերհերի պետական արգելավայրում և ազգային պարկի հարավ-արևելյան մասում
գտնվող անտառածածկ տարածքում: Սնվելու կենսամիջավայր առկա է պարկի ողջ տարածքում
Բազմացման համար սահմանափակ կենսամիջավայր
առկա է Արփայի կիրճի որոշ հատվածներում (ազգային
պարկի տարածքում): Առատ կերավայր գոյություն ունի:
Բազմացման համար նպաստավոր կենսամիջավայր առկա
է Ջերմուկի ազգային պարկում ամենաբարձր գագաթների
վրա (2500-3500 ծմբ):

Մարգահավ

Բազմացման համար նպաստավոր կենսամիջավայր (խոտի
մարգագետին) կա Ջերմուկի ազգային պարկի արևելյան,
կենտրոնական և հյուսիսային մասերում:

Կրկնակտցար

Չվող տեսակ (չի բազմանում Հայաստանի տարածքում):

միջոցառումները կարող են ներառել անտառածածկ հովիտներում մարդկանց
գործունեության (օրինակ՝ ճանապարհի կառուցում և որս) սահմանափակումը,
ինչպես նաև անտառածածկ տարածքների ընդլայնումը (ծառերի տնկում):

Մնացորդային ազդեցության հավանականություն՝ միգրացիոն չուի ընթացքում
սնվելու համար կենսամիջավայրի կորստով պայմանավորված:
Այս թռչնատեսակի վրա մնացորդային ազդեցություններ հնարավոր են բնական
կենսամիջավայրի կորստով պայմանավորված: Այս տեսակը կարող է օգտվել
անտառածածկ հովիտներում մարդկանց գործունեության սահմանափակումներից (օրինակ՝ ճանապարհի կառուցում կամ որս), ինչպես նաև Ջերմուկի մնացած
մասում արածեցում կազմակերպելու և հովիվների ճամբարների թվի
սահմանափակումներից:
Ոչ մի մնացորդային ազդեցություն չի առանձնացվել, սակայն այս տեսակը
կարող է օգտվել անտառածածկ հովիտներում մարդկանց գործունեության
սահմանափակումներից (օրինակ՝ ճանապարհի կառուցում կամ որս), ինչպես
նաև ներկայիս անտառածածկ տարածքների ընդլայնումից:

Բազմացման հնարավորությունները կարող են մեծացվել էլեկտրահաղորդման
աշտարակների կամ ռադիոաշտարակների վրա թռչնաբույների տեղադրման
միջոցով:
Պատճառվող անհանգստությամբ պայմանավորված նրանք կարող են տեղափոխվել Արշակի առանձնացված տարածքից: Այս տեսակը կարող է օգտվել
արածեցում կազմակերպելու և հովիվների ճամբարների թվի սահմանափակումներից: Սա կարող է սահմանափակել մարդկանց և հովիվների շների կողմից
պատճառվող անհանգստությունը և կբարելավվի այժմ գերարածեցումից տուժող
կենսամիջավայրի որակը:
Մնացորդային ազդեցությունների հավանականություն՝ ճահճացած տարածքների վրա ազդեցություններով պայմանավորված: Այս թռչնատեսակը կարող է
օգտվել արածեցոման սահմանափակումներից և հովիվների ճամբարները տեղափոխելուց: Խոտաբույսեր հավաքելու սահմանափակումները, ինչպես նաև
որսի վերահսկումը նույնպես կարող են դրական ազդեցություն ունենալ:
Մնացորդային ազդեցությունների հավանականություն՝ ճահճացած տարածքնե-
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Սնվելու համար նպաստավոր կենսամիջավայր առկա է
առավել խոնավ տարածքներում՝ ազգային պարկի
հյուսիսային հատվածներում:

Բվեճ

Ներկարար

Սպիտակափող սոխակ

Բազմացման համար նպաստավոր կենսամիջավայր կա
Արփայի կիրճում և Կեչուտի ջրամբարի անտառածածկ
հովտում, չի բացառվում նաև Հերհերի նոսրանտառային
պետական
արգելավայրի
տարածքում,
Ջերմուկի
հյուսիսում գտնվող անտառածածկ հովտում և բարձր
գագաթների
մոտ
քարքարոտ
տարածքներում:
Գլխավորապես բազմանում է քարայրներում:
Ըստ երևույթին այս տեսակը նշված տարածաշրջանում չի
բազմանում, սակայն այն պարբերաբար չվող է: Ջերմուկի
ազգային պարկի տարածքի սահմաններում այս տեսակը
նախընտրում է Ջերմուկի արևմտյան եզրով ձգվող բաց
սարահարթը, որտեղ լեռնամարգագետնում կան ցրված
թփեր, ծառեր և հեռախոսալարերի սյուներ, որտեղ նրանք
թառում են:
Այս տեսակը չի արձանագրվել Ջերմուկի ազգային պարկի
տարածքում, բայց կարծես թե նպաստավոր կենսամիջավայր կա Արփայի կիրճի կիսաչոր լանջերին և պարկի
հարավային եզրի երկայնքով (Հերհերի լճի և գյուղի մոտ):

Մեծ ժայռային սիտեղ

Բազմացման համար նպաստավոր կենսամիջավայր առկա
է Արփայի կիրճում:

Գորշ արջ

Նպաստավոր կենսամիջավայր կա Հերհերի պետական
արգելավայրի
տարածքում,
Կեչուտի
ջրամբարի
արևմուտքում գտնվող անտառածածկ հովտում, ինչպես
նաև Ջերմուկի հյուսիսում զառիթափ կիրճում: Հերհերը և
Կեչուտի ջրամբարի արևմուտքում գտնվող հովիտն արդեն

րի վրա ազդեցություններով պայմանավորված: Ջերմուկ ազգային պարկի հյուսիսային սահմանի մոտ գտնվող փոքր լճակի լայնացումը (ինչպես առաջարկվում
է Կարմիր բադի համար) կարող է մեծացնել այս տեսակի համար սնվելու կենսամիջավայրը, այն դեպքում, եթե լճի ափերը հարթ են, կա կարճ բուսականության
(հատկապես եղեգ և բոշխ) ընդարձակ գոտի: Այս տեսակը կօգտվի Ջերմուկի
ազգային պարկի տարածքում արածեցման սահմանափակումներից և
հովիվների ճամբարների կրճատումից:
Հավանական ազդեցությունը էլեկտրահաղորդման գծերին բախվելն է: Այս
տեսակի համար ձեռնտու է անտառածածկ հովիտներում մարդկանց
գործունեության (ինչպիսիք են՝ ճանապարհների կառուցումը կամ որսը)
սահմանափակումը, ինչպես նաև ներկայիս անտառածածկ տարածքների
ընդլայնումը (ծառերի տնկում):

Ոչ մի մնացորդային ազդեցություն չի առանձնացվել, հետևաբար ազգային
պարկի տարածքում պահպանմանն ուղղված որևէ գործողության համար
թիրախային տեսակ չի հանդիսանում:

Փոխակրիչի և մերձատար ճանապարհների աղմուկի պատճառով բազմացող
զույգերի տեղափոխմամբ պայմանավորված մնացորդային ազդեցություն: Այս
տեսակը նախընտրում է կիսաչոր, քարքարոտ լանջեր ցրված թփուտներով և
տաք միկրոկլիմայով: Ջերմուկի ազգային պարկի տարածքի մեծ մասը գտնվում է
այս տեսակի համար շատ մեծ բարձրության վրա: Այնուամենայնիվ, հնարավոր է
ստեղծել լրացուցիչ կենսամիջավայր Հերհերի պետական արգելավայրի
հարավային մասում հրդեհումների, հունձի և անտառների նոսրացման միջոցով:
Մնացորդային ազդեցություն. փոխակրիչի և մերձատար ճանապարհների
աղմուկի պատճառով բազմացող զույգերի տեղափոխում: Այս տեսակը
բազմանում է բարձր ապառաժներով և տաք միկրոկլիմայով ժայռոտ կիրճերում,
կենսամիջավայր, որը դժվար է նորից ստեղծել:
Անհրաժեշտ
են
փոխհատուցման
միջոցառումներ:
Փոխհատուցման
հավանական
միջոցառումներն
են՝
մարդկանց
գործունեության
սահմանափակում Ջերմուկի ազգային պարկի տարածքում (ճանապարհների
կառուցում, որս, հովիվների ճամբարներ և այլն), ներկայիս անտառածածկ
տարածքների ընդլայնում (ծառերի, հատկապես պտղատու ծառերի տնկում):
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կարևոր տարածքներ են արջերի համար: Ջերմուկի
հյուսիսում
գտնվող
հովիտը
բազմացման
համար
նպաստավոր միջավայր է, սակայն անտառածածկ
տարածքն այստեղ ցույց է տալիս արջերի համեմատաբար
քիչ ակտիվություն, ինչն անսպասելի է, քանի որ լավ տեսք
ունի:
Նպաստավոր կենսամիջավայր կա Հերհերի պետական
արգելավայրի տարածքում և Արփային կիրճում:

Ռադդեի/հայկական
լեռնային իժ

Նպաստավոր կենսամիջավայր կա Արփայի կիրճի
լանջերին և Հերհերի պետական արգելավայրի տարածքում:

Հայկական
լեռնատափաստանային
իժ
Կատվաօձ

Նպաստավոր կենսամիջավայր կա ազգային պարկի ողջ
տարածքում, հատկապես ամենահարավային մասում:
Նպաստավոր կենսամիջավայր կա Արփայի
կիրճի լանջերին և Հերհերի պետական արգելավայրի
տարածքում:

Մնացորդային ազդեցություն պատճառող անհանգստությամբ պայմանավորված:
Այս տեսակը կօգտվի մարդկանց գործունեության և գերարածեցման
սահմանափակումներից: Կենսամիջավայրը կարող է ընդլայնվել նաև, եթե
ազգային պարկի տարածքում չոր զառիթափ լանջերին տնկվեն թփեր: Արփայի
կիրճը Ջերմուկի ազգային պարկի մեջ մտցնելը կապահովի այս տեսակի
պահպանությունը:
Մնացորդային ազդեցություն. Կենամիջավայրի կորուստ ԿՏՀ-ի տեղադիրքի հետ
կապված: Լրացուցիչ կենսամիջավայր հավանաբար կարող է ստեղծվել Հերհերի
նոսրանտառային պետական արգելավայրում՝ հրդեհումների, հունձի և ծառերի
նոսրացման միջոցով:
Մնացորդային ազդեցություն. Կենամիջավայրի կորուստ ԿՏՀ-ի տեղադիրքի հետ
կապված: Լրացուցիչ կենսամիջավայր հավանաբար կարող է ստեղծվել
հրդեհումների, հունձի և ծառերի նոսրացման միջոցով:
Մնացորդային ազդեցություն. Կենամիջավայրի կորուստ ԿՏՀ-ի տեղադիրքի հետ
կապված: Լրացուցիչ կենսամիջավայր հավանաբար կարող է ստեղծվել Հերհերի
նոսրանտառային
պետական
արգելավայրի
որոշ
հատվածներում՝
հրդեհումների, հունձի և ծառերի նոսրացման միջոցով:
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Մատնունի

ծիրանավոր

բուսատեսակի

համար

կրիտիկական

կենսամիջավայրի

վրա

ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումներ
Ամուլսարը

1-ին

կարգի

կրիտիկական

միջավայր

է

հանդիսանում

Մատնունի

ծիրանավոր բուսատեսակի համար, և Ծրագրի գործողություններով պայմանավորված
առնվազն կարճ ժամանակով կարող են լինել պոպուլյացիայի մնացորդային կորուստներ:
ՄՖԿ ԿՍ 6-ը կրիտիկական կենսամիջավայրի վրա պոտենցիալ ազդող Ծրագրերից
պահանջում է ապացուցել, որ անհնար է խուսափել կրիտիկական կենսամիջավայրի տարածքներից՝ որպես արդյունավետ այլընտրանքային տարբերակ ոչ կրիտիկական կենսամիջավայրերի վրա շահագործման միջոցով: Ամուլսարում հնարավոր չէ ամբողջովին շրջանցել
կրիտիկական կենսամիջավայրը, քանի որ ոսկեբեր շերտերը լեռան գագաթին են, որը
համընկնում է նշված բույսի տեղաբաշխման հետ: Չկան հանքի տեղադիրքի կենսունակ
այլընտրանքային տարբերակներ, սակայն ենթապոպուլյացիայի մեծ հատվածը կշրջանցվի,
քանի որ այն ընկնում է ենթակառուցվածքի զբաղեցրած տարածքի սահմաններից դուրս:
Մնացած

բույսերի

առանձնացման

հատվածի

միջոցով,

որի

պահպանումը
սահմաններում

կապահովվի
Ծրագրի

ոչ

անձեռնմխելի
մի

տարածքի

գործողություններ

չեն

իրականացվի:
Հնարավորության սահմաններում հանքի զբաղեցրած տարածքի նախագիծը հարմարեցվել է իրականացված հետազոտությունների արդյունքների հիման վրա՝ բույսերի բարձր
խտությամբ աճելավայրից խուսափելու համար: Օրինակ, Էրատո բացահանքի և այնտեղ տանող
ճանապարհների նախագիծը մասամբ փոփոխվել է՝ նվազագույնի հասցնելու այն ժայռերից,
որոնց վրա աճում է մատնունի ծիրանավորը:

Մատնունի ծիրանավոր բույսի այն առանձնյակները, որոնք ըստ Ծրագրի նախագծի
հնարավոր չէր շրջանցել, քանի որ գտնվում էին հանքի զբաղեցրած տարածքի սահմաններում,
արդեն տեղափոխվել են Ամուլսար լեռան տարածքից Սևանի բուսաբանական այգի՝
թույլտվության

պահանջների

համաձայն

և

Բնապահպանության

նախախարության

և

նախարարության մասնագետների հետ քննարկելուց հետո (ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության
ինստիտուտ):

Այս

բույսերը

կպահվեն

վերահսկվող

պայմաններում

և

կօգտագործվեն

բուսատեսակի էկոլոգիական պահանջները հետազոտելու նպատակով և ստանալու բույսեր՝
ապագայում հանքափոսերի վերականգնումից հետո դրանց ռեինտրոդուկցիայի համար: Սևանի
բուսաբանական այգում և Հյուսիսային Էրատոյի վրա կառուցվել են ռոկարներ, որոնք կլինեն
որպես փորձնական տնկարաններ:
Շատ կարևոր է կանխարգելել Ամուլսարի վրա մնացող բույսերի վերացումը կամ վնասումը այն տարածքներում, որոնք հանքի շահագործման ընթացքում ուղղակի ազդեցության չեն
ենթարկվում: Մինչ շահագործման փուլում արդեն միջոցներ են ձեռնարկվել պատահական
վնասումները նվազագույնի հասցնելու համար՝ բույսերը պաշտպանելով ցանկապատման և
համապատասխան նշանների միջոցով: Տեղափոխման ենթակա քարերը, որոնց վրա աճում է
բույսը և որոնք կարող են վնասվել, 2013թ. օգոստոսին նշվել են կանաչ մեծ կետերով, որոնք
տեսանելի է ավելի քան 200 մ հեռավորությունից: Դրանք կրկին ներկվել են 2015թ.: Տեղամասի
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բնապահպանական պատասխանատուի կողմից իրականացվում է կանոնավոր ստուգում և
մշտադիտարկում, որպեսզի այն միշտ տեսանելի լինի, և որ աշխատակիցները տեղյակ են նշված
քարերը պահպանելու անհրաժեշտության մասին և աշխատանքային պլանում անհրաժեշտ է
կատարել փոփոխություններ ազդեցություններից խուսափելու համար: Նշված միջոցառումները
կամրապնդվեն և կպահպանվեն շինարարության և շահագործման ողջ ընթացքում:
ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի և Քեմբրիջի համալսարանի բուսաբանական
այգու հետ համատեղ իրականացվող գիտահետազոտական ծրագրի խնդիրն է ստեղծել նպաստավոր պայմաններ Մատնունի ծիրանավորի համար Ծրագրի շահագործումից հետո:
Նախատեսվում է, որ այն կտևի չորս տարի՝ նպատակ ունենալով մանրամասն ուսումնասիրել
բույսի

էկոլոգիական

պահանջները,

պարզել

բազմացման

հնարքները,

զարգացնել

բուսատեսակի ծագման մասին գիտելիքները, կազմել բույսի աճի ժամանակացույցը և աջակցել
արդյունավետ վերականգնման ծրագրին: Ամուլսարում գտնվող բույսերից արդեն հավաքվել են
որոշակի քանակությամբ սերմեր և բուսաբանության ինստիտուտի կողմից իրականացված
փորձարկումների միջոցով հաջող ծլեցվել են: Լրացուցիչ սերմեր կհավաքվեն՝ տեղամասից
դուրս բույսերի փորձնական աճեցման համար, որոնք կօտագործվեն փակումից հետո հանքի
տեղամասերում դրանք կրկին ներմուծելու համար: Շարունակվող աշխատանքների մասին
առավել մանրամասն ներկայացված է Ծրագրի կենսաբազմազանության գործողությունների
պլանում (ԿԲՊ), որը ներառում է մատնունի ծիրանավորի համար տեսակներին առնչվող
գործողությունների պլանը (ՏԳՊ):
Կարճաժամկետ պայմաններում պոպուլյացիայի վրա կլինի մնացորդային ազդեցություն
և Ամուլսարի ենթապոպուլյացիայի առնվազն 21%, առավելագույնը՝ 33%-ի կորուստ: Պոպուլյացիան պետք է մնա կենսունակ` չնայած նրա չափերի կրճատմանը, սակայն ցուցաբերվում է
նախազգուշական

մոտեցում:

մոդելավորման արդյունքում

Եթե

հետազոտությունների,

պարզվի, որ

հնարավոր չէ

մշտադիտարկումների
վերականգնել

մինչև

ու

հանքի

շահագործումը եղած պոպուլյացիայի թվաքանակը, ապա կուսումնասիրվեն փոխհատուցման
տարբերակները:
Հանքի շահագործումը կատարվելու է փուլերով և մշտադիտարկման և հետազոտության
ժամանակահատվածում այն թույլ է տալիս կատարելագործել պոպուլյացիայի վերաբերյալ
մոդելները,

որոնք

մշակվում

են

օգնելու

հաշվարկել

հանքարդյունահանումից

հետո

պոպուլյացիայի վերականգնման համար պահանջվող ժամանակը, բույսերի ռեինտրոդուկցիայի
հետ միասին կամ առանց դրա:
Բնադրող մշտաբնակ թռչունների պոպուլյացիաների վրա ազդեցությունների մեղմացմանն
ուղղված միջոցառումներ
Ծրագրի ազդեցության տարածքում արձանագրվել է ԲՊՄՄ-ի Կարմիր ցուցակում
(որպես վտանգված տեսակ) ընդգրկված գիշանգղի (Neophron percnopterus) և բալոբանի (Falco

cherrug) առկայությունը, սակայն ենթադրվում է, որ նրանք Ծրագրի գործողություններից էական
ազդեցության չեն ենթարկվի՝ հաշվի առնելով այն փաստը, որ Ծրագրի ազդակիր տարածքը
նրանց ամբողջ արեալի և կերավայրերի մի փոքր մասն է: Այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով
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համաշխարհային մակարդակով նրանց վտանգված կարգավիճակից, Ծրագրի իրականացման
ընթացքում սահմանված կարգով կմշտադիտարկվի նշված տեսակների ներկայությունն ու
վարքը: Եթե մշտադիտարկումների արդյունքում պարզվի, որ այս տեսակներից որևէ մեկը
բացասական ազդեցություն է կրում Ծրագրի գործողություններից, ապա կնախատեսվեն
համապատասխան մեղմացման միջոցառումներ, օր.՝ կստեղծվի այսպես կոչված <անգղերի
ռեստորան>՝ գիշանգղի համար կերի պաշարներ ապահովելու նպատակով:
Գորայքի ԿԹՏ-ին առնչվող տափաստանային հողմավար բազեների նոր գաղութը, որը
գտնվում է Ուղեձեր և Գորայք գյուղերի միջև գտնվող ռազմական աշտարակում, նույնպես
կմշտադիտարկվի Հայաստանի թռչունների պահպանման միության (ՀԹՊՄ) հետ համագործակցության շրջանակներում, քանի որ թռչունները որս են անում Ամուլսարի հարավային
լանջերին: Արտակարգ միջոցառումներ կիրականացվեն այն դեպքում, եթե նկատվի բազմացման
արդյունավետության անկում և պարզվի, որ այն կապված է սննդի պաշարների կամ Ծրագրի
շինարարության և շահագործման ժամանակ պատճառվող անհանգստության հետ: Նշված
միջոցառումները կիրականացվեն ՀԹՊՄ-ի հետ համատեղ և ներառել բազմացող գաղութի և,
հնարավոր է նաև մերձակայքում որսի համար, պոպուլյացիաների ընդլայնման հնարավորություններ: Թռչունների նախընտրելի որսավայրերի վերաբերյալ տեղեկացվածության աստիճանը
բարձրացնելու համար առաջարկվում է օգտագործել ռադիոազդանշանիչ պիտակներ:
Ընդհանուր

առմամբ

բնադրող

թռչունների

դեպքում

հնարավոր

են

էական

ազդեցություններ՝ հաշվի առնելով Ամուլսար լեռան արևմտյան կողմում՝ հաստատված
բազմացման կենսամիջավայրերի կարևոր նշանակությունն ու խոցելիությունը, ինչպես նաև
հաշվի առնելով այն փաստը, որ Ծրագրի հիմնական ենթակառուցվածքը գտնվում է մոտ
հեռավորության վրա: Փոխակրիչի և ԿՏՀ-ի մոտ գտնվող քարքարոտ ձորակը այդպիսի վայր է:
Փոխակրիչի ծրագիծը նախագծվել է այնպես, որ այն այլևս չանցնի ձորակով, սակայն այն
ընդամենը 150մ է հեռու դրա հյուսիսային եզրից և կարող է նաև ազդեցություն կրել
տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունից առաջացող աղմուկից և փոշուց: Ծրագրի
գործողությունների հետևանքով ազդեցություն կրող տեսակները՝ Սպիտակափող սոխակը,
Կարմիր բադը և Մեծ ժայռային սիտեղը, գրանցված են ՀՀ Կարմիր գրքում: Հողաթմբերի
կառուցումը այն վայրերում, որտեղ փոխակրիչի ժապավենը և ճանապարհները ամենամոտն են
գտնվում ձորակին, կարող են նվազեցնել վիզուալ և աղմուկի ազդեցությունը և տնտեսապես
իրագործելի է, օրինակ՝ այն կարող է կառուցվել ճանապարհի շինարարությունից առաջացած
հողից: Անհրաժեշտ է իրականացնել մշտադիտարկում, և եթե պարզվի, որ Ծրագրի
գործողությունները բացասական են ազդում բազմացման արդյունավետության վրա, ապա
նշված տեսակների համար կիրականացվեն նպատակուղղված պահպանման միջոցառումներ
հարևանությամբ գտնվող Ջերմուկի ազգային պարկի տարածքում՝ բնական կենսամիջավայրի
վրա ազդեցությունների փոխհատուցման նախատեսված միջոցառումներից բացի, որոնք
երկարաժամկետ կտրվածքով որոշակիորեն ձեռնտու է թռչուններին, քանի որ ապահովվում է
նրանց պահպանությունը նոր ստեղծվող ազգային պարկում:
Կան մի շարք միջոցներ, որ կարելի է կիրառել Ծրագրի գործողությունների հետ
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կապված, որը կարող է հետագայում նվազեցնել բազմացող թռչունների վրա ազդեցությունների
ռիսկերը: Նշված միջոցառումները ներառում են նյութերի ներմուծման և շինարարական գործունեության ժամանակավոր սահմանափակում բազմացման վաղ շրջանում, և ինչպես քննարկվում
է լանդշաֆտի և վիզուալ ազդեցությունների հետ կապված

hամապատասխան վայրերում

ազգային տեսակներով անտառների տնկումը: Այս պահին սրանք ներկայացվում են որպես
օգտակար գործողություններ, այլ ոչ մեղմացման միջոցառումներ, սակայն դրանք կարող են
դառնալ ավելի կարևոր՝ Ծրագրի կատարման ժամանակ իրականացվող մոնիտորինգի
արդյունքներից կախված:
Չվող թռչունների վրա ազդեցությունների մեղմացմանն ուղղված միջոցառումներ
Բարձր աղմուկը, լուսավորությունը և անհանգստություն պատճառելը կազդեն չվող
գիշատիչ թռչունների վրա, մասնավորապես գարնանը և աշնանը: Անհրաժեշտ է Ծրագրի գործողությունները ծրագրել այնպես, որպեսզի հնարավոր լինի նվազագույնի հասցնել անհանգստություն պատճառելը նշված ժամանակահատվածում: Հնարավորության սահմաններում
շինարարության համար նախատեսված նյութերը, բաղադրիչները և մեքենասարքավորումները
պետք է տեղամաս մտցվեն ամռան ընթացքում, երբ չվող թռչունների մեծ մասն արդեն անցած
կլինի

տարածքով:

Աղյուսակ

5.7.9-ում

թվարկված

միջոցառումները

ներառում

են

լուսավորության նվազագույն օգտագործումը, ինչպես նաև դեպի ներքև ուղղված լուսակիրների
օգտագործումը՝ թռչունների (ինչպես նաև չղջիկների) վրա լուսավորության անհանգստացնող
հետևանքները նվազագույնի հասցնելու նպատակով:
Չվող գիշատիչ և այլ թռչուններ գտնվում են օդով անցնող էլեկտրահաղորդալարերին
բախվելու վտանգի տակ, մասնավորապես այն թռչունները, որոնք թռչում են գիշերը, վաղ
լուսադեմին և մայրամուտին: Դրանց թվում են պահպանման ենթակա և ՀՀ Կարմիր գրքում
գրանցված տեսակներ: Այդ կապակցությամբ, բախվելու ռիսկերը նվազեցնելու նպատակով նոր
վերգետնյա էլեկտրահաղորդալարերը կմեկուսացվեն և կտեղադրվեն հատուկ շեղիչներ:
Ծրագիրը նպատակ ունի հնարավորության սահմաններում աջակցել և նպաստել
արածեցման ավանդական կազմակերպման գործընթացին (օր.՝ նվազագույնի հասցնել հովիվների համար մուտքի սահմանափակումները), հաշվի առնելով նրանց դերը մանր կաթնասունների
և այլ որսացու կենդանիների (որոնցով սնվում են գիշատիչ թռչունները) պահպանման հարցում:
Ծրագրի իրականացման ողջ ընթացքում մոնիտորինգի կենթարկվեն չվող գիշատիչ
թռչունների թվաքանակի և վարքի վրա ազդեցությունները՝ հաշվի առնելով վերը նշված
միջոցառումների

արդյունավետության

անորոշությունը:

Մոնիտորինգի

արդյունքներից

կախված կարող են լրացուցիչ միջոցառումներ պահանջվել, օր.՝ վերականգնել մանր կաթնասունների պոպուլյացիաները գիշատիչ թռչունների համար: Երկարաժամկետ հեռանկարում
կարող են հայտնաբերվել միայն մնացորդային ազդեցություններ, և կարող է անհրաժեշտ լինել
իրականացնել

պահպանմանն

ուղղված

միջոցառումներ՝

կրճատված

կենսամիջավայրի

տարածքը և որակը փոխհատուցելու համար, օր.՝ ապահովել կերի առատ պաշարներով կամ
բարելավել Գորայքի կամ Ջերմուկի ԿԹՏ-ներում որսի դեմ պայքարը:
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Գորշ արջի վրա ազդեցությունների մեղմացմանն ուղղված միջոցառումներ
Նկ. 5.7.3-ում պատկերված անձեռնմխելի տարածքը պաշտպանում է գորշ արջի
բազմացման

և

ձմեռելու

որոշակիորեն

հաստատված

կենսամիջավայրը,

սակայն

այն

գլխավորապես նախատեսված է պաշտպանելու Մատնունի ծիրանավոր բուսատեսակի
պոպուլյացիայի
հաստատեցին

կենսունակ
Սարավանի

մի

մասը:

հյուսիսում

2015թ.
գտնվող

իրականացված
անտառածածկ

հետազոտությունները
տարածքի

կարևոր

նշանակությունը, որն ընկած է ԿՏՀ-ի տեղամասից 1,5կմ դեպի արևելք: Նշված անտառածածկ
տարածքը օգտագործվում էր առնվազն 6 արջերի կողմից: Առանձնացված անձռնմխելի
տարածքի ընդլայնումը դեպի արևմուտք՝ ներառելով այս անտառը, այն կդարձնի արջերի
համար էկոլոգիական առումով առավել կենսունակ և նպաստավոր: Այս հնարավորությունը
կքննարկվի 2016թ. առանձնացված տարածքի սահմանները և դրա կառավարումը շահագրգիռ
կողմերի հետ պաշտոնապես ձևակերպելուց հետո: Աղյուսակ 5.7.9-ում թվարկված մեղմացման
միջոցառումներից շատերը պետք է որ արդյունավետ լինեն այս տեսակի վրա ազդեցությունները
մեղմացնելու համար: Այնուամենայնիվ, ինչպես նկարագրվում է Բաժին 5.7.5-ում, գորշ արջը
կրիտիկական կենսամիջավայրի առանցքային տեսակ է թիվ 6 ԿՊ-ի համաձայն, և Ծրագիրը
պետք է երաշխավորի, (i) որ չեն վնասվում կամ վերացվում գորշ արջի բազմացման վայրերի
էկոլոգիական ֆունկցիոնալ հատկությունները և հանգստանալու վայրերը, և (ii) որ Ծրագրի
գործողությունների արդյունքում անհանգստություն չի պատճառվի, որը կազդի տեսակների
գոյատևման կամ բազմացման արդյունավետության վրա, կամ կկրճատի նրանց ժամանակավոր
զբաղեցրած տարածքը: 2015թ. իրականացված լայնամասշտաբ ուսումնասիրությունների
արդյունքում պարզվել է, որ հանքի աշխատանքներով պայմանավորված 10 առանձնյակներից
բաղկացած արջերի բազմացող խումբը, ստիպված կլինի տեղափոխվել, այդ թվում այն
առանձնյակները, որոնք օգտվում են վերը նկարագրված անտառածածկ տարածքից:
Մտահոգիչ կոնկրետ հավանական խնդիրներն են նրանց տեղաշարժի համար ստեղծված
խոչընդոտները՝

հանքի

ենթակառուցվածքի

հետ

կապված,

և

չխախտված

կերավայրի

կրճատումը: Գորշ արջի (ինչպես նաև այլ կաթնասունների, այդ թվում՝ գայլի) տեղաշարժը
ապահովելու համար ուսումնասիրվում է փոխակրիչի, ցանկապատված տարածքոմ և այլ
գծային ենթակառուցվածքի համար անցումներ նախատեսելու հնարավորությունը: Կերավայրի
կորստով պայմանավորված՝ գորշ արջի կերի պաշարները ավելացնելու նպատակով կարող են
պահանջվել միջոցառումներ, և դրանք կարող են մշակվել, եթե մոնիտորինգի արդյունքները
ցույց տան պոպուլյացիայի նվազում: Ենթադրվում է, որ մնացորդային ազդեցությունները
պայմանավորված կլինեն Ծրագրի մասշտաբով և դրա հետ կապված աղմուկի, խախտման և
կենսամիջավայրի մասնատման մակարդակով: Այդ իսկ պատճառով կարող է փոխհատուցման
ինչ-որ ձևի անհրաժեշտություն առաջանալ: Գորշ արջը կապված է բնական կենսամիջավայրի
հետ,

հետևաբար

բնական

կենսամիջավայրի

համար

առաջարկվող

փոխհատուցման

միջոցառումները ներառելու են նաև գորշ արջի վրա ազդեցությունների փոխհատուցման
միջոցառումներ:
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Բեզոարյան այծը չի օգտվում տարածքից, ուստի չպետք է ազդեցություն կրի պատճառվող
անհանգստության հետ կապված, սակայն Ծրագրի իրականացման ընթացքում հարակից
տարածքներում կիրականացվի սիստեմատիկ մշտադիտարկում:
Լուսան օգտվում է Ծրագրի հարակից տարածքներից: Հաշվի առնելով ԵՄ մակարդակով այս
տեսակի պահպանման կարևորությունը լուսանը կմշտադիտարկվի հարակից տարածքի
սահմաններում: Բնական կենսամիջավայրի փոխհատուցման շրջանակներում կարող են
մշակվել պահպանման հատուկ միջոցառումներ նախատեսվող Ջերմուկի ազգային պարկի
տարածքում, եթե կատարվի որսի արդյունավետ վերահսկում:
Երկարաբեղիկ բզեզներն ամենայն հավանականությամբ ազդեցությունների չեն ենթարկվի,
հետևաբար մեղմացման հատուկ միջոցառումների կարիք չկա:
Հայկական լեռնային իժի վրա ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումները պետք է
նպատակաուղղված լինեն կենսամիջավայրի (այդ թվում՝ խճոտ ճանապարհներ և այլն)
ոչնչացման չափերը նվազագույնի հասցնելուն, մասնավորապես այնտեղ, որտեղ ենթակառուցվածքը նախատեսվում է տեղադրել մարգագետնատափաստանային կենսամիջավայրում: Սողունների ամենամեծ բազմազանությունը արձանագրվել է նախատեսվող ԿՏՀ-ի
հյուսիսային և արևմտյան սահմանին քարքարոտ լանջերին և մերկացած ապարների վրա:
Սողունների վրա ազդեցությունները սահմանափակելու լավագույն եղանակը կլինի այս
կենսամիջավայրի

հնարավորինս

շատ

պահպանումը՝

սահմանափակվելով

կույտային

տարրալվացման հրապարակի նվազագույն չափերով և վերահսկելով ենթակառուցվածքի
զբաղեցրած տարածքից դուրս կենսամիջավայրի պատահական վնասումը: Մնացորդային
ազդեցություններ կարող են լինել և դրանք կարող են փոխհատուցվել նախատեսվող Ջերմուկի
ազգային պարկի տարածքում սողունների և նրանց կենսամիջավայրերի պահպանման միջոցով:
Անհրաժեշտ է նաև տեղացիներին տեղեկացնել պահպանման համար այս տեսակների կարևոր
նշանակությունը, ինչը թույլ կտա կրճատել օձերին դիտավորյալ սպանելու դեպքերը:
Անհրաժեշտ կլինի իրականացնել մշտադիտարկում:
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ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումներ
Առաջնահերթ
կարևորու- Խուսափել
թյան ընկալիչները
Բուսատեսակներ և բուսականություն
Բնական կենսամիջավայր, ներառյալ՝
 Տեսակներով
հարուստ
ենթալպյան
Հնարավոր չէ խուսափել բուսակամարգագետիններ
և նության
այս
տիպերի
վրա
ալպյան
տարրերով ազդեցությունից քանի որ դրանք հանքի
ենթալպյան
մարգագե- զբաղեցրած գոտում են:
տիններ
Բուսականության այս տիպի վրա
ազդեցությունից խուսափել հնարավոր
 Թփուտներով,
մասնա- չէ, քանի որ դրա որոշ հատվածներ
վորապես գիհու, հա- ընկնում
են
ԿՏՀ-ի
զբաղեցրած
րուստ բուսականություն տարածքում: Փորձ կարվի տեղափոխել
որոշ
թփեր,
սակայն
արդյունավետությունը անորոշ է:

 Բնական և կիսա-բնական
բուսականության
այլ
տիպեր՝ լեռնային մարգագետիններ, լեռնամարգագետնային
տափաստաններ,
գերխոնավ
տարածքներ, կիրճ
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էնդեմիկ
տեսակներ

Անձեռնմխելի տարածքների առանձնացման արդյունքում՝ կպահպանվեն
չվնասված բնական բուսականության
որոշ հատվածները: ԿՏՀ-ն զերծ է մնում
բնական
բուսականության
վրա
ազդեցությունից:
Հողի բերրի շերտի պահպանման
տարածքները
կընտրվեն
այնպես,
որպեսզի հնարավոր լինի խուսափել
բնական բուսականության տիպերի
«լավ» օրինակների վրա ազդեցություններից, ինչպես նաև այն քարերի վրա
ազդեցություններից, որոնց վրա աճում է
մատնունի ծիրանավորը (տե՛ս ստորև):

Կրճատել կամ նվազագույնի Վերականգնել
հասցնել

Արդեն կան միջոցառումներ,
որոնք ուղղված են չվնասված
բուսականության
վրա
ավտոմեքենաների
գործածության վերահսկմանը:
Միջոցառումներ,
որոնք
ուղղված են հողի էրոզիայի և
մնացած
բուսականության
վրա քայքայման ազդեցությունների վերահսկմանը:

Մշակվում է բուսականության վերականգնման ծրագիր, որտեղ առաջարկվում է
տարբեր մեթոդների գործածություն, այդ թվում՝ սերմերի և ճիմի հավաքում և
սերմնացանի/ ճիմի փոխարինման համար համապատասխան ենթաշերտերի վերականգնում: Իրականացվում են դաշտային փորձարկումներ` վերականգնման
բնապահպանական
հիմքերը պարզելու և վերականգնման
արդյունավետության
մոնիտորինգ
իրականացնելու նպատակով: Կստեղծվի սերմերի
պահպանման
տեղամաս,
որպեսզի սերմերը հավաքվեն ու պահվեն՝ հետագա
օգտագործման նպատակով:
Կրկնակի
սերմնացանը
կկատարվի վերականգնվող
տեղանքին հարմար տեսակի խառնուրդով: Բուսածածկույթի վերականգնումը
կվերահսկվի՝ օտար տեսակների ներմուծումից կամ
տարածումից խուսափելու
համար:

Մնացորդային
ազդեցություն
փոխհատուցման անհրաժեշտություն

/

Հաշվի առնելով Ծրագրի շահագործման հետ
կապված
բնական
կենսամիջավայրի
երկարաժամկետ
դեգրադացիան
և
կորուստը՝ բնական բուսականության ոչ մի
կորուստ չունենալու համար անհրաժեշտ է
կատարել 837 ԿԱՄ-ի (կենսաբազմազանության վրա ազդեցությունների միավորի)
փոխհատուցում: Ծրագիրն ընտրել է ազդեցությունների
գնահատման
պահպանողական մոտեցում` հաշվի առնելով
բնական բուսականության կարևորությունը
և այն փաստը, որ վերականգնման արդյունավետությունը չի կարող երաշխավորվել:
Նախատեսվում է, որ փոխհատուցումը
կիրականացվի առաջարկվող Ջերմուկի
ազգային պարկում, և Ընկերությունը
պետական և տեղական իշխանությունների,
ինչպես նաև հասարակական կազմակերպությունների հետ կզբաղվի դրա հիմնադրմամբ և կստեղծի հիմնադրամ կամ նմանատիպ
մեխանիզմ՝
փոխհատուցման
համար
ֆինանսական
աջակցություն
ապահովելու համար:

բույսերի Հնարավորության
սահմաններում Առանձնահատուկ
միջոցա- Առանձնահատուկ միջոցա- Այս տեսակները կօգտվեն վերը նշված
շրջանցվել են և կշարունակեն շրջանց- ռումների անհրաժեշտություն ռումների
անհրաժեշտու- նախատեսվող փոխհատուցումից:
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ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումներ
Առաջնահերթ
կարևորու- Խուսափել
Կրճատել կամ նվազագույնի Վերականգնել
թյան ընկալիչները
հասցնել
վել
կարևոր
նմուշները
կամ չկա:
թյուն չկա:
կենսամիջավայրը:
Տեղական
մակարդակով հազվագյուտ տեսակները
(օր.՝ Fritillaria armena բուսատեսակը),
որոնք
ինչ-ինչ
պատճառներով
վերանալու
են,
կտեղափոխվեն
խախտված տարածքից դուրս:

Մատնունի
(Potentilla

ծիրանավորի
porphyrantha)

Ամուլսարի
ենթապոպուլյացիա
(առաջին
կարգի
կրիտիկական
կենսամիջավայր – ՄՖԿ
ԿՍ6)

Արշակ գագաթից հարավ ընկած
հատվածում
առանձնացված
անձեռնմխելի տարածքի միջոցով հնարավոր
է
խուսափել
Ամուլսարի
պոպուլյացիայի
մի
մասի
վրա
ազդեցությունից:
Ճանապարհները
նախագծվել
են
այնպես, որպեսզի հնարավոր լինի
շրջանցել բույսերի խիտ համակենտրոնացումները:
Բացահանքերի
սահմաններում
բույսերը տեղափոխվել են համապատասխան
գիտահետազոտական
և
բազմացման համար նախատեսված
հաստատություններ:

Գրանցվում են բույսերի տեղանքները, և հնարավորության դեպքում կատարվում է
ցանկապատում և նշանների
տեղադրում` դրանք պաշտպանելու
նպատակով:
Իրականացվում են միջոցառումներ՝
պատահական
վնասումից
խուսափելու
համար:

Նախաձեռնվել է հետազոտական ծրագիր` բույսերի
տարածման
հնարքները
փորձարկելու և պահանջների վերաբերյալ տեղեկատվությունը հաստատելու նպատակով: Վերջինս
կարող է հիմք հանդիսանալ
հանքի փակումից հետո
բույսերի
համապատասխան կենսամիջավայրի վերականգնման համար, եթե
համապատասխան
պայմաններ ստեղծվեն:

Մնացորդային
ազդեցություն
փոխհատուցման անհրաժեշտություն

/

Կարճաժամկետ պայմաններում և պոպուլյացիայի վրա կլինի մնացորդային ազդեցություն և Ամուլսարի ենթապոպուլյացիայի
33%-ի կորուստ: Հետագայում կարող է հնարավոր լինի ավելացնել պոպուլյացիայի
թվաքանակը և ապահովել որոշակի պաշտպանվածություն: Պոպուլյացիան պետք է
մնա կենսունակ` չնայած նրա չափերի
կրճատմանը, սակայն ցուցաբերվում է
նախազգուշական մոտեցում: Եթե հետազոտությունների, մշտադիտարկումների ու
մոդելավորման արդյունքում պարզվի, որ
հնարավոր չէ վերականգնել մինչև հանքի
շահագործումը եղած պոպուլյացիայի թվաքանակը,
ապա
մանրամասն
կուսումնասիրվեն
փոխհատուցման
տարբերակները:

Թռչուններ

Գիշանգղ

Բալոբան

Նախատեսվում է շրջանցել կարևոր Հատուկ միջոցառումներ չեն Հատուկ միջոցառումներ չեն Մնացորդային ազդեցությունը քիչ հակենսամիջավայրը: Գորայքի ԿԹՏ-ի վրա պահանջվում
պահանջվում
վանական է, սակայն մոնիտորինգ կիրազբաղեցրած տարածքից խուսափում,
կանացվի՝
հաշվի
առնելով
թռչունի
որտեղ բնորոշ է այս տեսակը: Ծրագիրը
վտանգված կարգավիճակը և Ծրագրի
տարածք չի զբաղեցնում Արփայի
տեղամասի
մոտ
գտնվելը:
Եթե
կիրճում, որտեղ մեկ զույգ բնադրում է:
մոնիտորինգը ցույց տա, որ տեսակը ազդեցություն է կրում, ապա կնախատեսվեն
համապատասխան
մեղմացման
միջոցառումներ:
Հատուկ
միջոցառումներ
չեն Հատուկ միջոցառումներ չեն Հատուկ միջոցառումներ չեն Մնացորդային ազդեցությունը քիչ հա-
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ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումներ
Առաջնահերթ
կարևորու- Խուսափել
թյան ընկալիչները
պահանջվում

Կրճատել կամ նվազագույնի Վերականգնել
հասցնել
պահանջվում
պահանջվում

Տափաստանային
հողմավար բազե

Հատուկ
միջոցառումներ
պահանջվում

չեն Հատուկ միջոցառումներ չեն Հատուկ միջոցառումներ չեն
պահանջվում
պահանջվում

Այլ
տեսակներ,
որոնք
Կարմիր գրքում գրանցված
են որպես խոցելի կամ
վտանգված տեսակ և որոնք
բազմանում են Ծրագրի
ազդեցությունը կրող տարածքում

Փոխվել է փոխակրիչի ծրագիծը, որը
թույլ կտա շրջանցել ԿՏՀ-ի մոտ գտնվող
քարքարոտ ձորակը (որը նպաստավոր
միջավայր
է
Կարմիր
բադի,
սպիտակափող
սոխակի
և
այլ
թռչունների համար), սակայն կիրճից
այն
դեռևս
գտնվում
է
մոտ
հեռավորության վրա:
Բազմացման շրջանում հնարավոր է
նյութերի ներմուծման և շինարարական
գործունեության
ժամանակավոր
սահմանափակում, որը թույլ կտա
խուսափել կամ նվազագույնի հասցնել
ազդեցություններն առաջին տարում

Ծրագրի
մանրամասն
նախագծման ժամանակ կուսումնասիրվեն
Գնդեվազի
արևելքում գտնվող կիրճում
բազմացող թռչունների վրա
ազդեցությունները կրճատելու
հնարավոր տարբերակները.
այն
տարածքում,
որտեղ
փոխակրիչն ու մերձատար
ճանապարհները գտնվում են
նշված
կիրճի
հարևանությամբ:
Հնարավոր է կառուցվեն հողի
թմբեր՝ աղմուկը և վիզուալ
խախտումը ծածկելու համար:

Համապատասխան վայրերում ազգային տեսակներով
անտառների
տնկումը
օգտավետ կլինի այս խմբի
կոնկրետ տեսակների (չնայած ոչ կարմի բադի կամ
սպիտակափող
սոխակի)
համար: Կմշտադիտարկվի
բազմացող
թռչունների
բաշխվածությունը և բազմացման
գործունեության
նշանները:

Չվող թռչուններ, այդ թվում՝ Հնարավոր
չէ
լիովին
խուսափել Վերգետնյա էլեկտրական նոր Հիմնվելով
մոնիտորինգի
գիշատիչներ
ազդեցություններից: Պետք է խուսափել հաղորդալարերը
արդյունքների վրա` հնա-

Մնացորդային
ազդեցություն
/
փոխհատուցման անհրաժեշտություն
վանական է, սակայն հաշվի առնելով նրա
վտանգված կարգավիճակը կիրականացվի
մոնիտորինգ:
Կշարունակվի
բազմացող
գաղութների
մշտադիտարկումը՝
ուշադրությունը
կենտրոնացնելով
Սիսիանում
գտնվող
ընդլայնված գաղութի վրա, որը Հայաստանի
թռչունների պահպանման միության կողմից
ներկայումս չի մշտադիտարկվում: Կիրականացվեն մեղմացման միջոցառումներ,
եթե նկատվի բազմացման արդյունավետության անկում և պարզվի, որ դա կապված
է կերի պաշարների կամ Ծրագրի աշխատանքներով
պայմանավորված
անհանգստության հետ:
Կարող է մնացորդային ազդեցություն լինել
կարմիր բադի, սպիտակափող սոխակի և
Ծրագրի ազդակիր տարածքում բազմացող
այլ թռչունների վրա: Բնական և կրիտիկական կենսամիջավայրի վրա ազդեցությունների փոխհատուցման միջոցառումները նպաստավոր կլինեն մշտաբնակ/
բնադրող թռչունների պոպուլյացիաների
համար: Փոխհատուցման առաջարկները
կներառեն
նրանց
պոպուլյացիաների
հաշվեկշռի ավելացում ապահովելու համար
անհրաժեշտ ցանկացած միջամտություն:
Մասնավորապես, բնադրող թռչունների
համար օգտակար կլինեն համայնքային
պահպանման
ծրագրերը,
որոնք
կենտրոնացած են Գորայքի ԿԹՏ-ի և/կամ
առաջարկվող Ջերմուկի նոր ազգային
պարկի վրա:
Մնացորդային ազդեցությունները կարող են
բացահայտվել
երկարաժամկետ
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ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումներ
Առաջնահերթ
կարևորու- Խուսափել
թյան ընկալիչները
գարնանը և աշնանն իրականացվող
հիմնական գործողություներից, մասնավորապես Որոտանի հովտով նյութերի
ներմուծումից:

Կրճատել կամ նվազագույնի
հասցնել
կմեկուսացվեն և դրանց վրա
կտեղադրվեն
հատուկ
շեղիչներ թռչունների համար:
Ծրագրի զբաղեցրած տարածքի
կրճատմանն
ուղղված
ընդհանուր միջոցառումները
նաև նվազագույնի կհասցնեն
կերի հայթայթման տարածքի
կորուստը: Ծրագիրը նպատակ ունի հնարավորության
սահմաններում աջակցել և
նպաստել արածեցման ավանդական
կազմակերպման
գործընթացին
(օր.՝
նվազագույնի հասցնել հովիվների
համար
մուտքի
սահմանափակումները),
հաշվի
առնելով նրանց դերը մանր
կաթնասունների
և
այլ
որսացու
կենդանիների
(որոնցով սնվում են գիշատիչ
թռչունները)
պահպանման
հարցում:

Վերականգնել
րավոր է անհրաժեշտ լինեն
լրացուցիչ
այլ
միջոցառումներ, որոնք ուղղված
կլինեն որսացող թռչունների
համար
մանր
կաթնասունների
պոպուլյացիաների վերականգնմանը:

Մնացորդային
ազդեցություն
/
փոխհատուցման անհրաժեշտություն
պայմաններում
և
անհրաժեշտ
է
իրականացնել մոնիտորինգ:
Կարող է անհրաժեշտ լինի իրականացնել
պահմանման դրական միջոցառումներ՝
կրճատված կենսամիջավայրի տարածքը և
որակը կոմպենսացնելու համար, օր.՝
ավելացնել
կերի
պաշարները
կամ
բարելավել Գորայքում կամ Ջերմուկի ԿԹՏներում որսագողության դեմ պայքարը:

Աղմուկի սահմանափակման
միջոցառումներն
օգտավետ
կլինեն
արջերի
համար՝
մթնշաղից մինչև լուսաբաց
ժամանակահատվածում:
Փոխակրիչը, ցանկապատումն
ու այլ գծային ենթակառուցվածքը կնախագծվեն այնպես,
որպեսզի հնարավոր լինի
ապահովել
գորշ
արջի
տեղաշարժը,
ներառյալ՝

Կարող է անհրաժեշտ լինի
բարելավել կերի պաշարների ավելացման միջոցառումները`
կերավայրի
կորստի կամ արգելքների
պատճառով հարմար տարածքներ մուտքի հնարավորության
կորստի
հետևանքով: Նշված միջոցառումները կիրականացվեն, եթե
մոնիտորինգի

Մնացորդային ազդեցությունները հավանական են` Ծրագրի մասշտաբով և առնչվող
աղմուկի և խախտման մակարդակով,
ինչպես նաև արգելքների առկայությամբ
պայմանավորված
կենսամիջավայրի
մասնատման պատճառով:
Ներկայումս
թիվ
6
Կատարողական
պահանջը առ այն, որ <Ծրագիրը չի ազդի
բազմացման վայրերի և հանգստանալու
վայրերի ֆունկցիոնալ հնարավորության,
կամ տեսակների գոյատևման, բազմացման

Կաթնասուններ

Գորշ արջ (Ursus arctos) (ըստ Արշակի

հարավում
անձեռնմխելի
ՎԶԵԲ ԿՍ-6-ի սահմանման տարածքի առանձնացումը պաշտպակրիտիկական
նում է բազմացման հայտնի մեկ վայրը,
կենսամիջավայր)
և եթե հետագայում այն ընդլայնվի ապա
արդյունքում կպահպանվի բազմացման
երկու վայր:
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ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումներ
Առաջնահերթ
կարևորու- Խուսափել
թյան ընկալիչները

Լուսան

Նկատվել է հարակից տարածքներում և
նրա վրա ազդեցությունից հնարավոր է
խուսափել առանձնացված տարածքում

Բեզոարյան այծ

Նկատվել է հարակից տարածքներում և
նրա վրա ազդեցությունից հնարավոր է
խուսափել առանձնացված տարածքում

Անողնաշարավորներ
Երկարաբեղիկ
բզեզներ
(Dorcadion
sevangense,
D.sisianum Lazar և D.
bistriatum)
Սողուններ
Հայկական լեռնատափաստանային
իժ
(Vipera
eriwanensis)

Կրճատել կամ նվազագույնի Վերականգնել
հասցնել
անհրաժեշտության դեպքում արդյունքում պարզվի, որ
տեղադրել անցումներ:
տեղի է ունեցել պոպուլյացիայի նվազում:

Մնացորդային
ազդեցություն
/
փոխհատուցման անհրաժեշտություն
արդյունավետության կամ զբաղեցրած տարածքի վրա>, առաջարկվում է կատարել
անձեռնմխելի
տարածք
ստեղծելու
և
առաջարկվող Ջերմուկի ազգային պարկի
տարածքում բնական կենսամիջավայրի վերականգնման հետ կապված փոխհատուցման
միջոցառումներ
իրականացնելու
միջոցով:
Պոպուլյացիայի
չափերի
գնահատման արդյունքների հիման վրա
պահանջվող ձեռքբերումները հաշվելու
համար անհրաժեշտ է 2015թ. ստացված
տվյալների վերջնական վերլուծություն:
Հատուկ միջոցառումներ չեն Հատուկ միջոցառումներ չեն Կիրականացվի մշտադիտարկում և այս
պահանջվում:
պահանջվում:
տեսակը պետք է օգտվի Ջերմուկի ազգային
պարկում՝
բնական
կենսամիջավայրի
փոխհատուցման միջոցառումներից:
Հատուկ միջոցառումներ չեն Հատուկ միջոցառումներ չեն Կիրականացվի մշտադիտարկում և այս
պահանջվում:
պահանջվում:
տեսակը պետք է օգտվի Ջերմուկի ազգային
պարկում՝
բնական
կենսամիջավայրի
փոխհատուցման միջոցառումներից:

Առկա տվյալներից ելնելով կարելի է
Ներկայումս կոնկրետ ոչ մի միջոցառում չի պահանջվում, որովհետև այս տեսակները չեն նկատվել
փաստել, որ մնացորդային ոչ մի ազդեԾրագրի զբաղեցրած տարածքում:
ցություն չի ակնկալվում:
ԿՏՀ-ի և Գնդեվազ գյուղի միջև ընկած
փոքր ձորակը կարևոր է օձի և բնադրող
թռչունների
համար:
Փոխակրիչի
ծրագիծը այլևս այդ ձորակով չի
անցնում:
Այս
սողունի
վրա
ազդեցութունը
կապված
կլինի
պատճառվող անհանգստության հետ:
Անհրաժեշտ
է
խստորեն
սահմանափակել
ավտոմեքենաների

Նվազագույնի
հասցնել
զբաղեցվող
տարածքը
և
պատահական վնասումները
ԿՏՀ-ի
տարածքում,
մասնավորապես քարքարոտ
լանջերին
և
ժայռոտ
տարածքներում: Անհրաժեշտ
է
նաև
տեղացիներին
տեղեկացնել
պահպանման

Մոնիտորինգի
արդյունքներից կախված կարող է
սողունների համար նպաստավոր կենսամիջավայրի
վերականգնման
անհրաժեշտություն
առաջանալ:
Հնարավոր
վերականգնման
միջոցառումները
ներառում
են

Ակնկալվում է, որ այս երեք տեսակի՝
տարածաշրջանի
մակարդակով
թվաքանակի վրա մնացորդային ազդեցությունները կլինեն փոքր, քանի որ
միանգամայն բավարար կենսամիջավայր
կա Ծրագրի ազդակիր տարածքից դուրս:
Երկարաժամկետ ապագայում մնացորդային
ազդեցությունները կարող են հայտնաբերվել
մոնիտորինգի
միջոցով:
Հետագայում
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ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումներ
Առաջնահերթ
կարևորու- Խուսափել
Կրճատել կամ նվազագույնի
թյան ընկալիչները
հասցնել
արագությունը՝
ճանապարհի
վրա համար
այս
տեսակների
օձերին
մեքենայի
տակ
գցելուց կարևոր
նշանակությունը,
խուսափելու նպատակով:
ինչը թույլ կտա կրճատել
օձերին
դիտավորյալ
սպանելու դեպքերը: Հաշվի
առնելով
Կարմիր
գրքում
նրանց կարգավիճակը անհրաժեշտ կլինի իրականացնել մշտադիտարկում:

Վերականգնել

Մնացորդային
ազդեցություն
/
փոխհատուցման անհրաժեշտություն
հրդեհումները,
հունձը, կենսամիջավայրի չափերի կրճատման և
արածեցումը և անտառների դրա որակի վատթարացման համար
նոսրացումը
որոշ փոխհատուցելու նպատակով կարող է լինել
տարածքներում,
պահպանման դրական միջոցառումների
հանքարդյունահանումից
անհրաժեշտություն: Այս կապակցությամբ
հետո:
նախատեսվող Ջերմուկի ազգային պարկում
կարող են իրականացվել վերականգնմանն
ուղղված միջոցառումներ:

Աղյուսակ 5.7.12. Լայն տարածված՝ դիմացկուն պոպուլյացիաներով հարուստ կենսաբազմազանության վրա
ազդեցությունների մեղմացմանն ուղղված միջոցառումներ
Ընկալիչ

Բուսականություն
բուսատեսակներ

և

Ծրագրի հետևանքները
Առաջացող ազդեցությունները ներառում են հետևյալը` խոտաբույսերի, բանջարի և դեղատու
տեսակների հավաքման ծավալների ավելացում` հնարավոր է առաջացնելով թիրախային
տեսակների պոպուլյացիաների նվազում: Այնուամենայնիվ, այս կատեգորիայի տեսակները
սովորաբար կարողանում են արդյունավետ վերականգնվել և բավականաչափ տարածված են,
որպեսզի դրանց պոպուլյացիաները կարողանան վերականգնվել առանց ազդեցությունների մեղմացման հատուկ միջոցառումների իրականացման:

Մեղմացում

Ոչ մի կոնկրետ մեղմացման միջոցառումներ
անհրաժեշտ չեն

Թռչուններ

Ծրագրի հետ առնչվող հողօգտագործման փոփոխությունները և խախտումներն կազդեն տարբեր
թռչնատեսակների վրա, սակայն շատերը, լինելով համեմատաբար տեղաշարժվող և հարմարվող,
կկարողանան տեղափոխվել այլընտրանքային տարածքներ:

Ինչպես նշվում է Աղյուսակ 5.7.10-ում,
առաջնահերթ կարևորություն ներկայացնող
կոնկրետ թռչնատեսակներ կմշտադիտարկվեն:
Մշտադիտարկման ծրագիրը կընդլայնվի՝ այլ
բնորոշ տեսակներ ներառելու համար, որպեսզի
հնարավոր լինի որոշել, թե արդյոք կան չնախատեսված ազդեցություններ թռչունների վրա,
մասնավորապես
երկարաժամկետ
հեռանկարում:

Կաթնասուններ (այդ
թվում՝ չղջիկներ)

Կաթնասունների վրա ընդհանուր առմամբ կազդեն կենսամիջավայրի կորուստը, հողօգտագործման
փոփոխությունը, արգելքներից առաջացող հետևանքները, կենսամիջավայրի մասնատումը և
խախտումը: Կարող է լինել տեղի պոպուլյացիաների թվաքանակի նվազում, սակայն պոպուլյացիաները բավականաչափ դիմացկուն են, որպեսզի կարողանան ինքնուրույն վերականգնվել` առանց ազդեցության մեղմացման առանձնահատուկ միջոցառումների անհրաժեշտության: Ենթադրվում է, որ

Ոչ մի կոնկրետ մեղմացման միջոցառումներ
անհրաժեշտ չեն: Արգելքներից առաջացող
հետևանքները կնվազեցվեն գորշ արջի համար
առաջարկվող միջոցառումների շնորհիվ:

656
Աղյուսակ 5.7.12. Լայն տարածված՝ դիմացկուն պոպուլյացիաներով հարուստ կենսաբազմազանության վրա
ազդեցությունների մեղմացմանն ուղղված միջոցառումներ
Ընկալիչ

Ծրագրի հետևանքները
չղջիկներն ունեն դիմացկուն պոպուլյացիաներ և սնվելու հարուստ կենսամիջավայրեր՝ անկախ Ծրագրի գոյությունից:

Անողնաշարավորներ
(ցամաքային և ջրային)

Անողնաշարավորների համար ամենակարևոր տարածքներն ընդհանուր առմամբ Ծրագրի
ազդեցության գոտու սահմաններից դուրս են: Ծրագիրը կարող է ուժեղացնել ջրի որակի վրա առկա
ազդեցությունները` ընդարձակ տարածքներից բուսականության հանման, մակերևութային ջրային
մարմինների վրա նստվածքների և կարճատև փոշու նստվածքի ձևավորման միջոցով:

Սողուններ և երկկենցաղներ

Ելակետային պայմաններում սողունների համար հիմնական ռիսկը որսի կենսազանգվածի նվազումն
է, որ տեղի է ունենում արոտավայրերի որակի վատացման հետևանքով: Շահագործման ընթացքում
Ծրագրի
գործողությունները
կհանգեցնեն
սողունների
կենսամիջավայրի
ընդհանուր
հասանելիության նվազման: Ծրագրի արդյունքում կվերանան նաև որոշ գերխոնավ տարածքներ,
որտեղ կան երկկենցաղների մեծ պոպուլյացիաներ: Գերխոնավ տարածքների և ջրհոսքերի
աղտոտումը նույնպես կարող է ազդել երկկենցաղների պոպուլյացիաների վրա:

Ձկներ

Ծրագիրը կարող է ազդել Որոտան և Արփա գետերի ձկների պոպուլյացիաների վրա: Սկզբնական վիճակում ձկների պոպուլյացիաներն ավելի քիչ են, քան պետք է լինեն` ջրահոսքերում առկա
արհեստական արգելքների, ներառյալ հիդրոհանգույցների պատճառով: Չկան ձկների անցատեղեր,
օր.՝ Սպանդարյանի ջրամբարից ձկները չեն կարող գնալ գետի վերին հոսանքները, և դա զսպում է
պոպուլյացիաների աճը: Ծրագրի ջրային հաշվեկշռի մոդելի համաձայն` հոսքի վրա ազդեցություններն աննշան կլինեն նույնիսկ ցածր հոսքային ժամանակաշրջաններում և աղտոտումից խուսափելու
համար առաջարկվում են խիստ միջոցառումներ:

Մեղմացում

Մեղմացման կոնկրետ միջոցառումներ չեն
պահանջվում: Այնուամենայնիվ, կշարունակվի
մակերևութային
ջրերի
որակի
մշտադիտարկումը՝
կիրառելով
ջրային
անողնաշարավորների վերաբերյալ ցուցանիշները:
Մեղմացման կոնկրետ միջոցառումներ չեն
պահանջվում, քանի դեռ մակերևութային ջրերի
որակի
մշտադիտարկման
ծրագրի
արդյունքները ցույց չտան վատթարացում, ինչի
դեպքում
կիրականացվի
երկկենցաղների
հետազոտություն:
Մեղմացման ոչ մի կոնկրետ միջոցառում չի
պահանջվում, բացառությամբ այն դեպքերից,
եթե Ծրագրի գործողությունների արդյունքում
գետում հոսքերը ավելի ցածր կլինեն, քան
կանխատեսվում է, կամ մակերևութային
ջրերում աղտոտիչ նյութերի բաց թողնման դեպքում, այս դեպքում անհրաժեշտ կլինի կատարել
ձկների հետազոտություններ:

657
Աղյուսակ 5.7.13. Պահպանվող տարածքների և կենսաբազմազանության կարևոր այլ տարածքների վրա
ազդեցությունների մեղմացմանն ուղղված միջոցառումներ
Տեղամաս կամ տարածք

Ծրագրի հետևանքների համառոտ նկարագիրը և մեղմացման միջոցառումները

Կովկասի կենսաբազմազանության թեժ (ինտենսիվ
օգտագործվող) կետ (Conservation International)

Ծրագիրը ազդեցություն չունի ինտենսիվ օգտագործվող կետի զգալի հատվածի վրա կամ դրա սահմաններում
պահպանման ենթակա թիրախային տեսակների վրա, ուստի ոչ մի մեղմացման միջոցառումներ անհրաժեշտ չեն:

Կովկասի խառն անտառների տարածաշրջան

ԿՏՀ-ի տեղանքում մշակահողերի միջև հանդիպում են թփերով ծածկված բուսականության դեգրադացված կղզյակներ,
որտեղ առկա է կովկասյան էնդեմիկ բուսատեսակ (օր.`Phelypaea tournefortii) և դանդաղ աճող գիհու թփեր (օր.`
Juniperus polycarpus): Սրանք շատ լավ օրինակներ չեն ամբողջ Էկոտարածաշրջանի համատեքստում: Ծրագիրը
նախագծվել է այնպես, որ չվնասի մնացած առանձին թփերը, իսկ ազդեցության ենթարկվող փոքր հատվածները
կտեղափոխվեն այլ վայրեր:

Պետական արգելավայրեր (Ջերմուկի անտառային,
Հերհերի նոսրանտառային և Ջերմուկի ջրաբանական)

Ազդեցությունների չեն ենթարկվում, մեղմացման ոչ մի միջոցառում անհրաժեշտ չէ:

Սևան ազգային պարկ

Ազդեցությունների չեն ենթարկվում, մեղմացման ոչ մի միջոցառում անհրաժեշտ չէ:

Առաջարկվող Ջերմուկի ազգային պարկ

Ջերմուկի ԿԹՏ-ի կենսաբազմազանության հիմնական
տարածքը, որը որոշվել է ընտրության ընդունված
չափանիշների հիման վրա
Գորայքի ԿԹՏ-ի կենսաբազմազանության հիմնական
տարածքը, որը որոշվել է ընտրության ընդունված
չափանիշների հիման վրա

Ծրագիրը բացահայտել է ընդհանուր առմամբ կենսաբազմազանության և բնական կենսամիջավայրերի վրա որոշ
ազդեցությունների փոխհատուցման հնարավորությունները, Ջերմուկ ազգային պարկի ծրագրային առաջարկի
կառավարման պլանի շրջանակում: Վերջինս զգալիորեն կբարձրացնի տարածաշրջանային պահպանման
արդյունավետությունը և բնության պահպանությունը:
Ծրագիրը ուղղակի չի ազդի ԿԹՏ-ի վրա: ԿԹՏ-ում ծնունդ առած՝ Ծրագրի ազդեցության տարածքից օգտվող
տեսակների վրա ազդեցությունների մեղմացմանն ուղղված միջոցառումները ներառված են Աղյուսակ 5.7.11-ում:
Ջերմուկի ազգային պարկի ստեղծումը օգտավետ կլինի այս տեսակների համար: Մեղմացմանն ուղղված լրացուցիչ
այլ միջոցառումներ չեն պահանջվում:
Ծրագիրը ուղղակի չի ազդի ԿԹՏ-ի վրա: ԿԹՏ-ում ծնունդ առած՝ Ծրագրի ազդեցության տարածքից օգտվող
տեսակների, մասնավորապես տափաստանային հողմավար բազեի վրա ազդեցությունների մեղմացմանն ուղղված
միջոցառումները ներառված են Աղյուսակ 5.7.11-ում: Մեղմացմանն ուղղված լրացուցիչ այլ միջոցառումներ չեն
պահանջվում:

658

5.7.7 Ամփոփում և եզրակացություններ
Ազդեցությունների գնահատման գործընթացում հայտնաբերվել են առաջնահերթ կարևորության կենսաբազմազանության մի շարք ընկալիչներ, որոնք Ծրագրի գործողությունների
ազդեցությունը կկրեն: Կիրառվել է մեղմացման հիերարխիա՝ հնարավորության սահմաններում
այդ ազդեցություններից խուսափելու, դրանք նվազեցնելու և վերականգնելու համար, նախքան
էական

մնացորդային

ազդեցությունների

հայտնաբերման

դեպքում

դրանց

համար

փոխհատուցման միջոցառումներ դիտարկելը: Գեոթիմ ընկերությունը նպատակ է դրել Ծրագրի
հետ կապված չունենալ կենսաբազմազանության հաշվեկշռի ոչ մի կորուստ, ինչպես նաև
պարտավորվել է չունենալ բնական կենսամիջավայրի ոչ մի կորուստ, ինչպես սահմանվում է
ՄՖԿ-ի թիվ 6 ԿՍ-ով և ՎԶԵԲ-ի թիվ 6 ԿՊ-ով, և ապահովել հաշվեկշռի ավելացում կրիտիկական
կենսամիջավայրի առանցաքային տեսակների համար:
Ստորև նկարագրվում է գնահատման գործընթացի հիմնական արդյունքները: Ազդեցությունների, դրանց մեղմացմանն ուղղված միջոցառումների և մնացորդային ազդեցությունների
ամփոփ նկարագիրը ներկայացված է աղյուս. 5.7.14-ում: Մեղմացման միջոցառումների
վերաբերյալ բոլոր պարտավորություններն արտացոլված են Ծրագրի պարտավորությունների
գրանցամատյանում, ինչպես նաև Կենսաբազմազանության գործողությունների պլանում (տե՛ս
Գլուխ 8):


Ծրագրի տեղամասը գտնվում է ընդարձակ բնական կենսամիջավայրով (ըստ ԿՍ6/ԿՊ6
սահմանման) բնութագրվող տարածաշրջանում: Ծրագրի գործողությունները կհանգեցնեն
այսպիսի կենսամիջավայրի կորստի և դեգրադացման: Հնարավորության սահմաններում
կկիրառվեն

ազդեցություններից

խուսափելուն

և

դրանց

մեղմացմանն

ուղղված

միջոցառումներ, ինչպես նաև կիրականացվի գիտահետազոտական ծրագիր՝ հանքի
շահագործումից

հետո

վերականգնմանը

նախապատրաստելու

համար:

Բացի

այդ,

առանձնացվել են անձեռնմխելի տարածքներ: Չնայած դրան Ծրագիրը կկիրառի նաև
բնական կենսամիջավայրի վրա իր ուղղակի ազդեցությունները փոխհատուցելու զգուշավոր
մոտեցում: Սա կիրականացվի առաջարկվող Ջերմուկի ազգային պարկի նախագծման հետ
միասին, որն արդեն ընթացքի մեջ է:


Հանքափոսերը կազդեն Մատնունի ծիրանավորի համար 1-ին կարգի կրիտիկական
կենսամիջավայրի վրա: Կլինեն առնվազն կարճաժամկետ մնացորդային ազդեցություններ:
Այդուհանդերձ, ամեն ջանք կգործադրվի պահպանելու կենսունակ պոպուլյացիան կամ այն
վերականգնել

երկարաժամկետ

հեռանկարում:

Ընկերությունն

իրականացնում

է

լայնածավալ գիտահետազոտական ծրագիր (օգտագործել հանքի տարածքից տեղափոխված
բույսերը), որի նպատակն է ուսումնասիրել բույսերի տեղափոխան և բազմացման
եղանակները: Եթե աշխատանքի արդյունքները կասկածի տակ դնեն հանքի շահագործումից
հետո բուսատեսակի հաշվեկշռի ավելացում ապահովելու հնարավորությունը, ապա
կնախատեսվեն և կիրականացվեն փոխհատուցման միջոցառումներ:


Ծրագիրն ազդում է գորշ արջերի համար կրիտիկական համարվող կենսամիջավայրի վրա:
2015թ. իրականացված հետազոտությունները հաստատեցին Ամուլսարի վրա բազմացման
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համար կանոնավորապես օգտագործվող կենսամիջավայրի առկայությունը: Ծրագրի
գործողությունների հետևանքով հնարավոր ազդեցություններ կլինեն առավելագույնը 10
արջի (մայր արջի, տարբեր տարիքի երիտասարդ արջերի և պարբերաբար այցելող
արուների) վրա: Նախատեսվող առանձնացված անձեռնմխելի տարածքը թույլ կտա
խուսափել արջերի որջատեղիների վրա ազդեցություններից: Շահագրգիռ կողմերի հետ
քննարկումներից

և

համապատասխան

պաշտոնական

ձևակերպումներից

հետո

առանձնացված տարածքը կարող է ընդլայնվել՝ ընդգրկելով Սարավանի հյուսիսում
անտառածածկ տարածքում գտնվող երկրորդ որջատեղին: Արգելքների հետևանքները
նվազագույնի հասցնելու նպատակով փոխակրիչի նախագծում կներառվեն անցումներ
վայրի

կենդանիների

համար:

Հնարավորության

սահմաններում

շինարարական

աշխատանքները կիրականացվեն փուլերով վաղ գարնան ժամանակահատվածը շրջանցելու
համար, երբ մայր արջը իր քոթոթների հետ դուրս է գալիս ձմեռելու/բազմանալու որջերից:
Այդուհանդերձ, մնացորդային ազդեցությունների հավանականությունը մեծ է՝ կապված
պատճառվող անհանգստության բարձր մակարդակի հետ, երբ կսկսվեն շահագործման
աշխատանքները և արջերը կփոխեն իրենց տեղը: Առավել ընդարձակ տարածքում
հետազոտությունները հաստատեցին, որ նախատեսվող Ջերմուկի ազգային պարկը
նպաստավոր

պայմաններ

կենսամիջավայրի

է

ապահովում

պահպանման

և

Գորշ

արջի

վերականգնման

բազմացման

համար:

Գորշ

և

սնվելու

արջի

վրա

ազդեցությունների համար փոխհատուցման գործողությունները կներառվեն ազգային
պարկի կառավարման պլանում, սակայն ճշգրիտ պահանջները հաշվել հնարավոր չէ, քանի
դեռ չի կատարվել հետազոտության տվյալների վերջնական վերլուծություն:


Ծրագրի տարածքը կեր հայթայթելու և որս անելու կենսամիջավայր է ապահովում բազմացող և չվող թռչունների (հատկապես գիշատիչ թռչունների) համար, որոնցից մի քանիսը
ազգային և/կամ միջազգային մակարդակով գրանցված են որպես անհետացման վտանգի
տակ գտնվող տեսակներ: Թեպետ ակնկալվում է, որ Ծրագիրը էական չի ազդի այս տեսակների վրա, նախագծման ժամանակ կուսումնասիրվեն այդ ազդեցությունները կրճատելու
տարբերակները, և շահագործման ողջ ընթացքում կիրականացվի մշտադիտարկում
անկանխատեսելի

ազդեցություններ

հայտնաբերելու

և

համապատասխան

գործողություններ ձեռնարկելու համար:


Ծրագրի տարածքը, հատկապես ԿՏՀ-ի տեղամասը կարևոր կենսամիջավայր է ապահովում
սողունների համար, հատկապես երեք տեսակի համար, որոնք ազգային և/կամ միջազգային
մակարդակով գրանցված են որպես խոցելի տեսակ: Թեպետ ենթադրվում է, որ Ծրագիրը
էական ազդեցություն չի ունենա այս տեսակների վրա, քանի որ Ծրագրի տարածքից դուրս
կան նպաստավոր շատ կենսամիջավայրեր, այնուամենայնիվ Ծրագրի մանրամասն
նախագծման ժամանակ կդիտարկվեն ազդեցությունները նվազեցնելու տարբերակներ,
ինչպես նաև Ծրագրի շահագործման ողջ ընթացքում կիրականացվի մշտադիտարկում՝
ցանկացած

անսպասելի

ազդեցություն

գործողություններ կատարելու համար:

հայտնաբերելու

և

համապաստախան
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Ծրագրի Կենսաբազմազանության գործողությունների պլանում (ԿԳՊ) և Կենսաբազմազանության կառավարման պլանում (ԿԿՊ) մշակվել են սույն ԲՍԱԳ-ից բխող անհրաժեշտ
գործողությունները: ԿԳՊ-ը հիմնականում վերաբերում է Ծրագրի փոխատուների պահանջները
կատարելու համար անհրաժեշտ գործողություններին, ներառյալ՝
 Տեսակներին առնչվող գործողությունների պլանները (ՏԳՊ). այս պլանները մշակվել են
Ծրագրի ազդեցությունը կրող կրիտիկական կենսամիջավայրի երկու տեսակների համար՝

մատնունի ծիրանավորի և գորշ արջի, որոնց համար անհրաժեշտ է իրականացնել
հետազոտական աշխատանքների վերջնական վերլուծություն մինչև Ծրագրի մեղմացման
ռազմավարությունը վերջնական տեսքի բերելը:
 Կենսաբազմազանության փոխհատուցման ռազմավարությունը (ԿԽՌ). նկարագրում է
փոխհատուցման վերաբերյալ Ծրագրի մոտեցումը և մանրամասնում է լրացուցիչ հետազոտական աշխատանքները, որոնք անհրաժեշտ է կատարել բնական կենսամիջավայրի ոչ մի
կորուստ

չունենալու

համար

փոխհատուցման

նախագիծը

կյանքի

կոչելու

համար:

Փաստաթուղթը կմշակվի և կկատարելագործվի լրացուցիչ աշխատանքներ սկսելուն պես, և
վերջապես կդառնա Կենսաբազմազանության փոխհատուցման կառավարման պլան (ԿՓԿՊ):
ԿԿՊ-ն նկարագրում է կենսաբազմազանության հետ կապված գործողությունները, որոնք
նախատեսվում է իրականացնել Ծրագրի ենթակառուցվածքների նախագծման, շինարարության, շահագործման և ապամոնտաժման շրջանակներում: Այս փաստաթուղթը մանրամասնում
է Ծրագրի իրականացման ընթացքում նախատեսվող նպատակային գործողությունները՝ պարտավորությունների, ժամանակացույցերի և մշտադիտարկման պահանջների հետ միասին:
ԿԿՊ-ն իրականացվում է Ծրագրի Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի մի
մաս:
Բացի վերը նշվածից, կմշակվի Կենսաբազմազանության մոնիտորինգի և գնահատման
պլան, որը կիրականացվի Ծրագրի իրականացմանը զուգընթաց: Նշված ծրագրի նպատակն է
ապացուցել, որ կատարվում են ԲՍԱԳ-ում և դրա հետ կապված փաստաթղթերում նշված
պարտավորությունները, այն է՝ ապահովել բնական կենսամիջավայրի հաշվեկշռի ոչ մի
կորուստ

և կրիտիկական

կպահանջվի

կենսամիջավայրի

իրականացնել

ԲՍԱԳ-ում

հաշվեկշռի

բացահայտված

ավելացում,

որի

առաջնահերթ

նպատակով

կարևորության

կենսաբազմազանության, ներառյալ՝ բնական և կրիտիկական կենսամիջավայրի (ինչպես նաև
կրիտիկական

կենսամիջավայրի

առանցքային

տեսակների)

մշտադիտարկում:

Կենսաբազմազանության մոնիտորինգի և գնահատման պլանը նպատակաուղղված կլինի նաև
հաստատելու

ԲՍԱԳ-ի

կանխատեսումները,

որ

կոնկրետ

տեսակներ

Ծրագրի

գործողություններից էական ազդեցություններ չեն կրի, որը կենթադրի բազմացող թռչնատեսակների, կաթնասունների, անողնաշարավորների և սողունների (ինչպես առանձնացվում է
ԲՍԱԳ-ում)

մշտադիտարկում:

Սա

հնարավորություն

կտա

հայտնաբերել

ցանկացած

անկանխատեսելի ազդեցություն Ծրագրի իրականացման ընթացքում: Մոնիտորինգի այս
պլանը կմշակվի մինչշինարարական փուլի ընթացքում:
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Ընկալիչ

Ազդեցությունները,
Բնապահպանական
Ազդեցության
չափը
նախքան
որոնց ենթարկվում է հետևանքները
մեղմացման միջոցառումները*
ընկալիչը
Պահպանման կարևորության տարածքներ / պետական պահպանվող տարածքներ
Կովկասյան կենսաբազ- Ազդեցություն՝ ամբող- Բնական կենսամիջավայ- Ծրագիրը չի ազդի ինտենսիվ օգտամազանության թեժ կետ ջությամբ Ծրագրի առ- րի կորուստ և դեգրա- գործվող թեժ կետի զգալի հատվածի
(Conservation
Interna- կայությամբ պայմանա- դացում
կամ դրա սահմաններում պահպանtional)
վորված
ման
ենթակա
թիրախային
տեսակների վրա:
Կովկասյան
խառն Չկան ուղղակի ազդե- ԿՏՀ-ի տեղանքում մշա- Շատ քիչ են ենթարկվում ազդեցուանտառների էկոշրջան ցություններ
որևէ կահողերի միջև հանդի- թյունների:
կարևոր տարրերի վրա: պում են թփերով ծածկՀնարավոր են անուղ- ված բուսականության դեղակի ազդեցություններ՝ գրադացված կղզյակներ,
արածեցման կենտրո- որտեղ առկա է կովկասնացման և կոնցեսիոն յան էնդեմիկ բուսատետարածքից դուրս այլ սակներ: Սրանք շատ լավ
գործունեությունների
օրինակներ չեն ամբողջ
իրականացման
Էկոտարածաշրջանի հահետևանքով:
մատեքստում:
Պետական արգելավայ- Չկան ուղղակի ազդե- Ազդեցությունների
չի Ոչ էական
րեր (Ջերմուկի անտա- ցություններ
որևէ ենթարկվում
ռային, Հերհերի նոսր- կարևոր տարրերի վրա:
անտառային և Ջերմուկի ջրաբանական)
Սևանի ազգային պարկ Չկան ուղղակի ազդե- Ազդեցությունների չի են- Ոչ էական
ցություններ
որևէ թարկվում:
կարևոր տարրերի վրա:
Առաջարկվող Ջերմուկի Ոչ մի ուղղակի ազդե- Ազդեցությունների
չի Ոչ էական
ազգային պարկ
ցություն կարևոր նշա- ենթարկվում:
նակության որևէ տարրի
վրա:

Կոնկրետ միջոցառումներ

Մնացորդային
ցության չափը

ազդե-

Մեղմացման ոչ մի կոնկրետ Ընդհանուր առմամբ, «ոչ
միջացառումներ չեն պահանջ- մի կորուստ» ռազմավավում:
րությունը պետք է նշանակի, որ թեժ կետը փոխզիջման ենթակա չէ:
Ծրագիրը նախագծվել է այն- Առաջարկվող Ջերմուկի
պես, որ հնարավոր լինի շրջան- ազգային պարկում բնացել մնացած առանձին թփերը, կան
կենսամիջավայրի
իսկ ազդեցության ենթարկված փոխհատուցումը օգտաշատ քիչ քանակություն կտեղա- վետ կլինի գիհու թփերի
փոխվի:
համար:

Մեղմացման ոչ մի միջոցառում Ոչ էական
չի պահանջվում

Մեղմացման ոչ մի միջոցառում Ոչ էական
չի պահանջվում:
Ծրագիրը
նախատեսում
է Դրական ազդեցություն
ստեղծել բնական կենսամիջավայրի փոխհատուցում Ազգային
պարկում,
որը
կբարելավի
տարածաշրջանային պահպանման և բնապահպանության
վիճակը:
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Ջերմուկի ԿԹՏ

Ազդեցությունները,
որոնց ենթարկվում է
ընկալիչը
Հավանական անուղղակի
ազդեցություն՝
մշտաբնակ տեսակների
համար
կերավայրի
կորստով
պայմանավորված:

Գորայքի ԿԹՏ՝ տափաս- Ծրագրի
զբաղեցրած
տանային
հողմավար տարածքը փոփոխվել է,
բազեի
բազմացող մասնավորապես ԿՏՀ-ն
գաղութը
տեղափոխվել է ԿԹՏ-ի
տարածքի սահմաններից դուրս:
Հավանական անուղղակի ազդեցություն՝ օժանդակ կենսամիջավայրի
կորստով
պայմանավորված:
Բույսեր և բուսականություն
Տեսակներով հարուստ Ծրագրի, ներառյալ՝ բաենթալպյան մարգագե- ցահանքերի զբաղեցրած
տիններ և ալպյան տար- տարածքի մի մեծ հատրերով ենթալպյան մար- ված բուսականության
գագետիններ:
այս տիպերի վրա է և
շրջանցել չի լինի:
Թփուտներով, մասնա- Գիհու
թփուտների
վորապես գիհու, հա- կղզյակներ են հանդիրուստ
բուսականու- պում ԿՏՀ-ի և փոխաթյուն:
կրիչ միջանցքի տեղանքում:
Բնական և կիսաբնա- ԴԱԼ, հանքատար և
կան բուսականության մերձատար
ճանատիպեր. լեռնային մար- պարհներ

Բնապահպանական
հետևանքները

Ազդեցության
չափը
նախքան Կոնկրետ միջոցառումներ
մեղմացման միջոցառումները*

Ծրագրի
ազդեցության
տարածքը կերի հայթայթման կենսամիջավայր է
ապահովում որոշ թռչունների համար, որոնք բազմանում
են
Ջերմուկի
ԿԹՏ-ում:

Մնացորդային
ցության չափը

Ազդեցություն կրող թռչունները կեր
հայթայթելու նպատակով թռչում են
ընդարձակ տարածքների վրայով:
Հետազոտությունների արդյունքները ցույց են տալիս, որ առանցքային
տեսակները Ծրագրի տարածքից
օգտվում են իրենց կերի հայթայթման ժամանակի <20%:
Տափաստանային հողմա- Տափաստանային հողմավար բազեի
վար բազեի նախընտրելի վերաբերյալ առանձին քննարկումը
որսավայրի և չխախտված տե՛ս ստորև:
կերավայրի տարածքների
հնարավոր կորուստ:

Մեղմացման ոչ մի լրացուցիչ Ոչ էական
գործողություն անհրաժեշտ չէ

Բնական
բուսականու- Բուսականության այս տիպերը լայն
թյան կորուստ և դեգրա- տարածված են տարածաշրջանում,
դացիա
սակայն նրանց վիճակը վատանում
է, և ՀՀ-ում այս տիպերը չեն պաշտպանվում:

Արշակի
առանձնացված
անձեռնմխելի
տարածքը
կպահպանի
որոշակի
չվնասված բնական բուսականություն, ներառյալ՝ տեսակներով հարուստ ալպյան տարրերով մարգագետինների տարածքը: Հնարավորության սահմաններում ենթակառուցվածքները կտեղադրվեն այնպես, որ
հնարավոր լինի խուսափել բնական բուսականության տիպերի
լավ օրինակներից, և մասնավորպես այն քարերից, որոնց

Բնական
բուսականու- Այս տիպը հազվագյուտ է Ամուլսաթյան կորուստ և դեգրա- րի վրա, սակայն այն ավելի տարածդացիա:
ված է Ջերմուկի ԿԹՏ-ում, որտեղ
արածեցումը
ցածր
ինտենսիվություն ունի:
Բնական
բուսականու- Ծրագիրն սրում է բնական կենսաթյան կորուստ և դեգրա- միջավայրի չափերի և որակի շադացիա
րունակական նվազման տարածա-

ազդե-

Մեղմացման ոչ մի լրացուցիչ Ոչ էական
գործողություն անհրաժեշտ չէ:

Բնական
կենսամիջավայրի հաշվեկշռի ոչ մի
կորուստ,
ընդունելով
փոխհատուցումը հաջողված:
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որոնց ենթարկվում
ընկալիչը

Բնապահպանական
է հետևանքները

գագետիններ,
լեռնամարգագետնային տափաստաններ,
գերխոնավ տարածքներ:

22 էնդեմիկ
տեսակներ

բույսերի Հնարավոր է որոշակիորեն
շրջանցել
կամ
տեղափոխել
(օր.՝
Fritillaria armena բուսատեսակը), բայց ոչ բոլոր
դեպքերում:
Մատնունի
ծիրանա- Ծրագրի
զբաղեցրած
վորի Ամուլսարի ենթա- տարածքի մի մեծ հատպոպուլյացիան
ված, ներառյալ բացահանքերը,
մատնունի
ծիրանավորի
համար
կրիտիկական կենսամիջավայրում է:

Ազդեցության
չափը
նախքան Կոնկրետ միջոցառումներ
մեղմացման միջոցառումները*
շրջանային միտումը՝ հնարավոր
ազդեցություն ունենալով նաև հողօգտագործման ավանդական ձևերի
կենսունակության վրա:

Կորուստ և խախտում

Մնացորդային
ցության չափը

ազդե-

վրա աճում է մատնունի ծիրանավորը: Փորձ կարվի տեղափոխել գիհու թփերը:
Նախատեսվում է հանքի շահագործումից հետո վերականգնել
ազդեցության ենթարկված բոլոր
տարածքները:
Առաջարկվող Ջերմուկի ազգային պարկում կստեղծվի բնական կենսամիջավայրի փոխհատուցման տարբերակ՝ Ծրագրի
զբաղեցրած տարածքով և հարակից բուֆերային և արգելված
գոտիներով պայմանավորված
բնական կենսամիջավայրի կորուստն ու դեգրադացիան փոխհատուցելու համար:

Մատնունի ծիրանավորից (առանձին նկարագրվում է ստորև) բացի
բոլորը լայն տարածված են Ծրագրի
առավել ընդարձակ ազդեցության
տարածքում:

Ամուլսարի
պոպուլյացիայի 21-ից մինչև 33%-ը
կվերանա: Մյուս բույսերը
կարող են վնաս կրել
առնչվող
ենթակառուցվածքների
(ճանապարհներ կամ կածաններ)
շինարարության,
ինչպես նաև կարճատև
փոշու նստվածքագոյացման հետևանքով կամ

Ամուլսարի ենթապոպուլյացիան ՀՀում գրանցված երեք, և աշխարհում
գրանցված հինգ հայտնի պոպուլյացիաներից մեկն է:

Արշակի
առանձնացված
անձեռնմխելի տարածքը պահպանում է պոպուլյացիայի մի
մասը: Ամեն ջանք գործադրվել է
ենթակառուցվածքը
նախագծելու
այնպես,
որ
հնարավոր լինի շրջանցել այս
բուսատեսակը:
Հանքափոսի
սահմաններում
գտնվող
բույսերը
տեղափոխվել
են
համապատասխան
գիտա-

Ողջամիտ
ժամկետում
կապահովվի թվաքանակի ավելացում, ներկայումս ենթադրվում է 20
տարվա ընթացքում, եթե
վերականգնման տեխնիկան արդյունավետ լինի:
Անհրաժեշտության դեպքում կդիտարկվեն փոխհատուցման տարբերակներ:
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Ազդեցությունները,
որոնց ենթարկվում
ընկալիչը

Բնապահպանական
է հետևանքները
միկրոկլիմայի տեղայնացված փոփոխությունների
արդյունքում, որը կարող է
ազդել
ջրերի
առկայության վրա:

Բուսականության
և Կորուստ և խախտում
բույսերի այլ տեսակներ,
որոնք համարվում են
դիմացկուն և լայն տարածված
Թռչուններ
Գիշանգղ
Ծրագրի գործողությունների
արդյունքում
Ջերմուկի
կիրճում
բնադրման վայրը որևէ
ազդեցության
չի
ենթարկվի,
սակայն
ԿՏՀ-ի
տեղամասը
սնվելու համար երբեմն
օգտագործվող տարածք
է:
Բալոբան
Կերավայրի
կորուստ
Ծրագրի
տարածքում
ընդհանրապես

Տափաստանային
մավար բազե

Ուղղակի ազդեցությունները կարող են ներառել
խոտաբույսերի, բանջարի
և դեղատու բույսերի հավաքման վրա:

Ազդեցության
չափը
նախքան Կոնկրետ միջոցառումներ
մեղմացման միջոցառումները*

Մնացորդային
ցության չափը

ազդե-

հետազոտական և բազմացման
համար
նախատեսված
այլ
կենտրոններ:
Կարևոր գիտահետազոտական
ծրագիր է ստեղծվել, որի նպատակն է որոշել վերականգնման
օպտիմալ պայմանները և աճեցնել բույսերը և ավելացնել
նրանց թվաքանակը հանքի
շահագործումից հետո:
Այս կատեգորիայի տեսակները Ոչ մի լրացուցիչ մեղմացման Ոչ էական
որպես կանոն ունակ են կրկին բազ- միջոցառում անհրաժեշտ չէ
մանալու և բավականին լայն տարածված են՝ պոպուլյացիաները վերականգնելու համար:

Բազմացող զույգի կերավայրը կարող է վնասվել և
առկա է թունավորման
ռիսկ:

Մոնիտորինգի արդյունքները ցույց
են տալիս, որ բազմացող զույգը
Ծրագրի ազդեցության տարածքից
օգտվում է՝ ծախսելով իր սնվելու
ժամանակի շատ քիչ մասը:

Կոնկրետ ոչ մի միջոցառում ան- Էչ էական
հրաժեշտ չէ: Զգուշավոր մոտեցում կցուցաբերվի՝ հաշվի առնելով նրանց վտանգված կարգավիճակը:

Ազդեցություն կարող է
լինել հավանական մշտական համարվող առանձնյակների փոքր թվի սնվելու վրա:
հող- Կերավայրի
կորուստ Նախընտրելի որսավայրը
ընդհանուր
առմամբ կարող
է
փչանալ
Ծրագրի տարածքում
նստվածքագոյացման,

Ոչ հաճախ են հանդիպում և բացակայում է Ծրագրի ազդեցության տարածքում հաստատված բազմացման
նշաններ:

Կոնկրետ ոչ մի միջոցառում
անհրաժեշտ չէ: Զգուշավոր մոտեցում կցուցաբերվի՝ հաշվի
առնելով նրանց վտանգված
կարգավիճակը:
Կոնկրետ ոչ մի միջոցառում անհրաժեշտ չէ: Այնուամենայնիվ
կշարունակվի
բազմացող

Չեզոքից չափավոր

Էչ էական

Ընդունվում է որպես
մեղմ ռիսկ, քանի դեռ մոնիտորինգի արդյունքում
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Ազդեցությունները,
որոնց ենթարկվում
ընկալիչը

Բնապահպանական
է հետևանքները
բուսականության
ման պատճառով:

Այլ տեսակներ, որոնք
ընդգրկված են ՀՀ Կարմիր գրքում և որոնք
բազմանում են Ծրագրի
ազդեցության տարածքում

Ընդհանուր
առմամբ
Ծրագրի,
հատկապես
փոխակրիչի, սպասարկող ճանապարհի, հանքի մերձատար ճանապարհի և ԿՏՀ-ի առկայությունը

Ազդեցության
չափը
նախքան Կոնկրետ միջոցառումներ
մեղմացման միջոցառումները*

տրոր-

ԿՏՀ-ի հյուսիսում գտնվող
ժայռոտ կիրճը բարորակ
կենսամիջավայր
է
թռչունների
համար:
Փոխակրիչի և հանքի ճանապարհների առկայությունը կարող են ազդել
բնադրող
թռչունների
վրա:

Էական, հաշվի առնելով այն փաստը, որ ԿՏՀ-ի արևելքում բազմանում
են ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված
տեսակներ:

Չվող թռչուններ, հատ- Կերավայրի
կորուստ Կենսամիջավայրի
կոկապես
գիշատիչ Ծրագրի
տարածքում րուստը կարող է կրճատել
թռչուններ
ընդհանուր առմամբ, և մանր
կաթնասունների
հատկապես ԿՏՀ-ի և պոպուլյացիաները և կերի
ԴԱԼ-ի
տարածքում: առկայությունը:
ԼուսաԷլեկտրական
վորումը և օդով անցնող
հաղորդալարերին
էլեկտրահաղորդման
բախվելու վտանգ
գծերը կարող են թռչունների մահվան պատճառ
դառնալ
դրանց
բախվելուց:

Առկա է այլընտրանքային ընդարձակ կերավայր, ուստի առկա կերավայրի մի փոքր մասը ազդեցության
կենթարկվի Ծրագրի գործողությունների արդյունքում:

Լայն
տարածում
և Ընդհանուր հողօգտա- Բազմացման և սնվելու Շատերը կկարողանան տեղափոխդիմացկուն համարվող գործման
փոփոխու- կենսամիջավայրի
կո- վել այլընտրանքային տարածքներ,
այլ թռչուններ
թյունները և խախտումը րուստ
քանի որ նրանք համեմատաբար
շարժուն են և հարմարվող:

գաղութի մշտադիտարկումը և
մեղմացման
միջոցառումներ
կիրականացվեն, եթե անբարենպաստ
ազդեցություններ
նկատվեն:
Ծրագրի աշխատանքների նախագծման ժամանակ կուսումնասիրվեն
ազդեցությունները
նվազեցնելու
տարբերակներ:
Կմշտադիտարկվեն
բազմացման տեղաբաշխումն ու նշանները: Բնական կենսամիջավայրի փոխհատուցման միջոցառումները նպաստավոր կլինեն
այս տեսակների համար:
Էլեկտրահաղորդման
նոր
լարերը կմեկուսացվեն և դրանց
վրա
կտեղադրվեն
հատուկ
շեղիչներ:
Ծրագիրը կձգտի հնարավորինս
աջակցել և նպաստել ավանդական արածեցման կառավարման գործելակերպին՝ հաշվի
առնելով նրանց դերը փոքր
կաթնասունների և որսացու այլ
կենդանիների
պահպանման
գործում: Կիրկանացվի զգուշավոր մշտադիտարկում:
Առաջնահերթ կարևորություն
ներկայացնող թռչնատեսակների մշտադիտարկումը կընդլայնվի՝ ներառելով այլ բնորոշ
տեսակներ, որպեսզի հնարավոր լինի հայտնաբերել թռչուն-

Մնացորդային
ցության չափը

ազդե-

այլ բան չի հաստատվել

Ընդունվում է որպես
մեղմ ռիսկ, քանի դեռ մոնիտորինգի արդյունքում
այլ բան չի հաստատվել:

Ոչ էական

Ոչ էական
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մնացորդային ազդեցությունների չափը
Ընկալիչ

Ազդեցությունները,
որոնց ենթարկվում
ընկալիչը

Բնապահպանական
է հետևանքները

Ազդեցության
չափը
նախքան Կոնկրետ միջոցառումներ
մեղմացման միջոցառումները*

Մնացորդային
ցության չափը

ազդե-

ների վրա չնախատեսված ազդեցությունները:
Կաթնասուններ
Գորշ արջ (կրիտիական Ներկայումս մինչև հինգ
կենսամիջավայր
ըստ առանձնյակ օգտվում է
ՎԶԵԲ ԿՊ6)
բացահանքի
զբաղեցրած տարածքից: ԿՏՀ-ից
1,5կմ դեպի արևելք
գտնվող անտառածածկ
տարածքից օգտվում է
առնվազն վեց արջ:

Կերավայրի, բազմացման
կենսամիջավայրի և կերի
պաշարների կորուստ: Տեղաշարժը կարող է արջերին որսագողության կամ
այլ արջերի հետ մրցակցության վտանգի տակ
դնել: Աղմուկը, լուսավորությունը և մարդկանց
ներկայությունը կարող է
ազդել արջերի վրա:

ՀՀ Կարմիր գրքում գորշ արջը
գրանցված է որպես խոցելի տեսակ,
անհետացման վտանգի տակ է
ամբողջ
տարածաշրջանում
և
համարվում է ԵՄ Կենսամիջավայրերի վերաբերյալ դիրեկտիվի
Հավելված IV-ի տեսակ:

Արշակի
առանձնացված
անձեռնմխելի
տարածքը
կպաշտպանի
բազմացման
վայրը: Փոխակրիչը, ցանկապատումն ու այլ գծային ենթակառուցվածքը կնախագծվի այնպես, որպեսզի հնարավոր լինի
ապահովել գորշ արջի տեղաշարժը, ներառյալ՝ անհրաժեշտության դեպքում տեղադրել
անցումներ:
2015թ.
իրականացված
հետազոտությունների
արդյունքների
մանրակրկիտ
վերլուծությունը
հնարավորություն կտա հաշվել
ազդեցությունները և ըստ այդմ
նախատեսել փոխհատուցման
համապատասխան
միջոցառումներ:

Չափավոր
ռիսկ:
Երկարաժամկետ
հեռնակարում
կանխատեսվում
են
մնացորդային
ազդեցություններ, որոնք
պահանջում
են
փոխհատուցման
միջոցառումներ

Լուսան

Ծրագրի
զբաղեցրած Որոշակի անհանգստու- ԵՄ մակարդակով պահպանման Հնարավոր է շրջանցել որոշ Ոչ էական, քանի որ կա
տարածքում
թյուն
և
հավանական համար կարևոր նշանակություն կենսամիջավայրեր
Ազգային պարկը և որսից
տեղափոխում կենսամի- ունեցող
պաշտպանելու մակարջավայրից
դակը պետք է բարելավվի

Բեզոարյան այծ

Պոպուլյացիան կենտրոնացած
է
Ջերմուկի
կիրճում, որը ուղղակի
ազդեցության չի ենթարկվում:

Որոշակի անհանգստու- Պոպուլյացիայի
մակարդակով Պահպանվում
թյուն և տեղափոխում անորոշ (պոպուլյացիայի թվաքա- արգելավայրում
որոշ
կենսամիջավայ- նակը հաշվված չէ)
րերից

է

Հերհերի Ոչ էական, քանի որ կա
Ազգային պարկը և որսից
պաշտպանելու մակարդակը պետք է բարելավվի
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մնացորդային ազդեցությունների չափը
Ընկալիչ

Ազդեցությունները,
որոնց ենթարկվում է
ընկալիչը
Լայն տարածված և Ընդհանուր
Ծրագրի
դիմացկուն համարվող ներկայությունը
այլ կաթնասուններ

Անողնաշարավորներ
Երկարաբեղիկ բզեզներ Ծրագրի
(Dorcadion sevangense, D. տարածքը
sisiuanum Lazari, D. bistriatum)

Բնապահպանական
հետևանքները

Ազդեցության
չափը
նախքան Կոնկրետ միջոցառումներ
մեղմացման միջոցառումները*

Կենսամիջավայրի հավանական կորուստ, արգելքների հետ կապված ազդեցություններ, կենսամիջավայրի մասնատում և անհանգստություն

Կարող է տեղի ունենալ տեղական Ոչ մի միջոցառում չի պահանջ- Էչ էական
պոպուլյացիայի քանակի որոշակի վում
նվազում, սակայն դրանք համարվում են բավականին դիմացկուն՝
հետագայում դրանց քանակը ինքնուրույն վերականգնելու համար:

զբաղեցրած Որոշ վայրերում հարմար
կենսամիջավայրի հնարավոր կորուստ և դեգրադացիա

Այլ անողնաշարավոր- Ընդհանուր
Ծրագրի Ծրագիրը կարող է ուժեներ
(ցամաքային
և ներկայությունը
ղացնել ջրի որակի վրա
ջրային)
առկա ազդեցությունները`
ընդարձակ տարածքներից
բուսականության
հանման,
մակերևութային
ջրային մարմինների վրա
նստվածքների և կարճատև փոշու նստվածքի
ձևավորման միջոցով:
Երկկենցաղներ և սողուններ
Հայկական իժ կամ Ծրագրի
զբաղեցրած Կենսամիջավայրի հավաՌադդեի
իժ
(Vipera տարածքը,
նական կորուստ, մասնաMontivipera), հայկական մասնավորապես ԿՏՀ-ի վորապես
Ամուլսարի
լեռնատափաստանային տեղամասը:
արևմտյան կողմում
իժ (Vipera) eriwanensis) և Մահացություն,
Կատվաօձ
(Telescopus ավտոմեքենաների տակ
fallax)
ընկնելու հետևանքով

Մնացորդային
ցության չափը

Ծրագրի զբաղեցրած տարածքում չի
արձանագրվել և ենթադրվում է, որ
Ծրագրի գործողությունների արդյունքում ազդեցության չի ենթարկվի:
Այն տարածքները, որոնք համարվում են ամենակարևորը անողնաշարավորների համար, հայտնաբերվել են Ծրագրի ազդեցության տարածքից դուրս:

Ոչ մի միջոցառում չի պահանջ- Ոչ էական
վում

ԿՏՀ-ի
տարածքը
սողունների
համար
լավագույն
կենսամիջավայրն
է
Ամուլսար
լեռան վրա: Այն ունի սողունների
հարուստ բազմազանություն: Տեղի
կունենա տեղական մակարդակով
պոպուլյացիայի կրճատում, սակայն
այս տեսակները հանդիպում են
առավել ընդարձակ տեղանքում ևս:

Նվազագույնի հասցնել ԿՏՀ-ի Ոչ էական
զբաղեցրած
տարածքը
և
պատահական
վնասումները:
Անհրաժեշտ է իրականացնել
մշտադիտարկումներ
և
ստուգումներ մինչև շինարարությունը:
Կարգավորել
երթևեկության արագությունը:
Անհրաժեշտ
է
նաև
տեղացիներին
տեղեկացնել
պահպանման
համար
այս

Մեղմացման կոնկրետ միջոցա- Ոչ էական
ռումներ
չեն
պահանջվում,
քանի դեռ մակերևութային ջրերի որակի մշտադիտարկման
ծրագրի արդյունքները ցույց
չտան վատթարացում, ինչի
դեպքում կիրականացվի ջրային
անողնաշարավորների հետազոտություն:

ազդե-
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Աղյուսակ 5.7.14 Կարևոր կենսաբազմազանության վրա ազդեցությունները, դրանց մեղմացման համար առաջարկվող միջոցառումները և
մնացորդային ազդեցությունների չափը
Ընկալիչ

Այլ երկկենցաղներ
սողուններ

Ազդեցությունները,
որոնց ենթարկվում
ընկալիչը

Բնապահպանական
է հետևանքները

Ազդեցության
չափը
նախքան Կոնկրետ միջոցառումներ
մեղմացման միջոցառումները*

Մնացորդային
ցության չափը

տեսակների
կարևոր
նշանակությունը, ինչը թույլ
կտա
կրճատել
օձերին
դիտավորյալ
սպանելու
դեպքերը:
և Ծրագրի
զբաղեցրած Գիշատիչ թռչունների կեր Ծրագրի հավանական ազդեցու- Մեղմացման կոնկրետ միջոցա- Ոչ էական
տարածքը և հարակից հանդիսացող
կաթնա- թյունը կրող սողուններն ու երկկեն- ռումներ
չեն
պահանջվում,
ազդակիր տարածքները սունների
թվաքանակի ցաղները համեմատաբար լայն տա- քանի դեռ մակերևութային ջրեհավանական նվազում և րածված են:
րի որակի մշտադիտարկման
կենսամիջավայրի մատչեծրագրի արդյունքները ցույց
լիության նվազում: Գերչտան վատթարացում, ինչի
խոնավ տարածքների և
դեպքում կիրականացվի ջրային
ջրային հոսքերի աղտոանողնաշարավորների հետատում:
զոտություն:

Ձկներ
Ջրառ գետերից և հավա- Արփա և Որոտան գետե- Սկզբնական վիճակում ձկների պոնական աղտոտում
րում ձկների պոպուլյա- պուլյացիաներն ավելի քիչ են, քան
ցիաների կրճատում:
պետք է լինեն` ջրահոսքերում
առկա արհեստական արգելքների,
ներառյալ
հիդրոհանգույցների
պատճառով: Ծրագրի ջրային հաշվեկշռի մոդելի համաձայն` հոսքի
վրա ազդեցություններն աննշան
կլինեն նույնիսկ ցածր հոսքային
ժամանակաշրջաններում և աղտոտումից խուսափելու համար առաջարկվում են խիստ միջոցառումներ:
Ծանոթագրություն՝
Էական
Չափավոր կամ անորոշ
Ոչ էական

Մեղմացման ոչ մի կոնկրետ Ոչ էական
միջոցառում չի պահանջվում,
բացառությամբ այն դեպքերից,
եթե Ծրագրի գործողությունների արդյունքում գետում հոսքերը ավելի ցածր կլինեն, քան
կանխատեսվում է, կամ մակերևութային ջրերում աղտոտիչ
նյութերի բաց թողման դեպքում,
այս դեպքում անհրաժեշտ կլինի
կատարել
ձկների
հետազոտություններ:

ազդե-
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5.8

Սոցիալական գործոնները,ժողովրդագրական կազմն ու բնակչությունը

5.8.1 Ժողովրդագրություն
Սոցիալ-տնտեսական ազդեցության տակ գտնվող տարածքը սահմանվել է երեք
մակարդակում: Ազդեցության տակ գտնվող պետական մակարդակի տարածքը ողջ երկիրն է,
տարածաշրջանի մեջ մտնում են երկու մարզեր. Վայոց Ձորի և Սյունիք, տեղական
մակարդակում դրանք են Գորայք, Գնդեվազ և Սարավան (ներառյալ Սարալանջ և Ուղեձոր)) և
Ջերմուկ (ներառյալ Կեչուտը):
Այս բաժնում անդրադարձած հիմնական ազդեցություններից են.


Ներհոսք, և բնակչության տեղաշարժը



Սոցիալական խնդիրներ:

Ներհոսք
Ծրագրի գործունեության ազդեցությունը ներհոսքի վրա և բնակչության տեղաշարժը
Համայնքում տնտեսական հնարավորությունները ազդում են գյուղական վայրերում
միգրացիայի մակարդակի վրա: Դա ակնհայտ էր 2013թ.և 2014թ., երբ Ամուլսար ծրագրի
զարգացումը հետաձգվել էր, և տեղական համայնքներում միգրացիայի մակարդակն աճել էր:
Ակնկալվում է, որ Ծրագրի զարգացումը կվերացնի այս միտումը, կամ, առնվազն, կնվազեցնի:
Շինարարության փուլ
Շինարարության թեժ փուլում կպահանջվի մոտ 1,300 աշխատակից. անհրաժեշտ
հմտություններից ելնելով՝ ակնկալվում է, որ շինարարության մեջ աշխատակիցների 70 տոկոսը
կներգրավվեն Հայաստանի այլ մասերից և, հնարավոր է, այլ երկրներից:
Կազմակերպությունը

կկառուցի
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շինարարների

համար

նախատեսված

ժամանակավոր շինարարական ճամբար: Շինարարության թեժ փուլում մոտ 300 ոչ տեղացի
շինարարներ կտեղավորվեն Ջերմուկի հյուրանոցային համալիրներում:
Շինարարության համար անհրաժեշտ մնացած 390 աշխատողները կլինեն տեղի
բնակիչներ: Հավանական է, որ այս աշխատողները կշարունակեն մնալ իրենց տներում
շինարարության երկու տարվա ընթացքում: Տեղական զբաղվածության այս պոտենցիալը և 300
աշխատակիցների Ջերմուկի հյուրանոցներում տեղավորելը հնարավոր է ապահովի ներհոսքի
որոշակի մակարդակ:
Շահագործման փուլ
Շահագործման փուլը կպահանջի մոտ 657 մարդուց կազմված աշխատուժ: Ծրագիրը
կփորձի նվազեցնել ներհոսքը՝ հնարավորության դեպքում առաջնահերթությունը տալով տեղի
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զբաղվածությանը:

Շահագործման

փուլում

Ջերմուկի

հյուրանոցները

կօգտագործվեն՝

տեղավորելու մոտ 250 աշխատակցի:
Ծրագրի հետ առնչվող տնտեսական հնարավորությունները հավանաբար ազդեցություն
կունենան Շահագործման փուլում տեղական տարածքում բնակչության տեղաշարժի և
ներհոսքի վրա: Ծրագրից բխող զբաղվածությունը զգալիորեն կբարձրացնի դրամական եկամուտների մակարդակը համայնքներում և տեղացիների գնողունակությունը: Աշխատուժի բնակեցման բաց բնույթը և տեղի զբաղվածության ավելի բարձր մակարդակն այս փուլում
զգալիորեն կբարձրացնեն տեղի բնակչության գնողունակությունը:
Փակման

փուլում,

զբաղվածության

մակարդակներն

աստիճանաբար

կնվազեն՝

հանգեցնելով անուղղակի զբաղվածության հնարավորությունների նվազեցմանը: Ներհոսքի
մակարդակների վրա այս անցումի էֆեկտը կախված կլինի միգրանտների քանակից, որոնք
տեղափոխվել են այս տարածք շահագործման փուլում:
Հնարավոր ներհոսքի ազդեցությունները
Երկրի ներսում վերաբնակվողները կարող են իրենց ընտրությամբ տեղափոխվել
Ծրագրի տարածք:
Դժար է կանխատեսել Ծրագրի ներհոսքի մասշտաբը, ուստի բոլոր ենթադրությունները
պետք է արվեն մեծ զգուշությամբ: Ներհոսքի մասշտաբի վրա ազդում են տարբեր գործոններ,
ներառյալ ընդունող բնակչության շարժունությունը, երկրի այլ տարածքներում տնտեսական
հնարավորությունների և աշխատանքի առկայությունը, աշխատանքի համար միգրացիաների
ավանդույթը և այլն: Հավանական է, որ Ամուլսար ծրագրի զարգացումը կառաջացնի ներհոսքի
որոշ մակարդակ:
Շահագործման փուլում հնարավոր է 1000-ից ավել մարդկանց ներհոսք դեպի
համայնքներ, որոնց զգալի մասը կկազմեն միայնակ տղամարդիկ: Գյուղերում այս հնարավոր
ներհոսքի ազդեցություններն հավասարաչափ չեն զգացվի. Հավանական է, որ Ջերմուկը
ներհոսքից ամենաշատ ազդեցությունը կրի՝ պայմանավորված նախագծի գործունեության
վայրով, բնակելի տարածքներով, ժամանցի վայրերով և հնարավորություններով: Գնդեվազը
նույնպես

կունենա

ներհոսքի

ավելի

բարձր

մակարդակ՝

պայմանավորված

Ծրագրի

գործունեությանը մոտ գտնվելուն:
Ծրագրի

տարածք

չկարգավորված

ներհոսքը

կարող

է

հնարավոր

բացասական

ազդեցություն ունենալ կենսամակարդակի վրա՝ պայմանավորված տեղի ռեսուրսների և առկա
ենթակառուցվածքների վրա աճող ճնշմամբ: Այդպիսի ճնշում կարող է ազդել համայնքային
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ռեսուրսների վրա, ինչպիսիք են դպրոցները և առողջապահական հաստատությունները, կամ
գերազանցեն համայնքի ենթակառուցվածքների կարողությունները:
Հնարավոր ազդեցություներն են.


Կրթություն – 2014թ. տեղի միջնակարգ և ավագ դպրոցներն աշխատել են իրենց
կարողությունների միջինում 27%-ով՝ ունենալով լրացուցիչ 1,845 ուսանողների ազատ տեղ:
Դպրոցները կշահեն լրացուցիչ աշակերտների թվի ավելացումից` պայմանավորված
ներգաղթի կամ աշխատողների ընտանիքների ներհոսքով:



Կոյուղի – Շինարարության ընթացքում 600 քնատեղով ճամբարը կշահագործի կոյուղու
ջրերի մշակման իր սեփական կայանը՝ չազդելով համայնքի համակարգի վրա: Մշակված
ջուրը կօգտագործվի հողային աշխատանքներում կամ կթափվի ինֆիլտրացիոն խավանցքներ՝ Ամուլսարի ծրագրի տարածքում: Ջերմուկում հաստատված լրացուցիչ աշխատուժը (
մոտ 300 հոգի) շինարարության թեժ պահին կօգտվի Ջերմուկի առկա կոյուղուց: Ջերմուկի
կեղտաջրերի մշակման կայանը բարելավվել է 2 փուլով: Առաջին փուլը ներառում էր
մեխանիկական տարանջատման կայանի տեղադրում, որն ավարտվել է 2014 թ, դեկտեմբերին. այս կայանը կարող է ապահովել 22,000 բնակչություն ունեցող քաղաք, ինչը գերազանցում է ներկայիս պահանջարկը: Կայանի բարեկարգման 2րդ փուլը կկենտրոնանա
քիմիական մշակման վրա:
Գնդեվազը, Գորայքը և Սարավանը չունեն աղտոտված ջրերի մշակման որևէ գործող

համակարգ: Գեոթիմը կաշխատի գյուղապետարանների հետ՝ երաշխավորելու, որ համայնքների ընդլայնմանն համընթաց գյուղի կառուցման ժամանակ ընդգրկվեն նաև սեպտիկ համակարգերը: Հյուրընկալող համայնքի կոյուղու համակարգը ոչ մի ազդեցություն չի կրի:


Ջուր - Ծրագրի համար ջրի արդյունահանումը չի ազդի հյուրընկալող համայնքի
ջրամատակարարման վրա:



Թափոններ – Ծրագրի հանքային աղբավայրը կառուցվելու է Ծրագրի տարածքում՝ ԴԱԼ-ի
արևելյան կողմում, հանքային գործողություններից առաջացած կենցաղային և անվտանգ
արդյունաբերական թափոնների կառավարման համար: Ծրագրի իրականացման արդյունքում հանքավայրում և շրջակա բնակավայրերում առաջացած կենցաղային բոլոր թափոնները կվերամշակվեն այս աղբավայրում: Ներկայումս, Ջերմուկի թափոնները անկազմակերպ
աղբավայրում են լցված՝ քաղաքից մոտ 2 կմ արևելք: Շինարարական և շահագործման
աշխատանքների ժամանակ, Ամուլսարի Ծրագրի աշխատակազմի մի մասը կտեղավորվի
Ջերմուկի հյուրանոցում: Մինչ Ջերմուկի քաղաքապետարանի կողմից բարեկարգ աղբավայ-
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րի կառուցումը, հանքի ճամբարից և Ջերմուկում բնակեցված աշխատուժի կենցաղային
թափոնները կտեղափոխվեն հանքի տարածքում կառուցված աղբավայր:



Ինֆլյացիա – Բնակչության աճն հավանական է, որ բարձրացնի որոշ առաջնային
պարագաների պահանջարկը՝ բնակեցում և հիմնական սնունդ:

Ներհոսքի ազդեցությունների մեղմացուցիչ միջոցառումներ
Հնարավոր բացասական ազդեցությունները մեղմացնելու միջոցառումներ են, նրանք, որ
օգնում են


նվազեցնել ներհոսքը,



կառավարել ներհոսքի ազդեցությունները:

Նվազեցման միջոցառումները կներառեն.


Տեղի բնակիչների համար նախատեսված վերապատրաստման ծրագրի մշակում ու
իրականացում՝ Ծրագրում աշխատանքի ընդունվելու նպատակով: Կոնկրետ հմտության
համար վերապատրաստումը չի գերազանցի 6 ամիսը, և տարածքի բնակիչները
կկարողանան մասնակցել վերապատրաստմանը՝ ըստ իրենց կարողությունների:



Տեղական կադրերի հավաքագրման ընթացակարգի իրականացումը.
o Գեոթիմը կպահպանի ազդակիր բնակիչների համար թարմեցված հմտությունների
ռեգիստրը, որպես հավաքագրման գործընթացների հիմք:
o Ծանուցագիր – բոլոր թափուր աշխատատեղերի մասին տեղեկությունները կհայտարարվեն վերջնաժամկետից առնվազն 2 շաբաթ առաջ: Առաջնահերթ կդիտվի տեղական1 հավաքագրումը: Եթե տեղում այդ հմտությունները բացակայում են, դիտվում են
տարածաշրջանային թեկնածուները: Եթե բացակայում են տարածաշրջանի մակարդակում, առաջնահերթությունը է տրվում ՀՀ քաղաքացիներին, այլ ոչ թե օտարերկյա
թեկնածուներին:
o Պայմաններ կապալառուների համար –Ծրագրում աշխատանքի համար հայտ
ներկայացնելուց, կապալառուները պետք է ներկայացնեն, թե ինչպես են իրենք
համապատասխանելու Տեղական հավաքագրման ընթացակարգին:

1

Տեղական – Այս գործընթացի համատեքստում, ՞տեղական՞ բառում ընգրկվում են Գնդեվազում Սառավանում,
Գորայքում և Ջերմուկում/Կեչուտում բնակվող մարդկանց: Այն նաև ներառում է այն անձանց, որոնք ծնվել են այս
գյուղերում, սակայն տեղափոխվել են աշխատանք փոնտրելու նպատակով այլ վայրեր (օր. ներքին միգրանտներ):

Տարածքաշրջանային – այդ գործընթացի համատեքստում, “տարածքաշրջանային” հասկացությունը ընդգրկում է
Սյունիքի մարզի կամ Վայոց Ձորի մարզի բնակիչներին: Այն նաև ընգրկում է անձնաց, որոնք ծնվել են այս
մարզերում, սակայն աշխատանք փնտրելու համար տեղափոխվել են Հայաստանի այլ վայրեր:
Ազգային – վերաբերում է Հայաստանում բնակվող բոլոր անձանց:
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Զբաղվածության կապի/խորհրդակցության ծրագիր, որը տեղեկացնում է բնակչությանն
ընկերության

Տեղական

կադրերի

հավաքագրման

ընթացակարգի

և

մարդկային

ռեսուրսների քաղաքականության մասին, աշխատանքի հնարավորությունների և
պահանջների մասին:


Խորհրդակցություն

տեղական

կառավարման

մարմինների

հետ`

պլանավորելու

բնակչության աճը, ներառյալ ծառայությունների վրա հնարավոր ազդեցությունների
վերաբերյալ

նկատառումները:

Կիրականացվեն

բնակչության

փոփոխությունների

մոնիտորինգ՝ «Գյուղի անձնագիր» համակարգի միջոցով:
Այս ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումները ներառում են.


Գործող գանգատների կառավարման մեխանիզմ, և



Շարունակական ամենամսյա խորհրդակցություն համայնքների ակտիվ խմբերի
հետ՝ ներհոսքի մասին տեղեկատվության ստացման համար:

5.8.2 Տնտեսություն
Սոցիալական խնդիրներ
Ծրագրի գործունեության ազդեցությունը սոցիալական խնդիրների վրա
Սոցիալական խնդիրները կապված են աշխատողների, ծառայություն մատուցողների և
աշխատանք փնտրող միգրանտների ներհոսքի հետ. խնդիրներ առաջանում են մեծ թվով
աշխատողների պատճառով, մեծամասամբ արական սեռի, ովքեր ապրում են առանց իրենց
ընտանիքների:
Հնարավոր սոցիալական խնդիրների ազդեցություններ
Սոցիալական խնդիրներն հաճախ սկիզբ են առնում տարբեր սովորությունների և
նորմերի միջև լարվածությունից: Այս դեպքում, ամենամեծ փոփոխությունը կլինի նոր
մարդկանց ներհոսքից, որոնցից շատերը գրեթե կապ չունեն ազդակիր համայնքների: Նման
նախագծերի իրականացման ժամանակ հնարավոր են ալկոհոլի սպառման ավելացում,
մարմնավաճառության ընդլայնում, սեռավարակների տարածում և հանցագործության մակարդակի բարձրացում: Սոցիալական խնդիրներն առաջանում են տնտեսական անհավասարությունից: Երբ տեղական բնակիչները դժվարանում են բավարար սնունդ գնելու հարցում,
հանքային ոլորտում ավելի բարձր բարեկեցությամբ մարդիկ կարող են խանդ առաջացնել,
հատկապես եթե գործում է հին ծանոթ-բարեկամ մեխանիզմը կամ գոյություն ունի կոռուպցիա:
Սահմանափակ նյութական միջոցներով անձինք կամ տնային տնտեսությունները կլինեն այս
ազդեցության ամենախոցելի խմբերը:
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Փոփոխություններ կլինեն Ջերմուկում, քանի որ այն կարող է հյուրընկալել աշխատակիցներին շինարարության և շահագործման փուլերում: Շինարարական փուլի ընթացքում 600
քնատեղով ճամբարը, Գնդեվազից մոտ 2,5 կմ հեռավորության վրա նույնպես կօգտագործվի:
Ճամբարը կլինի “փակ”, սակայն հնարավոր է որոշակի խառնաշփոթ ճամբարի և Ջերմուկում
բնակվող աշխատակիցների միջև: Ճամբարը կլինի “չոր”. ներսում կարգելվի ալկոհոլի
օգտագործումը: Վարքագծի կանոնների և Աշխատողների վկայականի համաձայն պետք է
պահպանել աշխատողների վարքագծի չափանիշները: Դժվար կլինի սահմանափակել ոգելից
խմիչքների օգտագործումը Ջերմուկի հյուրանոցներում տեղավորված աշխատակիցների մոտ:
Աշխատակիցները կտեղավորվեն սահմանափակ թվով հյուրանոցներում, և կարող են
հյուրընկալվել զբոսաշրջիկների հետ միասին: Հանքարդյունաբերական աշխատուժի բնութագիրը էապես կտարբերվի տուրիստականից և աշխատակիցների սփռվածությունը Ջերմուկի
տարբեր հյուրանոցներով կուժեղացնի այդ ազդեցությունը:
Սոցիալական խնդիրների մեղմացման միջոցառումներ
Տնտեսական

անհավասարությունը

կարող

է

առաջանալ

անկախ

մեղմացման

միջոցառումներից: Ոչ արդյունաբերական աջակցության ծրագրերի իրականացման միջոցով
(գյուղատնտեսություն, զբոսաշրջություն, մանր և միջին բիզնեսի զարգացում) կնվազեցվի
լարվածությունը ներհոսող աշխատողների և տեղական բնակիչների միջև:
Գոթիմը կպահանջի, որպեսզի իր աշխատողները (և իր կապալառուները) պահպանեն
վարքագծի կանոնները. աշխատանքի անցնելիս բոլոր թեկնածուները պետք անցնեն Վարքագծի
կանոնների վերապատրաստում հետևյալի վերաբերյալ.


Անձնակազմը չպետք է ունենա, վաճառի, տարածի կամ գտնվի ալկոհոլի, թմրադեղերի,
դեպրեսսանտների կամ ուղեղի վրա ազդող այլ թմրանյութերի ազդեցության տակ
աշխատանքի ներկայանալիս:



Աշխատանքն հիմնված է լինելու արդար վերաբերմունքի սկզբունքների վրա՝ առանց
ռասսայի, կրոնի, սեռի, ազգության, տարիք կամ, հաշմանդամության խտրականության:



Կազմակերպությունը ճնշումներ չի հանդուրժի



Կազմակերպությունն աշխատանքի վայրում բռնություն չի հանդուրժի

Գեոթիմը կշարունակի հարակից համայնքներում աջակցել սպորտային և մշակութային
միջոցառումներին՝ խրախուսելու առողջ ապրելակերպ:
Կրճատելով աշխատակիցների և զբոսաշրջիկների ու այլ բնակիչների միջև շփումները՝
Ջերմուկում կնվազի սոցիալական կոնֆլիկտների հնարավորությունը:
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Աղյուսակ 5.8.1. Մեղմացման միջոցառումերի ամփոփման աղյուսակ
Բաժին

Մեղմացում

Մոնիտորինգի ցուցանիշ

Ներհոսք

Մինիմալացման միջոցառումները ներառում են.
Ծրագրի
հարակից
համայքներում
դասընթացների
կազմակերպում՝
հմտությունները զարգացնելու համար, և հմտությունների ռեգիստրի ստեղծում, որը
կօգտագործվի որպես ամբողջ կադրային հավաքագրման հիմք: Դասընթացները
կթիրախավորեն շահագործման պաշտոններին: Ոչ մի կադրային հավաքագրում չի
լինի հանքի տարածքում, բոլոր հաստիքները կբաշխվեն ըստ ընթացակարգի

 Տեղական
հավաքագրման
ընթացակարգը
թարմացված է և բացահայտված որպես
աշխատանքի ընդունման մաս: Անհրաժեշտ է
իրականացնել
կապալառուների
աուդիտ
տեղական հավաքագրման ընթացակարգի հետ
համապատասխանությունը
սահմանելու
համար և կանոնավոր զեկուցում
 Զբաղվածության
վիճակագրությունը
թարմացված է, որի մեջ մտնում են:
o Սեռային վիճակագրություն
o Հիմնական գրանցում (տարածաշրջան և
քաղաք)
o Տարիք

 Աշխատանքի վերցնել ազդեցության տեղական վայրից, որտեղ հմտությունները
այն համայնքների շրջանակներում են (կամ կարող են զարգացվել), որոնք պետք է
զբաղեցնեն պաշտոնը;
Ծրագրի երկու գրասենյակներից մեկը գտնվելու է բեռնատարների արհեստանոցի
մոտ, մյուսը՝ ԱԴՎ-ում:

 Տեղական հավաքագրման գործընթաց, և
 Տեղական կառավարիչների հետ խորհրդակցությունների վարում՝ վստահ
լինելու,
որ
չկարգավորված
ներհոսքի
պոտենցիալ
ազդեցությունները միասնականորեն ճանաչվել են:

անբարենպաստ

 Տեղական

կառավարիչների հետ
ժամանակացույցը ավարտված է

Կառավարման
պլան

Շահագրգիռ
կողմերի
ներգրավման
ծրագիր

կապերի

 Պետք է իրականացվեն բնակչության փոփոխության՝ գյուղապետերի հետ  Գյուղերի անձնագրերի միջոցով բնակչության
փոփոխության մոնիթորինգներ:

կոորդինացված մոնիթորինգներ:
Ներհոսք

Պոտենցիալ բացասական ազդեցությունները
կառավարման մեջ մտնում են.

մեղմացնելու

միջոցառումների

 Բացահայտված

և
արդյունավետորեն
կառավարվող
դժգոհությունների
վերանայման մեխանիզմ` համայնքների դժգոհությունների գրանցման համար,
կամ ռեսուրսների վրա որևէ լարվածության մասին կարևոր տեղեկատվության
տրամադրում, և

 Շարունակական ամենամսյա խորհրդակցություն բնակչության հետ կապերի
հանձնաժողովի (ԲԿՀ) խմբերի հետ, որը կօգտագործվի որպես ֆորմալ
գործընթաց տեղեկատվության ստացման համար ներհոսքի չնախատեսված
անուղղակի ազդեցությունների մասին:

 Ստացված ներքին և արտաքին բողոքների թիվը;
 Լուծված ներքին և արտաքին բողոքների թիվը;
 Ներքին և արտաքին բողոքների թիվը, որոնք
փոխանցվել են դատարան, և

 ՀԿՀ-ի հետ փոխազդեցության ժամանակացույցը Շահագրգիռ
ավարտված է.

կողմերի
ներգրավման
ծրագիր
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Գեոթիմը բոլոր աշխատողներին կապահովի Վարքագծի կանոնների մասին հստակ
ցուցումներով և կպահանջի, որպեսզի աշխատողները հետևեն այդ կանոններին
(կանոններին չհետևելը կհանգեցնի կարգապահական հետևանքների )
Այս պարտավորությունները կգնահատվեն կանոնավոր կերպով համապատասխան
ստուգումների միջոցով, այդ թվում, թմրադեղերի եւ ալկոհոլի պատահական
ստուգումներ կանցկացվեն աշխատակիցների եւ պայմանագրային աշխատողների
շրջանում:

 Վարքագծի

կանոնները
ներառվել
աշխատանքի ընդունման գործընթացի մեջ

են

 Մարդկային

ռեսուրսների
գրառումներ՝
Վարքագծի
կանոններին
համապատասխանության
վերաբերյալ
կարգապահական մտահոգությունների մասով:

 Աշխատակիցների և կապալառուների համար
թմրանյութերի
ստուգումներ

և

ալկոհոլի

պատահական

Բնապահպանակ
ան
և
սոցիալական
կառավարման
ծրագիր

 Ահազանգման

համակարգի
զեկույցներ
(գաղտնի և անանուն)
Շինարարներին
տեղավորելու
համար
հյուրանոցների թիվը
Աշխատանքի
հետ
կապված
բողոքների
ընթացակարգի մասին հաշվետվություններ և
միտումների վերլուծություն

Սոցիալա
կան
խնդիրնե
ր

Ծրագրով կփորձվի նվազեցնել հյուրանոցների թիվը (կամ բնակարանների, եթե
այդպիսիք օգտագործվեն), ուր կբնակվեն աշխատակիցները՝ կրճատելու շփման
մակարդակը

Սոցիալա
կան
խնդիրնե
ր

Գեոթիմը մշակել է հստակ քաղաքականություն ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ վերաբերյալ, որը
միտված կլինի խտրականության չենթարկել այդ հիվանդությամբ տառապողներին,
ինչպես նաև այդ հիվանդության տարածման, սեռական ճանապարհով տարածվող
այլ ինֆեկցիաների տարածման մասին պարզ և ճշգրիտ տեղեկատվության
ապահովել:

 ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ քաղաքականությունը ներառված է Բնապահպանակ

Սոցիալա
կան
խնդիրնե
ր

Համայնքի բողոքարկման մեխանիզմը կլինի միգրացիայի կառավարման հիմնական
գործիքը` ներհոսքի հետ կապված միգրացիոն միջոցառումների նման: Ջերմուկի և
բոլոր մյուս բնակավայրերի բնակիչներին կխրախուսեն օգտագործել այդ
մեխանիզմը, եթե վերջիններս նկատեն այնպիսի վարքագիծ, որը ցանկալի չէ կամ
որը վնասում է տեղական սոցիալական կառուցվածքին:

Համայնքի
բողոքարկման
համակարգի
զեկույցները և միտումների վերլուծություն

աշխատանքի ընդունման գործընթացի մեջ

Շահագրգիռ
կողմերի
ներգրավման
պլան

ան
և
սոցիալական
կառավարման
ծրագիր
և
Համայնքի,
առողջապահությ
ան
և
անվտանգության
ծրագիր
Շահագրգիռ
կողմերի
ներգրավման
ծրագիր
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Հնարավոր մակրոտնտեսական ազդեցությունները
Բացարձակ ներդրումներ
Գեոթիմը պարտավորվել է Ծրագրի իրականացման համար կատարել ավելի քան 426
միլիոն

դոլարիչափով

կապիտալ

ներդրում

առաջին

երկու

տարիների

ընթացքում

շինարարության և սարքավորումների տեսքով: Ակնկալվում էր, որ Ծրագրի իրականացման ողջ
ընթացքում ընկերությունը 485 միլիոն դոլարի չափով ներդրում կանի պետական բյուջե`
հարկերի և ընդերքօգտագործման վճարների միջոցով: Աշխատողների աշխատավարձերը
Ծրագրի իրականացման ողջ ընթացքում նախնական հաշվարկներով ակնկալվում էր, որ
կկազմեին մոտ 230 միլիոն դոլար ` ներառյալ շինարարության ընթացքում վճարված
աշխատավարձերը: Ակնկալվում էր, որ Ծրագիրը կավելացնի Հայաստանի եկամուտները
արտահանումից տարեկան միջինը մոտ 285 միլիոն դոլարի չափով շահագործման տարիների
ընթացքում:
Աղյուսակ 5.8.2. Ծրագրի ընդհանուր կուտակային ուղղակի և անուղղակի անվանական ներդրումները
Նկարագիր

Ընդամենը (մլն դոլար )

Ուղղակի
(մլն դոլար )

Անուղղակի
(մլն դոլար )

1

Կապիտալ ներդրումներ

426.1

426.1

--

2

Հարկեր

584.4

485.4

99.1

3

Ավելացված արժեք (ՀՆԱ)

1563.8

1192.2

371.6

4

Արտահանում

2688.0

2575.4

112.5

Մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում և արտահաման ոլորտում

Աղյուսակ 5.8.3. Մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում և արտահանման ոլորտում Ծրագրի շահագործման փուլում

1

Բացարձակ մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում

2017-2020թթ

2021թ և դրանից հետո

(տարեկան միջինը)

(տարեկան միջինը)
Ընդամենը
Միլիոն
%
դոլար

Ընդամենը %

Միլիոն դոլար

1.2%

156.5

1.1%

160.2

1ա

Ուղղակի

0.9%

118.8

0.8%

121.7

1բ

ԱՆուղղակի

0.3%

37.6

0.3%

38.5

7.8%

337.2

5.2%

269.1

2

Բացարձակ
ոլորտում

մասնաբաժինը

արտահանման

2ա

Ուղղակի

7.5%

324.3

4.9%

255.6

2բ

ԱՆուղղակի

0.3%

12.9

0.3%

13.5

Մասնաբաժինը հարկերում
Հարկ է նշել, որ վճարված հարկերը շատ զգայուն են ոսկու գնի փոփոխությունների
հանդեպ: Օրինակ՝ ոսկու գնի աճը 500 ԱՄՆ դոլարով գրեթե կկրկնապատկեին հարկային
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մուտքերը, սակայն ոսկու գնի նվազումը 500 ԱՄՆ դոլարով կկրճատեր հարկային եկամուտները
80%-ով:

Նկար 5.8.1. Ծրագրի կողմից վճարվելիք հարկերի կառուցվածքը

Բացարձակ ներդրումները, ՀՆԱ-ում մասնաբաժինը, և ընդերքօգտագործման վճարները
և հարկերը համարվում են դրական ազդեցություններ` չնայած այդ ազդեցությունների ընդհանուր էականությունը նվազում է ոչ թափանցիկ վճարումների և կոռուպցիայի հնարավոր ռիսկից,
որ կարող է առաջանալ խոշոր վճարումների ոչ պատշաճ վերահսկման և հաշվետվության
հետևանքով: Սակայն այդ վճարները նույնպես կդադարեցվեն, երբ հանքը փակվի` այդպիսով
այդ դրական ազդեցությունները դարձնելով ժամանակավոր:
Մակրոտնտեսական ազդեցությունների մեղմացման/իրավիճակի բարելավման միջոցառումներ
Ծրագրի տնտեսական օգուտների կառավարումը հիմնականում ՀՀ պատասխանատվությունն է: Գեոթիմ ընկերությունը բոլոր հարկերի և պետական վճարումների վերաբերյալ
հաշվետվության առումով կկատարի ՄՖԿ-ի պահանջները: Ընդերքօգտագործման վճարների և
հարկերի լիակատար հաշվետվության գործընթացը հիմնված կլինի Ծրագրի կողմից արդեն
ընդունված մոտեցման վրա, որի համաձայն տարեկան կտրվածքով հաշվետվություն է տրամադրվում յուրաքանչյուր գյուղական համայնքին վճարվող հողի հարկերի չափի վերաբերյալ:
Ծրագիրը նպատակ ունի նաև նպաստել Հայաստանում տնտեսական աճին իր տեղական
գնումների և աշխատակիցների համալրման քաղաքականությունների միջոցով:
Մասնակցութունը Ջերմուկի տնտեսությանը
Ծրագիրը կնպաստի և Ջերմուկի տնտեսությանը թե՛ ուղղակի, թե՛ անուղղակի. ուղղակի
մասնակցությունը կլինի շինարարության փուլում մինչ 300 հյուրանոցային սենյակների
զբաղեցումը, և բնակարանների վարձակալությունը մոտ 210 ընտանիքի համար և 250 անձի
տեղավորումը հյուրանոցում շահագործման փուլում: Այս ուղղակի շահույթը հիմնականում
կստանան հյուրանոցների տերերը և բնակարանները վարձալության հանձնող անձիք և
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ընտանիքները: Անուղղակի օգուտները կներառեն. Ծրագրի տարածքում կանխիկ եկամտի աճով
պայմանավորված ծախսերի աճ; ապրանքների և ծառայությունների պահանջարկի աճ, ինչը
կարող է նպաստել նոր բիզնեսների զարգացմանը հանքարդյունահանման և շահագործման
ընթացքում; Ջերմուկում աշխատատեղերի թվի աճ ՝ կապված հյուրանոցում բնակվողների
սպասարկման հետ:
Ջերմուկի տնտեսության վրա հնարավոր ազդեցությունները
Ակնկալվում է, որ Ծրագրին անհրաժեշտ կլինի մոտ 200 սենյակ Ջերմուկ քաղաքում
2016թ.-2017թ. մայիս ժամանակահատվածում: Այդ թիվը կաճի մինչև 300-ը 2017թ. փետրվար և
մարտ ամիսներին: Հաշվի առնելով 85 ԱՄՆ դոլար մի գիշերվա համար սենյակի վարձույթի
միջին դրույքաչափը, Ջերմուկի տնտեսության շահույթը միայն սենյակների վարձույթից կկազմի
6 միլլիոն դոլար: Բացի այդ, Ջերմուկի տնտեսությունը շահույթ կունենա նաև սննդի և հավելյալ
ծառայություների համար վճարներից:

Նկար 5.8.2 Աշխատուժի ժամանակացույց (Դեկտեմբերի 11, 2015թ.)

Զբոսաշրջության համար անբարենպաստ սեզոնին Ծրագրի կողմից 250-300 սենյակի
վարձակալությունը դժվար թե փոխարինի ակտիվ զբոսաշրջությունը: Իսկ պիկ սեզոնին, ակնկալվում է, որ 250-300 սենյակի վարձակալությունը որոշակի չափով կփոխարինի զբոսաշրջիկային ակտիվությանը ՝ արդյունավետորեն փոխարինելով զբոսաշրջիկների “դոլարները”
Ծրագրի “դոլարներով”: Ծրագրի տնտեսական աջակցությունը Ջերմուկին սենյակների վարձակալության միջոցով կարող է համարվել նոր ներդրում այն դեպքերում, երբ այն չի փոխարինում
զբոսաշրջիկներից ստացվող շահույթը:
Անկասկած, 12-13 տարիների ընթացքում հյուրանոցային սենյակների վարձակալությունից ստացվող կայուն օգուտը մեծ տնտեսական ազդեցություն կունենա ազդակիր

680

հյուրանոցների սեփականատերերի վրա, միաժամանակ տարածվելով մնացած տնտեսության
վրա անմիջական (օրինակ` սննդի եւ լվացքատան ծառայությունների) և անուղղակի
աջակցության ծառայությունների արդյունքում:
Մեղմացման միջոցառումներ/ Հնարավորություններ Ջերմուկի տնտեսություն ներդրման
համար
Ենթադրվում է, որ սահմանափակ քանակությամբ կոմերցիոն բնակեցումը դրական
տնտեսական ազդեցություն կունենա Ջերմուկի վրա. կարևոր է, որ Ծրագրի բնակեցման
պահանջարկը դուրս չմղի գոյություն ունեցող զբոսաշրջությունը: Դրանից խուսափելու
նպատակով՝ Ծրագիրը կհամաձայնեցնի շինարարության ժամանակ առավելագույնը 300
շինարարների ներգրավման պլանը հյուրանոցների սեփականատերերին և քաղաքային
իշխանություններին հետ:
Եթե աշխատուժի բնակեցման համաձայնեցված մակարդակը ունենա բացասական
ազդեցություն զբոսաշրջային մակարդակի վրա, Ծրագիրը կքննարկի այլ տարբերակներ,
օրինակ՝

ճամբարի

հարմարությունների

ընդլայնել

կամ

բնակեցման

այլընտրանքային

տարբերակների փնտրում:
Տեղական գնաճ
Տեղական գնաճի վրա հնարավոր ազդեցությունները
Տեղական գնաճի հետևանքները կարող են ազդել երկու տնտեսական ոլորտի վրա.
ապրանքների և ծառայությունների արժեքները և բնակեցման արժեքը: Ծրագիրը նախատեսում
է ձեռք բերել տեղական ապրանքներ, այնտեղ, որտեղ դա հնարավոր է, սակայն, տեղական
արտադրանքի

առկայությունը

և առկա

արտադրանքի

տեսականին

կսահմանափակեն

տեղական գնումների մակարդակը: Նախատեսվում է, որ տեղական գնումները կկենտրոնացվեն
այն արտադրանքի վրա, որը հնարավոր է օգտագործվել որպես սնունդ շինարարության
աշխատողների ճամբարում, և այլ պարագաների վրա, որոնք հիմնականում կապված են
տարածքում աշխատուժի ծառայությունների հետ:
Ծրագրի

աշխատողները

կունենան

ավելի

բարձր

եկամուտ,

քան

հարակից

համայնքներում, որտեղ գերիշխում է գոյատևման մակարդակի եկամուտը: Հնարավոր է, որ
արդյունքում հանքի աշխատողները կարողանան ավելի բարձր գին վճարել կացարանի, սննդի,
տրանսպորտի և այլ հիմնական ապրանքների դիմաց: Կախված նշված ապրանքների
հասանելիությունից

և

տեղի

առևտրականների

արձագանքից`

նման

հավելյալ

գնողունակությունը կարող է առաջացնել տեղայնացված ինֆլյացիա:
Ինֆլյացիան կարող է հատկապես ազդել այն ընտանիքների վրա, որտեղ ոչ մի անդամ
ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն վարձված չէ Ծրագրի կողմից, բայց կախված է կանխիկի
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վրա հիմնված տնտեսությունից, քանի որ վարձակալում կամ գնում է անշարժ գույք, կամ էլ
սննդամթերք: Այս խմբում ազդեցությունից ավելի շատ խոցելի կլինեն այն ընտանիքները, որոնք
գլխավորում են կանայք, տարեց մարդիկ, կամ այն ընտանիքները, որտեղ չկան աշխատունակ
տարիքի տղամարդիկ:
Տեղական գնաճի ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումներ
Գնաճի բացասական ազդեցությունները դժվար է կանխատեսել: Գեոթիմ ընկերությունը
ամսական կտրվածքով կիրականացնի առաջին անհրաժեշտության ապրանքների զամբյուղի
գների մոնիթորինգ ազդակիր տարածքում, ինչպես նաև տարածաշրջանային ազդեցության
տարածքի որոշ հատվածներում՝ նպատակ ունենալով որոշել, թե արդյոք ինֆլյացիան Ծրագրի
հետ կապված տեղայնացված ազդեցություն է, թե ունի այլ հնարավոր դրդապատճառներ: Այս
գնահատումը կկենտրոնանա Ջերմուկում ապրանքների արժեքի վրա, քանի որ դրանք
հավանաբար առավելագույնս ենթակա են գնաճի պոտենցիալ ազդեցությանը:
Հողի վարձակալության վճարների վրա հնարավոր ազդեցությունները
Հողային օրենսգրքի համաձայն, հողի վարձակալության դիմաց գումարը վճարվում է
անմիջապես գյուղական համայնքներին:

Աղյուսակ 5.8.4. Գյուղական համայնքներին վճարվող տարեկան հողի հարկերը (2015թ.)
Գյուղական համայնք

Վարձակալված հեկտարների քանակը
Տարեկան
(ՀՀԴ-ով))
Գումարը
(ԱՄՆ դոլարով)

Վարձակալության

գումարը

վճարը

գանձվում

Գորայք

Գնդեվազ

Սարավան

245.2

946.6

1,102.7

177 156 668

57 986 155

188 433 163

$369 076

$120 804

$392 569

է

գյուղական

համայնքների

կողմից

և

օգտագործվում համայնքային ծրագրերի համար:
Հողի վարձակալության վճարների վրա ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումները
Հողատարածքի վարձակալության վճարի ավելացումը դրական արդյունք է հողատարածքը վարձակալության հանձնող համայնքների համար: Հողօգտագործման տարբեր դասակարգումներին անցումը զգալիորեն ավելացրել է գյուղական համայնքների եկամուտները:
Այնուամենայնիվ, վարձակալության վճարների ավելացումների միջև անհավասարությունը
նշանակում է, որ գյուղական համայնքներից երկուսը (Գորայքը և Սարավանը) կունենան դրամական միջոցների նկատելի ներհոսք` երրորդի (Գնդեվազ) համեմատ: Այդ անհավասարությունը սակայն կնվազի Գնդեվազում հողի գնման գործընթացի հետ կապված, քանի որ այն տարբեր
կերպ կազդի տվյալ տնտեսությունների վրա (առավելապես մասնավոր հողատարածքների վա-

682

ճաոքի միջոցով):
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Նկար 5.8.1 Գեոթիմ ընկերության կողմից վճարված Գորայքի հողի հարկը (ԱՄՆ դոլար)
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Նկար 5.8.2. Գեոթիմ ընկերության կողմից վճարված Սարավանի հողի հարկը (ԱՄՆ դոլար)
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Նկար 5.8.3. Գեոթիմ ընկերության կողմից վճարված Գնդեվազի հողի հարկը (ԱՄՆ դոլար)
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Հողի վարձակալման վճարներից բացի, տվյալ համայնքները ստանում են նաև Գեոթիմ
ընկերության կողմից ներդրումներ համայնքների զարգացման ծրագրերի շրջանակներում:
Վերջին ժամանակներում այդ համայնքների եկամուտների մակարդակի բարձրացումը հողի
վարձակալման վճարների շնորհիվ հավելյալ հնարավորություններ կստեղծի դրանց համար `
թույլ տալով իրականացնել միջնաժամկետ և երկարաժամկետ ծրագրեր, ինչպես նաև Գեոթիմ
ընկերության հետ համատեղ ներդրումներ կատարել համայնքների կարիքները հոգալու
համար:
Մոնիթորինգ և վերահսկում
Ծրագրի տնտեսական ազդեցությունների կառավարման հետ կապված մեղմացման
միջոցառումները կարտացոլվեն մի շարք կառավարման պլաններում, հիմնվելով մոնիտորինգի
ցուցանիշների

վրա՝

գնահատելու

ազդեցությունների

մեղմացման

միջոցառումների

արդյունավետությունը:
5.8.3 Աշխատանք և աշխատանքային պայմաններ
Ուղղակի զբաղվածություն
Շինարարության ընթացքում Ծրագրում կաշխատի առավելագույնը 1300 աշխատող:
Շինարարական

աշխաատանքները

կտևեն

2

տարի:

Ծրագրով

ստեղծված

ուղղակի

զբաղվածությունը կնվազի և կկազմի 657 աշխատող հանքի շահագործման ընթացքում, որը
կշարունակվի մոտ 10 տարի:

Աղյուսակ 5.8.5. Շահագործման համար անհրաժեշտ անձնակազմի ամփոփ պահանջներ
Բաժին
Հանքագործություն
Վերամշակում
Ընդհանուր և վարչական
Լաբորատորիա
Ընդամենը

Աշխատողների թիվը
315
199
133
10
657

Ուղղակի զբաղվածության հնարավոր ազդեցություններ
Ֆիքսված
սահմանափակ

աշխատավարձով
են

ընթացիկ

զբաղվածության

տնտեսական

հնարավորությունները

վիճակով

պայմանավորված:

ներկայումս
Գյուղական

համայնքները հայտնել են, որ 2010թ. տվյալներով իրենց եկամտի մոտավորապես 35%
ապահովվել է ֆիքսված աշխատավարձով աշխատատեղերի շնորհիվ (այստեղ ընդգրկվել են
մոտ 50 մարդ Ծրագրի շրջանակներում):
Շահագործման փուլ
Նախատեսվում է, որ առաջարկվող 657 շահագործման փուլի աշխատատեղերից 30%
(200 աշխատատեղից մի փոքր քիչ) կարող են լրացնել տեղական և հարակից տարածքների
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բնակիչները: Այս հնարավորություններից օգտվելու պայմանները կբարելավվեն Գեոթիմի
վերապատրաստման ծրագրի իրագործման միջոցով:
Փակման փուլ
Հանքի փակումը կհանգեցնի աշխատողների ճնշող մեծամասնության կրճատմանը:
Աշխատողների կրճատումները լինելու են աստիճանաբար` փակման փուլի աշխատուժը 18
ամիսների ընթացքում նվազեցնելով մինչև մոտավորապես 20 անձ:
Ուղղակի

զբաղվածությունն

ու

նոր

աշխատատեղերը

համարվում

են դրական

սոցիալական ազդեցություններ: Սակայն խոշոր արդյունաբերական ծրագրերում կան նաև
ռիսկեր:

Անհրաժեշտ

է

ապահովել

բնապահպանակնական,

առողջապահական

և

անվտանգության չափանիշները և պատշաճ կերպով կառավարել աշխատուժը:
Ուղղակի զբաղվածության ազդեցությունների մեղմացում/հզորացում
Առավելագույն դրական արդյունքներ ապահովելու համար, Գեոթիմը պարտավորվում է
հավատարիմ

մնալ

Աշխատանքի

միջազգային

կազմակերպության

(ԱՄԿ),

ՄՖԿ-ի

Կատարողական Չափանիշ 2-ի և ՎԶԵԲ-ի Կատարողական Պահանջներ 2-ի միջազագային
ուղեցույցներին:
Աշխատանքային

հարաբերությունների

հիմնական

գործիքը

աշխատանքային

պայմանագիրն է: Աշխատանքային պայմանագրերը կազմված են զուգահեռաբար հայերեն և
անգլերեն լեզուներով և ներառում են հետևյալ հիմնական տվյալները. վարձման պայմաններ,
վարձատվություն,

գործատուի

և

վարձված

աշխատակցի

իրավունքներ

ու

պարտականություններ, վեճերի կարգավորում, այլ:
Այն դեպքերում, երբ Գեոթիմի կապալառու ընկերությունը չունի պաշտոնական
բողոքարկման կարգ, Գեոթիմը կտեղեկացնի կապալառուի աշխատողներին իր ներքին
քաղաքականության

մասին

և

կհորդորի

կապալառու

ընկերությանը

օգտագործել

իր

բողոքարկման մեխանիզմը՝ աշխատողների բողոքները բարձրացնելու համար:
Գեոթիմը ունի Կադրային քաղաքականություն և օժանակ տեղական աշխատակիցների
հավաքագրման ընթացակարգ: Կադրային քաղաքականությունը հաստատում է ընկերության
պարտավորությունը բացառել խտրականությունն ու կատարել աշխատողների ընտրութուն՝
ղեկավարվելով վերջիններիս կատարողականի, մասնագիտական վարքի և անվտանգության
հարցերին մոտեցման վրա:
Գեոթիմը կանգնած է նմանատիպ հանքարդյունաբերական ծրագրերի համար ընդհանուր մարտահրավերների առջև, այն է` բավարարել մոտակա բնակչության զբաղվածության
ակնկալիքները: Նախատեսվում է շինարարության ընթացքում մշակել և մշտապես վարել տեղի
բնակչության հմտությունների գրանցամատյան, որն օգտագործվելու է աշխատակիցների
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հավաքագրմանն առնչվող որոշումներ կայացնելիս: Ծրագրում զբաղվածությունը բարձրացնելու
նպատակով

կանցկացվի

վերապատրաստման

ծրագիր՝

ուղղված

տեղի

բնակչության

հմտությունների հզորացմանը: 2010թ. սկսած Գեոթիմը աջակցում է մոտակա բնակավայրերի
ուսանողներին, որոնք սովորում են երկրաբանություն և հանքագործություն՝ վճարելով նրանց
համալսարանում ուսման վարձերը:
Բարձր ակնկալիքները բավարարելու առումով կարևորվում է շահագրգիռ կողմերի
ակտիվ ներգրավման ծրագիրը: Ընկերության սոցիալական թիմը աշխատելու է Վայոց Ձորի ու
Սյունիքի ղեկավարների և բնակիչների հետ՝ տեղացի աշխատողներին ներգրավելու և
պահպանելու համար իրատեսական ռազմավարություն ստեղծելու նպատակով:
Հանքի փակման պլանավորումը ներառում է կադրային մանրամասն պլանավորում, այդ
թվում` ծախսերի կրճատման նկատառումներ, ինչպես նաև աշխատակիցների վերապատրաստման հնարավորություն՝ իրենց զբաղվածության և կենսապահովման հեռանկարները
հանքի փակումից հետո բարձրացնելու նպատակով: Շինարարական աշխատանքներից դեպի
շահագործում անցումը նույնպես կհանգեցնի աշխատուժի քանակության զգալի նվազեցման և
դարձյալ կպահանջվի իրականացնել կրճատումների պլանավորում:
Անուղղակի զբաղվածություն և գնումներ

Ծրագրով նախատեսված գործողություններ, որոնք ազդեցություն կունենան անուղղակի
զբաղվածության և գնումների վրա
Անուղղակի

զբաղվածությունը

վերաբերում

է

հաստատության

տնտեսական

գործունեության հետևանքով առաջացող լրացուցիչ զբաղվածությանը:
Մոտ 657 մշտական (աշխատատեղերի ստեղծումը հարակից համայնքներում, նպատակ
ունենալով դրանց 30% հավաքագրել տեղի և տարածաշրջանային բնակիչներից, կխթանի
սպասարկման ոլորտի զարգացումը և արդյունաբերության այնպիսի ոլորտների զարգացումը,
որոնք,

որպես

բազմապատկող

ազդեցություն,

իրենց

հերթին

զբաղվածության

լայն

հնարավորություններ կստեղծեն:
Պոտենցիալ անուղղակի զբաղվածության և գնումների ազդեցություններ
Շինարարական

աշխատանքների

2

և

հանքի

շահագործման

10

տարիները

բավականաչափ ժամանակ կտան ձեռնարկություններին զարգանալու համար և հանքի
շահագործման ընթացքում անցում կատարելու դեպի բազմաբնույթ և անկախ եկամտի
աղբյուրներ: Ներկայումս, հյուրընկալող համայնքներում գյուղատնտեսական ապրանքներ
արտադրողները

դժվարանում

են

վաճառել

իրենց

ապրանքները

աշխարհագրական

մեկուսացման պատճառով: Տեղական տնտեսության ընդլայնումը զգալի քանակությամբ նոր
վարձու աշխատողների ավելացմամբ, և գործող կանոնավոր տրանսպորտային կապը Երևանի և
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հյուրընկալող համայնքների միջև հավանաբար կհեշտացնի այդ համայնքների կապը ավելի մեծ
շուկաների հետ և կբարելավի նրանց դիրքերը գնային բանակցությունների ժամանակ:
Աշխատողների համար օրական սնունդ ապահովելու անհրաժեշտությունը ևս դիտարկվում է
որպես շատ լավ հնարավորություն:
Ակնկալվում է, որ անուղղակի զբաղվածության և գնումների ազդեցությունները
չափավոր դրական ազդեցություն կունենան հանքավայրի շահագործման և նույնիսկ փակման
փուլերի ընթացքում:
Անուղղակի զբաղվածության և գնումների ազդեցությունների մեղմացում/ հզորացում
Անուղղակի զբաղվածության և տեղական գնումների հիմնական սահմանափակումը
պայմանավորված է ծառայությունը կամ արտադրանքն ապահովելու համար անհրաժեշտ
կարողությունների բացակայությամբ (թե մարդկային, թե ֆինանսական):
Գեոթիմը մշակել է Մատակարարման շղթա և լոգիստիկա – տեղական բիզնես
նախաձեռնություն (ՄՇԼ-ՏԲՆ) ծրագիրը: այն սահմանում է տեղական, տարածաշրջանային և
ազգային

ընկերությունների

բնութագիր`

հանքավայրին

ամենամոտ

ընկերությունների

ընտրության նպատակով: Հիմնական քայլերը ներառելու են հատուկ թիմի ձևավորում, որը
հետագայում մշակելու է ՏԲՆ կառավարման ռազմավարությունը, նպատակները, հաղորդակցության/ կապի պլանը, հաշվետվության չափանիշները և կատարողական հիմնական
ցուցանիշները: Թիմը կգնահատի տեղական ընկերությունների հնարավորություններն ու
հզորությունները և կորոշի այդ ընկերություններին համապատասխան հնարավորությունները:
Գեոթիմը կստեղծի ու կվարի հավանական մատակարարների գրանցամատյան և
կնախապատրաստի որակավորված մասնակիցների ցուցակ: Ցուցակը հնարավորություն կրա
ընտրել այն տեղական ընկերությունները, որոնք ամբողջությամբ չեն համապատասխանում
Գեոթիմի պահանջներին, բայց աջակցության դեպքում կարող են այդպսին դառնալու
նախաձեռնություն ցուցաբերել:
Հմտությունների ուսումնասիրության արդյունքները և Գեոթիմի կողմից մշակած
գրանցամատյանը կուղարկվեն կապալառուներին՝ այս գործընթացին աջակցելու նպատակով:
Աշխատանքային պայմաններ
Աշխատանքային պայմանների հնարավոր ազդեցությունները
Հնարավոր ազդեցությունները ներառում են.


Խտրական գործելակերպ



Աշխատողների իրավունքների սահմանափակում



Բնակարանային ստանդարտներ
 Տարածք – կացարանները պետք է կառուցվեն և տրամադրվեն այպես, որ բոլոր
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աշխատողները ունենան յուրաքանչյուր անձի համար սահմանված նվազագույն
տարածք, որը ներառում է առանձին մահճակալ և բնակեցում ըստ սեռերի: Առանձին
տարածք

կհատկացվի

ընդհանուր

ճաշասենյակների,

ճաշարանների,

հանգստի,

ժամանցի և բժշկական հարմարությունների համար:
 Ջրի մատչելիություն աշխատողների անձնական կարիքների համար
 Կոյուղի և աղբահանություն – Շինարարական ճամբարի համար անհրաժեշտ կլինեն
անկախ համակարգեր, հաշվի են առվել նաև Ջերմուկի հյուրանոցների կարիքները:
 Առողջապահություն և անվտանգություն –Սա ներառում է հրդեհների, երկրաշարժերի,
ջրհեղեղների և այլ վտանգների քննարկում:
Մինչև

մեղմացման

միջոցառումների

իրագործումը,

աշխատանքային

պայմանների

ազդեցությունները համարվում են պոտենցիալ բացասական:
Աշխատանքային պայմանների ազդեցությունների մեղմացում/ բարելավում
Ընտրված տարբերակների համար կիրառվելու են հետևյալ մեղմացնող միջոցառումները.


Սենյակում բնակվողների քանակությունը նվազագույնի է հասցվելու՝ ամեն մի սենյակը
կիսվելու է չորս հոգուց ոչ ավել մարդկանց միջև և բոլոր սենյակակիցները իրենց առանձին
մահճակալը

կունենան:

Եթե

երկհարկանի

մահճակալներ

օգտագործվեն,

ապա

մահճակալների միջև նվազագույն տարածությունը պետք է լինի 1մ և մահճակալները
իրարից առնվազն 1մ հեռավորության վրա են դրվելու:


Կացարանները այնպես են նախագծվելու, որ տղամարդիկ և կանայք առանձին սենյակներ և
սանիտարական հարմարություններ ունենան:



Կացարանները այնպես են նախագծվելու, որ Հայաստանի ձմռան ցուրտ ամիսներին
նվազագույն ջերմաստիճանը լինի 20o:



Սննդի կազմակերպումը իրականացվելու է ճամբարում և հյուրանոցում, որպեսզի այն
համապատասխանի բնակիչների մեծամասնության Ճաշակին: Ընկերությունը կզբաղվի
հյունանոցներում

սննդի

ծառայությունների

հարցերով,

ապահովելու

համար,

որ

մատակարարվող սննդամթերքը համապատասխանի աշխատուժի պահանջներին և, որ
սննդի կազմակերպումը և որակը ճամբարում և մնացած հյուրանոցներում հիմնականում
հավասար լինի:


Աշխատողների բնակեցման կառավարման նկատառումները Գեոթիմը լրացուցիչ կմշակի/
մանրամասն կքննարկի Ծրագրի իրագործման պլանում:



Ճամբարը

կտրամադրի

ժամանցի

մարզասրահներ և ժամանցի միջոցներ:

և

հանգստի

հարմարություններ,

ներառյալ`
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Հյուրանոցներում

լինելու

են

բաց

կացարաններ,

այսինքն,

աշխատողները

իրենց

հայեցողությամբ ազատ կարող են հեռանալ իրենց հյուրանոցներից և օգտվել Ջերմուկում
ժամանցի և հանգստի հնարավորություններից:


Շինարարական ճամբարը այնպես է կառուցվելու, որ ապահովված լինի ճամբարի
հզորությանը համապատասխանող կեղտաջրերի մաքրման կայանով: Հյուրանոցներում
բնակվող աշխատողներից առաջացած կեղտաջրերի կառավարման համար օգտագործվելու
է Ջերմուկի կոյուղու քաղաքային համակարգը:



Ճամբարից և հյուրանոցից կենցաղային աղբը կտեղափոխվի Ծրագրի աղբավայր: Չի
բացառվում նաև աղբակեզ վառարանի ձեռքբերման հնարավորությունը:



Գեոթիմը աջակցում և հարգում է աշխատողների կազմակերպման իրավունքը և կհետևի, որ
կիրառվող կացարանների վերահսկողությունը որևէ կերպ չսահմանափակի աշխատողների
ազատությունները:



Հնարավորության սահմաններում, բոլոր բնակեցման տարբերակներում

միատեսակ/

հավասար

մեխանիզմն

պայմաններ

են

կիրառվելու:

Աշխատողների

բողոքարկման

առանցքային մեղմացման մեխանիզմ է լինելու, հասկանալու համար, թե արդյոք
աշխատողների

պայմանները

համարվում

են

անհավասար,

կամ

անընդունելի

աշխատողների կողմից:
5.8.4 Կենսամիջոցներ
Համաձայն ՄՖԿ-ի ԿՍ 5-րդ կետի և ՎԶԵԲ-ի ԿՊ 5-րդ կետի, Ծրագրի շրջանակներում
մշակվել է Հողի իրավունքի ձեռքբերման և կենսամիջոցների վերականգնման պլան (ՀՄԿՎՊ),
որն ուղղված կլինի Ծրագրի կողմից տնտեսական կարգավիճակի խախտման վրա թողած
ազդեցություններին, հատկապես հողատերերի և հողօգտագործողների, ներառյալ սեզոնային
հովիվների կրած ազդեցություններին:
Ծրագրի գործողությունների ազդեցությունը հողատերերի և հողօգտագործողների ֆիզիկական և
տնտեսական կարգավիճակի խախտման վրա
Ամուլսարի

Ծրագրի շրջանակներում

շինարարության

և շահագործման համար

անհրաժեշտ հողատարածքը գտնվում է Գնդեվազի, Սարավանի և Գորայքի համայնքներում::
Հողի օգտագործման և կենսակերպի վրա ազդեցության առումով Ծրագրի կառույցները
կարելի է ամփոփ դասակարգել հետևյալ կերպ.
•

Բարձրադիր տարածքներ, ծ.մ. 2000մ բարձրության վրա: Այստեղ են գտնվում

բացահանքերը և հանգույցները, գործող հետախուզական ճամբարը, մանրացնող հանգույցները,
ԴԱԼ-ը, բեռնատարների սպասարկման կայանատեղին և վարչական կառույցները, պայթուցիկ
նյութերի պահեստը, և փոխակրիչի մի մասը: Այդ բարձրադիր տարածքներում մասնավոր հող
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չկա, և հողի ներկայիս օգտագործումը կփոփոխվի այնքանով, որ կհնձվի ԴԱԼ-ի շուրջը աճող
խոտը, որ մի շարք սեզոնային հովիվներ օգտագործում էին իրենց անասունները այդ
տարածքում ամռան ընթացքում (մայիս - սեպտեմբեր / հոկտեմբեր) արածեցնելով:
•

Փոխակրիչի ցածրադիր մաս, էլեկտրաէներգիայի ենթակայան, հանքի մերձատար
ճանապարհ և քարհանքեր: Ազդակիր տարածքը օգտագործվում է հիմնականում խոտի և
ցորենի աճեցման համար:

• Ցածրադիր տարածքներ, ծ.մ. 1,700մ բարձրության վրա: Այստեղ են գտնվում ԿՏՀ-ն, այդ թվում
ԱԴՎ-կայանը և ժամանակավոր շինարարական ճամբարը: Այս տարածքները օգտագործվում են
գյուղատնտեսական արտադրանքի, այդ թվում, պտղատու այգիների (հիմնականում ծիրան),
ցորենի և խոտի աճեցման համար:

Նկար 5.8.6. Ծրագիրը և հարակից համայնքները

Հողատերերի և հողօգտագործողների ֆիզիկական և տնտեսական կարգավիճակի խախտման
հնարավոր ազդեցությունները
Հողօգտագործման տեսակները
Գյուղատնտեսության մի քանի տեսակ է նկատվում ազդակիր տարածքի տարբեր
մասերում:
•

Հիմնականում

հյուսիս-արևմուտքում՝

ԿՏՀ-ի

տեղամասում,

մի

շարք

փոքր
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հողատարածքներ օգտագործվում են մշակաբույսերի աճեցման նպատակով: Արտադրանքի մի
մասը վաճառվում է, սակայն զգալի մասը պահվում է սեփական սպառման համար: Այդ
հողատարածքներում աճում են խառը մշակաբույսեր (որպես կանոն, կարտոֆիլ, մի քանի պտղատու ծառեր, լոլիկ, եգիպտացորեն, պղպեղ, կաղամբ և այլն):
•

Դաշտավայրը, որը կազմում է ԿՏՀ-ի տեղամասի հիմնական մասը, օգտագործվում է

ծիրանի տնկիների համար: Սրանք Գնդեվազի համեմատաբար վերջերս ընդլայնված ծիրանի
այգիներն են, որոնք գտնվում են բնակելի տարածքի հարավում, որտեղ առկա է ոռոգման ջուր:
Այս այգիները օգտագործվում են կոմերցիոն նպատակներով: Այստեղ ֆերմերները համադրում
են ընտանիքի անդամների և վարձու աշխատողների աշխատանքը, իսկ բերքը ամբողջությամբ
վաճառվում է: Ծիրան աճեցնող ֆերմերներից ոմանք օգտագործում են մրգատու այգիների մի
փոքր մասը որպես սեփական հողամաս:
Ամենաբարձր լեռնային տարածքներում (ԿՏՀ-ի և փոխակրիչի արևելյան մասում) կլիման
ավելի ցուրտ է, իսկ տեղանքը քարքարոտ է և գտնվում է զառիթափ լանջերին, այդ պատճառով
այստեղ միայն խոտ է աճում: Որտեղ հնարավոր է տրակտորի մուտքը, խոտը հավաքվում և
տեղափոխվում է Գնդեվազ, իսկ մնացած մասերում ՝ տարածքը պարզապես օգտագործվում է
որպես արոտավայր:
Ազդեցության աստիճանը
Ծրագիրի ազդեցությունը կկրեն ընդհանուր առմամբ 238 մասնավոր հողակտորներ
132,25 հա ընդհանուր մակերեսով: Հողի ձեռքբերման ընթացքը բաժանվել է մի շարք փուլերի: 1ին և 2-րդ Փուլերը անց են կացվել 2015 թ.: Բոլոր ազդակիր 144 հողատերեը մասնակցել են
կենսամիջոցների

հարցմանը

2014թ.:

Թեև

հարցմանը

մասնակցած

բոլոր

տնային

տնտեսություններն ունեն գյուղատնտեսական հողամասեր, նրանց միայն 9% է նշել, որ
հողագործությունը իրենց հիմնական զբաղմունքն է: Այդ ընտանիքների մեծ մասը իրենց
ապրուստը վաստակում է համադրելով հողագործությունը այլ գործունեության հետ:
3-րդ Փուլը կանդրադառնա ԴԱԼ-ի հատվածում 14 հողամասերի (14 հա, 7 հողատերեր)
վրա, 4-րդ Փուլը կանդրադառնա փոխակրիչի տակ գտնվող 22 հողամասերի (13 հա, 17-20
սեփականատերեր) վրա: Այդ փուլերի համար հողի ձեռքբերումը կանցկացվի 2016 թ:
Ազդեցության տևողությունը
Ծրագրի

համար

անհրաժեշտ

հողատարածքի

որոշ

հատվածը պետք

է

գալու

հանքարդյունահանման փուլում (մոտավորապես 12 տարի): Դա վերաբերում է Գնդեվազի և
Սարավանի համայնքներում գտնվող, ջարդիչ կայանի, ԿՏՀ-ի և ԴԱԼ-ի միջև փոխակրչին: Հանքի
փակումից հետո, այդ տարածքում գտնվող ցանկացած կառույց կարող է հեռացվել, իսկ
հողատարածքը կեզրագծվի, կվերականգնվի (կռեկուլտիվացվի) և կհանձնվի համայնքի
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սեփականությանը` որպես արոտավայր կամ անտառային հողատարածք: Ելնելով լանջի
թեքությունից

և անվտանգության

նկատառումներից՝

հանքափոսը

հնարավոր

չի

լինի

օգտագործել որպես արոտավայր և, ամենայն հավանականությամբ, չի վերադարձվի համայնքի
սեփականությանը:
Խոցելի մարդիկ
Խոցելի մարդիկ այն մարդիկ են, ովքեր սեռի, ազգության, տարիքի, ֆիզիկական կամ
հոգեկան հաշմանդամության, տնտեսական կամ սոցիալական կարգավիճակի բերումով կարող
են ավելի զգալի բացասական ազդեցություն կրել հողի ձեռքբերման գործընթացի արդյունքում,
քան մյուսները: Կենսամիջոցների ուսումնասիրության արդյունքում հայտնաբերվել են մոտ 2025

խոցելի

ընտանիքներ.

Կանանց

գլխավորությամբ

ընտանիքներ,

թոշակառուներ,

հաշմանդամներ:
Հողի գնման գործընթացը կարող է ազդել այդ հողերի սեփականատերերի և
հողօգտագործողների կենսակերպի վրա: Սա համարվում է տեղայնացված բացասական
ազդեցություն, որն ունի միջինից երկարատև ազդեցության բարձր մակարդակ:
Հողատերերի

և

հողօգտագործողների

տնտեսական

կարգավիճակի

խախտման

ազդեցությունների մեղմացում
Ծրագրի շրջանակներում հողի գնման հետ կապված բոլոր գործողությունները իրականացվում են համաձայն ՄՖԿ-ի ԿՍ 5 և ՎԶԵԲ-ի ԿՊ 5-ի չափանիշներին` ի հավելումն Հայաստանի օրենսդրության: Ծրագրի ռազմավարությունը հիմնված է հետևյալ սկզբունքների վրա.


Հողի իրավունքի ձեռքբերման հարցը կարգավորվում է բանակցությունների միջոցով,
օտարումը համարվում է ծայրահեղ միջոց, որը կկիրառվի միայն այն դեպքում, եթե ողջամիտ
կարգավորման միջոցները սպառվեն,



փոխհատուցումը կատարվում է լրիվ փոխարինման արժեքով,



Հող հողի դիմաց տարբերակը հասանելի է նրանց համար, ովքեր գերադասում են հողը
դրամական փոխհատուցման փոխարեն,



Ազդակիր հողերը և մարդիկ հայտնաբերվում են կադաստրային տեղեկատվության հիման
վրա, որը ստուգվում է դաշտային աշխատանքներով,



Կենսամիջոցների վրա ազդեցությունները գնահատվում են և անհրաժեշտության դեպքում
մեղմացնող միջոցառումներ են ձեռնարկվում,



Բոլոր այն դեպքերում, երբ դա հնարավոր է, Ծրագրի համար օգտագործված հողը բերվում է
իր նախնական վիճակին և վերադարձվում սեփականատիրոջը, Ծրագրից հետո,



Գործում է գանգատարկման մեխանիզմը



Խոցելի անձինք հայտնաբերվում են, և նրանց աջակցություն է ցուցաբերվում:
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Հողի ձեռք բերման գործընթացը ներառում է հետևալ 5 քայլերը.

1. Ազդակիր հողակտորների, հողի սեփականատերերի և հողօգտագործողների, ներառյալ` ոչ
պաշտոնական

հողօգտագործողների,

բացահայտումը

կադաստրի

տվյալների,

հողի

սեփականության իրավունքի ուսումնասիրության և իրավական փաստաթղթերի հավաքման
հիման վրա,

2. Ազդակիր հողերի սեփականատերերի և հողօգտագործողների վերաբերյալ սոցիալ–
տնտեսական հետազոտություն,

3. Ազդակիր հողակտորների վրա գտնվող գույքի, ներառյալ շինությունների, ծառերի և
մշակաբույսերի գույքագրում,

4. Ազդակիր հողամասի սեփականատիրոջը և առկայության դեպքում` հողօգտագործողին
ուղղված փոխհատուցման

5. Գործարքի հաստատում (առք ու վաճառքի պայմանագիր) և հողակտորի փոխանցումը
Գեոթիմ ընկերության սեփականությանը:
Համայնքների հետ նախնական շփումից պարզ դարձավ, որ առավել գերադասելի է
համարվում դրամային փոխհատուցումը, քան բնաիրային (հող հողի դիմաց) տեսքով փոխհատուցումը: Ծրագրի համար ձեռք բերվող բոլոր հողերը գյուղատնտեսական նշանակություն
ունեն: Փոխհատուցման չափը հաշվարկվել է Հայաստանյան պրոֆեսիոնալ գնահատողների
կողմից` հայկական օրենսդրությանը համապատասխան, և վերանայվել է վերաբնակեցման
գծով միջազգային մասնագետի կողմից՝ միջազգային պահանջներին համապատասխանեցնելու
նպատակով: Գնահատման մեթոդների մանրամասները (հող, մշակաբույսեր ու ծառեր,
շինություններ և այլն) ընդգրկվել են ՀԻՁԿՎՊ-ի և դրա հավելվածի մեջ և կբացահայտվեն
ազդակիր կողմերին, որպես առաջարկվող փոխհատուցման պայմանագրի մաս:
Շուկայական գները բացահայտվել են տեղական շուկաներում դիտարկումների միջոցով և
Հայաստանի պաշտոնական վիճակագրության հիման վրա: Ծիրանենիները և այլ մրգատու
ծառերը գնահատվել են հողօգտագործողին կամ հողի սեփականատիրոջը պատճառած
ֆինանսական վնասը փոխհատուցելու նպատակով: Ծառերը դասակարգվել են ըստ տեսակների
և տարիքի, և յուրաքանչյուր տարիքային դասի համար սահմանվել է որոշակի արժեք` կախված
ծառի միջին բերքատվությունից և բերքի միջին շուկայական գնից:
Տեղական

իշխանությունների

հետ

համագործակցությամբ,

Ամուլսար

Ծրագրի

ազդեցությունը կրած խոցելի մարդկանց համար կիրականացվեն հետևյալ գործողությունները.


Աջակցություն հողի օտարման և բանակցային գործընթացի ժամանակ, այդ թվում`
հողամասի և հողատիրոջ տվյալների որոշման փուլում, հատուկ առանձին հանդիպումներ
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իրավասության

չափանիշները

և

իրավունքները,

փոխհատուցման

պայմանագրերի

դրույթները, գանգատարկման մեխանիզմները և այլ կետեր բացատրելու նպատակով,


Աջակցություն վճարման գործընթացում (փոխհատուցում վճարող բանկին տրանսպորտային փոխադրման ապահովում, աջակցություն վճարման գործընթացում, ֆինանսների
կառավարման վերաբերյալ իրազեկում և այլն),



Հնարավորության դեպքում վերապատրաստման դասընթացների առաջնահերթության
սահմանում:
Գեոթիմ ընկերության գանգատարկման մեխամիզմը հասանելի կլինի բոլոր նրանց

համար, ովքեր տուժել են հողի ձեռք բերման գործընթացից:
Բոլոր բողոքները գրանցվում են, ուսումնասիրվում և ստանում պատասխաններ:
Հովիվների

տնտեսական

կարգավիճակի

խախտման

վրա

Ծրագրի

գործունեության

ազդեցություն
Նախագծի

տարածքում

հովիվներից

շատերը

օգտագործում

են

վարձակալված

համայնքային հողատարածքներ, որոնք պատկանում են համապատասխան համայնքապետարաններին՝ մեծամասամբ Գորայքի համայնքապետարանին:
Ծրագրի տարածքը կընդգրկի 597 հեկտար տարածք և 323 հեկտար խախտված
հողատարածք: Հավելյալ 477 հեկտար տարածք սահմանափակ հասանելիություն կունենա,
այսպիսով խախտված տարածքը ընհանուր առմամբ կկազմի 920 հեկտար, իսկ սահմանափակ
հասանելիություն ունեցող տարածքը` 1397 հեկտար: Այս տարածքի որոշ մասեր օգտագործվում
են սեզոնային կամ տեղացի հովիվների կողմից կենդանիներին արածեցնելու և ամռանը
խոտհարքի համար:
Հովիվների վրա տնտեսական կարգավիճակի խախտման հավանական ազդեցությունները
Առկա են տնտեսական կարգավիճակի խախտման երկու հիմնական կատեգորիաներ.


Հովիվների կողմից որպես արոտավայր և խոտ աճեցնելու համար օգտագործող
հողամաս մուտք գործելու հնարավորության կորուստ,



Սեզոնային հովիվների կողմից ամռան ամիսներին որպես ժամանակավոր ճամբարներ
մուտք գործելու հնարավորության կորուստ:
Սեզոնային հովիվների հաշվառումն իրականացվել է 2012թ-ի օգոստոս և սեպտեմբեր

ամիսներին: Այն լրացվել է 2014 թ-ի ամռանը ֆոկուս խմբերի քննարկումներով և 2015թ.
սեպտեմբերին անցկացված

հովիվների հարցումներով: Մոտ

40 սեզոնային

հայտնաբերվել է 2015 թ., նրանք օգտագործում են ԴԱԼ-ի արևելյան մասի հողերը:

հովիվներ
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Գնդեվազի բնակիչ - մշտական կամ օրեկան հովիվները օգտագործում են ԿՏՀ-ի և
փոխակրիչի հարևանությամբ գտնվող հողերը, նույնպես կկրեն Ծրագրի ազդեցությունը,
հողատարածք մուտք գործելու սահմանափակման և հողերի ձեռքբերման պատճառով:
Ծրագրով պայմանավորված տեղափոխության ազդեցության մասշտաբը կախված է
այլընտրանքային արոտավայրի և համարժեք որակի խոտի առկայությունից, ինչպես նաև
հովիվներին պատճառված անհարմարության աստիճանից:

Նկար. 5.8.7 Հովիվների տեղադիրքը

Համարժեք որակի հողատարածքը պետք է ունենա միևնույն մակարդակի գյուղատնտեսական ներուժ, հասանելի լինի ենթակառուցվածքներին և ծառայություններին, որոնցից
օգտվում են հովիվները, ներառյալ` ճանապարհները և կածանները (որոնք օգտագործում են
կաթնամթերքի վաճառքի համար), ջրի աղբյուրները և կառույցները, որոնք օգտագործվում են
ճամբարների համար:
Հողատարածքի առկայություն
Հովիվները

հողատարածքը

վարձակալում

են

համայնքային

իշխանություններից:

Ծրագրի հավանական ազդեցության տակ գտնվող սեզոնային հովիվները օգտագործում են
Գորայքի համայնքային հողատարածքների վրա: Գորայք, Սարավան և Գնդեվազ համայնքների
գյուղապետերը փաստում են, որ կան բավականաչափ լրացուցիչ նմանատիպ արոտավայրեր
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վարձակալության տալու համար, որոնք կարող են օգտագործվել հովիվների կողմից, երբ
Ծրագիրը սահմանափակի մուտքն այն հողատարածքներ, որոնք այժմ օգտագործվում են նրանց
կողմից: Կատարված ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ հովիվների հետ կապված
հիմնական գործոնները, որոնք անհրաժեշտ է հաշվի առնել, հետևյալն են` հողատարածքի և ջրի
հասանելիությունը (մուտքի հնարավորությունը), մոտիկությունը կաթի հավաքման առկա
կետերից որևէ մեկին և հովիվների մշտական տները:
Անհարմարություն
2015թ. ազդակիր սեզոնային հովիվների 75% - ը պատրաստակամություն են հայտնել
տեղափոխվել նոր հողեր, եթե ջրի աղբյուրները և մուտքը դեպի այդ հողատարածքները
համարժեք լինեն ներկայիս հողին:
Հովիվները 2014թ. քննարկումներին նշեցին, որ նրանցից երեք օր է պահանջվում,
որպեսզի իրենց հոտը գյուղից արոտավայր տեղափոխեն ամառվա սկզբին: Եթե հանքին
անհրաժեշտ լինի այդ տարածքը, նրանք կցանկանային տեղափոխվել իրենց տանն ավելի մոտ
տարածք: Այն հովիվները, ովքեր հողատարածքի վարձակալության պայմանագրեր ունեն,
էական անհարմարություններ չեն ունենա այլ հողատարածքի ամրագրման հետ կապված նոր
պայմանավորվածություն ձեռք բերելու ժամանակ: Շատ քիչ հովիվներ են օգտագործում Ծրագրի
տարածքում գտնվող հողատարածքն առանց վարձակալության պայմանագրի: Այդ հովիվները
նշում են, որ չվճարելու հիմնական պատճառն այն է, որ վճարը զգալի է իրենց համար,
հետևաբար նրանց խոցելիության աստիճանը հանգամանքների փոփոխության դեպքում ավելի
բարձր է: Ընկերությունը հովիվների շրջանում մոնիթորինգ կանցկացնի պարզելու համար, թե
արդյոք այն բոլոր հովիվները, որոնց այցելեն են 2012թ., ներառյալ նրանք, ովքեր չունեն
վարձակալության պայմանագիր, ի վիճակի են` նվազագույն անհարմարություններ կրելով, նոր
արոտավայրեր գտնել և օգտագործել դրանք պայմանագրային ամրագրվածությունից անկախ:
Ենթակառուցվածքներ և ծառայություններ
Որևէ մշտական բնակելի շինություններ, որոնք կառուցվել կամ օգտագործվել են
հովիվների կողմից որպես ճամբարներ, բացակայում են, հովիվները որպես ճամբար
օգտագործում են փլատակներ, կիսակառույց շինություններ և լքված կառույցներ: Հովիվների
ճամբարների մի մասը շարժական է, այստեղ օգտագործվում են շարժական վրաններ, այնպես
որ դրանք կարելի է հեշտությամբ տեղափոխել նոր վայր:
Հովիվների ճամբարներին ոչ մի տեսակ ծառայություններ չեն մատուցվում (այսինքն չկա
էլեկտրականություն, կոյուղի, աղբահանություն, ջրամատակարարում և այն):
Հովիվների վրա տնտեսական կարգավիճակի խախտման ազդեցությունների մեղմացում
Հովիվների կենսամիջոցների վրա հավանական ազդեցությունները կմեղմացվեն մի
շարք միջոցառումների րդյունքում. կարևոր մեղմացման միջոց է Ծրագրի նախագիծը, որի
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միջոցով բացառվել են հովիվների համար կարևոր նշանակություն ունեցող տարածքները
(մուտքի, ջրի մատակարարման, արոտավայրերի, բնակության համար կամ այլ նշանակության
տարածքներ):
Ակնկալվում է, որ Գնդեվազում բնակվող հովիվները նույնպես կկրեն Ծրագրի ազդեցությունը: Ի տարբերություն սեզոնային հովիվների, նրանք կկրենն ավելի քիչ ազդեցություններ,
հիմնականում գծային փոխարկիչի պատճառով հողերի հասանելիության սահմանափակման
հետ կապված: Այդ ազդեցությունը նվազեցնելու համար, կկառուցվեն անցումներ փոխակրիչի
վրայով, որոնք թույլ կտան հովիվներին, նրանց կենդանիներին և սարքավորումներին հատել
փոխարկիչը: Բացի այդ, հետևյալ մեղմացման միջոցառումները կձեռնարկվեն.


Ծրագիրը հողի վերաբերյալ իր կարիքների մասին հովիվներին կտեղեկացնի նախապես,
այնպես, որ նրանք կարողանան քայլեր ձեռնարկել մեկ այլ արոտավայր տեղափոխվելու
համար,



Ծրագիրը կաջակցի հովիվներին համագործակցել համայնքների ղեկավարների հետ
վարձակալության համար նոր համարժեք հողատարածքներ գտնելու հարցում, և կհետևի,
որպեսզի համարժեք հողատարածքները հասանելի դառնան մինչ 2015թ. ամառը, երբ կսկսվի
շինարարությունը,



Անշարժ կառույցների (օրինակ՝ շինությունների, որոնք օգտագործվում էին որպես
արոտավայրի

ճամբարներ)

քանդման

դեպքում,

Ծրագիրը

ֆինանսական

միանվագ

փոխհատուցում կտրամադրի հովիվներին: Եթե նոր արոտավայրի հողերը չունենան ջրի
բավարար աղբյուրներ, Ծրագիրը կաջակցի հովիվների համար նոր ջրային աղբյուրների
ապահովմանը:


Գեոթիմ ընկերությունը կաջակցի այն հովիվներին, որոնք այժմ չունեն պաշտոնական
իրավունք օգտագործվող հողատարածքի նկատմամբ, նոր հողամասեր ստանալու հարցում,



Գեոթիմ ընկերությունը կհետևի այս փոփոխությունների ազդեցությանը հովիվների
կենսակերպի վրա՝ երեք տարվա կտրվածքով կազմակերպելով հետազոտություններ հստակ
սահմանված ցուցանիշներով



Կաջակցի կաթի և մսի արտադրության և մարկետինգի ընդլայնմանն ուղղված տեխնիկական
աջակցության ծրագրեր: Փորձնական արհեստական սերմնավորման ծրագիրն արդեն
իրականացվել է և կընդլայնվի:
Հանքի փակման պլանի մի մաս կազմող վերականգնման պլանները նվազագույնի

կհասցնեն

այս

ազդեցությունները

երկարաժամկետ

կտրվածքով,

սակայն

որոշակի

հողատարածք մշտապես կլինի ազդակիր: ԿՏՀ-ն և բացահանքերը (Էրատո, Տիգրանես և
Արտավազդես), նույնիսկ մեկ անգամ վերականգնվելով ձեռք կբերեն ձևափոխված հողային
հատկություններ և հարմար չեն լինի որպես արոտավայր օգտագործելու համար:
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Եզրակացություններ


Ազդեցությունները բաժանվում են երկու կատեգորիաների. ներհոսք և սոցիալական
խնդիրներ. սրանք միջնաժամկետ ազդեցություններ են՝ շինարարության և շահագործման
փուլերում:



Մինչև մեղմացումը ներհոսքն ունի բացասական և չափավոր բացասական՝ մեղմացումից
հետո: Սոցիալական խնդիրները կունենան չափավոր բացասական ազդեցություն մինչ
մեղմացումը և չափավոր բացասական՝ մեղմացումից հետո:



Ներհոսքի մեղմացման միջոցառումներից են. նախապատվություն տալ տեղացիներին՝
դասընթացների և կադրերի հավաքագրման ժամանակ, կիրառել բողոքների մեխանիզմը,
շարունակել ամենամսյա ակտիվ խմբերի հետ հանդիպումները, անհանգստությունների
մասին արձագանքներ ստանալու նպատակով:



Սոցիալական խնդիրների մեղմացման միջոցառումները ներառում են շինարարների և
համայնքի անդամների (նաև զբոսաշրջիկների) միջև շփման նվազեցումը, Վարքագծի
կանոնների իրականացումը:



Ազդեցությունները դասակարգվում են չորս հիմնական խմբերի՝ մակրոտնտեսություն
(ներառյալ ընդերքօգտագործման վճարները, հարկերը և շահութաբաժինները), ներդրում
Ջերմուկի տնտեսությանը, տեղական գնաճ, հողի վարձակալման վճարներ:



Մակրոտնտեսական ազդեցությունները մեղմացման միջոցառումների իրականացումից
առաջ հավանական է ունենան միջին դրական, իսկ դրանից հետո՝ խոշոր դրական ազդեցություն: Մակրոտնտեսական ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումները կենտրոնացած
են ֆինանսական գործարքների թափանցիկության և հաշվետվողականության վրա:



Ծրագրի ներդրումը Ջերմուկի տնտեսությանը կդիտարկվի որպես դրական տնտեսական
ներդրում այնքան ժամանակ, քանի դեռ այն կպահպանվի մի մակարդակի վրա, որը դուրս չի
մղի զբոսաշրջության ակտիվությունը:



Տեղական գնաճը չափավոր բացասական ազդեցություն կունենա նախքան մեղմացման
միջացառումների իրականացումը, որը կմնա նաև մեղմացման միջոցառումներից հետո:
Ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումները ընդգրկված են Ծրագրի նախագծում և
գյուղատնտեսական տեխնիկական աջակցության ծրագրերում:
Հողի վարձակալության վճարների ազդեցությունները կարող են տարբեր լինել` կախված

համայնքային համախմբման ընթացքից: Ներկայիս վարչական կառուցվածքի պայմաններում
դրանք կարող են ունենալ միջին դրական ազդեցություն թե՛ մեղմացման միջոցառումների
իրականացումից առաջ և թե ՛ դրանցից հետո:
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Ազդեցության

գնահատումը

իրականացվել

է

աշխատանքի

և

աշխատանքային

պայմանների վրա շինարարության, շահագործման և հանքի փակման ազդեցությունները
գնահատելու համար: Արդյունքներն ամփոփված են ստորև.


Ազդեցությունները բաժանվում են երեք հիմնական կատեգորիաների միջև. ուղղակի
զբաղվածություն, անուղղակի զբաղվածություն և աշխատանքային պայմաններ;



Ծրագրի երեք փուլերում՝ շինարարություն, շահագործում, փակում, ազդեցությունները
ուղղակի և անուղղակի զբաղվածության վրա տարբեր են: Ուղղակի զբաղվածությունը կկրի
չափավոր դրական ազգեցություն շինարարության ընթացքում, զգալի դրական՝ շահագործման ընթացքում և չափավոր բացասական՝ հանքի փակման ընթացքում: Անուղղակի զբաղվածությունը կունենա չնչին դրական ազդեցություն շինարարության ընթացքում, զգալի
դրական ազդեցություն շահագործման ընթացքում և չնչին դրական՝ փակման ընթացքում:
Աշխատանքային պայմանների վրա ազդեցությունները լինելու են միջնաժամկետ և
չափավոր բացասական:



Մեղմացնող միջոցառումների իրականացումը, տեղական զբաղվածությունը ավելացնելու և
ուսուցողական

ծրագրեր

կերաշխավորի,

որ

իրականացնելու

ուղղակի

և

միջոցով,

անուղղակի

կզարգացնի

զբաղվածության

տեղի
ու

ներուժը

գնումների

և

վրա

ազդեցությունը լինի չափավոր դրական, այլ ոչ թե ցածր դրական:
Ազդեցության գնահատումն իրականացվել է շինարարական աշխատանքների, հանքի
շահագործման և փակման ազդեցությունները անմիջապես Ծրագրի տարածքում և դրա մերձակայքում կեսամիջոցների վրա գնահատելու նպատակով: Արդյունքները ամփոփված են ստորև.


Ազդեցությունները բաժանվում են երկու հիմնական դասերի. Հողատերերի և հողօգտագործողների տնտեսական և ֆիզիկական կարգավիճակի խախտում և հովիվների
տնտեսական կարգավիճակի խախտում;
ՀՙԻՁԿՎՊ-ն մշակվել է մեղմելու և փոխհատուցելու հողատերերի, հողօգտագործողների և

հովիվների տնտեսական և ֆիզիկական կարգավիճակի խախտման հետ կապված ազդեցությունները: Մեղմացուցիչ միջոցառումների արդյունավետ իրականացումը ենթադրում է տեղահանումից խուսափում, ազդակիր տարածքների փոխհատուցում ըստ փոխարինման արժեքի,
բանակցություների միջոցով կարգավորում, հող հողի դիմաց կենսունակ տարբերակի տրամադրում, աջակցություն հովիվներին նոր արտավայրեր մուտք ունենալու հարցում և տեխնիկական
աջակցություն անասնաբուծությանը և մշակաբույսերի աճեցմանը, ինչը կնվազեցնի տնտեսական կարգավիճակի խախտման հետ կապված ազդեցությունները, դարձնելով դրանք չափավոր
հողատերերի, հողօգտագործողների համար և չափավոր բացասական` հովիվների համար:
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5.9. Համայնքի առողջության, անվտանգության և ապահովության հարցեր
Սույն վերլուծությունը ամփոփում է առողջության վրա ազդեցության (ԱԱԳ) և համայնքի
ապահովության և անվտանգության գնահատման արդյունքները :

5.9.1 Մեթոդաբանություն
ԱԱԳ-ի նպատակն է հայտնաբերել և հաշվարկել ծրագրի գործունեության արդյունքում
տվյալ

բնակչության

հատվածի

առողջական

վիճակի

շարունակական

և

շոշափելի

փոփոխությունները, մշակելով մի տրամաբանական մոտեցում, որը հնարավորություն կտա
բացահայտել տարբեր ծրագրերի կամ պլանների դրական կամ բացասական ազդեցությունը
բնակչության առողջության և բարեկեցության վրա: ԱԱԳ-ն իրականացնելիս հիմք է ընդունվել
ԱԱԳ-ի համար ՄՖԿ-ի կողմից մշակված Առաջավոր փորձի ուղեցույցով սահմանված
մեթոդաբանությունը:

Այդ

մեթոդաբանության

հիմքում

ընկած

է

առողջության

վրա

ազդեցությունը` հիմնված շրջակա միջավայրով պայմանավորված 12 առողջական խնդիրների
վրա, որոնցից յուրաքանչյուրը առանձին առանձին նկարագրված է այս բաժնում, թեպետ
աննշան չափով է առնչվում տվյալ Ծրագրին: Միջավայրով պայմանավորված առողջական
խնդիրների (ՄՊԱԽ) շրջանակում սահմանվում են առողջության վրա ազդեցության տեսակները
մի կառուցվածքի մեջ, որը հնարավորություն է տալիս դասակարգել և վերլուծել Ծրագրի
հնարավոր ազդեցությունը համայնքում1:

5.9.2 Հնարավոր ազդակիր համայնքները
ԱԱԳ իրականացնելու համար անհրաժեշտ է սահմանել պոտենցիալ ազդակիր
համայնքները (ՊԱՀ), որոնք միշտ չէ, որ համընկնում են սոցիալական ազդեցության ենթակա
համայնքների հետ: ՊԱՀ -ը հստակ աշխարհագրական սահմանով զատված կոնկրետ համայնք
է, որն իր վրա կարող է կրել ծրագրի կողմից առողջության վրա ազդեցությունը: ՊԱՀ-ները իրենց
բնույթով ապագային են վերաբերում և ներկայացնում են աոողջապահության առաջադեմ
մասնագետների

տեսակետները:

ՊԱՀ-ները

սահմանելիս

հաշվի

են

առնվել

հետևյալ

գործոնները.


Արդյոք վտանգ կա՞:



Ո՞վ կամ ի՞նչը կարող է ենթարկվել վտանգի (ազդեցության ուղին և չափը, որը
հնարավորություն կտա հաշվարկել, թե ինչ կոնցենտրացիայով կամ չափով են
մարդկային ռեցեպտորները ենթարկվել տվյալ ազդեցությանը):

1

ՄՖԿ (2009թ.), Առողջության վրա ազդեցության գնահատման (ԱԱԳ) ներածություն – Առաջավոր փորձի ուղեցույց
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Ազդեցության

ձևը

(օդ,

ջուր,

սնունդ,

հիվանդակիր

միջատներ,

սոցիալական

դետերմինանտներ, և այլն) և ազդեցության ուղին (ներշնչելը, սնունդի ընդունումը և այլն)


Ո՞րն է ազդեցության ռիսկը` ըստ հավանականության և հետևանքների վերլուծության
(ուժգնություն, տևողություն, երկարություն):



Որքանո՞վ է ռեցեպտորը զգայուն կամ խոցելի հնարավոր վտանգի կամ ազդեցության
հանդեպ: Տվյալ տարածքում ամենահաճախ հանդիպող առողջական պրոբլեմները
ընդգծում են այդ խոցելի կողմերը: Դրանից բացի, առողջության վրա հնարավոր
ազդեցությունը կառավարելու ինստիտուցիոնալ կարողությունը նույնպես ընդգծում է
ՊԱՀ-ների հնարավոր խոցելի կողմերը:
Հիմնվելով վերը նշված հարցերի վրա` Ծրագրի համար դիտարկվեցին հավանական

հինգ ՊԱՀ-ներ, որոնք նկարագրված են ստորև, և պատկերված են Նկար 5.9.1-ում : Այնտեղ
նկարագրվում են նաև համապատասխան ՊԱՀ-ների հավանական ճառագայթման վտանգները:
ՊԱՀ 1. Գորայք և Սարավան համայնքներ
Գորայք գյուղը տեղակայված է Սարավանից արևելք M2 մայրուղու վրա, մոտավորապես
5կմ Ծրագրի տարածքից

դեպի հարավ-արևելք և 4,74 կմ

դեպի Տիգրանես/Արտավազդես

բացահանքեր:
Նախկինում Գորայք համայնքը գտնվում էր 2կմ դեպի արևելք, սակայն 1960-ականներին
այն

վերաբնակեցվեց`Սպանդարյանի

ջրամբարի

կառուցման

համար:

Դա

մի

դժվարություններ առաջացրեց, քանի որ այդ նոր տեղանքում ջրհեղեղներ էին լինում;

շարք
ջրի

բարձր մակարդակը խոնավություն կամ խոնավ պայմաններ էր առաջացնում, գումարած տների
ջեռուցման հետ կապված խնդիրները, խոնավության շատ բարձր մակարդակը շինությունների
ներսում բորբոս էր առաջացնում2 : Շինությունների ներսում օդի որակը հայտնի և դեռևս առկա
խնդիր է, քանի որ որոշ տներում բարձր է ռադոնի մակարդակը.

Սա հետագայում կարող է

համայնքի առողջության հետ կապված լուրջ ռիսկեր առաջացնել ` անկախ Ծրագրից ու նրա
հետագա անմիջական գործողություններից:
Սարավանը տեղակայված է Ծրագրի հարավ-արևմուտքում, M2 մայրուղու վրա:
Սարավանի կազմի մեջ են մտնում Սարալանջ և Ուղեձոր գյուղերը (որոնք բնակեցվում են միայն
ամռան ամիսներին):

Կույտային տարրալվացման հրապարակը կտեղակայվի Սարավանից

մոտ 2կմ դեպի հյուսիս: Ապրուստի միջոց են հանդիսանում գյուղատնտեսությունն ու մանր
առևտուրը: Գյուղը այլ գյուղական համայնքների նման չունի բավարար մակարդակի

2

Wardell-Armstrong, Ամուլսարի ոսկու հանքավայրի նախնական ուսումնասիրությունների վերաբերյալ
հաշվետվություն 2011թ
Ամուլսարի ոսկու հանքավայրի նախնական ուսումնասիրությունների վերաբերյալ հաշվետվություն 2011թ
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սանիտարական համակարգ: Մինչ վերջերս, Սարավանում չկար գազամատակարարում,
սակայն 2013-2014թթ. Գեոթիմ

ընկերության աջակցությամբ տեղական ինքնակառավարման

մարմինների կողմից համակարգ ձևավորվեց:
Ակնկալվում է, որ Ծրագրի ազդեցությունը այս երկու համայնքների վրա կլինի
բավականին միանման: Կույտային տարրալվացման հրապարակի շահագործումից և Էրատո,
Տիգրանես/ Արտավազդես հանքերի

արդյունահանումից այդ համայնքները կարող են

ենթարկվել ամենաուղղակի ազդեցության, սակայն ակնկալվում է, որ այդ ազդեցությունը կլինի
նվազագույն (Սարալանջի ամենամոտ կետից 3,9կմ հեռավորության վրա): Հնարավոր է, որ
բացահանքերի պայթեցումներն առաջացնեն սահմանափակ աղմուկ:
Երթևեկության ազդեցությունը քիչ հավանական է, քանի որ դեպի Իրան տանող
մայրուղին

առանձնապես չի ծանրաբեռնվում Ծրագրի հետ անմիջականորեն կապված

երթևեկությամբ:
ՊԱՀ 2. Գնդեվազ
Գնդեվազը տեղակայված է Ջերմուկից դեպի հարավ H-42 մայրուղու վրա: Այս համայնքը
կարող է Ծրագրի ամենամեծ ազդեցությունը կրել, հաշվի առնելով ԿՏՀ-ի, ադսորբցիոնդեսորբցիոն վերականգնման հանգույցի (ԱԴՎ),
վերգետնյա

փոխարկիչի

և

մշակման

ու

ժամանակավոր շինարարական ճամբարի,
անձրևաջրերի

հավաքման

ջրամբարների

առկայությունը: Ծրագրի տարածք երկու նախնական մերձատար ճանապարհները Գնդեվազից
անմիջապես դեպի արևելք և 1.3կմ դեպի հարավ կլինեն: Ակնկալվում է, որ գյուղի կողքով
անցնող H-42 մայրուղով երթևեկությունը զգալիորեն կաշխուժանա, քանի որ այդտեղով
կանցնեն Ծրագրի ծառայողական մեքենաները:
Միջավայրով պայմանավորված առողջական խնդիրները Գնդեվազում հավանաբար
ակնառու

կլինեն՝

կապված

աղմուկի,

օդի

և

ջրի

որակի

հնարավոր

ազդեցությամբ:

Մասնագիտական այս հաշվետվությունները ներկայացնում են մարդկանց առողջությանը
սպառնացող հնարավոր ազդեցությունները՝ կապված որոշակի չափանիշների և թիրախների
բավարարման հետ:
ՊԱՀ 3. Ջերմուկի տարածք
Ջերմուկի տարածքը ընդգրկում է այսպես կոչված ՛՛արևելյան՛՛ ափը և Կեչուտը:
Ջերմուկը գտնվում է H-42 մայրուղու վրա, Արփա գետից մոտավորապես 2000մ բարձրության
վրա:
Ջերմուկի տնտեսության հիմնական աղբյուրը տուրիզմն է, տաք ջրերն ու բազմաթիվ
առողջարանները, ինչպես նաև հանքային ջրերի գործարանը:
Կեչուտը ընկած է բացահանքից մոտավորապես 14կմ դեպի հյուսիս-արևմուտք,
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ԴԱԼ-ից 4կմ հեռավորության վրա, և ԿՏՀ-ից 6.5կմ վրա: ԴԱԼ-ը ամենամոտն է Կեչուտին – 4.1կմ,
բայց տեղանքի ռելիեֆը

հավանական չի դարձնում ազդեցությունը վերգետնյա կամ

մակերեսային ջրերի որակի վրա: Ջերմուկի հյուրանոցը նույնպես կարող է օգտագործվել է
առավելագույնը 300 աշխատողների շինարարության ժամանակահատվածում և մոտ 250
աշխատողների շահագործման ժամանակահատվածում բնակեցնելու նպատակով:
Հանքի շահագործումից կամ այլ գործունեության հետևանքով աղմուկ կամ վիբրացիա
չի ակնկալվում:

Ջերմուկում հանքի շահագործման և քաղաքում երթևեկության աճի

հետևանքով առաջացած

արտանետումների (ծծմբի երկօքսիդի և հատկապես դիզելի)

հետևանքով օդի որակը չի ենթարկվի որևէ ազդեցության:
ՊԱՀ 4. Սեզոնային հովիվներ
Հնարավոր է, որ Ծրագիրը ազդեցություն ունենա սեզոնային հովիվների վրա, ովքեր
արածեցնում են իրենց անասուններին ԴԱԼ-ի շրջակայքում գտնվող արոտավայրերում: Որպես
ուղղակի

ազդեցություն

կարելի

է

նշել

աղմուկը,

ազդեցությունը

ջրի

որակի

կամ

հասանելիության վրա:
ՊԱՀ 5. Ճանապարհային միջանցք
Ծրագրի մատակարարման շղթան ապահովող տարբեր ճանապարհային միջանցքները
համարվում են առանձին ՊԱՀ, որը մասնակիորեն պատկերված է Նկար 5.9.1-ում:

Նկար 5.9.1. ՊԱՀ-ների տարածական պատկերը
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5.9.3

Հիմնական

հնարավոր

ազդեցությունները

համայնքային

առողջության,

անվտանգության և ապահովության տեսանկյունից
Հիմնական հնարավոր ազդեցությունները ամփոփված են համապատասխան ՄՊԱԽում և ներառում են.


Վարակիչ հիվանդություններ`կապված շրջակա միջավայրի ու սոցիալ տնտեսական
վատ պայմանների հետ



Հիվանդակիր միջատների միջոցով տարածվող հիվանդություններ



Կոյուղաջրերի և թափոնների հետ կապված հիվանդություններ



Բարձր ռիսկ ներկայացնող սեռական վարքագիծ, ՍՃՓՎ-եր, ներառյալ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ



Սնունդ և սնուցում



Ոչ վարակիչ հիվանդություններ



Շրջակա միջավայրով պայմանավորված դետերմինանտներ



Առողջության սոցիալական դետերմինանտներ



Առողջապահական մշակույթի կամ սովորությունների հարցեր



Առողջապահական ծառայություններ և համակարգեր



Վնասվածքներ և պատահարներ, ներառյալ ավտոճանապարհային պատահարներ
Ազդեցության գնահատման գործընթացի ընթացքում, շահագրգիռ կողմերը բարձրացրել

են միջավայրով պայմանավորված առողջական խնդիրների հետ կապված մտահոգություններ:
Այս մտահոգությունները ամբողջովին փարատելու համար, լրացուցիչ ուսումնասիրություններ
կատարվեցին հետևյալ խնդիրների շուրջ` ռադիացիա, ջրի որակ, օդի որակ, աղմուկ/վիբրացիա,
ամփոփված այս գլխում:

5.9.4

Կենսամիջավայրի

գործունեության

հետ

կապված

ազդեցությունը

վարակիչ

կենսամիջավայրի

հիվանդություններ
հետ

կապված

Ծրագրի
վարակիչ

հիվանդությունների փոխանցման վրա
Գոյություն ունեն մի շարք վարակիչ հիվանդություններ, որոնց փոխանցման բնորոշ
ձևերը կարող են ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդեցության ենթարկվել` կապված
Ծրագրի

իրականացման

արդյունքում

առողջության

վրա

սոցիալական

և

միջավայրի

ազդեցության փոփոխության հետ: Աշխատողներին կացարանների հատկացումը առանցքային
գործոն է վարակիչ հիվանդությունների փոխանցման հետ կապված ռիսկի կառավարման
հարցում: Շինարարության փուլում աշխատակիցների բնակեցումը Ջերմուկի հյուրանոցներում
և ճամբարում, իսկ շահագործման փուլում Ջերմուկի հյուրանոցներում շատ կարևոր է`
վարակիչ հիվանդությունների աշխատակիցների մեջ տարածումը և դրանց լայն հանրությանը
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փոխանցումը կանխելու առումով: Շինարարության ճամբարը կլինի փակ հաստատություն,
որտեղ ալկոհոլը կլինի արգելված, իսկ փոխազդեցությունը տեղական համայնքների հետ՝
սահմանափակ: Հյուրանոցում բնակեցումը ազատ բնույթ կունենա, սակայն, աշխատողներին
անհրաժեշտ ծառայությունները կտրամադրվեն

հյուրանոցի սահմաններում: Հյուրանոցները

կացարանով կապահովեն առավելագույնը 300 ոչ-տեղաբնակ շինարարության աշխատողների և
250 ոչ-տեղաբնակ շահագործման փուլի աշխատողների, որոնք պարբերաբար կարող են
վերադառնալ իրենց բնակավայր և ընտանիքներ: Ենթադրվում է, որ այդ աշխատողների մեծ
մասը կլինեն տղամարդիկ:
Կախված տեղում աշախատակիցներ վարձելու նախաձեռնությունների հաջողությունից՝
լրացուցիչ ոչ-տեղաբնակ աշխատողները կարող են տեղափոխվել տարածք: Այդ լրացուցիչ ոչտեղաբնակ աշխատակիցները (սպասվում է, որ նրանց թիվը կկազմի մոտ 210 մարդ), ամենայն
հավանականությամբ, կամ կվարձեն կամ կգնեն բնակարաններ մոտակայքում, և կարող են նաև
տեղափոխվել այնտեղ իրենց ընտանիքների հետ:
Այդ հիվանդություններից կարելի է նշել տուբերկուլյոզը, որը ազգային մակարդակով
համարվում է հանրային առողջության լուրջ խնդիր, չնայած, նկատվում են հիվանդության
մակարդակի

և

տարածվածության

բարելավման

միտումներ:

Ելակետային

տվյալների

վերաբերյալ բաժինը ավելի մանրամասն է նկարագրում տուբերկուլյոզի ախտորոշումը, բայց
ազդեցության գնահատման առումով, կարևոր է նշել, որ տեղում հայտնաբերված տուբերկուլյոզի
դեպքերի մեծ մասը ուսումնասիրության անմիջական տարածք են ներթափանցել դրսից:
Տուբերկուլյոզի փոխանցումը և տարածումը ևս մեկ անգամ ստիպում է անդրադառնալ
արտագաղթի երևույթին և նրա կարևորությանը, և կարևորում է կացարաների տրամադրումը
Ծրագրում ներգրաված աշխատուժին:
Կարմրուկը նույնպես կարող է լուրջ ռիսկ հանդիսանալ, հաշվի առնելով վերջերս
Եվրոպայով մեկ այդ հիվանդության բռնկումը, հատկապես 20 և բարձր տարիք ունեցող
երիտասարդների շրջանում, որը բացահայտեց այն փաստը, որ համապատասխան քայլեր չեն
արվել վաղ հասակում այդ երիտասարդներին պատվաստումներ կատարելու ուղղությամբ:

Կենսամիջավայրի հետ կապված վարակիչ հիվանդությունների հնարավոր ազդեցությունը
Նախքան

մեղմացման

միջոցառումների

ձեռնարկումը,

ակնկալվում

է,

որ

կենսամիջավայրի հետ կապված վարակիչ հիվանդությունների ազդեցությունները կարող են
ունենալ միջին տևողություն, դուրս չգալ ուսումնասիրվող տարածքի սահմաններից և ունենալ
թեթև բացասական ազդեցություն առողջության վրա:

Հնարավոր է, որ ի հայտ գան

առողջության վրա ազդեցության հետևանքներ, որոնք կդիտվեն որպես առողջության վրա
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չափավոր բացասական ազդեցության դրսևորում: Ակնկալվում է, որ ազդեցությունը կլինի
շինարարական աշխատանքների սկզբնական փուլերում և ծրագրի շահագործման ընթացքում
գնալով կնվազի՝ կապված աշխատուժի նվազման հետ:
Հնարավոր է, որ Գնդեվազի, Գորայքի, Սարավանի ու Ջերմուկի ՊԱՀ-ները ենթարկվեն
այս ազդեցություններին: Տարեցները, երեխաներն ու նրանք, ովքեր ունեն թույլ իմունային
համակարգ (մեծահասակներ, թերսնվածներ և այլն), համարվում են առավել խոցելի խմբեր,
քանի որ ավելի զգայուն են վարակի հանդեպ: Ամենայն հավանականությամբ, հատուկ
գենդերային խմբերի հետ կապված ազդեցություններ չեն լինի:
Ծրագիրը, կենսամիջավայրում վարակիչ հիվանդությունների առումով, կարող է
համայնքի առողջության վրա ազդել հետևյալ հնարավոր ուղղակի և անուղղակի ձևերով.

Ուղղակի


Դրսի վարակիչ հիվանդությունների համեմատաբար բարձր մակարդակ ունեցող
երկրներից աշխատուժի ներհոսքի միջոցով վարակիչ հիվանդությունները կարող են
ներթափանցել

Ուսումնասիրության

տարածք:

Սա

հատկապես

հավանական

է

տուբերկուլյոզի դեպքում, որի ավելի հաճախ հանդիպող տեսակը բազմադեղակայուն
տուբերկուլոզն է (MDR-TB): Այն փաստը, որ ուսումնասիրվող տարածքում վերջերս
հայտնաբերված տուբերկուլյոզի դեպքերը

ներթափանցել են միգրանտների միջոցով,

ընդգծում է առկա ռիսկը: Իրավիճակը կարող է բարդանալ դրսում (մեծամասամբ
Ռուսաստանում) աշխատող ընտանիքի անդամների տուն վերադարձից հետո:


Աշխատավայրերում

աշխատողների

մեծ

թիվը

կարող

է

նպաստել

վարակիչ

հիվանդությունների, հատկապես տուբերկուլյոզի և գրիպի տարածմանը:


Գրիպը կարող է ներթափանցել աշխարհի տարբեր շրջաններից և կարող է լուրջ ռիսկ
հանդիսանալ առողջության համար, հատկապես բնակչության խոցելի խավերի համար:
Դրա

վտանգը

առաջանում

է

հատկապես

այն

դեպքում,

երբ

շինարարական

աշխատանքներում ընդգրկվում են մարդկանց մեծ խմբեր/քանակություն թե՛ տվյալ
տարածքից,

և

թե՛

դրսից:

Սա

հատկապես

վերաբերում

է

օտարերկրացի

աշխատակազմին և ճանապարհորդներին, ովքեր կարող են իրենց հետ տվյալ տարածք
բերել

նոր

տեսակի

տարբեր

վարակիչ

հիվանդություններ,

նույնիսկ

այլ

մայրցամաքներում առկա սեզոնային վիրուսներ: Դրա վառ ապացույցն է գրիպի
պանդեմիկ համաճարակների` հատկապես վերջերս լայն տարածում գտած H1N1 and
H7N9 տեսակների բռնկումը:

Անուղղակի


Ուղղակի կամ անուղղակի աշխատանքի հնարավորություններ փնտրող միգրանտները
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Ծրագրի շրջանակներում կարող են ներգաղթել տվյալ տարածք: Բնակչության աճի
արդյունքում տվյալ տարածքում կարող են առաջանալ բնակֆոնդի հետ կապված
խնդիրներ, որոնք էլ իրենց հերթին կառաջացնեն գերբնակեցման վտանգ, քանի որ այդ
տարածքներում բնակֆոնդը սահմանափակ է, իսկ նոր բնակարանաշինության համար
ՊԱՀ-ների միջոցները քիչ են: Աճող հնարավորությունները տարածքում նույնպես կարող
են նվազեցնել գյուղական համայնքները լքելու և Հայաստանի այլ մասերում կամ
Ռուսաստանում աշխատանք փնտրելու միտումները ( այդ երևույթը նվազեց 2011-2012
թթ., բայց վերսկվեց 2013թ., երբ Ծրագրի իրականացումը ուշանում էր):


Ծրագրի

շրջանակներում,

որպես

տնտեսական

զարգացումների

անուղղակի

ազդեցության հետևանք կարող է հանդիսանալ տարածքում բնակարանաշինության աճի
խթանումը:

Տեղական աշխատուժը, ապրելով իր համայնքում և ստանալով բարձր

աշխատավարձ` կկարողանա բարելավել իր կենսապայմանները: Հնարավոր է, որ
տնտեսական

զարգացման

արդյունքում

համայնքում

բարելավվի

բնակարանաշինությունը:

Կենսամիջավայրի հետ կապված վարակիչ հիվանդությունների ազդեցության մեղմացումը
Հետևյալ

հնարավոր

ազդեցությունները

կարելի

է

մեղմացնել

ստորև

նշված

գործողությունների միջոցով.

Ծրագրի ազդեցության մեղմացումը


Աշխատողները կապահովվեն համապատասխան բնակարանային պայմաններով`
գերբնակեցումը
ճամբարում

Ջերմուկի

կանխելու

հյուրանոցային

համար:

եվրոպական բանկի (ՎԶԵԲ)

ՄՖԿ-ի

ուղենիշը

համակարգում
և

պետք

կամ

Վերակառուցման
է

որպես

շինարարական
և

ուղեցույց

զարգացման
ծառայի

այդ

գործընթացին նպաստելու հարցում: Մոնիթորինգ կանցկացվի ընթացիկ միգրացիայի
մակարդակը պարզելու համար:


Նպաստել
մշակմանը`

Համայնքային

առողջության

մշտադիտարկելու

վարակիչ

տեղեկատվական
հիվանդությունների

համակարգի
առանձին

(ՀԱՏՀ)
կարևոր

առողջապահական ցուցանիշները առողջապահական տվյալների աղբյուրներից մի քանի
տարիների կտրվածքով:


Աչալուրջ լինել պանդեմիկ գրիպի վիճակի վերաբերյալ պաշտոնական տեղեկացումների
միջոցով:

Աշխատանքային առողջություն, անվտանգություն և շրջակա միջավայրի վերահսկում
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Աշխատավայրերում

համաճարակների

նկատմամբ

պատրաստվածության

քաղաքականություն և ծրագրերի մշակում ու վարում, որպեսզի տեղերում նվազեցվի
ցանկացած

վարակիչ

հիվանդության

կասկածելի

կամ

հաստատված

բռնկման

ազդեցությունը: Սա պետք է ներառի վերահսկողության արդյունավետ մեխանիզմներ:


Կմշակվի աշխատավայրում ՏԲ-ի հաղթահարման քաղաքականություն և ծրագիր
(ներառյալ կապալառուներն ու կարճաժամկետ բանվորները):



Նախքան

աշխատանքի

ընդունելը,

աշխատուժը

բուժզննում

կանցնի

ՏԲ-ի

հայտնաբերման նպատակով: Անհրաժեշտության դեպքում աշխատողներին կուղղորդեն
համապատասխան

հաստատություններ,

օրինակ՝

աշխատավայրին

սպասարկող

բուժծառայություն կամ Հայաստանի որևէ այլ բուժհաստատություն` շարունակական
բուժում ստանալու համար: Սա պետք է արվի նախքան աշխատանքի ընդունելը և
բանվորներին հավաքելը, վստահ լինելու համար, որ հիվանդությունը չի ներթափանցել
տվյալ տարածք: Այս բուժզննումները պետք է կազմեն կապալառուների կառավարման
պլանի մասը և Ընկերության համար սահմանված կատարողական ցուցանիշները:


Մշակել պատվաստումների ծրագրեր` կանխելու հիվանդությունների տարածումը, և
ապահովել, որպեսզի ողջ աշխատակազմը պատվաստումներ ստանա դիֆտերիայի,
կապույտ հազի, կարմրուկի, խոզուկի, կարմրախտի հարուցիչի դեմ:



Վերահսկել

օդային

աղտոտիչների

առկայությունը`

ապահովելու,

որ

բացօթյա

աշխատանքային պայմաններում թույլատրելի նորմերը չգերազանցվեն, կանխելու
շնչուղիներով

այնպիսի տարրերի ներթափանցումը,

ինչպիսիք են բյուրեղային

սիլիցիումը, որը կարող է առաջացնել սիլիկոզ: Այդ հիվանդությունների մասին առկա
գիտելիքների հիման վրա, այդ ռիսկերը դասակարգվել են որպես ցածր:


Հարկ կլինի դիտարկել Ծրագրի տարածք ելումուտ անող ողջ աշխատակազմին
սեզոնային գրիպի դեմ պատվաստումներ կատարելու գործընթացը:

Կենսամիջավայրի հետ կապված վարակիչ հիվանդությունների մնացորդային ազդեցությունը
Ակնկալվում

է,

որ

վերը

նկարագրված

ազդեցության

մեղմացմանն

արդյունավետ և շարունակական միջոցների կիրառման արդյունքում

ուղղված

առողջության վրա

կարճաժամկետ բացասական մնացորդային ազդեցությունը կլինի փոքր և դուրս չի գա
տարածքի սահմաններից: Ընդհանուր առմամբ, այդ ազդեցությունները քիչ հավանական են և
առողջության վրա կարող են ունենալ աննշան ազդեցություն հետագա նվազմամբ:
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5.9.5 Հիվանդակիր միջատների միջոցով տարածվող հիվանդություններ
Ծրագրի

ազդեցությունը

հիվանդակիր

միջատների

միջոցով

տարածվող

հիվանդությունների վրա
Միջատների միջոցով տարածվող հիվանդությունների տարածման վտանգը մեծ չի
ծրագրի տարածքում:

Հիվանդակիր միջատների միջոցով տարածվող հիվանդությունների պոտենցիալ ազդեցությունը
Ակնկալվում է, որ հիվանդակիր միջատների միջոցով տարածվող հիվանդությունների
ազդեցությունները կլինեն կարճաժամկետ, չեն դուրս գա տարածքի սահմաններից և աննշան
բացասական ազդեցություն կունենան: Հնարավոր չէ, որ առողջության վրա այդ հետևանքները ի
հայտ գան՝ որպես առողջության վրա ընդհանուր առմամբ աննշան ազդեցության դրսևորում:
Այդ ազդեցությունները անկանխատեսելի են, կարող են տեղի ունենալ Ծրագրի ցանկացած
պահին, որոնց կարող են ենթարկվել Գնդեվազի, Գորայքի/Սարավանի և Ջերմուկի ՊԱՀ-ները:
Ծրագրի իրականացման արդյունքում շինարարական աշխատանքների մեջ ընդգրկված
կապալառուները շարունակաբար Երևանից Ծրագրի տարածք ելումուտ կանեն, դրանով իսկ
բարձրացնելով շրջանից շրջան հիվանդության փոխանցման հնարավորությունը: Բացի այդ,
Ծրագրի շրջանակներում կատարվող ապրանքափոխադրումները կարող են իրականացվել
Վրաստանի տարածքով, որը կապ կհանդիսանա այս տարածքների և Ծրագրի շրջանի միջև:

Հիվանդակիր միջատների միջոցով տարածվող հիվանդությունների ազդեցության նվազեցմանն
ուղղված միջոցառումներ
Այս ազդեցությունը համարվում է աննշան և այն նվազեցնելու կարիք չկա: Որպես
նախազգուշական

մեթոդ,

կարելի

է

մշտադիտարկման

ենթարկել

առողջապահական

տվյալները` հետևելու շրջանի բնակչության առողջական վիճակի փոփոխություններին:
Գենդերային խմբերի վրա ազդեցությունը չի կանխատեսվում:

Հիվանդակիր

միջատների

միջոցով

տարածվող

հիվանդությունների

մնացորդային

ազդեցությունները
Հիվանդակիր միջատների միջոցով տարածվող հիվանդությունների երկարաժամկետ և
կարճաժամկետ մնացորդային ազդեցությունները ընդհանուր առմամբ աննշան են:
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5.9.6 Հողի,

ջրի

և

աղբի

միջոցով

փոխանցվող

հիվանդություններ

Ծրագրի

ազդեցությունը հողի, ջրի և աղբի միջոցով փոխանցվող հիվանդությունների վրա
Հիմնական գործոնները, որոնք կարող են հանգեցնել հողի, ջրի և աղբի միջոցով
տարածվող հիվանդությունների աճին հետևյալն են. Ծրագրի շրջանակներում ուղղակի
գործողությունները, ներառյալ հողի աշխատանքները և կեղտաջրերի ոչ բավարար հեռացումը, և
անուղղակի գործոնները, օրինակ` մարդկանց ներգաղթը, ինչը որոշակի ճնշում է արդեն իսկ
սահմանափակ հիմնական ծառայությունների առումով:
Ներկայումս խմելու ջրի հասանելիությունը Գնդեվազի, Սարավանի և հատկապես
Գորայքի

համայնքներում

սահմանափակ

է,

անկախ

Ծրագրի

գործունեությունից:

Ջերմուկում/Կեչուտում խմելու ջրի հասանելիությունը ավելի բարձր է: Ջրահեռացման
համակարգերը գյուղական համայնքներում սահմանափակ են, բայց Ջերմուկին հասանելի է
կեղտաջրերի կառավարման համակարգը (այստեղ համակարգը վերջերս է բարելավվել և այժմ
նախագծային հզորությունը կազմում է 18500 մարդ, չնայած այն ներառում էր միայն
մեխանիկական մաքրում ՇՄԱԳ-ը գրելու պահին):
Ոչ վտանգավոր թափոնների աղբավայրը կստեղծվի Ծրագրի կողմից ԴԱԼ-ի արևելյան
կողմում: Հանքի ճամբարից ինչպես նաև Ջերմուկում բնակվող աշխատողների գործունեության
արդյունքում

առաջացած

թափոնները

կվերամշակվեն

հանքի

տարածքում

կառուցված

աղբավայրում: Ծրագրի հետևանքով առաջացած թափոնները նվազագույնի կհասցվեն, իսկ այն
թափոնները, որոնք վերամշակման կարիք ունեն, կտարվեն ԱԴՎ կայանին կից հատուկ
վտանգավոր թափոնների պահեստարան: Եթե հնարավոր է, աղբակեզ վառարան ձեռք կբերվի:
Գործարանի, գրասենյակի, ջարդիչ կայանի, և ՄՖԿ-ի գործունեության հետևանքով
առաջացած կեղտաջրերը կմշակվեն ՀՀ Բնապահպանական և առողջապահական նորմերի
համաձայն վերամշակման համակարգի միջոցով: Ճամբարը կունենա կեղտաջրերի հեռացման
կայան: Պլանավորվում է նախագծել սեպտիկ սանիտարական համակարգեր Ծրագրի տարբեր
աշխատանքային տարածքներում, որտեղ կան բավական թվով զուգարաններ կանանց և
տղամարդկանց համար:

Հողի, ջրի և աղբի միջոցով փոխանցվող հիվանդությունների պոտենցիալ ազդեցությունը
Ակնկալվում է, որ հողի, ջրի և թափոնների միջոցով փոխանցվող հիվանդությունների
առաջացումը քիչ հավանական է, իսկ ազդեցությունը միջին տևողություն կունենա, դուրս չի գա
ուսումնասիրող տարածքի սահմաններից և չնչին բացասական ազդեցություն կունենա
առողջության վրա: Հնարավոր է, որ ի հայտ գան առողջության վրա ազդեցության հետևանքներ,
որոնք կդիտվեն որպես առողջության վրա ընդհանուր առմամբ չափավոր բացասական
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ազդեցության

դրսևորում:

Այդ

ազդեցությունները

ի

հայտ

կգան

շինարարական

աշխատանքների իրականացման փուլում, սակայն ավելի ցածր մակարդակով կդիտարկվեն
նաև ծրագրի շահագործման ընթացքում: Գենդերային խմբերի վրա առանձին ազդեցություն չի
կանխատեսվում:
Ծրագիրը կարող է ունենալ հետևյալ ուղղակի և անուղղակի ազդեցությունները
համայնքի առողջության վրա՝ կապված ջրի որակի, աղբի և սանիտարական պայմանների հետ.

Ուղղակի


Մակերևութային ջրերի (գետերի, առվակների), աղբյուրների և ոչ-խորքային ստորերկրյա
ջրային

մակերևույթների

աղտոտում

և/կամ

վերաուղղորդում

շինարարական

և

հանքագործական աշխատանքների արդյունքում: Աղտոտումը կարող է տեղի ունենալ
մայր ապարի կամ մակերևութային ապարի բնական քիմիական բաղադրությունունից և
դրա հետ կապված հանքայնացումից: Այս հնարավոր ուղղակի ազդեցությունը կապված է
շրջակա միջավայրի պահպանության հետ:


Մակերևութային ջրերի և ոչ-խորքային ստորերկրյա ջրային ակունքների և հողի
աղտոտում Ծրագրի գործունեության ժամանակ կեղտաջրերի և կոշտ թափոնների
առաջացման արդյունքում:



Հովիվների կողմից օգտագործվող ջրի աղբյուրների փակում



Չի ակնկալվում, որ Ծրագիրը որևէ ազդեցություն կունենա առողջության վրա` Ծրագրի
կարիքների հետ կապված ջրային պաշարների օգտագործման արդյունքում:

Անուղղակի


Վերաբնակեցված կամ վերադարձող բնակիչների ներհոսք դեպի շրջան, որը կառաջացնի
արդեն սահմանափակ խմելու ջրի պաշարների և աղբի հեռացման հարմարությունների
գերակտիվ օգտագործում ընդարձակ Ուսումնասիրության տարածքում: Սա կարող է
առաջ բերել հիվանդությունների վտանգի մեծացման հավանականություն, հատկապես
փորհարիքի: Հնարավոր է նաև հակասությունների առաջացում հասարակության մեջ
սուղ ռեսուրսների նկատմամբ ավելացած պահանջարկի պատճառով: Սակայն քիչ
հավանական է, որ սրա արդյունքում տեղի ունենա բնակիչների լայնամասշտաբ և
անսպասելի ներգաղթ, որն էլ հանգեցնի առկա համակարգերի գերբեռնվածության:



Ծրագրով չնախատեսված գործունեություն, որը կարող է տեղի ունենալ բնակչության
արագ աճի հետ կապված, պարունակում է մակերևութային և ոչ-խորքային ստորերկրյա
ջրային ակունքները աղտոտելու նմանատիպ վտանգ: Սակայն, ինչպես նշվեց, դա քիչ
հավանական է:



Աշխատողների բնակեցման հետ կապված ծառայությունների պահանջարկի աճը
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Ջերմուկում

լրացուցիչ ճնշում կգործադրի այդ համակարգերի վրա: Արդյունավետ

լուծումներ և Ջերմուկի քաղաքապետարանի հետ համաձայնեցված աշխատանք
կպահանջվի թափոնների կառավարման և կեղտաջրերի հեռացման հարցերի շուրջ:

Հողի, ջրի և աղբի միջոցով փոխանցվող հիվանդությունների կրճատմանն ուղղված
միջոցառումներ
Այս պոտենցիալ ազդեցությունները կարելի է հաղթահարել հետևյալ միջոցառումների
իրականացման միջոցով.

Ծրագրի ազդեցության նվազեցում


Ջրի որակի վերահսկում` որպես Ծրագրի շրջակա միջավայրի պահպանման պլանի,
մակերևութային ջրերի օգտագործման պլանի (կոնտակտային և ոչ կոնտակտային ջուր)
և ջրօգտագործման թույլտվության մաս: Սա պետք է ներառի համայնքի ջրային
ակունքների, ներառյալ հովիվների կողմից օգտագործվող ջրի աղբյուրների վերահսկումը
և ջրամատակարարումը,



Կմշակվի տեղի համայնքներին ջրի և հողի որակի մասին իրազեկման և հաղորդակցման
արդյունավետ ռազմավարություն: Դա պետք է ներառի Ծրագրի ջրի մշտադիտարկման
որակի

ստուգման

արդյունքների

թափանցիկ

հաշվետվություն

և

դրա

մասին

տեղեկացում: Ծրագրի կողմից ստեղծվել է և կշարունակվի նաև ջրի որակի
մասնակցային մշտադիտարկումը:


Մշակել ենթակառուցվածքներ և համակարգեր, ընտրել համապատասխան վայրեր,
որպեսզի, հանքի ներսում օգտագործվող ջուրը, ինչպես նաև կեղտաջրերի ու
կենցաղային աղբի մշակումը բացասական ազդեցություն չունենա ՊԱՀ-ներում ջրի
մատակարարման վրա:

Աշխատանքային առողջություն, անվտանգություն և շրջակա միջավայրի վերահսկում


Համայնքում ջրի աղբյուրների աղտոտումը կանխելու նպատակով

իրականացնել

տեղեկատվություն, կրթություն և հաղորդակցություն (ՏԿՀ) թեմայով քարոզարշավներ
աշխատակազմի շրջանում ջրի ճիշտ օգտագործման, հիգիենայի և մաքրության
վերաբերյալ:


Ապահովել, որ աշխատանքային տարածքներում լինի բավարար խմելու ջուր և աղբի
հեռացման հանգույցներ: Դա վերաբերում է նաև հանքի հեռավոր տարածքներում
աշխատող

անվտանգության

և

այլ

աշխատակիցներին:

զուգարաններ պետք է տրամադրվեն, որպեսզի
բնական պահանջնրը բավարարելու նպատակով:

Շարժական

քիմիական

շրջակա միջավայրը չօգտագործվի

712



Ջերմուկում հյուրանոցային համարների օգտագործման շրջանակներում ապահովել
բավարար քանակությամբ խմելու ջրի մատակարարում, ինչպես նաև կեղտաջրերի և
կենցաղային աղբի հեռացման հնարավորություն:

5.9.7 Սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակներ ներառյալ (ՄԻԱՎ/ՁԻԱՎ) և
բարձր

ռիսկային

սեռական

վարքագիծ,

Ծրագրի

ազդեցությունը

սեռական

ճանապարհով փոխանցվող վարակների (ներառյալ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ) և բարձր ռիսկային
սեռական վարքագծի վրա
Ծրագիրը կազդի սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների (ՍՃՓՎ)
տարածման վրա տվյալ չորս երևույթների միջոցով` “մարդիկ, փող, տեղաշարժում և
զուգակցում: Այս հապավումը հաճախ օգտագործվում է, երբ անհրաժեշտ է նկարագրել
արդյունահանող արդյունաբերության զարգացման և դետերմինանտների ազդեցությունը
ՍՃՓՎ-ների փոխանցման ռիսկի մակարդակի վրա:
Ուսումնասիրության տարածքում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի, ինչպես նաև սեռական ճանապարհով
փոխանցվող այլ վարակների (ՍՃՓՎ) ներկայիս տարածվածությունը և գրանցված դեպքերի
քանակը ցածր է:
Ծրագրի գլխավոր գործողությունները, որոնք կարող են ունենալ նման ազդեցություն,
հետևյալն են.
i) աշխատողների գտնվելը բնակեցման ճամբարներում և հյուրանոցային համարներում;
ii) աշխատողների ծագումը (ներառյալ կապալառուները, օտարերկրացիները և այցելուները),
հատկապես ուսումնասիրության տարածքի անմիջապես հարակից տարածքներից եկածները;
iii)

Ծրագրի

շրջանակում

օգտագործվող

ճանապարհային

աշխատողների/կապալառուների գենդերային բալանսը; և v)

միջանցքները;

iv)

ներգաղթածները, ովքեր

տեղափոխվել են Ծրագրի տարածք:

Պոտենցիալ ազդեցությունները սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակների և բարձր
ռիսկային սեռական վարքագծի վրա
Ակնկալվում է, որ ՍՃՓՎ-ների հետ կապված ազդեցությունը կնկատվի երկարաժամկետ
հեռանկարում, կընդգրկի ամբողջ շրջանը և կանխատեսվող բացասական մեծ ազդեցություն
կունենա առողջության վրա: Հնարավոր է, որ ի հայտ գան առողջության վրա ազեդեցության
հետևանքները, որպես առողջության վրա ընդհանուր առմամբ շատ բացասական ազդեցության
դրսևորում:

Ուղղակի
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Ճանապարհային միջանցքներ.

Բարձր ռիսկային սեռական հարաբերությունների

ավելացման հավանականություն են ներկայացնում դեպի Ծրագրի իրականացման վայր
տանող ճանապարհային միջանցքները: Տրանսպորտի բնագավառի աշխատողները
հանդիսանում են լավ բնութագրված բարձր ռիսկային խումբ և ունեն բազմաթիվ
սեռական զուգընկերներ ունեցողների և ճանապարհային միջանցքներով սեռական
բնույթի ծանոթություններ հաստատողների համբավ: Սրանք կարող են լինել ինչպես
միջքաղաքային բեռնատար ավտոմեքենաների, այնպես էլ մարդատար մեքենաների
վարորդները: Ուստի սեռավարակների տարածման ռիսկ կա երթուղու ամբողջ
երկարությամբ, ինչպես նաև տեղական համայնքներում` հատկապես եթե բեռնատարերի
կայանատեղիները գտնվում են Ծրագրի շրջակայքում գտնվող համայնքներում:
Այս հնարավոր ռիսկը կարող է թույլ տալ վիրուսի միացումը այլ շրջաններից բերված նոր
տեսակի միացությունների կամ շտամների հետ: Սա կարող է դառնալ հանրային առողջության
խնդիր, քանի որ այլ շրջաններից կարող են ներմուծվել դիմացկուն շտամներ, որոնք հնարավոր
հետևանքներ

կարող

են

ունենալ

ազգային

հակառետրովիրուսային

բուժման

/ՀՌՎԲ/

մարտավարության վրա:


Աշխատողների զուգակցումը տեղաբնակների հետ. Ակնկալվում է, որ ժամանակավոր
շինարարական աշխատուժի մոտ 70%-ը կհավաքագրվի ուսումնասիրվող շրջանից
դուրս տարածքներից, քանի որ տեղացիները դժվար թե ունենան պահանջվող ողջ
աշխատանքը կատարելու անհրաժեշտ հմտությունները: Ընդհանրապես, շինարարական
աշխատանքներ կատարողները շարժուն են և տեղափոխվում են նախագծից նախագիծ,
երբեմն` տարբեր շրջաններ: Բարձր ռիսկային վարքագծի պատճառով այս խմբերի մոտ
հաճախ բարձր է սեռավարակների և ՄԻԱՎ-ի տոկոսը: Հետևաբար դրանք համարվում
են բարձր ռիսկային խումբ և կարող են նպաստել սեռավարակների փոխանցման
ցուցանիշի բարձրացմանը տեղի համայնքներում, նույնիսկ եթե եկել են կարճ
ժամանակով:
Ի լրումն, հեռավոր վայրերում նրանք հաճախ տևականորեն հեռու են գտնվում իրենց

սովորական զուգընկերներից, ուստի և նրանց համար սովորական բան է դառնում
պատահական սեռական հարաբերություններ փնտրելը (բազմաթիվ զուգընկերների հետ):
Իսկ

աշխատանքի

նման

հերթափոխային

բնույթը

և

ժամանցի

սահմանափակ

հնարավորությունները նշանակում են, որ նրանք հաճախ քիչ հնարավորություն են
ունենում ծախսել տեղում վաստակած փողը, ուստի և իրենց ստացած եկամուտը
հատկացնում են սեռական հարաբերություններին:
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Անուղղակի


Վերաբնակիչների և վերադարձողների ներհոսքը շրջան կարող են բերել ավելի շատ ու
ավելի քիչ տարածվածությամբ հիվանդություններ ունեցող մարդկանց զուգակցմանը և
ստեղծել տարաբնույթ վիրուսային շտամներ/վտանգներ տեղական մակարդակով: Վտանգ
են ներկայացնում վերադարձողները և վերաբնակիչները այնպիսի երկրներից, որտեղ կա
ՄԻԱՎ-ի և սեռավարակների շրջանառության բարձր տոկոս, ներառյալ Ռուսաստանը,
Ղազախստանը և այլ արևելաեվրոպական ու Կենտրոնական Ասիայի երկրներ: Ներքոհիշյալ
Նկար 5.9.2-ը ցույց է տալիս, որ Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում 2001-2009թթ.
ավելի քան 25%-ով ավելացել է ՄԻԱՎ տարածվածությունը (կարմիրով), իսկ ՄԱԿ-ի
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ծրագիրը այս տարածաշրջանը նշել է որպես մտահոգության առարկա աճող
ցուցանիշների պատճառով3:

Նկար 5.9.2.ՄԻԱՎ վարակվածության աճի միտումները Կենտրոնական Ասիայում

Սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակների (ներառյալ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ) և բարձր ռիսկային
վարքագծի վրա ազդեցության նվազեցմանն ու մեղմացմանն ուղղված միջոցառումներ
Այս հնարավոր ազդեցությունը կարելի է կանխել հետևյալ միջոցառումների միջոցով.

Ծրագրի ազդեցության մեղմացումը

3
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աշխատավայրում և համայնքում

մշակվել է ՄԻԱՎ-ի դեմ պայքարի հստակ

քաղաքականություն և ծրագիր:


Անհրաժեշտության դեպքում աջակցել ներգաղթի կառավարման պլաններին տեղական
ինքնակառավարման մարմինների և մարզային մակարդակով կառավարիչների հետ
միասին



Մշակել վարքագծի կանոններ, որը ակտիվորեն կխոչընդոտի աշխատուժին սերտ կապեր
հաստատել տեղական համայնքի հետ:



Մշակել վարվելակերպի կանոններ, որոնք կխոչընդոտեն աշխատողների սեռական
հարաբերությունները և կարգելեն սեռական բնույթի ոտնձգությունները հատկապես
տեղի համայնքի կանանց հանդեպ:



Շինարարության ընթացքում ճամբարը կլինի փակ և կիրականացվի հակա-ալկոհոլային
քաղաքականություն: Պետք է ստեղծել համապատասխան զվարճանքների օբյեկտներ
ճամբարից դուրս գալու անհրաժեշտությունը նվազեցնելու և փակ ճամբարային
քաղաքականությունը ապահովելու համար:

Ժամանցի կենտրոնները (ներառյալ

վերականգնողական և ժամանցի կենտրոնները), նույնպես պետք է մատչելի լինեն
Ջերմուկում բնավող աշխատողների համար:


Վարքագծի կանոնները խախտելու դեպքում հստակ պատժամիջոցների կիրառմամբ`
կապալառուների կառավարման ծրագիր կմշակվի:



Սահմանապակել տեղական համայնքներում բեռնատարների կանգառների քանակը:
Կամ փոխադրողներին տեղավորել շինարարական ճամբարում, կամ էլ ընթացակարգեր
մշակել`

գիշերային

կանգառները

տեղական

համայնքներում,

այդ

թվում

նաև

Ջերմուկում, սահմանափակելու համար:


Հսկողության տակ պահել վճարովի սեռական ծառայությունների ցանկացած աճ:

Մնացորդային ազդեցությունը սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակների և բարձր
ռիսկային վարքագծի վրա
Ակնկալվում

է,

որ

վերը

նշված

ծրագրի

ազդեցության

մեղմացմանն

ուղղված

արդյունավետ:

5.9.8 Սննդի և սնուցման հետ կապված հիվանդություններ Ծրագրի ազդեցությունը
սննդի և սնուցման հետ կապված հիվանդությունների վրա
Ուսումնասիրվող տարածքում սննդի անվտանգությունն ու թերսնուցումը հատուկ
մտահոգության առարկա չեն հանդիսանում:
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Հողի հասանելիությունը գյուղատնտեսական կամ անասնաբուծական գործունեության
համար առանցքային տարր է, հիմնական կենսամիջոց, քանի որ այն թույլ է տալիս բավարարել
տեղի բնակչության սննդային պահանջները և կանխիկ գումար վաստակել վաճառքից: Հողի
սահմանափակ հասանելիությունը, գնաճը և բարելաված տնտեսությունը իր դերն ունի սննդի և
սնուցման հետ առնչվող Ծրագրի ազդեցության մեջ:

Պոտենցիալ ազդեցությունը սննդի և սնուցման հետ կապված հիվանդությունների վրա
Ակնկալվում է, որ սննդի և սնուցման հետ կապված կարճաժամկետ-միջնաժամկետ
ազդեցությունը կարող է զգացվել: Այն դուրս չի գա ուսումնասիրվող տարածքի սահմաններից:
Հնարավոր է, որ ի հայտ գան առողջության վրա աննշան ազդեցության հետևանքներ:
Ակնկալվում է, որ ազդեցությունը ի հայտ կգա շինարարական աշխատանքների փուլում,
սակայն կշարունակվի ծրագրի հետագա շահագործման ընթացքում:
Բացահայտվել են հետևյալ պոտենցիալ ազդեցությունները.

Ուղղակի


Ծրագրի նպատակներով հողերի օտարումը կարող է կրճատել գյուղատնտեսության
համար առկա հողատարածքները և անասունների արածեցման համար նախատեսված
արոտավայրերը: Քանի դեռ այդ տարածքի մեծ մասն օգտագործվում է որպես
արոտավայր,

այդ

հողի

սահմանապակ

հասանելիությունը

դժվար

թե

զգալի

ազդեցություն ունենա սննդամթերքի մատչելիության վրա:


Հողի օտարման ազդեցությունը կոմերցիոն և սեփական օգտագործման բերքի, օրինակ՝
ծիրանի և ցորենի բերքի վրա,

կենսակերպի վրա: Ակնկալվում է, որ այն էական

ազդեցություն չի ունենա սննդամթերքի առկայության վրա:


Աշխատողների կողմից մեծ քանակությամբ սննդի օգտագործումը տեղամասի սննդի
օբյեկտներից և հյուրանոցների խոհանոցներից կարող է հանգեցնել գիրության և ոչ
վարակիչ հիվանդությունների աճի: Սննդամթերքի տեսակը նույնպես կարևոր ցուցանիշ
է այդ հնարավոր ազդեցության տեսակետից:

Անուղղակի


Ծրագրի շահագործման արդյունքում ուսումնասիրվող տարածքում տեղի կունենան
տնտեսական փոփոխություններ, որը կարող է թե՛ դրական, և թե՛ բացասական
ազդեցություն ունենալ:
o

Հնարավոր

դրական

արդյունքի

կարող

է

բերել

սննդի

աշխատողներին և կապալառուներին աշխատավայրում:

մատակարարումը

Այս նախաձեռնությունը

հավասարակշռված դիետայի միջոցով կարող է բարձրացնել աշխատունակությունը,

717

ինչպես նաև թույլ տալ խնայել եկամտի մի որոշ մասը սննդի որակը համայնքում
բարելավելու համար:
ավանդական

տնական

Սակայն հնարավոր բացասական կարելի է համարել
սնունդից

անցումը

վերամշակված

և

կոմերցիոն

փաթեթավորված սննդի, ինչը կարող է խթանել ոչ-վարակիչ հիվանդությունները:
o

Բացասական
արտահայտվել

ազդեցությունը
սննդամթերքի

ուսումնասիրվող
գնաճով`

տարածքում

առաջարկի

դիմաց

կարող

է

մեծացած

պահանջարկի, տեղական մակարդակով տնտեսության բարելավման, և տարբեր
մթերքներ գնելու հնարավորությունների մեծացման շնորհիվ:
Ջերմուկը հատկապես կարող է ենթարկվել սննդի և այլ ապրանքների գնաճի
ռիսկին` կապված դրսից եկած աշխատողների հետ: Մարդկանց այս խումբը կունենա
նորմալ եկամուտ և ի վիճակի է քաղաքից գնել տարբեր ապրանքներ: Հնարավոր է, որ
մյուս,

ավելի

փոքր

քաղաքները

նույնպես

ենթարկվեն

հիմնական

պարենային

ապրանքների գնաճի ազդեցությանը:
Սրա արդյունքում կարող են բոլոր, այդ թվում հիմնական ապրանքները
թանկանալ, որն իր ազդեցությունը կունենա բնակչության խոցելի խավերի վրա, ովքեր
չեն կարողանա հաղթահարել թանկացումները, որն էլ կարող է հանգեցնել պարենային
անապահովության:

Սննդի և սնուցման հետ կապված հիվանդությունների վրա ազդեցության մեղմացում կամ
նվազեցում
Առաջարկվել են ազդեցության մեղմացմանն ուղղված հետևյալ միջոցառումները.

Ծրագրի ազդեցության մեղմացմանն ուղղված գործողություններ.


Ուսումնասիրվող

տարածքում

մշտական

հսկողություն

սահմանել

պարենային

ապրանքների գնաճի վրա, հիմնականում կենտրոնանալով Ջերմուկի և մյուս փոքր
քաղաքների վրա: Հիմնական և առաջին անհրաժեշտության ապրանքները պետք է
դիտարկել որպես հիմնական ցուցանիշներ:


Ապահովել

գյուղատնտեսական

նշանակության

հողերից

օգտվելու

պատշաճ

հնարավորություն տեղական գյուղմթերքի արտադրության և անասունների արածեցման
համար: Նվազագույնի հասցնել անասունների հետ կապված

միջամտությունները,

սահմանափակելով դրանց մուտքը հանքի տարածք և դրա շրջակայքը և ապահովելով
համայնքի և արդյունահանման գործունեության միջև անվնաս սահման:


Հատուկ հսկողություն սահմանել երեխաների և մեծահասակների սննդառության վրա`
օգտվելով համայնքի առողջապահական կենտրոնի տրամադրած տվյալներից: Այս
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տվյալները պետք է հետագայում մտցվեն ՀԱՏՀ-ի մեջ:


Ներգաղթի

կառավարում

և

տեղի

տնտեսական

զարգացմանն

ուղղված

նախաձեռնությունների աջակցություն:

Աշխատանքային առողջություն, անվտանգություն և շրջակա միջավայրի վերահսկում


Ապահովել, որ Ծրագրի տարածք սննդի մատակարարումը լինի համաձայն կոնկրետ
ճաշացուցակի, որը ներառում է բալանսավորված դիետիկ, առողջարար սննդի
հնարավորություն և ճաշատեսակների բաժինների սահմանափակում:



ՏԿՀ

և

սննդային

ծրագրերի

միջոցով

նպաստել

աշխատավայրերում

սննդի

կազմակերպման գործընթացի բարելավմանը` կանխարգելու գիրության ու ոչ վարակիչ
հիվանդությունների աճը:

Սննդի և սնուցման հետ կապված հիվանդությունների վրա մնացորդային ազդեցություններ
Վերը նշված ազդեցության մեղմացմանն ուղղված արդյունավետ և շարունակական
միջոցների կիրառման արդյունքում սննդի և սնուցման հետ կապված հիվանդությունների վրա
թե կարճաժամկետ և թե երկարաժամկետ մնացորդային ազդեցությունները կլինեն ընդհանուր
առմամբ աննշան, քանի որ այդ ազդեցությունները կլինեն շատ փոքր, կտևեն շատ կարճ և դուրս
չեն գա տվյալ տարածքի սահմաններից: Հավանական է, որ դրանք ընդհանրապես չլինեն:

5.9.9

Ապրելակերպի փոփոխության հետ կապված ոչ վարակիչ հիվանդություններ

(ՈՎՀ) Ծրագրի ազդեցությունը ապրելակերպի փոփոխության հետ կապված ՈՎՀ-երի
վրա
ՈՎՀ-երը Հայաստանում առողջական ամենալուրջ խնդիրների շարքին են դասվում և
մեծապես նպաստում են հիվանդությունների բեռի մեծացմանը: Դրանք են սրտանոթային
հիվանդությունները, շաքարախտը և քաղցկեղը, որոնց առաջացման ռիսկը մեծանում է
գիրության, ծխածոտի

և ալկոհոլի չարաշահման հետևանքով:

Բնակչության մոտ 50%-ը

տառապում են հիպերտոնիկ հիվանդություններով:
Քիչ հավանական է որ Ծրագիրն ինքնին նշանակալի և ուղղակի ազդեցություն ունենա
այս հիվանդության բեռի մեծացման վրա, սակայն ապրելակերպի և բնակչության կազմի վրա
ազդող այլ գործոնները կարող են առաջացնել անուղղակի ազդեցություն:

Ապրելակերպի և բնակչության կազմի փոփոխությունների հետ կապված ոչ վարակիչ
հիվանդությունների (ՈՎՀ) վրա հնարավոր ազդեցություններ
Ակնկալվում է, որ ՈՎՀ-ի հետ կապված ազդեցությունները կզգացվեն ավելի ուշ,
կսահմանափակվեն ուսումնասիրվող տարածքով և առողջության վրա կունենան աննշան
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ազդեցություն: Ակնկալվում է, որ այդ ազդեցությունները կլինեն շինարարության ընթացքում,
սակայն կշարունակվեն ծրագրի հետագա շահագործման ընթացքում, տևելով նույնիսկ մինչև
ծրագրի ավարտը:
Անուղղակի ազդեցությունները հետեւյալն են.


Ավելացած եկամուտ ներկա ապրելակերպի պայմաններում. Ինչպես նշվել է, հավանական է
որ Ծրագիրը առաջացնի
տնտեսությունների

որոշ տնտեսական զարգացումներ

եկամուտի

ավելացմանը:

Ցավոք,

և նպաստի

հնարավոր

է

սա

տնային
նպաստի

համայնքներում տիրող ոչ ճիշտ ապրելակերպի պահպանմանը` մեծացնելով ծխողների
թիվը, էլ ավելի խթանելով միատեսակ սննդակարգը և պակասեցնելով ֆիզիկական
ակտիվությունը:

Սրանք

իրենց

հերթին

կարող

են

առաջ

բերել

ոչ

վարակիչ

հիվանդությունների աճ:

Ապրելակերպի փոփոխության հետ կապված ՈՎՀ-ի վրա ազդեցության մեղմացում/ նվազեցում
Չնայած նրան, որ Ծրագիրը հավանաբար ազդեցություն չի ունենա ապրելակերպի
փոփոխության հետ կապված ՈՎՀ-ի վրա, այնուամենայնիվ ՈՎՀ-ի վրա ազդեցությունը
նվազեցնելու հնարավորություններ կան, հատկապես կապված աշխատավայրի պայմանների
բարելավման ծրագրերի հետ:
Սահմանվել են մեղմացմանն ուղղված հետևյալ գործողությունները.
Ծրագրի ազդեցության նվազեցում


Աջակցություն ՏԴՀ ծրագրերին, որպես համայնքային օգնության ծրագրերի մաս`
կենտրոնանալով

ապրելակերպի

փոփոխելի

գործոնների

վրա,

ինչպիսիք

են

սննդակարգը, ֆիզիկական վարժությունները, ծխելը, բերանի խոռոչի առողջությունը և
ալկոհոլի օգտագործումը: Սա ցանկալի է իրականացվի հանրային առողջապահության
մարմինների, տեղական ՀԿ-ների ու գործակալությունների համագործակցությամբ:

Աշխատանքային առողջություն, անվտանգություն և շրջակա միջավայրի վերահսկում


Որպես աշխատուժի բժշկական վերահսկողության մաս, հետազոտել նրանց ՈՎՀ-ի
վերաբերյալ: Սա աշխատանքի համար պիտանի լինելու կարևոր պահանջ է և պետք է
ներառվի

մասնագիտական

առողջության

պահպանման

ծրագրի

մեջ

որպես

առողջության խթանման էական միջամտություն: Քաշի վերահսկողությունը կամ մարմնի
զանգվածի

ինդեքսը

հիպերտոնիայի,

ՄՄԻ-ն

կարելի

խոլեստերինի

և

է

կիրառել
շաքարային

որպես

կանխարգելիչ,

դիաբետի

իսկ

վերաբերյալ

հետազոտությունները պետք է դառնան սովորական բարձր ռիսկային խմբերի համար,
հատկապես նրանց, ովքեր աշխատում են ծանր տեխնիկայի և ավտոմեքենաների հետ:
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Նախաձեռնել առողջ ապրելակերպի ծրագրեր աշխատավայրում` ռիսկի փոփոխելի
գործոնների կառավարման միջոցով խրոնիկ հիվանդությունները կանխելու համար:

Սոցիալական զարգացման վրա ազդեցության մեղմացում և նվազեցում


Խթանել բարեկեցության և առողջ ապրելակերպի ծրագրեր համայնքներում տարբեր
պլանավորված միջամտությունների միջոցով:



Աջակցել

ԱՀՀ-ով,

որը

խթանում

է

բուժօգնության

համար

պաշտոնական

առողջապահական հիմնարկներին դիմելու մշակույթը կամ սովորությունը, դեղորայքը
կանոնավոր

կերպով

ստանալու

և

հետագա

հսկողությունը

պատշաճ

ձևով

իրականացնելու համար` համաձայն պետական ուղեցույցների: Դրանով կարելի է
աջակցել ՕՔՍՖԱՄ (OXFAM) և Միավորված մեթոդիստների օգնության կոմիտեի
(UMCOR) կողմից իրականացվող ծրագրերին:

Մնացորդային ազդեցությունները ապրելակերպի փոփոխության հետ կապված ՈՎՀ-երի վրա
Վերը

նշված

ազդեցության

մեղմացմանն

ուղղված

արդյունավետ

և

շարունակական

միջոցառումների կիրառման արդյունքում հնարավոր է, որ ՈՎՀ-ի վրա մնացորդային
ազդեցությունը ունենա ընդհանուր առմամբ չափավոր դրական ազդեցություն առողջության
վրա, լինի երկարաժամկետ, և դուրս չգա տվյալ տարածքի սահմաններից: Հնարավոր է, որ նման
ազդեցությունները ունենան առողջության վրա մնացորդային չափավոր դրական ազդեցության
դրսևորում:

5.9.10 Անասնաբուժություն

և

կենդանիների

հիվանդություններ

Ծրագրի

ազդեցությունը անասնաբուժության և կենդանիների հիվանդությունների վրա
Չնայած կենդանիների հիվանդությունները անկանխատեսելի են և կարող են բռնկվել
ուսումնասիրվող տարածքում, քիչ հավանական է, որ Ծրագիրը որևէ զգալի ազդեցություն
ունենա այդ հիվանդությունների տարածման վրա: Իրականում հնարավոր է, որ Ծրագիրը
նվազեցնի անասունների/ընտանի կենդանիների սեզոնային տեղաշարժը ուսումնասիրվող
տարածքում: Սա հազիվ թե կարևոր դեր խաղա հիվանդությսւնների տարածման ռիսկի
նվազեցման վրա, եթե համեմատելու լինենք, թե ինչպես էր վիճակը նախքան ծրագրի սկիզբը:
Գենդերային խմբերի վրա առանձին ազդեցություն չի կանխատեսվում:

5.9.11

Առողջության բնապահպանական դետերմինանտներ կամ որոշիչներ

Այս բաժնում գնահատվում են առողջության բնապահպանական այնպիսի դետերմինանտներ,
ինչպիսիք են աղմուկը, ջուրը, օդի աղտոտվածությունը և վիզուալ ազդեցությունները: Այստեղ
քննարկվում են նաև ծանր մետաղների և վտանգավոր քիմիական և այլ նյութերի ազդեցությունը,
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ինչպես նաև օդում վատ հոտի առկայությունը և ռադիացիայի ազդեցությունը: Այս թեմաներից
շատերը մանրամասնորեն դիտարկվել են շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատման
բաժնում և նմանատիպ մասնագիտական ուսումնասիրություններում, և որպես այդպիսին, չեն
կրկնվի այստեղ ` բացառությամբ i) վտանգավոր քիմիական նյութերի ազդեցությունը; ii) հողի
աղտոտվածությունը և ծանր մետաղների պոտենցիալ ազդեցությունը; iii) ռադիացիոն ռիսկերը:
Պարզություն մտցնելու համար, նշված են այն բաժինները, որտեղ

մասնագիտական

ուսումնասիրություններ են անցկացվել:


Ջրի որակ և քանակ – բաժին 5.5 և 5.6



Աղմուկ և վիբրացիա – բաժին 5.3



Վտանգավոր քիմիական նյութեր – այս բաժնում



Օդի որակ– բաժին 5.2



Ճառագայթային ազդեցության ռիսկի գնահատում – այս բաժնում



Փոշու և ստորգետնյա ջրերի միջոցով վարակի փոխանցման ռիսկերը սննդային
շղթաների վրա – այս բաժնում



Անվտանգության ռիսկեր` կապված երկրաշարժերի և պայթեցումների հետ - այս
բաժնում

Ռիսկեր` կապված վտանգավոր քիմիական նյութերի հետ
Ծրագրի ազդեցությունը վտանգավոր քիմիական նյութերի վրա
Ծրագրի իրականացման արդյունքում կարող են առաջանալ կամ օգտագործվել մի շարք
պոտենցիալ

վտանգավոր

քիմիական

նյութեր

(ՎՔՆ):

Նատրիումի

ցիանիդը

դրանցից

ամենակարևորն է, քանի որ այն օգտագործվում է ոսկու կորզման ժամանակ ԿՏՀ-ում: Ցիանիդը
նույնիսկ ամենափոքր կոնցենտրացիաներով թունավոր է մարդկանց և այլ օրգանիզմների
համար: Հետևաբար կարևոր է ցիանիդի հետ խնամքով վարվել մատակարարման և կիրառման
ամբողջ շղթայով՝ Ցիանիդի կառավարման միջազգային օրենսգրքի (ՑԿՄՕ) պահանջների
համաձայն: Դա կներառի հանքի տարածք ցիանիդի ապահով փոխադրման,

տեղում

պահեստավորման, ԿՏՀ-ում մշակման, արտահոսքի և թափոնների կարգավորման հարցերը:
Ի հավելումն, ապարում առկա և վերամշակման փուլում առաջացող սնդիկը պետք է
դիտարկել մարդու վրա դրա պոտենցիալ ազդեցությունից ելնելով: Ելնելով նախագծից` սնդիկը
առաջանում է ոսկու կորզման նստեցման փուլում (Merill-Crowe – ցինկով ոսկու և արծաթի
նստեցում): Այնուհետև համաձուլվածքը զտվում է թրծավառարանում սնդիկը հեռացնելու
միջոցով: Ստացված սնդիկը պահվում է ոսկու զտման տեղամասում՝ անվտանգ, փակ վայրում:
Համաձայն Ծրագրի թափոնների կառավարման պլանի, սնդիկը կպահվի զմռսած, դիմացկուն
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հատուկ տարաներում: Այս տարաները պետք է փաթեթավորվեն այնպիսի նյութերով, որոնք
կկանխեն կոտրվածքները պահեստավորման, բեռնման և տեղափոխման ժամանակ:
Պարբերաբար

սնդիկը՝

հատուկ

տարաներով,

Ծրագրի

տարածքից

կհեռացվի

Հայաստանից դուրս:
Այլ ՎՔՆ-ները, որոնք անհրաժեշտ է գնահատել դրանց օգտագործման և մարդու
առողջությանը սպառնացող վտանգի հիման վրա, ներառում են.


Երկրաբանական, հետազոտական և բնապահպանական լաբորատորիա



Հանքի տարածքում գտնվող բուժկետ` համապատասխան մաքրող հեղուկներով և այլ
քիմիական նյութերով, ինչպես նաև դեղորայքով



Թունաքիմիկատներ և մաքրող հեղուկներ` ճամբարի մաքրությունն ապահովելու համար



Ածխաջրածիններ, հանքային յուղեր և այլ քսանյութեր



Սոսինձներ և լուծիչներ, որոնք գործածվում են հոսքագծերի հանգույցների միակցման
կամ այլ նպատակներով:

Այս

ՎՔՆ-ները,

ամենայն

հավանականությամբ,

ավելի

մեծ

ազդեցություն

կունենան

աշխատավայրում, քան համայնքային առողջության վրա:

Վտանգավոր քիմիական նյութերի հետ կապված հնարավոր ազդեցություններ
Ակնկալվում
տևողություն,

է,

կունենան

որ

ՎՔՆ-ի

հետ

ազդեցություն

կապված
շրջանի

ազդեցությունները

մակարդակով

և

կունենան

միջին

կանխատեսվող

մեծ

բացասական ազդեցություն կունենան առողջության վրա: Հնարավոր է, որ ի հայտ կգան
առողջության վրա ազդեցության հետևանքները՝ որպես առողջության վրա ընդհանուր առմամբ
մեծ բացասական ազդեցության դրսևորում:

Ակնկալվում է, որ ազդեցությունը ի հայտ կգա

շինարարական աշխատանքների փուլում, կշարունակվի ծրագրի շահագործման ընթացքում և
կտևի մինչև ծրագրի ավարտը: Հնարավոր է, որ բոլոր ՊԱՀ-ները կենթարկվեն այդ
ազդեցությանը: Գենդերային խմբերի վրա առանձին ազդեցություն չի կանխատեսվում:

Վտանգավոր քիմիական նյութերի օգտագործման ազդեցության մեղմացմանն ուղղված
միջոցառումներ
Վտանգավոր քիմիական նյութերի արդյունավետ օգտագործման համար անհրաժեշտ է
համալիր մոտեցում ցուցաբերել, որը ներառում է այդ նյութերի ձեռք բերումը, տեղափոխումը,
պահեստավորումն ու օգտագործումը: ՎՔՆ-ի օգտագործման համար առաջարկվել են
ազդեցության նվազեցմանն ուղղված հետևյալ միջոցառումները.

Ծրագրի ազդեցության նվազեցում
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Իրականացնել

աշխատակազմի

վերապատրաստման

ծրագրեր,

որպեսզի

նրանք

կարողանան ճիշտ վարվել ՎՔՆ-ի հետ, հատկապես ուշադրություն դարձնելով ցիանիդի
գործածությանը և նրա պահեստավորմանը


Մշակել ցիանիդի կառավարման պլան` ելնելով Ցիանիդի կառավարման միջազգային
օրենսգրքի (ՑԿՄՕ) պահանջներից



Աջակցել համայնքների հետ գործուն հաղորդակցության ծրագրերին` տեղեկացնելու
ցիանիդի գործածման, դրա հետ աշխատելու և ռիսկի մասին: Դա պետք է արվի զգույշ,
որպեսզի

տագնապ

չառաջանա,

այլ

փարատվեն

մտավախություններն

ու

թյուրըմբռնումները:

Աշխատանքային առողջություն, անվտանգություն և շրջակա միջավայրի վերահսկում


Թունավոր

նյութերի

աշխատողներին

հնարավոր

տրամադրել

ազդեցությունից

անձնական

պաշտպանվելու

պաշտպանիչ

համար

սարքավորումներ

և

արտահագուստ (ԱՊՍ/ԱՊՀ): Այս դեպքում, սակայն, կարևոր է, որպեսզի ընտրվեն
այնպիսի ԱՊՍ և ԱՊՀ-ներ, որոնք նախատեսված լինեն պաշտպանելու կոնկրետ նյութի
ազդեցությունից,

իսկ

աշխատակազմն

էլ

վերապատրաստված

լինի

դրանց

օգտագործման կանոնների շուրջ:


ՎՔՆ-ների հետ առնչվող անձնակազմը կարող է ռիսկային լինել որոշ տեղամասերից
դուրս գալիս, այդ իսկ պատճառով, հարկավոր է փոխել աշխատանքային հագուստը և
լոգանք ընդունել տարածքը լքելուց առաջ: Կեղտոտված ԱՊՀ-ն պետք է լվացվի տեղում և
ոչ թե տեղամասից դուրս ընտանիքի անդամների կողմից:



Ապահովել աշխատավայրում ցիանիդի գործածման և կառավարման ծրագրեր: Պետք է
մշակվի վտանգի հայտնաբերման մանրամասն պլան` ղեկավարելու ցիանիդի հետ
կապված աշխատանքը մատակարարից կամ նավահանգստից մինչև տարածք:



ՎՔՆ-երի

հետ

կենսաբանական)

աշխատողների
պետք

է

բժշկական

մտցված

լինի

վերահսկողությունը
մասնագիտական

(այդ

թվում

առողջության

և

անվտանգության պահպանման համակարգերի ծրագրերի մեջ: Սա պետք է ներառի
հսկողություն կապարի և սնդիկի համար, քանի որ այս մետաղները երբեմն կարող են
հանդիպել հետազոտական և ոսկու վերամշակման լաբորատորիաներում: Շատ կարևոր
է ապահովել աշխատանքային հիգիենան և հսկողության համակարգերի կողմից
թունավոր նյութերի ազդեցության գնահատումը:

Վտանգավոր քիմիական նյութերի հետ կապված մնացորդային ազդեցություններ
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Վերը

նշված

ազդեցության

նվազեցմանն

ուղղված

արդյունավետ

և

շարունակական

միջոցառումների կիրառման և որպես առողջության և անվտանգության մաս` վտանգավոր
քիմիական նյութերի համալիր կառավարման պլանի մշակման արդյունքում մնացորդային
ազդեցությունը պետք է նվազի թե կարճաժամկետ, և թե երկարաժամկետ կտրվածքով և դառնա
աննշան:

Հողի, ջրի և ծանր մետաղների ազդեցությունը
Ծանր մետաղների հնարավոր ազդեցության ռիսկի հետևանքները
Հողի և հողային ծածկույթի ելակետային ուսումնասիրությունները հետևյալ տվյալներն
են տրամադրում ուսումնասիրության տարածքում հողի բնական քիմիական աղտոտվածության
վերաբերյալ.


Հողային

ծածկույթը

պարարտանյութեր,

մարդու

ածուխով

կողմից
աշխատող

աղտոտված

չէ

էլեկտրակայաններ,

(թունաքիմիկատներ,
այլ

արտադրական

գործունեություն և այլն): Պարզ չէ, արդյոք տարածքում (կամ մարդկանց առնչվող այլ
վայրերում) բենզինի կամ ներկերի մեջ կապար կա, թե ոչ:


Ուսումնասիրության տարածքում ծանր մետաղների առկայությունը արտացոլվում է
մայր ապարի և մակերեսային ապարների բնական քիմիական բաղադրության և
հանքայնացման մեջ:

Վեց ծանր մետաղների կոնցենտրացիան գերազանցվել է

համաձայն հետևյալ ընդունված չափանիշների՝ Հայաստանի թունավոր նյութերի
սահմանային

թույլատրելի

կոնցենտրացիա

(ՍԹԿ),

ԱՄՆ

Շրջակա

միջավայրի

պաշտպանության գործակալության (ԱՄՆ ՇՄՊԳ - USEPA) և Միացյալ Թագավորության
գնահատման ընդհանուր չափանիշները (ՄԹ ԳԸՉ - UK GAC), ներառյալ հետևյալ
արդյունքները.
o

Մկնդեղ:


Բոլոր նմուշները (n=93) բարձր են ՍԹԿ և ԱՄՆ Շրջակա Միջավայրի
Պաշտպանության Գործակալության արժեքներից, իսկ նմուշների 27.5%-ը
գերազանցում են Միացյալ Թագավորության գնահատման ընդհանուր
չափանիշները:



Հավանական աղբյուրը բնական նյութերն են` մկնդեղ պարունակող
ապարները:



Հնարավոր է, որ մկնդեղը ոչ օրգանական ծագում ունի, սակայն պարզ չէ, թե
արդյոք մետաղը կենսաբանորեն մատչելի ձև ունի և կարող է արդյոք
վնասակար ազդեցություն ունենալ մարդու առողջության վրա:
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Նշվում է, որ մկնդեղի ազդեցությունը մարդու առողջության վրա
բավականին մեծ է, և այն համարվում է ամենաթունավոր տարրերից մեկը,
հատկապես դրա ոչ օրգանական տեսակը:

o

Կապար:


Նմուշների 47.5%-ը գերազանցում է ՍԹԿ-ն, բայց զրոյական տոկոսն է
գերազանցում ԱՄՆ ՇՄՊԳ-ի արժեքները կամ ՄԹ ԳԸՉ-ը:



Կապարի աննշան հանքայնացումը բնական գրունտերից և հանքայնացած
գոտիներից:



Կապարը համարվում է մարդու, հատկապես երեխաների, առողջության
համար վտանգավոր չորս ծանր մետաղներից մեկը:

o

Կոբալտ:


Բոլոր նմուշները գերազանցում են ՍԹԿ-ն, իսկ 23 նմուշ` ԱՄՆ ՇՄՊԳ –ի
մակարդակը:



Կոբալտի աննշան հանքայնացում հիմքում ընկած ապարներից:



Լինելով կարևոր միկրոտարր, կոբալտի մեծ պարունակությունը ազդում է
մարդու առողջության վրա և համարվում է քաղցկեղի առաջացման
հնարավոր պատճառ:



Բույսերի կողմից կլանման մակարդակը բարձր է, քանի որ հողի մեջ
կոբալտի պարունակությունը մեծ է: Կենդանիները կարող են սնվել այդ
բույսերով,

բայց

կոբալտը

չի

բարձրացնում

թունավոր

նյութերի

կոնցենտրացիան սննդի շղթայում:


Կոբալտը

քայքայվում է երիկամների միջոցով նյութափոխանակման

արդյունքում և դուրս է մղվում օրգանիզմից: Եվ քանի որ այն ունի կարճ
կյանք, դրա հայտնաբերման տվյալները կարող են ճշգրիտ լինել միայն
ազդեցությունից հետո մի քանի օրվա ընթացքում:
o

Պղինձ:


Բոլոր նմուշները գերազանցում են ՍԹԿ-ն, բայց ոչ մի նմուշ չի
գերազանցում ԱՄՆ ՇՄՊԳ-ի արժեքները կամ ՄԹ ԳԸՉ-ը:



Ցածր

մակարդակը

արտացոլում

է

տեղի

գրունտների

տակ

հանքայնացումը:


Պղինձը հեշտ չի կլանվում բույսերի կողմից, բույսերի մի քանի տեսակ
միայն կարող է գոյատևել պղնձով հարուստ հողի մեջ:



Պղինձը կարևոր հետք տարր է մարդու առողջության համար և չնայած
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նրան, որ մարդը կարող է դիմանալ պղնձի մեծ պարունակությանը, այդ
տարրի չափազանց բարձր մակարդակը կարող է վնասել առողջությանը:


Պղնձի ազդեցությունը բացասական է անդրադառնում ոչխարների վրա,
նույնիսկ ցածր կոնցենտրացիայի դեպքում, բայց դա չի ավելացնում
վնասակար նյութերի կոնցենտրացիան սննդի շղթայում:

o

Նիկել:


Բոլոր նմուշները գերազանցում են ՍԹԿ-ն, բայց ոչ մի նմուշ չի
գերազանցում ԱՄՆ ՇՄՊԳ-ի արժեքները կամ ՄԹ ԳԸՉ-ը:



Հաճախ ասոցացվում է կոբալտի կամ պղնձի հետ:



Հայտնի է, որ բույսերը կուտակում են նիկելը, բայց ինչպես և վերոհիշյալ
մյուս մետաղների դեպքում, այն չի ավելացնում վնասակար նյութերի
կոնցենտրացիան սննդի շղթայում:



Առողջության վրա կարող է ունենալ հետևյալ ազդեցությունը` պոտենցիալ
քաղցկեղածին ազդեցություն, ի ծնե թերությունների,

թոքերի / սրտի

հիվանդությունների պատճառ:
o

Սուրմա:


Նմուշների մեկ երրորդը գերազանցում է ՍԹԿ-ն, իսկ 8%-ը ` ԱՄՆ ՇՄՊԳի արժեքները:



Հավանաբար

առաջանում

է

մայր

ապարից

աննշան

բնական

հանքայնացման հետևանքով:


Սուրման

գազային

վիճակում

ջրածնի

հետ

միասին

շնչուղիներից

ներթափանցում է օրգանիզմ` ազդելով առողջության վրա: Այսպիսով,
ազդեցությունը Ծրագրի գործունեությունից խիստ անհավանական է:


Ծանր մետաղների բնական ազդեցությանը զուգահեռ, հարկավոր է հաշվի առնել
Թթվային ապարների դրենաժը (ԹԱԴ) կապված Ծրագրի գործունեության հետ, քանի որ
դա կարող է ուղեկցվել դատարկ ապարներից և հանքանյութից

ծանր մետաղների

արտահոսքով:
o

Շահագործման ընթացքում ԹԱԴ-ի հիմնական աղբյուրներ են.


հանքափոսի ցամաքուրդային ջրեր



ԴԱԼ-ից արտահոսող ջրեր



ԴԱԼ-ից ներծծվող ջրեր



Արտավազդես և Տիգրանես հանքափոսերում կուտակված դատարկ
ապարներից ներծծվող ջրեր:

727

o

Դատարկ ապարների լցակույտից մետաղների արտահոսքի հնարավորությունը
նվազագույն է:

o

Ցիանային հոսքերի նստվածքների նախնական ստուգումները ցույց են տալիս, որ
հանքաքարից թթուների առաջացման հավանականությունը սահմանափակ է:

o

Հանքափոսերից

հանվող

հողից

ստացված

որոշ

նյութեր

կարող

են

թթվառաջացնող լինել.
o

Արտահոսքի ստուգումը ցույց տվեց հետևալը.


Արտահոսքի կարճաժամկետ ստուգումների արդյունքները ցույց տվեցին,
որ թափոնների արտահոսքում դժվար թե լինեն վերոհիշյալ վեց ծանր
մետաղները, որոնք հանդիպում են հողում և ապարների մակերեսային
շերտերում:



Արտահոսքի երկարաժամկետ ստուգումների արդյունքները ցույց տվեցին,
որ ստորին հրաբխային նմուշները ԹԱԴ-ի և մետաղների երկարաժամկետ
արտազատման ներուժ ունեն:



Հանքափոսերից հանվող նյութերը կարող են երկաթի, պողպատի, մանգանի և
բարիումի արտահոսք ունենալ, բայց դա կախված է նյութի տեսակից և
սուլֆիդային

օքսիդացման

հնարավորությունից:

Այս

և

հետագա

ստուգումները ուղղված կլինեն հանքափոսի նյութի տեսակին այդ ծանր
մետաղների արտահոսքը նվազեցնելու միտումով:


Մակերևութային ջրեր



Մակերևութային ջրերի որակը ստուգվում է սկսած 2007թ.-ից, և մի քանի տարբեր
մետաղներ և այլ պարամետրներ են հայտնաբերվել նմուշների տարբեր վայրերից,
ներառյալ հետևյալ ծանր մետաղների նորման գերազանցող ցուցանիշները, ինչը
անհանգստության պատճառ է հանդիսանում.


Որոտան և Արփա գետեր. մկնդեղ, կոբալտ, պղինձ, քրոմ, նիկել, կապար, pH.-ի ցածր
ցուցանիշ:



Որոտան գետը և վտակները. Միջին pH-ը էականորեն ցածր չէ գետում նմուշների
անմիջական մասում, բայց լեռնային հոսքերը և վտակները մշտապես չափավոր բարձր
թթվային են: Ջրի որակը գետում ավելի լավն է, քան վտակներում, բայց կոբալտի,
մանգանի և բարիումի մակարդակը հիմնականում գերազանցում է ՍԹԿ-ն թե գետում, և
թե վտակներում:



Դարբ գետը և վտակները. Դարբ գետը ցույց է տվել գրեթե չեզոք pH, թեթևակի թթվային pH
հիմնական վտակում: Լեռան հարավ – արևմտյան լանջի առանձին վտակում մակերեսային
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ջուրը խիստ թթվային է:


Արփա գետը և վտակները. ջուրը գրեթե չեզոք pH ունի, իսկ ծանր մետաղների
մակարդակը, ինչպես այլ վայրերում, գերազանցում է թուլատրելի կոնցենտրացիան,
ներառյալ ալյումին, բարիում, երկաթ և մանգան:



Գրունտային ջրեր
o

Գրունտային ջրերի հոսքը հեռու է Ջերմուկից և Կեչուտի ջրամբարից, սակայն
ուղղված է դեպի Գնդեվազ, Սարավան և Գորայք համայնքները:

o

Ամուլսարից և Որոտանի բարձրավանդակից գրունտային ջրերի որոշ նմուշներ
ունեն կապարի բարձր պարունակություն: Բացի այդ, ՍԹԿ-ն գերազանղող նիկել,
պղինձ և երկաթ է հայտնաբերվել Ամուլսարից:

Ելակետային տվյալները թույլ են տալիս պատկերացում կազմել մարդու առողջության
վրա բնական նյութերից առաջացող ծանր մետաղների հնարավոր ազդեցությունը: Սակայն,
մարդկանց վրա ազդեցության ուղիները չափազանց կարևոր են: Հարկավոր է դիտարկել
ստանդարտ թունաբանական կոնցեպտուալ կառուցվածքը պարզելու, թե արդյոք հնարավոր
ազդեցությունը առողջության վրա կլինի էական:
Ներկայումս հասանելի տվյալների հիման վրա հնարավոր չէ որոշել, թե արդյոք հողում և
մայր ապարներում առկա բնականորեն առաջացնող ծանր մետաղները նպաստում են
ուսումնասիրվող տարածքում մարդու առողջության վրա որևէ ազդեցությանը: Այսպիսով,
հնարավոր չէ նկարագրել համայնքներում մարդու վրա ծանր մետաղների հնարավոր
ազդեցության ճգրիտ ելակետը ազդեցության տարբեր կետերում: Գյուղերում հանգամանալից
կենսաբժշկական հարցումներ կանցկացվեն նախքան շահագործման փուլը լրացուցիչ բազային
տվյալներ ձեռք բերելու նկապատակով:
Թունաբանական կառուցվածքը դիտարկում է հետեւյալ տարրերը` մարդու առողջության
վրա պոտենցիալ ազդեցության կարևորությունը որոշելու համար.


Վտանգի աստիճանը;



Ազդեցության մակարդակը;



Ազդակիր մարդկանց թիվը;



Ազդեցության հավանականությունը;



Փոփոխման որևէ գործոն
Տվյալների բացակայության հետևանքով, այդ հինգ գործոնները հարկավոր է դիտարկել

Ծրագրի

գործունեությունից

առողջության

վրա

հնարավոր

հետագա

ազդեցության

մոդելավորման տեսակետից: Կարևոր է նաև հաշվի առնել ծանր մետաղների ելակետային
ազդեցությունը

Ուսումնասիրության

տարածքի

հիմնական

համայնքում

մինչ

Ծրագրի
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մեկնարկը: Վերը նշված տվյալները ցույց են տալիս մի շարք մետաղների, հատկապես մարդու
առողջության վրա ամենամեծ ազդեցություն ունեցող կապարի և մկնդեղի, ազդեցության
հեռանկարը:

Երկու

մետաղներն

էլ

առաջանում

են

հանքարդյունաբերական գործունեությունը կարող է

բնական

ճանապարհով,

բայց

մեծացնել դատարկ ապարների,

հանքաքարի և այլ նյութերի ազդեցությունը, իսկ ԹԱԴ-ի հնարավորությունը կարող է
բարձրացնել

մետաղների

կուտակումը

թթվաջրերում:

Հետագա

բնապահպանական

ստուգումների արդյունավետությունը (և վերահսկողության հնարավորությունը) ապահովելու
նպատակով`

կարևոր է, որպեսզի

Ծրագրի կողմից մարդու վրա ազդեցության ճշգրիտ

ելակետային տվյալներ սահմանվի նախքան շինարարության և շահագործման մեկնարկը: Դա
նույնպես թույլ կտա հասկանալ հետագա ազդեցության ներուժը:

Ծանր մետաղների հնարավոր ազդեցության հետևանքները
Սպասվում է, որ ծանր մետաղների հնարավոր ազդեցության հետևանքները կարող են զգացվել
երկարաժամկետ

կտրվածքով`

Ուսումնասիրվող

տարածքում

և

առողջության

վրա

կանխատեսվող զգալի բացասական ազդեցությամբ: Հնարավոր է, որ այդ հետևանքները ի հայտ
գան

առողջության

վրա

բացասական

ազդեցության

տեսքով,

եթե

համապատասխան

միջոցառումներ չկիրառվեն: Ակնկալվում է, որ հետևանքները ի հայտ կգան աշխատանքների և
շինարարության փուլում և կզգացվեն նաև շահագործման և հանքի փակման ընթացքում:

Ծանր մետաղների հնարավոր ազդեցության մեղմացմանն ուղղված միջոցառումներ
Ծրագրի ազդեցության նվազեցում.


Շրջակա միջավայրի կառավարում` մակերևութային և ստորգետնյա ջրերի և հողի
օգտագործման, ինչպես նաև ԹԱԴ-ի մասնագիտական ուսումնասիրությունների հիման
վրա:



2016թ-ին ՊԱՀ-ներում ձեռնարկել բազային կենսաբժշկական հետազոտություն` ծանր
մետաղների

ազդեցության

ներկայիս

մակարդակը

որոշելու

նպատակով

(հետազոտությունը սահմանափակվում է մկնդեղի և կապարի տվյալներով): Այդ
մետաղները առաջանում են հողի և ջրի մեջ բնական եղանակով: Հետազոտությունը
հարկավոր

է

իրականացնել

տեղական

գործընկերոջ

հետ`

տեղական

առողջապահական/բնապահպանական իշխանությունների հետ համագործակցելով:


Մշակել վերահսկողության արդյունավետ համակարգ, որը թույլ կտա հետևել շրջակա
միջավայրի

վրա

ծանր

մետաղների

ազդեցությանը:

Դա

կարելի

է

ապահովել

մարդկանցից հետազոտության համար նմուշներ վերցնելով այն նույն մեթոդով, որը որ
կիրառվում

է

ելակետային

ուսումնասիրություններում:

Սակայն

մարդկանցից

հետազոտության համար նմուշներ վերցնելու միջոցով մոնիթորինգը պետք է որոշի
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բնապահպանական մտահոգությունների արդյունավետությունը և որպես այդպիսին
վերահսկողություն չի հանդիսանում էթիկայի նկատառումներից ելնելով:


ՊԱՀ-ներում մշակել հաղորդակցության արդյունավետ ծրագրեր` հողի և ջրի որակի,
ինչպես նաև նմուշներ վերցնելու հետ կապված այլ տվյալների վերաբերյալ:



Համագործակցել մարզային և պետական առողջապահական մարմինների հետ` բազային
ստուգման արդյունքում բացահայտված որևէ առողջական խնդիր կամ վիճակ շտկելու
կամ հսկողության տակ վերցնելու նպատակով:

Աշխատանքային առողջություն, անվտանգություն և շրջակա միջավայրի վերահսկում


Շրջակա միջավայրի արդյունավետ վերահսկում



Աշխատանքային առողջության և անվտանգության արդյունավետ ծրագրեր

Հողի և ծանր մետաղների հետ կապված մնացորդային ազդեցություններ
Սպասվում է, որ վերը նշված ազդեցության նվազեցմանն ուղղված արդյունավետ և
շարունակական միջոցառումների կիրառումը կնվազեցնի առողջության վրա ազդեցության
հետևանքները:

Ճառագայթման ռիսկի գնահատում
Ներածություն
Ծրագրի շահագործման ընթացքում Ծրագիրը չի օգտագործի, չի պահեստավորի, և չի
մշակի ռադիոակտիվ նյութեր: Ավելին, Ծրագրի տարածքում չկան արդյունաբերական կամ
մարդածին ռադիացիայի աղբյուրներ: Ի պատասխան շահագրգիռ կողմերի արտահայտած
մտահոգությունների,

ճառագայթային

ազդեցության

ուսումնասիրություն

է

կատարվել`

գնահատելու Ծրագրի գործունեության պոտենցիալ ազդեցությունը աշխատողների և հարակից
համայնքների բնակիչների առողջության և անվտանգության վրա:
1970թթ. ընթացքում, Ամուլսար են եկել ուրանի հանքեր փնտրող երկրաբաններ: Բացի
այդ, ռադոն գազի բարձր կոնցենտրացիաներ են հայտնաբերվել հարակից համայնքների մի
քանի շինություններում: Բնակիչները հատկապես մտահոգված են նրանով, որ Ծրագրի
գործունեության հետևանքով հողում և ապարներում փոշու և ռադոն գազի տեսքով կարող են
կոնցենտրացվել և կուտակվել առկա բնական ռադիոակտիվ նյութեր:

Նախադրյալներ
Ընկերությունը պայմանագիր է կնքել Բրիտանական ռադիացիոն պաշտպանության
ոլորտում հավաստագրված խորհրդատուների կազմակերպություն Ռադման Ասոշիեյթսի հետ,
որն

ուսումնասիրել

է

Ծրագրի

տարածքում

բնական

ռադիոակտիվ

տարրեր

(“ռադիոնուկլիդներ”) պարունակող փոշու տարածման հնարավոր ճառագայթային ռիսկերը:
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Ուսումնասիրության հիմնական շեշտադրությունը դրվել է ռադոնի, ուրանի և թորիումի հետ
կապված հնարավոր ռիսկերի գնահատման վրա:
Ռադոնի գազը առկա

է տարածաշրջանում և հատկապես մտահոգիչ է

տեղական

բնակիչների համար: Որպես ելակետային տվյալների հավաքագրման մի մաս, հարակից
համայնքներում կատարվել է ռադոնի կոնցենտրացիաների չափում: Գորայքի, Գնդեվազի և
Սարավանի համայնքների որոշ շենքերում գրանցվել է ռադոնի բարձր մակարդակ: Հայտնի է, որ
Ծրագրի տարածքում առկա են ռադոն պարունակող ապարներ: Ռադոնը անգույն, անհոտ և
անհամ բնական իներտ գազ է: Քանի որ ռադոնի գազը ծանր է, այն կուտակվում է առաջին
հարկերում և նկուղներում: Ռադոնի գազը, որպես կանոն, ունի երկու իզոտոպ՝ ռադոն 222 և
ռադոն 220: Այս իզոտոպները հանդիսանում են այլ բնական ռադիոակտիվ տարրերի տրոհման
արգասիքներ: Ռադոն-222-ը ուրան 238-ի տրոհման արդյունք է, իսկ ռադոն 220-ը՝ թորիում 232ինը: Ռադոնի գազը առաջանում է ապարներում ու հողում պարունակվող ռադիոակտիվ
տրոհման շղթայի տրոհվող տարրերից և կարող է արտազատվել ստորերկրյա ջրերում լուծման
կամ ապարների և հողի վերին շերտի ճեղքերի կամ ջարդվածքների միջով:
Ուրանը բնական ռադիոակտիվ հանքանյութ է, որը սովորաբար ամբողջ աշխարհում
փոքր կոնցենտրացիաներով (մեկ միլիոնի մեջ մի քանի մաս) առկա է հողում, ապարներում և
ջրային ռեսուրսներում (Արգոնի ազգային լաբորատորիա, Մարդու առողջության ամփոփաթերթ
- Ուրան, օգոստոս, 2005 թ.):
Բնական վիճակում հանդիպող ուրանը գրեթե (> 99%) ամբողջությամբ ներկայացված է
ուրան 238 իզոտոպով, որի կիսատրոհման պարբերությունը 4,5 մլրդ տարի է:
երկար կիսատրոհման պարբերության պատճառով

Չափազանց

ուրան 238 - ը համարվում են ցածր

ռադիոակտիվության տարր: Ուրանը կարող է համախմբվել ջրի միջոցով, թափանցելով հողի
մեջ, և կպնել մանրահատիկ հողերին:
Թորիումը մեկ այլ բնական ռադիոակտիվ հանքանյութ է, որը նույնպես փոքր
կոնցենտրացիաներով

որպես

կանոն

առկա

է

երկրակեղևում՝

1

միլիոնում

10

մաս

հարաբերակցությամբ (ppm կամ մգ/կգ - Արգոնի ազգային լաբորատորիա, մարդու առողջության
ամփոփաթերթիկ – Թորիում, օգոստոս, 2005 թ.): Ընդհանուր առմամբ, թորիումը մոտ երեք
անգամ ավելի տարածված է բնության մեջ (հողում, ապարներում, մակերեսային և ստորերկրյա
ջրերում, բույսերում և կենդանիներում) քան ուրանը, կամ հանդես է գալիս կապարի կամ
մոլիբդենի մոտավորապես նույն միջին կոնցենտրացիաներով: Բնական վիճակում հանդիպող
թորիումը գրեթե (> 99%) ամբողջությամբ ներկայացված է Թորիում-232- իզոտոպով: 14 միլիարդ
տարվա ընթացքում, Թորիում- 232-ի կիսատրոհման պարբերությունը ավելի երկար է քան
Ուրանի-238 իզոտոպինը, և, հետևաբար այն համարվում է շատ ցածր ռադիոակտիվության
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տարր: Թորիումը հիմնականում կուտակվում է ավազային հողերում, սակայն ի տարբերություն
Ուրանի այն թույլ ջրալույծ է:
Լիդիան ընկերության կողմից

81 .939 ապարների նմուշների հետախուզական

տվյալների բազայից տրամադրած տեղեկատվության համաձայն Ծրագրի տարածքում ուրանի
կոնցենտրացիան 14.54 ppm (մգ/կգ) է, իսկ թորիումինը՝ 5.13 ppm:

Ռիսկի գնահատում
Ռադմանի ուսումնասիրության հիմնական շեշտը դրված է Ուրան 238 և Թորիում 232
պարունակող փոշու և Ռադոնի գազի կուտակման հավանական ռիսկերի վրա:
Աշխատողների և բնակչության վրա Ուրան 238, Թորիում 232 և Ռադոնի գազ
պարունակող

փոշու

և ջրի ազդեցության հնարավոր

ռիսկերի որոշման նպատակով

իրականացվել են այդ տարրերի կոնցենտրացիաների առանձին գնահատումներ:
Ռադման ընկերությանն են տրամադրվել Լիդիան ընկերության կողմից իրականացրած
երկրաբանահետախուզական

ծրագրի

ժամանակ

վերցված

ուրանի

և

թորիումի

պարունակությամբ հողի և ապարի նմուշները, ինչպես նաև հանքաքարի և դատարկ ապարների
լիթոլոգիան: Ծրագրի շինարարության փուլում և շահագործման ընթացքում փուշու հիմնական
աղբյուրները կլինեն հողը և ապարները: Ծրագրի տեղամասի հողերի և ապարների
առավելագույն ակտիվության կոնցենտրացիաները հաշվարկելու նպատակով Ռադմանի
կողմից անալիզի են ենթարկվել 2399 հողի և 46.964 ապարի նմուշներ:
Ռադիոակտիվ նյութերը նկարագրվում են ըստ իրենց ակտիվության, որը միավոր
ժամանակում միջուկային տրոհումների թիվն է: Ռադիոակտիվության չափման միավորը
Բեքերելն է (bq), որը մեկ վայրկյանում 1 ռադիոակտիվ տրոհման գործողությունն է:
Հաշվարկված առավելագույն ռադիոակտիվության կոնցենտրացիաները

ներկայացված են

Աղյուսակ . -ում:

Աղյուսակ 5.9.1 Ամուլսարում ռադիոակտիվության առավելագույն կոնցենտրացիաները

Ծրագրի տարածքի նյութերի տեսակը
Հող
Ապար

Ռադիոակտիվության առավելագույն կոնցենտրացիաները
Bq/kg
Ուրան-238
Թորիում-232
79
100
855
692

Հայաստանի հողերում ուրան 238-ի և ռադոն 232-ի ԱԱԿ-ի վերաբերյալ տվյալները առկա
են միայն ազգային մակարդակով:
հաշվարկելու նպատակով

Միջին, նվազագույն և առավելագույն ԱԱԿ արժեքները

Ռադմանն իրականացրել է Ծրագրի

տարածքի հողերի

երկրաքիմիական տվյալների վիճակագրական վերլուծություն, որը ցույց է տրված Աղյուսակ
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5.9.2-ում: Համեմատության համար Աղյուսակում զետեղվել են նաև Միավորված Ազգերի
Կազմակերպության ատոմային ճառագայթման հետևանքների գիտական կոմիտեի (ՄԱԿ
ԱՃՀԳԿ) Հայաստանի հողերի համար ներկայացրած բնական ուրան 238-ի և ռադոն 232-ի
կոնցենտրացիաները՝ Աղյուսակ 5.9.2-ում:

Աղյուսակ 5.9.2 Հողում ուրան 238- ի և թորիում 232-ի գրանցված մակարդակները
Ակտիվության կոնցենտրացիա,
Bq/կգ
Միջին
Նվազագույն
Առավելագույն

ՈՒրան-238
Հայաստան (ՄԱԿ
Ամուլսար
ԱՃՀԳԿ)
46
13
20
1
78
79

Թորիում-232
Հայաստան (ՄԱԿ
Ամուլսար
ԱՃՀԳԿ)
30
12
29
1
60
100

Ինչպես երևում է աղյուսակից, Ծրագրի տարածքից վերցված և չափված հողի նմուշների
ՍԹԿ-ն փոքրինչ գերազանցում է հայաստանյան հողերի համար ներկայացված առավելագույն
արժեքները: Այնումենայնիվ, միջին արժեքներն ավելի ցածր են, ինչը ցույց է տալիս, որ 2399
անալիզի ենթարկված հողի նմուշներից միայն մի քանիսն են ունեցել ուրանի և/կամ թորիումի
բարձր կոնցենտրացիաներ, իսկ մնացած նմուշներում այս տարրերի կոնցենտրացիան գտնվում
է ներկայացված հայաստանյան բնական արժեքների միջակայքում:
Ինչպես ցույց է տրված նկար 5.9.3-ում, հողի նմուշներում ուրանի կոնցենտրացիաները
գնահատվել

են

Միացյալ

Նահանգների

Շրջակա

միջավայրի

պաշտպանության

գործակալության (ԱՄՆ ՇՄՊԳ) կողմից տրամադրած բնակչության համար (կարմիր) և
արդյունաբերական (կանաչ) շեմերի համադրությամբ:

Նկար 5.9.3 2400 հողի նմուշներում ուրանի կոնցենտրացիաների շեմն ըստ ԱՄՆ ՇՄՊԳ հողի որակի
շեմերի
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Երթուղիներ
Ռիսկի գնահատման մեջ հաշվի են առնվել այն բոլոր հնարավոր ուղիները, որոնցով
ուրանը, թորիումը և ռադոնի գազը կարող են Ծրագրի աշխատողների և հարակից համայնքների
բնակիչների համար դառնալ մտահոգիչ պարամետրեր: Այս ուղիներն ամփոփված են <<Ծրագրի
տեղամասում ճառագայթման բնական ուղիների քանակական վերլուծություն>> Աղյուսակ 5.9.3ում:

ՀՀ
1
2

3

4

Աղյուսակ 5.9.3. Ծրագրի տեղամասում ճառագայթահարման բնական ուղիների քանակական
վերլուծություն
Հնարավոր առաջնային ուղիներ –
Մեկնաբանություն
Մարդկային ընկալիչներ
Հողի կլանում (Ուղղակի)
Նախատեսված չէ քանակական վերլուծության համար,
հավանականությունը խիստ ցածր է
Ներշնչում
Հանքաքարի ջարդման-մանրացման ժամանակ տարածքում
փակ տարածքում /շինությունների կարող է փոշի առաջանալ
ներսում, ազդեցության ենթակա
են
հանքաքարի
ջարդմանմանրացման գործընթացի հետ
կապված մասնագետները
Ներշնչում – Փոշի դրսում
Հնարավոր է փոշու բարձրացում դրսում
հողի
և
ապարների հողի և ապարների հանութաբարձման, տեղափոխման և
հանութաբարձ-ման,
հարթեցման նպատակով
մեխանիկական թափման և
տեղափոխման
և
մշակման պատուհանի բացման
ընթացքում: Փոշու նստեցումը
ընթացքում.
ենթարկվում
են կատարվելու է աղբյուրից 1կմ- շառավղով և այդ պատճառով
աշխատողները
և սպասվում է, որ այն չի հասնի համայնքային ընկալիչներին: Տես
հասարակության անդամները
օդի որակի վրա ազդեցության գնահատումը (բաժին 6.1):
Ներշնչում
Ռադոնը կարող է առաջանալ տեղում և ընդերքից ճեղքերով
Ռադոն
փակ
տարածքների միգրվել, վատ կառուցած հատակներով և
օդափոխման
/շինությունների ներսում
համակարգերով /ծառայությունների մատուցման մուտքի
հողի
շերտերում
առկա, կետերով և կուտակվել վերնահարկի կառույցներում:
կուտակված
ռադոնի
գազի
բարձրացում երկրի մակերևույթ

Համաձայն երթուղիների քանակական վերլուծության, փոշու կամ ռադոնի գազի
ուղղակի ներշնչումը մարդկային ընկալիչների համար կիրառելի առաջնային երթուղին է: Հողի
ուղղակի կլանման ռիսկը համարվում է աննշան և այդ պատճառով այստեղ չի գնահատվել:

Ուրանի և թորիումի դոզաների գնահատում
Ծրագրի տարածքում հողի և ապարների մեջ պարունակվող բնական ռադիոակտիվ
տարրերի ճառագայթմանը ենթարկված մարդու առողջության վրա ազդեցության գնահատման
նպատակով Ռադմանը կատարել է դոզայի գնահատում՝ հիմնվելով համապատասխան
հայկական և միջազգային ստանդարտների վրա: Հայաստանյան կանոնակարգերն ուղղված են
արդյունաբերության այն ճյուղերին, որոնք տեղափոխում և մշակում են ռադիոակտիվ նյութեր,
այլ ոչ Ծրագրի տեղամասում in situ հայտնաբերված ցածր կոնցենտրացիաներին: Բացի այդ,
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Հայաստանում գոյություն ունեցող չափորոշիչները վերաբերում են միայն մասնագիտական, այլ
ոչ թե հանրության ճառագայթմանը: Այդ պատճառով այն իրավիճակների համար, որոնցում
աշխատանքը կապված է փոշու մեծ կոնցենտրացիաների հոտ, Ծրագրի աշխատողների
հնարավոր

մասնագիտական

ճառագայթման

դոզաները

հաշվարկելու

նպատակով

իրականացվել է ընդհանուր դոզայի գնահատում՝ ըստ ՄԲ ԱՊԳ ռադիոակտիվ նյութերով
աղտոտված հողերի գնահատման գործիքի (NRPB-W36)4:
Դոզայի գնահատման համար վերցվել են ուրան 238-ի և թորիում 232-ի առավելագույն
կոնցենտրացիայով Ծրագրի տարածքից հավաքված հողի և ապարների նմուշներ: Այդ
պատճառով

այս

դոզայի

գնահատումը

ճառագայթման

կոնսերվատիվ

Ակլնկալվող իրական ճառագայթումը ավելի թույլ է լինելու:
համեմատվել

են

աշխատողների

և

բնակչության

համար

գնահատում

է:

Այս դոզաները այնուհետև
Հայաստանյան

և

Միացյալ

Թագավորության սահմանային դոզաների հետ: Ճառագայթման հաշվարկված դոզաները
ներկայացված են մեկ տարվա կտրվածքով միկրոզիվերտներով (μSv/yr):
Կենսաբանական նյութերի ռադիոակտիվ ճառագայթումը քանակապես արտահայտվում
է ՛կլանված դոզա՛ մեծությամբ, որի չափման միավորը Գրեյն է (Gy): Յուրաքանչյուր կլանված
միավորի կենսաբանական ազդեցությունները տարբերվում են ռադիացիայի տեսակով և
ազդեցության ենթարկված մարմնի մասով: Այս տարբերությունները հաշվի առնելու նպատակով
օգտագործվում է կշռված քանակությունը՝ էֆեկտիվ դոզան, որը չափվում է զիվերտներով (Sv):
Էֆեկտիվ

դոզան

օգտագործվում

է

մարդու

ճառագայթման

կամ

ազդեցության

չափը/մակարդակը հաշվարկելու համար: Եվ կլանված դոզան, և էֆեկտիվ դոզան անվանվում
են <<դոզա>>, իսկ դրանց իմաստային տարբերությունը հասկացվում է չափման միավորներից:
Ճառագայթման

տեսակները

կարող

են

նաև

իրարից

տարբերվել՝

կախված

մարդու

գործունեությունից և պրակտիկայից5:

Աղյուսակ 5.9.4 Նորմատիվ սահմանային դոզաներ
Նորմատիվ սահմանային դոզաներ, in μSv/year
Հայաստան
United Kingdom/ՄՖԿ
Աշխատողներ
1 000
20 000
Հանրություն
-1 000

4

ՄԹ ՇՄՊԳ ռադիոակտիվ տարրերով աղտոտված հողեր - Ուղեցույցի 2 - րդ և 8 –րդ
ծանոթագրություններ, ռադիոակտիվ նյութերով աղտոտված հողերի և ռադիոակտիվությամբ աղտոտված
հողերի ամփոփ ներկայացում, Ճառագայթային պաշտպանության սկզբունքները (2007թ.):
5

Իոնացնող ճառագայթման դեմ պաշտպանության և իոնացնող աղբյուրների անվտանգության
պաշտպանական կանոններ. տրամադրվել է Ուորդել Արմսթրոնգի կողմից:
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ՄԹ-ի սահմանած մասնագիտական սահմանային դոզան 20 000 μSv/տարի է, որն ըստ
ՄՖԿ ՇՄԱԱ ուղեցույցի (2007) համընկնում է աշխատավայրում էֆեկտիվ սահմանային դոզայի
հետ

(միջինում

5

տարի

անընդմեջ):

Հայաստանի

<<Իոնացնող

ճառագայթման

դեմ

պաշտպանության և իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների անվտանգության մասին>>
կանոններում1

նշվում է, որ բնական աղբյուրներից ճառագայթման մասնագիտական

սահմանային դոզան հավասար է ՄԹ-ի հանրության ճառագայթման սահմանային դոզային
(1000 μSv/yr), որին գումարվում է ստացված բնական ֆոնային դոզան, որի արժեքն է 2000 μSv/yr:
Շինարարների հավանական ճառագայթման գնահատումն իրականացվել է հիմնվելով հողում և
ապարներում ուրան 238-ի և թորիում 232-ի գրանցված առավելագույն ակտիվությունների վրա՝
ընդունելով այդ տարրերի նախնական չխաթարված, հողի տակ համասեռ, տարածական
բաշխումը:
Ապա ենթադրվել է, որ աշխատողները կմնան նյութերի ճառագայթման ներքո մեկ
աշխատանքային տարի: Արդյունքները ցույց են տրված Աղյուսակ 5.9.5-ում: Գնահատվել է 63,4
мSv / yr արդյունավետ դոզան (7.3 և 56.1 мSv Y-1 հողից և ապարներից համապատասխանաբար),
որը բավականին ցածր է 20,000 мSv4՝ ՄԹ/ՄՖԿ-ի աշխատողի տարեկան արդյունավետ
սահմանային դոզայից:

Հաշվարկված ճառագայթումը գտնվում է 1000 мSv/yr դոզայի

տիրույթում, որից բարձր պայմաններում լիարժեք կկիրառվեր ՄԹ իոնացնող Ճառագայթման
կանոնակարգը 19995 (IRR99), և ներկայումս գործող մեկ անգամյա ընդունման սահմանային
դոզան 300 мSv / yr (Աղյուսակ ):

Աղյուսակ 5.9.5: Արդյունավետ չափաբաժին
Ծրագրի տարածք
Նյութի տեսակ

Հող
Ապար

Ընդամենը

Հաշվարկված
արդյունավետ
չափաբաժին
μSv/yr
7.3
56.1
63.4

Միացյալ
Թագավորություն / ՄՖԿ,
μSv/yr

Միացյալ
Թագավորություն IRR
μSv/yr

--20 000

--1 000

Օգտագործելով ICRP7 ներշնչման և կլանման դոզաների գործակիցները և ՄԹ Ազգային
Ռադիոլոգիական պաշտպանության խորհրդի ստանդարտ կամ տրադիցիոն տվյալները՝ հողից
առաջացած փոշու ներշնչման և կլանման գնահատված դոզան 23.8 мSv/yr է, իսկ ապարներից՝
202 мSv/yr: Գումարային ներքին դոզան ունի հետևյալ պատկերը. 225.9 мSv/yr և հիմնված է 2000
ժամյա աշխատանքային տարվա վրա: Գնահատված այս դոզաները զգալիորեն ցածր են
միջազգային սահմանային դոզաներից4:

737

Գնահատված մասնագիտական դոզաները զգալիորեն ցածր են աշխատողների (20,000
мSv/yr) և բնակչության (1,000 мSv/yr) սահմանային դոզաներից:

Քանի որ բնակչության

գնահատված պոտենցիալ դոզաներն ավելի ցածր են, քան շինարարության աշխատողներինը,
դոզաների հետագա գնահատման անհրաժեշտություն չի ծագել և ենթադրվում է, որ հանրային
դոզաները ուղեցույցային արժեքների շրջանակներում են4:
Հանքավայրի շահագործման արդյունքում առաջացող փոշու ազդեցությունը գնահատվել
է Բաժին 6.1-ում: Դոզաների գնահատումը ցույց է տալիս, որ Ամուլսարում հողում և
ապարներում առկա ուրանի և թորիումի ՄԲ/ՄՖԿ սահմանային դոզաները հանքավայրի
շահագործման արդյունքում չեն գերազանցվի: Այսպիսով, անկախ երթուղուց, փոշու մեջ
ռադիոակտիվ տարրերի առկայության հետևանքով ոչ մի ազդեցություն մարդու կամ շրջակա
միջավայրի ընկալիչների վրա չի սպասվում:

Ռադոնի գնահատում
Ռադոնի պարունակության որոշման նպատակով Գորայք, Սարավան, Սարալանջ և
Գնդեվազ

գյուղերում

իրականացվել

է

տնային

տնտեսությունների

հետազոտություն:

Չափումները կատարվել են 149 վայրերում, 2010թ. դեկտեմբերից մինչև 2011թ. մարտը ընկած
ժամանակահատվածում, ամենացածր մթնոլորտային ճնշման պայմաններում, երբ ակնկալվում
են ռադոնի ամենաբարձր կոնցենտրացիաներ: Ստացված արդյունքները խիստ տարբեր են եղել՝
սկսած 40-ից մինչև 620 Bq/m3 և հատկապես բարձր են եղել Գորայքում: Մոնիտորինգի
կատարման վայրը և ստացված արդյունքների շարքը ցույց են տրված Նկար 5.9.4-ում:
Հայաստանում ռադոն գազի վերաբերյալ կանոնակարգեր չկան:

Այդ պատճառով,

ռադոնի գնահատման համար հաշվի են առնվել միջազգայնորեն ընդունված ուղեցույցերը:
Միացյալ Թագավորության ԱՊԳ-ն առաջարկում է տներում, որտեղ ռադոնի գազի միջին
տարեկան կոնցենտրացիան մեկ խորանարդ մետրի հաշվով ավելի քան 200 Բեքերել է (Bq/m 3),
կրճատել ռադոնի մակարդակը: Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը
(ՄԱԳԱՏԷ) և Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը (ԱՀԿ) ճառագայթման
անվտանգության հիմնական ստանդարտների շրջանակներում 200-600 Bq/m3 կիրառելի է
համարում: Շենքերում կամ հանրակացարաններում ռադոնի գազի 200 Bq/m 3 կոնցենտրացիան
համարվում է ուղեցույցային կոնսերվատիվ շեմ: Միացյալ Թագավորությունում Իոնացնող
ճառագայթման կանոնակարգը (ՄԹ IRR, 1999) պահանջում է աշխատանքի վայրում
աշխատողներին պաշտպանելու նպատակով ձեռնարկել միջոցառումներ, եթե ռադոնի միջին
կոնցենտրացիան գերազանցում է 400 Bq/m3-ը:
արժեքներն ամփոփված են Աղյուսակ 5.9.6-ում:

Ռադոնի համապատասխան ուղենիշ
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Նկար 5.9.4 Ռադոնի կոնցենտրացիաների արդյունքները Գորայքի, Սարավանի, Գնդեվազի և Սարալանջի
շենքերում
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Աղյուսակ 5.9.6. Ռադոնի ուղեցույց
Ռադոնի ուղեցույց, Bq/m3
ՄԹ ԱՊՀ ԱՏԵՄԻԳ/ԱՀԿ ՄԹ ՌԻՃ
Տուն
200
200-600
-Աշխատանքի վայր
----400

Քանի

որ

Ծրագրի

տեղամասում

շենքեր

չկան,

հետևաբար

ռադոնի

չափելի

կոնցենտրացիաներ ևս չկան: Այնումենայնիվ Գորայքում ռադոնի չափված կոնցենտրացիաները
մի քանի շենքերում գերազանցել են 400 Bq/մ3, իսկ Գնդեվազում և Սարավանում` 200 Bq/մ-3
գործողության մակարդակը: Վատորակ շինարարությունը և ռադոն առաջացնող սուբստրատից
էլ բարձր իրավիճակը կարող է հանգեցնել ռադոնի գազի վերոհիշյալ ուղեցույցային լոկալացված
կոնցենտրացիաների գերազանցմանը:
Ծրագրի արդյունքում աշխատողների առողջությանը ռադոնի գազից սպառնացող ռիսկը
համարվում է աննշան և կարելի է հեշտությամբ խուսափել այդ ռիսկից Ծրագրի նախագծում և
աշխատանքներում

պաշտպանական

միջոցառումների

կիրառման

միջոցով:

Ծրագրի

շրջակայքի հողերում անասուններ արածեցնող հովիվները սովորաբար բնակվում են թույլ
կառուցված բայց լավ օդափոխությամբ ժամանակավոր կացարաններում, որոնք չեն նպաստում
ռադոնի

գազի

կուտակմանը.

այդ

պատճառով

հովիվներին

սպառնացող

հնարավոր

ազդեցությունը շատ քիչ է հավանական: Ծրագրի տարածքում այնպիսի պայթեցման
հավանականությունը, որը կարողանա սեյսմիկ իրադարձության հանգեցնել, անհնար է:

Ջրային պաշարների գնահատում
Տրոհման հետ զուգընթաց ռադիոակտիվ տարրերը կարող են արձակել ալֆա և բետտա
մասնիկներ: ԱՀԿ խմելու ջրի վերահսկիչ մակարդակները 0.5 Բք /լ - ի համախառն ալֆա
ակտիվության համար և

1 Բք/լ` համախառն բետա ակտիվության համար: Եթե այս երկու

չափանիշներից ոչ մեկը չեն գերազանցվում, ապա անհատական դոզան (ԱԴ), որը հավասար է
0.1 mSv / տարի, (100 μSv / տարի) նույնպես չի կարող գերազանցվել: ԱԴ-ն մարդու մարմնի
ճառագայթման արդյունավետ դոզայի հաշվարկված չափն է, որը նա կարող է ստանալ խմելու
ջրի

հետ:

Արժեքները

հիմնված

են

ռադիոլոգիական

պաշտպանության

միջազգային

հանձնաժողովի (ՌՊՄՀ)` ՄԱԿ-ի ՄՌԶԳԿ չափորոշիչների վրա:
Ստորերկրյա և / կամ մակերեսային ջրերի նմուշները վերցվել են ընտրանքային
նմուշարկման կետերից Ամուլսարի մոտակայքում 2008 թ. և 2011թ. հուլիսից մինչև 2012թ. ապրիլ
ամիսը

և

2105թ:

Նմուշների

մեծամասնության

արձանագրված

մակարդակները

չէին

գերազանցում ՀԱԿ ուղենիշ արժեքները համախառն բետտա (1.0 Բք/լ) մակարդակներում:
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Սակայն, 2012 թ. մարտին արձանագրվել է մակերևութային ջրի գերազանցումները համախառն
ալֆայի և բետտայի մակարդակներում 0.64 Բք /լ (նմուշ DWJ-9) և 2.58 Բք / լ (նմուշ DWJ-8):

Մեղմացման միջոցառումներ
Փոշի
Ռադիոլոգիական գնահատման արդյունքները ցույց են տալիս, որ շրջակա համայնքների
վրա ճառագայթային տեսանկյունից Ծրագրի գործողություններից

ոչ մի պոտենցիալ

ազդեցություն չի ակնկալվում: Ենթադրվում է, որ Ծրագրի աշխատողների վրա պոտենցիալ
ազդեցությունները

առնչվում են ստանդարտ ռիսկերի հետ, որոնք կապված են փոշու

առաջացման հետ:

Ռադոն
Հանքավայրի կառույցները պատշաճ կերպով օդափոխվելու են և ներառեն ռադոնի գազի
հավանական կուտակումների

նվազեցման միջոցներ:

Ռադոնի նվազեցման միջոցները

սովորաբար ներառում են գազի անթափանց մեմբրաններ, որոնք կանխելու են ռադոնի
ներթափանցումը շենքեր:
Պաշտպանության միջոցները վերահսկելու նպատակով նկուղներում, առաջին հարկերի
փակ տարածքներում իրականացվելու է ռադոնի մոնիտորինգ: Վերոհիշյալ պաշտպանական
միջոցների ճիշտ տեղադրման դեպքում համարվում է, որ ծրագրի աշխատողներին սպառնացող
ռադոնի ռիսկն աննշան է և հնարավոր է հասցնել չեզոքի:

Գյուղական

բնակավայրերում

ռադոնի

կոնցենտրացիաների

բարձրացման

պատճառները և չափը դեռևս ամբողջությամբ պարզ չէ, սակայն այս գործոնը առկա է գյուղերում
և կապ չունի Ծրագրի գործողությունների հետ:

Շինարարական նյութերը, նախագիծը,

օդափոխիչ համակարգերը բավականին մեծ ազդեցություն ունեն փակ տարածքներում ռադոնի
կուտակման մակարդակների վրա:

Խմելու ջրի մոնիթորինգ
Հանրության անդամների կողմից ոռոգման և խմելու նպատակով ջրի օգտագործումը
տարբեր աղբյուրներից ուրվագծված է Բաժին 2.6 և 2.7-ում: Մակերևույթային ջրերում
համախառն Ալֆա և Բետա կոնցենտրացիաների բարձրացման պատճառները և չափը պետք է
որոշվեն Ծրագրի տարածքում մարդկանց կողմից օգտագործվող ջրի աղբյուրների հավելյալ
մոնիտորինգի միջոցով, և պետք է վերահսկվեն շինարարությունից առաջ և դրանից հետո:
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Սննդային շղթայի ռիսկեր
Ներածություն
Գնահատումն իրականացվել է ի պատասխան շահագրգիռ կողմերի մտահոգությունների
կապված

հանքավայրի

մոտակայքում

առաջարկված

տարածքում

խոշոր

եղջերավոր

անասուններ արածեցնող հովիվների առողջության վրա Ամուլսար ծրագրի գործունեության
արդյունքում առաջացած փոշու հնարավոր ազդեցությունների հետ: Հովիվներին և նրանց
անասուններին

մետաղներով

աղտոտված

փոշու

ընդունումից

սպառնացող

ռիսկերի

քանակական գնահատումը ներկայացված է այստեղ: Ծիրանի այգիների միջոցով հնարավոր
կլանման գնահատումը կձեռնարկվի շինարարության փուլում:
Մարդու առողջությանը սպառնացող ռիսկերի գնահատման նպատակն է պարզել, թե
արդյոք ուղղակի կամ անուղղակի ազդեցության ուղիներով փոշու մեջ առկա մետաղները
համարվում են մարդու առողջությանը սպառնացող ընդունելի ռիսկ:

Խոշոր եղջերավոր

անասունների առողջությանը փոշու մեջ ծանր մետաղների առկայության հետևանքով
սպառնացող ռիսկերը նույնպես գնահատվել են:

Հանքավայրի փոշու կազմը և տարածումը
Առաջարկվող Ամուլսար հանքավայրի ենթակառուցվածքների առաջնային տարրերից
առաջացող փոշու կազմը գնահատվել է հիմք ընդունելով առաջարկվող ծրագրից 20000
ապարների և ավելի քան 50000 դատարկ ապարների նմուշների քիմիական անալիզը:
Փոշու

տարածումը

կանխատեսվել է

և

բաշխվածությունը

հանքավայրի

շրջակա

տարածքում

արտադրական հանգույցների շրջակայքում և բնակավայրերի վրա փոշու

ցրման մոդելավորման միջոցով: Տվյալները ցույց են տվել, որ փոշու առավելագույն նստեցման
մակարդակը` սկզբնաղբյուրից 815մ բարձրության վրա կազմում էր մոտավորապես օրական
133 մգ/մ2, իսկ ամենակարևոր կետից 1կմ բարձրության վրա, քամու ուղղությանը հակառակ,
փոշու մասնիկների կոնցենտրացիաները նվազում էին, հասնելով չնչին չափերի:
նստեցման չափի հաշվարկը շահագործվող բացահանքի, ջարդիչ կայանի,

Փոշու

մերձատար

ճանապարհների, ԿՏՀ-ի և դատարկ ապարների լցակույտի շրջակայքում: Հիմնականում փոշին
կցրվի տեղափոխման ճանապարհների, բացահանքի, ջարդիչ կայանի և բեռնատարերի
բեռնաթափման հրապարակի շրջակայքում:

Աղյուսակ 5.9.7. Փոշու կազմի ամփոփ նկարագիրը
Փոշու արտանետումներ
Դատարկ
Հանքաքար
ապարներ
Au ppm
0.05
1.02
Փոշու
արտանետումներում
Ag ppm
1.63
4.29
առկա մետաղների
As ppm
115.02
320.06
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Աղյուսակ 5.9.7. Փոշու կազմի ամփոփ նկարագիրը
Փոշու արտանետումներ
Դատարկ
Հանքաքար
ապարներ
կոնցենտրացիաները
Cd ppm
0.27
0.26
Cr ppm
25.41
25.08
Ni ppm
6.41
5.88
Pb ppm
125.73
240.72
S%
1.57
0.78
Sb ppm
36.65
145.37
Th ppm
16.43
12.34
U ppm
5.31
5.47
Zn ppm
16.62
12.63

Հողում փոշու հետ միախառնման արդյունքում մետաղների կոնցենտրացիաների հաշվարկ
Խելամիտ կլինի ենթադրել, որ քամու և անձրևների արդյունքում հանքավայրի
շրջակայքում ցրվող փոշին միախառնվելու է հողաշերտի վերին մի քանի սանտիմետրերի հետ:
Սույն գնահատման իրականացման նպատակով համարվել է, որ այդ գործընթացը կարող է
տեղի ունենալ հողի 2սմ խորության սահմաններում. փոշու ցրումը 1մգ/մ 2/օր –ից բարձր
արագությամբ գործող կոմունալ տնտեսություններից 1 կմ–ի վրա գտնվող տարածքի վրա հանքի
շահագործման ընթացքում: Հանքի 1 կմ-ի շրջանակներում հողի վերին շերտում մետաղների
առավելագույն կոնցենտրացիաները որոշվել են յուրաքանչյուր կոնկրետ տարածքում հողում
մետաղների կոնցենտրացիաների հաշվարկի միջոցով, որի համար փոշու ցրման արագությունը
հաշվարկվել է հետևյալ կերպ.
𝐶𝑓 =

𝐷𝑀 𝐿
𝐷𝑇 𝐿 + 𝜌𝑡𝐴

Որտեղ Cf-ը (մգ/կգ) հողում մետաղների վերջնական կոնցենտրացիան է հանքավայրում
հանքարդյունաբերական գործունեության ավարտից հետո,

DM-ն հանքարդյունաբերական

գործունեության ընթացքում կոնկրետ տարածքի համար գրամներով հաշվարկված մետաղների
ցրման արագությունն է (գ/օր), DT-ն

հանքարդյունաբերական գործունեության ընթացքում

կոնկրետ տարածքի համար կիլոգրամներով հաշվարկված մետաղների ցրման արագությունն է
(կգ/օր),

L-ն

հանքարդյունաբերական

գործունեության

տևողությունն

է

(օրեր),

A-ն

հանքարդյունաբերական գործունեության տարածքն է (մ 2), t-ն հողի այն խորությունն է, որի
շրջանակներում տեղի է ունենում փոշու հետ խառնումը (մ) և ρ-ն հողի կշիռն է չոր վիճակում,
որում տեղի է ունենում փոշու հետ խառնումը (կգ/մ3): 1կմ գոտու շրջանակներում
տարածականորեն միջինացված հողում մետաղների կոնցենտրացիաները ցույց են տրված
Աղյուսակ 5.9.8 -ում:
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Նիկել

Կապար

0.63

0.16

3.92

311.17

Ցինկ

Քրոմ

0.01

Ուրան

Կադմիում

4.75

Թորիում

Արսեն

0.066

Սուրմա

Արծաթ

0.01

Ծծումբ

Ոսկի

Աղյուսակ 5.9.8: Հողի միջին կոնցենտրացիան (մգ/կգ)

1.96

0.36

0.13

0.39

Խոշոր եղջերավոր անասուններին փոշու մեջ պարունակվող մետաղներից սպառնացող ռիսկ
Մեթոդաբանություն
Խոշոր եղջերավոր անասուններին սպառնացող ռիսկերի գնահատումն իրականացվել է
հողի մակերեսային շերտում մետաղների կոնցենտրացիան բնապահպանական գնահատման
արժեքների հետ համեմատության միջոցով, որոնց սկզբնաղբյուրները նշված են ստորև.


ԱՄՆ Շրջակա Միջավայրի Պահպանության Գործակալություն (ԱՄՆ ՇՄՊԳ), Հողի
էկոլոգիական գնահատման մակարդակներ (http://www.epa.gov/ecotox/ecossl/), որոնք
օգտագործվել են 2012թ. հուլիսի 24-ին



Անգլիայի և Ուելսի շրջակա միջավայրի պաշտպանության

գործակալություն (ՇՄԳ),

Հողի էկոլոգիական գնահատման արժեքներ:

Արդյունքներ
Մետաղներից ոչ մեկի կոնցենտրացիան չի գերազանցում ԱՄՆ ՇՄՊԳ կամ ՇՄԳ
բնապահպանական գնահատման արժեքները: Հիմնվելով ազդեցության մոդելավորված

սցենարների վրա, հողում մետաղների կոնցենտրացիաների ազդեցության ռիսկը
ուսումնասիրվող

տարածքի

ընկալիչների

(գյուղաբնակների)

համար

ընդունելի

սահմաններում է:
Ազդեցության ուղղակի աղբյուրներից մարդու առողջությանը սպառնացող ռիսկեր
Մեթոդաբանություն
Ազդեցության ուղղակի աղբյուրներից մարդու առողջությանը սպառնացող ռիսկերի
գնահատումը, ինչպիսիք են հողի և փոշու կլանումը, մաշկային կոնտակտը հողի հետ և փոշու
ներշնչումը, իրականացվել է հողի մակերեսային շերտում մետաղների կոնցենտրացիաների և
առողջապահական գնահատման հաստատուն արժեքների համեմատությամբ: Նաև հաշվի են
առնվել բնակելի կառուցապատման տարածքների սցենարները, որոնց սկզբնաղբյուրները
նշված են ստորև.


ԱՄՆ

ՇՄՊԳ

ռեգիոնալ

գնահատման

մակարդակների

տվյալների

բազա

(http://www.epa.gov/region9/superfund/prg/), վերջին թարմացումը կատարվել է 2012թ.
մայիսին և օգտագործվել է 2012թ. հուլիսի 24-ին, ՇՄԳ Հողի ուղեցույցային արժեքներ, և
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Ընդհանուր գնահատման չափանիշների, որոնք մշակել են ՇՄԳ հրապարակած
մոտեցման և ծրագրային ապահովման օգտագործմամբ:

Արդյունքներ
Բացառությամբ

մկնդեղի

կոնցենտրացիաների,

հողում

մետաղների

կոնցենտրացիաներից ոչ մեկը չի գերազանցում բնակելի գոտիների սցենարների ԱՄՆ ՇՄՊԳ-ի
հրատարակած կամ ՇՄԳ-ի գնահատման արժեքները: Մկնդեղի 4,81 մգ/կգ կոնցենտրացիան
գերազանցում է ԱՄՆ ՇՄՊԳ-ի 0,39 մգ/կգ գնահատած արժեքը, սակայն ցածր է ՇՄԳ 32 մգ/կգ
գնահատման

արժեքից:

Բնակելի

օգտագործումը համարվում է

տարածքների

համար

գնահատման

արժեքների

կոնսերվատիվ մոտեցում, քանի որ, օրինակ ըստ բնակելի

տարածքների սցենարի, հաշվարկը կատարվում է 365 օրերի/տարի և 6 տարեկան երեխայի
համար: Սույն ուսումնասիրության շրջանակներում մկնդեղի 4,81 մգ/կգ կոնցենտրացիան
հողում հողօգտագործման տեսանկյունից չի համարվում մարդու առողջությանը սպառնացող
անընդունելի

ռիսկ:

Այնումենայնիվ,

մկնդեղը

ընտրվել

է

բազմակողմանի

մոտեցման

օգտագործմամբ հետագա գնահատման նպատակով, որը քննարկվում է ստորև:

Ազդեցության բազմակի աղբյուրներից մարդու առողջությանը սպառնացող ռիսկեր
Մեթոդաբանություն
Ազդեցության բազմակի աղբյուրների մոտեցման օգտագործմամբ հետագա գնահատման
նպատակով ընտրվել են չորս մետաղներ (մկնդեղ, ծարիր, կապար, եռավալենտ քրոմ): Այս
մետաղներն ընտրվել են հիմնվելով դրանց թունավորության և հողում կոնցենտրացիայի վրա:
Ազդեցության բազմակի աղբյուրների գնահատման մեջ հաշվի են առնվել ազդեցության հետևյալ
անուղղակի աղբյուրները.


Վերգետնյա բույսերի կողմից մետաղների կլանումը հողից, որոնցով սնվում են խոշոր
եղջերավոր անասունները,



Գյուղաբնակ չափահասների և երեխաների կողմից մետաղների կլանում աղտոտված
վերգետնյա

բուսականությամբ

սնված

խոշոր

եղջերավոր

անասունների

մսի

օգտագործման արդյունքում,


Գյուղաբնակ չափահասների և երեխաների կողմից մետաղների կլանում աղտոտված
վերգետնյա

բուսականությամբ

սնված

խոշոր

եղջրավոր

անասունների

կաթի

Գյուղաբնակ չափահասների և երեխաների կողմից մետաղների կլանումը

հողի

օգտագործման արդյունքում,


պատահական կլանման միջոցով ևս ներառվել է բազմակի աղբյուրների գնահատման
մեջ` ապահովելու ազդեցության ենթարկման հաստատուն գնահատում:
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Արդյունքներ
Ոչ քաղցկեղածին տարրերից (ծարիր, կապար և եռավալենտ քրոմ) սպառնացող ռիսկը
գնահատվել է վտանգավորության ցուցիչի ստացման միջոցով (ՎՑ): ՎՑ-ը որոշվում է
յուրաքանչյուր մետաղի համար և իրենից ներկայացնում է կոնկրետ մետաղի ընդհանուր
օրական ազդեցության համադրությունը կոնկրետ մետաղի թունաբանական արժեքի հետ:
Մարդու առողջության համար անընդունելի ռիսկի հավանականությունը բարձրանում է այն
դեպքում, եթե ՎՑ-ն մեծ է 1-ից և հակառակ, ռիսկը համարվում է ընդունելի այն դեպքում, երբ
ՎՑ-ն փոքր է 1-ից: Ազդեցության բազմակի աղբյուրների գնահատման սցենարների արդյունքում
ստացված ամենաբարձր ՎՑ-ն եղել է ծարիրի ազդեցությանը ենթարկված գյուղաբնակ
մեծահասակը, որի ՎՑ-ն եղել է 0.161:
Քաղցկեղածին տարրերի (մկնդեղ) ռիսկի գնահատումը ներկայացված է աստիճանական
հավանականության միջոցով, ըստ որի ենթադրվում է, որը անձի օրգանիզմում կզարգանա
քաղցկեղ`որևէ

քիմիական

քաղցկեղածին տարրի

որոշակի

ազդեցության

ենթարկվելու

հետևանքով՝ ողջ կյանքի ընթացքում: Քաղցկեղի ռիսկային արժեքների գերազանցումը 1 x 10-6 և
1 x 10-4 միջև սովորաբար համարվում է ընդունելի ԱՄՆ ՇՄՊԳ-ի կողմից: Կանխատեսված
քաղցկեղի ռիսկային արժեքների գերազանցումն ըստ մկնդեղի ազդեցության բազմակի
աղբյուրների գնահատման սցենարի ևս այս տիրույթում է գտնվում` 5.53 x 10-5 և9.65 x 10-5:
Հիմնվելով

ազդեցության

մոդելավորված

սցենարների

վրա,

հողում

մետաղների

կոնցենտրացիաները ուսումնասիրվող տարածքում հայտնաբերված ընկալիչների (գյուղաբնակ
երեխա կամ չափահաս) համար անընդունելի ռիսկ չեն հանդիսանում:

Եզրակացություններ
Հիմնվելով մարդու առողջության և էկոլոգիական (խոշոր եղջերավոր անասուններ)
ռիսկերի գնահատման արդյունքների վրա, աննշան ռիսկեր են ի հայտ եկել արածող
անասունների կամ հովիվների մոտ, ովքեր աշխատում են Ծրագրի տարածքին մոտ: Հետագա
ուսումնասիրություները կավարտվեն և կբացահայտեն ծիրանի այգիների հետ կապված
ազդեցությունները, որոնք, սակայն, սպասվում է, որ աննշան կլինեն:

5.9.12 Առողջության սոցիալական դետերմինանտներ Ծրագրային գործունեության
ազդեցությունը առողջության սոցիալական դետերմինանտների վրա
Սույն Ծրագրին վերաբերող առողջության հիմնական սոցիալական դետերմինանտներն
են զբաղվածությունն ու համայնքների տնտեսական զարգացումը, ինչպես նաև դրանց հետ
կապված բարեկեցությունը, ապրելակերպն ու անհավասարությունը, սոցիալական խմբերի
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փոփոխություններն ու ծրագրից ունեցած ակնկալիքները:

Այս թեմաները արծարծվում են

սոցիալական ազդեցության գնահատման բաժնում, սակայն առողջության հետ կապված
որոշակի խնդիրներ ներկայացված են ստորև.

Առողջության սոցիալական դետերմինանտների պոտենցիալ ազդեցությունը
Ակնկալվում

է,

որ

համայնքի

զբաղվածությամբ

և

տնտեսական

զարգացմամբ

պայմանավորված ազդեցությունները կլինեն միջին տևողության, դուրս չեն գա ուսումնասիրվող
տարածքի սահմաններից և որոշ դրական ազդեցություն կունենան առողջության վրա:
Հնարավոր է, որ առողջության վրա այդ հետևանքները ի հայտ կգան՝ որպես ընդհանուր
առմամբ առողջության վրա չափավոր դրական ազդեցության դրսևորում: Ակնկալվում է, որ այդ
ազդեցությունները կսկսվեն շինարարական փուլում և կշարունակվեն ծրագրի շահագործման
ընթացքում: Հավանաբար ամենամեծ օգուտը սրանից կքաղեն

Ջերմուկի, Գնդեվազի,

Սավավանի և Գորայքի, համայնքները: Առանց մեղմացման հատուկ միջոցառումների,
տղամարդիկ ավելի շատ կօգտվեն այդ ազդեցություններից, քան կանայք:
Այդ հավանական դրական ազդեցությունը առավելագույնի հասցնելու համար, ՊԱՀներին

հարկավոր

կլինի

համախմբվել

և

արդյունավետորեն

աջակցել

նախաձեռնություններին մարզային և տեղի իշխանությունների աջակցությամբ:
դրական

ազդեցությունների

մեծացման

արդյունքում

կբարձրանա

այդ

Պոտենցիալ
մարդկանց

կենսամակարդակը, կբարելավվեն բարեկեցության մասին մարդկանց պատկերացումները, որն
իր հերթին հնարավորություն կտա համայնքում ունենալ տարբեր ծառայություններ (օրինակ`
առողջապահական), որն էլ կնպաստի կյանքի որակի բարելավմանը և բնակչություն մեջ
կզարգացնի բուժօգնության դիմելու մշակույթ կամ սովորություն:

Պոտենցիալ դրական

ազդեցությունները հետևալն են.

Առողջության

սոցիալական

դետերմինանտների

վրա

ազդեցության

մեղմացմանն

ու

նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ
Ծրագրի ազդեցության մեղմացումը


Մեղմացմանն ուղղված միջոցառումները նկարագրված են ՇՄԱԳ-ում, հատկապես
ընդգծելով

տեղական

տնտեսության

զարգացման

հնարավորությունները,

որի

արդյունքում կարող է բարելավվել կյանքի որակը և ՊԱՀ-ների կողմից բարեկեցության
մասին ունեցած ընկալումները:


Կարևոր

կլինի

համայնքի

համար

մշակել

արդյունավետ

հաղորդակցության

ռազմավարություն, որը հնարավորություն կտա վերահսկել ակնկալիքները և Ծրագրի
ազդեցության մասին տեղի բնակիչների պատկերացումները:
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Սոցիալական զարգացման վրա ազդեցության մեղմացումն ու վերահսկումը


Նպաստել ՊԱՀ-ներում համայնքի համախմբվածությանը, որպեսզի նրանք սեփական
ուժերով կարողանան հաղթահարել սոցիալական արատները: Սա կարող է ներառել
առողջ ապրելակերպի զարգացում, սպորտային միջոցառումների կազմակերպում և այլն:

Մնացորդային ազդեցություն առողջության սոցիալական դետերմինանտների վրա
Ակնկալվում է, որ եթե Ծրագրի տարածքում ավելի լավ վերահսկվեն առողջության սոցիալական
դետերմինանտները, ապա մնացորդային օգուտները պետք է խթանվեն դարձնելով դրանք
չափավոր դրական, երկարաժամկետ կտրվածքով:

5.9.13

Առողջապահական մշակույթի և բուժօգնության դիմելու մշակույթ

Ծրագրային գործունեության ազդեցությունը առողջապահական մշակույթի վրա
Մարդկանց` բժշկական ծառայություններից օգտվելու մշակույթը կախված է տեղի
առողջապահական ծառայությունների մատչելիությունից ու ադեկվատ լինելուց: Ծրագիրը չի
կարող բացասական ազդեցություն ունենալ տեղի առողջապահական ծառայությունների
ենթակառուցվածքի

կամ

ծրագրերի

վրա:

առողջապահական

ծառայությունների

ուսումնասիրության

տարածքում:

Ընդհակառակը,

մատուցման

Բուժօգնության

այն

կարող

մեխանիզմների

դիմելու

մշակույթի

է

նպաստել

բարելավմանը
բարելավման

և

ավանդական բժշկության (ԱԲ) կարևորության շնորհիվ, քիչ հավանական է, որ Ծրագրի
գործունեությունը զգալի անուղղակի ազդեցություն ունենա համայնքի` բուժօգնության դիմելու
մշակույթի վրա: Եվ այնուամենայնիվ, հաշվի են առնվել հետևյալ հնարավոր ազդեցությունները.


Սա գնահատվում է, որպես էկոհամակարգի ազդեցության գնահատման մաս Գլուխ 5.11ում:



Ծրագրի հնարավոր դրական ազդեցությունը կարող է լինել առողջապահության ոլորտի
ծառայությունների որակի անուղղակի բարելավումը, որի արդյունքում բնակչության
շրջանում կձևավորվի բուժօգնությանը դիմելու մշակույթ, ինչպես նաև կնպաստի
հիվանդությունների կանխարգելմանն ու վերահսկմանը: Դժվար է սա կանխատեսել կամ
հաշվարկել:

Հնարավոր ազդեցություն առողջապահական մշակույթի խնդիրների վրա
Ակնկալվում է, որ առողջապահական մշակույթի վրա ազդեցությունները կզգացվեն
երկար ժամանակահատվածում, չեն դուրս գա ուսումնասիրվող տարածքի սահմաններից և չեն
ունենա որևէ զգալի ազդեցություն առողջության վրա` ի համեմատ նախնական վիճակի, երբ
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ծրագիրը դեռ չէր սկսվել: Առողջության վրա հետևանքները քիչ հավանական են:

Առողջապահական

մշակույթի

հարցերի

վրա

ազդեցության

մեղմացմանն

ուղղված

միջոցառումներ
Այս ազդեցությունը համարվում է փոքր և չի ենթադրում մեղմացմանն ուղղված
լայնածավալ միջոցառումներ, բացի Ծրագրի այն տեղանքի գնահատումը, որտեղից համայնքի
բնակիչները հավաքում են բուժիչ խոտաբույսեր բժշկական նպատակներով օգտագործելու
համար: Առողջապահական համակարգերի զարգացումը` բնակիչների մոտ բուժօգնությանը
դիմելու մշակույթը զարգացնելու նպատակով, որի դեպքում նրանց կտրամադրվեն մատչելի
բժշկական ծառայություններ, սոցիալական զարգացմանն ուղղված կարևոր նախաձեռնություն
կլինի, որը ընդհանուր առմամբ առողջության վրա դրական ազդեցություն կունենա:

Առողջապահական մշակույթի վրա մնացորդային ազդեցություններ
Թե

կարճաժամկետ,

թե

երկարաժամկետ

մնացորդային

ազդեցությունները

առողջապահական մշակույթի վրա աննշան են, սակայն եթե իրականացվեն սոցիալական
զարգացմանն ուղղված նախաձեռնություններ, ապա դրանք կարող են առողջության վրա
դրական ազդեցություն ունենալ:

5.9.14

Առողջապահական համակարգերի հետ կապված խնդիրներ

Ծրագրի ազդեցությունը առողջապահական համակարգերի խնդիրների վրա
Ծրագրի շրջանակներում հանքի տեղամասում կբացվի բուժկետ, որը կունենա առվազն
առաջին

օգնություն

ցուցաբերող

աշխատող:

Աշխատանքային

առողջությունը

և

շտապօգնության/առաջին օգնության ծառայությունների հետ կապված պահանջնրը կարելի է
կառավարել

ծառայությունների մատուցման այս տարբերակի միջոցով:

Այս կետին ավելի

մանրամասն անդրադարձ է արվելու աշխատանքային առոջության և անվտանգության
կառավարման պլանում:

Պոտենցիալ ազդեցություններ առողջապահական համակարգերի վրա
Ակնկալվում է, որ ազդեցությունները առողջապական ծառայությունների մատուցման
ենթակառուցվածքի և առողջապահական ծրագրերի մատուցման վրա կզգացվեն ծրագրի միջին
փուլերում, կտարածվեն ուսումնասիրության տարածքում: Ազդեցությանը կարող են ենթարկվել
Գնդեվազի, Գորայքի, Սարավանի և Ջերմուկի ՊԱՀ-երը: Գենդերային խմբերի վրա առանձին
ազդեցություն չի ակնկալվում, քանի դեռ մոր և մանկան առողջության պահպանման
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ծառայությունների հասանելիությունը փոփոխության չի ենթարկվել:
Ծրագիրը

հնարավոր

է

ազդեցություն

ունենա

ազգային

և

համայնքային

առողջապահական ծառայությունների ենթակառուցվածքների և սպասարկման մեխանիզմների
վրա հետևյալ կերպ.


Ներգաղթ.

Ներգաղթը

առողջապահական

և

բնակչության

ծառայությունների

աճը

կարող

են

հանգեցնել

գերծանրաբեռնվածության,

առկա

հատկապես

Ջերմուկում: Ինչևէ, սա ավելի քիչ վտանգ է ներկայացնում ենթակառուցվածքների
առումով, քանի որ շրջանում կան բազմաթիվ բուժհիմնարկներ, որոնք ներկայումս
թերբեռնված

են:

Սակայն,

ինստիտուցիոնալ

և

մարդկային

ռեսուրսների

կարողությունների առումով այն կարող է լուրջ ազդեցություն ունենալ, քանի որ
համայնքն ունի ցածր կարողություններ և չի կարողանա դիմակայել պոտենցիալ աճին,
լինի այն պլանավորման, բյուջեի, թե ծառայությունների մատուցման ոլորտում: Քանի
որ, արագ ներգաղթ չի սպասվում, այդ ազդեցությունը կարող է սահմանափակ լինել,
սակայն կարևոր է շարունակել պատշաճ մշտադիտարկման իրականացումը և
ազդեցությունների կանխատեսումը:


Աշխատուժի

առողջության

պահպանման

պահանջներ.

կստեղծվեն

առաջնային,

աշխատանքային

Ծրագրի

առողջության

և

շրջանակներում
շտապօգնության

ծառայություններ` աշխատուժի կարիքները բավարարելու նպատակով: Ծրագիրը կարող
է օգտվել հիմնական հասարակական առողջապահական առկա ծառայություններից,
վստահ լինելով, որ դրանով չի նվազեցնի ծառայությունների մատչելիությունը տեղի
բնակչության համար:

Սա կարող է չափազանց շահավետ լինել, քանի որ Ծրագրին

հասանելի կդառնա իր աշխատակազմի համար պատշաճ բժշկական խնամքը, իսկ այդ
ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարները կարող են նպաստել դրանց ընդլայնմանը
և բարելավմանը, ինչը կներգրավի համայնքի ավելի շատ անդամների: Սակայն այդ
ամենը

պետք

կլինի

հանգամանորեն

պլանավորել

և

սույն

մոդելը

մշակել

կառավարության հետ համագործակցությամբ:
Կարևոր է, որպեսզի տպավորություն չստեղծվի, թե Ծրագիրը դիտարկվում է որպես դե
ֆակտո Առողջապահության նախարարություն (ԱՆ):

Այն պարզապես թույլ կտա

համայնքի ավելի մեծ տոկոսին օգտվել պատշաճ որակի ծառայություններից ճիշտ
վայրում:


Առողջապահական ծառայությունների անհամաչափ մատչելիությունը և ակնկալիքները
Ծրագրից. Հնարավոր է, որ նպաստելով կոնկրետ համայնքներում առողջապահական
ծառայությունների

զարգացմանը,

Ծրագիրը

կարող

է

անհավասարության

կամ
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անհամաչափ բաշխման զգացողություն առաջացնել տարբեր համայնքների միջև: Շատ
կարևոր է համաչափ բաշխել աջակցությունը` խուսափելու համար հետագա հնարավոր
դժգոհություններից: Ծրագրից կարելի է ակնկալել, որ այն աջակցի կամ համալրի
առողջապահական

ծառայությունների

մատուցումը

ուսումնասիրվող

տարածքում,

սակայն ինչպես արդեն նշվել է, կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության
շրջանակներում կատարվող ցանկացած ներդրում կամ գործունեություն, ուղղված
առողջապահական համակարգի հզորացմանն ու ազդեցության նվազեցմանը, պետք է
իրականացվի

տեղական

և

պետական

իշխանությունների

հետ

սերտ

համագործակցությամբ, իսկ ծառայությունների մատուցման գործընթացը պետք է
հանձնառնի ընկերությունից զատ այլ կազմակերպություն:


Առողջապահության ոլորտի կառավարման տեղեկատվական համակարգ (ԱԿՏՀ). Թեև
Ծրագրից ելնելով դա ուղղակի ազդեցություն չի թողնում, բայց անկատարյալ ԱԿՏՀ-ն
նվազեցնում

է

առողջության

հնարավորությունը,

քանի

որ

վրա

ազդեցության

հիմք

են

արդյունավետ

ընդունվում

միայն

հաստատություններից հավաքված երկրորդային տվյալները:
հանդիսանալ

հսկողության

առողջապահական
Սա կարող է ռիսկ

Ծրագրի համար, քանի որ առողջության վրա ազդեցությունների

մշտադիտարկման համար սկզբնաղբյուրները սահմանափակ կլինեն:

Առողջապահական համակարգերի վրա ազդեցության նվազեցում / բարելավում
Կիրականացվեն ազդեցության նվազեցմանն ուղղված հետևյալ գործողությունները.

Ծրագրի ազդեցության նվազեցում


Մշտական

ուշադրության

կենտրոնում

պահել

ժողովրդագրական

փոփոխությունները Ծրագրի անմիջական տարածքում և աշխատել տեղի
առողջապահական

մարմինների

հետ`

բուժհիմնարկները

համապատասխանում

որոշելու,
են

թե

արդյոք

համայնքի

առկա

կարիքներին:

Անհրաժեշտ կլինի մշտական վերահսկում սահմանել, որպեսզի հնարավոր լինի
կանխատեսել

առողջապահական

ծառայությունների

վրա

յուրաքանչյուր

ազդեցություն վաղ փուլում:


Աջակցել ՀԱՏՀ մշակմանը ` օգտագործելով շրջանի բուժհիմնարկներից վերցված
երկարաժամկետ տվյալները: Հիմնական տվյալների բազա պետք է մշակվի հետևելու
առաջնային և երկրորդական տվյալներին և ցուցանիշներին. Այն կօգտագործվի
`ազդեցության

դրսևորումները,

միջամտությունների

հաջողությունը

վերահսկելու,

ինչպես նաև տեղական իշխանությունների հետ մեկտեղ այդ միջամտությունների
պլանավորման գործընթացին աջակցելու համար:
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Մշակել տեղեկատվական գործուն ռազմավարություններ` ներկայացնելու Ծրագրի դերն
ու

պատասխանատվությունը,

որով

այն

աջակցում

է

առողջապահական

ծառայությունների մատուցմանը ուսումնասիրվող տարածքում:

Աշխատանքային առողջություն, անվտանգություն և շրջակա միջավայրի վերահսկում


Աշխատողները

կենթարկվեն

պարտադիր

բժշկական

զննմանը

աշխատանքային

պայմանագիր կնքելուց առաջ և պարբերաբար աշխատանքի ընթացքում՝ համաձայն ՀՀ
կառավարության 2004 թ հուլիսի 15-ի N 1089-Ն որոշմանը::


Գնահատել առողջության առաջնային պահպանման առկա ծառայություններից օգտվելու
հնարավորությունը Ծրագրի կարիքների համար: Սա պետք է արվի զգուշորեն,
խուսափելու առողջության վրա ազդեցության ռիսկից՝ չկարողանալով պատշաճ ձևով
հոգալ տեղի բնակչության առողջական կարիքները կամ Ծրագրում չընդգրկված
հիվանդներին

զրկել

այդ

ծառայություններից

հավասարապես

օգտվելու

հնարավորությունից:

Սոցիալական զարգացման խնդիրների թեթևացում և լուծում


Փնտրել

դոնոր

կազմակերպությունների

և

ՀԿ-ների

հետ

համագործակցության

հնարավորություններ` ավելի լայն ընդգրկմամբ առողջապահական ծառայությունները
բարելավելու նպատակով: Սրանք պետք է ղեկավարվեն և իրականացվեն Ծրագրից
անկախ, սակայն Ծրագիրը կարող է ինչ-որ չափով աջակցություն ցուցաբերել:

Մնացորդային ազդեցություններ առողջապահական համակարգի վրա
Ակնկալվում

է,

որ

վերը

նկարագրված

ազդեցության

մեղմացմանն

ուղղված

արդյունավետ և շարունակական միջոցառումների կիրառման արդյունքում ուսումնասիրության
տարածքում առողջապահական համակարգերի ազդեցությունը կլինի չեզոք/աննշան դրական:
Հնարավոր է, որ այդ փոփոխությունները տեղի կունենան, և հավանականություն կա, որ
ուսումնասիրության տարածքում դրանք կարող են լինել միջնաժամկետ կտրվածքով:

Սա

կունենա ընդհանուր աննշան / թույլ դրական ազդեցություն առողջապահական համակարգի
վրա:

5.9.15

Պատահարներ և վնասվածքներ

Ծրագրի

ազդեցությունը

ճանապարհա-տրանսպորտային

պատահարների

և

այլ

պաատահական և ոչ պատահական վնասվածքների վիճակագրության վրա
Ծրագրի արդյունքում կավելանա երթևեկությունը Ջերմուկ տանող H-42 և Վայք տանող
M-2 մայրուղիներով, և մի փոքր ավելի քիչ` Սարավան և Գորայք ու մատակարարման շղթայով
մեկ Երևանից ձգվող մի քանի այլ ճանապարհներով: Հավանական է, որ

Ծրագրի
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գործունեության արդյունքում երթևեկության ավելացման հետևանքով ուղղակի և անուղղակի
ամենամեծ ազդեցությունը իրենց վրա կկրեն Ջերմուկը ու Գնդեվազը: Ծրագրի հետ կապված
երթևեկության ազդեցությունը քննարկվում է առանձին գլխում:

Ճանապարհային երթևեկության պատահարների և այլ պատահական և ոչ պատահական
դեպքերի վրա հնարավոր ազդեցություն
Ակնկալվում է, որ պատահարների և վնասվածքների հետ կապված ազդեցությունները
կլինեն հեռահար, դուրս չեն գա շրջանի սահմաններից և առողջության վրա կունենան չափավոր
բացասական ազդեցություն: Հնարավոր է, որ առողջության վրա այդ հետևանքները ի հայտ
կգան՝ որպես առողջության վրա ընդհանուր առմամբ մեծ ազդեցության դրսևորում: Այս
հնարավոր ազդեցությունները կարող են ի հայտ գալ բոլոր հինգ ՊԱՀ-ներում:
Ծրագիրն ունի պատահարների և վնասվածքների թվի մեծացման վրա ազդելու պոտենցիալ
հետևյալ ուղղակի և անուղղակի ձևերով.

Ուղղակի


Ճանապարհային միջանցքներ - Ծրագրի ծավալումը և շահագործման աշխատանքները
կավելացնեն

ճանապարհային

երթևեկությունը

անմիջականորեն

ուսումնասիրվող

տարածքում, ինչպես նաև Երևան և, հնարավոր է, Վրաստան տանող ճանապարհային
միջանցքներին: Սա կներառի ապրանքների և աշխատողների փոխադրումները Ծրագրի
կարիքների

համար:

Աշխատանքների

մաս

կկազմեն

մեծածավալ

հեռահար

բեռնափոխադրումները և մարդատար մեքենաների օգտագործումը, ինչը կարող է
մեծացնել ՃՏՊ-ի վտանգը այդ երթուղիներին:


Ծանր շարժական սարքավորում - ծանր հանքագործական մեքենաների հետ բախվելու
որևէ

հավանականություն

պետք

է

որ

չլինի,

քանի

որ

առաջարկվող

հանքարդյունաբերական տարածքը տեղակայված է մարդկանց բնակավայրերից դուրս: Ի
լրումն, ծանր արդյունաբերական մեքենաների հետ ոչ մի շփում չի լինի, որովհետև
հանքի տեղամասը առանձնացվելու է, իսկ հանքատար ճանապարհները հանրային
օգտագործման համար բաց չեն լինի:

Անուղղակի
Սրանք կարող են վերաբերել ՃՏՊ-ներին, ինչպես նաև սոցիալական պաթոլոգիաների
պատճառով առաջացած ոչ պատահական վնասվածքներին, և ներառում են.


Շրջանում բարելավված տնտեսական վիճակը կարող է ավելի մեծ թվով մարդկանց
ընձեռել մոտորային տրանսպորտային միջոցներ ձեռք բերելու հնարավորություն: Սրա
արդյունքում ճանապարհներին կավելանա շարժիչա-մոտորային տրանսպորտային
միջոցների թիվը` առաջացնելով պատահարների և վնասվածքների հնարավորություն:
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Շրջանում հասարակական կառուցվածքների փոփոխություն հավանական ներգաղթի,
տեղական սովորությունների փոփոխության և հնարավոր սոցիալական անկման
պատճառով: Հանցագործությունը և դրա հետ կապված բռնությունը կարող են աճել`
որպես այս սոցիալական պաթոլոգիաների մաս:

Ճանապարհային երթևեկության առաջ բերած պատահարների և այլ պատահական և ոչ
պատահական վնասվածքների ազդեցության նվազեցման և բարելավման միջոցառումներ
Ծրագրի ազդեցության նվազեցում


Մշակել համայնքի ապահովության և անվտանգության պահպանման պլաններ`
կապված

Ծրագրի

տարբեր

աշխատանքների

հետ:

Այն

պետք

է

ներառի

պատրաստվածության և արագ արձագանքման ծրագրեր թե համայնքի, և թե
աշխատավայրի հետ կապված պատահարների դեպքում: Ծրագիրը պետք է զինված լինի
հրդեհների, փրկարարական աշխատանքների և քիմիական նյութերի արտահոսքերի
դեպքում արագ գործելու կարողություններով, ինչպես նաև ունենա բժշկական օգնության
և արագ արձագանքման պատրաստվածություն:

Աշխատանքային առողջություն, անվտանգություն և շրջակա միջավայրի վերահսկում


Շարժական սարքավորումների և մեքենաների շահագործում Ծրագրի աշխատանքային
առողջության և անվտանգության պահպանման ծրագրի շրջանակում:



Ապահովել արտակարգ իրավիճակներում պատրաստվածության և արձագանքման
համապատասխան կարողություն Ծրագրի տարածքում:



Խստորեն կիրառել թմրանյութերի և ալկոհոլային խմիչքների վերաբերյալ կանոնակարգը
աշխատանքին առնչվող բոլոր մեքենաների օգտագործման ընթացքում, ներառյալ
կապալառուի մեքենաները:

Սոցիալական զարգացման խնդիրների թեթևացում և լուծում


Աշխատել տեղի իշխանությունների և իրավապահ մարմինների հետ` խթանելու
ճանապարհային երթևեկության կանոնների պահպանում և համայնքի բնակիչներին
տեղեկացնել արագության թույլատրելի սահմանների մասին

Ճանապարհային երթևեկության պատահարների և այլ պատահական ու ոչ պատահական
դեպքերի մնացորդային ազդեցությունը
Վերը նկարագրված միջոցները կիրառելու պարագայում կարճաժամկետ մնացորդային
ազդեցությունը համարվում է չափավոր, իսկ երկարաժամկետ ազդեցությունը` չեզոք:
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Աղյուսակ 5.9.9.Ազդեցության ամփոփում – Համայնքի առողջություն և անվտանգություն
Ենթակատեգորիա
Ուղղություն Տարածման
Տևողություն
Ազդեցություն
Ազդեցություն
սահմաններ
(նախնական)
(հետագա)
Կենսապայմանների
հետ կապված
վարակիչ
հիվանդություններ
Հիվանդակիր
միջատների
միջոցով տարածվող
հիվանդություններ
Հողի, ջրի և
թափոնների հետ
կապված
հիվանդություններ
Սեռական
ճանապարհով
փոխանցվող
վարակներ,
ներառյալ
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ
Սնունդ և
սննդառություն
Ոչ վարակիչ
հիվանդություններ
Առողջության
բնապահպանական
դետերմինանտներ
Առողջության
սոցիալական
դետերմինանտներ

Մշակութային
առողջապա
հություն

Առողջապահական
ծառայու
թյուններ և
համակարգեր
Վնասվածքներ և
պատահար
ներ, ՃՏՊ-եր
Անվտանգության
կոնֆլիկտներ

Բացասական

Տեղային

Միջին

Չափավոր
(բացասական)

Աննշան

Բացասական

Տեղային

Կարճաժամկետ

Աննշան

Աննշան

Բացասական

Տեղային

Միջին

Չափավոր
(բացասական)

Փոքր
(բացասական)

Բացասական

Շրջանային

Հեռահար

Շատ բարձր
(բացասական)

Չափավոր
(բացասական)

Բացասական

Տեղային

Կարճաժամկետ

Բացասական

Տեղային

Երկարաժամկետ

Բացասական

Շրջանային

Միջին

Մեծ
(բացասական)

Աննշան

Դրական

Տեղային

Միջին

Չափավոր
(դրական)

Չափավոր
(դրական)

Փոքր
(բացասական)
Չափավոր
(բացասական)

Աննշան
Չափավոր
(դրական)

Բացասական

Տեղային

Երկարաժամկետ

Փոքր
(բացասական)

Աննշան
(Չափավոր
դրական եթե
իրականաց
վում են
սոցիալական
զարգաց
մանը ուղղված
հաջողված
ձեռնարկումներ
)

Բացասական

Տեղային

Միջին

Չափավոր
(բացասական)

Փոքր (աննշան)

Բացասական

Շրջանային

Երկարաժամկետ

Մեծ
(բացասական)

Չափավոր
(բացասական)

Բացասական

Տեղային

Կարճից-միջին
տևողության

Մեծ
(բացասական)

Փոքր
(բացասական)
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5.10 Մշակութային ժառանգություն
Ամուլսարի Ծրագրի շրջանակներում մշակութային ժառանգության նկատմամբ տեղի
ունեցող հնարավոր ազդեցությունները ներառում են հնագիտական վայրերի վրա ուղղակի
ֆիզիկական ներգործություն` շինարարության և հանքարդյունահանման հետևանքով: Ծրագիրն
իրականացվում է հարուստ հնագիտական տարածաշրջանում, որտեղ ավելի քան տասնհինգ
հազար տարվա վաղեմության վկայություններ կան, որոնք ձգվում են վաղ միջնադարից մինչև
մեր օրերը: Տարածաշրջանը, որը շրջապատում է Ծրագրի տարածքը, համակողմանի գիտական
հետազոտության դեռևս չի ենթարկվել, և հնարավոր է, որ այս հետազոտության միջոցով
բացահայտվի Հայաստանի նախապատմությունը, հատկապես պալեոլիթի և նեոլիթի ժամանակաշրջանները, որոնք լավ բացահայտված չեն այս տարածաշրջանում կամ Հայաստանում
առհասարակ: Բացի սկզբնական հետազոտությունների արդյունքում բացահայտված վայրերից,
Ծրագրի տարածքում կա նաև չբացահայտված հնագիտական վայրերի բացահայտման մեծ
պոտենցիալ: Սկզբնական հետազոտությունների արդյունքում Ծրագրի տարածքում կամ մերձակայքում կառուցված ժառանգության կամ զբոսաշրջության վայրեր չեն հայտնաբերվել:

5.10.1 Ծրագրի գործողությունների ազդեցությունը մշակութային ժառանգության վրա
Գնահատումն ուղղված է հնագիտական մշակութային ժառանգության նկատմամբ հնարավոր ուղղակի ֆիզիկական ազդեցություններին, որոնք կարող են ֆիզիակական խաթարմամբ
ներգործել տվյալ վայրի գիտական կամ բացահայտված մշակութային արժեքի վրա: Ուղղակի
ֆիզիկական ազդեցության օրինակները ներառում են հողի խաթարումը և հնագիտական վայրի
տեղահանումը հողի հարթեցման, փորվածքների կամ այլ՝ տարածքի նախապատրաստման
աշխատանքների պատճառով: Ցանկացած վայրում, ուր հողախաթարման, կառուցապատման
կամ աշխատանքային գործունեությունը ներխուժում է մշակութային ժառանգության ռեսուրսների տարածք, այս ուղղակի ֆիզիկական ազդեցությունը տեղի կունենա: Այսպիսով, ուղղակի
ֆիզիկական ազդեցության տարածքն իր մեջ կներառի Ծրագրի հետևյալ բաղադրիչների
զբաղեցրած տարածքները.


Էրատո բացահանք



Տիգրանես և Արտավազդես բացահանք



Դատարկ ապարների լցակույտ (ԴԱԼ) և դրա հետ կապված նստվածքների ավազան



Արդյունահանված հանքաքարի կույտ, մանրացված հանքաքարի և ցածր պարունակությամբ
հանքաքարի կույտեր



Հողի բերրի շերտի կույտեր



Ջարդիչ կայան
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Լիցքավորման կայան



Բեռնատարների կայանատեղի և վարչական գրասենյակներ



Պայթուցիկների պահեստարան



Հանքատար ճանապարհներ (մոտ 30 մետրանոց լայնությամբ միջանցք)



Մերձատար ճանապարհներ (մոտ 10 մետրանոց լայնությամբ միջանցք)



Վերգետնյա փոխակրիչ հոսքագիծ (մոտ 30 մ լայնությամբ միջանցք)



Փոխակրիչի բեռնաթափման կառույց



Կույտային տարրալվացման հրապարակ, ներառյալ՝
o

Կույտային տարրալվացման հարթակ

o

Մշակման ավազան և հեղեղաջրերի ավազաններ

o

Կոնտակտային ջրերի ավազան

o

Ջրերի կենսաբանական մաքրման կայան

o

ԱԴՎ հանգույց

o

Գրասենյակներ և լաբորատորիաներ



Կենցաղային կեղտաջրերի մաքրման կայաններ



Կենցաղային և ոչ վտանգավոր արդյունաբերական թափոնների աղբավայր



Կենցաղային և արտադրական թափոնների աղբավայր



Շինարարության աշխատողների ժամանակավոր ճամբար



Արփա գետի պոմպակայան



Ավազահանքեր և քարհանքեր շինանյութերի համար



Շինարարության համար նախատեսված ժամանակավոր տարածքներ
Բացահանքի այս մեծաքանակ բաղադրիչներից բացի, բացահանքի առավել փոքր ենթա-

կառույցների շինարարությունը, ինչպես օրինակ՝ ջրագծերը և էլեկտրահաղորդման գծերը, ևս
կարող են ազդել մշակութային ժառանգության հուշարձանների վրա: Այն հողատարածքները,
որոնք ենթակա են հողի խաթարման, որպես շինարարության փուլային աշխատանքների և
նախապատրաստման մաս, ինչպես շինհրապարակների տարածքը և շինարարության մերձատար ճանապարհները նույնպես կարող են հանգեցնել մշակութային ժառանգության հուշարձանների նկատմամբ ուղղակի ֆիզիկական ազդեցության: Քանի որ շինարարական բոլոր այս
բաղադրիչների տեղադրությունը դեռևս հստակեցված չէ, նրանց առնչվող ազդեցությունները
պետք է գնահատվեն իբրև հետ-ԲՍԱԳ համալրումների մաս,՝ համաձայն Ծրագրի մշակութային
ժառանգության կառավարման Պլանի (CHMP):
Ծրագրի տարածքների մեծ մասում Ծրագրի շինարարության փուլում սպասվում են
ուղղակի ֆիզիկական ազդեցություններ: Ծրագրի հետևանքով կխախտվի մոտավորապես 920
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հեկտար հողատարածք: Հնագիտական հուշարձանների վրա շահագործման ազդեցությունները
տեղի կունենան միայն նոր բացահանքների տարածքների սկզբնական բացման փուլում, քանի
որ հնագիտական ռեսուրսները լեռնային վայրերում սովորաբար գտնվում են մակերեսին մոտ:
Ծրագրի տարածքի շրջանակներում նախնական հետախուզական աշխատանքներով բացահայտված հավանական մշակութային ժառանգության հուշարձանների վրա ազդեցությունների
մեծամասնությունից կարելի է խուսափել կամ մեղմացել նախքան շինարարական աշխատանքների իրականացումը: Հնագիտական մնացորդների համար, որոնք չեն հայտնաբերվել նախքան
շինարարությունը, առկա է վնասման հավանականություն շինարարության կամ շահագործման
փուլում:

Նախապես

չբացահայտված

մշակութային

ժառանգության

հուշարձանների

խաթարումը նվազեցնելու համար Ծրագիրը շինարարության և շահագործման փուլերում
կիրառելու է Պատահական Գտածոների Ընթացակարգ:

5.10.2 Ազդեցության կանխատեսման մեթոդաբանություն
Մշակութային

ժառանգության

վայրերի

ուղղակի

ֆիզիկական

ազդեցության

ուժգնությունը որոշվում է ֆիզիկական վնասի աստիճանով: Այսպիսի ազդեցությունները
ուղղակի և մշտական են, եթե մեկ անգամ հնագիտական վայրը վնասվել է կամ ձևափոխվել,
ապա իր կորցրած արժեքն այլևս չի կարող վերականգնվել: Մշակութային ժառանգության
նկատմամբ ազդեցության ուժգնության մեթոդաբանության կիրառումն ամփոփված է Աղյուսակ
5.10.1-ում:

1

Փոփոխության
ուժգնություն
Աննշան

2

Ցածր

3

Չափավոր

4

Բարձր

Աղյուսակ 5.10.1. Փոփոխության մասշտաբի ուժգնություն
Փոփոխության նկարագրություն
Ֆիզիկական վիճակում ոչ մի տեսանելի փոփոխություն:
Հուշարձանի մի փոքր մաս կորսվել է կամ վնասվել՝ հանգեցնելով գիտական
կամ մշակութային արժեքի կորստի:
Հուշարձանի մի փոքր մաս կորսվել է կամ վնասվել՝ հանգեցնելով գիտական
կամ մշակութային արժեքի էական կորստի:
Ողջ տեղամասը վնասվել է կամ կորսվել՝ հանգեցնելով գիտական կամ
մշակութային արժեքի ամբողջական կամ գրեթե ամբողջական կորստի:

Հնագիտական ժառանգության վրա ազդեցությունների հետևանքներ են համարվում
Հայաստանի պատմության կամ նախապատմության մասին գիտական տեղեկատվության
կորուստը և մշակութային սեփականության ոչնչացման իրավական հետևանքները, որոնք
սահմանված

են

Հայաստանի

Հանրապետության

պատմության

և

մշակույթի

անշարժ

հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին 2003թ.ի
օրենքում և Հայաստանի Ընդերքի մասին օրենսգրքում:
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Ծրագրի տարածքում բացահայտված հուշարձանները բաժանվել են վեց զգայնության
կատեգորիաների ըստ Աղյուսակ 5.10.2-ում սահմանված չափանիշի:

1

2

3

4

5

6

Աղյուսակ 5.10.2. Մշակութային ժառանգության ռեսուրսի զգայունության մասշտաբը
Ռեսուրսի
Ռեսուրսի նկարագրություն
զգայնությունը
Հնագիտական խմբերի կամ արբանյակային պատկերների վերլուծությամբ
Չգնահատված
նախապես բացահայտված հուշարձան, որը վերստին չի այցելվել կամ գնահատվել
մշակութային ժառանգության զգայնության սանդղակով:
Հուշարձան, որը գնահատվել է իբրև շատ փոքր գիտական և/կամ մշակութային
1
Աննշան
արժեք կրող և/կամ շատ տարածված, որը կարելի է հեշտությամբ փոխարինել այլ
հուշարձանների տվյալներով:
Հուշարձան, որը համարվել է գիտական կամ մշակութային արժեքի տեսանկյունից
Փոքր
ցածր կարևորություն ունեցող: Կարող է փոխարինվել: Արժեքը պաշտոնապես
ճանաչված չէ:
Հուշարձան, որը համարվել է գիտական կամ մշակութային միջին կարևորություն
ունեցող: Ունի փոխարինման սահմանափակ հնարավորություն: Արժեքը հաճախ
Միջին
ճանաչվում է տարածաշրջանի մակարդակով և ռեսուրսները կարող են արդեն իսկ
պաշտպանված լինել տեղական, կամ պետական օրենսդրությամբ, բայց ճանաչված
որպես տեղական նշանակության ռեսուրս:
Հուշարձան, որը համարվել է գիտական և մշակութային տեսանկյունից մեծ
կարևորության արժեք ունեցող վայր: Ունի տեղափոխման խիստ սահմանափակ
հնարավորություն: Արժեքը հաճախ ճանաչված է պետականորեն և ռեսուրսներն
Բարձր
արդեն իսկ պաշտպանված են պետական օրենսդրությամբ: Բարձր զգայունությամբ
հուշարձանները որակվում են որպես չկրկնվող մշակութային ժառանգություն,
ինչպես որ սահմանված է ՄՖԿ կատարողական ստանդարտ 8-ում:
Գիտական կամ մշակութային արժեքի տեսանկյունից շատ բարձր կարևորության
հուշարձան: Առանց փոխարինման հնարավորության: Արժեքը հաճախ ճանաչված
է միջազգայնորեն և ռեսուրսներն արդեն իսկ կարող են պաշտպանվել են
Շատ բարձր
պետական օրենսդրությամբ և միջազգային կոնվենցիաներով: Շատ բարձր
զգայունությամբ վայրերը որակվում են որպես կարևորագույն մշակութային
ժառանգություն, ինչպես որ սահմանված է ՄՖԿ կատարողականի ստանդարտ 8ում:

Հավանական մշակութային ժառանգության բոլոր հուշարձանները, որոնք բացահայտվել
են ԲՍԱԳ նախնական հետազոտություններով, հետազոտվել են դաշտային հետախուզական
աշխատանքների արդյունքում մասնագիտացված հնագետների կողմից: Այնուամենայնիվ,
առանց ներգործության արագ հետազոտման մեթոդները, որոնք կիրառվել են նախնական

1

Հատված 6.2-ում ազդեցության ուժգնության գնահատման մեթոդաբանությունը չի ներառում քննարկվող
հուշարձանի ռեսեպտոր զգայնության մակարդակը: Այս վերլուծության նպատակից ելնելով աննշան
զգայնությամբ
մշակութային
ժառանգության
ռեսուրսների
նկատմամբ
ազդեցությունների
նշանակությունը գնահատվելու է մեկ աստիճանով ավելի ցածր քան նմանատիպ ազդեցությունների
ուժգնությունը փոքր զգայնությամբ ռեսուրսների դեպքում: Արդյունքում՝ առավել նշանակալի
ազդեցությունը աննշան զգայնությամբ հուշարձանի նկատմամբ՝ փոքր է. բարձր ուժգնությամբ
ազդեցությունը աննշան զգայնությամբ հուշարձանի նկատմամբ իրենից ներկայացնում է ցածր
նշանակության ազդեցություն:
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ուսումնասիրության ժամանակ, թույլ չեն տվել յուրաքանչյուր հավանական մշակութային
ժառանգության հնավայրում գնահատել հուշարձանի զգայնությունը:
Դաշտային

հետախուզական

աշխատանքներով

բացահայտված

մշակութային

ժառանգության հավանական 138 հուշարձաների զգայնությունը գնահատվել է Աղյուսակ 5.10.2ում սահմանված չափորոշիչներով: Զգայնության բնորոշումն իրականացվել է հայկական
հնագիտական խմբի կողմից դաշտային հետախուզական աշխատանքներով բացահայտված
հուշարձաններում լրացուցիչ ուսումնասիրություններով, ներառյալ գնահատման համար
իրականացված
հնագիտական

պեղումները:
խմբի

ERM-ի

կողմից

հնագետները

փաստագրված

մի

վերստին
շարք

այցելել

հուշարձաններ

են

Հայկական

և

գնահատել

հուշարձանների զգայնությունը՝ կիրառելով Աղյուսակ 5.10.2-ում ընդգծված սանդղակը:
Զգայնության գնահատումն իրականցվել է հուշարձանների տարբեր տիպերի կարևորությունը
բնորոշելու նպատակով, ինչպես նաև տեղեկացնելու Ծրագրի ԲՍԱԳ-ից (Բնապահպանական և
սոցիալական

ազդեցության

գնահատում)

հետո

ներկայացվող

հանձնարարականները՝

հնարավոր ազդեցությունները մեղմելու համար: Մշակութային ժառանգության չգնահատված
հուշարձանների զգայնությունը, որոնք կարող են Ծրագրի արդյունքում ազդեցություն կրել,
բնորոշվելու է Ծրագրի Մշակութային ժառանգության կառավարման պլանով նախատեսված
հնագիտական հետազոտությունների և գնահատումների շրջանակներում:

5.10.3 Հավանական ազդեցության կանխատեսվող ուժգնություն
Հավանական մշակութային ժառանգության բոլոր հուշարձանները, որոնք բացահայտվել են
ԲՍԱԳ նախնական հետազոտություններով, հետազոտվել են դաշտային հետախուզական
աշխատանքների արդյունքում մասնագիտացված հնագետների կողմից: Այնուամենայնիվ,
առանց ներգործության արագ հետազոտման մեթոդները, որոնք կիրառվել են նախնական
ուսումնասիրության ժամանակ, թույլ չեն տվել յուրաքանչյուր հավանական մշակութային
ժառանգության հնավայրում գնահատել հուշարձանի զգայնությունը:

5.10.4 Մշակութային ժառանգության հուշարձանների զգայունությունը
Հայտնի

հուշարձանների

վրա

հավանական

ազդեցությունների

ուժգնությունը

Ծրագրի

տարածքում հաստատվել է Ծրագրի նախագծային չափագրության վրա՝ մասնավորապես
Ծրագրի առաջարկվող զբաղեցրած տարածքում հուշարձանների քարտեզագրմամբ: Քարտեզի
թարմացման արդյունքում հայտնաբերվեց 81 հավանական հնագիտական հուշարձան Ծրագրի
զբաղեցրած տարածքում կամ Ծրագրի զբաղեցրած տարածքից 50մ շառավղով: Հուշարձանները
ներառում են.
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1 միջին կարևորության հուշարձան



9 աննշան կարևորության հուշարձան, և



71 հուշարձան չգնահատված կարևորության:

70 հայտնի կամ հավանական հուշարձանների ակնհայտ կենտրոնական կետերը գտնվում
են Ծրագրի զբաղեցրած տարածքում, ցույց տալով, որ այս բոլոր հուշարձանները կամ դրանցից
գրեթե յուրաքանչյուրը կարող են ենթարկվել բարձր ուժգնության ազդեցության Ծրագրի
շինարարության ընթացքում: Եվս 11 հայտնի կամ հավանական հուշարձանների ակնհայտ
կենտրոնական կետերը տեղակայված են Ծրագրի զբաղեցրած տարածքից 50մ շառավղի
սահմաններում: Ծրագրի զբաղեցրած տարածքում և նրա շրջակա 50մ շառավղով տարածքում
տեղակայված հուշարձանների զգայնությունը և գիտական կարևորությունը գնահատվելու է
իբրև

հետ-ԲՍԱԳ-ի

պարտականությունների

մաս՝

ինչպես

նկարագրված

է

Ծրագրի

Մշակութային Ժառանգության Կառավարման Պլանում (CHMP):

5.10.5 Մշակութային ժառանգության հուշարձանների նկատմամբ ազդեցությունների
հավանական նշանակությունը
Մշակութային ժառանգության հուշարձանների վրա հավանական ազդեցությունների
նշանակությունը հիմնված է Ծրագրի ազդեցությունների ուժգնության և մշակութային
ժառանգության ռեսուրսների զգայնության համատեղ աղյուսակների վրա:
Ընդհանուր առմամբ 81 հավանական հնագիտական հուշարձան կարող է Ծրագրի
զարգացման արդյունքում հավանական ազդեցություն կրել:
Օգտագործելով

գնահատման

մեթոդաբանությունը,

այս

վայրերի

զգայունությունը

միավորվել է ազդեցության ուժգնության հետ, որոշելու համար ազդեցության նշանակությունը:
Առաջարկվող Ծրագրի բաղադրիչների շինարարությունը կարող է հանգեցնել հետևալ
ազդեցություններին2:


ԿՏՀ և հարակից կառույցներ. Բարձր ուժգնության ազդեցություններ չգնահատված
ազդեցության 45 հավանական հուշարձանների վրա, տեղակայված Ծրագրի զբաղեցրած
տարածքում

և

չափավոր

ազդեցություններ

չգնահատված

զգայնության

հինգ

հավանական հուշարձանների վրա Ծրագրի զբաղեցրած տարածքից 50մ շառավղով;

2

Հավանական մշակութային ժառանգության չգնահատված զգայնությամբ հուշարձանների վրա
ազդեցությունների նշանակությունը գնահատել հնարավոր չէ, քանզի հուշարձանների զգայնության
գնահատում չի իրականացվել:
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Էրատոյի

և

Տիգրանես-Արտավազդեսի

բացահանքեր.

Բարձր

ուժգնության

ազդեցություններ ութ աննշան նշանակության ռեսուրսների և մեկ ցածր նշանակության
ռեսուրսի վրա,


ԴԱԼ և հարակից կառույցներ. Բարձր ուժգնության ազդեցություն աննշան զգայնության
մեկ հուշարձանի վրա և տասներեք չգնահատված զգայնության հուշարձանների վրա:
Չափավոր

ուժգնության

ազդեցություն

չգնահատված

զգայնության

երկու

հուշարձանների վրա, զբաղեցրած տարածքից 50մ սահմաններում, և


Փոխակրիչի

միջանցք

և

մերձատար

ճանապարհներ.

Բարձր

ուժգնության

ազդեցություններ չգնահատված զգայնության երեք հավանական հուշարձանների վրա և
չափավոր ուժգնության մեկ ազդեցություն չգնահատված զգայնության երեք հավանական
հուշարձանի վրա
Գնահատված զգայնության տասը մշակութային ժառանգության հուշարձանների վրա
հավանական ազդեցությունների նշանակալիությունն ամփոփ ներկայացված է Աղյուսակ
5.10.3-ում :

Աղյուսակ 5.10. 3. Գնահատված մշակութային ժառանգության հուշարձանների վրա հավանական
ազդեցությունների նշանակալիությունը
Տեղամասի
Ծրագրի բաղադրիչի
Զգայունություն/
Ազդեցության
Ազդեցության
համարը
տեղամաս
կարևորություն
ուժգնություն
նշանակություն
79
ԴԱԼ
Աննշան
Միջին
Փոքր
85
Էրատոյի բացահանք
Աննշան
Բարձր
Փոքր
86
Էրատոյի բացահանք
Աննշան
Բարձր
Փոքր
87
Էրատոյի բացահանք
Փոքր
Բարձր
Չափավոր
88
Էրատոյի բացահանք
Աննշան
Բարձր
Փոքր
89
Էրատոյի բացահանք
Աննշան
Բարձր
Փոքր
Տիգրանես90
Արտավազդեսի
Աննշան
Բարձր
Փոքր
բացահանք
Տիգրանես91
Արտավազդեսի
Աննշան
Բարձր
Փոքր
բացահանք
Տիգրանես92
Արտավազդեսի
Աննշան
Բարձր
Փոքր
բացահանք
Տիգրանես93
Արտավազդեսի
Աննշան
Բարձր
Փոքր
բացահանք

Հավանական մշակութային ժառանգության հուշարձանների վրա ազդեցությունների
մեծամասնությունը

առաջ

է

գալու

առաջարկվող

ԿՏՀ

և

հարակից

կառույցների

շինարարությունից՝ ազդեցություն ունենալով չգնահատված զգայնության հիսուն հավանական
հուշարձանների վրա: Ընդհանուր առմամբ, 45 հավանական մշակութային ժառանգության
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հուշարձանները տեղակայված են առաջարկվող ԿՏՀ-ի Ծրագրի զբաղեցրած տարածքում,
մինչդեռ ևս հինգ հուշարձան գտնվում են ԿՏՀ-ի, ԱԴՎ հանգույցի, հողակույտերի, ջրատար
խողովակաշարի և նրանց հետ առնչվող Ծրագրի զբաղեցրած տարածքներից 50մ շառավղով
սահմաններում:

ԿՏՀ-ի

զբաղեցրած

տարածքում

գտնվող

քառասուներեք

հավանական

հուշարձան ենթարկվելու են բարձր ուժգնության ազդեցությունների, մինչդեռ հինգ հավանական
հուշարձան, որոնք տեղակայված են ԿՏՀ-ից 50մ շառավղի սահմաններում, ենթարկվելու են
միջին ուժգնության ազդեցությունների:
Առաջարկվող

դատարկ ապարների լցակույտի շինարարությունը կարող է

հանգեցնել չափավորից բարձր ուժգնության ազդեցությունների չգնահատված կարևորության 16
հուշարձանների նկատմամբ: Տասներեք հավանական հուշարձան գտնվում է Դատարկ
ապարների լցակույտի՝ Ծրագրի զբաղեցրած տարածքում և ենթարկվելու է բարձր ուժգնության
ազդեցությունների, մինչդեռ երկու հավանական հուշարձան՝ տեղակայված ԴԱԼ-ից 50մ
շառավղի սահմաններում ենթարկվելու են միջին ուժգնության ազդեցությունների: Այս
հուշարձանների գիտական կարևորությունը դաշտային հետախուզական աշխատանքների
արդյունքում նրանց բացահայտումից հետո գնահատված չէ: Աննշան զգայնության մեկ
հուշարձան

փոքր

նշանակալիության

Հայկական

հնագիտական

ազդեցության

կենթարկվի

ԴԱԼ-ի

կառուցման

արդյունքում:

մերձատար

ճանապարհի,

հուշարձանների

տիպերը

ԿՏՀ

և

խմբի

կողմից

ԴԱԼ-ի

ներառում

Փոխակրիչի

տարածքում
են

միջանցքի,

հայտնաբերված

դամբարաններ,

հիմնական

հավանական

դամբարանախցեր,

դամբարանաբլուրներ, ձկան ժայռապատկեր և նրան առնչվող տաճար, բրոնզեդարյան
դամբարանաբլուրներ,

Էնեոլիթյան

արտեֆակտերի

սփռվածքներ,

բրոնզեդարյան

ամրաշինական կառույցներ, պատերի մնացորդներ և դիտակետ- աշտարակների հիմքեր:
Հիմնվելով հայկական հնագիտական խմբի կողմից ներկայացված հավանական հուշարձանների
տիպերի վրա մնացյալ հուշարձանների զգայնությունը, ամենայն հավանականությամբ
տատանվում է աննշանից մինչև բարձր, ինչը կարող է հանգեցնել ցածրից մինչև անընդունելի
նշանակության հավանական ազդեցությունների:
Դաշտային

հետախուզական

աշխատանքների

արդյունքում

այս

հուշարձանների

հայտնաբերումից ի վեր նրանց գիտական կարևորությունը չի գնահատվել, և հետևաբար, նրանց
գիտական կարևորությունն անհայտ է: Այնուամենայնիվ, մի շարք հավանական ազդեցություն
կրող հուշարձաններ բնորոշվել են իբրև հավանական դամբարաններ կամ դամբանաբլուրներ:
Եթե այս հուշարձանները դամբարաններ են, դրանք պետք է դիտարկել իբրև բարձրից մինչև
շատ բարձր զգայնության հուշարձաններ, և Ծրագրի բաղադրիչների ստեղծման արդյունքնում
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բարձր ուժգնության ազդեցությունները հանգեցնելու են շատ բարձրից մինչև անընդունելի
նշանակալիության ազդեցությունների:

5.10.6 Ազդեցությունների մեղմացում
Հետագա հետազոտություններն իրականացվել են հայտնի մշակութային ժառանգության
հուշարձանների արժեքն ու մշակութային առնչություններն ավելի լավ հասկանալու համար:
Ծրագրի

մշակութային

ժառանգության

կառավարման

պլանը

նախագծվել

է

հատուկ

կառավարման միջոցառումներ իրականացնելու նպատակով, որպեսզի նվազագույնի հասցվի
հայտնի և անհայտ մշակութային ժառանգության հուշարձանների վրա ազդեցությունները: Այս
պլանն իր մեջ կներառի Ծրագրի կողմից իրականացվելիք հետևյալ ընդհանուր մեղմացուցիչ
միջոցառումները:

Տարբեր

մեղմացուցիչ

ռազմավարություններ

կկիրառվեն

տարբեր

հուշարձանների վրա՝ հիմնվելով նրանց զգայունության և հավանական ազդեցությունների
ուժգնության վրա:
Մեղմացուցիչ միջոցառումներ մինչև շինարարություն սկսելը

(ա) Շրջանցում
Ուղղակի հնագիտական ազդեցությունների մեղմացման նախընտրելի միջոցներից է
դրանց շրջանցումը՝ Ծրագրի նախագծման միջոցով: Հիմնվելով մշակութային ժառանգության
հետազոտությունների արդյունքների վրա, Ծրագրի մի շարք բաղադրիչներ արդեն տեղափոխվել
են՝ հնագիտական վայրերի վրա ազդեցություններից խուսափելու համար: Դրանց մեջ են
մտնում կույտային տարրալվացման հրապարակը և նախապես ծրագրված շինարարական
մերձատար ճանապարհը, որն անցնում է Որոտան գետի հովտով: Այլընտրանքները քննարկվել
են գլուխ 5-ում:

(բ) Լրացուցիչ մակերեսային հետախուզական աշխատանքներ
Առ այսօր Ծրագրի նախատեսվող զբաղեցրած տարածքի մոտ 80 տոկոսը ենթարկվել է
հնագիտական որոշակի հետախուզության: Ծրագրի շրջակայքում արդեն իսկ բացահայտված
հնագիտական հուշարձանների զգալի թիվը հուշում է, որ զբաղեցրած տարածքի չհետազոտված
մասերում կարող են լինել լրացուցիչ, դեռևս չբացահայտված հնագիտական հուշարձաններ: Այս
տարածքներում իրականացվելու են լրացուցիչ մակերեսային հետախուզական աշխատանքներ:
Լրացուցիչ

հուշարձանների

շրջանցման

միջոցառումներ

հայտնաբերման
կամ

պեղումներ

դեպքում

ազդեցությունները

կիրականացվեն

այս

հավանական ազդեցությունները մեղմելու և կառավարելու նպատակով:

(գ) Պեղումներ

մեղմացնելու

հուշարձաններում՝
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Այն դեպքում, երբ հավանական հնագիտական հուշարձանները հնարավոր չլինի
շրջանցել, այսինքն՝ այն ամբողջությամբ կամ մասամբ կկորսվի կամ կվնասվի, կիրականացվեն
պեղումներ՝ գիտական ամբողջականությունը և այդ հուշարձանի նշանակությունը գնահատելու
համար՝ գտածոների և մշակութային ինֆորմացիայի վերականգնման միջոցով: Ծրագիրը
կցուցաբերի

փուլային

մոտեցում

գնահատելիս,

թե

որ

հուշարձանները

ամբողջական

պեղումների կարիք ունեն և ինչպիսին պիտի լինի դրանց պեղման տարածքը: Առաջարկվող
Ծրագրի բաղադրիչների զբաղեցրած տարածքում գտնվող հավանական հուշարձանները
կենթարկվեն

հնագիտական

դաշտային

գնահատման3՝

հնագիտական

հատկանիշների,

կառույցների, շերտերի, գտածոների և այլ ռեսուրսների առկայությունը բնորոշելու համար, ինչը
կիրականացվի սահմանափակ և թիրախավորված պեղումների ծրագրի միջոցով: Եթե
նմանատիպ ռեսուրսներ առկա են, ապա դաշտային գնահատումը կբնորոշի նրանց բնույթը,
տիրույթը և հնագիտական անխաթարությունը:
Առաջարկվող

Ծրագրի

բաղադրիչներից

50մ

շառավղի

սահմաններում

գտնվող

հավանական հուշարձանները կհետազոտվեն միևնույն եղանակով՝ նպատակ ունենալով
հաստատել հուշարձանի առկայությունը և բացահայտել նրա սահմանները: Բացի այդ,
բացահանքերի տարածքում ցածր և աննշան կարևորության հուշարձաններից նմուշ կենթարվի
հնագիտական
զգայնության

գնահատման,
աստիճանը:

որպեսզի

Պեղումների

հաստատվի

այս

հուշարձաններին

մարտավարություն

կմշակվի

վերագրված

պարզելու

համար

նմանատիպ հուշարձանների խմբի պատկանելությունը հնագիտական հուշարձաններին,
ժամանակակից

քարակույտերին

կամ

հողակույտերին

կամ

էլ

բնական

լանդշաֆտի

հատկանիշներին:
Հնագիտական պեղումները միջոց կծառայեն հաստատելու կամ հիմնավորելու համար
հուշարձանի զգայնության աստիճանը: Եթե պարզվի, որ հուշարձանն ունի միջին կամ ավելի
մեծ զգայնություն, ապա

գիտական գրանցման և հետազոտման միջոցով տվյալների

հավաքագրման պեղումներ կիրականացվեն, որպեսզի նվազեցվի կորուստը: Հուշարձանի
պեղման առանձնահատուկ մարտավարություններ կմշակվեն և կիրականացվեն ՀՀ Մշակույթի
Նախարարության խորհրդատվությամբ՝ մասնավորապես ՀՀ Մշակույթի Նախարարության
կազմում Պատմա-մշակութային ժառանգության պահպանման ծառայության և Վայոց Ձորի և
Սյունիքի մարզպետների հետ:
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Պեղումները կիրականացվեն միջազգային փորձին համապատասխան՝ որակավորված
հնագետների կողմից: Հուշարձանները կենթարկվեն կանոնավոր պեղումների, նախքան դրանք
Ծրագրի

գողծողություններից

ազդեցություն

կկրեն:

Պեղումները

կիրականացվեն

ստրատիգրաֆիկ շերտերում՝ օգտագործելով ձեռքի գործիքներ: Հողը զգուշությամբ կհեռացվի
գտածոների վրայից, որոնք կպահվեն հետագա ուսումնասիրության և պահպանման համար:
Պեղումները կարձանագրվեն նկարներում, թվային լուսանկարներում և մանրամասն դաշտային
նշումներում: Ըստ անհրաժեշտության, կիրականացվեն հատուկ անալիզներ, ինչպես օրինակ
մարդու ոսկրաբանական կամ C14 թվագրության: Տվյալները և գտածոները կենթարկվեն
անալիզների և կգրանցվեն հնագիտական զեկույցներում, ինչպես արտացոլում է ժամանակակից
միջազգային փորձը: Պեղված հուշարձաններից ի հայտ եկած գտածոները և գիտական
նմուշները

կպահվեն

համապատասխան

տեղական

թանգարաններում

կամ

համալսարաններում:
Շինարարության փուլի մեղմացում. Պատահական գտածոների ընթացակարգ
Քանի որ առկա է Ծրագրի տարածքում չբացահայտված հնագիտական հուշարձանների
հայտնաբերման հավանականությունը, մշակվել է Պատահական գտածոների ընթացակարգ:
Ընթացակարգն ուղղված կլինի հողային աշխատանքների ընթացքում բացահայտվելիք բոլոր
գտածոներին՝ հետևյալ միջոցառումների իրականացման միջոցով.


Համապատասխան անձնակազմի և պայմանագրով աշխատողների ուսուցում պատահական
հնագիտական գտածոների

ճանաչման, դրանց հետ վարվելակերպի և արձագանքի

ուղղությամբ;


Հուշարձանների զննության իրականացում, նախքան շինարարական աշխատանքների
սկիզբը, երբ հողը մաքրված է ,



Հնագետների տեղաբաշխումը շինարարության վայրերը վերահսկելու համար, որպեսզի
վերջիններս

ուղղորդեն

հնագիտական

գտածոների

ճանաչման

և

արձագանքման

գործընթացը հողային աշխատանքների իրականացման ընթացքում,


Արձանագրությունների կազմում պատահական գտածոներին արձագանքելու համար,
ներառյալ

աշխատանքի

ժամանակավոր

դադարեցումը

գտածոների

վայրում և գնահատում հնագիտական մոնիտորինգի միջոցով;


Անհրաժեշտության դեպքում պետական մարմինների ծանուցում,

հայտնաբերման
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Պատահական գտածոների գնահատման և պեղումների արագացված ընթացակարգերի
կիրառում, ազդեցությունների սահմանափակման համար, միաժամանակ

նվազեցնելով

շինարարական աշխատանքների ուշացումները, և


Մոնիտորինգային

գործունեության

և

պատահական

գտածոների

արձագանքման

վերստուգիչ գրանցումերի վարում:
Պատահական գտածոների ընթացակարգերը իրականացվելու են նաև հանքի շահագործման
ընթացքում, սակայն միայն այն դեպքերում, երբ հողային աշխատանքները կարող են ազդել
նախկինում անհայտ հնագիտական հուշարձանների վրա: Եթե Ծրագրի վերանախագծմամբ
հնարավոր չլինի շրջանցել ցածր կամ աննշան մշակութային ժառանգության հուշարձանները,
ապա

պատահական

գտածոների

ընթացակարգը

կծառայի

որպես

այս

մշակութային

ժառանգության հուշարձանների վրա ազդեցությունների մեղմացման առաջնահերթ միջոց:

5.10.7 Մոնիտորինգ և աուդիտ
Մեղմացուցիչ միջոցառումների ռազմավարությունների արդյունավետությունը գնահատելու
համար անհրաժեշտ մոնիտորինգը և աուդիտի պլանվորումը սահմանված են Աղյուսակ 5.10.4ում:

Աղյուսակ 5.10.4. Մշակութային ժառանգության մոնիտորինգ և աուդիտ
Մշակութային ժառանգության աղբյուրներ
Մոնիտորինգային Սկզբնական վիճակ
Ծրագրի տարածքում մշակութային
մոտեցում
ժառանգության
ոլորտի
հետախուզություններն իրականացվել
են 2010թ. սկզբին: Ծրագրի տարածքում
իրականացվել է ընդամենը 6 հետիոտն
դաշտային
հետախուզություն:
Այս
հետազոտությունները բացահայտել են
487
հայտնի
կամ
հավանական
մշակութային
ժառանգության
հուշարձան: Առաջարկվող Ծրագրի
շինարարությունը
կարող
է
ազդեցություն ունենալ 81 հավանական
կամ հայտնի և անհայտ թվով
չհայտնաբերված հուշարձանների վրա:
Էական ազդեցություններ
Ուղղակի
ֆիզիկական
ազդեցություններ
հայտնի
չբացահայտված հնագիտական հուշարձանների վրա

և

Շինարարության և շահագործման
փուլի աշխատանքները կարող են
էականորեն
վնասել
և/կամ
ամբողջովին վերացնել 81 հայտնի կամ
հավանական
հնագիտական
հուշարձան,
որոնք
գտնվում
են
Ծրագրի զբաղեցրած տարածքում կամ
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Ծրագրի զբաղեցրած տարածքից 50մ
շառավղի սահմաններում:
Շինարարության և շահագործման
աշխատանքները կարող են վնաս
հասցնել Ծրագրի տարածքում եղած
չբացահայտված
հնագիտական
հուշարձաններին:
Հատուկ գործողություններ
Մակարդակ
2 Մշակութային ժառանգության կառավարման պլանը (ՄԺԿՊ) սահմանում է քայլեր
Կառավարման
մշակութային ժառանգության հուշարձանների վրա Ծրագրի հավանական
պլան
ազդեցությունների նվազեցման ուղղությամբ: ՄԺԿՊ-ի մեջ մտնում են մշակութային
ժառանգության հուշարձանների պահպանության հետ կապված հետևյալ
պարտավորությունները, որոնք հիմնված են Ծրագրի ԲՍԱԳ-ում նշված
մեղմացուցիչ միջոցառումների վրա.
 Հայտնի մշակութային ժառանգության հուշարձանների շրջանցում և նշագծում,
 Լրացուցիչ մակերեսային հետախուզություն և հնագիտական գնահատում, և
հնարավոր հնագիտական տվյալների հավաքագրմանն ուղղված պեղումներ,
 Պատահական
գտածոների
ընթացակարգում
արձանագրությունների
և
միջոցառումների կիրառում (մակարդակ 3 SSPS),
 Ծրագրի անձնակազմի ապահովում մշակութային ժառանգության մասին
իրազեկման դասընթացներով, և
 Խորհրդակցություն շահագրգիռ կողմերի, այդ թվում՝ ՀՀ Մշակույթի
նախարարությունը, ինչպես նաև Վայոց Ձորի և Սյւոնիքի մարզպետների,
Ջերմուկի և Գնդեվազի համայնքների ղեկավարների հետ:
Մակարդակ
ՍԳԸ-ներ

3

ՄԺԿՊ 2-րդ մակարդակի պարտականությունները կիրականացվեն պատահական
գտածոների ընթացակարգի (ՊԳԸ) միջոցով, և լրացուցիչ մակարդակ 3 ՍԳԸ-ներ
կմշակվեն ՄԺԿՊ-ում նշված պարտականությունները բավարարելու համար: ՊԳԸ
ապահովում է Ծրագրի հողային աշխատանքների հնագիտական մոնիտորինգի
իրականացման և յուրաքանչյուր հավանական էական նշանակության մշակութային
ժառանգությանն (պատահական գտածո) արձագանքելու գործընթացը, որը կարող է
անսպասելիորեն հանդիպել Ծրագրի շինարարության կամ շահագործման
ժամանակ:
Լրացուցիչ
մակարդակ
3
ՍԳԸ-ներ
կմշակվեն
ՄԺԿՊ
պարտականություններն իրագործելու համար, կապված վայրի նշագծման և
լրացուցիչ հետազոտության ու պեղումների հետ:
Մշակութային
ժառանգության
մոնիտորինգի Ռազմավարություն
Մոնիտորինգ
ռազմավարություն
Շրջանցում
Մշակութային
Ծրագրի մի շարք տարրեր,
վերանախագծման միջոցով և ժառանգության
որոնք
սկզբնապես
հայտնի
մշակութային հուշարձանների վրա գտնվում էին Որոտան
ժառանգության
ազդեցությունների
գետի
հովտում,
հուշարձանների նշագծում
մեղմացման
համար տեղափոխվել
են
առավել նախընտրելի մշակութային
Ազդեցություններ
միջոցը շրջանցելն է:
ժառանգության
վրա
հայտնի
ազդեցություններից
մշակութային
խուսափելու համար: Եթե
ժառանգության
լրացուցիչ հուշարձաններ
հուշարձանների
հայտնաբերվեն
Ծրագրի
վրա
բաղադրիչներից
50մ
շառավղով
չուսումնասիրված
տարածքում, ապա դրանք
կնշագծվեն, հետագայում
այդ վայրերը շրջանցելու
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Մակերեսային
հետախուզություն
պեղումներ

Ազդեցությունները
չբացահայտված
հնագիտական
հուշարձանների
վրա

և

Պատահական գտածոների
ընթացակարգ/Հնագիտական
մոնիտորինգ

Ծրագրի
մի
շարք
բաղադրիչներ
հնագիտական
հետախուզության չեն
ենթարկվել:
Հավանական
չբացահայտված
հնագիտական
հուշարձանների վրա
այս
տարածքներում
ազդեցությունները
նվազեցնելու
նպատակով
հետախուզություն
կիրականացվի:

Ծրագրի
ՊԳԸ
ներառում
է
պարտավորություն
տեղում՝ հնավայրում
ունենալ
հնագիտական
վերահսկող(ներ) ողջ
հողաշինարարական
աշխատանքների
ընթացքում:
ՄԺԿՊ
ներառում
է
պարտավորություն
ապահովել
Ծրագրի
աշխատակազմին
հնագիտական
ռեսուրսների
ճանաչման
դասընթացով՝
աշխատակազմի
կողմից հավանական
մշակութային
ռեսուրսների
բացահայտման
ունակությունը
բարձրացնելու
նպատակով:

համար:
Արհեստավարժ
հնագետները
կիրականացնեն
առանց
միջամտության, Ծրագրի
բաղադրիչների
հետիոտնային
ուսումնասիրություն: Այս
ուսումնասիրություններն
ուղղված
կլինեն
հնագիտական
հուշարձանների
վերգետնյա
ցուցիչների
բացահայտմանը:
Եթե
հայտնաբերվեն միջին կամ
բարձր
կարևորության
հուշարձաններ,
ապա
լրացուցիչ
պեղումներ
իրականացնելու
կարիք
կարող է առաջանալ:
Արհեստավարժ հնագետը
(հնագետները) կվերահսկի
բազմաթիվ շինարարական
գործողություններ Ծրագրի
տարածքում
և
կտրամադրի
ցպահանջ
աջակցություն
Ծրագրի
աշխատակազմի
կողմից
հավանական
Պատահական գտածոների
հայտնաբերման դեպքում:
Ծրագրի աշխատակազմին
կտրամադրվի
հավանական
մշակութային
ժառանգությունների
ճանաչման դասընթաց և
ՊԳԸ-ում
սահմանված
ընթացակարգեր:

5.10.8 Մնացորդային ազդեցություններ
Մշակութային

ժառանգության

հուշարձանների

վրա

մնացորդային

անցանկալի

ազդեցությունները դասակարգվում են աննշանից մինչև փոքր, ընդունելով, որ վերը նշված
մեղմացուցիչ միջոցառումները իրականացվել են որպես Ծրագրի մշակութային ժառանգության
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կառավարման պլանի մաս: Սա նաև ենթադրում է, որ բարձր կամ շատ բարձր կարևորության
չհայտնաբերված կամ չգնահատված հուշարձան Ծրագրի տարածքում չկա: Հավանական
չմեղմացված ազդեցությունների նշանակությունը Ծրագրի զբաղեցրած տարածքում գնահատվել
է իբրև մեկ չափավոր, ինը ցածր և յոթանասունմեկ անհայտ նշանակության: Մեկ չափավոր
ազդեցությունը տեղի կունենա Էրատոյի բացահանքի կառուցման հետևանքով: Ինը ցածր
ազդեցությունները կհետևեն Էրատո և Տիգրանես-Արտավազդես բացահանքերի կառուցմանը և
ԴԱԼ-ի տեղակայմանը: Մեղմացման միջոցառումների կիրառումը կնվազեցնի այս ազդեցությունների նշանակությունն առնվազն մեկ աստիճանով, չափավորից՝ փոքրի կամ փոքրից՝
աննշանի, կախված կիրառվող մեղմացման միջոցառումներից: Հուշարձանի պեղումները կարող
են նվազեցնել ազդեցությունը մեկ աստիճանով՝

մեղմացնելով ազդեցությունը գիտական

տվյալների հավաքագրման միջոցով: Ծրագրի նախագծի փոփոխման միջոցով հուշարձանների
շրջանցումը կկանխի ուղղակի ֆիզիկական ազդեցությունները մշակութային ժառանգության
հուշարձանների վրա՝ նվազեցնելով ազդեցությունների ուժգնությունը երկու աստիճանով՝ միչև
աննշան կամ չեզոք աստիճանի: Անորոշ նշանակության ազդեցություններ կլինեն չգնահատված
մշակութային ժառանգության ևս 71 հուշարձանների վրա նույնպես: Սրանք կլինեն Ծրագրի
զբաղեցրած տարածքում ԿՏՀ-ի, ԱԴՎ հանգույցի, ԴԱԼ-ի, հիմնական մերձատար ճանապարհի,
փոխակրիչի միջանցքի և Ծրագրի ենթակառուցվածքներիների հետ կապված այլ տարածքներում տեղակայված չգնահատված զգայնության մշակութային ժառանգության հուշարձանների
վրա ազդեցությունների արդյունքում: Կախված նախատեսված հուշարձանների գնահատման
արդյունքից, որքան բարձր են Ծրագրի չմեղմացված ազդեցությունները մշակութային ժառանգության նկատմամբ, այնքան անընդունելի կարող են դրանք լինել: Մեղմացման միջոցառումների կիրառումը կնվազեցնի այս ազդեցությունների նշանակությունը առնվազն մեկ կամ ավելի
աստիճանով՝ կախված կիրառվող միջոցառումից:

5.10.9 Եզրակացություն
Ընդհանուր առմամբ, հայտնի մշակութային ժառանգության վրա Ծրագրի ազդեցությունները կսահմանափակվեն աննշանից մինչև չափավոր՝ պայմանավորված այս մեղմացուցիչ
միջոցառումների իրականացմամբ, որոնք համապատասխանում են ազգային և միջազգային
կիրառելի չափանիշներին: Չգնահատված զգայնության հավանական մշակութային ժառանգության հուշարձաններրի վրա ազդեցությունները կսահմանվեն իբրև Ծրագրի հետ-ԲՍԱԳ պարտավորություններ: Ամուլսարի հանքավայրի շահագործման Ծրագիրը նաև դրական ազդեցություն կունենա Հայաստանի մշակութային ժառանգության վրա: Ծրագրի հետ առնչվող
հնագիտական հայտնագործությունները և հետազոտությունները Ամուլսարի նախաձեռնության

770

տարածքում զգալի ներդրում կունենան Հայաստանի անցյալի

գիտական և մշակութային

ընկալման համար: Զգալի ներուժի ամրապնդում կիրականացվի նաև գործունեության և
միջազգային

համագործակցության

արդյունքում՝

հովանավորվելով

Ծրագրի

կողմից՝

ի

կատարումն նրա մշակութային ժառանգության կառավարման ծրագրի:

Մշակութային ժառանգության վրա
ուղղակի
ֆիզիկական
հետևանքներ

Պեղումներ,
հարթեցում,
և այլ հողային աշխատանքներ:
Ծանրաքաշ
մեքենաների
երթևեկությունը հնագիտական
հուշարձանների վրայով, հատկապես թաց
եղանակին:

Չզ

X

X

Չ-

Մեղմացման միջոցառումներ

Կառավարման պլան

 Մակերեսային լրացուցիչ հետազոտություններ անհայտ հուշարձանների
կարևորությունը գնահատելու համար,
որոնք հնարավոր չէ շրջանցել Ծրագրի
վերանախագծմամբ:
 Պատահական գտածոների ընթացակարգի կիրառում, ներառյալ անձնակազմի և պայմանագրով աշխատողների ուսուցումը:
 Ծրագրի զբաղեցրած տարածքի փոփոխություն մշակութային ժառանգույթան
հուշարձանները հնարավոր վայրերում
շրջանցելու համար
 Պետական իշխանությունների կողմից
մշակութային ժառանգության
պեղումների իրականացում` համաձայն ՀՀ օրենսդրության և ՄՖԿ կատարողական ստանդարտ 8-ով սահմանված չափանիշների:
 Հայտնի հուշարձանների կամ բարձր
տեսանելությամբ մեծ հավանականության տարածքների նշագծում, ինչը
հնարավորությւոն կտա շրջանցել
զգայուն տարածքները:

Մշակութային ժառանգության
կառավարմա
ն պլան`
ներառյալ
Պատահակա
ն գտածոների
ընթացակար
գը
(Հավելված
8.17)

ԵԺ

Նշանակալիություն (3)

ԿԺ

Աշխ

Փուլ (2)

Շ

Առաջնային
ընդունող(1)

Աղբյուր

Ազդեցություն

Աղյուսակ 5.10.5. Ազդեցությունների ամփոփում – Մշակութային ժառանգություն

Չ-

Պայթեցում,
Մշակութատատանում.
յին ժառանԾանրաքաշ
գության կամեքենաների
 Հայտնի հնագիտական վայրերի և
ռավարման
տեղափոբարձր պոտենցիալով տարածքների շուրջ պլան` ներխում հնաՉզ X
X
Չզ Չզ
համապատասխան բուֆերային գոտինեառյալ Պագիտական
րի և արգելված տարածքների հիմնում:
տահական
հուշարձանգտածոների
ների սերտ
ընթացակարմերձակայգը
քում
Ծանոթագրություն՝
(1)
Առաջնային ընդունողներ: Ա = աշխատողներ, Բ = բնակիչներ, Ֆլ = ֆլորա, Ֆա = ֆաունա, Ազ = ազգային
(2)
Ծրագրի փուլ: Շ = շինարարություն, Աշխ = աշխատանքներ
(3)
Ակնկալվող նշանակության վարկանիշային աղյուսակ: ԿԺ = կարճաժամկետ՝ մեղմացուցիչ միջոցառումների
իրականացմամբ, ԵԺ = երկարաժամկետ՝ մեղմացուցիչ միջոցառումների իրականացմամբ, Զ - = զգալի բացասական,
Չ - = չափավոր բացասական, Չզ = չեզոք,
Չ + = չափավոր բարելավված, Է + = էականորեն բարելավված
Մշակութային ժառանգության վրա
անուղղակի ֆիզիկական
հետևանքներ
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5.11.1 Էկոհամակարգային ծառայությունների դիտարկում
5.11.2 Ներածություն
Էկոհամակարգային

ծառայությունները

մարդու

բարեկեցությանը

և

Ծրագրի

կատարմանն ուղղված էկոհամակարգերից ստացվող ուղղակի կամ անուղղակի օգուտներն են:
Դրանք, որպես կանոն, բաժանվում են 4 տիպերի (հիմնված է 2003թ. հազարամյակի շեմին
Էկոհամակարգային ծառայությունների գնահատման վրա) և ներառում են՝ (i) մատակարարման
ծառայությունները, որոնք էկոհամակարգերից ստացվող ապրանքները կամ արտադրանքն են,
ինչպիսիք են՝ սննդամթերքը, փայտանյութը, մանրաթելը և քաղցրահամ ջրերը, (ii) կարգավորող
ծառայությունները, որոնք նպաստում են մարդու բարեկեցությանը՝ էկոհամակարգերի միջոցով
կառավարելով

բնական

պրոցեսները/երևույթները,

ինչպիսիք

են

օրինակ՝

կլիմայի

կարգավորումը, վարակների/հիվանդությունների վերահսկումը, էրոզիայի կանխարգելումը, ջրի
հոսքի

կարգավորումը

և

բնական

աղետներից

պաշտպանությունը,

(iii)

մշակութային

ծառայությունները, որոնք էկոհամակարգերի ոչ նյութական օգուտներն են, ինչպիսիք են՝
ռեկրեացիան, էսթետիկ հաճույքն ու հոգևոր արժեքները, և (iv) օժանդակ ծառայությունները,
որոնք անհրաժեշտ են մնացած ծառայությունների սպասարկման համար:
Նպատակը

«առաջնահերթ»

էկոհամակարգային

ծառայությունների

վրա

Ծրագրի

ազդեցությունների մեղմացումն է, որպեսզի Ծրագրի զարգացումից, շահագործումից ու ապա
փակումից հետո այն օգուտները, որոնք մարդիկ քաղում են այդ ծառայություններից հետագայում էլ պահպանվեն: Նույնը վերաբերում է նաև Ծրագրի կողմից օգտագործվող և դրանից
կախում ունեցող ծառայություններին, որոնց նպատակը Ծրագրի նախագծված շահագործման
ժամկետի ընթացքում կայուն մատակարարման ապահովումն է:
Սույն ակնարկում նկարագրվում են ելակետային իրավիճակում Ծրագրի ազդակիր
տարածքի էկոհամակարգերից մարդկանց կողմից ստացվող օգուտները:
Դա բացատրում է «առաջնահերթ էկոհամակարգային ծառայությունները» սահմանող
գործընթացը, որից կախված են մարդիկ, և փաստաթղթում նկարագրված և Ծրագրին առնչվող
սոցիալական ու կենսաֆիզիկական փոփոխությունները համարում է ծառայություններ: Այն
դեպքերում, երբ բացասական հետևանքներ են կանխատեսվում՝ այդ էկոհամակարգային
ծառայություններից ստացվող օգուտների պահպանման նպատակով մեղմացման միջոցառումներ են առաջարկվում: Այն նաեւ նկարագրում է առաջնային ծառայությունները, որոնցից
կախված է Ծրագիրը գործառնական կատարման առումով:
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5.11.2 Մոտեցում և մեթոդներ
Ընդհանրական մոտեցման բացատրություն
Էկոհամակարգային ծառայությունների նկատմամբ կիրառվող մոտեցումը հիմնված է
Համաշխարհային ռեսուրսների ինստիտուտի կողմից մշակված ուղեցույցների և գործիքների
վրա1
Վերլուծությունը ներառում է հետևյալ քայլերը.
1. Բացահայտել էկոհամակարգային ծառայությունները, որոնց դեպքում Ծրագիրը կարող է
ազդել մատակարարման վրա:
2. Բացահայտել այս ծառայությունների սպառողներին և շահառուներին:
3. Ընտրել առաջնային էկոհամակարգային ծառայություններ (այս ծառայությունների բացահայտումը, որոնցից շահառուները մեծ կախվածություն ունեն:)
4. Ստեղծել առաջնահերթ էկոհամակարգային ծառայությունների հենք՝ հաշվի առնելով օգտագործման ընթացիկ մակարդակները,
5. Կանխատեսել որպես հենք ընթացիկ մակարդակների օգտագործմամբ առաջնահերթ էկոհամակարգային ծառայությունների վրա ազդեցությունները (դրանց մատակարարումը,
համապատասխանության դեպքում օգտագործումը կամ օգուտները), և
6. Մեղմացնել օգուտների պահպանման նպատակով առաջնահերթ էկոհամակարգային ծառայությունների վրա Ծրագրի ազդեցությունները:
Ինչպես նաև, այն էկոհամակարգային ծառայությունների վրա Ծրագրի ազդեցությունների
գնահատումը, որոնցից օգտվում կամ կախված են այլոք: Վերլուծության մեջ հաշվի է առնվել
նաև Ծրագրի կախվածությունը էկոհամակարգային ծառայություններից, որի նպատակն այս
դեպքում Ծրագրի իրագործման ամբողջ ընթացքում հնարավոր կատարողական ցուցանիշների
պահպանության ապահովումն էր:
Վերլուծությունն այդ կապակցությամբ ներառում է հետևյալ քայլերը.
1. Բացահայտել առաջնահերթ էկոհամակարգային ծառայությունները (այն ծառայությունները,
որոնցից Ծրագիրը մեծապես կախված է, և որոնք ունեն սահմանափակ այլընտրանքներ),
2. Կանխատեսել Ծրագրի իրագործման ողջ ընթացքում էկոհամակարգային ծառայությունների
մատակարարման փոփոխությունները և դրանց հետ կապված օգուտները,

1

1

Լանգսբերգ Ֆ., Օզմենթ Ս., Սթիքլեր Մ., Հեննինգեր Ն., Թրիվիկ Ջ., Վեն Օ., Մոք Ջ, 2011թ. Էկոհամակարգային
ծառայությունների վերանայում ազդեցությունների գնահատման համար: Համաշխարհային ռեսուրսների ինստիտուտ: http://www.wri.org/publication/ecosystem-services-review-for-impact-assessment.
Լանդսբերգ Ֆ., Թրեվիկ Ջ., Հենինգեր Ն., Սթիքլեր Մ., Վեն Օ., Ավարտված կլինի 2013թ վերջին քարրորդում:
Էկոհամակարգային ծառայությունները ազդեցության գնահատման մեջ՝ քայլ առ քայլ մեթոդ: Համաշխարհային
ռեսուրսների ինստիտուտ: Վաշինգտոն: Հասանելի է հետևյալ հղումով՝
http://www.wri.org/sites/default/files/weaving_ecosystem_services_into_impact_assessment.pdf
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3. Գնահատել առաջնահերթ էկոհամակարգային ծառայությունների փոփոխության հետ
կապված կատարողական ցուցանիշների անկումը, և
4. Բացաահայտել կատարողական ցուցանիշների հաստատման նպատակով առաջնահերթ
էկոհամակարգային ծառայություններից Ծրագրի կախվածության կառավարման համար
անհրաժեշտ միջոցառումները:
Վերլուծության համար օգտագործված տեղեկատվությունը ձեռք է բերվել 2008 և 2014 թթ.
անցկացրած տարբեր բնապահպանական ու սոցիալական հետազոտություններից ու գնահատումներից, որոնք ներառում են հետևյալ նյութերը՝


Հողային ծածկույթի և հողօգտագործման քարտեզագրական նյութեր,



Բուսականության ուսումնասիրություն և դասակարգում,



Կենսաբազմազանության և էկոհամակարգերի ուսումնասիրություններ,



Էթնոբուսաբանական ուսումնասիրություն,



Գյուղատնտեսական հետազոտություն,



Ապրուստի միջոցների հետազոտություն, 2014թ.,



Ջրի ուսումնասիրություններ,



Սեզոնային հովիվների մարդահամար, որն իրականացվել է 2012թ. օգոստոս և սեպտեմբեր
ամիսներին, և



Առողջության վրա ազդեցության արագ գնահատում
2014թ. շահառուների հետ անցկացրած հարցազրույցները և նպատակային խմբի հետ հան-

դիպումները անց են կացվել տեղական գյուղերում (Գորայք, Սարավան, Գնդեվազ) կազմակերպված որպես սոցիալական ազդեցության գնահատման գործընթացի մաս: Հանդիպումներում մասնակցել են նաև Խնձորեսկ գյուղի սեզոնային հովիվները և Ջերմուկ քաղաքի
բնակիչները: Նպատակային խմբի յուրաքանչյուր հանդիպումը և հարցազրույցը անց է կացվել
հայերեն և համընթաց թարգմանվել է անգլերեն: Նպատակային խմբի հանդիպումները և
հարցազրույցները կառուցվել են ըստ արձանագրի, որի ուղղորդմամբ մասնակիցները քննարկել
են էկոհամակարգային ծառայությունների օգտագործումը և դրանցից կախվածությունը, ինչպես
նաև

ծառայություններից

առաջնահեթություն

ստացած

սահմանել

առավելությունները:

ծառայությունների

Մասնակիցներին

համար

և

սահմանել

խնդրել

են

առաջնային

ծառայություննների մատուցող ոլորտերը՝ ինչպես ավելի մանրամասն նկարագրված է
ներքևում: 2015թ. մի շարք հարցազրույցներ եւ նպատակային խմբերի հետ հանդիպումներ են
տեղի ունեցել գյուղացիների (Գորայք, Սարավան, Գնդեվազ), Ջերմուկի բնակիչների եւ
Խնձորեսկ գյուղի սեզոնային հովիվների հետ: Դրանք ուղղված են բարելավվելու հողերի
օգտագործման

փոփոխության

նկատմամբ

մարդկանց

ընկալման

կարողությունը

և
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ներգրավվելու էկոհամակարգի ծառայությունների մեջ, ինչի համար կարող են անհրաժեշտ
լինել մեղմացնող միջոցներ եւ դրանք ընդունելու բնակչության պատրաստակամությունը:
էկոհամակարգային ծառայությունների վրա Ծրագրի ազդեցությունների գնահատում
Ծրագրի շինարարության, շահագործման կամ ավարտման արդյունքում էական
փոփոխությունների ենթակա էկոհամակարգային ծառայությունների բացահայտման և պատկերման նպատակով էկոհամակարգային կամ բնական բուսականության տեսակի մատակարարման ծառայությունները քարտեզագրված էին Ծրագրի գործողությունների և ենթակառուցվածքների տարածքների վրա: Էկոհամակարգերը կարող են ազդեցություն կրել, քանի որ
դրանք գտնվում են Ծրագրի ֆիզիկական տարածման գոտու ներսում կամ որովհետև Ծրագիրն
առաջ կբերի կենսաֆիզիկական կամ սոցիալական փոփոխություններ, որոնք կարող են փոխել
վերջիններիս օգտագործումը կամ օգտագործման չափը, որից մարդիկ կարող են օգուտ քաղել:

Առաջնայան մոտեցում
Նույնիսկ,
փոփոխության

եթե

Ծրագրի

ենթարկվի՝

հետևանքով

ծրագրի

ազդակիր

էկոհամակարգային
տարածքում

մատակարարումը

էկոհամակարգերի

կողմից

մատուցվող ոչ բոլոր էկոհամակարգային մատակարարման ծառայությունները ազդեցության
կենթարկվեն այն չափով, որպեսզի էական ազդեցության ենթարկվի շահառուների բարեկեցությունը:
Այդ

պատճառով,

ՇՄԱ

գնահատման

մեջ

շեշտը

դրվում

է

«առաջնահերթ»

էկոհամակարգային ծառայությունների վրա. դրանք այն ծառայություններն են, որոնք, ամենայն
հավանականությամբ, կենթարկվեն Ծրագրի ազդեցություններին և այդ դեպքում փոփոխությունները կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ ազդակիր համայնքների բարեկեցության վրա:
Գնահատման համար անհրաժեշտ է մարդկանց կողմից էկոհամակարգի օգտագործման
արդյունքում ստացվող օգուտների և իրենց բարեկեցությունն ու ապրուստի միջոցները ապահովվելու նպատակով այդ օգուտներից վերջիններիս կախվածության չափի վերաբերյալ
տեղեկատվություն: Այս տեղեկությունները ձեռք են բերվել նպատակային խմբի հանդիպումների
միջոցով:

Առաջնահերթությունների

բացահայտման

գործընթացում

էկոհամակարգային

ծառայությունները համեմատվել են մատչելի կամ այնպիսի այլընտրանքների հետ, որոնցից
կախվածության մակարդակը ցածր է:
Մինչդեռ որոշ էկոհամակարգային ծառայություններ մարդու բարեկեցությանն են խթանում, մնացածները՝ անուղղակի օժանդակում են այլ ծառայություններին: Օրինակ՝ անասնաբուծությունը եկամուտի ստացման կամ սննդամթերքի արտադրության միջոցով մարդկանց
բարեկեցության տեսանկյունից ուղղակի արժեք է հանդիսանում, մինչդեռ խոտհունձը
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անուղղակիորեն նպաստում է անասնաբուծությանը: Առաջինները կոչվում են «վերջնական
ծառայություններ», իսկ վերջինները՝ «միջանկյալ ծառայություններ»: Սույն վերլուծության մեջ
միջանկյալ

ծառայություններն

արդեն

դիտարկվել

են

համապատասխան

վերջնական

ծառայությունների շրջանակներում:
Նպատակային խմբի հանդիպումների և հարցազրույցների ընթացքում օգտագործված
արձանագիրը գործողության մեջ է դնում առաջնային էկոհամակարգային ծառայությունները.
I.

Բարեկեցությանն ուղղակի կամ անուղղակի կերպով նպաստող էկոհամակարգային
ծառայությունների սահմանումը:

II.
III.

Կարևոր էկոհամակարգային ծառայությունների սահմանումը:
Էկոհամակարգային ծառայությունների մատուցման վայրը (որտեղ են դրանք մատուցվում):

IV.
V.

Օգտագործման աստիճանի, կախվածության և առավելությունների որոշումը:
Այլընտրանքների ընդունումը:
Նկար 5.11.1-ում ներկայացված որոշումների կայացման սխեմայում արտացոլված են առաջ-

նահերթ

էկոհամակարգային

ծառայությունների

բացահայտման

համար

օգտագործված

չափանիշները.
1. Ծրագրի շահագործման արդյունքում էկոհամակարգային ծառայությունների մատուցումը
կամ կիրառումը (քանի որ ծառայությունները մատուցվում են այն էկոհամակարգերից,
որոնք գտնվում են Ծրագրի շահագործման ուղղակի կամ անուղղակի ազդեծության տակ,
կամ Ծրագիրը կարող է ազդեցություն ունենալ դրանց սպառողների կարողությունների
վրա):
2. Էկոհամակարգային

ծառայությունների

վրա

Ծրագրի

ազդեցությունները

կարող

են

հանգեցնել մարդկանց կողմից ստացվող օգուտների փոփոխության,
3. Ծառայություններից

ստացվող

օգուտները

կարևոր

են

շահառուների

ընդհանուր

բարեկեցության համար,
4. Շահառուները չունեն կամ խիստ սահմանափակ կենսունակ այլընտրանքներ ունեն իրենց
բարեկեցութունը ապահովող ծառայությունների փոխարինման համար:
Գործընթացը կենտրոնանում է ծառայությունների այն գործոնների վրա, որոնց վրա ազդելով
Ծրագիրը ունակ է համապատասխան միջամտությունների միջոցով ազդել ծառայության
մատակարարման կամ օգտագործման վրա, օրինակ՝ Հողի ձեռքբերման և կենսակերպի
վերականգնման պլանի և Ծրագրի ազդեցության գոտու կառավարման պլանի միջոցով: Այդ
պատճառով ծառայություններն առաջնահերթ են համարվել միայն եթե համարվել է, որ
Ծրագիրը կարող է էականորեն ազդել դրանց մատակարարման կամ օգտագործման վրա:
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Նկար 5.11.1 Ծրագրի կողմից ազդեցության ենթարկված էկոհամակարգային առաջնային
ծառայությունների սահմանման համար որոշումներ կայացնելու համակարգ

Յուրաքանչյուր առաջնահերթ էկոհամակարգային ծառայության կտրվածքով ազդակիր
շահառուների կողմից ստացվող ընթացիկ սոցիալ-տնտեսական օգուտները սահմանվել և
հնարավորինս կապվել են դրանց օգտագործման մակարդակի հետ: Սա օգտագործվել է
էկոհամակարգային ծառայության մատակարարման Ծրագրին վերաբերող փոփոխություններից բխող ելակետային իրավիճակում էկոհամակարգային ծառայություններից ստացվող
օգուտների փոփոխությունների էկստրապոլյացիայի նպատակով:
Էկոհամակարգային ծառայություններից Ծրագրի կախվածության գնահատում
Առաջնահերթ էկոհամակարգային ծառայությունները «այն ծառայություններն են,
որոնցից ուղղակիորեն կախված են Ծրագրի գործողությունները»:2 Ծրագիրը կարող է վտանգել
իր

սեփական

ապագա

կենսունակությունը

կամ

արտադրողականությունը,

եթե

դրա

շահագործման նախատեսվող ժամկետի ընթացքում վտանգի այն ծառայությունները, որոնցից
կախված է կամ, եթե այդ ծառայությունները վտանգի ենթարկվեն ուրիշների կողմից:
Այդ պատճառով վերանայվել են Ծրագրի համար անհրաժեշտ ծառայությունների
մատակարարման մատչելիությունն ու մակարդակը:
Նկար 5.11.2-ում ցույց է տրված առաջնահերթ էկոհամակարգային ծառայությունների
նույնականացման գործընթացը՝ հաշվի առնելով Ծրագրի կախվածությունը էկոհամակարգային
ծառայություններից:

2

Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա (ՄՖԿ). 2012. Շրջակա միջավայրի և սոցիալական կայունության

վերաբերյալ ՄՖԿ կատարողական չափանիշները,
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
(վերջին անգամ ուսումնասիրվել է 05/22/2013).
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Նկար 5.11.2-ում ներկայացված որոշումների կայացման սխեմայում արտացոլված են
առաջնահերթ էկոհամակարգային ծառայությունների նույնականացման համար օգտագործված
հետևյալ չափանիշները.
1.

Ծրագրի գործողություններին ուղղակիորեն նպաստող ծառայություն,

2.

էկոհամակարգը կարող է փոփոխվել Ծրագրի շահագործման ընթացքում՝ հանգեցնելով
գործառնական ռիսկերի, կամ

3.

Նախագծված աշխատանքային արտադրողականության ձեռքբերման համար Ծրագիրը
կենսունակ այլընտրանքներ այս ծառայության փոխարինման համար չունի:
Ծրագրի կողմից յուրաքանչյուր առաջնահերթ էկոհամակարգային ծառայությունից

ապագայում ստացվող օգուտները և մատակարարումը կանխատեսվել են՝ հիմնվելով և արտաքին՝ Ծրագրից անկախ, և Ծրագրից կախված էկոհամակարգի փոփոխության գործոնների վրա:

Նկար 5.11.2. Էկոհամակարգային առաջնային ծառայությունները սահմանելու
համար որոշում կայացնելու համակարգը, որից կախված է ծրագիրը

5.11.3 Ծրագրի պոտենցիալ ազդեցություններն էկոհամակարգային ծառայությունների վրա
Ծրագրի ազդակիր տարածքում էկոհամակարգային ծառայությունների նկարագրություն
Հիմնականում, որպես զբաղվածության և բարեկեցության աղբյուր,

ելակետային

իրավիճակում էկոհամակարգային ծառայություններից ձեռքբերած առավելություններից կախվածությունը համեմատաբար բարձր է, և դա պայմանավորված է գյուղական ենթատեքստի և
ավանդական կամ վատ գյուղատնտեսության գերակշռությամբ: Ազգային մակարդակում,
գյուղական

վայրերում

զբաղվածության

76%

ապահովում

է

գյուղատնտեսությունը,

որսորդությունը և անտառաբուժությունը, և Ծրագրի ազդեցության տակ գտնվող տարածքում
գյուղատնտեսության կարևորությունը նույնիսկ ավելի ակնհայտ է:
Միս

և

կաթ

անասնապահությամբ,

ստանալու
որն

նպատակով

իրականացվում

է

տեղական
ամառային

համայնքները
արածեցման

զբաղվում

են

համակարգով:

Անասուններին ամեն օր արածեցնում են Ամուլսարի շրջակայքի լեռանային արոտավայրերում
և անասունների արածեցման նպատակով հողի վարձակալությունը թույլ է տրվում այլ տեղանք-
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ների հովիվներին (հիմնականում Որոտանի հովտից), ովքեր բնակվում են տարածքից զգալի
հեռավորությունների վրա:
Ամռան ընթացքում անասուններին խնամելու նպատակով սեփականատերերը հաճախ
հովիվներ են վարձում: Հովիվների մի մասը տեղաբնակ են, իսկ մնացածը բնակվում են
սեզոնային ճամբարներում և իրենց հետ բերում են նաև իրենց ընտանիքները: Հիմնականում
իրականցվում է խոշոր եղջյուրավոր անասունների սեզոնային անասնապահություն, որի
նպատակը կաթի ստացումն է: Կաթն ամեն օր Գորայքից ընդունվում է Աշտարակ-Կաթ
ընկերության կողմից, որը հանդիսանում է երկրի խոշորագույն կաթնամթերք արտադրող
ընկերություն:
Որոտանի հովտի ու Ամուլսարի շրջակայքի արոտավայրերը հիմնականում բարձր որակ
ունեն՝ օժտված լինելով սննդատարրերով և բարձր արտադրողականությամբ: Հնձված խոտն
օգտագործվում է անասուններին ձմռանն անասնակերով ապահովելու նպատակով, ինչպես
նաև

վաճառվում

է

ավելի

քիչ

արտադրողական

տարածքների

այլ

անասունների

սեփականատերերին: Խոտհունձը կատարվում է գյուղերից չափազանց հեռու գտնվող
խոտածածկ տարածքներում կամ անասուններին ամեն օր արածացնելու համար չափազանց
բարձր տարածքներում:
Խոտի աճի խթանման, ինչպես նաև մշակաբույսերի ջրման համար օգտագործվում է
ձնհալոցքային ջրերի կուտակման ավանդական ձևը: Մարդկանց և կենդանիների համար
նախատեսված խմելու ջրի աղբյուրը բնական աղբյուրներն են: Ծրագրի ավելի լայն ազդակիր
տարածքում արտադրվող սննդամթերքը ներառում է՝ մեղրի, բանջարեղենային ու մրգատու
մշակաբույսերի մեծ տեսականու արտադրություն, մասնավորապես կոմերցիոն նպատակով
աճեցվող ծիրանենի: Վայրի խոտաբույսերն ու սնկերը ավանդաբար հավաքվում են լեռնային և
ենթալպյան մարգագետիններից ու լեռնամարգագետնա-տափաստաններից: Հավաքվում են
ընկույզներ և հատապտուղներ, վառելափայտ, զբաղվում են ձկնորսությամբ: Մինչ ապրանքների
մեծ մասը սպառվում է կամ պահպանվում որպես թարմ ապրանք՝ կան արտասեզոնային
ապրանքների պահպանման տարբեր ձևեր, օրինակ՝ թթվեցում, չորացում, պահածոյացում և
աղադնում: Կազմակերպվում է, օրինակ, վայրի կենդանիների հավատարմագրված որս, նաև
տեխնիկապես

անօրինական

որս

(որը

տեղի

է

ունենում

հավատարմագրված

ժամանակահատվածից դուրս, կամ ներգրավված են պահպանվող տեսակներ):
Ամուլսարը նաև պոտենցիալ կարևորություն ունի կարգավորող ծառայությունների
համար, ինչպիսիք են օրինակ՝ էրոզիայի վերահսկումն ու ջրի շրջապտույտը: Ծրագրի ազդակիր
տարածքը գտնվում է երեք գետերի ջրհավաք ավազանների միախառնման գոտում, իսկ
մակերևութային ջրերը սնվում են Ամուլսարի ձնածածկույթից: Ծրագրի ազդակիր տարածքում
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մակերևութային ու ստորգետնյա ջրերի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվություն կարելի է
գտնել 5.5 և 5.6 բաժիններում, համապատասխանաբար:
Ամուլսարի տարածքում տրամադրվող մշակութային ծառայություններն ունեն նաև
հանգստի ուղղվածություն, օրինակ՝ զբոսանք կամ լող: Ամուլսար լեռան վրա հայտնաբերվել են
նաև այդ տեղայնքի պատմական ժառանգությունն արտացոլող մահարձաններ և մշակույթի
հնագույն նմուշներ: Մարդիկ կապված են այդ տեղայնքի հետ և հպարտանում են իրենց
գյուղատնտեսական ինքնությունով:
Նպատակային խմբի մասնակիցների կողմից հայտնաբերված օժանդակ ծառայությունը
կենդանիների տեսակների նշանակությունն էր, օրինակ` գայլերի, աղվեսների, վայրի թռչունների և մրջյունների, միջավայրում “սանիտարական պայմաններ ստեղծելու” և մակաբույծերի
(կրծողների) քանակները կարգավորելու մեջ` արոտավայրերի արտադրությունը բարելավելու
համար:
Էկոհամակարգային առաջնային ծառայություններ
Աղյուսակ 5.11.1-ում ամփոփ ներկայացված են առաջնահերթությունների որոշման
արդյունքները՝ հաշվի առնելով շահառուների կախվածությունն այն ծառայություններից, որոնք
նրանք օգտագործում են, և թե որքանով հասանելի կլինեն այլընտրանքներ, եթե Ծրագրի
հետևանքով

այդ

ծառայություններից

ստացվող

օգուտները

նվազեն

կամ

վերանան:

Կախվածության աստիճանները տարբերվում են ըստ ծառայության տեսակների: Նպատակային
խմբի քննարկումների ընթացքում մասնակիցների մեծ մասը սեփական կյանքի բարեկեցության
ապահովման նպատակով նշում է տարբեր ծառայություններից ունեցած կախվածության
մասին, երբեմն նաև հարկադրված: Գորայքում, Սարավանում և Գնդեվազում ծառայություններն
առաջնային էին համարվում, նույնիսկ, եթե ընդգրկում էին գայլերի և աղվեսների նման
կենդանիների

կողմից

տարածքում

«սանիտարական

պայմաններ

ստեղծելու»

հնարավորությունը, որոնք ուտում էին սատկած կամ հիվանդ կենդանիներին կամ հսկում էին
մակաբույծներին: Գյուղացիները նշում էին նաև այն հանգամանքը, որ իրենց բարեկեցության
աղբյուրը էկոհամակարգային ծառայությունների լայն ընտրանին է, և բոլոր ծառայությունները
շատ կարևոր են իրենց համար: Սակայն նախապատվությունը տրվել է էկոհամակարգային յոթ
ծառայություններին, քանի որ Ծրագիրը կարող է դառնալ մատակարարման նվազեցման
պատճառ՝ հնարավորինս կանխելով ծառայությունների օգտակարությունը սպառողների
համար: Դրանք նկարագրված են Աղյուսակ 5.11.1-ում:
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Աղյուսակ 5.11.1: Էկոհամակարգային առաջնային ծառայություններ
Էկոհամակարգային առաջնային ծառայությունների առավելությունները և ծառայությունները մատակարարող
էկոհամակարգերը
Մատակարարման ծառայություններ
1. Կաթ, կաթնամթերք և ընտանի կենդանիների միս
 Արտադրված է ենթալպյան մարգագետիններում, լեռնամարգագետիններում և լեռնային տափաստաններում:
Որոշ վայրերն ընդգրկված են Ծրագրի ազդեցության գոտում:
 Որոշ ազդակիր շահառուներն իրենց կենսամիջոցն ապահովելու համար վստահում են այս ծառայությանը և
ներկայումս չունեն այլընտանք կամ այլընտրանքները սահմանափակ են: Սա հիմնականում վերաբերում է այն
գյուղացիներին, որոնք տևական ժամանակ զբաղվում են նախրապահությամբ՝ ինչպես, օրինակ, Գնդեվազում,
քանի որ այլ արոտավայրերը գյուղից հեռու են: Սեզոնային հովիվները նույնպես կախում ունեն այս ծառայությունից. դեռևս չի որոշվել, թե ինչ աստիճանի այլընտրանքային տեղամասերը կարող են օգտագործվել նույն
ծառայության համար:
 Որոշ սեզոնային հովիվներ մեծ կախվածության մեջ են այս ծառայությունից՝ իրենց սնունդն ապահովելու
համար, որի մի մասը սպառում է ընտանիքը: Ցածր քանակով ամենօրյա տեղի հովիվներ ազդակիր են:
2. Եկամուտ ստանալու համար հավաքած խոտ
Հավաքվել է ենթալպյան մարգագետիններից և լեռնային տափաստաններից, այդ թվում Ծրագրի ազդեցության
գոտում ընդգրկված որոշ վայրերից: Ձմեռային սննդի համար հավաքված խոտը միջանկյալ օժանդակ ծառայություն
է կաթի, կաթնամթերքի և ընտանի կենդանիների մսի արտադրանքի համար. այստեղ ավելի կարևոր է եկամուտ
ստանալու համար խոտի վաճառքը: Կախվածության աստիճանները տատանվում են. եկամուտ ստանալու համար
խոտի վաճառքը ավելի կարևոր է համարվում Գնդեվազում, քան այլ գյուղերում: Ֆերմերների մեծամասնությունը
պետք է կարողանա այլընտրանքային հող գտնել խոտ քաղելու համար, սակայն դա կարող է բարդ խնդիր լինել
Գնդեվազի ֆերմերների համար, որոնց խոտարքները մի մասը կարող է ազդեցության կրել:
3. Գյուղի այգիներում սեփական օգտագործման և եկամտի համար աճեցված ծիրանը
Ծրագրի ազդեցության գոտում աճեցված ծիրանը բարձր որակի է: Մասնավորապես, Գնդեվազ գյուղում, ծիրանը
համարվում է եկամուտի աղբյուր և ունի մշակութային նշանակություն: Ծիրանն աճում է համեմատաբար տաք
հողի վրա, որը լավ ջրամատակարարում ունի և գտնվում է համապատասխան բարձրության վրա: Գրեթե բոլոր
ծիրանիները, որոնք պետք է ձեռքբերվեն, երիտասարդ են (7-8 տարուց ոչ ավել): Հետևաբար ներկայիս արտադրության աստիճանի վրա ազդեցություն չի լինի, բայց ապագայում այն կարող է նվազել, եթե չգտնվի փոխարինող
հող:
4. Խմելու, կենցաղային և ոռոգման ջուր
Խմելու ջրի մատակարարման համար գյուղացիները և հովիվներն օգտագործում են ստորեկրյա աղբյուրները:
Ջրհավաքից մակերեսային ջուրը, ներառյալ Ամուլսարի վրա, նույնպես օգտագործվում են ընտանի կենդանիների
համար, ինչպես նաև շրջակա գյուղերում ոռոգման համար: Մտահոգություններ կան ջրի որակի վրա Ծրագրի
ազդեցության վերաբերյալ:
Կարգավորող ծառայություններ
5. Էրոզիայի հսկում
Ենթալպյան մարգագետիններում, լեռնային մարգագետիններում և տափաստաններում բացակայում է
համապատասխան աստիճանի պաշտպանություն ապահովող ենթակառուցվածքը, մասնավորապես, բարձրադիր
խոտարքերի և արոտավայրերի համար:
Մշակութային ծառայություններ
Մշակութային ինքնությունը/առանձնահատկությունը` անասնապահությունը և կենսակերպի այլ ավանդական
6.
տեսակներ՝ ներառյալ ծիրանի մշակումը
Ենթալպյան մարգագետիններից, լեռնային մարգագետիններից և լեռնամարգագետնա-տափաստաններից և
Ամուլսարի նախալեռներից (ձևափոխված արոտավայրեր և գյուղատնտեսության նշանակության հողեր):
Նպատակային խմբերում, սեզոնային հովիվները կրկնում էին հովվության ժառանգական արժեքը, Գնդեվազի
գյուղացիները շեշտել են ծիրանի մշակման ավանդույթները: Ծիրանը նպաստում է տեղական հպարտությանը և
հայրենի հողի հետ կապվածության նկատմամբ զգացմունքի ձևավորմանը:
7. Հղումային լանդշաֆտ և հայրենի հողի հետ կապվածության զգացմունք
Ամուլսարից, շրջակա լանդշաֆտից և գյուղերից հարցազրուցավայրերը և նպատակային խմբի մասնակիցները
նշեցին, որ սերտորեն կապված են հողի հետ: Մեծ նշանակություն էր տրվում ՞բնություն՞ հասկացությանը, որը
արտահայտվում էր պոեզիայի, երգերի և նկարների միջոցով:
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Որոշ ծառայություններն առաջնային էին նպատակային խմբերի մասնակիցների կողմից,
սակայն սույն գնահատման համար դրանք առաջնային չէին, քանի որ չէին համապատասխանում Նկար 5.11.1-ի բոլոր չափանիշներին: Ծրագրի ազդակիր տարածքից հավաքված
խոտաբույսերը և «կանաչին»` օրինակ, առաջնային էին համարվում, և չնայած մատակարարման մասով Ծրագրի որոշ բացասական ազդեցությունների, ակնկալվում է, որ շահառուների մեծ
մասը կկարողանան պահպանել օգտագործման և օգուտի ընթացիկ մակարդակը: Ջերմուկի
խոտաբույսեր վաճառողները զեկուցել էին, որ իրենք արդեն խուսափում են հանքի շրջակայքից
խոտաբույսեր հավաքել (մոտավորապես 1 կմ շառավղով)՝ տվյալ վայրում աճող բույսերի
«առողջության» կամ որակի վրա բացասական ազդեցության հավանականության պատճառով:
Սակայն իրենք նաև նշել են, որ խնդիր չունեն այլ տեղամասից մատակարարել անհրաժեշտ
ապրանքները: Էկոհամակարգային ծառայությունների վրա ազդեցությունների նախնական
գնահատման արդյունքում եզրակացվել է, որ տեղացիների փոքր մասը կարող է մասամբ կախվածություն ունենալ խոտաբույսեր վաճառելուց ձեռքբերված եկամուտից: Նրանք կանոնավոր
կերպով օգտագործել են Ծրագրի ազդակիր տարածքը վաճառքի համար ապրանքներ հայթհայթելու համար: Եթե նրանք մեծահասակ լինեն, իրենք կաշխատեին առաքել ապրանքներն
ավելի հեռու վայրերից, որոնք, չեն ընկնում հանքի ազդեցության տակ:
Էկոհամակարգային

ծառայությունների

մատուցման

վրա

ազդեցության

պոտենցիալ

աղբյուրները
Ծրագիր-ենթակառուցվածքը

և

գործողությունները

հողի

օգտագործման

փոփոխություններ կառաջացնեն, որոնք կարող են փոխել էկոհամակարգերի պայմանները, և,
համապատասխանաբար, էկոհամակարգային առաջնային ծառայությունների մատուցման
մակարդակները: Եթե Ծրագիրը չազդի այն առավելությունների վրա, որոնցից անձինք օգտվում
են ծառայության միջոցով, քանի որ կան մատուցման այլընտարնքային աղբյուրներ կամ
մատուցումը սահմանափակված է, ապա մատուցման վրա ազդեցությունն էական չի լինի:
էկոհամակարգային ծառայությունների մատուցման վրա Ծրագրի ազդեցությունից բացի,
անհրաժեշտ է նաև դիտարկել այդ ծառայություններից օգտվելու մարդկանց կարողությունները:
Դրանց վրա կարող են ազդել հողի օգտագործման վրա դրված սահմանափակումները, ինչը
հիմնականում

ազդում

է

Գնդեվազի

բնակիչների

ծառայություններից

օգտվելու

հնարավորության վրա:
Ծրագրի հիմնական բաղադրիչը ներկայացված է ‹‹Ծրագրի նկարագրություն›› գլխում:
Ազդակիր հողատարածքը անցնում է Վայոց Ձորի և Սյունիքի մարզերի սահմանով և ընդգրկում
է 3 գյուղական համայնքների հողատարածքները` Գորայքի, Սարավանի և Գնդեվազի: Զբաղեցրած հողատարածքի համամասնությունն էապես տատանվում է համայնքների միջև:
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Գնդեվազում մուտքի սահմանափակումը կտարածվի հողատարածքի մոտ 15%-ի վրա
(925 հա), Սարավանում և Գորայքում` 3% և 1%- վրա (199 և 274հա) համապատասխանաբար):
Ենթակառուցվածքների զբաղեցրած տարածքը կազմում է 597 հա: Բույսերի աճի փոփոխությունները հնարավոր են 691հա բուֆերային գոտում՝ ներառյալ այն հողատարածքը, որտեղ փոշու
նստածքը և այլ փոփոխությունները նախատեսված են ճանապարհներին մոտ: Ընդհանուր
առմամբ դա հավասար է խախտումներ կրող 1288 հա հողատարածքի: Սահմանափակված
մուտքով գոտին կազմում է 477 հա և ներկայացնում է մի գոտի, որտեղ հողատարածքը
ֆիզիկական փոփոխություններ չի կրելու, սակայն հողի օգտագործումը հսկվելու է: Դա
նշանակում է, որ էկոհամակարգային ծառայությունների մատուցումը կարող է ազդել մոտ 1765
հա տարածքի վրա: Աղյուսակ 5.11.2-ը սահմանում է բուսական ծածկի տարբեր տեսակներով
տարածքները, որոնց վրա կտարածվեն խախտումները Ծրագրի ազդեցության գոտում,
բուֆերային գոտու վրա և հավելյալ արգելված գոտում: Դա ցուցադրում է, որ բնական
միջավայրի մի շարք տեսակներից ծառայությունների մատուցումը կարող է խախտվել:

Աղյուսակ 5.11.2: Ծրագրի կողմից խախտումների ենթարկված բույսերի աճի տարբեր տարածքներ
(ազդեցության գոտի գումարած թափարգելիչ և հավելյալ խախտված գոտի)
Հողի ծածկի տեսակ
Մշակված հող՝ ներառյալ
այգիներ
Ենթալպյան մարգագետիններ ալպիական տարրերով
Ենթալպյան մարգագետիններ
Լեռնային մարգագետիններ
Լեռնամարգագետնատափաստաններ
Ծառաթփերով
բուսականություն

Խախտված
տարածք, հա
138

Էապես չի օգտագործվել
900
124
269
150

Ճահճուտներ

8

Կիրճ
Ժայռեր

8
46
Մոտավորապես
1763

Ընդանուր

Ծրագրի հետևանքները էկոհամակարգային ծառայությունների
մատուցման համար
(սննդի մատակարարման ծառայություններ)
Ազդում է հացահատիկից պատրաստված սննդի արտադրանքի
վրա, մասնավորապես Գնդեվազի դեպքում

Ազդում է մարգագետինների խոտի մատակարարման վրա և որոշ
չափով արածման, որից օգտվում են սեզոնային հովիվները
Ազդում է Գորայքի և Գնդեվազի սեզոնային և տեղացի հովիվների
կողմից օգտագործվող արտովայրերի տրամադրման և խոտի
արտադրման վրա, ինչպես նաև խոտաբույսերի և սնկերի
հավաքման վրա:
Ազդում է Գնդեվազի սեզոնային և տեղացի հովիվների կողմից
օգտագործվող արոտավայրերի տրամադրմանը:
Կարևոր է կենսաբազմազանության, չոր ժամանակահատվածների
ընթացքում խոնավ արոտավայրերի համար, կարևոր է
խոտաբույսերի հավաքի համար
Էապես չի օգտագործվել
Էապես չի օգտագործվել
Ներառյալ ֆիզիկական սահմանները, խախտված և սահմանափակ
գոտիները

Նշումներ` մնացած հողատարծքը սովորաբար արոտավայր է:

Աղյուսակ 5.11.3-ում ներկայացված է հողի տարբեր օգտագործողների հետ կապված
Ծրագրի համար 3 գյուղերի հողատարծքները (այս դեպքում հողի ձեռքբերումը վերաբերում է
Ծրագրի խախտված գոտիներին, այսինքն՝ ազդեցության գոտուն՝ գումարած թափարգելիչ գոտի,
գումարած Լրացուցիչ սահմանափակ գոտի): Ներկայումս հնարավոր չէ գնահատել տարբեր
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խմբերի հովիվների կողմից օգտագործվող ազդակիր հողի ծավալները:
Տարբեր

կատեգորիաների

գյուղատնտեսական

հողի

կորուստները

չափագրվեցին

յուրաքանչյուր համայնքի համար Բաժին 5.8-ում, հիմնվելով 2014թ. Կադաստրի ներկայացրած
հաշվետվության և Ծրագրի ֆիզիկական սահմանների՝ խախտված և սահմանափակ գոտիների
վրա:

Որոշ

արոտավայրեր

Կադաստրում

արդեն

վերադասակարգվել

են

որպես

«հանքարդյունաբերական հողեր», ուստի դրանք նույնպես ներառվել են: Հիմնվելով այս
վերլուծության վրա՝ (ամփոփված Աղյուսակ 5.11.3), անասնապահության և այգեգործության
հողերի ընդհանուր կորուստը մոտենում է Գնդեվազում 20%-ի, և 2% ու 1% -ով ավելի քիչ են
Գորայքի և Սարավանի համար համապատասխանաբար: Այս հետևանքները քննարկվել են
Բաժին 5.8-ում, սակայն հողի հասանելիության այս կրճատումը անհետևանք չի մնում նաև
էկոհամակարգի ծառայությունների հասանելիության առումով: Գյուղատնտեսական հողերի
«մատակարարման» տոկոսային կորստից բացի, կարեւոր է նաև հաշվի առնել, թե որքանով է
հողի ցանկացած փոխարինում հասանելի օրական կտրվածքով՝ թույլ տալու ընթացիկ
օգտագործման մոդելի շարունակականությունը: Դրա հաստատումն արդեն իսկ դժվար էր,
ուստի այն մշտադիտարկման կարիք ունի:

Աղյուսակ 5.11.3. Ըստ կադաստրի դասակարգման3 գյուղատնտեսական հողերի կորուստ
Հողի տիպը

Վարելահող

Խոտհարք

Այգի

Ոռոգվող վարելահող
Արոտավայր
Հանքարդյունահանման
իրավունքով
նախկինում
վերցված արոտավայր
Այլ գյուղատնտեսական հողեր
Արոտավայր
գումարած
<հանքարդյունահանում>

3

Առկա հեկտար կամ խախտված/արգելված %

Համայնք
Գնդեվազ

Գորայք

Սարավան

Առկա (հա)

461.2

1727.76

381.81

% կորուստ

17.5

-

-

Առկա (հա)

115.6

860

400

% կորուստ

21.8

-

-

Առկա (հա)

24.3

% կորուստ

35.6

Առկա (հա)

124.3

-

10.0

% կորուստ

12.7

Առկա (հա)

4501.1

13477.8

4323.2

% կորուստ

11

Առկա (հա)

324.4

1646.2

1010.6

% կորուստ

62.0

16.6

19.3

Առկա (հա)

421.9

3324.8

1249.3

% կորուստ

25

-

-

Առկա է

4825.5

15124.0

5333.7

% կորուստ

14.4

1.8

3.7

Հաշվարկները կատարվել են Լիդիան կնրեկության կողմից՝ կադաստրային տվյալների հիման վրա
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Փոփոխություններ հանքի փակումից հետո
Նախատեսվում
գործողությունները

է,

որ

շինարարությունը

ներկայումս

պլանավորված

կտևի

են

11

մոտ

2

տարվա

տարի,

հանքային

կտրվածքով:

Սակայն,

էկոհամակարգային որոշ ծառայությունների մատուցումն ու օգտագործումը և դրանցից
ստացված օգուտները կենթարկվեն երկարաժամկետ կամ մշտական ազդեցության՝ հողի
տեսակի, որակի և էկոհամակարգային գործընթացներում երկարաժամկետ կամ անշրջելի
փոփոխությունների

պատճառով:

Այս

փոփոխությունների

մակարդակը

կախված

է

հետհանքային հողաբարելավման հաջողությունից:
Վարելահողերի, խոտհարքների, արոտավայրերի (այդ թվում՝ 2014 թ-ին որպես
հանքարդյունաբերական դասակարգված հողերը) եւ ոռոգելի վարելահողի հասանելիության
կորուստը (ներառյալ խախտված և սահմանափակ գոտիների հասանելիությունը) 20%-ից քիչ է
Գնդեվազում:
Ինչպես նշվել է նախնական Հանքի հողաբարելավման, փակման և վերականգնման
պլանում, հանքային շահագործումից հետո որոշ տարածքների բուսականությունը կրկին
վերականգնվելու է և կարող է օգտագործվել գյուղատնտեսական նպատակներով: Մուտքի
սահմանափակումների վերացումից հետո Ամուլսարի բարձրություններում հնարավոր կլինեն
արածեծումն ու խոտհունձը, բայց Էրատոի հանքը կմնա մասամբ ծածկված և չի կարող
գործածվել

գյուղատնտեսական

Տիգրանես/Արտավազդ

հանքում

նպատակներով:
հնարավոր

լինի

Հավանական
կենդանիներ

է,

որ

վերականգնված

արածեցնել:

Սակայն,

վերականգնումից հետո, հանքի շահագործումից հետո հողի որակի պատճառով, ԿՏՀ-ում որոշ
ժամանակ հնարավոր չի լինի ծիրան աճեցնել, քանի որ այն պիտանի չի լինի այգեգործության
համար, ընթացքում կիրականացվեն կենսակուտակումների հետազոտություններ: ԴԱԼ-ի
բուսականությունը և եզրագիծը կրկին կվերականգնվի: Ակնկալվում է, որ հետագայում այնտեղ
հնարավոր կլինի կենդանիներ արածեցնել: Ակնկալվում է, որ թափարգելիչ գոտու ներսում
գտնվող հողը կվերադառնա նախկին գյուղատնտեսկան վիճակին հանքային ճանապարհի
Ծրագրի կողմից շահագործման և փոշու առաջացման ավարտից մի քանի տարի հետո: Երկար
ժամանակ կարող է պահանջվել մինչեւ գյուղատնտեսական հողերի վերօգտագործումը, որոշ
դեպքերում մինչեւ 16 տարի:

5.11.4. Էկոհամակարգային առաջնային ծառայությունների վրա Ծրագրի պոտենցիալ
ազդեցությունները և առաջարկված մեղմացումները
Ստորև

ներկայացված

է

Ծրագրի

հիմնական

հետևանքները

ծառայությունների

մատուցման և օգտագործման, ինչպես նաև ծառայություններից մարդկանց համար ստացված

785

օգուտների համար: Ուսումնասիրվել է յուրաքանչյուր առաջնային ծառայություն: Սա հող է
նախապատրաստում

օգուտների

պահպանումն

ապահովվելու

նպատակով

մեղմացման

միջոցառումների որոշման համար:
Ընտանի կենդանիներից ստացվող կաթ, կաթնամթերք և միս
Ազդեցության նկարագիր
Ակնկալվում է, որ Ծրագրի իրականացման արդյունքում, փոփոխության են ենթարկվելու
էկոհամակարգային ծառայությունների մատուցումն, օգտագործումը և դրանցից բխող օգուտները: Այս ծառայությունը մատակարարվում է Ծրագրի ազդակիր խոտածածկ տարածքներից,
այդ թվում՝ ենթալպյան մարգագետիններից, լեռնային մարգագետիններից և լեռնամարգագետնային տափաստաններից: Մուտքի սահմանափակման մեխանիզմներն ու ենթակառուցվածքների առկայությամբ պայմանավորված արգելքների ստեղծումը կարող է վկայել Ծրագրի
իրականացման ընթացքում ավանդական արտադրական տարածքների մուտքի մասնակի
կորստի մասին: Գյուղերում նպատակային խմբի հանդիպումների մասնակիցներն ավելի շատ
անհանգստացած էին այս հարցի շուրջ, քան արոտավայրերի կորստով:
Հետևյալ կոնկրետ շահառուների համար այս էկոհամակարգային ծառայությունը որոշվել է
որպես առաջնահերթ ծառայություն.
 Սեզոնային և տեղական հովիվների, ովքեր հանքավայրի առաջարկվող ենթակառուցվածների
տարածքներում առկա արոտներ են օգտագործում կամ արոտավայրերի վարձակալության
պայմանագրեր ունեն, մուտքը արոտավայր կարող է սահմանափակվել:
 Այն հովիվներն, ովքեր ձմռանն իրենց անասունների կերակրման նպատակով անասնակեր են
պատրաստում/խոտ են հնձում (անասնակերն օժանդակ ծառայություն է): Վերջիններս
հիմնականում Գնդեվազի բնակիչներն են:
 Այն հովիվներն, ովքեր ներկայումս օգտագործում են պոտենցիալ փոխարինման տարածքներ:
Ծրագրի

ազդակիր

էկոհամակարգերի

միսը

վաճառվում

է

Գորիսում,

Սիսիանում,

Կապանում, Մեղրիում և նույնիսկ Երևանում: Այդ պատճառով օգուտ է համարվում կաթի ու մսի
վաճառքից ստացվող եկամուտը, ինչպես նաև լավ սնվելու համար անհրաժեշտ սննդամթերքներն ու սպիտակուցները:
Գնդեվազի տեղացի հովիվների վրա կարող է մեծ ազդեցություն ունենալ կենդանիների արածելու հնարավորություների կրճատումը և մնացած արոտավայրերին սահմանափակ մուտքը:
Մուտքային ճանապարհները եւ փոխակրիչը արգելքներ կստեղծեն անասուններին գյուղից
դեպի արոտավայրեր տանելու ամենօրյա ճանապարհին: Քննարկվում են այդ ազդեցությունը
ընդունելի մակարդակի նվազեցնելու տարբերակներ. Պաշտոնապես գրանցված վարձակալներից բացի կան նաև հինգ կամ վեց ոչ պաշտոնապես գրանցված հողօգտագործողներ, ովքեր

786

ապրում են Գնդեվազում եւ օգտագործում են Ծրագրի ազդակիր տարածքի արոտավայրերը:
Բոլոր ազդակիր շահառուների հետ ներկայումս քննարկվում է գյուղից այլընտրանքային
արոտովայրեր

տրամարդելու

հնարավորությունը,

որտեղ

հնարավոր

կլինի

ամեն

օր

անասուններ արածացնել:
Սեզոնային հովիվները (մոտ 15-16 մարդ) օգտագործում են Որոտանի ավազանում գտնվող
արոտավայրերը, որի հողերի մի մասը կզբաղեցվի ենթակառուցվածքների կողմից, և ամառներն
անցկացնում են այս տարածքում գտնվող հովիվների ճամբարում, որը գործում է կիսա
մշտական ռեժիմով: Հովիվները հիմնականում աշխատում են տարեկան 500,000 դրամ: “Մենք
սոված չենք, բայց սա ոչինչ է մեր կրած չարչարանքների դիմաց” (Խնձորեսկցի հովիվ, 2015թ.
նպատակային խումբ):

Արոտավայրերի օգտագործումը կարող է որոշակիորեն խանգարվել

թեթև երթևեկության պատճառով՝ շինարարական և գործառնական փուլերում, սակայն նրանք
նույնպես կօգտվեն արոտավայրերի բարեկարգված մուտքից:
Այստեղ հովիվները հիմնականում Խնձորեսկ գյուղից են: Կենդանիները սննդի և եկամտի
իրենց միակ աղբյուրն են, և իրենք չունեն այլընտրանքային արոտավայրեր կամ այլընտանքները
սահմանափակ են: Ազդակիր արոտավայրերի համամասնությունը, և հետևաբար արտադրության և եկամտի հետևանքները տատանվում են հովիվների միջև: Կենդանիների կաթի որակը
կարող է ընկնել, եթե դրանց արածեցնում են աղմկոտ ճանապարհներին մոտ արոտավայրերում՝
գերփոշոտվածության պայմաններում: Այս փուլում տվյալ ազդեցությունը հնարավոր չէ հաշվել,
և կանցկացվի մոնիտորինգ:
Մինչ մեղմացումը որպես էկոհամակարգային ծառայություն ընտանի կենդանիներից ստացվող կաթի, կաթնամթերքի և մսի վրա ազդեցություններն ակնկալվում են լինել բացասական, իսկ
մեղմացման միջոցառումներից հետո՝ չափավոր:
Մեղմացնող միջոցառումներ
Ծրագրի ազդեցության գոտու նախագծի միջոցով սեզոնային հովիվների վրա ազդեցությունները հնարավորինս կասեցվել են: Ազդեցությունը Որոտանի հովտի հովիվների վրա
նվազել է՝ այդ գոտուց ենթակառուցվածքներ հեռացման և դրանց օգտագործման կրտճատման
հետևանքով: Ազդեցությունները կարող են տարածվել աշխատուժին դեպի Հանք տանող
տրանասպորտային միջոցների վրա, սակայն այժմ առաջնահերթությունը տրվում է Արևմտյան
մուտքին: Ազդակիր սեզոնային հովիվների դեպքում, ամառային անասնապահությունն ավանդույթ է, Հանքի և մեծ աշխատուժի ներկայությունը տարածքում, հավանական է, որ ազդի կենսակերպի ընկալման վրա:Նպատակային խմբերի հանդիպումների ժամանակ, որոշ հովիվներ
անհրաժեշտության դեպքում ցանկություն են հայտնել տեղափոխվել, ինչպես նաև հետաքրքրված են վաճառել իրենց արտադրանքը Ծրագրին: Հովիվների վրա ազդեցությունը կհսկվի, և, ան-

787

հրաժեշտության դեպքում, կորոշվեն մեղմացնող միջոցառումները, որոնք կընդգրկեն հնարավոր տեղափոխումը, եթե ազդեցությունը սպասվածից ավելի էական լինի:
Երկարաժամկետ մնացորդային ազդեցութուններին ուղղված մեղմացնող միջոցների
անհրաժեշտությունը կդիտարկվի և անհրաժեշտության դեպքում շահագրգիռ կողմերի հետ
միջամտություններ կարվեն կենսակերպի ուղղությամբ: Այս ընթացքը սկսելու համար, Ծրագրով
երկխոսություն է հաստատվել ամենօրյա հովիվների հետ Գնդեվազում գյուղապետի օժանդակությամբ, երաշխավորելու համար, որ հովիվները տեղյակ են օգտագործվող հողերի սահմանափակումների մասին և քննարկելու անասունների անցկացումը Փոխակրիչի տարածքով: Հանդիպումներ են տեղի ունեցել նաև Խնձորեսկում սեզոնային հովիվների հետ (Նոյեմբերի վերջ, 2015)
Գորայքի և տեղացի գյուղապետերի հետ քննարկելու ԴԱԼ-ի արոտավայրերը, օգտագործման
սահմանափակումները Ծրագրի շինարարության և սկսվելու հետ կապված, ինչպես նաև
առաջարկվեցին այլընտրանքային գոտիներ: Հանդիպում է նախատեսվում նույն հովիվների
հետ՝ այցելելու առաջարկված այլընտրանքային գոտիներ և ամփոփելու դա Գորայքի
գյուղապետի հետ:
Եկամուտի ու ապրուստի միջոցների ազդեցությունների գնահատումը ցույց է տալիս
հովիվների հնարավոր տնտեսական տեղահանումները և ներառում հետևյալ միջոցառումները,
որոնք կիրականացվեն Հողի ձեռքբերման և կենսամիջոցների վերականգնման պլանի
շրջանակներում.


հովիվների

հետ

կապ

կհաստատվի՝

տեղեկացնելու

պլանավորած

շինարարական

գործողությունների մասին:


Ժամանակ կտրվի նրանց այլընտրանքային նախապատրաստություններ կատարելու
հողօգտագործման կամ կառավարման համար



Ընկերությունն ու տեղական կառավարման մարմինները (Գորայք, Սարավան ու Գնդեվազ)
կկազմակերպեն
խոտհարքների

հանդիպում,
ապահով

որտեղ

հովիվները

տարածքների

մասին:

կիրազեկվեն
Նման

արոտավայրերի

հանդիպումներ

պետք

ու
է

կազմակերպվեն առնվազն տարին մեկ անգամ:


Հովիվների հետ կապ կհաստատվի՝ ապահով և ֆորմալ վարձակլության պայմանագրով
փոխարինող արոտավայրերը հստակեցնելու և ձեռք բերելու հարցում տեղի գյուղապետարանների հետ բանակցություններում աջակցություն առաջարկելու համար:



2016թ. ընթացքում հովիվներն առանձին-առանձին կդիտարկվեն, և հետագայում կստուգվի,
որ նրանք չունենան շինարարության գործունեության արդյունքում անհանգստություններ,
ինչպես նաև աջակցություն կցուցաբերվի Գորայքի գյուղապետարանի հետ արոտավայրի
համար վարձակալության պայմանագիր կնքելու հարցում:
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Հովիվների հետ համագործակցության շրջանակներում տարածաշրջանում գյուղատնտեսական բարելավումների աջակցության նպատակով կվերանայվի անասնապահական
պրակտիկաների, ինչպես նաև ջրամատակարարման և ոռոգման բարելավման խնդիրը,
որը տեխնիկական աջակցության միջոցով ուղղված է կաթի և մսի արտադրության
բարելավմանը: Որոշ բարեկարգումներ ոռոգման հարցում արդեն իրականացվում են
Գնդեվազում, սակայն անհրաժեշտ է վերահսկել արդյունքները այն մարդկանց համար,
ովքեր կախված են ջրամատակարարումից, ապահովելու իրենց կյանքի ամենօրյա
կարիքները:

Մնացորդային ազդեցություններ
Հիմնվելով առկա մատչելի տեղեկատվության վրա, անհրաժեշտ է անցկացնել մոնիտորինգ՝
հաստատելու, որ հովիվներն ու նրանց ընտանիքներն ի վիճակի կլինեն պահպանել ընտանի
անասունների կաթից, կաթնամթերքից ու մսից ստացվող օգուտների առկա մակարդակը:
Եկամուտ ստանալու նպատակով խոտի վաճառք
Խոտը հավաքվում է ենթալպյան մարգագետիններից, լեռնային մարգագետիններից և
լեռնամարգագետնային տափաստաններից: Ծրագրի իրականացման արդյունքում այս բուսականության տիպերի մատակարարումը կնվազի, սակայն հետևանքները տարբեր շահառուների
համար տարբեր կլինեն: Եկամուտ ստանալու նպատակով խոտը հիմնականում հնձվում է
Գնդեվազի հողում: Գնդեվազը կկորցնի իր մուտքը ավանդական կամ ընթացիկ մոտ 22% խոտի
դաշտերին: Գորայքի կամ Սարավանի խոտի դաշտերի վրա ազդեցությունը չի տարածվելու: Սա
համարվում է չափավոր ազդեցություն, սակայն ՀՁԿՎՊ-ում նկարագրված գործողությունների
շնորհիվ դա կլինի նվազ մնացորդային ազդեցություն:
Ծիրան
Արտահանման նպատակով աճեցված բարձր որակի ծիրաններն աճում են այգիներում,
որոնց մի մասը գտնվում է Գնդեվազի ԿՏՀ-ից ներքև: Այգիների բարձր գտնվելու վայրը թույլ է
տալիս դիմակայել ցուրտ եղանակին, ինչի շնորհիվ հնարավոր է դառնում ծիրանի ուշ
բերքահավաքը, որը համեմատաբար բարձր գնով է վաճառվում: Սակայն, ՀՁԿՎՊ-ն հատուկ
անդրադառնում է տնտեսական տեղահանմանը և փոխհատուցմանը և փոխհատուցում
կտրամադրի ծիրանի նոր ծառեր աճեցնելու համար: Մինչ մեղմացումը սա համարվում է էական
ազդեցություն, սակայն ՀՁԿՎՊ-ում ամփոփված գործողությունների շնորհիվ դա կլինի
չափավոր մնացորդային ազդեցություն:
Քաղցրահամ ջրեր
Ըստ մասնագետների գնահատականի, Ծրագրի համար անհրաժեշտ քաղցրահամ ջրի
մատակարարումը

համապատասխանում

է

Արփա

գետի

էկոհամակարգի
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հնարավորություններին (շինարարական և շահագործման փուլերի ընթացքում Արփա գետից
հանվելու է ջրի ծավալի 0,5% և 4% քիչ): Խմելու, կենցաղային և հացահատիկների ոռոգման
համար այլ սպառողներին քաղցրահամ ջրի մատակարարման վրա ազդեցություններ չեն
սպասվում: Առաջարկվել են արտահոսքի խիստ հսկողության միջոցառումներ, ինչպես նաև
պասիվ մշակում և մոնիտորինգ, որոնք կնվազեցնեն խմելու ջրի վատթարացման ռիսկերը:
Հաշվի առնելով ջրի մատակարարման կաևորությունը, անհրաժեշտ է կիրառել
նախազգուշողական մոտեցում՝ այդ թվում ընթացիկ մոնիտորինգ:
Էրոզիայի վերահսկման միջոցառումներ
Ամուլսարի բուսածածկը ապահովում է բարակ, փխրուն հողաշերտը, որը հակված է
էրոզացման ու սահքերի: Այն տեղերում, որտեղ բուսածածկը նվազել է, թույլ կառուցվածքով
սարը և մարգագետային տափաստանի հողերը վտանգվում են գծային էրոզիայի պատճառով:
Ծավալուն բուսածածակի հեռացումը կարող է հանգեցնել հողերի էրոզացման ու սահքի
առաջացման, որոնք կարող են ազդել արածեցման, խոտի կամ մշակաբույսերի արտադրության
համար օգտագործվող հողերի վրա: Հողի էրոզիան կարող է խթանել ջրահոսքերում, ոռոգման
ջրանցքներում և անասունների ջրարբիացման և հովիվների կողմից լվացվելու համար օգտագործվող լճակներում ջրաբերուկների/նստվածքների առաջացմանը:
Այս ազդեցությունների ուժգնությունը մեծապես կախված է բուսածածկի վերականգնման
միջոցառումների արդյունավետությունից, որոնք աստիճանաբար կիրականացվեն Ծրագրի
շինարարության ու շահագործման ընթացքում: Փակումից հետո դեպի արոտավայրեր և
խոտարքեր մուտքն ու կառավարումը կլինի տարեկան վերականգնման և հետխնամքի պլանավորման բաղադրիչը: Մինչ մեղմացումը սա համարվում է էական ազդեցություն, որը մեղմացումից հետո կդառնա չափավոր:
2012 թ. ուսումնասիրության շրջանակներում հովիվներին տրվել էր հետևյալ հարցը.
«Եթե ձեզ այլ զբաղմունքի հնարավորություն տրվեր՝ դուք կզբաղվեի՞ք անասնապահությամբ:
Սիրում ե՞ք այն ինչ անում եք»: Թվով քիչ հովիվներ չէին ուզում իրենց կենսակերպը փոխել:
Դրանք հիմնականում աշխատավարձ ստացող հովիվներ են: 2014թ. հովիվների նպատակային
խմբերի հարցումների ընթացքում, սեզոնային հովիվները նշել են, որ ՞Անասնապահությունը
այստեղ անցնում է սերնդից սերունդ: Մենք եկել ենք այստեղ տարիներ շարունակ:՞ Որոշ
հովիվներ նշել են, որ կնախընտրեին օգտագործել իրենց տնամերձ հողատարածքները, քանի որ
շատերը 10 օրը մեկ հետ են վերադառնում ընտանիք: Այս հովիվները կարող էին օգտվել
այլընտանքային

հողերից,

ինչը

թույլ

կտար

իրենց

պահպանել

առանձնահատկությունը առանց Խնձորեսկից այդքան հեռու աշխատելու:
նպատակային

խմբերի

հարցման

ընթացքում

առաջարկվել

է,

որ

մշակութային
Հովիվների

համապատասխան
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այլընտրանքային հողերը ապահովվեն իրենց գյուղի և Ծրագրի ազդակիր տարածքի միջև:
Հետևաբար,

մի

շարք

հովիվներ

վտանգված

են

կորցնելու

իրենց

մշակութային

առանձնահատկությունները և կենսակերպը, այսպիսով, կոնկրետ միջամտությունների կարիք
կլինի՝ ապահովելու, որ այս ծառայությունը կենսունակ և կայուն է, հաշվի առելով, որ դրա
արժեքը տարբեր է տարբեր անձանց դեպքում: Վերանայված Ծրագիրը շրջանցում է Խնձորեսկից
սեզոնային վարձակալների կողմից շահագործվող շատ գոտիներ: Ամեն դեպքում Գնդեվազի
բնակիչների ամենօրյա ավանդական հովվապահության վրա ազդեցությունը համարվում է
չափավոր մեղմացումից թե առաջ, թե հետո:
Ազդակիր շահագրգիռ կողմերի վրա համատեղ ազդեցություններ
Ծրագրի ազդակիր տարածքում շատ մարդիկ իրենց բարեկեցության և ապրուստի միջոցների պահպանման նպատակով հենվում են էկոհամակարգային մի շարք ծառայությունների
վրա: Անհրաժեշտ պարենային ապրանքների ամբողջական շարքի ձեռքբերման համար, որպես
կանոն, իրականացվում է տարբեր ապրանքների առևտուր: Շատ մարդիկ մեկից ավելի եկամտի
աղբյուրներ ունեն և նրանց կախվածությունը մատակարարման ծառայություններից շատ բարձր
է:
Ինչպես ցույց է տրված աղյուսակ 5.11.4-ում, սեզոնային տեղական հովիվներն ու գյուղացիները, ովքեր ընտանի անասուններ չունեն, բոլորն էլ կախված են մի քանի էկոհամակարգային
ծառայություններից,

որոնցից

ոչ

բոլորն

են

բացահայտվել

որպես

առաջնահերթ

էկոհամակարգային ծառայություններ՝ առանձին դիտարկվելու հետևանքով: Գումարային
ազդեցությունների ռիսկերը հատկապես մեծ են այս խմբերի համար: Շինարարության փուլում
Գնդեվազում

կանցկացվեն հետագա

նպատակային-խմբային հանդիպումներ սեզոնային

հովիվների հետ՝ վերանայելու մատչելի էկոհամակարգային ծառայությունների փոփոխության
աստիճանը, այլընտրանքների համապատասխանությունը և վերանայելու կենսակերպի ու
բարօրության հետևանքները:
Աղյուսակ 5.11.5-ն ամփոփ նկարագրում է Ծրագրի

ազդեցությունները էկոհամա-

կարգային ծառայությունների մատակարարման, կիրառման և առաջնությունից առաջացած
օգուտների վրա:

5.11.5 Ծրագրի կախվածությունն էկոհամակարգային ծառայություններից
Ծրագրի նախագծված գործառնական կատարումը կախված է երեք էկոհամակարգային
ծառայություններից` թարմ ջրի մատակարարումը և կարգավորումը և էրոզիայի հսկումը: Այս
երեք էկոհամակարգային ծառայությունները բացահայտվել են որպես առաջնահերթ, քանի որ,
դրանք Ծրագրի ողջ ընթացքում կարող են փոխվել՝ հանգեցնելով աշխատանքային ռիսկերի, իսկ
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Ծրագրի շրջանակներում նախագծային կատարողականի իրագործման նպատակով այս
ծառայությունների փոխարինման կենսունակ այլընտրանքներ հնարավոր է չգտնվեն: 5.11.6
աղյուսակում ներկայացված են առաջնահերթ ծառայություններն ու Ծրագրի կողմից քաղվող
օգուտները:
Աղյուսակում ներկայացված արդյունքները ցույց են տալիս, որ մինչդեռ Ծրագիրը
կախված է տարբեր նպատակների՝ ներառյալ՝ մշակման համար քաղցրահամ ջրի մատակարարումից շինարարության ժամանակ և գործառնական փուլի սկզբի տարիներին, սակայն դրա
պահանջարկը առկա մատակարարման շրջանակներում է՝ նույնիսկ սակավաջուր հոսքերի
շրջանում: Սա հաստատվել է մակերևութային ու ստորգետնյա ջրերի մի շարք գնահատումների
և մոդելավորման միջոցով: Ջրամատակարարման մի քանի այլընտրանքային աղբյուրներ կան,
որոնք ուսումնասիրվել են և համարվել են քիչ թե շատ տնտեսապես չեզոք:
Ամուլսարի վրա հողաբուսածածկի միջոցով էրոզիայի կարգավորումը Ծրագրի կախվածության տեսանկյունից համարվում է առաջնահերթ ծառայություն, որը պայմանավորված է
հողի էրոզիայի ու սահքերի երկար ժամանակահատվածի կտրվածքով կառավարման հնարավոր ծախսերի հետ: Լեռնա- ու մարգագետնատափաստանային հողերը, որոնցից հեռացվելու
է բուսականությունը, ենթակա են մակերեսային ու խորքային էրոզիայի ազդեցությանը, որը
կարող է հանգեցնել խոցելի զառիթափ լանջերի հողի պրոֆիլի փորման կամ դրա վրա ազդեցությունների:
Որոշ վտանգների կառավարման նպատակով Ծրագրի ռազմավարությունը՝
-

Ուղղել մակերևութային հոսքերը դեպի ջրավազններ և հավաքման ավազաններ`
նստվածքների արտահոսքը նվազեցնելու նպատակով:

-

Բացառել բնական ստորգետնյա ջրերի և ոչ-կոնտակտային ջրի ներհոսքը խախտված
տարածքներ, որտեղ այն խառնվում է կոնտակտային ջրի հետ:

-

Կանխել կոնտակտային ջրի արտահոսքը հանքային շինություններից` գործընթացքում
կրկին օգտագործման նպատակով և

-

Նվազեցնել խախտված տարածքների էրոզիան: Եթե էրոզիան այնուհանդերձ տեղի է
ունենում, նվազեցնել նստվածքի հոսքը դեպի վտակներ:
Ի լրումն այս որոշումների կայացման ակնկալիքներին, համայնքների ‹‹Տեղային կապվա-

ծության հզորությունը›› կարող է ազդել Ծրագրի լիցենզիայի վրա: Այն ազդում է մարդկանց
պատրաստակամության վրա՝ ընդունելու շրջակա միջավայրի վնասը: Նպատակային խմբի
բոլոր քննարկումները տեղի են ունեցել էկոհամակարգերի այս փաստաթղթի համար, մարդիկ
շեշտել են այն փաստը, որ իրենց օժանդակությունը Ծրագրին սկզբունքորեն կախված էր
բնապահպանական լավ ղեկավարումից:
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Ազդակիր
շահագրգիռ Եկամուտ
կողմեր

Սննդամթերք և ջուր

Սեզոնային
հովիվներ

 Ընտանի անասուններից ստացվող
միս և ձկնեղեն:
 Կաթի, մսի վաճառք
 Կաթ ու կաթնամթերք:
 Սնկերի ու խոտաբույսերի վաճառք
 Սնկեր ու խոտաբույսեր:
 Ընտանի կենդանիների, այդ թվում
 Հատապտուղներ:
ձիերի, վաճառքից ստացված եկա Անասունների
խմելու
համար
մուտ
Որոտան գետից ու ջրահոսքերից
վերցվող ջուր:

Տեղական
հովիվներ

Կաթի ու կաթնամթերքի, մսի, խոտի,
մրգերի վաճառք:
Ավելի սահմանափակ՝ սնկերի ու
խոտաբույսերի, բանջարեղենի ու մեղրի
վաճառք կամ փոխանակում, կենդանիների բազմացում:

 Ջուր,
սնկեր
ու
դեղաբույսեր,
բանջարեղեն, մեղր, մրգեր (խնձոր,
ծիրան):

Հայկական
հասարակություն

• Մրգեր (ծիրան, խնձոր)
Բնամթերք

Մշակույթ

 Դեղաբույսեր
 Բուժական աղբյուրներ
 Համեմատական մեկուսացում անաս-  Կիսաքոչվոր ապրելակերպ
նապահությամբ չզբաղվող անձանցից/  Սոցիալական
վիճակ
հիվանդություններից
համախմբվածություն
 Մարդկանց և ընտանի կենդանիների
համար
անվտանգություն
երթևեկության ռիսկերից:

 Ընտանի անասուններից ստացվող
միս, ձկնեղեն
 հացահատիկներ և բանջարեղեն
 Հողի փլվածքների կարգավորում
 վայրի սնկեր ու դեղաբույսեր,
 Դեղաբույսեր
 մեղր,
 անասունների համար թարմ ջուր,
 Վայրի կենդանիներ (խոզ, ճագար)

Անասուն Սնկեր ու խոտաբույսեր, բանջարեներ չունեղեն, մեղր,
ցող գյուղա մրգեր (խնձոր, ծիրան)
ցիներ

 Գնդեվազի ծիրանի վաճառքի արժեք
 Անասնապահական ոլորտի ծաղկում

Առողջություն և անվտանգություն

և

 Կիսաքոչվոր ապրելակերպ
 Սոցիալական ներառում՝ պայմանավորված միասնական արածեցման սովորույթով
 Տեղի առանձնահատկություններ,
օր.՝ բարձրորակ ծիրան

 Դեղաբույսեր
 Սնկեր
 Մուտք
ազատ
ու
առողջարար  Ժամանցային կիրառում
սնունդին՝ ընդհանուր ռեսուրսներով  Կրթական կիրառում
հավաքված

•

Վերականգնողական
բնական միջավայր

եւ

բուժական

 Վտանգված տեսակներ
 Հազվագյուտ
բույսերի
ուսումնասիրություն և այլն
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վրա ազդեցությունների համատեղված ամփոփագիր
Ազդեցություններ
օգտագործման
կամ
օգուտի
վրա

(տատանվում
է)

Առաջնահերթ էկոհամակարգային
ծառայություն

Ազդեցություններ
մատակարարման վրա

Ընտանի
անասուններից ստացվող
կաթ,
կաթնա1.
մթերք և միս


(տատանվում է)

Եկամտի
ստացման
2. նպատակով
խոտի
վաճառք
Տեղական,
ազգային և
արտահան3.
ման համար
վաճառվող
ծիրան
Համապատասխան
որակի
քաղցրահամ
4.
ջուր խմելու
կամ
ոռոգման համար

↘

↘

↓

↓

↘

Ազդեցության նշանակություն

Կարևորությունը՝ էական:
Հնարավոր էական մնացորդային ազդեցություն
տեղական ու սեզոնային հովիվների վրա:
Գնդեվազի տեղի հովիվները կարող են էական
ազդեցություն
կրել
արոտավայրերի
կրճատումից և մնացած արոտավայրերի
մուտքի սահմանափակումներից: Ազդակիր
շահառուների հետ վերանայվում է ամեն օրվա
համար գյուղից մատչելի այլընտրանքային
արոտավայրերի հարցը:
Կարևորությունը՝ չափավոր:
Գնդեվազի հողերից խոտհունձի վրա մնացորդային ազդեցություններ. ակնկալվում է
խոտարքների մոտ 30 հա կորուստ:
Կարևորությունը՝ էական:
Գնդեվազի ծիրանի այգիների մի մասը կորելու
է, քանի որ դրանք ԿՏՀ-ի ազդեցության գոտում
են: Ակնկալվում է միջանկյալ արտադրանքի
չնչին կորուստ, քանի որ ազդակիր ծառերը դեռ
պտղատու չեն:
Կարևորությունը՝ չափավոր:
Ակնկալվում է, որ քաղցրահամ ջրի ընդհանուր
մատակարարումը և որակը կայուն կլինի:
Սակայն, հողի էրոզիայի և ջրերի նստվածքի
կամ տեղայնացված աղտոտման պատճառով
ընտանի կենդանիների խմելու, լողացնելու
համար նախատեսված ջրի որակը կարող է
նվազել, ինչը որոշ շահառուներ համարում են

Մեղմացման միջոցառումներից հետո մնացորդային
ազդեցության նշանակություն

Կարևորությունը՝ չափավոր:
Կիրականացվի մոնիտորինգ՝ որոշելու ազդեցության մասշտաբը և անհրաժեշտության դեպքում հայտնաբերելու պատշաճ մեղմացնող միջոցառումները:
Մոնիտորինգի արդյունքները կօգտագործվեն գնահատելու հողի օգտագործման
փոփոխությունների հետևանքները` արոտավայրերին մուտք ապահովելու և
օգուտի
աստիճանների
համար:
Համապատասխանաբար
կորոշվեն
միջամտությունների տեսակները: Սա կարող է հիմնվի ապրուստում
միջամտությունների վրա, սակայն կարող է անհրաժեշտ լինել պահպանել
արոտավայր մուտք գործելու հնարավորությունը՝ տարին մի քանի անգամ:
Կարևորությունը՝ նվազ:
Կհսկվի բարձրորակ արոտավայրերի և խոտարքների մուտքը:
ՀՁԿՎՊ-ում ուսումնասիրվելու են հողի սեփականատերերի վրա ապրուստի
միջոցների հետևանքները (ներկայումս խոտի գնորդների վրա հնարավոր
ազդեցությունները չեն ուսումնասիրվել):
Կարևորությունը՝ չափավոր:
ՀՁԿՎՊ-ն կանդրադառնա եկամտի կորստի հարցին, ջանքեր են գործադրվելու
այլընտրանքային տեղամասեր տրամադրելու համար, չնայած դրանք նույն
բարձրության վրա չեն և կարող են չաճեցնել նման որակի ծիրաններ:
Ուսումնասիրվում
է
Որատան
գետից
ոռոգման
ջուր
տրամադրելու
հնարավորությունը:
Կարևորությունը՝ նվազ:
Լուրջ միջոցառումներ կիրականացվեն էրոզիայի հսկման, փոշու և այլ ազդեցությունների դեմ, սակայն, չնայած այս միջոցառումների, հնարավոր է փոքր
գետակների, լճակների և այլ մակերևութային ջրերի որակի տեղայնացված անկում:
Ինչպես ստորև նշված է, այս հարցը կենթարկվի մոնիտորինգի Մակերևութային
ջրերի կառավարման պլանի միջոցով: Կանցկացվի ջրի որակի ազդեցության
մոնիտորինգը, ներառյալ կոնկրետ ընկալիչների վայրերում:
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Էրոզիայի
վերահսկում

↓

↘

↓

↓

5.

Կիսաքոչվոր
կենսակերպի մշա6. կութային
առանձնահատկություններ

կարևոր:
Հետախուզական կարևորությունը՝ էական:
Աշխատանքների ընթացքում արդեն մեծածավալ հողեր են էրոզացվել, որի մեծ մասը առաջարկվող հանքավայրի գոտուց դուրս է:
Զառիթափ լանջերի լվացման արդյունքում
արդեն որոշ տարածքներում խոտածածք
տարածքների որակը նվազել, իսկ լճակում
մեծացել է նստվածքներով/ ջրաբերուկներով
ծանրաբեռնումը:
Կարևորությունը՝ չափավոր:
Հովիվների ավանդական կենսակերպի վրա
հնարավոր վտանգ:

Կարևորությունը՝ չափավոր:
Կոնկրետ շահառուների տեսանկյունից հողի էրոզիայի կառավարման ու հողի
մակերևութային սահքերի ռիսկերի համար Ծրագիրը կմշակի արդյունավետ
ռազմավարություններ:

Կարևորությունը՝ չափավոր:
Կարող է որոշ միջամտությունների կարիք լինի՝ երաշխավորելու, որ այս
գործառույթները կիրականացվեն՝ հաշվի առնելով, որ կարևորության չափը
տատանվում է տարբեր մարդկանց մոտ:
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Աղյուսակ 5.11.6. Առաջնահերթ էկոհամակարգային ծառայություն, որից կախված է ծրագրի շահագործման իրագործումը
Էկոհամակարգային ծառայություն,
որից
Ծրագիրը կախված
է

Էկոհամակարգային
ծառայություն, որից
Ծրագիրը օգուտներ է
քաղում

Ծրագրի
տեղեկանք

նկարագրությամբ

Կարող է արդյո՞ք էկոհամակարգն այնպես
փոխվել,
որ
ազդի
Ծրագրային
գործողությունների վրա

Արդյո՞ք
ծրագիրն
այլընտրանքներ, թե՞ ոչ

Քաղցրահամ ջրեր

Շինարարության
և
շահագործման
համար անհրաժեշտ
ջրի ծախսերի բացակայություն կամ սահմանափակ ծախսեր
Խմելու ջրի մատակարարման
ծախսերի
բացակայություն կամ
սահմանափակ
ծախսեր

Շահագործման ջուր, աղբյուրը
Արփա գետ

Անհայտ
Ջրառի գերազանցումը, այլ հանգամանքների հետ համատեղ, կարող է վտանգի տակ
դնել մատակարարումը, բայց հոսքի անհրաժեշտ համամասնությունների հաշվարկները անբավարար են համարվում
նույնիսկ ցածր հոսքի ժամանակահատվածներում:
Դեպի
Արփայի
հոսքը
կառավարվում է Կեչուտի ջրամբարից:
Ոչ
Ծրագիրը զգալի ազդեցություն չի ունենա
ստորգետնյա ջրերի համալրման կամ
փոշու նստեցման համար օգտագործվող
ջրահոսքերի վրա
Ոչ
Հաշվարկների
համաձայն
համայնքի
խմելու ջրի մատակարարման հզորությունը 60 լ/վ է, որը գերազանցում է անհրաժեշտ պահանջները:

Այո
Տարբերակները ընդգրկում են
ջրատար
շերտից
ջուր
ստանալը: Այլ աղբյուրից ջուր
ստանալը
հնարավոր
է
համարվում, և ուսումնասիրվել
են
բոլոր
տարբերակները,
որոնք կենսունակ են Ծրագրի
իրականացման ընթացքում:
Այո
Այլընտրանքային աղբյուրներ
կարող է մատչելի լինեն այլ
տարբեր համայնքների ջրամատակարարման աղբյուրներից,
իսկ ավելի լայն կտրվածքով՝
Արփա և Որոտան գետերի
ջրհավաք
ավազանների
ստորգետնյա ու մակերևութային ջրերից

Առավ.՝ 170,000 մ3/ամիս
Միջ.՝
80,000-ից
120,000
մ3/ամիսը

Ճանապարհներ (բացահանքերի
ջրազրկումից )
նախապատվություն
տալ
փոշու կասեցմանը 0.7 կմ-ից
ավել
տարածության
վրա
բացահանքից մինչը մանրիչ և 4.2
կմ տարածքության վրա հանքից
ԴԱԼ:
- կասեցնել փոշին առաջնային
մանրացման
օղակից
(ջրի
ընդհանուր պահանջներն են 611
մ3/օրը) Անձնակազմի համար
(1500
մ3/օր)
խմելու
ջրի
մատակարարում:

ունի

Առաջնահերթ
էկոհամակարգային ծառայություն

ՈՉ

ՈՉ
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6. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՆ ՀԱՍՑՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ամուլսարի հանքարդյունահանման համալիրի շահագործումը ուղղակի կամ անուղղակի
ազդեցություն է գործում գործնականում շրջակա միջավայրի բոլոր բաղադրամասերի վրա՝
հողա-բուսական ծածկույթ, կենդանական աշխարհ, օդային և ջրային միջավայր:
Տնտեսական վնասը շրջակա միջավայրի աղտոտումից համարվում է կոմպլեքս
մեծություն և որոշվում է որպես վնասների գումար, որոնք հասցվում են ռեցիպիենտների
առանձին տեսակներին աղտոտող գոտու սահմաններում: Հիմնական ռեցիպիենտներ են
համարվում

բնությունը,

գուղատնտեսական

հանդակները,

անտառային

ռեսուրսները,

բուսական և կենդանական աշխարհը և այլն:
Շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր տնտեսական վնասի գնահատումն իրականացվում է ըստ
շրջակա միջավայրի

բաղադրիչների: Տնտեսական վնասը հաշվարկվում է համաձայն ՀՀ

կառավարության 27.05.2015 N764-Ն որոշման:
Հնարավոր տնտեսական վնասը հաշվարկվում է`
ՎՏ= ՀԱԳ + ՋԱԳ +ՕԱԳ ,
որտեղ՝
ՎՏ-ն հնարավոր տնտեսական վնասն է դրամային արտահայտությամբ,
ՀԱԳ-ն հողային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով (բնական
միջավայրի աղտոտում, բնական ռեսուրսների աղքատացում, էկոհամակարգերի քայքայմանը կամ
վնասմանը հանգեցնող շրջակա միջավայրի բացասական փոփոխություններ) պատճառված վնասի
ազդեցության արժեքային գնահատումն է, որը հաշվարկվում է ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
հունվարի 25-ի N 92-Ն որոշման համաձայն.
ՋԱԳ-ը

ջրային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության ուղղակի և անուղղակի

ազդեցության հետևանքով պատճառված վնասի ազդեցության արժեքային գնահատումն է, որը
հաշվարկում է ՀՀ կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 14-ի N 1110-Ն որոշման համաձայն:
ՕԱԳ-ն մթնոլորտի վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության
հետևանքով պատճառված վնասի ազդեցության արժեքային գնահատումն է, որը հաշվարկվում է ՀՀ
կառավարության 2005 թվականի հունվարի 25-ի N 91-Ն որոշման համաձայն:

6.1. Մթնոլորտային օդ
Տնտեսական վնասը դա շրջակա միջավայրին հասցված վնասի վերացման համար
անհրաժեշտ միջոցառումների արժեքն է արտահայտած դրամական համարժեքով:
Տնտեսական վնասը հաշվի է առնում՝
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բնակչության առողջության վատթարացման հետ կապված ծախսերը,



գյուղատնտեսությանը, անտառային և ձկնային տնտեսություններին հասցված
վնասը,



արդյունաբերությանը հասցված վնասը:

Տնտեսական վնասը հաշվարկվել է համաձայն ՀՀ կառավարության 25.01.2005թ. N 91-Ն
որոշմամբ

հաստատված

“Մթնոլորտի

վրա

տնտեսական

գործունեության

հետևանքով

առաջացած ազդեցության գնահատման կարգ”-ի
Յուրաքանչյուր արտանետման աղբյուրի համար տնտեսությանը հասցված վնասը
գնահատվում է 1-ին բանաձևով`
Ա = Շգ Փց ∑ ՎiՔi , որտեղ
Ա -ն ազդեցությունն է, արտահայտված Հայաստանի Հանրապետության դրամերով,
Շգ -ն աղտոտող աղբյուրի շրջապատի (ակտիվ աղտոտման գոտու) բնութագիրն արտահայտող
գործակիցն է, համաձայն նշված կարգի 9րդ աղյուսակի արտադրական հրապարակների համար
ընդունվում է 4, շարժական աղբյուրների համար`5:
Փց-ն փոխադրման ցուցանիշն է, հաստատուն է և ընտրվում է` ելնելով բնապահպանության
գործընթացը խթանելու սկզբունքից: Սույն կարգի համաձայն
Փց = 1000 դրամ:
Վi -ն i-րդ նյութի (փոշու տեսակի) համեմատական վնասակարությունն արտահայտող
մեծությունն է:
Քi –ն տվյալ (i-րդ) նյութի արտանետումների քանակի հետ կապված գործակիցն է,
Քi գործակիցը որոշվում է 2-րդ բանաձևով`
Քi = գ (3 SԱi - 2 ՍԹԱi), SԱi > ՍԹԱi (2), որտեղ`
ՍԹԱi -ն i-րդ նյութի սահմանային թույլատրելի տարեկան արտանետման քանակն է`
տոննաներով:
SԱi -ն i նյութի տարեկան փաստացի արտանետումներն են` տոննաներով:
Հաշվի առնելով, որ վնասակար նյութերի արտանետումների մթնոլորտում ցրման հաշվարկները
ցույց տվեցին, որ սպասվելիք գետնամերձ կոնցենտրացիաները գտնվում են թույլարտելի
նորմերի սահմաններում, Քi = SԱi
գ = 1` անշարժ աղբյուրների համար,
գ = 3` շարժական աղբյուրների համար:
Այն նյութերի համար, որոնց նորմատիվային կոնցենտրացիան պետական ստանդարտով
չի սահմանված, ազդեցությունը չի գնահատվում:
Բացահանքի շահագործման տնտեսական վնասի հաշվարկը բերված է աղյուսակ 6.1-ում:
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Աղյուսակ 6.1.
Արտանետվող
անվանումը

Անօրգանական փոշի
Ցիանական թթու
Ածխածնի մոնօքսիդ
Ազոտի երկօքսիդ
Անօրգանական փոշի
Ածխաջրածիններ
Ծծմբի անհիդրիդ
Ածխածնի մոնօքսիդ
Ազոտի երկօքսիդ
Պ.Մ.
Ընդամենը

նյութերի

Հաշվարկի
համար
ցուցանիշները
Si
336.5
0.7
0.25
0.59
54.4
104.8
49.9
455.4
529.2
53.6

գ
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3

անհրաժեշտ

Քi=Տi x գ
336.5
0.7
0.25
0.59
163.2
314.4
149.7
1366.2
1587.6
160.8

Վ

Շգ

10
282
1
12.5
10
3
16.5
1
12.5
41.5

0.1
0.1
0.1
0.1
5
5
5
5
5
5

Տնտեսական
վնասը.
ՀՀ դրամ
Ա = Շգ Փց ∑ ՎiՔi
336500
19740
25
737
8160000
4716000
12350250
6831000
99225000
33366000
165005252

Ամուլսարի հանքարդյունահանման համալիրի շահագործման արդյունքում հաշվարկված
տնտեսական վնասը կկազմի` 165005252դրամ ( 165 մլն.դրամ):

6.2. Ջրային ռեսուրսներ
Անմիջապես

Ամուլսարի

հանքարդյունահանման

համալիրի

տեղամասերում

և

արտադրական հանգույցներում աղտոտված արտահոսք չի առաջանում, անձրևաջրերի և
ձնհալքի հոսքերը մեծամասամբ` շնորհիվ շրջանցող առվակների և կյուվետների, հեռացվում են
տեղանքից առանց աղտոտվելու, իսկ անմիջապես գործունեության տարածքի մակերևութային
ջրերը հավաքվում են կուտակման ավազաններում, որից հետո մաքրվում նստեցուցիչպարզարանում:
Նախատեսվում են մի շարք կուտակման ավազաններ և մաքրման կայանքներ, որոնցում
կատարվելու մակերևութային ջրերի և կենցաղային կեղտաջրերի մաքրում:

6.3. Հողային ռեսուրսներ
Հողածածկը կխախտվի բացահանքերի, լցակույտերի, ճանապարհների և հարթակների,
արտադրական և պահեստային հանգույցների, ինչպես նաև տարրալվացման հարթակի
շինարարության և նախապատրաստման արդյունքում:
Ընդամենը նախատեսվում է ներառնել 596.56 հա հողատարածք, այդ թվում՝


Գնդեվազ համայնքի հողերից՝ 457.6 հա,



Սարավան համայնքի հողերից՝ 457.6 հա,



Գորայք համայնքի հողերից՝ 457.6 հա:

Հողային ռեսուրսների հասցված տնտեսական վնասը հաշվարկվում է համաձայն ՀՀ
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Կառավարության 25 հունվարի 2005 թվականի N 92-Ն որոշմամբ հաստատված “ՀՈՂԱՅԻՆ
ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎՐԱ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳ”-ի:
Համաձայն նշված կարգի ազդեցության գնահատումը ներառում է վնասակար
ներգործության արդյունքում հողային ռեսուրսների նվազման հետևանքով արտադրանքի
քանակական և որակական կորուստների փոխհատուցման, վնասակար ներգործության
արդյունքում

հողային

ռեսուրսների

վերականգնման

համար

պահանջվող

լրացուցիչ

ծառայությունների, ինչպես նաև աղտոտման ազդեցության հետևանքով գյուղատնտեսական
և այլ արտադրանքի կորստի փոխհատուցման ծախսերը, արտահայտված ՀՀ դրամով:
Նշված կարգով ազդեցությունը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով`
Ա = ԾՀՎ + ԱՎՀ + ԾՈՒՎ , որտեղ`
Ա-ն ազդեցությունն է,
ԾՀՎ -ն

վնասված

հողամասը

նախնական

(նորմատիվային)

տեսքի

բերելու (պահանջների վերականգնման) համար անհրաժեշտ ծախսերն են,
ԱՎՀ -ն վնասված հողամասի (գույքի) արժեքն է,
ԾՈՒՎ -ն

ազդեցության

հետևանքների

ուսումնասիրության

և վերլուծության

հետ կապված ծախսերն են:
ա) Հողային ռեսուրսներին հասցված վնասը կարող է գնահատվել ըստ այն
միջոցառումների արժեքի, որոնք անհրաժեշտ են վերականգնելու այդ ռեսուրսների վիճակը:
Տվյալ

պարագայում

տարածքների

նման

միջոցառումների

վերականգնման,

լցակույտի

շարքին

կարելի

վերակուլտիվացման,

է

դասել
բոլոր

խախտված

տարածքների

բարեկարգման և կանաչապատման աշխատանքները:
Բոլոր անհրաժեշտ աշխատանքները ներկայացված են հանքի փակման ծրագրում այդ
թվում նաև տարածքների վերականգնման աշխատանքները: Ըստ այդ ծրագրի ծախսերը
կկազմեն`
ԾՎՀ` 1864926000 (մեկ միլիարդ ութ հարյուր վաթսունչորս միլիոն ինը հարյուր
քսանվեց հազար) ՀՀ դրամ,
ԾՈՒՎ

(տեղանքի

ուսումնասիրության,

վերլուծության

և

միջոցառումների

պլանավորման ծախսերը)` 10000000 (տաս միլիոն) ՀՀ դրամ:

բ) ԱՎՀ -ն հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով`
ԱՎՀ = Մ x Վ x Ժ/365 x ԳԲ x ԳԹ, որտեղ`
ԱՎՀ խախտված (վնասված) հողամասի (տարածքի) արժեքն է` խախտման (վնասման)
պահից մինչև հողամասը (տարածքը) նախնական (նորմատիվային) տեսքի

բերելու
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(պահանջների վերականգնման) պահն ընկած ժամանակահատվածի համար,
Մ-ն վնասված հողամասի (տարածքի) մակերեսն է` մ2-ով, որը որոշվում է փաստացի
ուսումնասիրությունների (չափագրումների) հիման վրա, տվյալ դեպքում`
431.62 հա կամ 4316200 մ2:
Վ-ն

հողամասի

(տարածքի)

վարձակալության

բազիսային

սակագինն

է,

որը

հաշվարկվում է`

- գյուղատնտեսական

հողերի

համար`

որպես

Հայաստանի

Հանրապետության

կառավարության 1997 թվականի հուլիսի 3-ի N 237 որոշմամբ սահմանված` Հայաստանի
Հանրապետությունում

գյուղատնտեսական

հողատեսքերի

կադաստրային

միջին զուտ

եկամուտ,

- ոչ գյուղատնտեսական (այլ նպատակային նշանակության) հողերի համար` ՀՀ
Կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1746-Ն որոշմամբ հաստատված` ՀՀ
բնակավայրերի հողերի կադաստրային գնահատման կարգի համաձայն` որպես տվյալ
հողամասի կադաստրային գին:
Ըստ նշված կարգի բնակավայրերի հողերի կադաստրային գինը հաշվարկվում է
հետևյալ բանաձևով՝
ԿԳհող = Աբազա. x Մհող x Գգ, որտեղ՝
ԿԳհող-ն գնահատվող հողամասի կադաստրային գինն է` արտահայտված դրամով,
Աբազա-ն բնակավայրերի հողերի մեկ քառ. մետր մակերեսի բազային արժեքն է`
արտահայտված դրամով, ըստ 1746Ն որոշման` 60000 դր/մ2:
Մհող-ն գնահատվող հողամասի մակերեսն է` արտահայտված քառ. մետրով, 5965600
Գգ-ն բնակավայրերի հողերի տարածագնահատման (գտնվելու վայրի) գոտիականության
գործակիցն է:
Ընդամենը

Ամուլսարի

հանքարդյունահանման

համալիրի

շահագործման

համար

նախատեսված հողերի մակերեսը կազմում է 5965600 մ2, ներառնելով 3 համայնքերի
սահմանները, ընդ որում Գորայք և Սարավան համայքնների հողերի համար, ըստ 1746-Ն
որոշման հավելված 2-ի գոր՛ակիցը սահմանված է՝ 0.0207: Գնդեվազի համայնքի հողերից
նախատեսվում է օգտագործել 4576000 մ2, որից 86000 մ2 հողու կատեգորիան փոխված է և
համապատասխանաբար սահմանված է 0.0207 գործակից, իսկ մնացած հողերի համար
գործակիցը՝ 0.0037:
Այսպիսով 4576000 – 86000 = 4490000 մ2 հողատարածքի համար օգտագործվել է 0.0037
գործակից, իսկ 5965600 – 4490000 = 1475600 մ2 հողատարածքի համար՝ 0.0207:
60000 դրամ/մ2 x (1475600 մ2 x 0.0207 + 4490000 մ2 x 0.0037) = 2829475200 դրամ:
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Վ = 2829475200 : 5965600 = 474.3 դրամ/մ2:
Ժ-ն խախտված (վնասված) հողամասի (տարածքի) խախտման (վնասման) պահից
մինչև հողամասը (տարածքը) նախնական (նորմատիվային) տեսքի բերելու (պահանջների
վերականգնման)

պահն

ընկած

ժամանակահատվածն

է`

օրերով,

ռեկուլտիվացիայի

աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել 380 օրվա ընթացքում:
365-ը օրերը տարի դարձնելու գործակիցն է,
ԳԲ -ն հողամասի (տարածքի) բնապահպանական արժեքը հաշվի առնող գործակիցն է,
որը հաշվարկվում է համաձայն սույն կարգի 21-րդ կետի, 1.0
Թ-ն հողամասում (տարածքում) տեղադրված (կուտակված, թափված) թափոնների
վտանգավորության (թունունակության) գործակիցն է, որը հաշվարկվում է համաձայն սույն
կարգի 22-րդ կետի, 1.0
Ա = 5965600 մ2 x 474.3 դրամ/մ2 x 380/365 x 1.0 x 1.0 = 2945764248 դրամ:
Այսպիսով Ամուլսարի հանքարդյունահանման համալիրի շահագործման արդյուն- քում
հողային ռեսուրսներին հասցված տնտեսական վնասը կկազմի`
2 945 764 248 + 1864926000 + 10 000 000 = 4 820 690 248 դրամ:
Ընդամենը Ամուլսարի հանքարդյունահանման համալիրի շահագործման արդյունքում
տնտեսակական ամփոփ վնասը կկազմի՝
ՎՏ = ՀԱԳ + ՋԱԳ +ՕԱԳ = 4 820 690 248 + 0 + 165005252 = 4 985 695 500 դրամ:
Ընդամենը՝ 4 985 695 500 (չորս միլիարդ ինն հարյուր ութսունհինգ միլիոն վեց հարյուր
իննսունհինգ հազար հինգ հարյուր) դրամ:

802

7

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆԸ

ԵՎ

ՆՎԱԶԵՑՄԱՆԸ

ՈՒՂՂՎԱԾ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
Հանքաքարի

կույտային

տարրալվացման

և

ոսկու

կորզման

տեխնոլոգիական

գործընթացների ընթացքում շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցությունը կանխարգելելու և մեղմելու նպատակով մշակվում են ազդեցության նվացեզման միջոցառումներ:
Միջոցառումները, դրանց կատարման պատասխանատուները և իրականացման ժամկետները
ներառվում են “Բնապահպանական կառավարման պլանի” և “Մոնիթորինգի ծրագրի” մեջ:

7.1

ԱՆԲԱՐԵՆՊԱՍՏ

ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ

ԴԵՊՔՈՒՄ

ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ
Անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների ժամանակահատվածում (քամու
արագության նվազման, անհողմության, մառախուղի առաջացման դեպքերում) հնարավոր են
վնասակար նյութերի մերձգետնյա կոնցենտրացիաների բարձրացումներ ցրման գործընթացների դանդաղեցման պատճառով:
Արտադրության ղեկավարի կողմից սպասարկող անձնակազմին տրվում են անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների առաջացման հնարավորության մասին տեղեկություններ: Անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների դեպքում պետք է իրականացվեն
ներքոհիշյալ միջոցառումների ծրագրերը՝

7.2

-

հանքաքարի ջարդման աշխատանքների դադարեցում,

-

գրունտի տեղափոխման աշխատանքների դադարեցում,

-

շինարարական տեխնիկայի աշխատանքների նվազեցում։

ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՏՈՒՄՆԵՐ

Հրդեհային անվտանգություն
Ա. Արտադրությունում գտնվող բոլոր էլեկտրիկական ենթակայանները համալրված են
հրդեհային ճնշման սարքերով, որոնք վերահսկում են այս տարածքներում հրդեհի
յուրաքանչյուր բռնկումը:
Բ. Բոլոր այն սարքավորումները, որոնք չունեն ավտոմատ սարքեր, ապահովված են ձեռքի
կրակմարիչներով:
Գ. Տեխնիկական ջրագծերը հասցված են գործող բոլոր տարածքներ, որպեսզի հրդեհը մարելու
համար ջուրը հնարավոր լինի հասցնել յուրաքանչյուր տարածք:
Դ. Արտադրության փրկարարական թիմը ամբողջ տարածքում անց է կացնում տեսչական
ստուգում` որպես օրվա աշխատանքային պլանի մի մաս:
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Ե. Հրդեհի ժամանակ հոսանքազրկվում են բոլոր էլեկտրական սարքերը, միացվում է
հակահրդեհային ջրի համակարգը, անձնակազմը տեղափոխվում է անվտանգ վայր:
Վթարային արձագանքների ծառայություններ


Հանքի փրկարարական ջոկատ



Բժշկական օգնություն



Հաղորդակցություն և ծանուցում
Բնական աղետների ժամանակ (երկրաշարժ, սողանքներ, ջրհեղեղ և այլն) գործարանի

աշխատանքը կանգնեցվում է և անձնակազմը տեղափոխվում է անվտանգ վայր:

7.3

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ
Բնապահպանական կառավարման պլանը (ԲԿՊ) հանդիսանում է նախատեսվող

գործունեության կազմակերպման և իրականացման կարևոր գործիք, այն նախանշում է
անհրաժեշտ դիտարկումներ, վերահսկման մեխանիզմներ, մեղմացնող միջոցառումներ, որոնք
անհրաժեշտ է ձեռնարկել ծրագրի իրականացման ընթացքում՝ շրջակա միջավայրի վրա
բացասական ազդեցություններից խուսափելու, դրանք նվազեցնելու, մեղմացնելու կամ
փոխհատուցելու համար: Պլանում նշվում են հնարավոր ազդեցությունները, դրանց առավել
հավանական

վայրերը,

առաջարկվող

մեղմացնող

միջոցառումները,

վերջիններիս

իրականացման պատասխանատուները և մոնիթորինգի ծրագիրը:
ԲԿՊ նկարագրում է, թե ինչպես են իրականացվելու և վերահսկվելու մեղմացնող և այլ
միջոցառումները: Այն ներառում է տեղեկատվություն, թե ով է պատասխանատու առաջարկվող
միջոցառումների իրականացման համար, երբ, որտեղ և ում կողմից են դրանք իրականացվելու և
վերահսկվելու: ԲԿՊ-ներառում է հետևյալը.
(i)

Նախատեսվող գործունեության տեղամասերը և հատվածները,

(ii)

Պոտենցիալ բնապահպանական ազդեցությունները (ներառյալ սոցիալական, մշակութային
և հնագիտական ռեսուրսների վրա ազդեցությունը),

(iii)

Մեղմացնող միջոցառումներ նախապատրաստական, լեռնակապիտալ շինարարության,
շահագործման փուլերում և գործունեության ավարտի համար:

(iv)

Մոնիթորինգի գործողություններ բոլոր նշված փուլերի համար

(v)

Տարբեր իրավասու կողմերի պարտավորությունները մեղմացնող միջոցառումների և
մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում:
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Աղյուսակ 7.1. Բնապահպանական կառավարման պլան. մեղմող միջոցառումներ
Նախատեսվող
գործունեության
գործընթացները կամ
տեղամասերը

Շրջակա
միջավայրի վրա
հնարավոր
ազդեցությունը

1.Բացահանքի, արտաքին լցակույտերի, ջարդիչ և ԱԴՎ կայանքների տեղանքների նախապատրաստում

Բնապահպանական ելակետային տվյալների (ներգործության սահմանային տիրույթների) բացակայության
արդյունքում
շրջակա միջավայրի տարրերի
վնասում

2. Անձնակազմի
նախապատրաստում

Առաջարկվող մեղմացնող
միջոցառումները

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՓՈՒԼ
Մոնիթորինգի ելակետային
հետազոտություններ (օդի
որակ, ստորգետնյա և մակերևութային ջրերի աղտոտվածության աստիճանը,
աղմուկ և թրթռումներ)
1.1. Հանքավայրի և մերձակա բնակավայրերի օդի
որակի հետազոտում
1.2. Տեղանքի մակերևութային և ստորգետնյա
ջրային ռեսուրսների բաղադրության հետազոտում
1.3. Տեղանքի գրունտերի և
հողածածկի բաղադրության
հետազոտում
1.4. Տեղանքի ռադիացիոն
ֆոնի հետազոտում
1.5. Տարածաշրջանի կենդանական և բուսական
աշխարհի հետազոտություն,
1.6. Էնդեմիկ և կարմիր
գրքում գրանցված տեսակների հայտնաբերման և
նկարագրության աշխատանքներ
1.7. Էնդեմիկ և կարմիր
գրքում գրանցված տեսակների հայտնաբերման
դեպքում դրանց
ադապտացիայի կամ տեղափոխման ծրագրի
մշակում
1.8. Տարածաշրջանի սոցիալ-տնտեսական
իրավիճակի ուսումնասիրություն
Հնագիտական և Տեղանքի հետազոտություն,
մշակութային
հարցումներ տեղի
ռեսուրսների
բնակավայրերի համայնքաժառանգության
պետարաններում և ՀՀ
կորուստ
մշակույթի նախարարությունում,
համապատասխան եզրակացության կազմում
Անձնակազմի
Կազմակերպել ընկերուցածր որակաթյան ղեկավար կազմի
վորման պատվերապատրաստում
ճառով աշխամիջազգային փորձ ունեցող
տանքների անընկերություններում
փույթ իրակաԿազմակերպել շինարանացում, որի
րություն իրականացնող,
արդյունքում`
հանքային համալիրը շա-

Պատասխանատու
անձը

Արտաքին
վերահսկողություն

«Գեոթիմ» ՓԲԸ,
տեղական և արտասահմանյան
սերտիֆիկացված
լաբորատորիաներ
և խորհրդատվական ընկերություններ

ՀՀ ԲՆ (բնապահպանական փորձաքննություն)

«Գեոթիմ» ՓԲԸ,
Պայմանագրային
եղանակով «Պատմամշակութային
ժառանգության ԳՀ
կենտրոն» ՊՈԱԿ

ՀՀ մշակույթի
նախարարություն,
համայնքնապետարաններ

«Գեոթիմ» ՓԲԸ

-
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Նախատեսվող
գործունեության
գործընթացները կամ
տեղամասերը

Շրջակա
միջավայրի վրա
հնարավոր
ազդեցությունը
միջավայրի
վնասում

Առաջարկվող մեղմացնող
միջոցառումները

հագործող անձնակազմի
ուսուցում և վերապատրաստում
Ազդակիր համայնքներում
հանդիպումների
կազմակերպում
Ազդակիր համայնքների
համայնքապետարանների
անձնակազմի տեղեկացում,
ծրագրերի հակիրճ
ներկայացում, հիմնական
ազդակիր համայնքում
տեղեկատվական
կենտրոնի հիմնում
Մշակել շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
գնահատման հաշվետվություն` ՀՀ գործող
օրենսդրության պահանջներին և միջազգային
լավագույն հասանելի
պրակտիկային համարժեք

Պատասխանատու
անձը

Արտաքին
վերահսկողություն

3. Տեղական բնակչության և ինքնակառավարման մարմինների
տեղեկացում

Շրջակա միջավայրին հասցված վնաս
բնակչության
չհամակարգված գործողությունների
հետևանքում

«Գեոթիմ» ՓԲԸ,
Կապալառու
խորհրդատվական
ընկերություններ

Վալոց Ձորի և
Սյունիքի մարզպետարաններ, ազդակիր համայնքների
համայնքապետարաններ

4. Նախագծային փաստաթղթերի, ծրագերի,
պլանների և այլ փաստաթղթերի մշակում

Անհամապա«Գեոթիմ» ՓԲԸ,
տասխան նաԿապալառու
խագծերի
խորհրդատվական
հետևանքով աշընկերություններ
խատանքների
սխալ կազմակերպում և հավելյալ վնաս
շրջակա միջավայրին
ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼ
Շրջակա միջա1. Բուսական, կենդանա«Գեոթիմ» ՓԲԸ,
վայրի աղտոկան աշխարհի պաշտԿապալառու
տում փոշու, դի- պանության և հողածածկի
խորհրդատվական
զելային վառեմաքրման պլանի մշակում և ընկերություններ
լիքի այրման
իրականացում
Կապալառու շինաարգասիքների
2. Ենթակառուցվածքների
րարական կազմաարտաև հաղորդուղիների
կերպություն
նետումների
պահպանման և տեղափոխարդյունքում,
ման պլան
աղմուկ և
3. Հնագիտական վայրերի
թրթռումներ
պահպանման պլանի
Հողերի աղտոմշակում և իրականացում
տում, բերրի
4. Երթևեկության կաշերտի վնասում ռավարման պլան
մակերևութային 5. Արտակարգ իրավիև ստորերկրյա
ճակների արձագանքման
ջրերի աղտոպլան
տում
6. Բուսահողի կտրում և
Հնագիտական և տեղափոխում, ըստ գործող
մշակութային
կարգի
ռեսուրսների
7. Բուսահողի պահեստի
ժառանգության
կազմակերպում
վնասում կամ
8. Մակաբացման ապարկորուստ
ների տեղափոխում և
պահեստավորում
Կենդանիների
Շրջանցիկ առուների վրա
«Գեոթիմ» ՓԲԸ,
տեղաշարժի
կամրջակների տեղադրում
Կապալառու շինասահմանափարարական կազմակում
կերպություն
Հողածածկի
1. Որտեղ հնարավոր է
վնասում, հողի
պահպանել գոյություն
էրոզիա
ունեցող հողի շերտը

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

1. Ճանապարհների շինարարություն
2. Արտադրական հարթակների շինարարություն
3. Հողային աշխատանքներ
4. Մակաբացում,
գրունտի տեղափոխում
և կուտակում
5. Փոխակրիչի շինարարություն

Շրջանցիկ առուների
կառուցում

Աշխատանքներ
հողածածկի վրա

ՀՀ բնապահպանության նախարարության պետական
բնապահպանական տեսչություն

-

-

«-
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Նախատեսվող
գործունեության
գործընթացները կամ
տեղամասերը

Շրջակա
միջավայրի վրա
հնարավոր
ազդեցությունը

Շինարարական աղբի
առաջացում

- Հողերի, մակերևութային և
ստորերկրյա
ջրերի աղտոտում
Շինհրապարակում և նրա մերձակայքում տեսանելի պատկերների վատթարացում

Կենցաղային աղբի
առաջացում

Հողերի և ջրերի
աղտոտում կենցաղային աղբով

Առաջարկվող մեղմացնող
միջոցառումները

2. Ժամանակավոր ծածկ
(ինչպես օրինակ՝ արագ
աճող խոտի տեսակներ)
ապահովել այն տարածքների համար, որտեղից
հողի շերտը հեռացվում է, և
գետինը մերկանում է
երկար ժամանակով:
3. Բուսահողը հեռացնել և
պահեստավորել ՀՀ
օրենսդրության համաձայն,
ՀՀ կառավարության` “Հողի
բերրի շերտի
օգտագործման կարգը
հաստատելու, ՀՀ
կառավարության 2002 թ.
սեպտեմբերի 19-ի 1622Ն
որոշումն ուժը կորցրած
ճանաչելու և 2001 թ. ապրիլի 12-ի 286Ն որոշման մեջ
փոփոխություն կատարելու
մասին” 08.09.2011թ թիվ
1396-Ն և “Հողի բերրի
շերտի հանման նորմերի
որոշմանը և հանված բերրի
շերտի պահպանմանն ու
օգտագործմանը ներկայացվող պահանջների
4. Ամրացնել այն տարածքները, որոնք ենթակա են
էրոզիայի ռիսկերին (բարձր
թեքություն ունեցող
տարածքները, բարձր
լիցքերը և այլն):
- Շինարարական թափոնների ժամանակավոր
պահեստավորում հատուկ
սահմանված վայրում,
- Սահմանված ժամանակ
տեղափոխել թափոնները
պաշտոնապես հատկացված վայր
- Վտանգավոր նյութերը
հանձնել դրանց վերամշակման կամ վնասազերծման լիցենզիա ունեցող
կազմակերպություններին
- Աղբամանների տեղադրում շինարարական
հրապարակում և շինարարական բազայում /եթե
այդպիսին կա/
- Ապահովել մոտակա
համայնքապետարանների
համաձայնությունը աղբի
մշտական տեղակայման
վերաբերյալ

Պատասխանատու
անձը

Արտաքին
վերահսկողություն

«Գեոթիմ» ՓԲԸ,
Կապալառու շինարարական կազմակերպություն

-

«Գեոթիմ» ՓԲԸ,
Կապալառու շինարարական կազմակերպություն

Մարզպետարաններ, համայնքապետարաններ

«-
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Նախատեսվող
գործունեության
գործընթացները կամ
տեղամասերը
Հողային աշխատանքներ

Շրջակա
միջավայրի վրա
հնարավոր
ազդեցությունը
Մշակութային և
պատմական
արժեքների
վնասում

Աշխատանքի
անվտանգություն

Վնասվածքներ
և դժբախտ պատահարներ շին-

Առաջարկվող մեղմացնող
միջոցառումները

Պատասխանատու
անձը

Արտաքին
վերահսկողություն

1. Արգելել հնագիտական
վայրերի հողի օգտագործումը շինարարական
նկատառումներով:
2. Աշխատանքների ընթացքում հնագիտական
գտածո կամ անհայտ իր
հայտնաբերելու դեպքում,
Կապալառուն պետք է
հետևի սույն
ընթացակարգին.
 անմիջապես պետք է
դադարեցնի աշխատանքները,
 դեպքի մասին ծանուցի ՀՀ
ՄՆ համապատասխան
պատասխանատուին,
 մեկուսացնի տեղավայրը,
 փաստաթղթավորի և
լուսանկարի գտածոն և
անմիջապես դրան շրջապատող տարածքը,
 տեղեկացնի ՄՆ-ին և
վարձի փորձառու և
որակյալ հնագետի որոշելու` արդյոք և ինչպես
պետք է գտածոն պահպանվի,
 ՄՆ-ի կողմից առաջարկության կամ ցուցման
դեպքում, Կապալառուն
պետք է ապահովի
գտածոների ընթացակարգի պատշաճ իրականացումը, վարձի հնագետի կամ համապատասխան կազմակերպության
ծառայությունները` տրամադրելու և ապահովելու
պատշաճ հնագիտական
պեղումների գործընթաց`
համագործակցելով պետական մարմինների
հետ,
3. ՄՆ-ից ձեռք բերել անհրաժեշտ հաստատումները
շինարարական աշխատանքները շարունակելու
համար այն տեղերում,
որտեղ հնագիտական պեղումներն ավարտվել են և
տրամադրվել են համապատասխան առաջարկություններ:
- Անձնակազմի ապահովում արտահագուստով և
անձնական պաշտպանիչ

«Գեոթիմ» ՓԲԸ,
Կապալառու շինարարական կազմա-

Տեխնիկական
անվտանգության
ազգային կենտրոն

808
Նախատեսվող
գործունեության
գործընթացները կամ
տեղամասերը

Փորման բեռնման
աշխատանքներ
Հանքաքարի ջարդում
և մանրացում
Հանքաքարի և դատարկ ապարների տեղափոխում
Հանքի տեղամասի.
արտաքին լցակույտի և
ԿՏՀ-ի շահագործում
Շինարարական տեխնիկայի և տրանսպորտային միջոցների
շահագործում

Շրջակա
միջավայրի վրա
հնարավոր
ազդեցությունը
հրապարակում

Մթնոլորտի աղտոտում
արտանետվող
փոշով

Աղտոտված
արտահոսք
Աղմուկի գերնորմատիվային
մակարդակ

Առաջարկվող մեղմացնող
միջոցառումները

Պատասխանատու
անձը

Արտաքին
վերահսկողություն

միջոցներով
- Շինարարության կանոնների և անձնական
պաշտպանության նորմերի
խստիվ պահպանություն
- Արտակարգ պատահարների դեպքում շինարարական բոլոր
տեղամասերին տրամադրել
պատասխանատու անձանց
և անվտանգության
պատասխանատուի
անուն(ները), կոնտակտային տվյալները,
հեռախոսահամարները:
ՀԱՆՔԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ

կերպություն

ՊՈԱԿ

Ջրցան

«Գեոթիմ» ՓԲԸ

Ջրցան

«Գեոթիմ» ՓԲԸ

- Բեռնման ընթացքում
ջրցան
- տեղափոխումը
Շրջանցող առուների
անխափան աշխատանքի
վերահսկում
1. Խուսափել շինարարական գործողությունները,
ճամբարները և սարքավորումները ազդեցության
նկատմամբ առավել
զգայուն վայրերում տեղակայելուց
2. Աղմկոտ գործողությունների իրականացումը
ծրագրել օրվա կեսին, եթե
հնարավոր է:
3.Կանոնավոր կերպով
ելակետային տվյալներ
հավաքագրել առավել
զգայուն գոտիներում
աղմուկի և թրթռումների
մասին
4. Միջոցներ ձեռնարկել, որ
սարքավորումների բոլոր
մասերն ունենան համապատասխան խլացուցիչներ
և չօգտագործել այն
սարքավորումները, որոնք
չունեն այդ խլացուցիչները՝
աղմուկի մակարդակը նվազագույնի հասցնելու համար:
5. Միջոցներ ձեռնարկել, որ
աշխատողները և
վարորդներն ունենան
համապատասխան

«Գեոթիմ» ՓԲԸ

Բնապահպանական պետական
տեսչություն

«Գեոթիմ» ՓԲԸ
«Գեոթիմ» ՓԲԸ

ՀՀ ԱՆ առողջապահական պետական տեսչություն
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Նախատեսվող
գործունեության
գործընթացները կամ
տեղամասերը

Տրանսպորտային
երթևեկություն

Շրջակա
միջավայրի վրա
հնարավոր
ազդեցությունը

Ճանապարհներ
ի և մերձակա
տարածքների
բեռնվածության
ավելացում
Անվտանգության
խնդիրների
առաջացում
Բնակչությանը
հասցվող անհարմարություն

Առաջարկվող մեղմացնող
միջոցառումները

անհատական պաշտպանիչ
միջոցներ
6. Միջոցներ ձեռնարկել, որ
առավել զգայուն
տարածքներում թրթռումների մակարդակները
կանոնավոր կերպով վերահսկվեն:
Հետիոտնային երթևեկը
պետք է ապահովվի, բոլոր
դեպքերում անհրաժեշտության պարագայում
կազմակերպել ժամանակավոր անցուղիներ
Շինարարական աշխատանքային տեղամասերի
մուտքերն ու ելքերն այնպես
տեղակայել , որ դա
նվազագույն չափով
խանգարի ընդհանուր
երթևեկությանը, և չտուժի
հասարակական անվտանգությունը:
Վարորդներին տեղեկացնել
ԵԿՊ-ի (Երթևեկության
կառավարման պլան) և
անվտանգության
կանոնների մասին:
Տրանսպորտային միջոցների կայանատեղին հաստատել միայն սահմանված
վայրերում:
Ունենալ համապատասխան շինարարական
ազդանշանային համակարգ, այդ թվում՝ ուղղություն ցույց տվող նշաններ, գծանշումներ,
երթևեկության ազդանշաններ, լուսավորություն,
հստակ տեսանելի ամուր
արգելապատնեշներ երթևեկությունը հոսքավորելու
համար
Հաստատել արագության
սահմանափակումներ:
Այնպես ծրագրել փոխադրամիջոցների շարժը, որ
հնարավոր լինի խուսափել
ծանրաբեռնված ժամերից,
որտեղ որ հնարավոր է:
Նախքան շինհրապարակից
հեռանալն ապահովել
անվադողերը (աշխատանքային տեղամասում
կոպճային մակերևույթների
և փոխադրամիջոցների

Պատասխանատու
անձը

Արտաքին
վերահսկողություն

«Գեոթիմ» ՓԲԸ

ՀՀ ոստիկանություն (ճանապարհային ծառայություն)
Համայնքա-պետարաններ
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Նախատեսվող
գործունեության
գործընթացները կամ
տեղամասերը

Շրջակա
միջավայրի վրա
հնարավոր
ազդեցությունը

Առաջարկվող մեղմացնող
միջոցառումները

Պատասխանատու
անձը

Արտաքին
վերահսկողություն

լվացման միջոցներ՝ համապատասխան արտահոսքը
կանխարգելման համակարգով) մաքրելու միջոցներ,
որպեսզի շինարարական
աղբն ու ցեխը չտարածվեն:
Կանոնավոր կերպով
ստուգել շինարարության
հետևանքով հարակից ճանապարհների վրա
տարածվող աղբի ու ցեխի
կուտակումները: Մաքրել
դրանք, անհրաժեշտության
և նպաստավոր
շահագործման
պայմանների դեպքում
ՏԱՐՐԱԼՎԱՑՄԱՆ ԿՈՒՅՏԻ ԵՎ ԱԴՍՈՐԲՑԻՈՆ ԴԵՍՈՐԲՑԻՈՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ (ԱԴՎ) ՀԱՆԳՈՒՅՑԻ
ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ
Մանրացված հանքաՄթնոլորտային
Փոխակրիչների տեխնի«Գեոթիմ» ՓԲԸ
Բնապահպանակա
քարի տեղափոխում
օդի աղտոտում
կական սպասարկում
ն պետական
Տարածքի փոՓոխակրիչների ծածկի
տեսչություն
շոտվածություն
անթափանցելիության
ապահովում
Մանրացված հանքաքարի
սահմանված խոնավության
աստիճանի ապահովում
Ցիանական լուծույթի
Լուծույթի գոԼուծույթի սփռման
«Գեոթիմ» ՓԲԸ
Բնապահպասփռում
լորշիացում և
խողովակաշարի ծածկում
նական պետական
օդային ավահանքաքարի բարակ
տեսչություն
զանի աղտոշերտով
տում
Մղող պոմպի աշխատանքային հարաչափերի
ապահովում
Կուտակիչ ավազանի
Լուծույթի վթաԼուծույթում ցիանական
«Գեոթիմ» ՓԲԸ
Բնապահպաշահագործում
րային
միացությունների կոնցենտնական պետական
արտահոսք
րացիայի սահմանափատեսչություն
կումների ապահովում
Տեխնիկական միջոցների
պարբերական տեխնիկական սպասարկում
Քիմիական նյութերի և
Նյութերի արՔիմիական նյութերի և
«Գեոթիմ» ՓԲԸ
Բնապահպառեագենտների ընդուտահոսքեր,
ռեագենտների ընդունումը,
նական պետական
նում, պահեստավոգոլորշիացում,
տեղափոխումը և պահեստեսչություն
րում և լուծույթների
շրջակա միջատավորումը իրականացնել
պատրաստում
վայրի աղտոփակ համակարգերի
տում և սպամիջոցով
սարկող անձԼուծույթների պատրասնակազմի
տումը իրականացնել
առողջության
օդափոխության հավատթարացում
մակարգերով համալրված
տեղամասերում
ՀԱՆՔԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՄԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ
Փորման բեռնման,
Սպասարկող
1. Սահմանել վտանգավոր
«Գեոթիմ» ՓԲԸ
ՀՀ արտակարգ
հանքաքարի մանրացանձնակազմի
տարրեր ունեցող նյութերի
իրավիճակների
ման, տեղափոխման,
առողջության
ցանկը
նախարարություն
կույտային տարրավնասում և
2. Մշակել և իրականացնել
ՀՀ ԱՆ առողջա-
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Նախատեսվող
գործունեության
գործընթացները կամ
տեղամասերը
լվացման, ադսորբցիայի, դեսորբցիայի և
վերականգնման աշխատանքների կազմակերպում

Շրջակա
միջավայրի վրա
հնարավոր
ազդեցությունը
շրջակա միջավայրի աղտոտում վթարային
իրավիճակների
արդյունքում

Առաջարկվող մեղմացնող
միջոցառումները

վտանգավոր նյութերի հետ
անվտանգ կերպով վարվելու և պահեստավորելու
ընթացակարգերը: Նյութերի
անվտանգության տվյալների թերթիկները, արտակարգ իրավիճակների
արձագանքման ընթացակարգերի պաստառները և
համապատասխան գործիքները պահել
աշխատանքային տեղամասում և աշխատողներին
սովորեցնել դրանց ճիշտ
գործածությունը:
3. Ապահովել, որ քիմիական
ու վտանգավոր նյութերի
հետ գործ ունեցող ամբողջ
աշխատակազմը ստանան
համապատասխան
ուսուցում վտանգների և
ռիսկի կառավարման
մասին:
4. Ներծծող նյութի միջոցով
անմիջապես մաքրել այն
տարածքը, որտեղ հոսք է
տեղի ունեցել՝ հողի և
գրունտային ջրերի
հնարավոր թունավորումը
կանխելու համար:
Հեռացնել աղտոտիչը՝ թունավորված հողի և
ներծծված նյութերի հետ
միասին և դրանք կուտակել
համայնքապետարանների
կողմից հաստատված
տեղանքում:
5. Պահեստավորման տարածքը պետք է գտնվի
ջրահեռացման գծերից և
խոցելի տարածքներից
հեռու:
6. Շինարարական բոլոր
տեղամասերին արտակարգ
պատահարների դեպքում
տրամադրել
պատասխանատու անձանց
և անվտանգության
պատասխանատուի
անունը(ները),
կոնտակտային տվյալները,
հեռախոսահամարները:
7. Կապալառուն անմիջապես տեղեկացնում է
արտակարգ պատահարների նախարարության
փրկարար ծառայության

Պատասխանատու
անձը

Արտաքին
վերահսկողություն

պահական պետական տեսչություն
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Նախատեսվող
գործունեության
գործընթացները կամ
տեղամասերը

Շրջակա
միջավայրի վրա
հնարավոր
ազդեցությունը

Բացահանքի փակում

Մնացորդային
ազդեցություն

Լցակույտի վերակուլտիվացում

Մնացորդային
ազդեցություն

Ավտոկայանատեղինե
րի փակում

Մնացորդային
ազդեցություն

Առաջարկվող մեղմացնող
միջոցառումները

պատասխանատուներին
ցանկացած պատահարի
մասին` լրացնելով պատահարի հաշվետվության ձևը:
ՀԱՆՔԻ ՓԱԿՈՒՄ
Իրականացնել մինչև հանքի
փակումը մշակված և
համապատասխան մարմինների հետ
համաձայնեցված ծրագիր,
այդ թվում`
- տեղանքից հեռացնել
հանքահանման հետ
կապված բոլոր իրերն ու
սարքավորումները՝ այդ
թվում մեքենաները,
թափոնները, չօգտագործված նյութերի
մնացորդները և այլն,
- վերականգնել բնական
ջրահեռացումն ու մյուս
հաղորդուղիները,
- վերականգնել հողի
շերտը և հեռացնել ծանր
տեխնիկայի կիրառման
հետևանքով թուլացած
հողը,
- տեղանքը մաքրել աղբից,
յուղի և վառելանյութի
հետքերից, եթե կան այդպիսիք,
- վերականգնել ժամանակավոր ճանապարհների (նյութերի և տեխնիկայի տեղափոխման
համար նախատեսված
ճանապարհները) նախկին վիճակը
- ցանկապատել վտանգավոր հատվածները`
խոռոչները, փոսերը
- տեղանքի տեխնիկական
վերակուլտիվացում, այդ
թվում հարթեցում, հողի
ամրացում, բարեկարգում
- կենսաբանական վերակուլտիվացում
- տեղափոխել բոլոր
սարքերը, սարքավորումները, նյութերը և
իրերը
- վերականգնել հողի
շերտը և հեռացնել ծանր
տեխնիկայի հետևանքով
թուլացած հողը,
- տեղանքը մաքրել աղբից,
յուղի և վառելանյութի

Պատասխանատու
անձը

Արտաքին
վերահսկողություն

«Գեոթիմ» ՓԲԸ,
Կապալառու
կազմակերպություններ

ՀՀ ԲՆ
Մարզպետարաններ
Համայնքապետարաններ
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Նախատեսվող
գործունեության
գործընթացները կամ
տեղամասերը

Շրջակա
միջավայրի վրա
հնարավոր
ազդեցությունը

Առաջարկվող մեղմացնող
միջոցառումները

Պատասխանատու
անձը

Արտաքին
վերահսկողություն

հետքերից, եթե կան այդպիսիք,
- կանաչապատել
տարածքը
ՏԱՐՐԱԼՎԱՑՄԱՆ ԿՈՒՅՏԻ ԵՎ ԱԴՍՈՐԲՑԻՈՆ ԴԵՍՈՐԲՑԻՈՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ (ԱԴՎ) ՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ՓԱԿՈՒՄ
Ավազանների
Տեղանքի աղ- լվանալ կամ չեզոքացնել
«Գեոթիմ» ՓԲԸ,
ՀՀ ԲՆ
վնասազերծում
տոտում ցիաբոլոր հանգույցները, սար- Կապալառու
Մարզպետարաննե
նական մնաքավորումները, տարողու- կազմակերպությու
ր
ցորդային լությունները և տեղանքները ններ
Համայնքապետածույթներով
համապատասխան
րաններ
հիմնայնությամբ լուծույթով
- հավաքել և կուտակել
բոլոր մնացորդային
լուծույթները երկրորդային (նոսր լուծույթների)
ավազանում
- անալիտիկ եղանակով
որոշել հավաքված
լուծույթները քիմիական
կազմը և վտանգավորության աստիճանը
- մշակել և իրականացնել
հավաքված լուծույթների
վնասազերծման միջոցառումներ
- ամրացնել ավազանի
ափերը և բարեկարգել
մերձակայքը
ԱԴՎ հանգույցի
- հոսանքազրկել բոլոր
«Գեոթիմ» ՓԲԸ,Կա- ՀՀ ԲՆ
փակում
շինությունները և սարպալառու կազմաՄարզպետարանքավորումները,
կերպություններ
ներ
- դատարկել բոլոր
Համայնքատարողությունները և
պետարաններ
սարքավորումները` ուղղելով բոլոր հեղուկ
նյութերը և լուծույթները
դեպի երկրորդային
ավազան,
- ապամոնտաժել բոլոր
սարքերը և սարքավորումները,
- վերաօգտագործել կամ
տեղափոխել բոլոր սարքերը, սարքավորումները,
նյութերը` նախապես
համաձայնեցված վայրեր
- տեղանքը մաքրել աղբից,
յուղի և վառելանյութի
հետքերից, եթե կան
այդպիսիք,
- բարեկարգել և կանաչապատել տարածքը
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Մշտադիտարկումների (մոնիթորինգի) ծրագիր
Ամուլսարի ոսկու ծրագիր
Սույն ծրագիրը մշակվել է ՀՀ կառավարության 10.01.2013թ. “Օգտակար հանածոների
արդյունահանված տարածքի, արդյունահանման ընթացքում առաջացած արտադրական
լցակույտերի տեղադիրքի եվ դրանց հարակից համայնքների բնակչության անվտանգության ու
առողջության ապահովման նպատակով մշտադիտարկումների իրականացման, վճարների
չափերի հաշվարկման եվ վճարման կարգը սահմանելու մասին” թիվ 22-Ն որոշմամբ
հաստատված հավելված 1-ի համաձայն:
Մշտադիտարկումների ծրագրի նպատակն է տեղեկատվություն ապահովել ծրագրի
նախապատրաստման, հանքավայրի շահագործման, մետաղների արտադրության, ինչպես նաև
փակված հանքի, արդյունահանման արդյունքում առաջացած արտադրական լցակույտերի
տարածքի երկրաբանական միջավայրի, հիդրոերկրաբանական և ինժեներաերկրաբանական
պայմանների փոփոխության մասին:
Մշտադիտարկումների իրականացման ծրագիրը պետք է վերանայվի շահագործման
աշխատանքների ավարտից 2 տարի առաջ հանքի փակման վերջնական ծրագրին համապատասխանեցնելու նպատակով:
Վերը նշված որոշման համաձայն մշտադիտարկումները պետք է իրականացվեն
հանքարդյունահանման աշխատանքների ազդեցության երկու գոտիներում`
- առաջին գոտին համընկնում է հանքարդյունահանման համալիրի սահմանների հետ;
- երկրորդ գոտին՝ որոշվել է հանքի աշխատանքների հետևանքով հնարավոր ազդեցության
սահմաններով:
Ստորև հակիրճ ներկայացված են նախատեսված այն միջոցառումները, որոնք սկսած
շինարարության փուլից կանխում կամ հնարավորինս նվազեցնում են շրջակա միջավայրի վրա
ազդեցությունը:
Մասնավորապես.
Շինհրապարակի և ճամբարի ընտրությունը իրականացվելու են այն պայմանով, որ
չվնասվեն էնդեմիկ և հազվադեպ բուսատեսակները;
Պայթուցիկների տեղադրման համար անցքերը հորատվելու են դիզելային հիդրավլիկական հորատիչներով: Որպես պայթուցիկ նյութ օգտագործվելու է ամոնիումի նիտրատի և
դիզելային վառելիքի խառնուրդը (իգդանիտ): Փաթեթավորված պայթուցիկները պահես-

տավորվելու են ցանկապատով շրջապատված և մշտապես փակի տակ պահվող պահեստում:
Շինտեխնիկայի կայանատեղիները կհամալրվեն յուղերի և վառելիքի արտահոսքը
արգելափակող կառույցներով:
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Մակերևութայն ջրերի pH-ի կարգավորման նպատակով մանրացված հանքանյութին
հոսքագծի ելքում, նախքան կույտային տարրալվացման հրապարակի վրա տեղավորելը
ավելացվում է կիր: Հանքանյութի կույտի վրա կաթոցիչների միջոցով լցվում է նատրիումի
ցիանիդի (NaCN) լուծույթ, որը պատրաստվում է ԱԴՎ արտադրամասի չկապված լուծույթի
ավազանում. կաթոցիչների օգտագործումը թույլ է տալիս պակասեցնել գոլորշիացման
կորուստները և կապտաթթվի գազերի անջատումը:
Օդի և ջրի հետ շփվելու արդյունքում մի շարք դատարկ ապարներից կարող են
անջատվել թթվային արտահոսքեր: Թթվային և այլ տեսակի վտանգավոր արտահոսքերը

վերահսկելու համար ԴԱԼ-ն ունենալու է դրենաժի և արտահոսքերի կուտակման համակարգ,
որը կառուցվելու է անմիջապես լցակույտի և դրա տակ փռված ջրամերժ շերտի միջև:
Հանքափոսերի միջից ջուրը հանելու համար օգտագործվելու են մոտոպոմպեր,
ստացիոնար պոմպեր և պոլիէթիլենային ջրագծեր: Հանքից հեռացված ջուրն ուղղվելու է ՋՄԿ-ի

ընդունիչ ավազան` մաքրվելու համար:
ԴԱԼ-ի տեղամասը ունենալու է ջրամերժ շերտ, ստորին դրենաժային համակարգ`
բնական ստորգետնյա հոսքերի անցումն ապահովելու համար, ինչպես նաև ջրամերժ շերտի
վրա տեղակայված վերին դրենաժային համակարգ` «կոնտակտային» ջրերը հավաքելու և դեպի
կուտակիչ ավազան ուղղորդելու:
Լցակույտը ձևավորվելու է այնպես, որ կոնսերվացումից հետո դրա լանջերն ունենան ոչ
ավելի քան 14 աստիճան թեքություն (այսինքն` 4.0 միավոր հորիզոնական և 1.0 միավոր
ուղղաձիգ էջեր ունեցող եռանկյանը համարժեք):
Հետագայում, ակտիվ ինքնաթափման փուլի ավարտից հետո, աստիճանաձև լանջերը
կհարթեցվեն, լցակույտը շերտ-առ-շերտ կծածկվի հողով և կպատվի բուսականությամբ,
որքանով որ դա հնարավոր է:
Հեղեղային ջրանցքների կառուցում Ամուլսարի բնական հոսքերը և հեղեղային հոսքերը
շեղելու և ԴԱԼ-ի տարածք դրանց մուտքը կանխելու համար:
Առաջնային,

երկրորդային

և

երրորդային

մանրացման,

ինչպես

նաև

մաղման

տեղամասերը գտնվելու են փակ շինություններում, որոնցից յուրաքանչյուրում տեղակայվելու
են փոշու կլանման համակարգեր:
Սնուցիչ ձագարներից և հոսքագծից փոշու արտանետումը նվազեցնելու համար դրանց
մոտ, հոսքագծի երկայնքով, ինչպես նաև փշրման ու մաղման տեղամասերում տեղադրվելու են
փոշեկլանիչներ: Դրանցով փոշին հավաքվելու է և օդատարներով մղվելու դեպի զտիչ, որի
կառուցվածքի վերաբերյալ դեռ վերջնական որոշում չի կայացվել (էլեկտրոմագնիսական ֆիլտր
կամ ցիկլոնային համակարգ):
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Առաջնային մանրացման տեղամասի սնուցիչ կառուցվածքը չի տեղակայվելու փակ
շինությունում և փոշեկլանիչներ չի ունենալու: Փոխարենը այստեղ օգտագործվելու են ջրի
ցողացիրներ, որոնց օգնությամբ սնուցիչ ձագարից բարձրացող փոշին նստեցվելու է:

Տեխնոլոգիական

ավազաններն

ունենալու

են

ջրամեկուսացման

կրկնակի,

կոմպոզիտային համակարգ` բաղկացած վերին (առաջնային) և ստորին (երկրորդային)
թաղանթներից, իսկ դրանց միջև` հոսակորուստների խափանման համակարգի (ՀԽՀ) շերտ:
Ստորին թաղանթը փռվելու է 0.3 մ հաստությամբ պնդեցված կավահողային շերտի վրա:
Ստորին թաղանթն իրենից ներկայացնելու է 2.0 մմ-անոց ցածր խտության գծային պոլիէթիլենի
(LLDPE) թաղանթ, իսկ վերինը` 2.0 մմ-անոց բարձր խտության պոլիէթիլենային (HDPE)
թաղանթ, որը մի կողմից ամրության համար պատված է լինելու տեքստուրային շերտով: Նշված
երկու թաղանթների միջև տեղակայված ՀԽՀ-ն բաղկացած է լինելու կոմպոզիտային թաղանթից,
արտամղման խողովակից և կուտակիչ հորից:
Շահագործման ընթացքում կույտի լանջերի թեքությունը ձևավորվելու է 3H:1V համամասնություններով: Լանջն ունենալու է աստիճանաձև կառուցվածք` 8 մ քայլով և ապարների
ազատ հոսքով ձևավորված լանջերով: Կոնսերվացման փուլում լանջերը կձևավորվեն հետևյալ
կերպ` 3H:1V թեքություն կտրվի աստիճանների միջև ընկած հատվածներում, իսկ ընդհանուր
թեքությունը կկազմի 3.5H:1V: Դա անհրաժեշտ է երկարատև կայունությունն ապահովելու և

տեղանքին բնականին մոտ տեսք տալու համար:
Ջրօգտագործման հետ կապված հարցերում Ծրագրի հիմնական նպատակը կայանում է
ջրի

ծախսի

պակասեցման,

հնարավորությունների

սահմաններում

փակ

ցիկլով

ջրի

օգտագործման, ինչպես նաև գետերի և բնական ավազանների մեջ լցվող արտահոսքերի
մաքրման և բնապահպանական պահանջներին բավարարող որակի ապահովման մեջ:


Փակումից/կոնսերվացումից հետո դեռ հինգ տարի ԿՏՀ-ից արտահոսող ջրերը մաքրվելու
են ԿՄՀ-ում: Դրանից հետո իրականացվելու է արտահոսքերի միայն կենսաբանական
մաքրում:



Ցիանիդի լուծույթը փակ ցիկլով շրջանառվելու է ԿՏՀ-ի, կուտակիչ ավազանների և ԱԴՎ
արտադրամասի միջև, և որևէ կետում հեղուկի արտահոսք այս փակ համակարգից չի
լինելու: Ջրի կորուստը տարրալվացման համակարգում կարող է պայմանավորված լինել
միայն գոլորշիացումով:



Հանքի փակումից հետո, ԱԴՎ արտադրամասը ձևափոխվելու է` հարմարեցվելով
դրենաժային համակարգի միջոցով հավաքված հեղեղային ջրերի ակտիվ մաքրման
պահանջներին,

այն

է`

մնացորդային

ցիանիդի,

նիտրատների

և

սահմանված

չափաքանակները գերազանցող այլ անօրգանական աղտոտիչների չեզոքացմանը: Այս
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գործընթացը թույլ կտա ապահովել, որ մնացորդային ամբողջ ցիանիդը կչեզոքացվի
նախքան դրենաժային ջրերն շրջակա միջավայր թափվելը:


Փակումից հետո վեցերորդ տարվանից սկսած մաքրման կայանի վերածված ԱԴՎ-ն
այլևս պետք չի լինի, և դրենաժային ջրերը կմաքրվեն կենսաբանական եղանակով:



Դատարկ ապարներն ունենալու են չօքսիդացված սուլֆիդների պարունակություն և,
մթնոլորտային օդի հետ շփվելով, կարող են անջատել թթվային արտահոսքեր և տարբեր
մետաղներ: Դա նշանակում է, որ ԴԱԼ-ից արտահոսած ջրերը կարիք կունենան
մշտական վերահսկման և անհրաժեշտության դեպքում` նաև մաքրման, դրանց pH-ը
բարձրացնելու և լուծված մետաղների և սուլֆատների կոնցենտրացիաները մինչև
սահմանված չափաքանակները պակասեցնելու համար:



ԴԱԼ-ի ջրամեկուսիչ շերտի տակ տեղակայվելու է ստորին դրենաժային համակարգ`
դատարկ ապարների հետ շփում չունեցած բնական գրունտային ջրերը հեռացնելու
համար: Ստորին դրենաժային համակարգի կուտակիչ ավազանում հավաքված ջրերը
թեստավորվելու են: Եթե թեստը ցույց տա, որ ջրի որակը էապես շեղվում է սահմանված
նորմերից այն կմղվի մաքրման կայանի բուֆերային ավազան:



Բոլոր արտադրական և պահեստային տարածքները կառուցված կլինեն կա´մ բետոնե
հարթակների, կա´մ անջրաթափանց շերտերի վրա` ստորգետնյա ջրերի աղտոտման
բացառելու համար: Ծրագրի տարածքի շուրջ կառուցվել են ստորգետնյա ջրերի
մոնիթորինգի հորեր` տեսչության աշխատանքը հեշտացնելու և վտանգը հայտնաբերելու
դեպքում անհապաղ միջոցներ ձեռնարկելու համար: Անհրաժեշտության դեպքում
ստորգետնյա ջրերի լիարժեք մոնիթորինգի համար, կարող են կառուցվել լրացուցիչ այլ
հորեր:



Ստորգետնյա ջրերի հոսքերի մոդելավորումը ցույց է տալիս, որ հանքափոսի հատակը չի
հասնելու ստորգետնյա ջրահորիզոններին, ինչը նշանակում է, որ ստորգետնյա ջրերի
ներթափանցում հանքափոսի մեջ չի լինելու:
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7.2 Մշտադիտարկման ծրագիր
Ներածություն
ԲՄՊ-ի նպատակն է ստուգել և ապահովել ելակետային վիճակի ցանկացած
փոփոխության համապատասխանումը ՀՀ օրենսդրությամբ և ՄՖԿ-ի սահմանված նորմերին և
ցուցանիշներին:
Բնապահպանական

մոնիտորինգը

իրականացվելու

է

Ամուլսարի

ծրագրի

շինարարության, շահագործման և փակման փուլերում:
Այս պլանով նախատեսվում է, որ բոլոր մշտադիտարկումներն իրականացվելու են
Ամուլսարի տեղամասում և ազդակիր համայնքներում:
ԲՄՊ-ի շրջանակներում իրականացվելու են՝


Օդի որակի, աղմուկի և վիբրացիայի



Մշակութային ժառանգության



Կենսաբազմազանության



Մակերևութային, ստորերկրյա, խմելու և ոռոգման ջրերի մշտադիտարկումներ:

Օդի որակ
Ազոտի երկօքսիդ և ծծմբի երկօքսիդ
Ելակետային տվյալների հավաքագրման և մոնիտորինգի ընթացքում օդի որակը,
մասնավորապես նրանում ազոտի երկօքսիդի (NO2) և ծծմբի երկօքսիդի (SO2) պարունակությունը
մշտադիտարկվել է Ծրագրի տեղամասի շրջակա համայնքների հինգ կետերում (Աղյուսակ 7.2.1):
2015թ. հունիս ամսից ավելացվել օդի որակի մոնիտորինգի նոր կետեր, որոնք գտնվում են հանքի
տեղամասի և համայնքների միջև: Նոր կետերի ավելացման նպատակն է շինարարության և
շահագործման փուլերում օդի որակի պոտենցիալ աղտոտման աղբյուրների և համայնքների միջև
գտնվող տարածքներում համապատասխան պարամետրերի կոցենտրացիաների որոշումը:

Շվեդիայի IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL) տրամադրել է դիֆուզիվ նմուշառիչներ:
Աղյուսակ 7.2.1. Օդի որակի մշտադիտարկման նախկին կետերը
Վայրը
Ջերմուկ
Կեչուտ
Գնդեվազ
Սարավան
Գորայք

Արևլ. երկայն.
557736
557475
553224
555510
565063

Հս. լայնութ.
4410479
4406082
4401116
4396861
4392644
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Աղյուսակ 7.2.2. Օդի որակի մշտադիտարկման նոր կետերը
Կոդ
AQ1
AQ2
AQ3
AQ4
AQ5
AQ6

Վայրը
Ջերմուկ
Կեչուտ
Գնդեվազ
Սարավան
Սարալանջ
Գորայք

Արևլ. երկայն.
557751
558583
553466
555340
558107
564951

Հս. լայնութ.
4409515
4406880
4400161
4397674
4397027
4393686

Փոշի
Պոտենցիալ փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում օրական առնվազն մեկ
անգամ

կիրականացվեն

վիզուալ

դիտարկումներ:

Աշխատանքային

օրերին

նշված

դիտարկումներն ավելի հաճախակի կլինեն քամու ուղղության կամ ուժգնության փոփոխման
դեպքում: Փոշու արտանետումների աղբյուրը պարզելու նպատակով սիստեմատիկ վիզուալ
մոնիտորինգ անցկացնելու համար կմշակվի աշխատանքային ստանդարտ ընթացակարգ:
Կորոշվեն դիտարկումների համար նպաստավոր դիրքերը՝ ցույց տալու հայտնաբերված փոշու
աղբյուրների, այդ թվում՝ բացահանքերի, հանքատար ճանապարհների, ջարդիչ կայանի, ԴԱԼ-ի
և փոխակրիչի բեռնաթափման կետերի սահմանները:
Մոնիտորինգի մի շարք կետեր տրամադրում են ետին թվով տվյալներ, ինչը թույլ է
տալիս գնահատել աշխատանքների վիզուալ դիտարկումների արդյունքում իրականացվող
գործողությունների արդյունավետությունը: 2015թ. սկսած փոշու մոնիտորինգ է իրականացվում
ընդհանուր առմամբ 10 կետերում, ներառյալ վեց նոր կետերում: Կետերը կմշտադիտարկվեն
DustScan DS 100 պասիվ մոնիտորների օգնությամբ: DustScan DS 100-ը կպչուն կուտակիչներով
սարք է, որը հավաքում է օդի միջով փոխանցվող, իր վրայով անցնող փոշին: Կուտակիչները
իրենց տեղում անձրևից պաշտպանվում են համապատասխան ծածկով: Նմուշառման գլխիկն
ուղղված է դեպի հյուսիս, որը թույլ է տալիս ստանալ ուղղորդիչ տեղեկատվություն: Փոշու
նստվածքը չափվում է նմուշառման ժամանակահատվածում ծածկված արդյունավետ մակերեսի
տոկոսային արտահայտմամբ: Երկու շաբաթը մեկ կուտակիչները հանվում են, որից հետո դրանք
ուղարկվում են հավատարմագրված լաբորատորիա հետազոտության համար:
Աղյուսակ 7.2.3. Փոշու մոնիտորինգի նախկին կետերը
Կոդ
ADN1
ADE2
ADS3
ADW4
ADJ5
ADG7

Վայրը
ԴԱԼ-ի արևելյան մաս
Որոտանից և նախատեսվող հանքափոսերից արևելք
Նախատեսվող հանքափոսերի հարավային մաս, M2
ճանապարհի մոտ
Նախատեսվող հանքափոսերի արևմտյան մաս
Ջերմուկ
Գնդեվազ

Արևլ.
երկայն.
562019
565255

Հս.
լայնութ.
4402723
4398514

561005

4393813

559983
557945
553381

4398101
4407300
4401233
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ADHLP8
ADHLP9

Գնդեվազի արևելյան մաս
ԿՏՀ տեղամասում

556272
553118

4401361
4398905

Աղյուսակ 7.2.4. Փոշու մոնիտորինգի 2015թ. կետերը
Կոդ
AQ1
AQ2
AQ3
AQ4
AQ5
AQ6
AQ7DS
AQ8DS
AQ9
AQ10

Վայրը
Ջերմուկ
Կեչուտ
Գնդեվազ
Սարավան
Սարալանջ
Գորայք
Կեչուտ
Գնդեվազ
Տիգրանես/Արտավազդեսի հարավային մաս
ԴԱԼ-ի հյուսիսային մաս

Արևլ. երկայն.
557751
558583
553466
555340
558107
564951
557934
553381
560672
559983

Հս. լայնութ.
4409515
4406880
4400161
4397674
4397027
4393686
4406277
4401233
4403805
4398093

Փոշու կախված մասնիկներ
Աղյուսակ 7.2.5. Մանր մասնիկների մոնիտորինգի 2015թ. կետերը
Կոդ
AQ7
AQ8
AQ9
AQ10
AQ11
AQ12
AQ13

Վայրը
Կեչուտ
Գնդեվազ
Տիգրանես/Արտավազդեսից հարավ-արևելք
ԴԱԼ-ի հյուսիսային մաս
Գորայք
Սարավան
Սարալանջ

Արևլ. երկայն.
557475
553224
560672
559983
565238
555504
557396

Հս. լայնութ.
4406082
4401116
4403805
4398093
4392694
4396867
4395864

Աղյուսակ 7.2.5-ում նշված կետերում Haz-Dust EPAM-5000 մոնիտորի օգնությամբ 24
ժամ շարունակ կիրականացվի 10 միկրոն (PM10) և 2,5 միկրոն (PM2.5) մասնիկների մոնիտորինգ:
EPAM սարքը միաժամանակ կարող է չափել միայն մեկ անգամ, հետևաբար պահանջում է
հաճախակի ստուգում: Մոնիտորինգի կետերը գտնվում են նշված գյուղերում: Համայնքներում
առկա են էլեկտրահաղորդման գծեր, հետևաբար սարքեր կարող են սնուցվել այդ գծերից:
AQ9 և AQ10 կետերում PM2.5 և PM10 շարունակական մոնիտորինգ կիրականացվի
Turnkey Osiris մոնիտորների միջոցով, որոնք հոսանքի սնուցումը ստանում են արևային
էներգիայով լիցքավորվող մարտկոցներից: Գրանցված տվյալները կներբեռնվեն և կստուգվեն
ամեն շաբաթ:
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Աղմուկ
Տեղական համայնքներում սահմանվել են աղմուկի ելակետային պայմանները:
Տեղամասում աշխատանքների մեկնարկից հետո նույն կետերում պարբերաբար կանցկացվի
մոնիտորինգ: Այլ կետերի մոնիտորինգի անհրաժեշտության դեպքում նոր և նախկին կետերը
զուգահեռ կմշտադիտարկվեն վեց ամիս, որպեսզի հնարավոր լինի տվյալները միմյանց հետ
համեմատել: Անհրաժեշտության դեպքում ԲՄՊ-ն կլրամշակվի:

Աղյուսակ 7.2.6. Աղմուկի մոնիտորինգի կետեր
Կոդ Վայրը
Արևլ. երկայն. Հս. լայնութ.
N1
Գորայք
565238
4392694
N2
Ուղեձոր
558246
4393163
N3
Սարալանջ 557396
4395864
N4
Սարավան 555504
4396867
N5
Գնդեվազ
553229
4401123
N6
Կեչուտ
557532
4406156
N7
Ջերմուկ
557724
4410486

Աղմուկի

մոնիտորինգը

կիրականացվի

1 Cirrus աղմկաչափերով՝ կիրառելով

ստանդարդ մեթոդներ: Հետազոտությունները կգրանցեն աղմուկի տվյալները, ներառյալ՝
աղմուկի մակարդակը ժամում (LAeq և LA90), ամսաթիվը, քանակը, եղանակային պայմանները և
անհրաժեշտ

ցանկացած

այլ

տեղեկություններ

(օրինակ՝

հետազոտության

ժամանակ

իրականացվող աղմուկ առաջացնող գործողություններ):

Մակերևույթային ջրեր
Մշտադիտարկման ցանց
Ծրագրի երկրաբանահետախուզական և զարգացման աշխատանքների ընթացքում մի
շարք գետերի, վտակների և աղբյուրների տարածքներում իրականացվել են մակերևութային
ջրերի հոսքերի չափումներ:

Հոսքերի մոնիտորինգ
Մակերևութային ջրերի հոսքի չափումները կատարվել են կառուցված ջրթափներից և
ճնշաչափական

տվիչներից

կազմված շարունակաբար

մշտադիտարկվող

ջրաչափական

սարքերով, ինչպես նաև կետային չափումների միջոցով:
Մինչ-շինարարական փուլի համար պետք է իրականացվի հոսքերի պարբերական
չափում, որը տվյալներ կտրամադրի Ծրագրի նախագծային աշխատանքների համար:
Առաջնահերթ նշանակություն ունեն գարնանային ձնհալքների հոսքաջրերի հետ կապված
հոսքերի չափումները, մասնավորապես՝ ԿՏՀ-ում և ԴԱԼ-ում: Աղյուսակ 7.2.7-ում ներկայացված է
այն կետերի ցանկը, որտեղ մինչև շինարարական փուլը կատարվելու են հոսքի չափումներ:
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Աղյուսակ 7.2.7-ում նշված վերջնական նախագծային մոնիտորինգի կետերն (FDMP) առաջարկվել
են Գլոբալ Ռեսորս Էնջինիըրինգ ընկերության կողմից և չափումների նոր կետերն են
հանդիսանում:
Աղյուսակ 7.2.7-ը ներառում է նաև այն կետերը, որտեղ տեղադրվել են ճնշաչափական
տվիչներ, որը տրամադրում է հոսքերի մոնիտորինգի շարունակական տվյալներ: Սակայն, նշված
տվիչների գողության դեպքերի ավելացումից հետո 2015թ. հունիսի 1-4 բոլոր տվիչները դաշտից
հանվեցին:
Այն վայրերում, որտեղ չկան տեղադրված տվիչներ, հոսքերի չափումները կկատարվեն
եռամսյակային կտրվածքով, բացառությամբ ԿՏՀ-ի և ԴԱԼ-ի տարածքների, որտեղ գարնանային
ձնհալքի ժամանակ չափումները կիրականացվեն շաբաթական կտրվածքով:

Աղյուսակ 7.2.7. Մակերևութային ջրերի հոսքերի չափումների վայրերը
Կոդ
AW009
AW010
ԱՐՓԱ 2
ԱՐՓԱ 4
AW029
FDMP7
AWJ6
Ջրառի կետ
AW005
AW006
AW064
Հյուսիսային Էրատո
AW019A
AW021
AW041
Դարբ 1
Դարբ 2
MP 1
MP2
MP4
FDMP20
AW001
AW003
AW015
AW030a
FDMP15
FDMP 16
FDMP 17
FDMP 18
FM 12
ՈՐՈՏԱՆԻ ՋՐԱՉԱՓԻՉ ՍԱՐՔ
FDMP 10

Արևլ. երկայն.
550603.15
552316.48
551192.00
550666.00
558924.00
559201.93
556919.50

Հս. լայնութ.
4397518.02
4400814.59
4398869.00
4397541.00
4406963.00
4406909.27
4405190.99

557442.58
555262.90
556770.00
557377.00
560085
561095.00
556959.00
556684.00
554406.00
562330.00
562507.00
557769.00
558104.76
563258.40
566529.24
563200.09
562900.68
562726.21
562940.81
562223.17
562387.86
561271.00
562989.60
552908.94

4395363.10
4396738.34
4395947.00
4400099.00
4398184
4394653.00
4399817.00
4395861.00
4396838.00
4400023.00
4399174.00
4399489.00
4396822.95
4402024.85
4393084.58
4399504.18
4401041.17
4400758.58
4400062.58
4399383.78
4399052.63
4404624.00
4401173.31
4399074.92
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Կոդ
FDMP 11
FDMP 12
FDMP 13
FDMP 14
FDMP 9
Տեղամաս 28 G1
Տեղամաս 28 G2
Տեղամաս 28 G3
Տեղամաս 28 G4
AW030
AW040
AW040a
Տեղամաս 27-ի չափիչ սարք
FM10
FDMP 1
FDMP 19
FDMP 2
FDMP 3
FDMP 4
FDMP 5
FDMP 6
FDMP 8
SP27.1
SP27.2
SP27.3
SP27.4
SP27.5
SP27.6
SP27.7
SP27.8
SP27.9
SP27.10
SP27.11
SP27.12
SP27.13
SP27.14
SP27.15
SP27.16
SP27.17
SP27.18
SP27.19
SP27.20
SP27.21
SP27.22
SP27.23
SP27.24
SP27.25

Արևլ. երկայն.
553049.17
553012.27
552526.34
552424.88
553520.27
554236.00
553081.00
552191.00
554026.00
560908.00
560763.00
560763.00
560420.00
558626.00
560338.18
559401.07
560421.09
560468.38
560636.06
560815.22
560836.67
553189.10
560538.1584
560439.2284
560415.3294
560444.6214
560469.0688
560459.5098
560362.9064
560350.0484
560340.4234
560301.3594
560270.6474
560286.7874
560228.5974
560222.0194
560228.0124
560118.8564
560175.0994
560357.0144
560404.8431
560494.378
560504.477
560399.0621
560535.0791
560530.3291
560516.045

Հս. լայնութ.
4398998.77
4398898.39
4398652.84
4398393.96
4399358.17
4399873.00
4399538.00
4398413.00
4399517.00
4402694.00
4403199.00
4403199.00
4401997.00
4405564.00
4401656.55
4399420.77
4401677.86
4402686.42
4403005.14
4403460.34
4405070.76
4399406.51
4401263.122
4401368.005
4401364.274
4401396.214
4401425.01
4401435.219
4401442.928
4401457.681
4401463.864
4401467.132
4401429.404
4401390.299
4401394.762
4401389.209
4401375.072
4401435.29
4401464.487
4401631.608
4401662.019
4401650.408
4401647.135
4401696.35
4401515.25
4401511.187
4401496.306

Շինարարության մեկնարկից հետո կիրականացվի Ծրագրի մակերևութային ջրերի
կառավարման ենթակառուցվածքի տարրերի մոնիտորինգ, ինչը թույլ կտա ապահովել, որ նրանց
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ամբողջականությունն ու գործառույթները պահպանվում են, ինչպես նաև ջրերի որակի առումով,
երբ դրանք դուրս են գալիս շրջակա միջավայր: Նշված տարրերը ներառում են շրջանցիկ և
ցամաքուրդային առուներ և պարզարաններ:

Հոսքի շարունակական չափումներ
Ջրի մակարդակի շարունակական չափումը կատարվել է մարիչ հորում տեղադրված
ջրի մակարդակի տվյալները գրանցող սարքի (ճնշաչափ տվիչի) օգնությամբ: Ջրի մակարդակի
բարձրությունը որոշվում է մշտադիտարկվող կետում տեղադրված չափիչ սանդղակի ցուցմունքի
հիման վրա: Ճնշաչափ տվիչը տեղադրվում է մարիչ հորում՝ մակերևութային ջրի նվազագույն
մակարդակից ցածր խորության վրա: Ըստ օգտագործողի սահմանած հաճախականության այն
ավտոմատ գրանցում է տվիչի վրա երևացող ջրի ճնշումը: Տվիչի բարձրությունը հաշվարկվում է
չափիչ սանդղակի վրա դրա տեղադրման պահին ձեռքով գրանցված ջրի մակարդակի ցուցմունքի
հիման վրա: Յուրաքանչյուր կետում տեղադրված ճնշաչափ տվիչի հերթական համարը պետք է
գրանցել տեղադրման պահին: Մակերևութային ջրերի տվյալները տվիչները պետք է գրանցեն 15
րոպե ինտերվալով:
Ճնշաչափ տվիչներով գրանցված ջրի մակարդակը կհամեմատվի ձեռքով կատարված
ջրի մակարդակի չափումների հետ:
Աղյուսակ 7.2.7-ում ցույց են տրված կետերը, որտեղ մինչև 2015թ. հունիսը կատարվել է
շարունակական մոնիտորինգ:

Սարքերով չափված կետերում ջրի մակարդակի ձեռքով չափումներ
Գրանցված չափումները ճշտելու նպատակով չափիչ սարքերով շարունակաբար
չափվող կետերում պարբերաբար կիրականացվեն հոսքերի կետային չափումներ:
Մակերևութային ջրի մակարդակի չափման համար տեղադրված չափիչ սանդղակների
տեղադրման վայրում պետք է գրանցվի մշտադիտարկման յուրաքանչյուր այցի ամսաթիվը, ժամը
և ջրի մակարդակը: Ջրի մակարդակի տվյալը վերցվում է անմիջապես չափիչ սանդղակի
ցուցմունքից: Անհրաժեշտ է նաև լուսանկարել տվյալը:

Հոսքերի կետային չափումներ
Գարնանային

հոսքերի

և

մակերևութային

ջրերի

կետային

չափումների

մեթոդաբանությունը տարբեր է, քանի որ հոսքի ծավալը մշտադիտարկվող մակերևութային
ջրհոսքերում ավելի մեծ է, քան գարնանային ջրաելքերում:
Առավել խոշոր հոսքերի կետային չափումներ կատարելու նպատակով կառուցվել է
հոսքի արագության պրոֆիլ ջրհոսքերի համար: Գետի հունով հայտնի հեռավորության վրա մի
շարք կետերում չափվում է ջրի հոսքի արագությունը, և յուրաքանչյուր կետում գրանցվում է ջրի
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խորությունը: Հոսքը հաշվարկվում է յուրաքանչյուր հատվածի համար հոսքի արագության
միջոցով:
Գարնանային հոսքերը որպես կանոն փոքր են, և մոտավոր հոսքի չափումը կարող է
կատարվել հայտնի ծավալով անոթում (լայն բերանով շշում, չափիչ սափորում կամ դույլում)
ջուրը հավաքելու և լցնելու ժամանակը գրանցելու միջոցով: Այնտեղ, որտեղ գարնանային
ջրաելքերի ծավալները մեծ են, ավելի նպատակահարմար է չափել հոսքերը՝ ջրաելքին մոտ
կետում ստեղծելով հոսքի լայնակի կտրվածքի հատված և գրանցել հոսքի արագությունը:

Մակերևութային ջրերի նմուշառում և անալիզ
Ջրերի որակի մոնիտորինգը ներառում է լաբորատոր հետազոտության համար ջրերի
նմուշների հավաքումն ու դաշտում ջրերի որակի մի շարք պարամետրերի չափումը, որոնք չեն
կարող ճշգրիտ որոշվել հավաքված նմուշներից: Աղյուսակ 7.2.8-ում ներկայացված են
մակերևութային

ջրերի

մոնիտորինգի

կետերը,

որտեղ

մինչ-շինարարական

փուլում

կիրականացվի նմուշառում: Կետերը ներառում են երեք համայնքների ջրի աղբյուրները, որոնք
ընկած են Ծրագրի ջրբաժանի սահմաններում: Քանի որ տեղական համայնքների բնակիչներն ու
քաղաքացիական

հասարակական

կազմակերպությունները

գտնում

են,

որ

Ծրագիրը

ազդեցություն կունենա խմելու ջրի աղբյուրների վրա, ապա ապագայում անհրաժեշտ կլինի
ընդլայնել ջրերի աղբյուրների մոնիտորինգի ծրագիրը:
Աղյուսակ 7.2.8. Մակերևութային ջրերի նմուշառման կետերը
Կոդ

Վայրը

AW001

Փոքր հիդրոէլեկտրակայանի մոտ

AW003

Որոտան գետ, Գորայքի չափիչ տեղամասի մոտ և Սպանդարյանի ջրամբար

AW041

Դարբի վտակ Էրատոյի արևմուտքում

FDMP3
FM10

Նոր կետ ԴԱԼ-ի հյուսիսային սահմանի մոտ

SP83

Մադիկենց աղբյուր, Կեչուտի արևելյան մասում (գյուղի ջրամատակարարում)

AW052

Գնդեվազ գյուղ (Յոթ աղբյուր)

AWJ-6

Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի ջրաելք

AWJ-5

Կեչուտի ջրամբարից Արփա գետի գետաբերան

AW010

Արփան Գնդեվազի արևմտյան մասում

AW009

Արփան Գնդեվազից ներքև՝ ձկնաբուծարանի մոտ

ԴԱԼ-ից դուրս եկող առու

Տասներկու կետեր կնմուշառվեն եռամսյակային կտրվածքով (եթե հնարավոր լինի
հասնել): Ջրի

նմուշները

կհավաքվեն մաքուր, ստերիլ, հերմետիկ փակված շշերում:

Վերլուծական լաբորատորիաներից բերվել են համապատասխան շշեր, և յուրաքանչյուր տեսակի
անալիզի համար կօգտագործվեն լաբորատորիայի կողմից առաջարկվող շշեր:
Քիմիական կազմը գրանցելու համար անհրաժեշտ է կատարել մի շարք պարամետրերի
դաշտային չափումներ: Յուրաքանչյուր դաշտային պարամետրի համար պետք է գրանցել երեք
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անընդմեջ չափում, որի նպատակն է հասնել Աղյուսակ 7.2.9-ում նշված թույլատրելի սխալանքի
սահմանին: Բոլոր երեք չափումները պետք է գրանցվեն:
Մակերևութային ջրերի նմուշները կվերցվեն մաքուր, չաղտոտված անոթով, որոնք
նախքան նմուշը վերցնելը երեք անգամ պարզաջրվել են նմուշառված ջրի մեջ: Այնուհետև ջուրը
կտեղափոխվի նմուշի շշերի մեջ:
Ջրի որակը պարզելու նպատակով մակերևութային ջրի նմուշների անալիզը
կիրականացվի միջազգայնորեն հավատարմագրված լաբորատորիայում (ներկայումս Չեխիայի
Հանրապետության ALS լաբորատորիայում): Աղյուսակ 7.2.10-ում թվարկվում են անալիզի
ենթակա

պարամետրերը՝

իրենց

չափման

միավորներով,

լաբորատոր

մեթոդներով

և

բացահայտման սահմաններով (ALS լաբորատորիայի համար): ՀՀ կառավորության 2011
թվականի N-75 որոշման Արփա և Որոտան գետերի ջրհավաք ավազանների ջրերի էկոլոգիական
նորմերի II կարգում նշված ծարիրի կոբալտի, մոլիբդենի ու բերիլիումի սահմանաչափերը ավելի
ցածր են քան ALS լաբորատորիայի համապատասխան սարքերի մեթոդի բացահայտման
սահմանները: Ի հավելումն Աղյուսակ 10-ում նշված ժամանակացույցի, եռամսյակային
մոնիտորինգի մեկ կամ երկու շրջափուլերի ընթացքում խմելու ջրի երեք նմուշները անալիզի
կենթարկվեն՝ ալֆա և բետա ճառագայթումը պարզելու համար:
Ծրագրի շինարարության և շահագործման փուլերում նախատեսվում է կատարել ձյան
շերտի նմուշարկում ենթակառուցվածքների հարակից տարածքներում:
Աղյուսակ 7.2.9. Մակերևութային ջրերի նմուշների դաշտային չափումներ

pH
Ջերմաստիճան

Չափման
միավոր
pH միավորներ
ºC

Էլեկտրահաղորդականություն

µS/սմ

Լուծված թթվածին

մգ/լ

Պարամետր

Պարամետր

Թույլատրելի սխալանք
+/-0.5 միավոր
+/-0.5 ºC
միջին ցուցմունքի +/10%
+/-1 մգ/լ

Բացահայտման
սահման
0.01 միավոր
0.01 ºC
1 µS/սմ
0.01 մգ/լ

Աղյուսակ 7.2.10. Ջրի նմուշների անալիզի որոշիչ բաղադրիչներ
Մեթոդի
Ծրագրի
Լաբորատոր
բացահայտման
չափորոշիչներ մեթոդ
սահման (ՄԲՍ)

Ստանդարտ
pH

6.5 – 9.0

W-PH-PCT

1

Էլեկտրահաղորդականություն

162 µS/սմ
<5
(բնական)
աստիճան

W-CON-PCT

0.1 մS/մ

W-COL-SPC

2 մգPt/l

W-BOD5CODCR
W-BOD5CODCR

1 մգ/լ

Գույն
Թթվածնի
կենսաքիմիական
պահանջ BOD5
Թթվածնի քիմիական պահանջ
COD-Cr

5 մգO2/լ
25 մգO2/լ

5 մգ/լ

ՄԲՍ
բարելավում
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Պարամետր

Ծրագրի
չափորոշիչներ

COD-Mn

10 մգO2/լ

Լուծված թթվածին

>6 մգO2/լ

Կախված մասնիկներ / TSS

5.5 մգ/լ
10
մգ-էկվ./l
CaCO3

Լաբորատոր
մեթոդ
W-CODMNSPC
W-O2D-ELE

Մեթոդի
բացահայտման
սահման (ՄԲՍ)
0.5 մգ/լ
0.2 մգ/լ

W-TSS-GR

5 մգ/լ

W-HARD-FX

0.0002 mmol/l

Կալցիումային կոշտություն

W-HARD-FX

0.0002 mmol/l

Մագնեզիումային կոշտություն

W-HARD-FX

0.02 մգ CaCO3/l

CaCO3 կոշտություն

W-HARD-FX

0.02 մգ CaCO3/l

Ամոնիակ

W-NING

0.04 մգ/լ

Ամոնիակ և ամոնիում իոններ

W-NING

0.05 մգ/լ

W-NING

0.05 մգ/լ

Նիտրատներ

W-NING

0.27 մգ/լ

Նիտրիտներ

W-NING

0.005 մգ/լ

2.5 մգ N/լ

W-NING

0.06 մգ/լ

0.06 մգ N/լ

W-NING

0.002 մգ/լ

W-NING

0.5 մգ/լ

6.88 մգ/լ

W-CL-IC

1 մգ/լ

Ֆոսֆատ իոն

0.1 մգ/լ

W-PO4O-SPC

0.04 մգ/լ

Ֆոսֆոր իոն

0.2 մգ/լ

W-PTOT-SPC

0.01 մգ/լ

Սուլֆատ իոն

16.04 մգ/լ

W-SO4-IC

5 մգ/լ

Սուլֆիդ

W-H2S-PHO

0.05 մգ/լ

Սուլֆիդ H2S

W-H2S-PHO

0.05 մգ/լ

Ընդհանուր ածխածնի երկօքսիդ

W-CO2F-CC2

-

Ազատ ածխածնի երկօքսիդ

W-CO2F-CC2

-

Ագրեսիվ CO2

W-CO2F-CC2

-

W-METMSFX2

5 µգ/լ

Կոշտություն

Ամոնիում իոն

0.4 մգ N/լ

Նիտրատ իոն
Նիտրիտ իոն
Ընդհանուր
ազոտ
Քլորիդ իոն

անօրգանական

Ընդհանուր հանքայնացում

4 մգ N/լ

110 մգ/լ

Ալյումին, ընդ.
Ծարիր, ընդ.

0.28 µգ/լ

W-METMSFX1

1 µգ/լ

Մկնդեղ, ընդ.

20 µգ/լ

W-METMSFX1

1 µգ/լ

Բարիում, ընդ.

W-METMSFX2

1 µգ/լ

Բերիլիում, ընդ.

W-METMSFX1

0.2 µգ/լ

Բոր, ընդ.

W-METAXFX1

10 µգ/լ

Կադմիում, ընդ.

1.01 µգ/լ

W-METMSFX1

0.5 µգ/լ

Կալցիում

100 մգ/լ

W-METAXFX1

5 µգ/լ

Քրոմ, ընդ.

10.5 µգ/լ

W-METMSFX1

5 µգ/լ

W-CR6

5 µգ/լ

0.28 µգ/լ

W-METMSFX2

0.5 µգ/լ

Պղինձ, ընդ.

21 µգ/լ

W-METMSFX2

1 µգ/լ

Երկաթ, ընդ.

0.072 մգ/լ

W-METAXFX1

2 µգ/լ

Կապար, ընդ.

10.14 µգ/լ

W-METMSFX1

1 µգ/լ

Լիթիում, ընդ.

W-METMSFX2

1 µգ/լ

Մագնեզիում, ընդ.

W-METAXFX1

3 µգ/լ

Վեցավալենտ քրոմ, ընդ.
Կոբալտ, ընդ

ՄԲՍ
բարելավում

Այո

Այո
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Պարամետր

Ծրագրի
չափորոշիչներ

Լաբորատոր
մեթոդ

Մանգան, ընդ.

8 µգ/լ

W-METMSFX2

Մեթոդի
բացահայտման
սահման (ՄԲՍ)
0.5 µգ/լ

Սնդիկ, ընդ.

0.3 µգ/լ

W-HG-AFSFX

0.01 µգ/լ

Մոլիբդեն, ընդ.

0.82 µգ/լ

W-METMSFX1

1 µգ/լ

Նիկել, ընդ.

10.34 µգ/լ

W-METMSFX1

3 µգ/լ

Կալիում

3.12 մգ/լ

W-METAXFX1

0.015 մգ/լ

Սելեն, ընդ.

20 µգ/լ

W-METMSFX1

1 µգ/լ

23.64 մգ Si/լ

W-SIO3-SPC

0.1 մգ/լ

W-METMSFX2

1 µգ/լ

Սիլիկատ իոն
Արծաթ, ընդ.
Նատրիում

8.46 մգ/լ

W-METAXFX1

0.03 մգ/լ

Անագ, ընդ.

0.08 µգ/լ

W-METMSFX2

1 µգ/լ

W-METMSFX3

0.1 µգ/լ

Ուրան
Վանադիում, ընդ.

10 µգ/լ

W-METMSFX2

5 µգ/լ

Ցինկ, ընդ.

100 µգ/լ

W-METMSFX2

2 µգ/լ

Ալյումին, լուծված

144 µգ/լ

W-METAXFL1

10 µգ/լ

Ծարիր, լուծված

W-METAXFL1

10 µգ/լ

Մկնդեղ, լուծված

W-METAXFL1

5 µգ/լ

Բարիում, լուծված

12 µգ/լ

W-METAXFL1

0.5 µգ/լ

Բերիլիում, լուծված

0.038 µգ/լ

W-METAXFL1

0.2 µգ/լ

Բոր, լուծված

450 µգ/լ

W-METAXFL1

10 µգ/լ

Կադմիում, լուծված

W-METAXFL1

0.4 µգ/լ

Քրոմ, լուծված

W-METAXFL1

1 µգ/լ

Կոբալտ, լուծված

W-METAXFL1

2 µգ/լ

Պղինձ, լուծված

W-METAXFL1

1 µգ/լ

Երկաթ, լուծված

W-METAXFL1

2 µգ/լ

Կապար, լուծված

W-METAXFL1

5 µգ/լ

Լիթիում, լուծված

2 µգ/լ

W-METAXFL1

1 µգ/լ

Մագնեզիում, լուծված

50 մգ/լ

W-METAXFL1

3 µգ/լ

Մանգան, լուծված

W-METAXFL1

0.5 µգ/լ

Մոլիբդեն, լուծված

W-METAXFL1

2 µգ/լ

Նիկել, լուծված

W-METAXFL1

2 µգ/լ

Սելեն, լուծված

W-METAXFL1

10 µգ/լ

Վանադիում, լուծված

W-METAXFL1

1 µգ/լ

Ցինկ, լուծված

W-METAXFL1

2 µգ/լ

Համախառն ալֆա

W-GAA-SCI

0.05 Bq/l

Համախառն բետա

W-GBA-PRO

0.1 Bq/l

Լրացուցիչ անալիտներ

Ցիանիդ, ընդ.

1 մգ/լ

W-CNT-PHO

0.005 մգ/լ

Ցիանիդ, ազատ
Ցիանիդ, WAD (թույլ թթվային
տարրանջատվող)
Նավթամթերք

0.1 մգ/լ

W-CNF-PHO

0.005 մգ/լ
0.005 մգ/լ

0.1 µգ/լ

W-CNWADPHO
W-OIL-IR

Ֆենոլներ

0.005 µգ/լ

W-PHI-PHO

0.005 մգ/լ

Ընդ. Ազոտ

10 մգ/լ

W-NTOT

1 մգ/լ

Ընդ. կոլիֆորմ բակտերիաներ

400 MPN/100մլ

W-COLIF

-

0.5 մգ/լ

0.1 մգ/լ

ՄԲՍ
բարելավում

Այո

Այո

Yes
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Ստորերկրյա ջրեր
Մշտադիտարկման ցանց
Ստորգետնյա ջրերի մոնիտորինգային հորեր
Ամուլսարում առկա է ստորգետնյա ջրերի նախկինում տեղադրված 60 հորատանցք,
սակայն ոչ բոլորն են աշխատում կամ պահանջում են շարունակական մոնիտորինգ:
Հորատանցքերի մեծ մասը պիեզոչափ են, այդուհանդերձ մի շարք առավել հին հորատանցքեր
անորոշ կառուցվածք ունեն և կարող են բաց հորատանցքեր լինել, որոնք ընդամենը մի քանի մետր
են ցեմենտած: Ենթադրվում է, որ մինչև 2013թ. տեղադրված բոլոր հորատանցքերի էկրանային
հատվածը շրջանագծով ցեմենտած չէ: Շատ մոնիտորինգային հորատանցքեր չի հաջողվել
տեղադրել գրունտի անկայուն վիճակով կամ շինարարական հարցերով պայմանավորված:
Ծրագրի հետագա փուլերի ընթացքում մոնիտորինգ իրականացնելու նպատակով անհրաժեշտ է
իրականացնել մոնիտորինգային որոշ հորատանցքերի վերականգնում (մաքրում, վերանորոգում
կամ կրկնակի հորատում):
Պլանում ներառված հորատանցքերից մի քանիսը նախկինում արձանագրվել են որպես
չոր: Սակայն ամբողջ տարվա ընթացքում դա այդպես չի եղել: Բնապահպանական մոնիտորինգի
պլանից այս հորատանցքերը հանելու համար անհրաժեշտ է պարզել, որ ամբողջ տարվա
ընթացքում հորատանցքերը մնում են չոր (այսինքն՝ մոնիտորինգի չորս եռամսյակների
ընթացքում դրանք արձանագրվում են որպես չոր):
Ճշգրիտ հենանիշային բարձրությունը որոշելու համար անհրաժեշտ է հետազոտել
ներկայումս և նախկինում կատարված մոնիտորինգի համար օգտագործվող մոնիտորինգային
հորատանցքերը: Մոնիտորինգի համար տեղեկատու տվյալ է հանդիսանում գլխամասային
կառույցի (կափարիչի) գագաթը կամ խողովակի գլուխը, որտեղ կափարիչ հարմարեցված չէ:
Հետազոտության ընթացքում տեղեկատու տվյալները պետք է գրանցվեն: Սա մեկ անգամ
կատարվող գործողություն է, չնայած որոշ հորատանցքեր կարող են ամեն տարի հետազոտվել
հաստատելու, որ փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել:

Աղբյուրներ
Աղբյուրները ստորգետնյա ջրերի ելքերն են դեպի մակերևույթ: Աղբյուրներից դուրս
եկող ջուրը քիմիական կառուցվածքով տարբերվում է մակերևութային ջրերից: Աղբյուրների
ելքերը տարածքի ջրային հաշվեկշիռը հասկանալու համար կարևոր բաղադրիչ են հանդիսանում:
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Այն թույլ է տալիս հաշվել ստորգետնյա ջրերի հավաքման տեմպերն ու պատկերացում կազմել
ստորգետնյա ջրերի հոսքերի վերաբերյալ:

Մոնիտորինգի ծրագիր
Մինչ-շինարարական փուլի ընթացքում առկա 10 հորատանցքերում (Աղյուսակ 7.2.11)
կիրականացվի ստորգետնյա ջրերի մոնիտորինգ և նմուշառում: Հասկանալի է, որ չկան
ստորգետնյա ջրերի տվյալներ ԴԱԼ-ի տեղամասի վերաբերյալ, ուստի անհրաժեշտ է այս
տեղամասում հնարավորինս շուտ տեղադրել ևս հինգ մոնիտորինգային հորատանցք: Մինչև նոր
հորատանցքերի տեղադրումը, ԴԱԼ-ի մերձակայքում գոյություն ունեցող հորատանցքերը
կստուգվեն և կնմուշառվեն, եթե դրանցից որևէ մեկը ջուր պարունակի:
Աղյուսակ 7.2.11. Նմուշառման ենթակա ստորգետնյա մոնտիորիգնային հորեր
Կոդ

Վայրը

Նշումներ ԲՍԱԳ-ից

RCAW408

Տիգրանես/Արտավազդեսի
բացահանք, արևմուտք
Էրատոյի
բացահանք,
արևմուտք
Էրատոյի
բացահանք,
արևմուտք

30մ-ից ներքև փլուզված է, ջրի
մակարդակը կախված է

DDAW007
DDAW009

DDGW002

DDGW005

Որոտան,
Տիգրանես/Արտավազդեսի
բացահանքից հրվ-արլ.
Որոտան, ԴԱԼ-ից արևելք

GGDW016A
GGDW016

ԿՏՀ
ԿՏՀ

GGDW013A
GGDW013

ԿՏՀ
ԿՏՀ

GGDW011

ԿՏՀ

40մ ցածր փլուզված է, սակայն
ջրի մակարդակը նման է
տեղադրման մակարդակին

Մոնիտորինգի
համար
հիմնավորում

Բացահանքի
տարածքի
մոնիտորինգ

Նմուշ
Որոտանի
հոսանքն ի վար
Նմուշ
Որոտանի
հոսանքն ի վեր
Զույգ
հորատանցք
տեղադրված ԿՏՀ-ի
զբաղեցրած
տարածքում
Զույգ
հորատանցք
տեղադրված ԿՏՀ-ի
զբաղեցրած
տարածքում
Տեղադրելու
ընթացքում
հորատանցքը փլուզվել է: Ջրերն
ըստ երևույթի կախված են
կոլուվիալ առաջացումներում

ԿՏՀ
վերև

տեղամասից

Ըստ երևույթին ևս երկու մոնիտորինգային հորատանցք կտեղադրվի ԿՏՀ-ում
(հարթակից և մշակման ավազանից ներքև), ինչպես նաև անհրաժեշտ կլինի տեղադրել երեք
հորատանցք հանքափոսերի շրջակայքում, որը կփոխարինի այն հորատանցքերին, որոնք
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կքանդվեն շահագործման աշխատանքների ժամանակ (Տիգրանես-Արտավազդեսի արևելքում,
Տիգրանես-Արտավազդեսից արևմուտ և Էրատոյի արևմուտքում):

Ստորգետնյա ջրերի մակարդակի չափում
Ձեռքով չափումներ
Ստորգետնյա

ջրերի

մակարդակի

ձեռքով

չափումները

կատարվում

են

մակարդակաչափով՝ այն ընկղմելով հորատանցքի մեջ մինչև ջրի մակերեսին հասնելը:
Գրանցվում է մինչև ջուրը խորությունը՝ համեմատելով ելակետային տվյալների հետ, այնուհետև
համեմատվում գետնի մակարդակի հետ: Ջրի մակարդակաչափը պետք է նախատեսված լինի
ստորգետնյա ջրերի մակարդակը չափելու համար, որը ներառում է չձգվող չափիչ ժապավեն՝
նվազագույնը 1սմ ինտերվալներով նիշերով: Անհրաժեշտ է վերցնել երեք անընդմեջ ցուցմունք:
Տարեկան կստուգվի յուրաքանչյուր հորատանցքի խորությունը մինչև հատակը՝
օգտագործելով ջրի մակարդակաչափ կամ հատուկ չափիչ ժապավենով:

Շարունակական չափում
Ջրի մակարդակի շարունակական չափումներ կարելի է կատարել մոնիտորինգային
հորատանցքի մեջ ջրի մակարդաչափ (ճնշաչափ տվիչ) տեղադրելու միջոցով: Ճնշաչափ տվիչը
տեղադրվում է հորատանցքում՝ սեզոնային ստորգետնյա ջրերի նվազագույն մակարդակից ցածր
խորության վրա, տվիչի աշխատանքային տիրույթում (որպես կանոն 20մ): Չափիչ սարքը
ավտոմատ գրանցում է տվիչի վրա ջրի ճնշումը՝ օգտագործողի կողմից սահմանած
հաճախականությամբ:
Տվիչի տվյալները պետք է ճշտվեն ճնշաչափական տվյալների հետ, որոնք պետք է
ներբեռնվեն ճնշաչափ տվիչների տվյալների ներբեռնման հետ միասին: Ճնշաչափական
տվիչներով գրանցված ջրի մակարդակը կհամեմատվի ջրի մակարդակի ձեռքով կատարված
չափումների տվյալների հետ:
Աղյուսակ 7.2.11-ում ներկայացված են մոնիտորինգի ենթակա այն վայրերը, որտեղ
նախկինում տեղադրված են եղել տվիչներ:

Ստորգետնյա ջրերի որակի մոնիտորինգ
Ստորգետնյա ջրերի որակի մոնիտորինգը ներառում է լաբորատոր անալիզի համար
ջրի նմուշների հավաքագրում, ինչպես նաև որակի դաշտային մի շարք պարամետրերի
չափումներ:

Որակի մոնիտորինգ ստորգետնյա ջրերի մոնիտորինգային հորատանցքերում
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Ստորգետնյա ջրերի հորատանցքերում ջրի նմուշառման համար կարող են կիրառվել
մի շարք մեթոդներ: Ամուլսարում կիրառվում է երեք մեթոդ:
Դիաֆրագմավոր պոմպի միջոցով նմուշառումը կիրառվում է խորը հորատանցքերում,
որոնք հնարավոր չէ նմուշարկել պոմպային այլ եղանակներով:
Իներցիոն հոսքի պոմպերի միջոցով՝ ծանծաղ և միջին խորություն ունեցող
հորատանցքերում:
Ձեռքով նմուշառում՝ օգտագործելով կափույրով ֆտորոպլաստի խողովակներ կամ
ձեռքի պոմպով:
Ստորգետնյա ջրերի մոնիտորինգային հորատանցքում առկա ջրի սյան քիմիական
բաղադրությունը կարող է տարբերվել շրջապատող ջրային հորիզոնից, որովհետև այս ջուրը
մթնոլորտի ազդեցության է ենթարկվել: Նախքան լաբորատոր անալիզի համար ջուր հավաքելը,
անհրաժեշտ է ապահովել, որ ջրային հորիզոնի ջրի որակը լինի ներկայացուցչական նմուշի
համար, այլ ոչ թե հորատանցքում կանգնած ջուրը: Սա իրականացվում է հորատանցքից ջրի վերը
նկարագրված եղանակով հանման և ջրի որակի դաշտային պարամետրերի ստուգման միջոցով:
Վերը թվարկված առաջին մեթոդի դեպքում ջուրը հորատանցքից հանվում է
դանդաղորեն, այնպես որ չխախտվի հորատանցքում ջրի սյունը, ջուրը հավաքվում է պոմպի
շուրջը: Կատարվում է պոմպամղում և գրանցվում են դաշտային որակի պարամետրերը (pH,
ջերմաստիճան, հաղորդականություն և լուծված թթվածին): Այս պարամետրերը փոխվում են
վերցված ջրի որակի փոփոխությամբ պայմանավորված: Նմուշառումը կարող է կատարվել ջրի
կայուն որակ նկատելուց հետո: Այս դեպքում համարվում է, որ հորատանցք ներծծվող ջուրը
շրջակա նստվածքների ներկայացուցիչն է:
Մյուս երկու մեթոդների դեպքում կանգնած ջուրը հորատանցքից հանվում է առնվազն
երեք անգամ պոմպամղման միջոցով՝ ամեն անգամ գրանցելով դաշտային պարամետրերը:
Պոմպահանումը պետք է շարունակվի այնքան, մինչև չափված պարամետրերը էականորեն
չփոխվեն: Այժմ ջուրը համարվում է շրջակա նստվածքներին բնորոշ և կարող է նմուշարկվել:
Ջրի նմուշները պետք է հավաքվեն մաքուր, ստերիլ, հերմետիկ փակված շշերում: Վերլուծական
լաբորատորիաներից բերվել են համապատասխան շշեր, և յուրաքանչյուր տեսակի անալիզի
համար կօգտագործվեն լաբորատորիայի կողմից առաջարկվող շշեր:
Աղյուսակ 7.2.12. Դաշտային չափումներ ստորգետնյա ջրերի նմուշարկման համար

pH
Ջերմաստիճան

Չափման
միավոր
pH միավորներ
ºC

Էլեկտրահաղորդականություն

µS/սմ

Լուծված թթվածին

մգ/լ

Պարամետր

Թույլատրելի սխալանք
+/-0.5 միավոր
+/-0.5 ºC
Միջին ցուցմունքի +/10%
+/-1 մգ/լ

Բացահայտման
սահման
0.01 միավոր
0.01 ºC
1 µS/սմ
0.01 մգ/լ

833

Հողեր
Բնապահպանական

ելակետային

պարամետրերի

նմուշարկման

ծրագրի

շրջանակներում Ծրագրի տեղամասից 2008-2010թթ. վերցվել է ընդհանուր առմամբ 93 հողի նմուշ:
Այս նմուշները ներկայացվել են բազմատարր քիմիական անալիզի՝ ցույց տալով հողի քիմիական
որակի ելակետային վիճակը:
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատումն ապացուցելու և
հաստատելու համար, որ հողերի վրա ազդեցությունները էական չեն, կանոնավորապես,
առնվազն ամեն 3 տարին մեկ կիրականացվի հողի անալիզ այս նույն վայրերից վերցված
նմուշներից:
Բացի այդ, շահագործման փուլի ընթացքում բացահանքերի, ջարդիչ կայանի, ԴԱԼ-ի և
ԿՏՀ-ի հարակից տարածքների հողերի բերրի շերտի համար կիրականացվի տարեկան
նմուշարկում քիմիական անալիզի համար:
Հողի էրոզիայի հետազոտություններ կկատարվեն տարեկան երկու անգամ մինչև ձյան
տեղալը՝ պարզելու, թե որ տարածքներում է անհրաժեշտ կատարել պաշտպանիչ լրացուցիչ
միջոցառումներ (օրինակ գեոտեքստիլի օգտագործում), և ձնհալքից հետո՝ պարզելու, թե որ
տարածքներն են էրոզիայի ազդեցություն կրում: Հողերի հետազոտությունները կներառեն նաև
տեղումների ընթացքում և դրանցից հետո շարունակական վիզուալ դիտարկումներ, որի համար
անհրաժեշտ կլինի վերապատրաստել համապատասխան անձանց:
Վերը

նշված աշխատանքները կսկսեն շինարարության մեկնարկից հետո և

մանրամասն կնկարագրվեն սույն ԲՄՊ-ի թարմացված տարբերակում:

Կենսաբազմազանություն
Կենսաբազմազանության

կառավարման

պլանը

ներկայացնում

է

մի

շարք

ասպեկտների մոնիտորինգի պահանջներ, այդ թվում՝ ամենօրյա դիտարկումներ և պարբերաբար
հետազոտություններ մասնագետների կողմից: ԿԿՊ-ն թվարկում է տեղամասում Ծրագրի
իրականացման
իրականացվելիք

հետ

կապված

անհրաժեշտ

գործողությունները:

գործողությունների:

Առավել

ԿԿՊ-ով

ընդարձակ

պահանջվող

տարածքում
մոնիտորինգի

գործողությունները կկիրառվեն շինարարության մեկնարկից սկսած:
Նախատեսվում է ամենամյա հիդրոկենսաբանական մոնիտորինգ ըստ հիմնական
ջրաբանական դիտակետերի՝ Որոտան և Արփա գետերի ջրհավաք ավազաններում:

Բուսական աշխարհ
Ելակետային տվյալները ցույց են տվել, որ Ամուլսարի տարածքի հողերում և
ստորգետնյա ջրերի նմուշներում որոշ ծանր մետաղների պարունակությունները բարձրացել են
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հանքային մարմնի առկայության բնական հետևանքով: Անհրաժեշտ են տվյալներ, թե արդյոք
շրջակա միջավայրում ծանր մետաղների բնականորեն բարձրացած պարունակությունները
արտահայտվում են մրգերի, բանջարեղենի և հավաքվող վայրի խոտաբույսերի մեջ մետաղների
պարունակությամբ:
Նախնական աշխատանքային ծրագիրը կներառի երեք անգամ մրգերի և բանջարեղենի
տասական նմուշների, և վայրի խոտաբույսերի հնգական նմուշների հավաքում և լաբորատոր
անալիզ՝ դրանցում ծանր մետաղների (մասնավորապես՝ ծարիր, մկնդեղ, քրոմ, կոբալտ, պղինձ,
կապար, սնդիկ և նիկել) և ցիանիդի պարունակությունը պարզելու համար:
Ծրագրի

նախագծի

վերջնական

կազմումից

հետո

կորոշվեն

նմուշարկման

վայրերը:

Առաջնահերթ կարևոր է պարզել ԿՏՀ-ի մերձակայքում աճող մրգերի և բանջարեղենի
ելակետային վիճակը:
Կիրականացվի Ամուլսարի յուրաքանչյուր գոտու բնորոշ բուսականության կազմի
մոնիտորինգ՝ ըստ նախապես առանձնացված քառակուսիների:

Մոնիտորինգի ամփոփիչ ժամանակացույց
Աղյուսակ 7.2.13-ում ներկայացված է բնապահպանական մոնիտորինգի հակիրճ
ժամանակացույցը:

Եռամսյակային

կտրվածքով

մոնիտորինգի

արդյունքներն

ամենաարդյունավետն են, եթե մոնիտորինգն իրականացվում է փետրվարին, մայիսին,
օգոստոսին և նոյեմբերին: Կարևոր է վերցնել տվյալներ տարվա չորս եղանակների համար, այդ
թվում ձմռանը, եթե եղանակային պայմանները թույլ տան:

Աղյուսակ 7.2.13. Ամուլսարի բնապահպանական մոնիտորինգի ժամանակացույցը
Կատեգորիա

Կլիմա

Մշտադիտարկվող
պարամետրեր
Ջերմաստիճան, քամու
արագություն, քամու
ուղղություն,
խոնավություն,
տեղումներ,
մթնոլորտային ճնշում
Ընդհանուր կախված
մասնիկներ PM10, PM2.5

Օդի որակ
NO2 և SO2

Հաճախականություն

Վայրը

Շարունակական
(ներբեռնումը
եռամսյակային)

Ճամբարի
օդերևութաբանական կայան
ԿՏՀ-ի օդերևութաբանական
կայան

Յուրաքանչյուր
համանքում կատարվում են 24
ճամյա չափումներ 10 օրյա
պարբերականությամբ:

Կեչուտ,
Գնդեվազ,
հանքափոսերի
մակերևութային ջրեր

Շարունակական
(ամսական
տվյալների
մշակում)
Շարունակական
(ամսական
տվյալների
մշակում)

ԴԱԼ,

Սարավան,
Գնդեվազ,
Գորայք, Կեչուտ և Ջերմուկ
(գոյություն
ունեցող
կետերում)
Սարավան,
Գնդեվազ,
Գորայք, Սարալանջ, Կեչուտ,
Ջերմուկ (նոր կետեր)
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Կատեգորիա

Աղմուկ

Մշտադիտարկվող
պարամետրեր

Փոշի

Շարունակական
(ամսական
տվյալների
մշակում) վեց ամիս

Աղմուկի մակարդակ,
ներառյալ՝
աղմուկի
մակարդակը ժամում
(LAeq ևLA90),

Հավաքված են բավարար
ելեակետային տվյալները
Շարունակական
գրանցում
Եռամսյակային,
շաբաթական
գարնանային
ձնհալքի
ժամանակ

Անդադար հոսք
Մակերևութային
ջրեր

Հաճախականություն

Տեղային հոսք
Ջրի
նմուշարկում

Ստորգետնյա
մակարդակ

որակի

ջրերի

Եռամսյակային

Եռամսյակային
(կամ
շարունակական, որտեղ
տեղադրված են տվիչներ)

Ստորգետնյա
ջրեր

Ջրի որակ

Եռամսյակային

Վայրը
Սարավան,
Գնդեվազ,
Գորայք, Սարալանջ, Կեչուտ,
Ջերմուկ,
Գնդեվազի
արևելքում,
Կեչուտի
արևելյան
մասում,
ԴԱԼ,
հանքափոսերի
մակերևությային ջրեր
Ջերմուկ, Կեչուտ, Գնդեվազ,
Սարավան, Սարալանջ և
Գորայք
13 կետ (Աղյուսակ 7.2.7)

58 կետ (Աղյուսակ 7.2.7)

11 կետ (Աղյուսակ 7.2.8)
Ութ կետ (Աղյուսակ 7.2.11),
տվիչներից
տվյալների
սիստեմատիկ
ներբեռնում,
ինչպես
նաև
մոնիտորինգային ցանկացած
հորատանցք,
որտեղ
հայտնաբերվել
է
ջուր,
տեղադրված
նոր
հորատանցքեր ԴԱԼ-ում
Տասը կետ (այդ թվում՝ երկու
աղբյուր, Աղյուսակ 7.2.11) և
որևէ հորատանցք ԴԱԼ-ում,
որտեղ ջուր է հայտնաբերվել,
ինչպես
նաև
նոր
հորատանցքեր ԴԱԼ-ում
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7.3 ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐ ԵՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
Հրդեհային անվտանգություն
Ա. Արտադրությունում գտնվող բոլոր էլեկտրիկական ենթակայանները համալրված են
հրդեհային ճնշման սարքերով,որոնք վերահսկում են այս տարածքներում հրդեհի
յուրաքանչյուր բռնկումը:
Բ. Բոլոր այն սարքավորումները, որոնք չունեն ավտոմատ սարքեր, ապահովված են ձեռքի
կրակմարիչներով:
Գ. Տեխնիկական ջրագծերը հասցված են գործող բոլոր տարածքներ, որպեսզի հրդեհը մարելու
համար ջուրը հնարավոր լինի հասցնել յուրաքանչյուր տարածք:
Դ. Արտադրության փրկարարական թիմը ամբողջ տարածքում անց է կացնում տեսչական
ստուգում `որպես օրվա աշխատանքային պլանի մի մաս:
Ե. Հրդեհի ժամանակ հոսանքազրկվում են բոլոր էլեկտրական սարքերը, միացվում է
հակահրդեհային ջրի համակարգը, անձնակազմը տեղափոխվում է անվտանգ վայր:
Վթարային արձագանքների ծառայություններ


Հանքի փրկարարական ջոկատ



Բժշկական օգնություն



Հաղորդակցություն և ծանուցում
Բնական աղետների ժամանակ (երկրաշարժ, սողանքներ, ջրհեղեղ և այլն) գործարանի

աշխատանքը կանգնեցվում է և անձնակազմը տեղափոխվում է անվտանգ վայր:

