
 
Հուլիս 2014 

 

ԱՄՈՒԼՍԱՐԻ ՈՍԿՈՒ ՀԱՆՔԻ 

ԾՐԱԳԻՐ 

 

Հանքի շահագործման 

ազդեցությունները՝ ի պատասխան 

ներկայացված մտահոգություններին 

Զ
Ե

Կ
Ո

Ւ
Յ

Ց
 

 

 
 

Հաշվետվություն  14514150095.504/A.0 

 

Տրամադրվել է: 

Լիդիան Ինթերնեյշնլ ընկերությանը- 1 պատճեն (pdf) 

Գոլդեր Ասոշիէթս (ՄԲ) ՍՊԸ - 1 պատճեն (pdf) 

 

Ներկայացվել է: 

Լիդիան Ինթերնեյշնլ ընկերությանը 

Հասցե՝ Առաջին հարկ 

Չարլզ հաուզ 

Չարլզ փողոց 

Սբ. Հելիեր, JE2 4SF 

Նորմանդյան կղզիներ, ՄԲ 

 
 
 

 



 

ՀԱՆՔԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ Ի 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ  
 

July 2014 

Զեկույց No.14514150095.504/A.0 i  
 

Բովանդակություն 

 

1.0 ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ........................................................................................................................................... 1 

2.0 ԲԱՐՁՐԱՑՎԱԾ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ........................................................................................................................ 1 

3.0 ԲԱՐՁՐԱՑՐԱԾ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ...................................................................... 2 

3.1 “Ամուլսարի հանքային շահագործումը կարող է առաջացնել Ջերմուկի հանքային 

ջրերի ամբողջ բնույթը” ............................................................................................................................ 2 

3.1.1 Պայթեցումների պոտենցիալ ազդեցությաններ............................................................................. 2 

3.1.2 Ջրաերկրաբանություն և երկրաքիմիա ........................................................................................... 5 

3.1.2. Ջերմուկի հանքային ջրերի երկրաքիմիա ...................................................................................... 7 

3.2 “Հանքի պայթեցումները ցնցումներ կառաջացնեն. յուրաքանչյուր ցնցում նոր ճեղք 

կբացի և կփոխի հանքային ջրերի ուղղությունը” ............................................................................. 16 

3.3 “….և հիմա էլ էս հանքով Սևանի հերն են ուզում անիծել:  Ամուլսարի շահագործման 

ընթացքում Որոտանի թունելը կլցվեն նոր որակի ջրեր, որոնք էլ հետո լցվելու են 

Կեչուտի ջրամբար, իսկ այնուհետև Արփա-Սևան թունելով Սևանա լիճ:”.................................. 16 

3.3.1 Պատմական համատեքստ .............................................................................................................. 17 

3.3.2 Ռիսկերի գնահատում ...................................................................................................................... 20 

3.3.3 Պայթեցման արդյունքում ազդեցություններ ջրատար և ջրապահպանման 

կառույցների վրա ................................................................................................................................ 9 

3.3.4 Ամուլսարի ծրագրի իրականացման արդյունքում ազդեցություններ ջրի որակի վրա ........ 10 

3.4 “Ո՞վ է հետևելու՝այդ ջրերի մեջ ինչ թունավոր մետաղներ են լցվելու “ ........................................ 12 

4.0 ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ............................................................................................................................ 12 

5.0 ՀՂՈՒՄՆԵՐ .................................................................................................................................................... 13 

 

 

 

  



 

ՀԱՆՔԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ Ի 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ  
 

July 2014 

Զեկույց No.14514150095.504/A.0 ii  
 

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐ 

Աղյուսակ1: Ջրի նմուշահանման վայրեր, 2013թ. Հունիս 

Աղյուսակ2: Տրիտիումի և ածխածին 13զննման արդյունքները, 2013թ. հունիսիհունիսի նմուշներ 

Աղյուսակ3: Աղբյուր կոնցենտրացիաներ, առաջնային աղտոտիչներ, հանքի դրենաժ 

Աղյուսակ 4. Ապար/ջուր բաշխման գործակիցներ (Kd), հնարավոր մտահոգիչ աղտոտիչներ 

Աղյուսակ 4: Հաշվարկային արդյունքների ամփոփում – հանքի դրենաժի ազդեցությունները  

 

ՆԿԱՐՆԵՐ  

Պատկեր 1: Տարածաշրջանային ստորերկրյա ջրերի հոսքի ուղիներ ............................................................................... 6 

Պատկեր2: Ջրի նմուշահանման վայրեր ............................................................................................................................ 9 

Պատկեր3: Թթվածին -18և դեյտերիումի հարստացումը ջրի նմուշներում ..................................................................... 10 

Պատկեր 4: Աղբյուրների վայրերը Ջերմուկի մեջ և շրջակա տարածքներում (Գոլդերից հետո, 2014a) ....................... 13 

Պատկեր 5: Դուրովի ծավալված գծագիր (Աղբյուր` Գոլդեր, 2014a) .............................................................................. 14 

Պատկեր 6: Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի  գիծ ............................................................................................................. 18 

Պատկեր 8: Կեչուտ-Սևան թունելի երկայնութային մաս և պլան  (Բաբայան., 1988թ) .................................................. 19 

Պատկեր 9: Փայփերի տրամագիծը AWJ6 համար և համեմատելի ջրերը, հունիս 2013թ. AWJ1 – Արփաի վերին 

հոսք, AW003a – Սպանդարյանի ջրամբար, RCAW408 – Ստորերկրա ջրեր, Ամուլսարի գագաթ ............... 21 

Պատկեր10: Ստորերկրյա ջրերի բարձրացման միջինի տարածաշրջանային ստորերկրյա ջրերի եզրագիծը և 

ստորերկրյա ջրերի բնորոշ  ուղիները  (Ուորդել Արմսթրոնգ Ինթերնեշնլ., 2014թ) ...................................... 22 

Պատկեր 11. Սպանդարյան-Կեչուտ թունել թափվող ստորերկրյա ջրերի ուղիները ........................................................ 1 

Պատկեր 12: Աղտոտված նյութերի կոնցենտրացիայի ժամանակի պատմությունը և հանքի դրենաժի 

ազդեցությունը ................................................................................................................................................... 7 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ  

ՀԱՎԵԼՎԱԾ A 

Ի պատասխան` շահառուների մտահոգությունները առաջարկվող ամուլսարի 

Հանքաշահագործման ծրագրի վերաբերյալ 

  

ՀԱՎԵԼՎԱԾ B 

Պատասխաններ տարբեր քաղաքացիների կողմից հնչեցված մտահոգություններին 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ C 

Ջրի հետ կապված ազդեցությունները Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի և Ջերմուկի աղբյուրների վրա  

ՀԱՎԵԼՎԱԾ D 

Ամուլսարի բացահանքի պայթեցումներից առաջացած ցնցումների մակերեսային գնահատում կապված 

շինություններին հասցվող հնարավոր վտանգին 

 

 



 

ՀԱՆՔԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ Ի 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ 

 

July 2014թ 

Զեկույց No.14514150095.504/A.0 1  
 

1.0 ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Այս փաստաթուղթը պատրաստվել է շահառուների կողմից բարձրացված մտահոգություններին 

տեխնիկական պատասխաններ տրամադրելու համար: Մասնավորապես, ի պատասխան Էկոլուրի 

կողմից վերջերս տպագրված “Հիդրոերկրաբան՝եթե Ջերմուկի հանքային ջրերը շարքից հանեն, Ջերմուկը 

կվերանա” հոդվածին (2014թ. հունիսի 5) (http://www.ecolur.org/en/news/amulsar/geologist-if-jermuk-

mineral-water-spoil-jermuk-to-disappear/6269/ ): Փաստաթղթում ներկայացված են  «Ինժեներ-երկրաբան» 

ընկերության նախագահ Ռուբեն Յադոյանի կողմից հնչեցրած Ամուլսարի հանքային շահագործման 

վերաբերյալ անհանգստությունները: 

Հոդվածում արծարծված հարցերն առաջին անգամ չեն բարձրացվում` դրանց բազմիցս անդրադարձ է 

կատարվել: Գեոթիմն անմիջապես արձագանքել է բարձրացված մտահոգություններին, և 

պատասխանները հիմնավորելու նպատակով ձեռնարկել մոնիտորինգային և խորհրդատվական 

ծրագրեր: Մի քանի մոնիտորինգային ծրագրեր մշակվել և վերահսկվել են միջազգային խորհրդատուների 

կողմից, այդ թվում `Գոլդեր Ասոշիէիթս (Գոլդեր), որի արդյունքները ներկայացվել են Գնդեվազում գտնվող 

Ամուլսարի տեղեկատվական կենտրոնում:  Նախկինում բարձրացված հիմնական խնդիրներն են՝  

1) պայթեցումներից առաջացած ցնցումների ազդեցությունը Ջերմուկի հանքային ջրերի որակի և 

ջրամատակարարման վրա;  

(2) ազդեցությունը Սևանա լճի (ազգային նշանակության լիճ) և առհասարակ ջրի որակի վրա; և  

(3) ջրի որակի մոնիտորինգը հանքային ջրերի և մակերեսային ջրերի որակի պաշտպանության 

նպատակով:  

Բացի այդ, վեր է հանվել անցյալում ևս քննարկված մի հարց, թե արդյո՞ք պայթեցումները և ցնցումները 

կարող են երկրաշարժի պատճառ հանդիսանալ: Շահառուների կողմից նախկինում բարձրացրած 

անհանգստություններին ի պատասխան  պատրաստվել են մի շարք տեխնիկական բացատրագրեր, որոնք 

ներառում են՝ 

 Գոլդերի պատասխանը շահառուների մտահոգություններին Ամուլսարի հանքի շահագործման 

վերաբերյալ (2012թ. փետրվար) 

 Գոլդերի պատասխանը Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Սևանա լճի պաշտպանության 

փորձագիտական խորհրդի անդամների կողմից բարձրացրած մի շարք հարցադրումներին (2012թ. 

հուլիս); 

 Գոլդերի պատասխանը պայթեցումների և խմելու ջրի որակի (2012թ. փետրվար)և Սպանդարյան-

Կեչուտ թունելի հետ կապված ռիսկերի  (2013թ. հուլիս) վերաբերյալ շահառուների 

անհանգստություններին; և 

 Ուորդել Արմսթրոնգ Ինկ (Wardell Armstrong Inc) (ՈւԱԻ) պատասխանն ուղղված այն հարցին, թե 

արդյոք պայթեցումներից առաջացած ցնցումների ուժգնությունը կարող է վնաս հասցնել շենքերին: 

Այս տեխնիկական բացատրագրերն ընդգրկված են որպես Հավելվածներ A, B և C:  

Սույն զեկույցում ամփոփվել են բոլոր նախկինում տրամադրված պատասխանները, այդ թվում ընթացիկ 

ուսումնասիրությունից ստացված տեղեկությունները, որոնք ուղղված են ավելի լավ հասկանալու 

Ամուլսարի տեղայնքի ստորերկրյա ջրերի հոսքի ռեժիմը: Էկոլուրի հոդվածում բարձրացված 

յուրաքանչյուր խնդիր ամփոփված են Գլուխ 2-ում, և այնուհետև մանրամասնորեն ուսումնասիրվում են 

Գլուխ 3-ում:         

2.0 ԲԱՐՁՐԱՑՎԱԾ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

Էկոլուրի հոդվածում բերված հիմնական խնդիրն այն է, որ Ամուլսարի հանքավայրի շահագործումը 

կարող է ազդել Ջերմուկի հանքային ջրերի հանքավայրի վրա և կործանարար հետևանք ունենալ: 

http://www.ecolur.org/en/news/amulsar/geologist-if-jermuk-mineral-water-spoil-jermuk-to-disappear/6269/
http://www.ecolur.org/en/news/amulsar/geologist-if-jermuk-mineral-water-spoil-jermuk-to-disappear/6269/
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«Ինժեներ-երկրաբան» ընկերության նախագահ, հիդրոերկրաբան Ռուբեն Յադոյանը բարձրացրել է 

հետևյալ խնդիրները՝  

1) Հանքավայրի պայթեցումները ցնցումներ կառաջացնեն և նոր ճաքեր կբացեն, ինչը կարող է փոխել 

Ջերմուկի ջրերի ուղղությունն` առաջացնելով հանքային ջրերի աղտոտում;  

2)  Հանքային շահագործման ընթացքում Որոտանի թունել նոր որակի ջրեր կլցվեն, որոնք 

հետագայում կմիանան Կեչուտի ջրամբարին, իսկ այնուհետև՝ Սևանա լիճ; և 

3) Հիմնական անհանգստությունը կապված է  ջրի որակի մոնիտորինգի անաչառության և հանրային 

մատչելիության հետ:    

 

3.0 ԲԱՐՁՐԱՑՐԱԾ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ 

3.1 “Ամուլսարի հանքային շահագործումը կարող է առաջացնել Ջերմուկի 

հանքային ջրերի ամբողջ բնույթը” 

Մտահոգություն են հայտնել, որ հնարավոր է, որ հանքում իրականացվող պայթեցումները ազդեն 

Ջերմուկի աղբյուրների կենսունակության վրա, և հնարավոր է, որ հանքավայրում տեղի ունեցող 

քիմիական գործընթացներն ազդեն ջրերի քիմիական բաղադրության վրա: Պատասխանելով հոդվածում 

հնչեցրած մտահոգությանը՝ անհրաժեշտ ենք համարում նշել հետևյալ փաստերը՝  

 Հանքավայրի և Ջերմուկի միջև ընկած տարածությունը կազմում է 12 կմ, ինչն արդեն իսկ 200 

գործակցով գերազանցում է պայթեցման  համար “ապահով” տարածությունը, որն ըստ սահմանված 

չափանիշների 65 մետր է; 

 Պայթեցումներից առաջացած ցնցումների վերաբերյալ վերահսկողություն կիրականացվի 

հանքավայրի շահագործման ընթացքում:   

 Ստորերկրյա ջրերի վերաբերյալ տեղեկությունների համաձայն, Ջերմուկի աղբյուրները չեն սնվում 

Ամուլսարի հանքի տարածքից հոսող ստորերկրյա ջրերից, ինչը վկայում է այն մասին, որ Ամուլսարի 

շահագործումը չի ազդելու Ջերմուկի հանքային ջրերի որակի վրա: 

 Հանքից ստորերկրյա ջրերը հոսում են արևմուտք դեպի Արփա գետ, կամ արևելք՝ դեպի Որոտան 

գետ: Դեպի Ջերմուկ ստորերկրյա ջրերի հոսք չի գրանցվել:  

 Հանքի ստորերկրյա ջրերն արտահոսում են Արփա գետ և Կեչուտի ջրամբար, այնուհետև դեպի 

Ջերմուկի արևելյան մաս: Հանքից արտահոսող ջրերի մեծ մասը ձնհալից և մակերևութային 

հոսքերից առաջացած ջրերն են: 

 Քիմիական տվյալների համաձայն, Ջերմուկի հանքային ջրերի բաղադրությունը տարբերվում է 

հանքի ստորերկրյա ջրերի բաղադրությունից: Ջերմուկի հանքային ջրերի քիմիական բաղադրության 

համաձայն նրանք խորը, հիդրոջերմային աղբյուրից են, որոնք կապված չեն հանքի տարածքի 

մակերեսային ջրերի աղբյուրներին:    

Առաջնայինը ներկայացվում է աղբյուրների վրա պայթեցումների ազդեցության ուսումնասիրությունը: 

Պայթյունների վերաբերյալ տեղեկությունները վերցվել  են  

2012թ. փետրվարի 20-ին “Շահառուների անհանգստությունները Ամուլսարի հանքի շահագործման 

վերաբերյալ”  տեխնիկական հուշագրից, (Հավելված A):         

3.1.1 Պայթեցումների պոտենցիալ ազդեցությաններ 

Բնական աղբյուրները գտնվում են Ջերմուկ քաղաքի մոտակայքում՝ 12 կիլոմետր (կմ) հեռավորության 

վրա, Ամուլսարի բացահանքից դեպի հյուսիս-արևելք: Նկար 1-ում ցուցադրված են Ջերմուկ քաղաքի 

մոտակայքում և Ամուլսարի ծրագիրը շրջապատող տարածաշրջանային ստորերկրյա ջրերի հոսքերի 
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ուղիները: Կարծիք է ձևավորվել, որ հանքի պայթեցումները կազդեն Ջերմուկի աղբյուրների վրա, սակայն 

դրանք չունեն որևէ ապացույց: Ստորև ներկայացված են պայթեցումներից առաջացած ցնցումների 

ազդեցության մասին բացատրություններ, որոնք միտված են փարատել մասնագետների 

անհանգստությունները:    

Պայթեցման արդյունքում ցնցումների առավելագույն մակարդակը չափվում է մասնիկի առավելագույն 

արագությամբ, և այն փոփոխվում է` կախված պայթուցիկի կշռից և պայթեցման կետի հեռավորությունից: 

8 միլիվայրկյան (մվ) ընդմիջումով պայթյունի համար նախատեսված պայթուցիկի համար մասնիկի 

առավելագույն արագությունը նվազում է`կախված պայթեցման վայրի հեռավորությունից: 8 մվ-ից ավելի 

ընդմիջումներով պայթյունները միաժամանակ տեղի չեն ունենում և չեն բախվում, ուստի չեն խթանի 

պայթյունի ուժեղացմանը: 

Պայթեցումների հետևանքով առաջացած ցնցումների ազդեցությունը շինությունների և բնական 

օբյեկտների վրա սովորաբար հիմնվում է պայթեցումների մոտակայքում գտնվող շինություններին 

հասցված վնասի ուսումնասիրությունների վրա՝ ցնցումների համապատասխան չափումների հետ 

համատեղ: Մենք տիրապետում ենք այն տեղեկատվությանը, թե որքան ուսումնասիրություններ են 

անցկացվել բնական աղբյուրների վրա պայթեցումների ցնցումների ներգործող ազդեցությունը 

գնահատելու ուղղությամբ: Կան նմանություններ ջրհորների և բնական աղբյուրների միջև, եթե ջրի 

արտադրությունը դյուրացներու նպատակով աղբյուրի ներսում փական է տեղադրված, այս 

ուսւոմնասիրությունները համեմատել են Ամուլսարի պայմանների հետ:     

Ջրհորների վրա ցնցումների ազդեցության մասին ուսումնասիրությունների արդյունքների ամփոփումը 

ներկայացրել է Զյուսկինդը (2000թ): Դրանք վկայում են այն մասին, որ պայթեցումներից առաջացած 

ցնցումների մասնիկների առավելագույն արագությունը տատանվում է 13 միլիմետր վայրկյանից (մմ/վ) 

մինչև 635 մմ/վ (0.5 դյույմ վայրկյանում (դ/վ) մինչև 25 դ/վ)՝ պայթեցումների գոտուց  17 մետր 

հեռավորության (56 ֆուտ) վրա գտնվող ջրհորների դեպքում: Ուսումնասիրություններից մեկի 

արդյունքները (Զյուսկինդ, 1980թ) ցույց են տալիս, որ  պայթեցումների առաջին նշանները վնաս են 

հասցրել ջրհորի ցեմենտե փականին, որը գրանցվել է 119 մմ/վ-ի դեպքում (4.7 դ/վ): Մնացած բոլոր 

դեպքերում, այդ թվում, երբ մասնիկների չափված առավելագույն արագությունները եղել են  635 մմ/վ (25 

դ/վ), ջրհորների ճնշումը պահպանվել է, և ջրհորների փականը չի վնասվել: Ըստ Զյուսկինդի (2000թ), 

ստորգետնյա կոմունիկացիաների, այդ թվում` խորքային հորերի և խողովակաշարերի դեպքում` որպես 

մասնիկների առավելագույն արագություն դիտարկել է 127 մմ/վ-ը (5 դույմ/վ): 

 

Բաց հանքերում ուղղահայաց պայթեցման համար բնորոշ մասնիկների կանխատեսված առավելագույն 

արագությունները հաշվարկվել են տատանումների մարման փորձառնական հարաբերակցության հիման 

վրա (ISEE, 1998), որը ներկայացված է ստորև. 
 

V=H(Տ/W0.5 )(-1.6),  որտեղ  

 

V – մասնիկների առավելագույն արագությունն է(մմ/վ),միլիմետր վայրկյանում (մմ/վ)  

D – ն պայթուցիկ նյութի պարպման վայրից դիտարկման կետը եղած հեռավորությունն է (մ), 

W – ն պայթուցիկի առավելագույն կշիռն է կիլոգրամներով (կգ), որը պայթեցվում է 8 միլիվայրկյան (մվ) 

ընդմիջումներով: 

H – գետնի ռեակցիայի գործակիցն է և ունի հետևյալ արժեքները` 

1. Տիպիկ տվյալների ստորին սահման՝ H = 172 

2. Տիպիկ տվյալների միջին սահման՝ H = 1140 

3. Տիպիկ տվյալների վերին սահման՝ H = 1752 
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Հանքավայրի շահագործման ընթացքում օգտագործվում է երկու տեսակի պայթուցիկ նյութ՝ ամոնիումի 

նիտրատի վառելիքայուղային միացություններ (ԱՆՎՅ) և էմուլսիոն պայթուցիկներ:  Ենթադրվում է, որ 

ըստ ընդմիջումների բաց հորատանցքներում էմուլսիայի լիցքի առավելագույն քաշը 44 կգ է, իսկ չոր 

հորատացքներում ԱՆՎՅ-ը՝ 161 կգ: Ջերմուկ քաղաքը նախատեսված բաց հանքից գրեթե 12 կմ 

հեռավորության վրա է: Հաշվի առնելով վերը նշված պայթեցման ցնցումների մարման 

հարաբերակցությունները, նախապայթյունային յուրաքանչյուր ընդհատման ժամանակահատվածի 

պայթուցիկի կշռից և Ջերմուկի ու հանքի միջև ընկած հեռավորությունից` մասնիկների ակնկալվող 

առավելագույն արագությունները հանքում իրականացված պայթեցումների պատճառով Ջերմուկում 

կկազմեն մոտ 0.003 -0.03 մմ/վ: Այս թիվը մոտ 4 կարգ (10 000 անգամ) ցածր է, քան ցնցումների նկատմամբ 

խորքային հորերի և ստորգետնյա կառույցների դիմացկունության աստիճանը (Զյուսկինդ, 2000): 

Հետևաբար, ցանկացած պայթյունի պարագայում ապահով տարածությունը՝ հիմնված 127 մմ/վ 

մասնիկների առավելագույն արագության ընդունելի շեմի վրա,  կազմում է, մոտավորապես, 65 մետր: 

Այսպիսով, կարելի է եզրակացնել, որ Ջերմուկ քաղաքը 12 կմ հեռու է հանքից, և մոտ 200 անգամ 

գերազանցվում է պայթեցման աշխատանքների տարածքից անվտանգ հեռավորությունը: 

 

Մաթեսոն (1997թ) ամփոփել է ջրհորների վրա պայթեցման ազդեծության վերաբերյալ բողոքները, այդ 

թվում դրանց հնարավոր պատճառներն ու հարաբերությունը:                   

  “Պայթեցումների հետ կապված ջրհորի “չորանալը” թերևս ամենահաճախ հնչեցվող բողոքն է: 
Հաճախակի հնչում են նաև ստորերկրա ջրերի քանակության նվազեցման մասին բողոքները: 
Պայթեցումը ջրհորների չորանալու կամ ջրհորում ջրի քանակության նվազեցման պատճառ չի 
կարող հանդիսանալ:” 

 “Ջրհորի ջրի արտադրման կարողության փոփոխությունների մասին հիմնական բողոքները 
ներառում են քանակության արտադրության կորուստը, օդը ջրում և/կամ ջրային գծերում, պոմպին 
հասցված վնասը և ջրհորի էկրանին կամ հորատանցքին հասցված վնասը”, և 

 “Հետազոտությունների և այս խնդիրների հիմնական պատճառների ուսումնասիրությունները 
վկայում են, որ բողոքների մեծ մասը կապված չեն պայթեցումների հետ և կարող են 
պայմանավորված լինել շրջակա միջավայրի այլ գործոններով, օրինակ՝ ջրհորի վատ 
շինարարությամբ, կամ պայթեցումից առաջ վերանոնրգման և  փոխարինման ենթակա ջրհորներով:” 

Եթե Ջերմուկում գետնի ցնցումների մակարդակը ցանկացած առանցքի վրա գտնվում է 0.003 մմ/վ ՄԱԱ – 

0.03 մմ/վ ՄԱԱ միջակայքում, ապա այս մակարդակները կլինեն չափման միավորից շատ ավելի ցածր, 

այսինքն, նորմալ չբացահայտված “ելակետային” գործունեությունում: Հետևաբար, պայթեցումից 

առաջացած ցնցումները հանքի կյանքի ընթացքում ազդեծություն չեն գործի հանքային ջրերի կամ 

շինությունների վրա: Սակայն, Գեոթիմի անձնակազմը հանքի շահագործման սկզբում կիրականացնի 

մոնիտորինգ, որպեսզի հաստատի, որ Ջերմուկում ցնցումները ցածր մակարդակի վրա են և չեն կարող 

վնաս հասցնել: 
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3.1.2 Ջրաերկրաբանություն և երկրաքիմիա  

3.1.2.1 Որոտանի ջրաերկրաբանություն 

Որպես Շրջակա միջավայրի և սոցիալական ազդեցության գնահատման (ՇՄՍԱԳ) 

ուսումնասիրությունների մաս, Գոլդերն անց է կացրել Ամուլսարի ստորերկրյա ջրերի համակարգի 

ջրաերկրաբանական ուսումնասիրությունը (Գոլդեր, 2014a, Ուորդել Արմսթրոնգ Ինթերնեշնլ et al., 

2014թ)  և մշակել է հանքի շրջակայքում տարածքի ստորերկրա ջրերի հոսքի մոդելը (Գոլդեր, 2014բ): 

Ստորերկրյա մոդելն օգտագործվել է, որպեսզի հնարավոր լինի ուսումնասիրել հանքի տարածքից հոսող 

ստորերկրյա ջրերի հոսքը և Ջերմուկի աղբյուրների վրա Ծրագրի հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ հանքից 

հոսող ջրերի ազդեցության կարողությունը: Հիմնվելով ներկայիս տեղեկությունների և ստորերկրյա 

մոդելի վրա, կարելի է եզրակացնել, որ ստորերկրյա ջրերը չեն կարող հոսել հանքի տարածքից դեպի 

Ջերմուկի աղբյուրներ: Պատկեր 1 վրա ցուցադրված է տարածաշրջանային ստորերկրյա ջրերի հնարավոր 

ուղիները: Ջերմուկի աղբյուրները գտնվում են Կեչուտի ջրամբարից դեպի հյուսիս և Արփա գետի 

հիմնական վտակներ են, իսկ Ջերմուկի ստորերկրյա ջրերը գտնվում են հարավային մասում և հարավ-

արևելյան ուղղությամբ դեպի Արփա գետ և գետի վտակ: Հանքը շրջապատող ստորերկրյա ջրերի հոսքը 

հոսում է դեպի արևելք և արևմուտք՝ Ամուլսարից հեռու: Պատկեր 1-ում ցուցադրված ստորերկրյա ջրերի 

հոսքի ուղիները ցուցադրում են, որ հանքից հոսող ստորերկրյա ջրերը չեն համընկնում Ջերմուկի 

աղբյուրների հետ:   
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3.1.2. Ջերմուկի հանքային ջրերի երկրաքիմիա 

Չնայած, որ տարածքի հիդրոերկրաբանական հոսքերի ուղղությունների և Արփա գետի առանձնացման 

հետևանքով Ջերմուկի աղբյուրների վրա ազդեցություն չի ակնկալվում, այնուամենայնիվ 2013թ-ին 

Ջերմուկի հանքային ջրերի երկրաքիմիան հետազոտելու նպատակով Գոլդերը ևս մեկ 

ուսումնասիրություն է իրականացրել է: Ուսումնասիրվել են Որոտան և Արփա գետերի ավազաններ 

արտահոսող ջրերի աղբյուրները, որպեսզի հստակ պատկերացում կազմվի ներկայումս Սպանդարյան-

Կեչուտ թունելից արտահոսող ջրերի աղբյուրների մասին, Կեչուտի ջրամբարի ջրթողման և դեպի 

Ջերմուկի ջերմային աղբյուրներ հոսող ջրերի աղբյուրի վերաբերյալ: Ուսումնասիրության ընթացքում 

օգտագործվել են մակերեսային և ստորերկրյա ջրերի նմուշները, որոնք օգնել են որոշել հիմնական 

իոնների և բնական իզոտոպի բնութագիրը (դեյտերիում -  δ2H, թթվածին 18 -  δ18O, ածխածին 13 - δ13C 

և տրիտիում -  δ3H): Նմուշահանման վայրերն ամփոփված են ստորև աղյուսակներում և Պատկեր 2-ում:   

Աղյուսակ5: Ջրի նմուշահանման վայրեր, 2013թ. Հունիս 

Վայր 
Դեպի 

արևելք 

Դեպի 

հյուսիս 
Ջրի տեսակ Նկարագիր 

AW003a 568095 4391558 
Մակերեսային 

ջուր 
Սպանդարյան ջրամբար 

AWJ001 559354 4411527 
Մակերեսային 

ջուր 
Արփա գետ, Ջերմուկի  վերին հոսք 

AWJ4a 556330 4406912 
Մակերեսային 

ջուր 
Կեչուտի ջրամբար, վերին հոսքի վերջ 

AWJ006 556312 4404800 
Մակերեսային 

ջուր 

Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի ջրթողում 

Կեչուտում 

AW042 554978 4401388 
Մակերեսային 

ջուր 
Գնդեվազի ջրավազան 

DWJ6 557900* 4409900* Խմելու ջուր 30 ͦ սրահ 

RCAW408 560868 4397977 
Ստորերկրյա 

ջուր 
Ամուլսար 

GGDW002 555310 4401315 
Ստորերկրյա 

ջուր 

Սարի ստորին թեքություններ 

(առաջակված ԿՏՀ տարածք) 

*Ջերմուկի հանքային ջրերի աղբյուրների ընդհանուր վայրը  

Ջերմուկի հանքային ջրերի բնույթը (նմուշ DWJ6) ակնհայտ է Թթվածին – 18-ից և դեյտերիումի 

հարստացումից ջրի նմուշներում (Պատկեր 1), որտեղ դրա աղքատացված Թթվածին-18 տիպիկ է գրգռված 

հիդրոջերմային ջրերի համար: 2H:O (դեյտերիում: թթվածին) հարաբերակցությունը համահունչ է 

հիմնական իոնի տվյալների հետ (սոտրև քննարկվելու է) և վկայում է ավելի գրգռված “հին” ջրերի մասին, 

մինչդեռ  2H:O հարաբերակցությունը մակերեսային ջրերի նմուշները համապատասխանում են “ավելի 

երիտասարդ” ջրերին և վկայում են վերջերս կատարված ներհոսքի մասին:  

Ածխածին 13 (δ13C) և տրիտիումի զննումների արդյունքները ցուցադրված են Աղյուսակ 2-ում: Տրիտիումի 

բացակայությունը ցանկացած նմուշում համապատասխանում է նոր/ժամանակակից (վերջերս անձրևել է) 

կամ տեղած անձրևի արդյունքում մինչև 1950թ. առաջացած ջրերին: Մակերեսային ջրերն արտացոլում են 

ժամանակակից տրիտիումի բնութագիրն: Առաջնորդվելով վերևում ցուցադրված հիմնական իոնի 

քիմիական զննման արդյունքներով, կարելի է ենթադրել, որ Ամուլսարի ստորերկրյա ջրերը 

ժամանակակից են (վերջերս ներհոսք է գրանցվել), մինչդեռ Ջերմուկի աղբյուրները ավելի քան 50 

տարեկան են:   
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Աղյուսակ6: Տրիտիումի և ածխածին 13զննման արդյունքները, 2013թ. հունիսիհունիսի նմուշներ 

 

Նմուշի ID Վայր Տրիտիում Բք/լ 
δ13C(մասնիկը  

հազարին) 

AW003A Սպանդարյանի ջրամբար <10 -10.75 

AW042 Գնդեվազի ջրամբար <10 -9.34 

GGDW002 Ստորերկրյա ջրեր, Ծրագրի տարածք <10 -11.61 

AWJ6 
Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի 

ջրթողում  
<10 -6.86 

AWJ4A Կեչուտի ջրամբար <10 -8.12 

DWJ6 Հիդրոջերմային աղբյուր <10 5.54 

AWJ1 Արփա գետ <10 -7.30 

RCAW408 
Ստորերկրյա ջրեր, նախանծված 

բացահանք 
<10 -16.66 
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Պատկեր1: Ջրի նմուշահանման վայրեր 
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Պատկեր2: Թթվածին -18և դեյտերիումի հարստացումը ջրի նմուշներում 
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Ուսումնասիրված աղբյուրների մեծամասնությունում ընդունված չափանիշներից ածխածին 13-ի պակաս է արձանագրվել: Ահա ածխածին 13-ի 

համեմատական հարաբերակցությունները. ածխածին 12 (13C:12C) հարստացած է Ջերմուկի հիդրոջերմային աղբյուրներում և հստակ տարբերվում է 

մակերեսային այլ ջրերից և ստորերկրյա ջրերից: Սա վկայում է փոփոխված կարբոնատային ապարների հետ նրա շփման կամ CO2պարունակող 

խորը հեղուկների հետ շփման մասին, այն վայրերում, որտեղ կարբոնատը բացակայում է (Մարկես, 2003թ): Ածխածին 13 արժեքները վկայում այն 

մասին, որ Ջերմուկի հանքային ջրերի աղբյուրը հեռու է Ամուլսարի շրջակայքի ստորերկրյա ջրերից:  

Ամուսլարի ստորերկրյա ջրերը չափազանց աղքատացված 13C: 12C հարաբերակցություն ունեն, ինչը հակադրվում է Ջերմուկի ջրերի հարստացված 

հարաբերակցությանը: Այս փաստը նույնպես վկայում է, որ Ամուլսարի ստորերկրյա ջրերը տարբերվում են Ջերմուկի հանքային աղբյուրներից: 

Տարբերության պատճառը, հավանաբար, լեռնային տարածաշրջանի ապարներում կարբոնատի բացակայությունն է:  Հետևաբար, լեռնային բարձր 

կատարների ստորերկրյա ջրերում առկա կարբոնատի փոքր առկայությունը պայմանավորված է օրգանական նյութերի քայքայմամբ:  

Ամփոփելով զննումների արդյունքները՝ նշենք, որ Ջերմուկի ջերմային աղբյուրների ջրերի քիմիական բաղադրությունը բնորոշ է հիդրոջերմային 

ջրերին՝ հատուկ նատրիումի երկկարբոնատի (Na-HCO3) բնութագրով և աղքատացած Թթվածին 18-ով: Ամուլսարի շրջակայքում այս ստորերկրա 

ջրերին նման ոչ մի ջրի տեսակ չի հանդիպել:   

Այս ջրերի միջև տարբերությունները հասկանալու համար, աղբյուրների և ներծծվող ջրի ուսումնասիրության ժամանակ,  2013թ. ձմռանը Ջերմուկի 

հիդրոջերմային համալիրի տարածքում գտնվող աղբյուրներից, ոչ-ալկոհոլային խմիչքներ արտադրող գործարաններից և  ծորակներից նմուշներ են 

վերցվել: Կատարվել է դրանց հիմնական իոնների քիմիական զննումը և չափվել pH-ը, ամբողջությամբ լուծված կարծր նյութերը և ջերմությունը՝ 

հիդրոերկրաբանական համակարգի մասին գաղափարական գիտելիքները զարգացնելու համար:  

Ջերմուկի աղբյուրների մեծ մասը կենտրոնացված է երեք հիմնական տարածքներում՝ 

 Ամուլսարի արևելյան և արևմտյան լանջերին գտնվող հովիտներում՝ ≈ 2250մ և 2800մ ծովի մակերեսից բարձր բարձունքների վրա ;   

 Արփա գետի հովիտի ուղղությամբ, Ամուլսարի լեռնաշղթայի հյուսիսային և արևմտյան մասերում՝ 1950մ և 2200մ ծովի մակերեսից բարձր 

բարձունքների միջակայքում, և մոտ 150մ և 1500մ գետից բարձր; և 

 Ջերմուկի հիդրոջերմային համալիրում, որը գտնվում է հիմնական Ծրագրի տարածքից դեպի հյուսիս գտնվող հովիտում և Արփա գետի 

հյուսիսում: Ջերմուկի հիդրոջերմային համալիրի աղբյուրները գտնվում են ≈2050մ և 2250մ  ծովի մակերեսից բարձր բարձունքների 

միջակայքում: 

Ջերմուկի աղբյուրների վայրերը, իրենց աղբյուրների հետ (օրինակ հիդրոջերմային աղբյուր, մակերեսային ջրեր, և այլն) ցուցադրված են Պատկեր 4-

ում: DWJ նմուշների հստակ վայրը հայտնի չէ: DWJ3, DWJ6, DWJ7, DWJ8 և DWJ11 հանքային աղբյուրներ են: Այս ջուրը չի փորձարկվել: DWJ1 և 

DWJ9 նմուշները վերցրվել են շշերից (տնային ծորակներից) Ջերմուկում: DWJ2, DWJ4, DWJ5 և DWJ10 նմուշները վերցվել են հանքային ջրերի 

պաշարներից ոչ-ալկոհոլային խմիչքներ արտադրող գործարաններից: Այս վայրերում ջրերը ենթարկվել են ուլտրամանուշակագույն մշակման և 

գազավորված շշերին ավելացրել է ածխաթթվի երկօքսիդ:    
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Դիտելով Դուրովի և Փայփերի աշխատանքներում հիմնական իոնի բաղադրությունը՝ (Պատկեր 5 և Պատկեր 6) այն հնարավոր է համեմատել 

Ջերմուկի հանքային ջրերը այլ տարածքների աղբյուրների հետ: Ակնհայտ է, որ նմուշները վերցրել են տարբեր վայրերից (այդ թվում, աղբյուրներից,  

շշալցված ջրերի գործարաններից և տնային տնտեսության շշերից), նմուշները ուրվանշված են նույն դաշտում, և երկկարբոնատը և նատրիումը 

գերակշռում են: Ջրերը, որոնք ուրվանշված են Դաշտ 6-ում (DWJ5, DWJ 6 և DWJ2) նունպես Ջերմուկի երկրաջերմային վայրերից են: DWJ5 և 

DWJ2 ոչ-ալկոհոլային խմիչքներ արտադրող գործարաններից են և DWJ6-ը հանքային աղբյուր է: Նրանք նույնն են, ինչ Դաշտ 6-ում, բայց ավելի 

բարձր ծծմբատի կոնցենտրացիաներով: Համեմատած այլ ջրի նմուշների հետ, Ջերմուկի երկրաջերմային վայրերն (DWJ4 բացառությամբ) ունեն 

նատրիումի, քլորիդի, կալիումի, մագնեզիումի, կալցիումի, մկնդեղի, լիթիումի, մոլիբդենի և թալիումի ավելի բարձր կոնցենտրացիաներ, քան այլ 

աղբյուրների ջրերը: 

DWJ4 (Դաշտ 2)-ի ջուրը նույնն է: Դաշտ 1-ում ուրվագծած ջրերում գերակայում է երկկարբոնատը, բայց ավելի հարստացած է նատրիումով: 

Քիմիկական առումով, այս ջուրը տարբերվում է Ջերմուկի այլ վայրերի ջրերից, որոնք ուրվանշված են Դաշտ 3 և 6-ում:      

Ջերմուկի աղբյուրներին հատուկ հաղորդունակությունը և ամբողջովին լուծված կարծր նյութերը, սովորաբար, ավելի բարձր են, քան այլ 

աղբյուրների ջրերում: Երկրջերմային աղբյուրների ջրերի հատուկ հաղորդունակությունը տատանվում է 1000 S/cm –ից  4500 S/cm, իսկ այլ 

աղբյուրների ջրերի հաղորդունակությունը տատարնվում է  53 S/cm և 485 S/cm միջև: DWJ աղբյուրները Ջերմուկում ունեն բարձր ջերմություն, 

քան Ծրագրի տարածքի աղբյուրները, ինչը վկայում է, որ Ջերմուկի աղբյուրները երկրաջերմային են:    
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Պատկեր 4: Աղբյուրների վայրերը Ջերմուկի մեջ և շրջակա տարածքներում (Գոլդերից հետո, 2014a) 
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Պատկեր 5: Դուրովի ծավալված գծագիր (Աղբյուր` Գոլդեր, 2014a) 
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Պատկեր 6: Փայփերի գծապատկեր (Աղբյուր, Գոլդեր 2014a)
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3.2 “Հանքի պայթեցումները ցնցումներ կառաջացնեն. յուրաքանչյուր 
ցնցում նոր ճեղք կբացի և կփոխի հանքային ջրերի ուղղությունը” 

Այս խնդիրին արդեն արձագանքել են 2012թ. փետրվարին Գոլդերի կողմից մշակված Տեխնիկական 

հուշագրում (Հավելված Ա), որը պատրաստվել է շահառուների մտահոգություններին ի պատասխան: 

Ստորև բերված տեղեկություններն այդ հուշագրից են: Այս հարցի վերաբերյալ անհատ քաղաքացու 

կողմից հնչեցված մտահոգությանը նույնպես տեղ է գտել տեխնիկական հուշագրում (Գոլդեր, հուլիս 

2012թ; Հավելված B): 

Երկրաշարժերի մեծ մասի առաջացման պատճառ են երկրակեղևում բեկվածքների երկայնքով 

շարժումները, որոնք, ենթադրաբար հարուցվում են մի կետից, որը կոչվում է երկրաշարժի օջախ, 

էպիկենտրոն կամ հիպոկենտրոն: Գետնի մակերևույթից օջախի կիզակետային խորությունը կարող է 

կազմել տասից մինչև մի քանի հարյուր կիլոմետրեր, որը շատ ավելի է, քան բացահանքի խորությունը 

կամ ցանկացած պայթեցման կետի խորություն: Օրինակ` նվազագույն կիզակետային խորությունը 5 

մագնիտուդի երկրաշարժերի համար Հյուսիսային Ամերիկայի արևելյան մասում հաշվարկվել է մոտ 3.0 

կմ (Ալեքսանդր և Ցամանի, 2002). Սրան հակառակ շահագործվող բացահանքի խորությունը 150 մ է, որ 

մեկ կարգով պակաս է հաշվարկված` մակերեսային միջին ուժգնության երկրաշարժի կիզակետային 

խորությունից: 

 

Հոքինսը (2000թ.) նշում է, որ որոշ երկրաշարժեր ազդել են Ապալաչյան հարթավայրի ոչ խորը 

ստորերկրյա հոսքերի վրա: Հոքինսը նաև օրինակ է բերում, երբ 5.2 մագնիտուդով երկրաշարժի 

հետևանքով 1998թ.-ին Փենսիլվանիա նահանգի Ջեյմսթոուն քաղաքի որոշ հորեր ջրազրկվել են: Օրիարդը 

(1999թ.) օրինակներ է բերում 1964թ.-ի Ալյասկայի` 9.2 մագնիտուդով երկրաշաժը, որի հետևանքով 

հորերում ջրի մակարդակի կտրուկ տատանումներ են գրանցվել (Կրամեր, 1996): Հոքինսը նշում է, որ 1.0 

մագնիտուդով երկրաշարժի ժամանակ դուրս մղված էներգիայի քանակը մոտավորապես համարժեք է 90 

000 կգ պայթուցիկի յուրաքանչյուր պայթեցման դեպքում, իսկ 5.0 մագնիտուդով երկրաշարժի ժամանակ 

ազատվում է մոտ 10 000 անգամ ավելի էներգիա, քան 1.0 մագնիտուդով երկրաշարժի ժամանակ:Քանի որ 

բաց հանքում առավելագույն ենթադրվող պայթուցիկի քանակը, որը լիցքավորվում է յուրաքանչյուր 

ընդմիջման ժամանակ 161 կգ է, պայթյունի ժամանակ ազատված էներգիան մագնիտուդի շատ կարգերով 

պակաս է, քան երկրաշարժի ժամանակ ազատված էներգիան: 
 

Քանի որ ոչ խորը երկրաշարժերը շատ ավելի մեծ խորություններում են առաջանում և դրանց շնորհիվ 

դուրս եկած էներգիայի քանակը շատ աստիճաններով ավելի է, քան բաց հանքի տիպիկ պայթեցման 

ժամանակ ազատված էներգիան, բաց հանքում պայթեցումները երկրաշարժեր չեն առաջացնի, և 

մասնավորապես` տեղի ունեցած երկրաշարժերի մագնիտուդները պայմանավորված են ջրհորերում 

դիտարկված ջրի մակարդակի տատանումներով: Հետևաբար, “Հանքի պայթեցումները կառաջացնեն 

ցնցումներ, յուրաքանչյուր ցնցում կբացի նոր ճեղք և կփոխի հանքային ջրերի ուղղությունը” 

հայտարորությունը (Էկոլուր, 2014թ) անհիմն է: Քանի որ պայթեցումը չի կարող առաջացնել 

երկրաշարժեր, պայթեցման արդյունքում Կեչուտի ջրամբարը կամ Սպանդարյան ջրամբարը ոչ մի 

ազդեցության չի ենթարկվի: 

 

3.3 “….և հիմա էլ էս հանքով Սևանի հերն են ուզում 

անիծել:  Ամուլսարի շահագործման ընթացքում Որոտանի թունելը 

կլցվեն նոր որակի ջրեր, որոնք էլ հետո լցվելու են Կեչուտի 

ջրամբար, իսկ այնուհետև Արփա-Սևան թունելով Սևանա լիճ:” 

 

Պատասխանի հիմնական կետերն են`  
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 Բաց հանքից հնարավոր ստորերկրյա ջրերի մեծամասնությունը կհոսի Որոտան թունելի 

մակարդակից ցածր; և 

 Ըստ աղտոտիչ նյութերի տեղափոխման մոդելի, եթե անգամ ջուրը բացահանքերից հոսում է թունել՝  

ջրի որակը չի գերազանցի ջրի որակի չափանիշները (ՀՀ մակրևույթային ջրերի համար սահմանված 

էկոլոգիական նորմերի հիման վրա): 

Հաշվի են առնվել հետևյալ բաղարիչները` 

 Ռիսկերի գնահատման արդյունքները, որոնք հիմնված են համակարգի հայեցակարգային մոդելի 

վրա և կիրառվում են գնահատելու մտահոգություն առաջացնող աղտոտիչների կոնցենտրացիաները 

թունել հոսող ջրերի բաղադրությամ առումով: Մոդելը կորոշի, արդյո՞ք այս ուղիները էական ռիսկ են 

ներկայացնում խմելու ջրի կամ ջրային միջավայրի համար;   

 Պայթեցումների ազդեցությունը ջրանցկացնող (ջրատարեր) և ջրակուտակող (ջրամբարներ) 

կառույցների վրա; 

 Ամուլսարի ծրագրի շահագործման ազդեցությունը ջրի որակի վրա, այդ թվում` աղդեցությունը 

մեղմելու ձեռնարկված միջոցառումները: 

Այս Գլխում տրամադրված տեղեկությունների աղբյուրներն են երկու առանձին Տեխնիկական հուշագրեր, 

որոնք պատրաստվել են ի պատասխան շահառուների կողմից հնչեցված մտահոգությունների, որոնք 

կապված են Սպանդարյանի ջրամբարը և Կեչուտի ջրամբարը միացնող Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի 

վրա պայթեցման ազդեցության, շահագործման և ջրի հետ առնչվող խնդիրների հետ:   

 

3.3.1 Պատմական համատեքստ 

 

Սպանդարյանի ջրամբարը միանում է Կեչուտի ջրամբարին 21.65 կմ երկարությամբ թունելի միջոցով: 

Թունելը փոխում է ջրերի ուղղությունը Գորայքի շրջակայքում և Որատան գետի ջրահավաքում գտնվող 

Սպանդարյանի ջրամբարից: Թունելի շինարարությունն ավարտվել է 2003թ, բայց այն երբեք 

շահագործման չի շահագործվել, և Սպանդարյանի ջրամբարի ջրառը փակ է: Թունելի մոտավոր գիծը 

ցուցադրված է Պատկեր 7-ում: 

Արփա գետի Կեչուտի ջրամբարը, որը գտնվում է Արփա գետի ջրահավաքում, արհեստականորեն 

միանում է Սևանա լճին: Սա48.3 կմ ընդհանուր երկարությաբ ազգային նշանակության կարևոր թարմ ջրի 

ռեսուրս է, որն անցնում է երկու թունելների միջոցով: Թունելները հատվում են և լրացուցիչ ջուր են 

վերցնում Եղեգիս գետից, որը գտնվում էԿեչուտի ջրամբարի ջրառից 18.7 կմ հյուսիս-արևմուտքում:  

Չնայած, որ Կեչուտ-Սպանդարյանի թունելի վերաբերյալ որոշ տեղեկություններ են հարպարակվել 

(օրինակԲաբայան, 1988թ), Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի շինարարության մասին եղած ինֆորմացիան 

քիչ է (Պատկեր 8): Թունելն ունի 3մ x 4մ տիպիկ չափսեր և պատված է 0.5մ. բետոնով: Բետոնը M150 և 

M200 տեսակի է (նույնն է եվրոպական բետոնի տեսակների C8/10 (ամրությունը հավասար է 180 psi 

(12.41 մՊա) և C12/15 (ամրությունը 2175 psi (15 մՊա): Քիմիական ազդեցությանը կամ հողի ագրեսիվ 

պայմաններին (թթվածին) բետոնի դիմակայության մասին տեղեկությունները բացակայում են: 

Ենթադրվում է, որ թունելը երեսպատվել է հավաքովի բլոկերով, և, որ թունելը կառուցվել է հորատման և 

պայթեցման միջոցով այնպես, ինչպես  Կեչուտ-Սևան թունելը (Բաբայան, 1988թ):   
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Պատկեր 3: Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի  գիծ 
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Պատկեր 8: Կեչուտ-Սևան թունելի երկայնութային մաս և պլան  (Բաբայան., 1988թ)



 

ՀԱՆՔԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝  

Ի ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ 

 

July 2014 
Report No.14514150095.504/A.0 20  

 

3.3.2     Ռիսկերի գնահատում 

3.3.1.1. Ստորերկրյա ջրերի ռեժիմ և հայեցակարգային մոդել 
Չնայած Սպանդարյան –Կեչուտ թունելը ներկայումս չի շահագործվում, քանի որ ջրառի փականը փակ է, 

ջուր է արտահոսում է թունելից Կեչուտ ջրամբար:  Այսպիսով, ենթադրվում է, որ թունել հոսող ջուրը 

ստորերկրյա ջրերի ներթափանցման արդյունք է, ինչը նշանակում է, որ երեսպատումը բավական չէ 

ստորերկրյա ջրերի ներհոսքը կանխելու համար: Ըստ թարմացված ստորերկրյա ջրերի մոդելի (Գոլդեր, 

2014b), թունելը մոտ է ջրի մակարդակին և շատ ցածր չէ՝ այն տեղ-տեղ հատում է: Ստորերկրյա ջրերը 

ներհոսում են թունել սահմանափակ քանակության տարածքներից: Ըստ մոդելի, բացահանքերից կամ 

բացահանքերի ստորին մասից ստորերկրյա ջրերի հոսքը չի ներհոսելու թունել: Հոսքը հոսում է ավելի  

մեծ խորությունների վրա` ներհոսելով Դարբ գետ:   

2012թ մայիսից մինչև 2014թ .հունիս ընկած ժամանակահատվածում թունելում հոսքը13 անգամ չափվել է: 

Ըստ չափման ցուցանիշների դրանք տատանվում էին 0.066-0.287 մ3/վ` միջինում՝հասնելով մոտ 0.2 մ3/վ 

(200 լ/վ).: Թունելի ներհոսքից վերցված ջրի նմուշները համեմատվել են Ամուլսարի ծրագրի ստորերկրյա 

ջրերի որակի հետ (Պատկեր 9): 2013թ. Հավաքած նմուշները վկայում են, որ թունելից Կեչուտ ներհոսող 

ջուրը (նմուշիվայր AWJ6) քիմիական բաղադրությամբ տարբերվում է Կեչուտի ջրամբարի(AWJ4) և 

Սպանդարյանի ջրամբարի (RCAW408)  մակերևութային ջրերից: Սպանդարյանի ջրամբարի և Կեչուտի 

ջրամբարի ջուրը կալցիումեր և կարբոնատ է պարունակում  (Ca-HCO3): Այն համատեղելի է Որոտանի և 

Արփա գետերից մակերևութային ջրերի աղբյուրների և շրջակա ջրահավաքներից տեղումների և հոսքի 

հետ: Ի համեմատություն, թունելի ելանցքը ունի կալցիում սուլֆատի բարձր (Ca-So4) բնութագիր, ինչը 

վկայում է սուլֆիդ հանքային նյութերի օքսիդացման ազդեցության և արտամղիչ հրաբխային ապարների 

հետ փոխազդեցության մասին (Լլոյդ և Հեսկոութ, 1985): Դա վկայում է, որ թունելից ջրի հոսքը կարող է 

բաղկացած լինել ստորերկրյա ջրերից: Մինչ օրս Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի ջրի որակի արդյունքները 

վկայում են, որ այս ջուրը վնասակար ազդեցություն չի գործի թունելի երեսպատման վրա: Թթվածին-18 և 

դեիտերիումով հարստացված ջրի նմուշներն արդեն քննարկվել են նախկին գլուխներում, Ջերմուկի 

նմուշների ենթատեքստում և արդյունքները նեկայացված են Պատկեր 3-ում: AWJ6 բաղադրությունը 

(Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի ելանցք) տարբերվում է Սպանդարյանի ջրամբարից և ավելի 

աղքատացած է թթվածին-18 և դեյտերիումի առումով, ինչը ենթադրում է այլ աղբյուր: Ամուլսարի 

ստորերկրյա ջրերն ունեն աղքատացված 13C:12C բարձր հարաբերակցութույն, ինչը վկայում է լեռնային 

տարածքների ապարներում կարբոնատի բացակայության մասին: Բարձր լեռնային կատարներին 

ստորերկրյա ջրերում առկա կարբոնատի փոքր քանակության պատճառն է օրգանական նյութերի 

քայքայումը:  

Ստորերկրյա ջրերի մակարդակի մոնիտորինգի տվյալները և ստորերկրյա ջրերի հոսքի թվային 

մոդելավորումը (Գոլդեր, 2014b, Ուորդել Արմսթրոնգ Ինտերնեշնլ, 2014թ) վկայում են, որ Ամուլսարը 

ձևավորում է ստորերկրյա ջրերի հոսքի բաժանումը տարածաշրջանային ստորերկրյա ջրերի 

աղյուսակում, այնպես, որ լեռնաշղթայի արևելյան մասում ստորերկրյա ջրերը հոսումեն Որոտան գետ, 

իսկ արևմտյան հոսքերը հոսում են Արփա գետի և Դարբ գետի ուղղությամբ: Դատարկ ապարների 

լցակույտը (ԴԱԼ) գտնվելու է Ամուլսարի հյուսիսյանի մասում, Արփա գետի ավազանում:  Կույտային 

տարրալվացման հրապարակը (ԿՏՀ), ադսորբցիայի, դեսորբցիայի և վերականգնման (ԱԴՎ) գործարանը 

և ջարդիչ կայանը գտնվելու է Ամուլսարի արևմտյան մասում (և Որոտան-Արփա-Դարբ ստորերկրյա 

ջրերը կբաժանվեն): 

Բացահանքերը գտնվում են Որոտան-Դարբ ջրահավաքի ջրբաժանը ձևավորող եզրին: Արդյունքում 

Արտավազդես բացահանքից գետին ներծծվող ջուրը կհոսի և արևելք, և արևմուտք՝ մինչ Էրատո, իսկ  

արևմտյան ուղղությամբ դեպի Դարբ գետ (Պատկեր 10): Բացահանքերի և Դարբ գետի մեջտեղով հոսող 

ստորերկրյա ջրերի բարձրացման եզրագծերը վկայում են, որ բացահանքից մինչև արտահոսքի կետ 

ստորերկրյա ջրերը կհոսեն անդեզիտի խորը արմատական ապարով, և չեն հոսի բացահանքից հոսքի 

մակերևույթային նստվածքների միջով: 
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Պատկեր 9: Փայփերի տրամագիծը AWJ6 համար և համեմատելի ջրերը, հունիս 2013թ. AWJ1 – Արփաի վերին հոսք, AW003a – Սպանդարյանի ջրամբար, 

RCAW408 – Ստորերկրա ջրեր, Ամուլսարի գագաթ
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Պատկեր10: Ստորերկրյա ջրերի բարձրացման միջինի տարածաշրջանային ստորերկրյա ջրերի եզրագիծը և ստորերկրյա ջրերի բնորոշ  ուղիները  (Ուորդել Արմսթրոնգ Ինթերնեշնլ., 2014թ) 
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Պատկեր 11. Սպանդարյան-Կեչուտ թունել թափվող ստորերկրյա ջրերի ուղիները 

 

Ճեղքված բյուրեղային ապարների միջով հոսող ստորերկրյա ջրերի հոսքն առաջանում է ճեղքերի ցանցից, 

որոնք ձևավորում են առաջնային ծակոտկենությունը: Տեղային մակարդակում, ճեղքերի ցանցերն 

առաջանում են տարբեր մասերում և փոփոխում են հիդրավլիկ հաղորդականությունը կարճ 

տարածություններում: Ամուլսարի ծրագրից մեկ կիլոմետր հեռավորության վրա Սպանդարյան-Կեչուտ 

թունելի հոսքի համար տատանումների ազդեցությունը “միջինացվում է”, ինչը թույլ է տալիս հաշվարկել 

հոսքը միջին ծակոտկենության պարագայում: 

Հաշվի առնելով այդ հնարավորությունը, որ բացահանքերից ջուրը կարող է լցվել Սպանդարյան-Կեչուտ 

թունել՝ համապատասխան գնահատումներն անց են կացվել ջրային հայելիից (շարունակաբար հագեցած 

գոտի) Սպանդարյան-Կեչուտ թունել աղտոտումների տարաշարժն ուսումնասիրելու նպատակով:   

Հանքի փորման ընթացքում բացահանքի հիմքի վերևում կախված ստորերկրյա ջրերը սկզբում կներծծվեն 

բացահանքի մեջ, կհավաքվեն ու կմշակվեն՝ սահմանափակելով արտահոսքը բացահանքից: 

Երկարաժամկետ կտրվածքով, ջրի մակարդակը կհավասարվի ջրի ավելի ցածր մակարդակով 

փոփոխված լեռնային ռելիեֆին, այնուհետև կախված գոտում հորիզոնական հոսքով ջրերը կշարունակեն 

թափվել մակերևութային աղբյուրների մեջ և ուղղահայաց կարտահոսեն դրանց տակ գտնվող 

շերտախմբերի միջով: Բացահանքերից ներքև և դրանց շրջակայքում կախված ստորերկրա ջրերը կարող 

են  որպես ուղի հանդիսանալ թթվայնացած ստորերկրյա ջրերի՝ Ամուլսար լեռան գագաթին, անմիջապես 

հանքափոսերի շրջակայքում աղբյուրների և առուների մեջ թափվելու համար: Այս ուղին և մակերեսային 

ջրերի վրա ազդեցության մեծության գնահատումը ներառվել է Ստորերկրյա ջրերի հոսքի մոդելավորման 
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հաշվետվությունում (Գոլդեր 2013թ, 2014թb) և Շրջակա միջավայրի և սոցիալական ազդեցության 

գնահատման մեջ (Ուորդել Արմսթրոնգ Ինթերնեշնլ, 2013թ և 2014թ):  

3.3.1.2. Գնահատման մոտեցում 
 

Ստորերկրյա ջրերի հոսքերի ռիսկերի գնահատումը հիմնված է Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի հոսքի 

ներկա պայմանների (Կեչուտ ջրամբարի ջրուղու հոսքի հետ) և ապագա հավանական գործառնական 

պայմանների վրա:  

Սպանդարյան-Կեչուտ թունել ջրերի թափման կետում ստորերկրյա ջրի տեղափոխման ժամանակի 

հաշվարկների հիմքում ընկած է եղել Անգլիայի և Ուելսի Բնապահպանական գործակալության 

հրատարակած տրանսպորտային աղտոտման գնահատման աղյուսակային մոդելը` «Մեղմացնող 

թիրախների աշխատաթերթի 3.1 թողարկում» (Բնապահպանական գործակալություն, 2006թ): 

Սահմանված աղբյուրներից ջրերի թափման կետում մտահոգություն առաջացնող աղտոտիչների 

կոնցենտրացիան հաշվարկելու համար կիրառվել է այս մոդելը: Թե’ աղյուսակային մոդելը, թե’ կից 

փաստաթղթերը կարելի է անվճար ներբեռնել հետևյալ կայքից`  www.environment-agency.gov.uk: 

 

Աղյուսակային մոդելը մշակվել է աղտոտված հողերից ստորերկրյա ջրերի աղտոտվածության և 

ստորերկրյա ջրերի աղտոտիչների միգրացիայի հետևանքով գրադիենտ ընկալիչների նվազեցման 

ռիսկերի գնահատման նպատակով: Մեթոդաբանության հիմքում ընկած է շերտավոր գնահատման 

մեթոդաբանությունը, ըստ որի Ամուլսարի դեպքում կիրառելի է 3-րդ մակարդակի շերտայնությունը: 

 

 3-րդ մակարդակի ստորգետնյա հոսք. Շարունակական աղտոտման աղբյուրից (ստորերկրյա ջրերի 

սահմանված կոնցենտրացիա) աղտոտված ստորգետնյա ջրերի միգրացիայի արդյունքում ստորին 

հոսանքի ընկալիչում ստորգետնյա ջրի հնարավոր մտահոգիչ աղտոտիչների կոնցնետրացիայի 

հաշվարկում է իրականացվում` Օգատա բանկի լուծումների (1961թ.) հիման վրա:  

Բացի  լուծված աղտոտիչների տեղափախման և ցրման, մոդելը մարում է առաջացնում դանդաղեցման 

(սորբցիա) և կենսադեգրադացիա գործընթացների համար: Կլանված մետաղական աղտոտիչների 

դանդաղեցումը հաշվարկվում է գծային իզոթերմերի մեթոդով: Կեչուտի ջրամբար թափման կետում ջրի 

որակի վրա հնարավոր ազդեցությունները դիտարկելու նպատակով գնահատման ժամանակ հաշվի է 

առնվել թունելի հոսքում ստորգետնյա ջրերի խառնվելու հանգամանքը: 

Ենթադրվում է, որ բացահանքից հոսող թթվային դրենաժը հանդիսանում է բացահանքի տակ սնվող 

ստորերկրյա ջրերի` որոշակի կոնցենտրացիայի աղտոտման շարունակական աղբյուր, որը հետագայում 

ենթարկվելով տեղափոխման  աղտոտման օջախ է առաջացնում Պատկեր 10-ում ցույց տրված 

ստորերկրյա ջրերի հոսքուղիներից: Բացահանքի տակ գտնվող տեղամասից դեպի տարածաշրջանային 

ստորերկրյա ջրերի մակարդակ չհագեցած գոտում ջրի տարածման ժամանակը այս գնահատման մեջ 

հաշվի չի առնվել, այսպիսով, այն կոնսերվատիվ է համարվել: Տիգրան/Արտավազդ բացահանքը 

կքարալցվի Էրատոի դատարկ ապարներով բացահանքի փակումից առաջ` նվազեցնելով փակումից 

առաջ այս բացահանքից թթվային դրենաժի հնարավորությունը:  

 

2013թ. ավարտվել է Ամուլսարի հանքավայրի դատարկ ապարների լցակույտի թթվային դրենաժի 

հնարավորությունը պարզելու նպատակով իրականացված երկրաքիմիական գնահատումը: Բացահանքի 

պատերի ապարային կազմը նման է դատարկ ապարների կազմին, քանի որ հանքաքարը հեռացվելու է 

բացահանքից: Հետևաբար հանքի դրենաժի աղբյուր տերմինն առընչվում է Գոլդերում (2012բ) 

նկարագրված դատարկ ապարների լցակույտից արտահոսող հոսքի կազմի հետ: 

 

Քանի որ բացահանքի պատերի թթվային դրենաժի ջուրը կնոսրացվի անձրևային սեզոնների ընթացքում 

հոսող մակերեսային ջրերով, ուստի ակնկալվում է, որ բացահանքի ներսում կոնցենտրացիաները շատ 

http://www.environment-agency.gov.uk/
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ավելի ցածր կլինեն, (ընդհանուր ջրի զանգվածում) քան դատարկ ապարների կուտակման վայրից 

հիմնային հոսք: Ներկայումս բացահանքի ջրի որակի թարմեցված կանխատեսումները ավարտման 

փուլում են:   

 

Հանքային դրենաժի գնահատված քիմիական բաղադրությունը համեմատվել է ջրի որակի 

ստանդարտների (մակերեսային ջրերի որակի II կատեգորիայի էկոլոգիական նորմեր Որոտան գետի և 

Արփա գետի համար,ՈրոշումN-75N, 2011թ)և շահագործվող հանքի շրջակայքի ստորգետնյա ջրերի 

ֆոնային որակի հետ` հնարավոր մտահոգիչ աղտոտիչները հայտնաբերելու նպատակով: Այդ 

համեմատությունը 10 պարամետրերի համար (ամենաբարձր կոնցենտրացիան համեմատվել է ջրի որակի 

ստանդարտների հետ) ներկայացված Աղյուսակ 3-ում: 

 

Աղյուսակ7: Աղբյուր կոնցենտրացիաներ, առաջնային աղտոտիչներ, հանքի դրենաժ 

Պարամետր 
Միա

վոր 

Ջրի 

որակի 

ստանդար

տ* 

Հանքի 

դրենաժում 

հաշվարկված 

կոնցենտրացիա 

Հարաբեր

ակցությո

ւն ջրի 

որակի 

չափանիշ

ների հետ 

Միջին 

կոնցենտրացի

ան 

ստորերկրյա 

ջրերում 

(բացահանք) 

Հարաբերակցությ

ուն բնական 

ստորերկրյա 

ջրերի 

կոնցենտրացիայ

ի հետ (միջին 

բազմապատիկը) 

Ալյումին ug/l 144 4000 28 37.4 107 

Ծարիր ug/L 0.28 14.4 51 1.06  14 

Բերիլիում ug/L 0.038 3.7 97 0.20  19 

Կոբալտ ug/L 0.28 100 357 6.18  16 

Պղինձ ug/L 21 200 10 14.8 14 

Երկաթ mg/l 0.072 60 833 3.47  17 

Մանգան ug/L 8 200 25 302 <1 

Մոլիբդեն ug/L 0.82 29 35 1.09  27 

Նիկել ug/L 10.34 100 10 6.54  15 

Սուլֆատ mg/L 16.04 333 21 10.8  31 

* մակերեսային ջրերի որակի II կարգի էկոլոգիական նորմեր Որոտան գետի և Արփա գետի համար  

Ստորգետնյա ջրերի աղտոտման ռիսկի առումով, ամենամեծ մտահոգություն առաջացնող հնարավոր 

աղտոտիչները հետևյալն են` 

Աղտոտիչներ, որոնց կոնցենտրացիաները ամենամեծն են ջրի որակի չափանիշների համեմատ: 

Աղտոտիչներ, որոնք բացահանքի տարածքի բնական ստորգետնյա հորիզոնում չեն գերազանցում 

արտահոսքի կոնցենտրացիաները, իսկ մասնավորապես աղտոտիչներ, որոնց ներկա կոնցենտրացիան 

ցածր է բնական պայմանների համար սահմանված ջրի որակի չափանիշներից: 

Աղտոտիչներ, որոնք տեղաշարժվում են ստորգետնյա հոսքում (լիարժեք չեն կլանվում): 

 

Հաշվի առնելով վերը նշվածը` գնահատման համար ընտրվել են հետևյալ պարամետրերը` 

 

երկաթ, կոբալտ, բերիլիում, սուրմա, սուլֆատ, մոլիբդեն,և նիկել: 
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Աղտոտիչների տեղաշարժման մոդելի պարամետրերի որոշում 

Հնարավոր մտահոգություն առաջացնող աղտոտիչների կոնցենտրացիաները աղբյուրում ներկայացված 

են Աղյուսակ 3-ում: 

Ինչպես նշվել է, Սպանդարյան-Կեչուտ թունել ներհոսող ջրերի հոսքուղին համարվել է բացահանքի 

ջրերի ֆիլտրացիայի ուղին, որը հանդիսանում է ստորերկրյա ջրերի աղտոտման մշտական աղբյուր և 

խորը անդեզիտային արմատական ապարներում հանգեցնում է ստորգետնյա հոսքի ադվեկցիայի: 

Ամուլսարի տարածքի հիդրոերկրաբանական շերտերի ֆիզիկական հատկությունները նկարագրված են 

Գոլդեր Ասոշիեյթսի կողմից պատրաստած հաշվետվությունում (2012ա) և ճշգրտվել են` ըստ 

տարածաշրջանային ստորերկրյա ջրահոսքի մոդելի: Պարամետրերի արժեքները արտացոլում են Գոլդեր 

2013թ. Տրամադրված պարամետրերը; այդ գնահատումը կանցկացվի ևս մեկ անգամ `կիրառելով 

ստորերկրյա ջրերի մոդելավորման ճշգրտված արժեքները (Գոլդեր 2014b), ինչը լրացուցիչ տվյալներ և 

համակարգի հետագա ընկալում է ընդգրկում: Այդ պարամետրերը օգտագործվել են աղտոտիչների 

տեղաշարժի գնահատման համար: Այս գնահատման մեջ, անդեզիտային արմատական ապարները 

բնորոշվել են համապատասխանաբար 0.02 ծակոտկենությամբ և 8x10-8մ/վ հիդրավլիկ 

հաղորդականությամբ: 

 

Տիգրանես/Արտավազդես բացահանքից բարձրացող մակեևութային ջրերի հաշվարկված զանգվածի 

բեռնումը մոդելավորվել է որպես կայուն շարունակական աղբյուր, որը բացառապես կոնսերվատիվ է: 

Իրականում, աղբյուրը դեռ կծառայի 2 տասնյակ տարի և թույլ չի տա, որպեսզի կոնցենտրացիաները 

հասնեն կայուն կոնցենտրացիաների վիճակին:    

Ելնելով ստորերկրյա ջրերի մոդելավորման (Գոլդեր, 2013) միջոցով որոշված տարածաշրջանային 

ստորգետնյա ջրերի հայելու դիրքից` հանքի և Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի միջև հիդրավլիկ 

թեքությունները գնահատվել են 0.173 Տիգրանես/Արտավազդեսի դեպքում և 0.157 Էրատոի դեպքում: 

Ստորգետնյա հոսքին ուղղահայաց բացահանքի չափերը համապատասխանաբար 1520 մ և 690 մ են: 

Տիգրանես/Արտավազդեսի բացահանքի և Սպանդարյան/Կեչուտ թունելի միջև տարածությունը, 

ստորերկրյա ջրահոսքի ուղղությամբ, կազմում է 2890մ, իսկ նույն տարածությունը Էրատո բացահանքի և 

թունելի միջև կազմում է 2540մ:  
 

Ամուլսարի տարածքի անդեզիտային արմատական ապարներում առկա ստորգետնյա հոսքի  

խորությունը հնարավոր չէ որոշել գոյություն ունեցող տվյալների հիման վրա: Բյուրեղային ապարներում,  

որտեղ ջրաթափանցելիությունը ապահովվում է ճեղքային համակարգերի միջոցով, ճեղքայնության 

հաճախականությունը և բացվածքների թիվը սովորաբար նվազում են ըստ խորության՝ հանգեցնելով 

ջրթողունակության, հետևաբար ստորգետնյա հոսքի նվազման: Տարածաշրջանային ստորգետնյա հոսքի 

մոդելավորումը թույլ է տալիս ենթադրել, որ արմատական ապարներում 600 մ խորության վրա առկա է 

աննշան ստորգետնյա հոսք: Ջրատար հորիզոնում մաքուր և աղտոտված ջուրը կարող է խառնվել 

մեխանիկական ցրման,  և աղբյուրի տարածքում հոսանքն ի վար մակերեսային բեռնման արդյունքում: 

Խառնման տվյալ գոտու խորությունը գործառույթ է ջրատար հորիզոնի հզորությունից, և որքան մեծ է 

ջրատար հորիզոնի հզորությունը, այնքան մեծ կլինի խառնման խորությունն ու աղտոտիչների օջախի 

տարածվածությունը: Ջրատար հորիզոնի արդյունավետ հզորության անորոշ լինելու և ըստ խորության 

նվազող ջրթողունակության հնարավորության պատճառով՝ ուղղահայաց խառնումը աղտոտման 

օջախում սահմանափակելու նպատակով, տեղաշարժման հաշվարկներում հագեցած ջրատար հորիզոնի 

հզորությունը հաստատուն կերպով սահմանվել է 100 մ, որը կազմում է հորիզոնի հոսքուղու 

երկարության 3%-ը: 

 

Մոդելավորված վեց աղտոտիչների համար կիրառված բաշխման գործակիցները և տվյալների 

աղբյուրները ներկայացված են Աղյուսակ 3-ում: Բաշխման գործակիցները նշված են թե’ ԱՄՆԲԳ(1996թ.)–

ի և թե ԱՄՆԲԳ (2005թ.)-ի փաստաթղթերում (միջին արժեքները).ավելի ցածր արժեքը ընտրվելէ որպես 

հաստատուն: 
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Աղյուսակ 4. Ապար/ջուր բաշխման գործակիցներ (Kd), հնարավոր մտահոգիչ աղտոտիչներ 

Պարամետր Կդ (լ/կգ) Աղբյուր 

Սուրմա 45 ԱՄՆԲԳ 1996, pH 6.8 

Սուլֆատ 0  Ենթադրվող 

Բերիլիում 790 ԱՄՆԲԳ 1996, pH 6.8 

Նիկել 65 ԱՄՆԲԳ 1996, pH 6.8 

Մոլիբդեն 19.95 ԱՄՆԲԳ 2005,Հող/հող-ջուր բաշխման միջին արժեք 

Երկաթ 320 SKB, 2009. 

Կոբալտ 126 ԱՄՆԲԳ, 2005 

 

Նոսրացման և տեղափոխման ժամանակի հաշվարկ 
Սպանդարյան-Կեչուտում պատնեշված աղտոտված ստորգետնյա ջրերի ծավալը հաշվարկվել է Դարսիի 

կանոնով և ենթադրվող աղտոտման օջախի 100 մ հզորությունը կիրառվել է աղտոտիչների տեղաշարժը 

գնահատելիս. 
𝑄 = 𝐾𝑖𝐵𝑊 

որտեղ Q-ն հոսքն է, K-ն՝ արմատական ապարների հիդրավլիկ հաղորդականությունը, i-ն՝ հիդրավլիկ 

գրադիենտը, B-ն` օջախի հզորությունը, իսկ W-ն` օջախի լայնությունը:  

 

Ստորերկրյա հոսքագծերի տարածաշրջանային ստորերկրյա ջրերի հոսքի մոդելի համաձայն, 

յուրաքանչյուր դեպքում դրանց օջախը չի գերազանցի բացահանքի առավելագույն լայնությունը: 

Տիգրանես/Արտավազդես բացահանքում առաջացող օջախում հոսքը կազմում է 145.4 մ3/օրը, Էրատո 

բացահանքում առաջացող հոսքը կազմում է 56.9 մ3/օրը, ընդհանուր արտահոսքը կազմում է 205 մ3/օրը:  

 

Այս գնահատման ընթացքում, թունելի ներկա հոսքը գնահատվել է Կեչուտի ջրամբարում թունելի 

սկզբնամասի վերին հատվածի լուսանկարների հիման վրա` օգտագործելով Մենինգի հավասարումը 

(կոշտության գործակիցը բետոնի համար` 0.013), խողովակ-անցման հաշվարկված լայնությունը և ջրի 

հաշվարկված խորությունը: Սա ապահովում է մոտ 0.026 մ3/վ հոսք (մոտ 2246 մ3/օր): Նման 

պայմաններում կապահովվի ստորերկրյա ջրերի հոսքի 11-անգամյա նոսրացում թունելի հոսքում ոչ 

գործառնական պայմաններում (2012-2014թ հունիսի ընթաքում Սպանդարյան-Կեչուտ թունելում 

հոսքերի մասին հավաքված տվյալները վկայում են, որ հոսքերը տեղաշարժվում են 0.07 մ3/վ և 0.29 մ3/վ 

արագությամբ, հոսքի միջինը կազմում է 0.2 մ3/վ): Համապատասխանաբար, վերևում նշված նոսրացման 

գործոնը չափազանց կարևոր է, և այսպիսով, ստորև բերված արդյունքները չափազանց կոնսերվատիվ են 

և ենթակա են վերանայման):  

 

Գեոթիմը, հիմնվելով ՀՀ Սեվանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և 

օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին օրենքին՝ նշել է, 

որ թունելում հոսքը շահագործման պայմաններում նախատեսվում է 165 մ3/օր(0.45Մմ3/օր): 

Շահագործման պայմաններում սա կապահովի նոսրացում մոտ 2.000 անգամ: 

 

Վերևում նկարագրված տարածությունների, հիդրավլիկ գրադիենտի և ջրաթափանցելիության հիման 

վրա, Դարսիի կանոնով բացահանքերից Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի ուղղությամբ ստորերկրյա ջրերի 

տեղափախման մոտավոր ժամանակը և ստորերկրյա ջրերի արագության հետևյալ հավասարումը կլինի 
(Vgv) 
 

𝑉𝐺𝑊 =
𝐾𝑖

𝑛
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Որտեղ n-ն  ծակոտկենությունն է, իսկ մնացած պարամետրերը նկարագրված են վերևում:  

Այս հաշվարկը արտացոլում է, որ Տիգրանես/Արտավազդես բացահանքից դեպի Սպանդարյան-Կեչուտ 

թունել տեղափոխման ժամանակը կազմում է 133 տարի, և Էրատո բացահանքից մինչև թունել մոտ 128 

տարի: Երկրոլորտում դանդաղ գործող աղտոտիչ նյութերը ավելի դանդաղ կտեղափոխվեն ստորերկրյա 

ջրերի միջով:     

 

3.3.1.3. Ստորերկրյա ջրերի ազդեցությունների հաշվարկ 
Աղյուսակ 5-ում ներկայացված են թունելի միջից թափվող ջրերի յուրաքանչյուր պարամետրի 

գագաթնակետային կոնցենտրացիաների հաշվարկված կոնցենտրացիաները: Կոնցենտրացիաները 

ներկայացնում են երկու բացահանքերում առաջացող օջախներում գագաթնակետային 

կոնցենտրացիաների արտահոսքի միաբերված ազդեցությունը՝ ենթադրելով, որ դրանք կատարվում են 

միաժամանակ: Միաբերված ազդեցությունների հաշվարկման նպատակով` Տիգրանես/Արտավազդես 

բացահանքից զանգվածի բեռնումը համարվում է մշտապես շարունակական աղբյուր: Այս հաշվարկում 

օգտագործվող զանգվածի արտահոսքի գնահատումը կոնսերվատիվ է` հաշվի առնելով փաստացի 

աղբյուրի ժամանակավոր բնույթը:  
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Պատկեր 12: Աղտոտված նյութերի կոնցենտրացիայի ժամանակի պատմությունը և հանքի դրենաժի 
ազդեցությունը 
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Աղյուսակ 8: Հաշվարկային արդյունքների ամփոփում – հանքի դրենաժի ազդեցությունները  

Դետերմինանտ 

Սահմանային 

կոնցենտրացիա 

(մգ/լ) 

Առավելագույն 

կոնցենտրացիա  

ստորերկրյա 

ջրերի մեջ* 

(մգ/լ) 

Ժամանակը 

առավելագույն 

կոնցենտրացիայի 

(տարիներ) 

Կոնցենտրացիա 

նոսրացումից 

հետո 

(գործառնական 

հոսք)(մգ/լ)** 

Կոնցենտրացիա 

նոսրացումից 

հետո (ներկա 

հոսք)(մգ/լ)** 

Ծարիր 0.00028 0.00017 3 000 000 8.94x10-8 2.21x10-6 

Բերիլիում 3.8x10-5 4.31x10-5 50 000 000 2.29x10-8 5.65x10-7 

Կոբալտ 0.00028 0.00096 8 000 000 5.09x10-7 1.26x10-5 

Երկաթ 0.072 0.70 30 000 000 3.72x10-4 0.009 

Մոլիբդեն 0.00082 0.00034 3 000 000 1.80x10-7 4.44x10-6 

Նիկել 0.01034 0.0012 3 000 000 6.24x10-7 1.54x10-5 

Սուլֆատ 16.04 3.88 450 2.06x10-3 0.05 

*Էրատո օջախ 
**Տիգրան/Արտավազից և Էրատոից միաժամանակյա արտահոսքի ազդեցությունը պիկային 
կոնցենտրացիաներում   

Ստորգետնյա ջրում կոնսերվատիվ աղտոտիչի (օրինակ` սուլֆատ) դեպի թունել տեղափոխման 

ժամանակահատվածը հաշվարկվել է  մոտ 130 տարի (սուլֆատի դեպքում բեկումնային կորի մեջտեղի 

կետը տեղի է  ունենում մոտ 130 տարուն, չնայած գագաթնակետային կոնցենտրացիային չի հասնում 

մինչև 450 տարի): Սակայն ավելի քիչ շարժունակ մետաղների դանդաղեցումը ստորգետնյա ջրում 

այնպիսին է, որ դիտարկվող աղտոտիչների մեծ մասի համար տարածման ժամանակահատվածները 

100,000 տարուց ավելի են, որոշ դեպքերում` 1 մլն տարի: Մինչ աղտոտիչների թունել թափվելը, 

հավանական է, որ բնական և անթրոպոգեն միջավայրի մի շարք այլ գործոններ փոխված լինեն և 

անհավանական է, որ թունելը դեռ շահագործվի այն ժամանակ, երբ օջախը հասնի թունել (թունելի 

նախագծային դիմացկունությունը սովորաբար չի գերազանցում 100 տարին): Հետևաբար, բացառությամբ 

սուլֆատի, ենթադրվում է, որ միայն հոսքի թունել հասնելու ժամանակահատվածի հիման վրա 

հաշվարկները ցույց են տալիս, որ բացահանքից ջրի հոսքը Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի ջրի որակը 

վտանգի չի ենթարկում: Սուլֆատի դեպքում կանխատեսված կոնցենտրացիան կկազմի ջրի որակի 

չափանիշի մոտ 24%-ը (Աղյուսակ 3), ուստի չի համարվում վտանգավոր: 
 

Աղյուսակ 5- ում ներկայացված կոնցնետրացիաները ցույց են տալիս, որ դիտարկված աղտոտիչների մեծ 

մասի կոնցենտրացիաները թունել թափման կետում չեն գերազանցի ջրի որակի ստանդարտները 

(մակերևութային ջրերի էկոլոգիական նորմերը): Երկաթի, կոբալտի և բերիլիումի կոնցենտրացիաները 

ստորերկրյա ջրերում կարող են գերազանցել այդ սահմանը երկրաբանական ժամանակաշրջանների 

ընթացքում: Սակայն թունելի ողջ շահագործման ընթացքում թունելի հոսքում նոսրացվելուց հետո 

կոնցենտրացիաները չեն գերազանցի ջրի որակի չափանիշները: Հոսքի ներկայիս պայմանների կամ 

պլանավորված ապագա շահագործման պայմանների ներքո, թունելի հոսքի նոսրացումից հետո 

թունելում ջրի որակը չի գերազանցի ջրի որակի չափանիշները: Հաշվարկներում pH-ում 

փոփոխությունները հստակորեն հաշվի չեն առնվել: Ամուլսարի որոշ տարածքներում առկա են թթվային 

ստոերկրյա ջրերի բնական պայմաններ: Սակայն, նշված տեղափոխման ժամանակը և տեղափոխման 

տարածությունները հաշվի առնելով՝ թթվային pH-ի բուֆերը ստորերկրա ջրերում կարող է կատարվել 

մինչև թունել հասնելը և թունելից թափվելու կետում pH-ում ոչ մի տեսակի ակնհայտ փոփոխություն 

չդիտվի: Հաշվարկների ամփոփումը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ հանքի թթվային դրենաժի միգրացիան 

շահագործվող բացահանքից Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի ջրի որակի վրա ազդեցություն չի թողնի: 

Ավելին, հաշվի առնելով այն, որ ջրի որակի փոփոխությունները չեն կանխատեսվում՝ թունելի 

երեսպատման վրա ոչ մի ազդեցություն չի սպասվում: 
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Ամուլսար ծրագրի տարածքի համար մշակված երկրաբանական հայեցակարգային մոդելի ընկալման մեջ 

փոփոխությունների և վերանայված աղբյուր տերմինները արտացոլելու նպատակով սույն գնահատումը 

թարմեցման փուլում է գտնվում: Դա կարող է փոփոխության արդյունք դառնալ այդտեղ ներկայացված 

կանխատեսված կոնցենտրացիաներում: Սակայն, հիմնական գործոնները, որոնք վերահսկում են 

Սպանդարյան-Կեչուտ թունելում ստորերկրյա ջրերին սպառնող ռիսկը՝ դա արգիլացված և թարմ 

անդեզիտի ցածր ջրթողությունն է, որը ձևավորում է երկրաբանությունը հանքային մարմինների և 

առաջարկված ԴԱԼ-ի և թունելի միջև, և տարածությունը, որով աղտոտված նյութերը պետք է 

տեղափոխվեն մշակված տարածքից դեպի թունել: Այս գործոնների ընկալումը էապես չի փոխվել 

վերանայված հայեցակարգային մոդելավորման մեջ,  և այսպիսով, թունելից ջրի արտահոսքի ռիսկը մնում 

է չափազանց ցածր:     

 

3.3.2. Պայթեցման արդյունքում ազդեցություններ ջրատար և 

ջրապահպանման կառույցների վրա 

ԱՄՆ-ում կառույցների համար սահմանված ցնցումների նկատմամբ դիմացկունությունը կազմում է 5 մմ/վ 

- 50 մմ/վ: Սույնը վերցված է Միացյալ Նահանգների Ընդերքի վարչության հետազոտությունից (Զյուսկինդ, 

1980): Այն նաև հիմք է հանդիսանում ԱՄՆ-ի` Մակերեսային հանքավայրերի շահագործման գրասենյակի 

մշակած ածխահանքերի պայթեցման ցնցումների կանոնակարգերի համար: Այդ չափանիշները 

սահմանվել են պայթյունի ցնցումներից բնակելի շինությունների վրա առաջացած կոսմետիկ գծային 

ճաքերը կանխելու նպատակով: Կոմունալ կառույցների կամ բնակելի շենքերի կառուցվածքային 

ամբողջականությունը խախտելու համար կպահանջվեն շատ ավելի ուժեղ ցնցումներ, քան վերը նշված 

սահմանային արժեքները: Զյուսկինդը (2000թ.) թվարկում է ԱՄՆ-ի Ընդերքի վարչության (ԱՄՆ ԸՎ) 

կատարած հեազոտության հիմնական արդյունքերը` 

 

 «Ճաքերի առաջացմանը նպաստող ամենացածր սահմանային արժեքը ըստ բոլոր 

հետազոտությունների 13 մմ/վ է, 

 ԱՄՆ ԸՎ-ան կողմից սահմանված ամենացածր արժեքը, որը կարող է հանգեցնել  ճաքի 

լայնացման, 18 մմ/վ է, 

 ԱՄՆ ԸՎ-ան կողմից սահմանված ամենացածր արժեքը, որը կարող է հանգեցնել  պատը 

երեսպատող մակերևույթին առաջացած ճաքի լայնացման, 20 մմ/վ է, 

 ԱՄՆ ԸՎ-ան կողմից սահմանված ամենացածր արժեքը, որը կարող է հանգեցնել  բետոնե 

շարվածքի (նաև կոչվում է բետոնե աղյուս) ճաքի, 162 մմ/վ է: 

 

Ելնելով վերը նշված պայթեցման ցնցումների մարման հարաբերակցություններից (հավասարումը 

ներկայացվել է Մաս 3.1.1-ում) և հաշվի առնելով, որ պայթուցիկի յուրաքանչյուր լիցքավորման 

առավելագույն կշիռը ընդմիջումով 161 կգ է, կոսմետիկ վնաս պատճառող ցնցումների սահմանային 

արժեքները ապահովող հեռավորությունը պայթեցման կետից կարող է տատանվել 70-ից մինչև 300 մետր: 

Այս հեռավորությունից ավելի մեծ հեռավորության դեպքում մասնիկների առավելագույն արագության 

նվազման արդյունքում կդիտարկվեն շատ ավելի ցածր արժեքներ, քան սահմանային արժեքը: Կեչուտի 

ջրամբարի պատվարը գտնվում է բացահանքից 9 կմ հեռավորության վրա, ուստի անհնարին է նույնիսկ 

պատկերացնել, որ հանքի պայթեցման աշխատանքները կարող են ազդել պատվարի կառուցվածքային 

ամբողջականության վրա: Կեչուտի լիճը իր հերթին կապված է Սպանդարյանի լճի հետ: Սպանդարյանի 

լիճը գտնվում է բացահանքից 8 կմ, իսկ Կեչուտի լիճը 9 կմ հեռավորության վրա, ուստի հիմնավոր չի լինի 

մտածել, թե բացահանքում պայթեցումը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ թե’ Սպանդարյանի 

լճի, կամ թե’ Կեչուտի լճի ջրային մարմիններից որևէ մեկի կառուցվածքային ամբողջականության 

խախտման առումով, հետևաբար նաև ազդել Սևանա լճի վրա: 
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3.3.3. Ամուլսարի ծրագրի իրականացման արդյունքում ազդեցություններ 

ջրի որակի վրա 

 

Ամուլսարի ծրագրի իրականացման արդյունքում հանքային գործունեության հետևանքով ջրի որակի վրա 

կարող են սպասվել տարբեր ազդեցություններ: Այդ ազդեցությունները կանխելու համար 

Լիդիանը/Գեոթիմը և իր խորհրդատուները որպես պլանավորման և նախագծման մաս Ծրագրի տարբեր 

բաղադրիչների համար կներառեն ծրագրային և նախագծային վերահսկման գործողություններ, որոնց 

միջոցով կվերահսկվի ջրի որակի վրա բոլոր ազդեցությունները: Ջրի որակի վրա բացասական 

ազդեցության ամենամեծ ներուժ ունեցող հանքային գործունեությունը ներառում է`  

 

(1) Քիմիական և այլ նյութերի տեղափոխումը Ծրագրի տարածք,  

 

(2) կույտային  տարրալվացման հրապարակի գործունեությունը,  

 

(3) դատարկ ապարների և կուտակումների կառավարումը,  

 

(4) բացահանքի, դեպի հանք տանող ճանապարհների հետ կապված շինարարական աշխատանքները: 

 

3.3.3.1. Քիմիական և այլ նյութերի կառավարումն ու տեղափոխումը 

 

Լիդիանը/Գեոթիմը կկիրառի քիմիական և այլ նյութերի անվտանգ կառավարման և տեղափոխման 

գործընթացներն ու կանոնակարգերը` դեպի Ծրագրի տարածք դրանք տեղափոխելիս, պահեստավորելիս 

և Ծրագրի տարբեր տեղամասերում դրանք օգտագործելիս: Լիդիանը/Գեոթիմը մտադրված է ստորագրել 

Ցիանիդի կառավարման միջազգային օրենսգիրքը (ՑԿՄՕ) և սկսել է պատրաստել նախնական ներքին 

աուդիտի կանոնադրությունը, որը բացառապես ուղղված է ցիանիդի անվտանգ կառավարմանը: Այլ 

նյութերի և քիմիական միացությունների, այդ թվում` վառելիքաքսայուղերի, պայթուցիկների և 

ընդհանուր մատակարարման նյութերի համար լրացուցիչ կանոնակարգեր և գործընթացներ կմշակվեն 

մինչ հանքային գործունեությունը սկսելը: Ընկերությունը նաև կիրականացնի հանքափորների նոր 

վերապատրաստում և նախապատրաստում ԱՄՆ-ի Հանքագործական անվտանգության և 

առողջապահական վարչության (ՀԱԱՎ) կողմից նման գործընթացների համար ընդունված 

կանոնակարգերի համաձայն, որի նպատակն է համոզվել, որ հանքափորները պատշաճ 

վերապատրաստված են և ի վիճակի են աշխատելու կամ գործ ունենալու հանքագործության մեջ և 

Ամուլսարի ծրագրի համար ոսկու մշակման գործում կիրառվող քիմիական և այլ նյութերի հետ:  

 

3.3.3.2. Կույտային տարրալվացման հրապարակի աշխատանքները 

Կույտային տարրալվացման հրապարակը (ԿՏՀ) կազմված է կույտային տարրալվացման հարթակի բարդ 

միջնաշերտից, բարդ կրկնակի միջնաշերտով մշակման ավազաններից և Ադսորբցիոն-Դեսորբցիոն-

Վերականգնման (ԱԴՎ) կայանից: Կույտային տարրալվացման հրապարակը և առնչվող կառուցվածքները 

կնախագծվեն, կշահագործվեն և շահագործումից դուրս կբերվեն ՑԿՄՕ ուղեցույցների համաձայն: ԱԴՎ 

կայանին և ԿՏՀ-ին առընչվող անհրաժեշտ հարմարանքները ներառում են դիզելային գեներատորներ, 

վառելիքի պահեստավորման, ռեագենտների և ցիանիդի պահեստավորման տարրաներ և 

համապատասխան սարքավորումներ, ինչպես նաև առնչվող ԱԴՎ կայանի շինությունները: ԱԴՎ կայանի 

բոլոր բաղադրիչների համար երկրորդային հարմարանքները նույնպես կներառվեն նախագծում. դրանք 

հիմնականում կընդգրկեն բետոնե և/կամ գեոմեմբրանային միջնաշերտի հարթությամբ կուտակիչ 

դիմհար ավազաններ արտահոսքը վերահսկելու և կուտակելու նպատակով: Բարդ միջնաշերտով 

հեղեղաջրերի ավազանը նախագծով նախատեսվել է տեղադրել մշակման ավազաններից ներքև` հորդ 
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անձրևների, ձնհալի ջրերի և հանքային գործունեության ընդհատման ժամանակ, օրինակ` 

էլեկտրականության անջատման դեպքում` հոսքաջրերի կուտակման համար: Մշակման և հեղեղաջրերի 

ավազանները ներկայում նախագծվել են այնպես, որ կարողանան տեղավորել վերջնական հարթակի և 

կուտակման ավազանների տարածքից 100 տարի 24-ժամ շարունակ հոսող հեղեղաջրերի 150%-ը:  

 

Բացի այս նախագծային լրացումներից, կույտային տարրալվացման հարթակի և մշակման ավազանների 

համար նախատեսվում են արտահոսքի կուտակման և վերականգնման համակարգեր (ԱԿՎՀ), 

արտահոսքի գրանցման համակարգեր, որոնք կծառայեն ԿՏՀ համակարգերից որևէ արտահոսքի 

գրանցման առաջնային միջոց: ԱԿՀՎ համակարգերը նախագծվել են ավազաններում` վերին գլխավոր 

միջնաշերտից արտահոսած լուծույթները կուտակելու և վերականգնելու (այսինքն`հետմղում) 

նպատակով, ինչպես նաև համոզվելու համար, որ ստորին երկրորդային միջնաշերտում չկա հիդրավլիկ 

ճնշում, արդյունքում հնարավոր արտամղումը նվազագույնի հասցնելու նպատակով: Հետագայում 

մոնիտորինգն ու վերահսկումը կիրականացվի ԿՏՀ-ի և Որոտան գետի միջև հոսանքով ներքև ընկած 

ստորգետնյա ջրերի մոնիտորինգի հորերի միջոցով: Վերը նշված նախագծային հավելումները լավագույն 

գործառնական պրակտիկայի հետ կկանխարգելեն ազդեցությունները շրջակայքի ստորգետնյա ջրերի 

կամ Արփա գետի ջրերի վրա: 

 

3.3.3.3. Դատարկ ապարների և կույտերի կառավարում 

Ծրագիրը կներառի դատարկ ապարների լցակույտերի և բուսական շերտի կուտակների (բուսահող և 

տեղային բուսական ծածկ) կառավարումը, որոնք կօգտագործվեն տարածքի բուսածածկի 

վերականգնման համար: Ինժեներական վերահսկիչ գործողություններ կառաջարկվեն մակերեսային և 

ստորերկրյա ջրերի վրա դատարկ ապարների և կույտերի հետ կապված ազդեցությունները կառավարելու 

նպատակով: Այս ինժեներական վերահսկիչ գործողությունների նախագծումը կապված կլինի ընթացիկ 

դատարկ ապարների երկրաքիմիական նկարագրությունից և ինժեներական նախագծերը այնպես 

կիրականացվեն, որպեսզի կանխարգելվեն լցակույտերից և/կամ բուսական շերտից հոսող թթվային 

դրենաժային ջրերի և մետաղների արտահոսքի հետ կապված հնարավոր ազդեցությունները: Այդ 

վերահսկումները կարող են ներառել լցակույտերից, կուտակման ավազաններից, պասիվ կամ գործող ջրի 

վերամշակման կայանից մակերեսային ջրահեռացման ջրանցքներից և նստվածքային ավազաններից 

դեպի ներքև հոսքը վերահսկելու և կառավարելու նպատակով նախատեսված փակ դրենաժներ: 

 

3.3.3.4. Բացահանքի և մոտեցնող ճանապարհների  շահագործում 

Ծրագիրը կներառի բացահանքի փուլային զարգացումը և մոտեցնող ճանապարհների ու փոխակրիչի 

համակարգերի կառուցումը դատարկ ապարների և հանքաքարի տեղափոխման համար 

համապատասխանաբար դեպի դատարկ ապարների համար հատկացված վայր և կույտային 

տարրալվացման հրապարակ: Ինժեներական վերահսկիչ գործողություններ կներառվեն նախագծում և 

կիրականացվեն Լիդիանի/Գեոթիմի կողմից ջրի որակի վրա ազդեցությունները կանխարգելելու 

նպատակով՝ Լիդիանը/Գեոթիմը կմշակի պայթուցիկների կառավարման ծրագիր ԱՆՎՅ-ների պատշաճ 

պահեստավորման, տեղադրման և պայթյունների կառավարման համար, որը թույլ կտա խուսափել 

մակերեսային և ստորգետնյա ջրերի վրա ազդեցություններից: Մակերեսային ջրերի կառավարումը 

կներառի մակերեսային ջրերի հեռացումը և խախտված տարածքների հարակից տեղամասերի 

վերահսկումը` որի շնորհիվ կկանխվի ազդեցության չենթարկված հոսքաջրերի աղտոտվելը և 

կիրականացվի ազդեցության ենթարկված ջրերի պարունակության վերահսկման գործընթացը: 

Հանքաշահագործման արդյունքում ազդեցության ենթարկվող տեղամասերը, որոնք պետք է վերահսկվեն, 

ներառում են հանքային փոսորակները, մոտեցնող ճանապարհները, փոխակրիչի միջանցքը, դատարկ 

ապարների կուտակման վայրերը և կույտային տարրալվացման հրապարակը: 
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3.4. “Ո՞վ է հետևելու՝այդ ջրերի մեջ ինչ թունավոր մետաղներ են լցվելու “ 

Գոյություն ունեն արտահոսքի երկու հնարավոր աղբյուրներ` ԴԱԼ-ից Թթու Ապարների Դրենաժ (ԹԱԴ) և 

Կույտային տարրալվացման հրապարակից (ԿՏՀ) ցիանիդի և մետաղների արտահոսք: 

Ինչպես նախկինում նշվել է, ԴԱԼ-ը նախագծվել է ապահովելու, որ հրապարակից արտահոսքը 

առանձնացվի և մշակվի (անհրաժեշտության դեպքում), և որ առանց շփման մակերևույթի կամ 

ստորերկրյա ջրերի ուղղությունը փոխվի, որպեսզի չխառնվի ԴԱԼ-ի շփման ջրերի հետ: ՇՄԱԳ-ի մաս 

կազմող Ազդեցության գնահատման գործընթացը նախաձեռնվել է որպեսզի ցուցադրի, որ ԴԱԼ-ը չի 

ունենա այդքան նշանակություն ջրի որակի վրա:  

Կույտային տարրալվացման հրապարակի (ԿՏՀ) ամբողջականության գնահատումը նախաձեռնվել է 

որպես ՇՄԱԳ-ի մաս և կցուցադրի, որ հրապարակը նույնպես զգալի նշանակություն չի ունենա ջրի 

որակի վրա:   

Գեոթիմը հսկել է և կշարունակի հսկել ջրի որակը որպես թույլտվության գործընթացի մաս: 

Շարունակական մոնիտորինգը ներառվել է տարածքի համար նախատեսված կառավարման ծրագրում: 

Մոնիտորինգի արդյունքները, որոնք իրականացվել են Մոնիտորինգի պլանին համաձայն, 

կհարապարկվեն Գնդեվազում գտնվող Ամուլսարի տեղեկատվական կենտրոնում: Տեղական համայնքից 

պատրաստված անձնակազմը կիրականացնի ջրի որակի մոնիտորինգը և շրջակա միջավայրի այլ 

մոնիտորինգ: Ամուլսարի և տեղական համայնքների մոնիտորինգի արդյունքները կճշգրտվեն անկախ 

խորհրդատուների կողմից, շահագրգիռ շահառուները կհրավիրվեն մասնակցելու մոնիտորինգի 

ծրագրում:      

 

4. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Նախատեսված ինժեներական նախագծային լուծումները, վերահսկիչ միջոցառումներն ու շահագործման 

գործընթացները, ինչպես նկարագրվել է սույն տեխնիկական հուշագրում, Սպանդարյան ջրամբարից և 

Կեչուտի ջրամբարից հանքը և նրա տեղամասերը հեռավորության հետ մեկտեղ, ապահովում են պատշաճ 

վերահսկման համակարգ ջրի որակի վրա ազդեցությունները կանխարգելելու համար:  
 

Մասնավորապես` 

 Ջրաերկրաբանության ներկայիս ընկալումը, որն ապահովվել է աշխատանքային պայմաններում 

ստացված տվյալների ՝ այդ թվում հիմնական իոնի և իզոտոպի անալիզի, միջոցով, վկայում է, որ 

Ջերմուկի հանքային ջրերին վտանգ չի սպառնալու; 

 Սպանդարյան-Կեչուտ թունելից և Սպանդարյան –Կեչուտ ջրամբարից բացահանքի և 

հրապարակների հեռավորության շնորհիվ, պայթեցումները չեն ազդելու թունելի, թունելում ջրի 

որակի, Ջերմուկի աղբյուրների կամ Ջերմուկի աղբյուրներում ջրի որակի վրա;  

 Ջրի մի շարք նմուշների և հիմնական իոնների, իզոտոպների անալիզների և տարբեր դաշտային 

պարամետրերի ձեռք բերման արդյունքում, հնարավոր եղավ հասկանալ աղբյուրի ջրերի 

սկզբնաղբյուրը և ձևակերպել տարածքի և միջավայրի պատշաճ կոնցեպտուալ մոդել; և 

 Ստանդրատ մեթոդաբանության կիրառման ռիսկերի գնահատման արդյունքների հիման վրա 

(ինչպես կիրառվել է Մեծ Բրիտանիայում), ցուցադրվել է, որ բացահանքից թթվային հանքի դրենաժի 

միգրացիան չի ազդի Սպանդարյան –Կեչուտ թունելում ջրի որակին կամ թունելի երեսարկմանը, 

նույնիսկ եթե ջուրը բացահանքերից անհավանականորեն հասնի թունել: Վիճակը այսպիսինն է, թեև 

ռիսկերի գնահատումը հիմնված է կոնսերվատիվ պարամետրերի վրա:    
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ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ 

ՀՀ ԳԱԱ Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողովի կողմից 

առաջադրված հարցադրումների պատասխաններ՝ 

Հարցադրում 1. 

Ենթադրվում է, որ դիտողությունը վերաբերում է դատարկ ապարների լցակույտի 

(ԴԱԼ) տեղամասին և ոչ թե կույտային տարրալվացման տեղամասին կամ բացահանքին, 

քանի որ նշված 2570-2360 մ բարձրությունները վերաբերում են ԴԱԼ-ին: 

Գոլդերն իրականացրել է Ծրագրում առաջարկված յուրաքանչյուր հանգույցի/ 

տեղամասի կայունության մանրամասն հաշվարկներ և գնահատում: 

Հայտնի է, որ Հայաստանը գտնվում է սեյսմիկ ակտիվ գոտում, որտեղ առկա են 

բարձր սեյսմիկ ռիսկի մի քանի տարածքներ: Ամուլսարի Ծրագիրը գտնվում է այդպիսի 

մի սեյսմիկ ակտիվ տարածաշրջանում, որտեղ վերջին արձանագրված ավերիչ երկրա-

շարժը տեղի է ունեցել 1931 թ.-ի սեպտեմբերին Սիսիան քաղաքում` Ծրագրի տեղամասից 

մոտ 30 կմ դեպի հարավ-արևելք: Կործանարար երկրաշարժեր են նաև գրանցվել հինա-

վուրց քաղաք Վայքի մոտակայքում` Ամուլսարից մոտ 20 կմ դեպի արևմուտք: Ծրագրի 

տարածքում բոլոր կառույցների սեյսմակայունության նախագծման պարամետրերի 

մշակման նպատակով իրականացվել է սեյսմիկ վտանգի գնահատում: Սույն ուսումնա-

սիրության մանրամասներին ծանոթանալու համար տե´ս Գոլդերի զեկույցը (2012b):  

Հիմնվելով վարկունակության գնահատման փուլում մշակված նախագծերի վրա` 

հանքի շահագործման ընթացքում և փակումից հետո ԴԱԼ-ի տեղամասի լանջերի և 

միջնաշերտային համակարգի հավանական սեյսմիկ դեֆորմացիաների գնահատման 

նպատակով իրականացվել են լանջերի կայունության ճարտարագիտական վերլուծու-

թյուններ: Հիմնվելով Ծրագրի տեղամասի սեյսմիկ վտանգի գնահատման վրա` հանքի 

շահագործման ընթացքում ԴԱԼ-ի ճարտարագիտական կայունության վերլուծության 

համար օգտագործվել է 0,21 ց առավելագույն հորիզոնական արագացումների արժեքը 

հաշվարկային սեյսմիկ 6,3 մագնիտուդ ուժգնության պայմաններում: Մշտական երկա-

րաժամկետ հանքի փակման պայմաններում ԴԱԼ-ի կայունության ճարտարագիտական 

վերլուծության համար օգտագործվել է 0,40 ց առավելագույն հորիզոնական արագացում-

ների արժեքը հաշվարկային առավելագույն նախագծային երկրաշարժի (ԱՆԵ) 6.4 

մագնիտուդ հզորությամբ:  
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Սահմանվել է, որ շահագործման ընթացքում հաշվարկային սեյսմիկ ազդեցության 

գերազանցման հավանականությունը 50 տարում 10% է (սովորաբար համապատասխա-

նում է 500 տարվա կրկնման պարբերությանը), իսկ ԱՆԵ-ը` 50 տարում 2% է (սովորաբար 

համապատասխանում է 2475 տարվա կրկնման պարբերությանը): Սրանք համարվում են 

նմանատիպ հանգույցների սեյսմակայուն շինարարության միջազգային նախագծային 

նորմեր, որոնք ողջ աշխարհում ճարտարագետների կողմից օգտագործվում են բարձր 

սեյսմիկ ռիսկի գոտիներում ԴԱԼ-րի նախագծման համար:  

Գոլդերի վերլուծության արդյունքները ցույց են տալիս, որ ԴԱԼ տեղամասի նախա-

գծում տեղ գտած սեյսմակայունության երկարաժամկետ գործոնները բավարար են և 

կհանգեցնեն ԴԱԼ անվտանգ շահագործմանը` նույնիսկ հաշվարկային սեյսմիկ ազդեցու-

թյան գերազանցման դեպքում: 

 Հարցադրում 2. 

Ենթադրվում է, որ այս դիտողությունը ևս կապված է ԴԱԼ տեղամասի հետ: 

Տեղամասի բոլոր գեոտեխնիկական պայմանները հաշվի են առնվել որպես տեխնիկա-

կան նախագծման և ԴԱԼ տեղամասի վերլուծության մի մաս, որոնք պետք է ներառվեն 

Գոլդերի ԴԱԼ տեղամասի վերջնական նախագծային զեկույցում, որն իր հերթին ընդգրկ-

վելու է Ծրագրի վարկորնակության նախագծի (տեխնիկատնտեսական հիմնավորման) 

մեջ: ԴԱԼ-ում առկա հոսակորուստներից և աղբյուրներից կազմված ոչ խորը ստոր-

գետնյա hոսքերի շփումը կանխարգելվում է դրենաժային խողովակաշարի, ինչպես նաև 

դատարկ ապարների լցակույտի հիմքում թույլ ջրաթափանցիկ կավե միջնաշերի միջո-

ցով: Ճարտարագիտական նախագծում ԴԱԼ-ի հիմնադրման համար հաշվի են առնվել 

կավահողերի առկայությունը և սողանքների հավանականությունը: Ի հավելումն, նախա-

գծում ներառված է ստորգետնյա դրենաժային համակարգ, որի նպատակն է հանքավայրի 

դատարկ ապարների հետ կոնտակտի մեջ գտնվող ջրերի կորզումը և տեղափոխումը: 

Եթե կուտակված «կոնտակտային» ջուրը չի համապատասխանում ջրթողի ջրի որակի 

չափանիշներին, ապա այդ ջուրը մաքրվում է ԴԱԼ հանգույցի հոսքաջրերի մաքրման 

կայանում: Սեզոնային տեղումներից և ձնհալոցքից առաջացած մակերևութային ոչ-

կոնտակտային ջրերը, որոնք չեն շփվում հանքավայրի դատարկ ապարների հետ, նախա-

գծված ուղղորդիչ ջրագծերով ԴԱԼ եզրագծով տեղափոխվելու են, որը կկանխարգելի 

չաղտոտված ջրի շփումը դատարկ ապարների լցակույտի նյութերի հետ: Հանքավայրի 

պայթեցման աշխատանքները դատարկ ապարների լցակույտի վրա որևէ ազդեցություն 
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չեն ունենա, քանի որ լցակույտի տեղամասը բացահանքից շատ ավելի քան 2 կմ հեռա-

վորության վրա է: Գոլդերի կողմից իրականացված նախորդ տեխնիկական ուսումնա-

սիրությունը (Գոլդեր, 2012a) մանրամասն պատասխաններ ներկայացրեց պայթեցման 

աշխատանքների վերաբերյալ շահառուների մտահոգությունները փարատելու համար, 

որտեղ նաև նշվեց, որ հանքավայրի ստորգետնյա ջրերի մոնիտորինգի հորի գտնվելու 

անվտանգ հեռավորությունը 65 մետր է: 

Հարցադրում 3. 

Radman Associates հաշվետվության մեջ մասնավորապես նշվում է. ռադոնի որոշ 

ներկայացված կոնցենտրացիաներ գերազանցում են ռադոնի 400 Բկ/մ3 ներգործության 

մակարդակը աշխատավայրում [Մեծ Բրիտանիայում], որի դեպքում IRR99 ուժի մեջ է 

մտնում և զբաղեցրած տարածքի համար գործատուն պարտավորվում է քայլեր ձեռնար-

կել մասնագիտական ազդեցությունը կարգավորելու ուղությամբ` ընդհուպ մինչև  ռադո-

նի մակարդակի կրճատումը  ինժեներական միջոցներով: 

Ռադոն գազի ֆոնային հետազոտությունները կատարվել են հարակից բնակավայ-

րերում (Գորայք, Սարավան, Գնդեվազ): Ընդհանուր առմամբ տեղադրվել են 149 չափիչ 

սարքեր (դետեկտորներ), որոնցից 142-ը գրանցել են միջազգային նորմերով սահմանված 

թույլատրելի արժեքներ: Ապագա արտադրական շենքերում ռադոն գազի ոչ մի չափում չի 

կատարվել, քանի որ դրանք դեռևս նախագծման փուլում են: Շենքերում և շինություննե-

րում կկատարվի մոնիտորինգ և աշխատավայրերում ռադոնի 400 Բկ/մ3 կոնցենտրացիա-

ները գերազանցելու դեպքում ընկերությունը կկիրառի համապատասխան ինժեներական 

միջոցառումներ ռադոն գազի կոնցենտրացիան նվազեցնելու նպատակով: 

Հարցադրում 4. 

Նախատեսվում է օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետներում իրականացնել 

խախտված հողերի ռեկուլտիվացիա՝ լավագույն տեղական և միջազգային փորձին 

համապատասխան: 

Հարցադրում 5. 

Հողային ռեսուրսներին հասցված տնտեսական վնասի փոխհատուցման հարցում 

ընկերությունը կառաջնորդվի ՀՀ գործող օրենսդրությամբ: 

 

Պատասխաններ Ք.Հովհաննիսյանի հարցադրումներին՝ 
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 Հեղինակը որոնողական տարածքները շփոթում է շահագործականների հետ. հանքա-

վայրի շահագործումը իրականացվելու է ոչ թե 6600 հա-ի, այլ մոտավորապես 300 հա-

ի վրա` ընդգրկելով բացահանքը (112 հա), դատարկ մակաբացման ապարների լցա-

կույտը (161 հա) և տեխնածին ռելիեֆի ավելի փոքր տարրերը (լեռնային առուների 

հանվածքները, շինարարական գրունտների արտադրական, կոմունալ օբյեկտների 

հրապարակները): 

 Ք.Հովհաննիսյանը անրադառնում է ջրերի մանրակրկիտ մանրէաբանական ուսում-

նասիրություններին: Նշենք, որ հանքավայրի շահագործումը միայն արտադրություն 

չէ և պետք է հիմնվի լիարժեք հետազոտությունների վրա: Մանրէաբանական ուսում-

նասիրությունները կատարվել են լիարժեք և մանրամասն պատկերացում կազմելու 

համար: Այն պնդումը, որ ԹԿՊ-ն հանդիսանում է կենսաքիմիական ցուցանիշ, ընդու-

նում ենք և այսուհետ աղյուսակներում դրա արժեքները կնշվեն համապատասխան 

բաժնում: 

 Այն պնդմանը, որ բացահանքը կհանգեցնի կլիմայի փոփոխությանը, պատասխանում 

ենք որ դա համամոլորակային գործընթաց է և նախագծվող 112 հա մակերեսով 

բացահանքը չի կարող նպաստել կլիմայի փոփոխությանը: 

 Եզրակացությունում նշվում է, որ <…հանքի շահագործումը կարող է վտանգել նաև 

Սևանա լիճը սնող Կեչուտ ջրամբարի ջրերի որակին, քանի որ այդ տեղանքի քամինե-

րի վարդը համաձայն բազում տարիների ուսումնասիրությունների ունի բավականին 

արտահայտված հյուսիսային արտահայտվածություն>: Անհասկանալի է թե ո՞ր 

<բազում տարիների> և ու՞մ ուսումնասիրությունների հիման վրա է հեղինակը որոշել 

քամիների ուղղվածությունը: Նախագծում բերված են քամիների ուղղությունների 

հստակ բարձր ճշգրտության չափումները և դրանց հիման վրա կառուցված <քամինե-

րի փնջերը>, որոնցից պարզորոշ երևում է, որ տարածքում գերակշռում են արևելյան 

(42%), հարավային (27%) և արևմտյան (25%) քամիները, իսկ հյուսիսայինների 

տոկոսը չնչին է: 

Նշենք նաև, որ փոշու տարածման ազդեցությունը գնահատվել է հայտնի Ուարդել 

Արմսթրոնգ Ինթերնեյշնլ ընկերության կողմից: Փոշու տարածումը կախված է մաս-

նիկների չափից և ձևից, քամու արագությունից: Փոշու մեծ մասնիկները (30 միկրոնից 

մեծ), որոնք կազմում են ընդհանուր փոշու մոտ 95 տոկոսը, կնստեն փոշու աղբյուրից 

100 մ վրա: Միջին չափի մասնիկները (10-30 միկրոն) կնստեն 200-500 մ հեռավորու-
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թյան վրա, իսկ փոքր մասնիկները (10 միկրոնից փոքր) կարող են տարածվել 1000 մ 

սահմաններում: Փոշու խտությունը արագորեն նվազում է տարածման և մթնոլորտում 

ցրման հաշվին: 

 Հեղինակը գրում է, որ <…դժվար է գնահատել այն վնասը, որ կարող է հասցվել … երբ 

հնարավոր վթարային իրավիճակների ժամանակ պոչամբարներից կհոսեն … տար-

բեր թունավոր նյութեր>, ինչը որևէ կերպ չի համապատասխանում Ամուլսարում 

ներդրվող ոսկու կորզման կույտային տեխնոլոգիայի հետ (կույտի ՇՄԱԳ-ի 78-րդ էջ), 

որը բացառում է պոչամբարը: 

 Կա նաև մի այլ եզրակացություն, որ <… չեն բերվում շրջակա միջավայրին հասցվող 

վնասի հաշվարկները>: Տե´ս համապատասխան գլուխ՝ <Շրջակա միջավայրի 

հասցված տնտեսական վնասի հաշվարկը>, որտեղ մանրամասն ներկայացված են 

այդ վնասների գումարային արժեքները: 

 Թունավոր հոսքերի անվտանգ հեռացման վերաբերյալ հարցադրմանը պատասխա-

նում ենք, որ լուծույթների վնասազերծումը նախատեսված է կույտային շահագործ-

ման ավարտից հետո: Վերջնական լուծույթները վնասազերծվում են մինչև թույլա-

տրելի նորմերը: 

 Նշվում է, որ <…բացակայում է հստակ մոնիտորինգի ծրագիրը, որը թույլ կտա 

վերահսկել դեպի ռելիեֆ բաց թողնվող վնասազերծված լուծույթները>: Հարցի պա-

տասխանը բերված է Ամուլսարի տարածքում ԿՏ եղանակով ոսկու կորզման ծրագրի 

ՇՄԱԳ-ի 105 էջում (7-րդ գլխի 7.2 ենթաբաժնում), այդ թվում՝ ազդեցության կանխար-

գելմանը և նվազեցմանն ուղղված բնապահպանական միջոցներ, վթարային իրավի-

ճակներ և նախատեսվող միջոցառումներ, բնապահպանական մոնիտորինգի պլան: 

 

 Պատասխաններ Ա.Սաղաթելյանի հարցադրումներին. 

 Նշվում է, որ առկա է հողերի ծանր մետաղներով աղտոտման և դրանց սննդային 

շղթաներ անցման ռիսկ: Հիմնվելով հողերում (բաժին 1.5) և մակերևութային ջրերում 

քիմիական տարրերի պարունակությունների բազմաթիվ տվյալների վրա, պետք է 

եզրակացնել, որ թեև հողերում վտանգավոր տարրերի ընդհանուր պարունակություն-

ները բարձր են, դրանք հիմնական չափով անշարժ ձևի են, ինչի մասին էլ վկայում են 

զգայուն գեոինդիկատոր – մակերևութային ջրերում մետաղների շատ ցածր պարու-

նակությունները: Պատճառը ակնհայտ է. ապարներում և դրանց հետ սերտորեն 
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կապված միջավայրերում (նստվածքներ, հողեր, կենսույթ) մետաղները հիմնականում 

կապված են օքսիդացված միներալներում, առավել ևս, որ Ամուլսարի գերօքսիդաց-

ված գոտում քիմիական տարրերի շարժը նախ և առաջ պայմանավորված է երկաթի, 

մանգանի և ալյումինի օքսիդների հսկայական ծավալներով: Համաձայն տարրական 

քիմիայի և երկրաքիմիայի հիմունքների բնության մեջ նշված տարրերի օքսիդները 

հանդես են գալիս որպես ուժեղ նստացնող-կապող միացություններ՝ առաջացնելով 

համապատասխան երկրաքիմիական պատնեշներ: Բացի այդ, տարածքի հողերը 

ծանր կազմի են և հարուստ են հումուսով, իսկ ներքին շերտերը նաև տարբեր տիպի 

կավերով և կարբոնատներով (անդեզիտների և բազալտների հողմահարման արդյուն-

քում), ինչն իր հերթին ևս հզոր կապող միջավայր է մետաղների համար: Այլ կերպ 

Ամուլսարի հարակից համայնքներում բազում տարիների ընթացքում արտադրվող 

գյուղմթերքը վաղուց կհանգեցներ բնակչության համատարած թունավորմանը: Նշված 

քիմիական տարրերից ցինկը պատկանում է անհրաժեշտ կենսածին տարրերին և 

միայն մեծ կոնցենտրացիաների դեպքում բացասական է ազդում կենսույթի վրա: 

 Ինչ վերաբերվում է փոշու սփռմանը և ծանրաբեռնվածության հաշվարկների անհրա-

ժեշտությանը, ապա նշենք որ ընդունված <ռադուգա> ծրագրով իրականացվել է 

փոշու սփռման մոդելավորումը: Բացի այդ, արդյունաբերական փոշու առաջացման 

հիմնական աղբյուրները մեկուսացվելու են. ջարդիչ կայանները տեղադրվելու են 

փակ շենքերում, մանրացվող հանքաքարի տեղափոխումը իրականացվելու է փակ 

փոխակրիչով, իսկ գրունտային ճանապարհները ջրցանվելու են, որի արդյունքում 

կտրուկ նվազեցվելու է փոշու սփռման մակերեսը: 

 Սննդային շղթաներով տարրերի միգրացիան ընկերության կողմից ներգրավված 

անկախ մասնագետները համարում են չափազանց քիչ հավանական: Մտահոգու-

թյունը բավարարելու նպատակով տվյալ պահին իրականացվում է համապատաս-

խան մոդելավորում և հաշվարկներ: Հարկ ենք գտնում նաև նշելու, որ հետազոտու-

թյան արդյունքում ի հայտ եկած խոցելի տարածքներում կձեռնարկվեն համապա-

տասխան միջոցառումներ: 

 Ջրերի որակի վատթարացման ռիսկի առումով նշենք, որ Ամուլսարի գագաթային 

հատվածում նախագծվող բացահանքի տարածքում իրականացված հիդրոինժեներա-

կան ուսումնասիրություններով հաստատվել է, որ տեղամասում ստորերկրյա ջրեր 

չեն ձևավորվում և կարճաժամկետ գարնանային հոսքերը մակերեսային բնույթի են: 
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Իսկ թթու ջրերի զգալի ծավալների առաջացման համար անհրաժեշտ են մշտական 

մեծ ծավալի ջրային զանգվածներ և դրանց երկարաժամկետ շփումը թթու ապարների 

հետ, ինչը իրականում բացակայում է: Ինչ վերաբերվում է Արփա-Սևան թունելի դրե-

նաժային դերին հանքավայրի համար, ապա դրանք ուղակի տարածականորեն 

կտրուկ տարանջատված են և որևէ շփում չկա: Ամուլսարի շահագործումը չի կարող 

հանգեցնել մետաղներով հագեցած ստորերկրյա ջրերի առաջացում, առավել ևս որևէ 

կերպ ազդել Սևանա լճի վրա (տե՛ս կից ներկայացված <Ազդեցություններ Սպանդար-

յան-Կեչուտ թունելի և Ջերմուկի ջրային ռեսուրսների վրա> հաշվետվությունը): 

 Տարածաշրջանի սեյսմիկայի վրա ազդեցության ռիսկի վերաբերյալ հստակ պատաս-

խանում ենք, որ բացահանքում նախատեսվող պայթեցումների տեխնոլոգիաները կի-

րառվում են ամենուր, այդ թվում մայրաքաղաքի մի շարք քարհանքերում և այլ տեղա-

մասերում, որտեղ ցնցումների վերջնական մարման շառավիղը չի գերազանցում 65 մ՝ 

ուստի ազդեցությունը ուղիղ գծով բազմաթիվ կիլոմետրերի վրա գտնվող Արփա-

Սևան թունելի կամ էլ Ջերմուկի երկրաբանական բլոկի և դրա հանքային ջրերի վրա 

բացակայում է: Տե՛ս նաև http://www.geoteam.am/media/documents/Technical%20Reports/ 

Impact%20Assessment%20Reports/Respponse_to_Stakeholder_Concerns_GA_arm.pdf և 

http://www.geoteam.am/media/documents/Technical%20Reports/Impact%20Assessment%20Re

ports/Response_to_Stakeholder_Concerns_Report_WAI_arm.pdf.  

 

Պատասխաններ Է.Սաղաթելյանի դիտողություններին. 

 Այն հարցին, որ Ամուլսարի ոսկեբեր քվարցիտների հանքավայրը ոչ ավելին է, քան 

Կաքավասարի ոսկիբազմամետաղային հանքերևակման վերին հորիզոնը, պետք է նշել, 

որ Ամուլսարը և Կաքավասարը հարևան, սակայն ինքնուրույն երկրաբանական 

մարմիններ են, ինչում կարող է համոզվել նաև ոչ երկրաբան մասնագետը՝ ուղակիորեն 

զննելով երկաբանական և գեոմորֆոլոգիական քարտեզները: 

 Տարածքի գեոստրուկտուրային դիրքը և դրա հետ կապված խզումները: 

Հանքավայրի շրջանն ունի բլոկային կառուցվածք և երեք կողմից սահմանազատ-

ված է խզումներով.  հյուսիսում` լայնակի Զիրակի, արևմուտքում`  Կեչուտի հյուսիս-

արևելյան, հարավից` Ագարակաձորի խզումներով, իսկ արևելքից Որոտանի երիտա-

սարդ կիրճով: Բլոկի բնորոշ առանձնահատկությունները նրանում են, որ նրա եզրագծով 

մերկանում են տարբեր կազմի ինտրուզիվ ներդրումների շղթայաձև մանր ելքեր, որոնք 

գերազանցապես պատռում են միջին էոցենի առաջացումները: Բլոկի ներսում հրաբխա-

http://www.geoteam.am/media/documents/Technical%20Reports/%20Impact%20Assessment%20Reports/Respponse_to_Stakeholder_Concerns_GA_arm.pdf
http://www.geoteam.am/media/documents/Technical%20Reports/%20Impact%20Assessment%20Reports/Respponse_to_Stakeholder_Concerns_GA_arm.pdf
http://www.geoteam.am/media/documents/Technical%20Reports/Impact%20Assessment%20Reports/Response_to_Stakeholder_Concerns_Report_WAI_arm.pdf
http://www.geoteam.am/media/documents/Technical%20Reports/Impact%20Assessment%20Reports/Response_to_Stakeholder_Concerns_Report_WAI_arm.pdf
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յին հզոր կոնը կազմված է հրաբխափշրաքարային ապարների, անդեզիտային տուֆերի և 

իգնիմբրիտային դարսաշերտերից, որոնք պատռվում են անդեզիտային գմբեթային էքստ-

րուզիաներով, որոնք ներառում են ոսկու շտոկվերկային հանքայնացումը: 

Ամուլսարի տեկտոնական բլոկը ինքնուրույն է ոչ միայն երկրաբանական կառուց-

վածքով, այլ նաև ինժեներահիդրոերկրաբանական առանձնահատկություններով: Բլոկի 

հիդրոերկրաբանական ռեժիմը ևս ինքնուրույն է. հարակից շրջանների քաղցրահամ 

ջրային ավազանների հետ կապ չունի և հանքավայրի շահագործման ժամանակ ոչ մի 

ազդեցություն չի կարող ունենալ նրանց հիդրոերկրաբանական պայմանների և ստոր-

գետնյա ջրերի ռեժիմների և քիմիական կազմի վրա: Ամուլսարի երկրաբանական բլոկի 

մորֆոլոգիան ապահովում է հիդրոերկրաբանական (ավտոնոմ) պայմանները: Հանքա-

վայրի տարածքում բացակայում է միասնական ջրատար հորիզոնը: Տարբեր հորիզոն-

ներում հորատանցքերով հատված ջրատար ոսպնյակները ընդհատվող և տեղային 

բնույթի են: Ջրերի քիմիական կազմը հիդրոկարբոնատ-քլոր-կալցիումային և հիդրոկար-

բոնատ-կալցիումային է: 

Հանքավայրի երկրաբանական կառուցվածքի և ծագման մասին Է.Սաղաթելյանը 

սկզբունքորեն սխալվում է, ինչպես սխալվել են նախկինում տարածքն ուսումնասիրող 

անվանի ռուս և հայ երկրաբանները: Ամուլսարի ոսկու հանքավայրի հայտնաբերումը 

հանդիսացավ հայ երկրաբանական գիտության խոշորագույն նվաճումը Սոթքի և Քաջա-

րանի հանքավայրերի հայտնաբերումից ի վեր բարձրացրեց հայկական երկրաբանական 

գիտության մակարդակը արդի համաշխարհային գիտության մակարդակին: Դրա մասին 

վկայեց աշխարհի ներկա ամենաանվանի հանքային երկրաբան Ռիչարդ Սիլիտոուն, երբ 

2008 թ.-ին այցելեց Ամուլասար հետազոտություններ կատարելու համար: 

Եզրակացությունում նշվում է, որ <անտեսվել է այն հանգամանքը…, որ աղմուկը 

բնութագրվում է նաև տարբեր հաճախականության էլեկտրամագնիսական ալիքներով, 

որոնք բնորոշվում են տարբեր արագությամբ և շատերը մարում են զգալի հեռավորու-

թյուններում, ազդելով ինչպես կենդանիների, այնպես էլ մարդկանց վրա>: Աղմուկի և 

վիբրացիայի ազդեցությունը գնահատելու համար “Գեոթիմ” ՓԲԸ պատվերով նախագծա-

յին տվյալների հիման վրա Wardell Armstrong International և Eddie Jewell Acoustics միջազ-

գային մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից կատարվել են հաշվարկներ, 

որոնց համար հիմք են հանդիսացել Միջազգային Ֆինանսական Կորպորացիայի (ՄՖԿ) 

“Բնապահպանական, առողջապահական և անվտանգության ձեռնարկով” սահմանված 
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չափանիշները, մշակված ըստ Առողջապահության Միջազգային Կազմակերպության 

(ԱՄԿ) “Աղմուկը բնակավայրերում” ձեռնարկով սահմանված ստանդարտների: 

Հետազոտությունների և հաշվարկների արդյունքները օդի ճնշումը պայթյունային 

ալիքի ճակատում և գրունտի վիբրացիան, ինչպես նաև թափանցող աղմուկի ձայնային 

ճնշման մակարդակները բնակելի գոտիներում չեն գերազանցել ՄՖԿ և ՀՀ գործող նորմե-

րը: Բացի այդ բնակելի տարածքների հեռավորությունը մի քանի անգամ գերազանցում է 

նորմաներում դիտարկվող տարածությունները: Մանրամասնություններին կարելի է 

ծանոթանալ “Գեոթիմ”-ի կայքէջում` http://www.geoteam.am/media/documents/Technical%20 

Reports/Impact%20Assessment%20Reports/Noise_Impact_Calculation_and_Assessment_arm.pdf: 

Երկրաշարժերի ժամանակ տարբեր ճառագայթումների հնարավոր ազդեցության 

մասին: 

Հայաստանի տարածքի սեյսմոտեկտոնական քարտեզների վրա պարզորոշ երևում 

է, որ Ամուլսարի հանքավայրի տարածքը ամենաանվտանգն է և այդ իսկ պատճառով 

այստեղ երկրաշարժերի հավանականությունը (ռիսկը) գրեթե զրոյական է: Ինչ վերա-

բերվում է հանքհանույթի պայթեցումների ազդեցությանը, դրա պատասխանը տրված է 

Ա.Սաղաթելյանին ուղղված պատասխանում: 

ՀՀ ՀԱԷԿ և ՀՀ ԿԱ ՄԱԿ ՊԿ ուսումնասիրությունների համաձայն տարածքում 

ռադիացիոն ֆոնը գտնվում է նորմերի սահմաններում, իսկ Radman Associates կողմից 

իրականացված ռադիոլոգիական հաշվետվության արդյունքները հաստատում են, որ 

բնական ծագման ռադիոակտիվ նյութերից առաջացող հնարավոր մասնագիտական 

ճառագայթահարման դոզաները գտնվում են միջազգային նորմերի սահմաններում և 

տարածքի հողերի ռադիացիոն բնական ֆոնը ավելի ցածր է քան Հայաստանի Հանրա-

պետության հողերի միջին ֆոնային արժեքները: 

2010 թ.-ի ընթացքում դիտարկվել է հողերի ռադիացիոն ֆոնի մակարդակը: Հողի 

նմուշներում ALS լաբորատորիայում (Պրահա, Չեխիա) չափվել են մի շարք ռադիոնուկ-

լիդների ∑α- ու β-ռադիոակտիվությունները, որոնց արժեքները շատ դեպքերում մոտ են 

չափող անալիտիկ սարքերի զգայության ստորին շեմին: ∑α- ու β- ռադիոակտիվություն-

ներն ըստ առանձին տարածքների գտնվում են հետևյալ սահմաններում` բացահանք – 

∑α` 500-1060, ∑β` 580-1650, լցակույտ - ∑α`<630-1720, ∑β` <500-1240 Բկ/կգ: 

Վերջին տարիներին աշխարհի հանքարդյունաբերությունում և շրջակա միջավայ-

րի պահպանման բնագավառներում տեղի են ունեցել զգալի նորամուծություններ, որոնք 

http://www.geoteam.am/media/documents/Technical%20%20Reports/Impact%20Assessment%20Reports/Noise_Impact_Calculation_and_Assessment_arm.pdf
http://www.geoteam.am/media/documents/Technical%20%20Reports/Impact%20Assessment%20Reports/Noise_Impact_Calculation_and_Assessment_arm.pdf
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համաշխարհային հեղինակություն վայելող մասնագիտացած օտարերկրյա ընկերու-

թյունները ներդրել են Ամուլսարի հանքավայրի շահագործման նախագծում: 

 

<Ադամանդ-Կ> ՍՊԸ տնօրեն Հ.Հակոբյանի հարցադրմանը: 

 Ի պատասխան առ այն, որ պայթեցումները կազդեն Ջերմուկի հանքային ջրերի դե-

բիտի և որակի վրա, մեկ անգամ ևս պետք է նշել, որ այդ մտահոգությունը անհիմն է, 

քանի որ Ամուլսարի երկրաբանական մարմինը՝ հատկապես գագաթային զանգվածը, 

տարածականորեն և կառուցվածքային առումով կտրուկ տարանջատված է Արփա 

գետի ձորից և Ջերմուկի հանքային ջրերի հանքավայրից, որտեղ տեղակայված են հան-

քային ջրերի հորատանցքերը, իսկ նախագծվող պայթեցումների մարման առավելա-

գույն շառավիղը 65 մ–ից ոչ ավելին է, տես http://www.geoteam.am/media/documents/ 

Technical%20Reports/Impact%20Assessment%20Reports/Respponse_to_Stakeholder_Concerns_

GA_arm.pdf: Նշենք, որ Ջերմուկի հանքային ջրերը անսպառ չեն, ունեն սպառվող 

պաշարներ և տատանվող հոսքաքանակ (դեբիտ), որի պատչառով ապագայում դրանք 

կսպառվեն: 

 

 

ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ 

Կենսաբազմազանություն 

Ներկայացված նյութերի փաթեթին կցված են Ջերմուկի տարածքում գրանցված ՀՀ 

Կարմիր գրքում ընդգրկված բույսերի և կենդանիների տեսակների ցուցակներ (հավել-

վածներ 1 և 2), որտեղ ներգրավված տեսականու հիմնական մասը (հատկապես բույսերը) 

տարածականորեն կապված չեն Ամուլսարի ոսկեբեր քվարցիտների հանքավայրի հետ: 

Բացի այդ, Ջերմուկի տարածքի համար ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված 38 տեսակների 

ցուցակում անհասկանալիորեն մտցված են 12 տեսակներ (Onopordum cinereum, Cephalaria 

armeniaca, Gladiolus kotschyanus, Tulipa julia, Crataegus armena, Pyrus hajastana, P. sosnovskyi, P. 

zangezura, Rosa sosnovskiana, Sorbus kusnetzovii, S. takhtajanii, Linaria zangezura), որոնք 

2010թ.-ից (տե՛ս ՀՀ Կարմիր գիրքը) արդի լայն տարածման և այլ պատճառներով այլևս 

պահպանման կարիք ունեցող տեսակների կարգավիճակը կորցրել են: Այդ տեսակներից 

միայն մեկը (G. kotschyanus) լայն տարածված է Ամուլսարի տարբեր գոտիներում: 

2009-2010 թթ. 9 բուսատեսակների հավաքման ու վերատնկման իրականացված 

աշխատանքների միակ նպատակը տեսակների հավաքածուի ստեղծումն էր և ոչ ավելին: 

http://www.geoteam.am/media/documents/%20Technical%20Reports/Impact%20Assessment%20Reports/Respponse_to_Stakeholder_Concerns_GA_arm.pdf
http://www.geoteam.am/media/documents/%20Technical%20Reports/Impact%20Assessment%20Reports/Respponse_to_Stakeholder_Concerns_GA_arm.pdf
http://www.geoteam.am/media/documents/%20Technical%20Reports/Impact%20Assessment%20Reports/Respponse_to_Stakeholder_Concerns_GA_arm.pdf
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Անրադառնալով առանձին տեսակներին, նշենք, որ 2 տեսակի թրաշուշաններից 

նախագծվող ինֆրակառուցվածքի տարածքում գրանցված է միայն մեկը՝ ՀՀ Կարմիր 

գրքից (2010թ.) հանված G. kotschyanus-ը, իսկ հայաստանյան թրաշուշանը (G. hajastanicus) 

ուսումնասիրված տարածքներում գրանցված չէ: Համաձայն ՀՀ ֆլորայի 9-րդ հատորի այդ 

տեսակը հայտնի է հարակից տարածքներում: Ինչ վերաբերվում է օղակադիր պոպուլի-

կին (Corydalis verticillaris), ապա այն նույպես գրանցված չէ տարածքում, մանավանդ ևս որ 

համաձայն ՀՀ Կարմիր գրքի այն նկարագրված է միայն Հվ. Հայաստանի մի քանի տեղա-

մասերից՝ Գազանասար և Խուստուփ լեռնագագաթներ, Լեհվազ գյուղի և Բողաքարի 

միջև, Ճկնավոր լեռ: 

Ներկայացված գրությունում նույն ոճով անդրադարձ է կատարվել տարածքի 

ֆաունային. անհասկանալիորեն կցված է Ջերմուկի տարածքում գրանցված կենդանինե-

րի տեսականու ցուցակը: Ամուլսարի ֆաունայի հիմնական կարգաբանական միավոր-

ների ուսումնասիրությունների համապատասխան մասնագիտական ուսումնասիրու-

թյունների արդյունքները ներկայացված են: 

 

Ազդեցություն մթնոլորտի վրա  

Մթնոլորտի վրա ազդեցությունը բացահանքի շահագործման փուլում պայմանա-

վորված կլինի պայթեցումների և ավտոտրանսպորտի աշխատանքի արտանետումներով: 

Մթնոլորտում վնասակար արտանետումների ցրման հաշվարկները կատարվել են լայն 

կիրառվող համակարգչային “Ռադուգա” ծրագրով: 

Մթնոլորտում վնասակար նյութերի ցրման հաշվարկների արդյունքերը հաստա-

տում են, որ սպասվելիք գետնամերձ կոնցենտրացիաները գտնվելու են բնակելի գոտինե-

րի համար սահմանված նորմերում: Մանրամասն հաշվարկները բերված են ՇՄԱԳ 

հաշվետվությունում: 

Փոշու տարածման ազդեցությունը գնահատվել է Ուարդել Արմսթրոնգ Ինթերնեյշնլ 

ընկերության կողմից: Փոշու տարածումը կախված է մասնիկների չափից և ձևից, քամու 

արագությունից: Փոշու մեծ մասնիկները (30 միկրոնից մեծ), որը կազմում է ընդհանուր 

փոշու մոտ 95 տոկոսը, կնստեն փոշու աղբյուրից 100 մ վրա: Միջին չափի մասնիկները 

(10-30 միկրոն) կնստեն 200-500 մ հեռավորության վրա, իսկ փոքր մասնիկները (10 

միկրոնից փոքր) կարող են տարածվել 1000 մ սահմաններում: Փոշու խտությունը արա-

գորեն նվազում է տարածման և մթնոլորտում ցրման հաշվին: 
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Համաձայն նույն ուսումնասիրությունների հանքարդյունահանման կամ հանքա-

նյութի տեղափոխման ընթացքում հաշվի առնելով տեղանքին բնորոշ քամու առավե-

լագուն ուժգնությունը և ուղղությունը փոշու ցրումը լոկալ բնույթի է լինելու` ոչ ավել քան 

1 կմ: Կից հաշվետվությունը: 

Ազդեցություն ջրային ավազանի վրա 

Ջրային ավազանի վրա հնարավոր ազդեցությանը անրադարձ է կատարվել 

Սևանա լճի պահպանության հանձնաժողովի, Ք.Հովհաննիսյանի, Է. և Ա. Սաղաթելյան-

ների կողմից արված դիտողությունների և հարցադրումների պատասխաններում: 

Աղմուկ և վիբրացիա 

Բացահանքում նախատեսվող պայթեցման աշխատանքները ուղեկցվելու են 

աղմուկի և վիբրացիայի երևույթներով: Աղմուկի մակարդակի աճ դիտվելու է նաև ծանր 

տեխնիկայի և բեռնատար ավտոմեքենաների աշխատանքի ընթացքում: 

Աղմուկի և վիբրացիայի ազդեցությունը գնահատելու համար “Գեոթիմ” ՓԲԸ 

պատվերով նախագծային տվյալների հիման վրա Wardell Armstrong International և Eddie 

Jewell Acoustics միջազգային մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից կա-

տարվել են հաշվարկներ, որոնց համար հիմք են հանդիսացել Միջազգային Ֆինանսա-

կան Կորպորացիայի (ՄՖԿ) «Բնապահպանական, առողջապահական և անվտանգու-

թյան ձեռնարկով» սահմանված չափանիշները, մշակված ըստ Առողջապահության 

Միջազգային Կազմակերպության (ԱՄԿ) «Աղմուկը բնակավայրերում» ձեռնարկով 

սահմանված ստանդարտները: 

Հետազոտությունների և հաշվարկների արդյունքները կցված են հավելվածների 

մասում: Ըստ այդ աշխատանքների օդի ճնշումը պայթյունային ալիքի ճակատում և 

գրունտի վիբրացիան, ինչպես նաև թափանցող աղմուկի ձայնային ճնշման մակարդակ-

ները բնակելի գոտիներում չեն գերազանցել ՄՖԿ և ՀՀ գործող նորմերը: Կից հաշվետ-

վությունը: 

 

Ռադիացիոն անվտանգություն 

ՀՀ ՀԱԷԿ և ՀՀ ԿԱ ՄԱԿ ՊԿ ուսումնասիրությունների համաձայն տարածքում 

ռադիացիոն ֆոնը գտնվում է նորմերի սահմաններում, իսկ Radman Associates կողմից 

իրականացված ռադիոլոգիական հաշվետվության արդյունքները հաստատում են, որ 
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բնական ծագման ռադիոակտիվ նյութերից առաջացող հնարավոր մասնագիտական ճա-

ռագայթահարման դոզաները գտնվում են միջազգային նորմերի սահմաններում և 

տարածքի հողերի ռադիացիոն բնական ֆոնը ավելի ցածր է քան ՀՀ հողերի միջին ֆոնա-

յին արժեքները: Բացի այդ, ընկերությունը հանքավայրի շահագործման փուլում կկազմա-

կերպի շրջակա միջավայրի ճառագայթային մոնիթորինգ: Կից ՀՀ ԿԱ ՄԱԿ ՊԿ Ճառագայ-

թային անվտանգության վարչության եզրակացությունները: 

Ազդեցություն Ջերմուկի վրա 

Golder Associates-ը և Wardell Armstrong International-ը իրականցրել են Սյունիքի և 

Վայոց Ձորի մարզերի սահմանային Լիդիան Ինթերնեյշնլ Լիմիթեդ ԲԲԸ-ի կողմից նախա-

տեսվող բացահանքի շահագործման փուլում պայթեցումների հնարավոր ազդեցությունը 

Ջերմուկի մերձակայքի բնական աղբյուրների և Սպանդարյանի ու Կեչուտի ջրամբար-

ների վրա: Դիտարկվող աղբյուրները գտնվում են բաց հանքից 14 կմ հյուսիս-արևմուտք, 

Սպանդարյանի ջրամբարը` 8 կմ, իսկ Կեչուտը` 9 կմ հեռավորությունների վրա: 

Պայթուցիկի առավելագույն քանակը ընդմիջումներով կկազմի 44 կգ էմուլսիոն 

նյութ խոնավ փոսորակներում և 161 կգ ամոնիումի նիտրատի վառելիքայուղային միա-

ցություններ: 

Բացահանքերին բնորոշ ուղղահայաց պայթեցման համար կանխատեսված մաս-

նիկների առավելագույն արագությունները հաշվարկվել են ցնցումների մարման փորձ-

նական հարաբերակցության հիման վրա: Հիմնավորված է, որ պայթեցումները չեն կարող 

բացասական ազդեցություն ունենալ Սպանդարյանի և Կեչուտի ջրամբարների կառուց-

վածքային ամբողջականության, ինչպես նաև Ջերմուկի բնական աղբյուրների վրա: 
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1.0 ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Սույն տեխնիկական հուշագիրը պատրաստվել է ի պատասխան Ամուլսարի հանքային 

գործունեության հիմնական շահառուներին մտահոգող հարցերի: Մասնավորապես` «Գոլդեր 

Ասոշիեյթս Ինթերնեյշնլ» ընկերությունը (այսուհետ` Գոլդեր) մշակել է տեխնիկական պատասխաններ 

շահառուների կողմից բարձրացված հետևյալ երեք դիտողությունների և հարցերի վերաբերյալ` (1) 

պայթեցման ցնցումների արդյունքում առաջացած ազդեցություններ Ջերմուկի հանքային ջրի 

պաշարների և որակի վրա, (2) ընդհանուր ազդեցություն երկրի խմելու ջրի պաշարի և որակի վրա և (3) 

թե արդյոք պայթեցման աշխատանքների և ցնցումների հետևանքով կարող է առաջանալ երկրաշարժ` 

հանգեցնելով 1-ին և 2-րդ կետերում նկարագրված ազդեցությունների կամ վտանգելով Կեչուտի 

ջրամբարի աշխատանքը: Նմանատիպ պատասխան` պայթեցման ցնցումների հետևանքով 

շինություններին հասցված հնարավոր վնասին առընչվող շահառուների մտահոգությունների 

վերաբերյալ, մշակվել է Ուարդել Արմսթրոնգ Իննթերնեյշնլ ընկերության (ՈՒԱԻ) կողմից և այն 

ներառված է որպես սույն տեխնիկական հուշագրի Հավելված Ա:  

2.0 ՊԱՅԹԵՑՄԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ՋԵՐՄՈՒԿԻ ՄԵՐՁԱԿԱՅՔԻ ԲՆԱԿԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՎՐԱ 

Բնական աղբյուրներ են տարածված Ջերմուկ քաղաքի մերձակայքում, որը գտնվում է բացահանքից 15 

կմ հյուսիս-արևմուտք: Ջերմուկ քաղաքի և Ամուլսարի ծրագրի շրջակայքի ռեգիոնալ ստորգետնյա 



Գարի Փաթրիկ և Արմեն Ստեփանյան   09 փետրվարի 2012թ. 

Լիդիան Ինթերնեյշնլ Լիմիթեդ 2 113-81597ՏՏՀ 
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հոսքերը ցույց են տրված Նկար 1-ում: Թեև մենք չենք կարծում, որ պայթեցման աշխատանքները 

բացասական ազդեցություն կունենան Ջերմուկի աղբյուրների վրա, պարզապես այն փաստը, որ 

պայթեցման աշխատանքներ են իրականացվելու, կարող է որոշ անձանց մոտ ձևավորել կարծիք, որ 

պայթեցումը բացասական է ազդում աղբյուրների հոսքի վրա: Այդ մտահոգությունները մեղմացնելու 

նպատակով ցնցումների ազդեցությունների վերաբերյալ քննարկումը ներկայացված է ստորև: 

Պայթեցման արդյունքում վիբրացիայի առավելագույն մակարդակը չափվում է որպես մասնիկի 

առավելագույն արագություն, և այն փոփոխվում է` կախված դետոնացվող պայթուցիկի կշռից և 

պայթեցման կետի հեռավորությունից: 8 միլիվայրկյան (մվ) ընդմիջումով դետոնացիայի համար 

նախատեսված պայթուցիկի համար մասնիկի առավելագույն արագությունը նվազում է` կախված 

պայթեցման վայրի հեռավորությունից: 8 մվ-ից ավելի ժամանակային ընդմիջումներով պայթյունները 

միաժամանակ տեղի չեն ունենում և կոնստրուկտիվորեն չեն լրացնում իրար, ուստի չեն խթանի 

վիբրացիայի ուժեղացմանը: 

Կառույցների և բնական միջավայրի վրա պայթեցման արդյունքում առաջացած ցնցումների 

ազդեցությունները սովորաբար գնահատվում են պայթեցման վայրերին մոտ տեղակայված 

շինությունների վնասվածության տվյալների և դրանց համապատասխան վիբրացիայի չափումների 

տվյալների հիման վրա: Գոլդերը որոշակի հղում չի նշում բնական աղբյուրների վրա պայթեցումով 

պայմանավորված վիբրացիայի ազդեցությունների վերաբերյալ, սակայն մենք գտել և ուսումնասիրել 

ենք խորքային հորերի վրա պայթեցման ցնցումների ազդեցությունների բազմաթիվ 

հետազոտություններ: Թեև մենք չունենք տվյալներ Ջերմուկի բնական աղբյուրների վերաբերյալ, այս 

առումով կան նմանություններ խորքային հորերի և բնական աղբյուրների միջև, հատկապես, եթե 

աղբյուրի վրա ջրի ելքը հեշտացնելու նպատակով տեղադրվել է փական: 

Խորքային հորերում պայթեցման ազդեցությունների հետազոտությունների ամփոփ արդյունքները 

ներկայացվել են Սասքայնդի կողմից (2000թ.): Այս հետազոտություններում պայթեցման ցնցումների 

ժամանակ մասնիկների առավելագույն արագությունները պայթեցման գոտուն մինչև 17 մ (56 

ոտնաչափ) մոտ խորքային հորերի համար կազմել են վայրկյանում 13-635 մմ/վ (0.5-25 դույմ): 

Հետազոտություններից մեկում (Suskind, et al.) պայթեցման առաջին նշանները ներառել են հորի 

ցեմենտյա փականի վնասումը, որը գրանցվել է 119 մմ/վ-ի (4.7դույմ/վ) դեպքում, իսկ բոլոր մնացած 

դեպքերում, երբ մասնիկների չափված առավելագույն արագությունները եղել են 635 մմ/վ (25 դույմ/վ), 

հորերը դիմացել են ճնշմանը, իսկ հորերի փականը չի վնասվել: Սասքայնդը (2000թ.) ստորգետնյա 

կառուցվածքների, այդ թվում` խորքային հորերի և խողովակաշարերի համար` որպես մասնիկների 

առավելագույն արագություն դիտարկել է 127 մմ/վ-ը (5 դույմ/վ):  
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Բացահանքերում ուղղահայաց պայթեցման համար բնորոշ մասնիկների կանխատեսված 

առավելագույն արագությունները հաշվարկվել են վիբրացիայի մարման էմպիրիկ հարաբերակցության 

հիման վրա (ISEE, 1998), որը ներկայացված է ստորև. 

𝑉 = 𝐻 (
𝐷

𝑊0.5)
−1.6

,  որտեղ 

 V-ն մասնիկների առավելագույն արագությունն է` միլիմետրերով վայրկյանում 

(մմ/վ), 

 D-ն պայթուցիկի պարպման վայրից դիտարկման կետը եղած հեռավորությունն է 

(մ), 

 W-ն պայթուցիկի առավելագույն կշիռն է կիլոգրամներով (կգ), որը պայթեցվում է  8 

միլիվայրկյան (մվ) ընդմիջումներով:  

 H-ը  գետնի ռեակցիայի գործակիցն է և ունի հետևյալ արժեքները` 

 Տիպիկ տվյալների ստորին սահման` H = 172 

 Տիպիկ տվյալների միջին արժեք`H = 1140 

 Տիպիկ տվյալների վերին սահման`H = 1752 

Մենք հասկանում ենք, որ հանքի շահագործման նպատակով նախատեսվում է օգտագործել երկու 

տեսակի պայթուցիկներ` ամոնիումի նիտրատի վառելիքայուղային միացություններ (ԱՆՎՅ) և 

էմուլսիոն պայթուցիկներ: Պայթուցիկի առավելագույն քանակը ըստ ընդմիջումների ակնկալվում է, որ 

կկազմի 161 կգ էմուլսիոն նյութ խոնավ փոսորակներում և 38.5 կգ ԱՆՎՅ չոր փոսորակներում:  

Շահագործվող բացահանքից Ջերմուկ քաղաքը գտնվում է մոտ 12 կմ հեռավորության վրա: Ելնելով 

վերը նշված պայթեցման ցնցումների մարման հարաբերակցություններից, նախապայթյունային 

յուրաքանչյուր ընդհատման ժամանակահատվածի պայթուցիկի կշռից և Ջերմուկի ու հանքի միջև 

ընկած հեռավորությունից` մասնիկների ակնկալվող առավելագույն արագությունները հանքում 

իրականացված պայթեցումների պատճառով Ջերմուկում կկազմեն մոտ 0.003 - 0.03 մմ/վ:  Այս թիվը 

մոտ 4 կարգ (10 000 անգամ) պակաս է, քան ցնցումների նկատմամբ խորքային հորերի և ստորգետնյա 

կառույցների դիմացկունության աստիճանը (Suskind, 2000): Ավելին, ցանկացած պայթյունի կետի 

անվտանգ հեռավորությունը մոտակա հորից, 127 մմ/վ մասնիկների առավելագույն արագությամբ 

ցնցումների նկատմամբ դիմացկունության համար հաշվարկվել է մոտ 65մ (վերին սահմանի 

հեռավորությունը բնորոշ ուղղահայաց պայթեցման դեպքում): Համեմատելով` կարելի է եզրակացնել, 

որ Ջերմուկ քաղաքը 12 կմ հեռու է, այսինքն` մոտ 200 անգամ գերազանցվում է պայթեցման 

աշխատանքների տարածքից անվտանգ հեռավորությունը:  
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Թեև մենք չենք կարծում, որ պայթեցման աշխատանքները բացասական ազդեցություն կունենան 

Ջերմուկի աղբյուրների վրա, պարզապես այն փաստը, որ պայթեցման աշխատանքներ են 

իրականացվելու, կարող է որոշ անձանց մոտ ձևավորել կարծիք, որ պայթեցումը բացասական է 

ազդում աղբյուրների հոսքի վրա: Նմանատիպ դժգոհություններ են հայտնում բնակավայրերի հորերի 

տերերը կենցաղային ջրի հորերի վրա պայթեցման ազդեցությունների վերաբերյալ: Մաթիսոնը և այլ 

հեղինակներ (1997) ամփոփել են ջրհորերի վրա պայթեցման ազդեցությունների մասին 

ամենատարածված դժգոհությունները, դրանց հնարավոր պատճառները, պայթեցման և 

դժգոհությունների պատճառների միջև եղած կապը: Այս հոդվածում ասվում է. 

«Հավանաբար ամենահաճախակի արծարծվող դժգոհությունը` կապված պայթեցման հետ, այն է, որ 

հորը չորացել է: Նաև տարածված են ստորգետնյա ջրերի պաշարների կրճատման հետ կապված 

դժգոհությունները: Պայթեցումը չի կարող հանգեցնել հորերի չորացման կամ կրճատել հորում 

պարունակվող ջրի պաշարները: 

Ջրհորերի հնարավոր ելքերի հետ կապված հիմնական դժգոհությունները ներառում են ելքի 

ծավալների կրճատումը, ջրում և/կամ ջրագծերում օդի առկայությունը, պոմպի վնասվածությունը, 

հորի ֆիլտրի կամ հորատանցքի վնասվածությունը:  

Սույն խնդիրների հետազոտման և հիմնական պատճառների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այս 

դժգոհությունների մեծ մասը կապված չէ պայթեցման հետ և փաստերը ցույց են տալիս, որ 

պայմանավորված է բնական միջավայրի գործոններով, խորքային հորի ոչ ճիշտ կառուցումով կամ 

մինչ պայթեցումը հորի վնասված և վերականգնում պահանջող կառուցվածքներով»: 

3.0 ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՋՐԻ ՈՐԱԿԻ ՎՐԱ 

Մոտակա Կեչուտի ջրամբարի կամ Որոտան գետի, Սպանդարյան ջրամբարի ու մոտակա գյուղերի ջրի 

որակի վրա հնարավոր ազդեցությունները կվերահսկվեն ծրագրային, ինչպես նաև նախագծային և 

ինժեներական վերահսկողական միջոցներով, որոնք նախատեսված են կույտային տարրալվացման և 

հանքաքարի մշակման հրապարակների համար, լցակույտի տարածքի նախագծերով և տեղամասի 

ջրահեռացման պլանով, որը կներառի մակերեսային ջրերի հեռացման, հակասելավային և 

հակաէռոզիոն միջոցառումներ: Ի հավելումն, Ծրագրում` բոլոր տեղամասերին կից, կներառվեն 

ստորգետնյա ջրերի և մշակման լուծույթների մոնիտորինգի համակարգեր, որոնք 

կհամապատասխանեն նմանատիպ հանքային գործունեության համար նախատեսված պահանջներին 

և փորձառությանը: Ջրի որակի վրա պայթեցման և հանքային գործունեության հետևանքով հնարավոր 
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ազդեցությունները ներկայացված են ստորև: Նկար 1-ում ցույց է տրված հիմնական ջրային օբյեկտների 

նկատմամբ Ամուլսարի ծրագրի տեղամասերի տեղակայվածությունը: 

3.1 Պայթեցման արդյունքում ազդեցություններ ջրի որակի վրա 

ԱՄՆ-ում կառույցների համար սահմանված ցնցումների նկատմամբ դիմացկունությունը կազմում է 5 

մմ/վ - 50 մմ/վ (0.5 դույմ/վ - 0.2 դույմ/վ): Սույնը վերցված է Միացյալ Նահանգների Ընդերքի վարչության 

հետազոտությունից (Suskind, et al., 1980):  Այն նաև հիմք է հանդիսանում ԱՄՆ-ի` Մակերեսային 

հանքավայրերի շահագործման գրասենյակի մշակած ածխահանքերի պայթեցման ցնցումների 

կանոնակարգերի համար: Այդ ստանդարտները սահմանվել են պայթյունի ցնցումներից բնակելի 

շինությունների վրա առաջացած կոսմետիկ գծային ճաքերը կանխելու նպատակով: Կոմունալ 

կառույցների կամ բնակելի շենքերի կառուցվածքային ամբողջականությունը խախտելու համար 

կպահանջվեն շատ ավելի ուժեղ ցնցումներ, քան վերը նշված սահմանային արժեքները: 

Սասքայնդը (2000թ.) թվարկում է ԱՄՆ-ի Ընդերքի վարչության (ԱՄՆ ԸՎ) կատարած հեազոտության 

հիմնական արդյունքերը` 

 «Ճաքերի առաջացմանը նպաստող ամենացածր սահմանային արժեքը ըստ բոլոր 

հետազոտությունների 13 մմ/վ (0.51 դույմ/վ) է, 

 ԱՄՆ ԸՎ-ան կողմից սահմանված ամենացածր արժեքը, որը կարող է բերել սվաղի 

ճաքի լայնացման, 18 մմ/վ (0.72 դույմ/վ) է, 

 ԱՄՆ ԸՎ-ան կողմից սահմանված ամենացածր արժեքը, որը կարող է բերել պատը 

երեսպատող մակերևույթին առաջացած ճաքի լայնացման, 20 մմ/վ (0.79 դույմ/վ) է, 

 ԱՄՆ ԸՎ-ան կողմից սահմանված ամենացածր արժեքը, որը կարող է բերել բետոնե 

շարվածքի (նաև կոչվում է բետոնե աղյուս) ճաքի, 162 մմ/վ (6.37 դույմ/վ) է: 

Ելնելով վերը նշված պայթեցման ցնցումների մարման հարաբերակցություններից և հաշվի առնելով, 

որ պայթուցիկի յուրաքանչյուր լիցքավորման առավելագույն կշիռը 161 կգ է, կոսմետիկ վնաս 

պատճառող ցնցումների սահմանային արժեքները ապահովող հեռավորությունը պայթեցման կետից 

կարող է տատանվել 70-ից մինչև 300 մետր: Այս հեռավորությունից ավելի մեծ հեռավորության 

դեպքում մասնիկների առավելագույն արագության նվազման արդյունքում կդիտարկվեն շատ ավելի 

ցածր արժեքներ, քան սահմանային արժեքը, որոնց դեպքում, հետազոտությունները ցույց են տվել, որ 

կառույցները աննշան կվնասվեն: Կեչուտի ջրամբարի պատվարը գտնվում է բացահանքից 9 կմ 

հեռավորության վրա, ուստի անհնարին է նույնիսկ պատկերացնել, որ հանքի պայթեցման 

աշխատանքները կարող են ազդել պատվարի կառուցվածքային ամբողջականության վրա: Մենք 

հասկանում ենք, որ Ազգային նշանակության խմելու ջրի լիճը (Սևանա լիճ) ջուր է ստանում Կեչուտի 
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ջրամբարին միացված թունելներով: Կեչուտի ջրամբարը իր հերթին կապված է Սպանդարյանի 

ջրամբարի հետ: Գոլդերը հաշվի է առել այն փաստը, որ ջրի ինքնահոս հոսք չի ապահովվում 

Սպանդարյանի ջրամբարից դեպի Կեչուտի ջրամբար, որը պայմանավորված է շինարարության 

ժամանակ ի հայտ եկած խնդիրներով: Սպանդարյանի ջրամբարը գտնվում է բացահանքից 8 կմ, իսկ 

Կեչուտի լիճը 9 կմ հեռավորության վրա, ուստի հիմնավոր չի լինի մտածել, թե բացահանքում 

պայթեցումը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ թե’ Սպանդարյանի ջրամբարի, կամ թե’ 

Կեչուտի ջրամբարի ջրային մարմիններից որևէ մեկի կառուցվածքային ամբողջականության 

խախտման առումով, հետևաբար նաև ազդել Ազգային նշանակության խմելու ջրի պաշարի` Սևանա 

լճի վրա: 

3.2 Ամուլսարի ծրագրի իրականացման արդյունքում ազդեցություններ ջրի որակի 

վրա 

Ամուլսարի ծրագրի իրականացման արդյունքում հանքային գործունեության հետևանքով ջրի որակի 

վրա կարող են սպասվել տարբեր ազդեցություններ: Այդ ազդեցությունները կանխելու համար 

Լիդիանը/Գեոթիմը և իր խորհրդատու կազմակերպությունները որպես պլանավորման և նախագծման 

մաս Ծրագրի տարբեր բաղադրիչների համար կներառեն ծրագրային և նախագծային մոնիտորինգ և 

վերահսկման գործողություններ, որոնց միջոցով կվերահսկվի ջրի որակի վրա բոլոր 

ազդեցությունները: Ջրի որակի վրա բացասական ազդեցության ամենամեծ պոտենցիալ ունեցող 

հանքային գործունեությունը ներառում է` (1) Քիմիական և այլ նյութերի տեղափոխումը Ծրագրի 

տարածք, (2) կույտային տարրալվացման հրապարակի գործունեությունը, (3) դատարկ ապարների և 

կուտակումների կառավարումը, (4) բացահանքի, դեպի հանք տանող ճանապարհների և այլնի հետ 

կապված շինարարական աշխատանքները, (5) ճամբարի հետ կապված և վարչական այլ 

աշխատանքների իրականացումը:   

3.2.1 Քիմիական և այլ նյութերի կառավարում և տեղափոխում 

Լիդիանը կկիրառի քիմիական և այլ նյութերի անվտանգ կառավարման և տեղափոխման 

գործընթացներն ու կանոնակարգերը` դեպի Ծրագրի տարածք դրանք տեղափոխելիս, 

պահեստավորելիս և Ծրագրի տարբեր տեղամասերում դրանք օգտագործելիս: Լիդիանը մտադրված է 

ստորագրող կողմ դառնալ Ցիանիդի կառավարման միջազգային օրենսգրքին (ՑԿՄՕ) և սկսել է 

պատրաստել նախնական ներքին աուդիտի կանոնադրությունը, որը բացառապես ուղղված է ցիանիդի 

անվտանգ կառավարմանը: Այլ նյութերի և քիմիական միացությունների, այդ թվում` 

վառելիքաքսայուղերի, պայթուցիկների և ընդհանուր մատակարարման նյութերի համար լրացուցիչ 

կանոնակարգեր և գործընթացներ կմշակվեն մինչ հանքային գործունեությունը սկսելը: Ընկերությունը 
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նաև կիրականացնի հանքափորների նոր վերապատրաստում և նախապատրաստում ԱՄՆ-ի 

Հանքագործական անվտանգության և առողջապահական վարչության (ՀԱԱՎ) կողմից նման 

գործընթացների համար ընդունված կանոնակարգերի համաձայն, որի նպատակն է համոզվել, որ 

հանքափորները պատշաճ վերապատրաստված են և ի վիճակի են աշխատելու կամ գործ ունենալու  

հանքագործության մեջ և Ամուլսարի ծրագրի համար ոսկու մշակման գործում կիրառվող քիմիական և 

այլ նյութերի հետ:  

3.2.2 Կույտային տարրալվացման հրապարակի աշխատանքներ 

Կույտային տարրալվացման հրապարակը (ԿՏՀ) 6-րդ տեղամասում կազմված է կույտային 

տարրալվացման հարթակի բարդ միջնաշերտից, բարդ կրկնակի միջնաշերտով մշակման 

ավազաններից և Ադսորբցիոն-Դեսորբցիոն-Ռեգենարացիոն (ԱԴՌ) կայանից, որը տեղակայված է 

փոքր թեքության հարթավայրի վրա` Որոտան գետի արևելյան մասում: Կույտային տարրալվացման 

հարթակը և առնչվող կառուցվածքները կնախագծվեն, կշահագործվեն և շահագործումից դուրս 

կբերվեն ՑԿՄՕ ուղեցույցների համաձայն: ԱԴՌ կայանին և ԿՏՀ-ին առընչվող անհրաժեշտ 

հարմարանքները ներառում են դիզելային գեներատորներ, վառելիքի պահեստավորման, 

ռեագենտների և ցիանիդի պահեստավորման տարրաներ և համապատասխան սարքավորումներ, 

ինչպես նաև առնչվող ԱԴՌ կայանի շինությունները: ԱԴՌ կայանի բոլոր բաղադրիչների համար 

երկրորդային հարմարանքները նույնպես կներառվեն նախագծում. դրանք հիմնականում կընդգրկեն 

բետոնե և/կամ գեոմեմբրանային միջնաշերտի հարթությամբ կուտակիչ դիմհար ավազաններ 

արտահոսքը վերահսկելու և կուտակելու նպատակով:  Բարդ միջնաշերտով անձրևաջրերի ավազանը 

նախագծով նախատեսվել է տեղադրել մշակման ավազաններից ներքև` հորդ անձրևների, ձնհալի 

ջրերի և հանքային գործունեության ընդհատման ժամանակ, օրինակ` էլեկտրականության անջատման 

դեպքում` հոսքաջրերի կուտակման համար: Մշակման և անձրաջրերի ավազանները ներկայում 

նախագծվել են այնպես, որ կարողանան տեղավորել հարթակի և կուտակման ավազանների 

մակերեսից 100 տարի 24-ժամ շարունակ հոսող ջրերի 150%-ը: Շինարարին հանձնվող վերջնական 

նախագծով կհաստատվի, որ  մշակման և անձրևաջրերի ավազանները նաև ապահով են կլիմայական 

տվյալների բազայում նշված ամենախոնավ ամսի ներհոսքերը տեղավորելու առումով: Ծրագրի 

իրականացման ժամանակ արտակարգ իրավիճակի համար լրացուցիչ կերպով նախագծում ներառվել 

է կավային շերտով արտահոսքի ավազան անձրևաջրերի ավազանի ներքևում, որում պետք է 

կուտակվեն ԿՏՀ-ի կուտակման ավազանների համակարգից ցանկացած հնարավոր արտահոսքի 

ջրերը, որոնք գերազանցում են Ծրագրի` նախագծային վերը նշված չափանիշները: 
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Բացի այս նախագծային լրացումներից, կույտային տարրալվացման հարթակի և մշակման 

ավազանների համար նախատեսվում են արտահոսքի կուտակման և վերականգնման համակարգեր 

(ԱԿՎՀ), արտահոսքի գրանցման համակարգեր, որոնք կծառայեն ԿՏՀ համակարգերից որևէ 

արտահոսքի գրանցման առաջնային միջոց: ԱԿՀՎ համակարգերը նախագծվել են ավազաններում` 

վերին գլխավոր միջնաշերտից արտահոսած լուծույթները կուտակելու և վերականգնելու (այսինքն` 

հետմղում) նպատակով, ինչպես նաև համոզվելու համար, որ ստորին երկրորդային միջնաշերտում 

չկա հիդրավլիկ ճնշում, արդյունքում հնարավոր արտամղումը նվազագույնի հասցնելու նպատակով: 

Հետագայում մոնիտորինգն ու վերահսկումը կիրականացվի ԿՏՀ-ի և Որոտան գետի միջև հոսանքով 

ներքև ընկած ստորգետնյա ջրերի մոնիտորինգի հորերի միջոցով: ԿՏՀ-ի նախագծի, արտահոսքի 

գրանցման և ԱԿՎՀ մոնիտորինգի բաղադրիչների մանրամասները ներառված են Գոլդերի 

պատրաստած տեխնիկական հուշագրում (Գոլդեր, նոյեմբեր և դեկտեմբեր, 2011թ.): ԿՏՀ-ից ներքև 

գտնվող մակերեսային ջրերից ամենամոտը, որը կարող է ենթարկվել ազդեցության, 1200 մ արևելք 

ընկած Որոտան գետն է: Վերը նշված նախագծային հավելումները լավագույն գործառնական 

պրակտիկայի հետ կկանխարգելեն ազդեցությունները շրջակայքի ստորգետնյա ջրերի կամ Որոտան 

գետի ջրերի վրա: Ամբողջական նախագիծը և մոնիտորինգի համակարգերի մասին 

մանրամասնությունները կներկայացվեն Բանկային վարկունակության գնահատման (ԲՎԳ) 

փաստաթղթում: 

3.2.3 Դատարկ ապարների և կույտերի կառավարում 

Ծրագիրը կներառի լցակույտերի և բուսական շերտի կուտակների (բուսահող և տեղային բուսական 

ծածկ) կառավարումը, որոնք կօգտագործվեն տարածքի բուսածածկի վերականգնման համար: 

Ինժեներական վերահսկիչ գործողություններ կառաջարկվեն մակերեսային և ստորգետնյա ջրերի վրա 

դատարկ ապարների և կույտերի հետ կապված ազդեցությունները կառավարելու նպատակով: Այս 

ինժեներական վերահսկիչ գործողությունների նախագծումը կապված կլինի ընթացիկ դատարկ 

ապարների երկրաքիմիական նկարագրությունից և ինժեներական նախագծերը այնպես 

կիրականացվեն, որպեսզի կանխարգելվեն  լցակույտերից և/կամ բուսական շերտից հոսող թթվային 

դրենաժային ջրերի և մետաղների արտահոսքի հետ կապված հնարավոր ազդեցությունները: Այդ 

վերահսկիչները կարող են ներառել լցակույտերից, կուտակման ավազաններից, պասիվ կամ գործող 

ջրի վերամշակման կայանից մակերեսային ջրահեռացման ջրանցքներից և նստվածքային 

ավազաններից դեպի ներքև հոսքը վերահսկելու և կառավարելու նպատակով նախատեսված  փակ 

դրենաժներ: Ամբողջական նախագիծը և մոնիտորինգի համակարգերի մասին 

մանրամասնությունները կներկայացվեն Բանկային վարկունակության գնահատման (ԲՎԳ) 

փաստաթղթում: 
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3.2.4 Բացահանքի և մոտեցնող ճանապարհների շահագործում 

Ծրագիրը կներառի բացահանքի փուլային զարգացումը և մոտեցնող ճանապարհների ու կոնվեյերային 

համակարգերի կառուցումը դատարկ ապարների և հանքաքարի տեղափոխման համար 

համապատասխանաբար դեպի դատարկ ապարների համար հատկացված վայր և կույտային 

տարրալվացման հրապարակ:  Ինժեներական վերահսկիչ գործողություններ կներառվեն նախագծում 

և կիրականացվեն Լիդիանի կողմից ջրի որակի վրա ազդեցությունները կանխարգելելու նպատակով: 

Լիդիանը/Գեոթիմը կմշակի պայթուցիկների կառավարման ծրագիր ԱՆՎՅ-ների պատշաճ 

պահեստավորման, տեղադրման և պայթյունների կառավարման համար, վերջինը` պայթեցումները 

վերահսկելու և ոչ լիարժեք պայթեցումները սահմանափակելու նպատակով, որը թույլ կտա խուսափել 

մակերեսային և ստորգետնյա ջրերի վրա ազդեցություններից: Մակերեսային ջրերի կառավարումը 

կներառի մակերեսային ջրերի հեռացումը և խախտված տարածքների հարակից տեղամասերի 

վերահսկումը` որի շնորհիվ կկանխվի ազդեցության չենթարկված հոսքաջրերի աղտոտվելը և 

կիրականացվի ազդեցության ենթարկված ջրերի պարունակության վերահսկման գործընթացը: 

Հանքաշահագործման արդյունքում ազդեցության ենթարկվող տեղամասերը, որոնք պետք է 

վերահսկվեն, ներառում են հանքային փոսորակները, մոտեցնող ճանապարհները, կոնվեյերային 

միջանցքը, դատարկ ապարների կուտակման վայրերը և կույտային տարրալվացման հրապարակը: 

Ամբողջական նախագիծը և մոնիտորինգի համակարգերի մասին մանրամասնությունները 

կներկայացվեն Բանկային վարկունակության գնահատման (ԲՎԳ) փաստաթղթում:. 

3.2.5 Ճամբարի տեղամասի աշխատանքներ 

Ծրագիրը կներառի հանքային ճամբարի և վարչական տեղամասի հիմնումը` աշխատողներին 

կացարանով ապահովելու նպատակով: Այս տեղամասը պլանավորվում է տեղակայել ԿՏՀ-ի 

մոտակայքում` Գորայքից դուրս եկող ճանապարհի երկայնքով: Հանքային ճամբարի տեղամասը 

կներառի ինժեներական վերահսկիչ միջոցառումներ ճամբարի կենցաղային աղբի և կեղտաջրերի 

կառավարման նպատակով: Ամբողջական նախագծի մանրամասնությունները կներկայացվեն 

Բանկային վարկունակության գնահատման (ԲՎԳ) փաստաթղթում: 

4.0 ՊԱՅԹԵՑՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԵՐԻ ՎՐԱ 

Երկրաշարժերի մեծ մասի առաջացման պատճառ են երկրակեղևում բեկվածքների երկայնքով 

շարժումները, որոնք, ենթադրվում է, որ հարուցվում են մի կետից, որը կոչվում է երկրաշարժի օջախ, 

էպիկենտրոն կամ հիպոկենտրոն: Ֆոկալ (օջախի) խորությունը գետնի մակերևույթից կարող է կազմել 

տասից մինչև մի քանի հարյուր կիլոմետրեր, որը շատ ավելի է, քան բացահանքի խորությունը կամ 

ցանկացած պայթեցման կետի խորություն: Օրինակ` նվազագույն ֆոկալ խորությունը 5 մագնիտուդի 
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երկրաշարժերի համար Հյուսիսային Ամերիկայի արևելյան մասում հաշվարկվել է մոտ 3.0 կմ 

(Alexander and Zamani, 2002).  Ի հակադրություն նշվածի շահագործվող բացահանքի խորությունը 150 մ 

է, որ մեկ կարգով պակաս է հաշվարկված` մակերեսային միջին ուժգնության երկրաշարժի ֆոկալ 

խորությունից: 

Հոքինսը (2000թ.) նշում է, որ հայտնի է, որոշ երկրաշարժերը ազդել են Ապալաչյան հարթավայրի ոչ 

խորը ստորգետնյա հոսքերի վրա: Հոքինսը նաև բերում է մի օրինակ, երբ 5.2 մագնիտուդով 

երկրաշարժի հետևանքով 1998թ.-ին Փենսիլվանիա նահանգի Ջեյմսթոուն քաղաքի որոշ հորեր 

ջրազրկվել են: Օրիարդը (1999թ.) օրինակներ է բերում 1964թ.-ի Ալյասկայի` 9.2 մագնիտուդով 

երկրաշաժի մասին, որի հետևանքով հորերում ջրի մակարդակի կտրուկ տատանումներ են գրանցվել 

(Kramer, 1996): Հոքինսը նշում է, որ 1.0 մագնիտուդով երկրաշարժի ժամանակ ազատված էներգիայի 

քանակը մոտավորապես համարժեք է 90 000 կգ պայթուցիկի յուրաքանչյուր պայթեցման դեպքում, իսկ 

5.0 մագնիտուդով երկրաշարժի ժամանակ ազատվում է մոտ 10 000 անգամ ավելի էներգիա, քան 1.0 

մագնիտուդով երկրաշարժի ժամանակ: Քանի որ բացահանքում առավելագույն ենթադրվող 

պայթուցիկի քանակը, որը լիցքավորվում է յուրաքանչյուր ընդմիջման ժամանակ 161 կգ է, պայթյունի 

ժամանակ ազատված էներգիան մագնիտուդի շատ կարգերով պակաս է, քան երկրաշարժի ժամանակ 

ազատված էներգիան: 

Քանի որ ոչ խորը երկրաշարժերը առաջանում են շատ ավելի մեծ խորություններում և դրանց շնորհիվ 

ազատված էներգիայի քանակը շատ կարգերով ավելի է, քան բացահանքի տիպիկ պայթեցման 

ժամանակ ազատված էներգիան, մենք կարծում ենք, որ բացահանքում պայթեցումները չեն հարուցի 

երկրաշարժեր, և մասնավորապես` տեղի ունեցած երկրաշարժերի մագնիտուդները պայմանավորված 

են ջրհորերում դիտարկված ջրի մակարդակի տատանումներով: Հետևաբար, քանի որ պայթեցումը չի 

կարող առաջացնել երկրաշարժեր, պայթեցման արդյունքում Կեչուտի ջրամբարը կամ Սպանդարյան 

ջրամբարը ոչ մի ազդեցության չի ենթարկվի: 

5.0 ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Նախատեսված ինժեներական նախագծային լուծումները, վերահսկիչ միջոցառումներն ու 

գործընթացները, ինչպես քննարկվում է սույն տեխնիկական հուշագրում, Սպանդարյան ջրամբարից և 

Կեչուտի ջրամբարից հանքի և նրա տեղամասերի ունեցած հեռավորության հետ մեկտեղ ապահովում 

են պատշաճ վերահսկման համակարգ` ջրի որակի վրա ազդեցությունները կանխարգելելու համար:   

Մասնավորապես` ինչպես ներկայացված է սույն տեխնիկական հուշագրում, եթե նախագիծը, 

վերահսկիչ միջոցառումներն ու գործընթացները պատշաճ իրականացվեն Լիդիանի/Գեոթիմի կողմից 
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Ջերմուկի հանքային ջրի պաշարներին և որակին վտանգ չի սպառնա: Ի հավելումն, Ազգային խմելու 

ջրի լիճը (Սևանա լիճ) և ջրի որակը, ընդհանուր առմամբ, չեն տուժի թե ռեգիոնալ և թե լոկալ 

տեսակետից: Պայթյուններն ու ցնցումները, ըստ հաշվարկների, այնպիսի ուժգնություն չեն ունենա, 

որպեսզի հարուցեն երկրաշարժեր, որոնք էլ հետագայում կազդեին թե’ Ջերմուկի հանքային ջրի վրա և 

թե’ վտանգի կենթարկեին Կեչուտի կամ Սպանդարյանի ջրամբարները: 

6.0 ՀՂՈՒՄՆԵՐ 

Alexander, S.S., and A. Zamani.  2002.  Magnitude-Dependent Minimum Focal Depth for Earthquakes in Easter 
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ՄԿՂ` Արմեն Ստեփանյան 

Լիդիան Ինթերնեյշնլ Լիմիթեդ, 

1-ին հարկ – Քյափսթն Հաուզ 

Սբ. Հելիեր, 

Ջերսի 

JE2 4ZY             
 

 

Ամուլսարի բաց հանքի պայթեցումների հարուցած ցնցումների մակերեսային գնահատում ըստ 

շինություններին հասցվող հնարավոր վնասների 

 

 

Պայթեցման ժամանակ գետնի վիբրացիան չափված տվյալ կետում կախված է պայթուցիկի քանակից և 

այդ կետի ու պայթյունի կետի միջև եղած հեռավորությունից: Պայթուցիկի քանակների մեծացմանը 

զուգահեռ կմեծանա ցնցման ինտենսիվությունը, իսկ մոնիտորինգի կետի (և/կամ զգայուն ընդունիչ) և 

պայթյունի կետի 

միջև եղած հեռավորության կրճատմանը զուգահեռ ցնցման ինտենսիվությունը կնվազի: Պայթուցիկի 

այն քանակը, որը պայթեցվում է ժամանակի մեկ որոշակի ակնթարթում, համարվել է առավելագույնը, 

կամ Առավելագույն Ակնթարթային Լիցք (ԱԱԼ): 
 

Շատ պայթյուններ իրականացվում են տարբեր փոսորակներից և այս դեպքում պայթյունները կարող են 

ընդմիջումներ ունենալ յուրաքանչյուր փոսորակի պայթյունի պատճառով, որը կատարյալ ձև է 

վիբրացիան կրճատելու համար: Այնուամենայնիվ, պետք է հիշել, որ ըստ ընդունված «8 միլիվայրկյանի 

կանոն»-ի` այն փոսորակները, որոնցից պայթյունները իրականացվում են 8մվ ընդմիջումներով, 

համարվում են միաժամանակ տեղի ունեցող պայթյուններ: Հետևաբար ԱԱԼ-ը նվազեցնելու համար 

պայթուցիկները պետք է լիցքավորել առնվազն 8մվ ընդմիջումներով: 

 

Հանքում նախատեսվում է օգտագործել երկու տեսակի պայթուցիկներ` ԱՆՎՅ` չոր փոսորակներում և 

էմուլսիոն պայթուցիկներ` խոնավ փոսորակներում: ԱԱԼ-ն նախատեսվում է 161կգ` թե' ԱՆՎՅ-ի և թե' 

խոնավ փոսորակներից պայթեցման դեպքում: Բաց հանքից քննարկվող քաղաքի (Ջերմուկ) 

հեռավորությունը մոտ 15կմ է: Մոտակա գյուղը (Գորայք) գտնվում է մոտ 5կմ հեռավորության վրա է: 

Միացյալ Նահանգների Ընդերքի վարչության բանաձևի համաձայն` 

 

V= 1140 (√Q/R)1.6 , 

 

որտեղ V-ն մասնիկների առավելագույն արագությամբ (մմ/վ) ցնցումն է, Q-ն` ԱԱԼ (կգ) է և R-ը` 

պայթյունի կետի և հնարավոր վնասի կետի միջև եղած հեռավորությունը (մ): 
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Ջերմուկի առընչությամբ` V = 0.0138մմ/վ վատագույն սցենարի` 161կգ պայթուցիկի դեպքում: Գետնի 

վիբրացիայի այդպիսի ինտենսիվությունը հնարավոր չի լինի գրանցել գեոֆոնի միջոցով: Գորայքի 

առընչությամբ` V= 0.0802: 
 

Սահմանվում են ցնցումների նախընտրելի սահմաններ սովորաբար հետևյալ կառույցների համար` 

 

 Հատուկ նշանակության պատմական և հուշարձանային կառույցների համար` 2մմ/վ, 
 

 Տների և ցածր բնակելի առևտրային շինությունների համար` 10մմ/վ, 
 

 Երկաթբետոնե և պողպատե կառուցվածքներով առևտրային/արդյունաբերական շինությունների 

համար` 25 մմ/վ: 

 

 

Ընդունված է բնակելի շինությունների մեծ մասի համար ունենալ 5մմ/վ-ից պակաս ցնցումներ: 161կգ 

ԱԱԼ-ի դեպքում մասնիկների առավելագույն արագությունը սպասվում է 2մմ/վ` հանքի պարագծային 

սահմանից 650մ հեռավորության համար, 5մմ/վ` 375մ և 10մմ/վ` 240մ հեռավորության համար: Սա 

համարվում է բավարար պայման, այն մանրամասն ներկայացված է հաջորդ էջի Նկար 1-ում (պետք է 

օգտագործել միայն հաշվարկային նպատակներով): 

 

Որպես եզրակացություն, բացահանքից 15կմ կամ ավելի հեռավորության վրա գտնվող Ջերմուկ 

քաղաքի շինությունների կամ Գորայք գյուղում գտնվող բնակելի շինությունների` պայթեցման 

ցնցումներից վնասվելու հավանականությունը զրո է: 

 

Հավատում ենք, որ սույնը օգտակար կլինի: 
 

Հարգանքով` 

Ուարդել Արմսթրոնգ Ինթերնեյշնլ Լիմիթեդի համար 

 

 

 

 

 

ԲՐՅՈՒՍ ՓԻԼՉԵՐ 

Հանքի գլխավոր ինժեներ 

bpilcher@wardell-armstrong.com 
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Նկար 1. Ցնցումների գրաֆիկ` V=1140(D)-1.6 բանաձևի հիման վրա, որտեղ V-ն ցնցման 

ինտենսիվությունն է (ՄԱԱ) և D-ն չափելի հեռավորությունն է` (R/Q1/2): Սա վերաբերվում է 

մեկանգամյա ակնթարթային լիցքերին: Եթե կիրառվում է բազմակի կարճատև դադարներով 

պայթեցում, ապա արդյունավետ լիցքը կարելի է համարել յուրաքանչյուր դադարի լիցքից 1.5 անգամ 

մեծ լիցքը:  Տե'ս լոգարիթմական աղյուսակը:  
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ C 

Ջրի հետ կապված ազդեցությունները Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի և Ջերմուկի աղբյուրների վրա 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՈՒՇԱԳԻՐ

 

 

 
 

 
1.0 ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Սույն տեխնիկական հուշագիրը պատրաստվել է ի պատասխան շահառուների` Սպանդարյանի և 

Կեչուտի ջրամբարները միացնող Սպանդարյան-Կեչուտ ակվեդուկի (թունել) ջրերի վրա հնարավոր 

ազդեցությունների մտահոգող հարցերի:  

2.0 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐ 

Սպանդարյանի ջրամբարը Կեչուտի ջրամբարի հետ կապված է 21.65 կմ երկարությամբ թունելով 

(ակվեդուկ): Թունելը ջուրը սկիզբ է առնում Սպանդարյանի ջրամբարից, որը գտնվում է Գորայքի 

մոտակայքում` Որոտան գետի ջրհավաք ավազանի տարածքում: Հասկանալի է, որ թեև թունելի 

շինարարությունը ավարտվել է 2003թ.-ին, այն երբեք չի շահագործվել, ուստի և Սպանդարյանի 

ջրամբարից ջրի բացթողում չի իրականացվել: Թունելի մոտավոր տեղակայվածությունը ցույց է տրված 

Նկար 1-ում:  

 

Նկար 1. Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի տեղակայվածությունը 

 ԱՄՍԱԹԻՎ` 12 հուլիս 2012թ. ՆԱԽԱԳԻԾ N 11514250168.505/B.0 

ՈՒՄ` Գարի Փաթրիկին`  

Լիդիան Ինթերնեյշնլ Լիմիթեդ 

ՏՊԱԾՈ 

ՊԱՏՃԵՆԸ` 
Արմեն Ստեփանյանին`Գեոթիմ ՓԲԸ 

ՈՒՄԻՑ` Գարեթ Դիգգես Լա Թաուչ  
ԷԼ. 

ՓՈՍՏ
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Արփա գետի ջրհավաք ավազանում գտնվող Կեչուտի ջրամբարը արհեստական կերպով կապված է 

ազգային նշանակության քաղցրահամ ջրային ռեսուրսի` Սևանա լճի հետ երկու թունելներով, որոնց 

ընդհանուր երկարությունը մոտ 48.3 կմ: Թունելները հատվում են Կեչուտի ջրամբար թափվելու 

տեղամասից մոտ 18.7 կմ հյուսիս-արևմուտք, որտեղ էլ լրացուցիչ ջուր են վերցնում Եղեգիս գետից (Նկար 

2): 

 

 

Նկար 2. Կեչուտ-Սևան թունելի երկայնական կտրվածքն ու հատակագիծը (Բաբայան և այլն, 19881թ.) 

Թեև Կեչուտ-Սևան թունելի մասին կա որոշակի հրատարակված տեղեկատվություն (օրինակ` Բաբայան 

և ուրիշներ, 19881թ.), Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի կառուցման մասին տեղեկատվությունը քիչ է: Պարզ 

է, որ թունելի ստանդարտ չափերն են` 3 մ x 4 մ, իսկ բետոնի շերտի հաստությունը 0.5 մ է: Հայտնի է, որ 

օգտագործվել է M150 և M200 տեսակի բետոն (բետոնի եվրոպական տեսակներից C8/10-ին և C12/15-ին 

համապատասխան 12.41 ՄՊա (1800 ֆունտ/քառ. դույմ ) և 15 ՄՊա (2175 ֆունտ/քառ. դույմ ) 

համապատասխանաբար): Քիմիական քայքայման և ագրեսիվ (օրինակ` թթվային) գրունտային 

պայմանների նկատմամբ բետոնի դիմադրության վերաբերյալ որևէ տեղեկատավություն չկա: 
Ենթադրվում է, որ Կեչուտ-Սևան թունելի նման (Բաբայան և այլն, 1988թ.) այդ թունելը նույնպես 

կառուցվել է պատրաստի բետոնե սալերով, և որ թունելը փորվել է հորատման և պայթեցման միջոցով: 

3.0 ՋՐՀԱՎԱՔ ԱՎԱԶԱՆԻ ՍԽԵՄԱ 

Շահագործվող հանքային տեղամասը ընդգրկում է Որոտան, Արփա և Դարբ գետերի ջրհավաք 

ավազանների համապատասխանաբար արևելյան ծայրամասի, արևմտյան և հյուսիս-արևելյան 

ծայրամասերի և հարավ-արևելյան ծայրամասի միջև ընկած տարածքը: Որոտանը, Արփան և Դարբը 

                                                     
1 Բաբայան և այլն. 1988թ. Ինժեներական նախագծի և արտադրության արդյունավետություն` Արփա-Սևան թունել. Թարգմանված է ''Гидротехническое строительство''-ից N.10, 

էջ.18-25,, հոկտեմբեր, 1988թ. և հրատարակվել է Power Technology and Engineering-ում, Հատ.22, N.10 (1988թ.), էջ.574-583. 
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Արաքս գետի վտակներն են: Արաքսը հոսում է դեպի հարավ և արևելք ու թափվում է Կասպիս ծով: Այս 

գետերի համակարգերից ոչ մեկը չի հանդիսանում Սևանա լճի բնական ջրհավաքի մաս:  

4.0 ԱՄՈՒԼՍԱՐՈՒՄ ԱՌԿԱ ՍՏՈՐԳԵՏՆՅԱ ՀՈՍՔԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ  

Թեև Սպանդարյան-Կեչուտ թունելը ներկայումս չի շահագործվում, այդ թունելից ջուրը թափվում է 

Կեչուտի ջրամբար (Նկար 3): Ջրի հոսքը չի չափվել, սակայն հաշվի առնելով փոքր խորությունը (թունելի 

մուտքի մոտ պատսպարվող անասունների սմբակներից ցածր) հոսքը հավանաբար մեծ չէ և կազմում է 

(ըստ հաշվարկի) մոտ 0.6 մ3/վ (տե'ս 6-րդ բաժինը ստորև): Ջրի նմուշները վերցվել են թունելի ջրի 

թափման տեղամասից, և ջրի որակը համեմատվել է Ամուլսարի տարածքի ստորգետնյա ջրերի որակի 

հետ (Աղյուսակ 1): Պարզվել է, որ ջրամբար թափվող ջրի որակը չի տարբերվում Ամուլսարի հանքային 

մարմնի շրջակայքի ստորգետնյա ջրերի որակից, և հավանաբար այդ ջուրն ունի ստորգետնյա հոսքերի 

ջրի ծագում: Ելնելով Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի ջրի որակի առկա տվյալներից, կարելի է 

եզրակացնել. անհավանական է, որ ջրի տվյալ որակը բացասական կազդի թունելի ամրության վրա: 

Հետագայում ստորգետնյա ջրի որակի հնարավոր փոփոխությունները ներկայացված են Բաժին 6.0-ում:  

 

 

Նկար 3. Սպանդարյան-Կեչուտ թունելից Կեչուտի ջրամբար ջրի թափման տեղամաս 

 
Աղյուսակ 1. Ջրային թունելների և Ամուլսարի մոնիտորինգի հորատանցքերի ջրի որակի մոնիտորինգի 

արդյունքներ 

  Ամսաթիվ pH 
Հաղորդականություն 
(µS/սմ) 

Պղտորություն 
(ՖՊՄ) 

Լուծված 

թթվածին 
(մգ/լ) 

AWJ-6 – Սպանդարյան-

Կեչուտ թունել 

Ապրիլ 7.70 0.42 7.50 10.06 

Մայիս 7.68 0.40 5.70 8.41 

Հունիս 7.44 0.31 5.40 10.20 

AWJ-5 - Կեչուտ – Սևան 
թունել 

Ապրիլ 7.36 0.09 25.50 7.80 

Մայիս 7.70 0.79 7.90 7.70 

Հունիս 8.20 0.11 14.80 8.84 

DDAW002 19/08/2011 7.86 0.204 - - 
DDAW003 19/08/2011 7.8 0.395 - - 
DDGW002 28/09/2011 6.89 0.106 4.1 8.64 
DDGW003 28/09/2011 8.55 0.055 0 8.59 
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  Ամսաթիվ pH 
Հաղորդականություն 
(µS/սմ) 

Պղտորություն 
(ՖՊՄ) 

Լուծված 

թթվածին 
(մգ/լ) 

RCAW399 23/08/2011 7.47 0.159 - - 
RCAW399 28/08/2011 5.11 0.204 0 1.85 
RCAW399 28/09/2011 7.02 0.051 0 7.79 
RCAW400 23/08/2011 8.28 0.114 - - 
RCAW400 28/08/2011 7.51 0.054 1.5 8.64 
RCAW400 28/09/2011 7.08 0.04 3.7 7.96 
RCAW401 23/08/2011 7.18 0.296 - - 
RCAW401 28/08/2011 7.17 0.132 36.9 9.9 
RCAW401 28/09/2011 7.15 0.116 24.3 7.52 
RCAW403 23/08/2011 7.42 0.522 - - 
RCAW403 28/08/2011 7.2 0.226 24.1 8.67 
RCAW404 28/09/2011 7.2 0.266 0 7.62 
RCAW408 31/08/2011 6.54 0.046 - - 

RCAW408 28/09/2011 6.96 0.016 14.4 8.4 
 

5.0 ՋԵՐՄՈՒԿԻ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ 

Գոլդերը, Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատման ուսումնասիրությունների 

շրջանակում, մշակել է հանքի և նրա շրջակա տարածքի ստորգետնյա հոսքերի մոդելը (Գոլդեր 2012ա): 
Ստորգետնյա հոսքերի մոդելը կիրառվել է շահագործվող հանքային տեղամասից ստորգետնյա հոսքը 

ուսումնասիրելու և հանքից դեպի Ջերմուկի աղբյուրներ ջրի հոսքի հնարավորությունը կամ հանքային 

գործունեության արդյունքում հանքի ստորգետնյա հոսքերի և Ջերմուկի աղբյուրների ջրի միախառնման 

հնարավորությունը դիտարկելու նպատակով: Ելնելով մոդելավորման եղանակով կատարված 

ուսումնասիրություններից պարզվել է, որ Ջերմուկի աղբյուրները սնվում են այլ ստորգետնյա ավազանից 

և հանքի տարածքում իրականացվող ցանկացած գործունեության (այսինքն` ստորգետնյա հոսքերի 

ուղղության փոփոխություն) արդյունքում ստորգետնյա ջրերի հոսք դեպի Ջերմուկի աղբյուրներ չի 

սպասվում: Նկար 4-ում ցույց է տրված ռեգիոնալ ստորգետնյա հոսքերի հավանական ուղղությունները, 

որից ակնհայտ է, որ հանքի տարածքի ստորգետնյա հոսքերը ոչ մի առնչություն չունեն Ջերմուկի 

աղբյուրների հետ: 
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Նկար 4.Ռեգիոնալ ստորգետնյա հոսքերի ուղղություններ 

6.0 ՇԱՀԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԱՆՔԻ ՋՐԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ  

Շահառուները հարցեր են բարձրացրել բացահանքից ստորգետնյա ջրեր աղտոտիչների ներթափանցման 

հնարավորության և դրա հետևանքով Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի ջրի որակի կամ թունելի ամրության 

հետ կապված պոտենցիալ ռիսկերի վերաբերյալ: Սույն գնահատման նպատակն է` որոշել հնարավոր 

մտահոգիչ աղտոտիչների կոնցենտրացիաները ջրերի` թունել թափման կետում և պարզել, թե արդյոք այդ 

ուղիներով աղտոտիչների միգրացիան զգալի ռիսկային է խմելու ջրի պաշարների կամ ջրային 

միջավայրի համար: 

6.1 Աղտոտիչների միգրացիայի հնարավոր ուղիներ 

6.1.1 Ռեգիոնալ ստորգետնյա հոսքեր 

Ստորգետնյա ջրերի մակարդակի մոնիտորինգի տվյալները և ստորգետնյա հոսքի թվային մոդելավորման 

(Գոլդեր 2012ա) արդյունքները ցույց են տալիս, որ Ամուլսարի գոգավորությունը ստորգետնյա հոսքը 

ստորգետնյա ջրային հորիզոնում բաժանում է հետևյալ կերպ` գոգավորության արևելյան մասի 

ստորգետնյա ջրերը հոսում են դեպի Որոտան գետ, իսկ արևմտյան մասի ջրերը հոսում են դեպի Դարբ 

գետ (Նկար 4): Հանքի շահագործման հետ կապված ենթակառուցվածքների մեծ մասը տեղակայված է 

Ամուլսար լեռան արևելյան կողմում` Որոտան գետի ջրհավաք ավազանում: Սակայն հանքը գտնվում է 

ջրբաժանի վրա, և բացահանքից գրունտ ներթափանցող ջուրը կհոսի երկու ուղղություններով՝ արևելք և 

արևմուտք (Նկար 5):  

Ստորգետնյա հոսքերի ուղիները հանքից մինչև Դարբ գետ ցույց են տալիս, որ ստորգետնյա ջրերը հոսելու 

են խորը անդեզիտային արմատական ապարներով, ի տարբերություն հանքից մինչև թափման կետ եղաց 

հոսքի, որը հոսելու է մակերեսային նստվածքների միջով: Թեև դեպի Սպանդարյան լիճ շլյուզները 

ներկայում փակ են, ջուրը Սպանդարյան-Կեչուտ թունելից լցվում է Կեչուտի լիճ: Ենթադրվում է, որ այդ 

ջուրը առաջանում է ստորգետնյա ջրերի թունել ներթափանցման արդյունքում, ինչն ապացուցում է, որ 

թունելի ամրությունը բավարար չէ ստորգետնյա հոսքը կանխելու համար, և հետևաբար հնարավոր է 

շահագործվող հանքի և նրա հարակից տարածքում ձևավորված աղտոտված ստորգետնյա ջրերի 

ներթափանցումը Սպանդարյան-Կեչուտ թունել: Բնորոշ ստորգետնյա հոսքերը հանքից մինչև թունել 



Գարի Փաթրիկ 11514250168.505/B.0

Լիդիան Ինթերնեյշնլ Լիմիթեդ 12 July 2012թ.
 

 

6/13 
 

ցույց են տրված Նկար 6-ում, որում նաև ցույց են տրված շահագործվող հանքը շրջապատող արմատական 

ապարների հիդրավլիկ հաղորդականությունները: Հավանական է, որ Ամուլսարից արևմուտք հոսող 

ստորգետնյա ջրերի մի մասը կթափվի թունել, իսկ հոսքերի գերակշռող մասը, խորության աճին 

զուգընթաց, կթափվի Դարբ գետ:  

Ամուլսարի գագաթից արևմուտք ընկած ջրհավաք ավազանում ստորգետնյա հոսքերի աղտոտմանը 

նպաստող պոտենցիալ աղբյուր է բացահանքից հոսող թթվային դրենաժը: 

 

 

Նկար 5. Ռեգիոնալ ստորգետնյա ջրերի ուրվագծերը և հոսքերի ուղղությունները: Ստորգետնյա ջրերի թվային մոդել 
(Գոլդեր, 2012ա) 
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Նկար 6. Ստորգետնյա ջրերի Սպանդարյան-Կեչուտ թունելում բեռնաթափման բնորոշ ուղղությունները 

6.1.2 Հոսք ճեղքերի և ռեգիոնալ նշանակության ճեղքային գոտիների միջով 

Ստորգետնյա հոսքը ճեղքային բյուրեղային ապարների միջով իրականացվում է հիմնական 

ծակոտկենությունը բնորոշող ճեղքային համակարգերի միջոցով: Ըստ տեղանքի, այդպիսի ճեղքերը 

տարածության մեջ շատ են փոփոխվում` հանգեցնելով կարճ տարածության վրա հիդրավլիկ 

հաղորդականության2 մեծ փոփոխությունների: Մեկ կիլոմետրից ավելի հեռավորություն է հարկավոր, 

որպեսզի ջրերի հոսքը հասնի Ամուլսարի տարածքից մինչև Սպանդարյան-Կեչուտ թունել. կարճ 

հեռավորության վրա փոփոխությունների ազդեցությունները միջինացվել են և ակնկալվում է, որ ջրատար 

հորիզոնը հանդես է գալիս որպես ծակոտկեն միջավայր:  

Տեսականորեն աղտոտիչների միգրացիայի համար կարելի է ստեղծել հնարավոր ուղիներ, եթե 

աղտոտման աղբյուրի տարածքը (օրինակ` շահագործվող հանքի տեղամասը) կապված է ընդունիչի 

(Սպանդարյան-Կեչուտ թունել) հետ բարձր ջրաթողունակության ուղիով, ինչպիսին են, ռեգինոալ 

տարածվածություն ունեցող խզվածքները կամ ճեղքային գոտիները, որը ձգվում է շատ կիլոմետրեր: 

Ամուլսարը շրջապատող հիմնական խզվածքային գոտիների տեղադրվածությունը ներկայացված է 

Գոլդեր (2012գ) փաստաթղթի Նկար 2-ում: Այս խզվածքները հիմնականում ձգվում են հյուսիս-

արևմուտքից հարավ-արևելք (այսինքն` Ամուլսարի գոգավորությունից դեպի շրջակա հովիտներ 

ստորգետնյա հոսքի ուղղությանը ուղղահայաց): Ավելին, ստորգետնյա հոսքի ենթադրվող ճանապարհին 

ամենամոտ խոշոր խզվածքային գոտին ընկած է Ամուլսարից 20 կմ հարավ-արևմուտք: Հետևաբար 

ռեգիոնալ նշանակության խզվածքային գոտիները չնե կարող համարվել հանքի տեղամասը 

Սպանդարյան-Կեչուտ թունելին կապող հնարավոր ուղիներ: 

                                                     
2 Ապարի կամ հողի միջով ջրի անցման արագության չափման մեծություն 
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6.1.3 Տեղային ստորգետնյա հոսք 

Սույն գնահատումներում հաշվի է առնվել աղտոտիչների միգրացիան դեպի ռեգիոնալ ջրատար 

հորիզոններ (անընդհատ հագեցած գոտի) և նաև միգրացիան դեպի Կեչուտ-Սպանդարյան թունել: Հանքի 

շրջակա տարածքի hիդրոերկրաբանական կոնցեպտուալ մոդելի շնորհիվ (Գոլդեր, 2012ա)Ամուլսարի 

գագաթի շրջակա ճեղքային սիլիկատային հրաբխաբեկորային ապարների մեջ հայտնաբերվել է տեղային 

բնույթ կրող ստորգետնյա ջրային հորիզոն, որը կապված չէ ստորին հորիզոնների հետ: Այդ ստորգետնյա 

ջրերի հորիզոնը սույն գնահատման աշխատանքի մեջ հաշվի չի առնվել, քանի որ դեպի ռեգիոնալ ջրային 

հորիզոն միգրացիայի պոտենցիալի համատեքստում, անկախ այդ ջրային հորիզոնի առկայությունից, 

հանքից ուղղահայաց արտահոսքի ուղին ձևավորված կլինի:  

Նախ և առաջ բացահանքի հիմքից վերևում անկախ ջրային հորիզոնը փորման աշխատանքների 

ժամանակ կթափանցի բացահանք, որից հետո այդ ջուրը մինչ դուրս հոսելը, կհավաքվի և կվերամշակվի 

ըստ անհրաժեշտության, որը կբացառի հանքից ցանկացած միգրացիա: Երկար ժամանակահատվածում, 

ենթադրվում է, որ անկախ բարձրադիր ջրային հորիզոնը կրկին կհավասարվի լեռնային փոփոխված 

տոպոգրաֆիային` ավելի ցածր ջրային հորիզոնով, իսկ անկախ բարձրադիր հորիզոնից ջուրը 

կշարունակի հոսել հորիզոնական հոսքով` դեպի մակերեսային աղբյուրներ, իսկ ուղղահայաց հոսքով` 

ստորին շերտերի միջով: Անկախ բարձրադիր ստորգետնյա հորիզոնը ստորին շերտերում և բացահանքի 

շրջակայքում կարող է հանդես գալ որպես թթվայնացված ստորգետնյա ջրերի հոսքուղի դեպի 

բացահանքը անմիջապես շրջապատող Ամուլսարի գագաթի աղբյուրներ և վտակներ: Այդ հոսքուղին և 

մակերեսային ջրերի վրա ազդեցությունների կարևորությունը գնահատվել է Շրջակա Միջավայրի վրա 

Ազդեցության Գնահատման ուսումնասիրություններում (Գոլդեր, 2012ա): Անկախ բարձրադիր հորիզոնի 

ջրերը կարող են ներթափանցել նաև ստորին ավելի քիչ ջրաթողունակ ապարների մեջ, և այդ հոսքուղին 

նույնն է, ինչ որ վերը նկարագրված ջրային հորիզոնից ջրի ֆիլտրացիայի հոսքուղին: 

6.1.4 Ամփոփում 

Գնահատումն իրականացվել է Կեչուտ-Սպանդարյան թունելում ջրի որակի փոփոխությունը 

կանխատեսելու նպատակով, որն առաջանում է շահագործման փուլում և շահագործումից հետո 

բացահանքից թթվային դրենաժի միգրացիայի արդյունքում: Սույն գնահատման արդյունքները 

ներկայացված են ստորև բերված բաժիններում: 

Գնահատումն իրականացվել է հաշվի առնելով թե’ Կեչուտ-Սպանդարյան թունելում հոսքի առկա 

պայմանները (այսինքն՝ ինչպես վերը դիտարկվել է Կեչուտի ջրամբար թունելի ջրերի թափման կետում) և 

թե’ հետագա շահագործման պայմանները: 

6.2 Գնահատման եղանակ 

Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի թափման կետում ստորգետնյա ջրի տարածման ժամանակի և երկու վերը 

նշված աղբյուրներից թափման կետում հնարավոր մտահոգիչ աղտոտիչների պարունակությունների 

հաշվարկների հիմքում ընկած է եղել Անգլիայի և Ուելսի Բնապահպանական գործակալության 

հրատարակած տրանսպորտային աղտոտման գնահատման աղյուսակային մոդելը` «Մեղմացնող 

թիրախների աշխատաթերթի 3.1 թողարկում» (Բնապահպանական գործակալություն, 2006ա): 
Ստորգետնյա ջրերի աղտոտիչների տարածվածությունն ու կոնցենտրացիան հաշվարկելու համար 

կիրառված մեթոդոլոգիան ամբողջովին նկարագրված է սույն հաշվետվությանը կից ներկայացվող 

«Մեղմացնող թիրախների մեթոդոլոգիա» փաստաթղթում (Բնապահպանական գործակալություն, 2006բ): 
Թե’ աղյուսակային մոդելը, թե’ կից փաստաթղթերը կարելի է անվճար ներբեռնել հետևյալ կայքից` 
www.environment-agency.gov.uk:  

Աղյուսակային մոդելը մշակվել է աղտոտված հողերից ստորգետնյա ջրերի աղտոտվածության և 

ստորգետնյա ջրերի աղտոտիչների միգրացիայի հետևանքով հոսանքն ի վար ընկալիչների աղտոտման 

ռիսկերի գնահատման նպատակով: Մոդելը հնարավորություն է ընձեռում գնահատելու հողերի 

աղտոտիչների միգրացիայի ազդեցությունը ստորգետնյա ջրերի վրա և շարունակական աղբյուրի հայտնի 

տեղամասից ստորգետնյա ջրերի աղտոտման հնարավորությունը գնահատելու համար: 
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Մեթոդաբանության հիմքում ընկած է շերտավոր գնահատման մեթոդաբանությունը, ըստ որի Ամուլսարի 

դեպքում կիրառելի է 3-րդ մակարդակի շերտայնությունը: 

 3-րդ մակարդակի ստորգետնյա հոսք. Շարունակական աղտոտման աղբյուրից աղտոտված 

ստորգետնյա ջրերի միգրացիայի արդյունքում որոշարկված ստորին հոսանքի ընկալիչում 

ստորգետնյա ջրի հնարավոր մտահոգիչ աղտոտիչների կոնցնետրացիայի հաշվարկում է 

իրականացվում` Օգատա բանկի լուծումների (1961թ.) հիման վրա: Անալիտիկ լուծումները 

նկարագրված են Բնապահպանական գործակալության Հավելված Դ-ում (2006թ.): 

Ի հավելումն լուծված աղտոտիչների ադվեկցիայի և դիսպերսիայի, մոդելը նաև առաջացնում է մարում 

ռետարդացիայի (սորբցիա) և բիոդեգրադացիայի պրոցեսների համար: Կլանված մետաղական 

աղտոտիչների ռետարդացիան հաշվարկվում է գծային իզոթերմերի մեթոդով: 

Կեչուտի ջրամբար թափման կետում ջրի որակի վրա հնարավոր ազդեցությունները դիտարկելու 

նպատակով գնահատման ժամանակ հաշվի է առնվել թունելի հոսքում ստորգետնյա ջրերի խառնվելու 

հանգամանքը: 

6.3 Ամուլսարի հանքի թթվային դրենաժի ազդեցությունները ջրի որակի վրա  

Ենթադրվում է, որ բացահանքից հոսող թթվային դրենաժը հանդիսանում է բացահանքի տակ գտնվող 

ստորգետնյա ջրերի` որոշակի կոնցենտրացիայի աղտոտիչներով աղտոտման շարունակական աղբյուր, 

որոնք հետագայում ենթարկվելով ադվեկցիայի առաջացնում են աղտոտման օջախ, ինչպես դա երևում է 

Նկար 5-ում ցույց տրված ստորգետնյա ջրերի հոսքուղիներից: Բացահանքի տակ գտնվող տեղամասից 

դեպի ռեգիոնալ ստորգետնյա հորիզոն չհագեցած գոտում ջրի տարածման ժամանակի փոփոխությունը 

սույն գնահատման մեջ հաշվի չի առնվել, ենթադրվել է, որ այն հաստատուն է: 

6.3.1 Հնարավոր մտահոգիչ աղտոտիչներ 

Իրականացվել է երկրաքիմիական գնահատում, Ամուլսարի հանքավայրի դատարկ ապարների 

լցակույտի թթվային դրենաժի հնարավորությունը պարզելու նպատակով: Համարվել է, որ բացահանքի 

պատերի ապարային կազմը նման է դատարկ ապարների կազմին, քանի որ հանքաքարը հեռացվելու է 

բացահանքից: Հետևաբար հանքի դրենաժի աղբյուր տերմինը առընչվում է Գոլդերում (2012բ) 

նկարագրված դատարկ ապարների կուտակման վայրից (լցակույտից) արտահոսող հոսքի կազմի հետ: 

Հանքային դրենաժի գնահատված քիմիական բաղադրությունը համեմատվել է ջրի որակի 

ստանդարտների (մակերեսային ջրերի որակի II կատեգորիայի էկոլոգիական նորմեր Որոտան գետի 

համար, տրամադրվել է Լիդիան Ինթերնեյշնլ Լիմիթեդի կողմից) և շահագործվող հանքի շրջակայքի 

ստորգետնյա ջրերի ֆոնային որակի հետ` հնարավոր մտահոգիչ աղտոտիչները հայտնաբերելու 

նպատակով: Այդ համեմատությունը 10 պարամետրերի համար (ամենաբարձր կոնցենտրացիան 

համեմատվել է ջրի որակի ստանդարտների հետ) ներկայացված է Աղյուսակ 2-ում: Ստորգետնյա ջրերի 

աղտոտման ռիսկի առումով, ամենամեծ մտահոգություն առաջացնող հնարավոր աղտոտիչները 

հետևյալն են` 

 Աղտոտիչներ, որոնց կոնցենտրացիաները ամենամեծն են ջրի որակի ստանդարտների համեմատ: 

 Աղտոտիչներ, որոնք բացահանքի տարածքի բնական ստորգետնյա հորիզոնում չեն գերազանցում 

արտահոսքի կոնցենտրացիաները, իսկ մասնավորապես աղտոտիչներ, որոնց ներկա 

կոնցենտրացիան ցածր է բնական պայմանների համար սահմանված ջրի որակի ստանդարտից: 

 Աղտոտիչներ, որոնք տեղաշարժվում են ստորգետնյա հոսքում (լիարժեք չեն կլանվում): 

Հաշվի առնելով վերը նշվածը` գնահատման համար ընտրվել են հետևյալ պարամետրերը` 

 երկաթ, կոբալտ, բերիլիում, սուրմա, սուլֆատ, մոլիբդեն,և նիկել: 

Աղյուսակ 2. Դիտարկված կոնցենտրացիաներ, առաջնային աղտոտիչներ, հանքի դրենաժ 
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Պարամետր 

Միա-

վոր-

ներ 

Ջրի 

որակի 

ստան-

դարտ * 

Հանքի 

դրենաժում 

գնահատված 

կոնցենտրացիա 

Ջրի 

որակի 

ստան-

դարտի 

հետ 

հարաբե-

րակցու-

թյուն  

Ստորգետնյա 

ջրում (հանքի 

տարածք) 

միջին 

կոնցենտրա-

ցիա  

Ստորգետնյա 

ջրերի բնական 

կոնցենտրացիայի 

հետ 

հարաբերակցու-

թյունը (միջին 

ֆոնայինի 

բազմապատիկը) 

Երկաթ μգ/լ 160 60,000 375 1918 31.3 

Կոբալտ μգ/լ 0.28 100 357 8.00 12.5 

Բերիլիում μգ/լ 0.054 3.7 69 0.10 37.0 

Սուրմա μգ/լ 0.5 14.4 29 0.70 20.6 

Մանգան μգ/լ 8 200 25 346 0.6 

Սուլֆատ մգ/լ 17.02 333 20 14.73 22.6 

Մոլիբդեն μգ/լ 2 29 15 1.05 27.7 

Ալյումին μգ/լ 284 4,000 14 24.07 166.2 

Նիկել μգ/լ 10.45 100 10 6.67 15.0 

Պղինձ μգ/լ 22 200 9 18.57 10.8 

* մակերեսային ջրերի որակի II կատեգորիայի էկոլոգիական նորմեր Որոտան գետի համար 

6.3.2 Աղտոտիչների տեղաշարժման մոդելի պարամետրերի որոշարկում 

Հնարավոր մտահոգիչ աղտոտիչների կոնցենտրացիաները աղբյուրում ներկայացված են Աղյուսակ 2-ում: 

Ինչպես նշվել է և ցույց է տրվել Նկար 6-ում, Սպանդարյան-Կեչուտ թունել թափվող ջրերի հոսքուղին 

համարվել է բացահանքի ջրերի ֆիլտրացիայի ուղին, որը հանդիսանում է ստորգետնյա ջրային հորիզոնի 

աղտոտման շարունակական աղբյուր և խորը անդեզիտային արմատական ապարներում հանգեցնում է 

ստորգետնյա հոսքի ադվեկցիայի: Ամուլսարի տարածքի հիդրոերկրաբանական շերտերի ֆիզիկական 

հատկությունները նկարագրված են Գոլդեր Ասոշիեյթսի պատրաստած հաշվետվությունում (2012ա) և 

ճշգրտվել են` ըստ ռեգիոնալ ստորգետնյա ջրահոսքի մոդելի: Այդ պարամետրերը օգտագործվել են 

աղտոտիչների տեղաշարժի գնահատման համար: Անդեզիտային արմատական ապարները բնորոշվել են 

համապատասխանաբար 0.02 ծակոտկենությամբ և 1x10-7 մ/վ հիդրավլիկ հաղորդականությամբ:  

Կախված ստորգետնյա հոսքի մոդելավորմամբ (Գոլդեր, 2012ա, (Նկար 6) որոշված ռեգիոնալ 

ստորգետնյա ջրային հորիզոնի տեղադրվածությունից` հանքի և Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի միջև 

հիդրավլիկ գրադիենտը գնահատվել է 0.176: Բացահանքի` ստորգետնյա հոսքին ուղղահայաց մասի 

երկարությունը 1455 մ է: Հանքի և Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի ամենամոտ կետի միջև 

հեռավորությունը 2960 մ է: 

Ամուլսարի տարածքի անդեզիտային արմատական ապարներում առկա ստորգետնյա հոսքի 

խորությունը հնարավոր չէ որոշել գոյություն ունեցող տվյալների հիման վրա: Բյուրեղային ապարներում, 

որտեղ ջրաթափանցելիությունը ապահովվում է ճեղքային համակարգերի միջոցով, ճեղքայնության 

հաճախականություն և բացվածքների թիվը սովորաբար նվազում է ըստ խորության, հանգեցնելով 

ջրթողունակության, հետևաբար ստորգետնյա հոսքի նվազմանը: Ռեգիոնալ ստորգետնյա հոսքի 

մոդելավորումը թույլ է տալիս ենթադրել, որ արմատական ապարներում 600 մ խորության վրա առկա է 

աննշան ստորգետնյա հոսք: Ջրատար հորիզոնում մաքուր և աղտոտված ջուրը կարող է խառնվել 
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մեխանիկական դիսպերսիայի և աղբյուրի տարածքում հոսանքն ի վար մակերեսային բեռնման 

արդյունքում: Խառնման տվյալ գոտու խորությունը ֆունկցիա է ջրատար հորիզոնի հզորությունից, և 

որքան մեծ է ջրատար հորիզոնի հզորությունը, այնքան մեծ կլինի խառնման խորությունն ու 

աղտոտիչների օջախի տարածվածությունը: Ջրատար հորիզոնի էֆեկտիվ հզորության անորոշ լինելու և 

ըստ խորության նվազող ջրթողունակության հնարավորության պատճառով, ուղղահայաց խառնումը 

աղտոտման օջախում սահմանափակելու նպատակով, տեղաշարժման հաշվարկներում հագեցած 

ջրատար հորիզոնի հզորությունը հաստատուն կերպով սահմանվել է 100 մ, որը կազմում է հորիզոնի 

հոսքուղու երկարության 3%-ը:  

Մոդելավորված վեց աղտոտիչների համար կիրառված բաշխման գործակիցները և տվյալների 

աղբյուրները ներկայացված են Աղյուսակ 3-ում: Բաշխման գործակիցները նշված են թե’ ԱՄՆԲԳ 
(1996թ.)–ի և թե ԱՄՆԲԳ (2005թ.)-ի փաստաթղթերում (միջին արժեքները). ավելի ցածր արժեքը ընտրվել 

է որպես հաստատուն: 

Աղյուսակ 3. Ապար/ջուր բաշխման գործակիցներ (Kd), հնարավոր մտահոգիչ աղտոտիչներ 

Պարամետր Kd (լ/կգ) Աղբյուր 

Սուրմա 45 ԱՄՆԲԳ1996թ., pH 6.8 

Սուլֆատ 0  Ենթադրվող 

Բերիլիում 45 ԱՄՆԲԳ 1996թ., pH 6.8 

Նիկել 65 ԱՄՆԲԳ 1996թ., pH 6.8 

Մոլիբդեն 19.95 
ԱՄՆԲԳ 2005թ., Հող/հող-ջուր 

բաշխման միջին արժեք 

Երկաթ 320 SKB, 2009թ. 

 

6.3.3 Տարածվածության հաշվարկ  

Սպանդարյան-Կեչուտում պատնեշված աղտոտված ստորգետնյա ջրերի ծավալը հաշվարկվել է Դարսիի 

կանոնով և ենթադրվող աղտոտման օջախի 100 մ հզորությունը կիրառվել է աղտոտիչների տեղաշարժը 

գնահատելիս. 

 

որտեղ Q-ն հոսքն է, K-ն՝ արմատական ապարների հիդրավլիկ հաղորդականությունը, i-ն՝ հիդրավլիկ 

գրադիենտը, B-ն` օջախի հզորությունը, իսկ W-ն` օջախի լայնությունը: Ըստ ստորգետնյա հոսքագծերի 

(Նկար 5) ստորգետնյա ջրերի աղտոտման օջախի լայնությունը չի գերազանցի 2000 մ-ը, որը կապահովի 

մոտ 304 մ3/օր: 

Թունելի ներկա հոսքը գնահատվել է Կեչուտի ջրամբարում թունելի սկզբնամասի վերին հատվածի 

լուսանկարների հիման վրա` օգտագործելով Մենինգի հավասարումը (կոշտության գործակիցը բետոնի 

համար` 0.013), խողովակ-անցման հաշվարկված լայնությունը և ջրի հաշվարկված խորությունը: Սա 

ապահովում է մոտ 0.026 մ3/վ հոսք (մոտ 2246 մ3/օր): Նման պայմաններում կապահովվի ստորգետնյա 

հոսքի 7-անգամյա նոսրացում թունելի հոսքում: 

Լիդիան Ինթերնեյշնլ Լիմիթեդը հիմնվելով ՀՀ ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ, 

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՈՒ ՀԱՄԱԼԻՐ 

ԾՐԱԳՐԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ օրենքի նշել է, որ թունելում հոսքը շահագործման պայմաններում 

նախատեսվում է, որ կլինի 165 Մմ3/օր: Շահագործման պայմաններում սա կապահովի 500,000-անգամից 

մեծ նոսրացում: 

6.3.4 Հաշվարկի արդյունքներ 

Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի թափման կետում ստորգետնյա ջրում հնարավոր մտահոգիչ 

աղտոտիչների հաշվարկված կոնցենտրացիաները ներկայացված են Հավելված 1-ում և ամփոփված 
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Աղյուսակ 4-ում: Յուրաքանչյուր պարամետրի հաշվարկված առավելագույն կոնցենտրացիաները 

նույնպես ներկայացված են: 

 

Աղյուսակ 4. Հաշվարկների արդյունքերի ամփոփում` հանքային դրենաժի ազդեցությունները 

Դետերմի-

նանտներ 

Սահմանային 

կոնցենտրա-

ցիա (մգ/լ) 

Առավելագույն 

կոնցենտրա-

ցիա 

ստորգետնյա 

ջրում (մգ/լ) 

Առավելագույն 

կոնցենտրա-

ցիային հասնելու 

ժամանակա-

հատված 

(տարիներ) 

Կոնցենտրա-

ցիան 

նոսրացումից 

հետո (թունելի 

շահագործման 

ընթացքում 

ջրի հոսք) 

(մգ/լ) 

Կոնցենտրա-

ցիան 

նոսրացումից 

հետո (ներկա 

հոսք) (մգ/լ) 

Սուրմա 5.00x10-4 4.01x10-4 2500000 7.62x10-10 5.48x10-5 

Սուլֆատ 17.02 4.60 900 8.75x10-6 0.63 

Բերիլիում 5.40x10-5 5.12x10-5 50000000 9.72x10-11 6.99x10-6 

Նիկել 0.1045 1.38x10-3 5000000 2.63x10-9 1.89x10-4 

Մոլիբդեն 2.00x10-3 4.01x10-4 1000000 7.61x10-10 5.48x10-5 

Երկաթ 0.16 0.83 50000000 1.58x10-6 0.113 

Կոբալտ 2.80x10-4 1.13x10-3 7500000 2.15x10-9 1.55x10-4 

 

Ստորգետնյա ջրում հաստատուն աղտոտիչի (օրինակ` սուլֆատ) դեպի թունել տարածման 

ժամանակահատվածը հաշվարկվել է 100 տարի: Սակայն ավելի քիչ շարժունակ մետաղների 

ռետարդացիան ստորգետնյա ջրում այնպիսին է, որ դիտարկվող աղտոտիչների մեծ մասի համար 

տարածման ժամանակահատվածները 100,000 տարուց ավելի են, որոշ դեպքերում` 1 մլն տարի: Մինչ 

աղտոտիչների թունել թափվելը հավանական է, որ բնական և անթրոպոգեն միջավայրի մի շարք այլ 

գործոններ փոխված լինեն և անհավանական է, որ թունելը դեռ շահագործվի այն ժամանակ, երբ հոսքը 

հասնի թունել (թունելի նախագծային դիմացկունությունը հավանական է, որ չի գերազանցում 100 

տարին): Հետևաբար, բացառությամբ սուլֆատի, ենթադրվում է, որ միայն հոսքի թունել հասնելու 

ժամանակահատվածի հիման վրա հաշվարկները ցույց են տալիս, որ բացահանքից ջրի հոսքը 

Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի ջրի որակը մեծ վտանգի չի ենթարկում: Սուլֆատի դեպքում 

կանխատեսված կոնցենտրացիան կկազմի ջրի որակի ստանդարտի մոտ 4%-ը (Աղյուսակ 2), ուստի չի 

համարվում վտանգավոր:  

Աղյուսակ 4- ում ներկայացված կոնցնետրացիաները ցույց են տալիս, որ դիտարկված աղտոտիչների մեծ 

մասի կոնցենտրացիաները թունել թափման կետում չեն գերազանցի ջրի որակի ստանդարտները 

(մակերևութային ջրերի էկոլոգիական նորմերը): Երկաթի և կոբալտի կոնցենտրացիաները ստորգետնյա 

ջրերում կարող են գերազանցել այդ սահմանը երկրաբանական ժամանակաշրջանների ընթացքում, 

սակայն թունելի ողջ շահագործման ընթացքում թունելի հոսքում նոսրացվելուց հետո 

կոնցենտրացիաները չեն գերազանցի ջրի որակի ստանդարտները: 

Հաշվարկների ամփոփումը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ հանքի թթվային դրենաժի միգրացիան 

շահագործվող բացահանքից Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի ջրի որակի վրա ազդեցություն չի թողնի: Ի 

հավելումն, հաշվի առնելով այն, որ կանխատեսվող փոփոխությունները մեծ չեն, թունելի ամրության վրա 

ոչ մի ազդեցություն չի սպասվում: 

7.0 ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Նախատեսված ճարտարագիտական նախագիծը, վերահսկումը և շահագործման գործընթացները, 

ինչպես նկարագրվել է սույն տեխնիկական հուշագրում, բացահանքի և նրա շահագործման տեղամասերի 
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Սպանդարյան-Կեչուտ թունելից և Սպանդարյան ու Կեչուտ ջրամբարներից եղած հեռավորության հետ 

միասին ապահովում են հուսալի վերահսկման համակարգ թունելի, թունելում ջրի որակի, Ջերմուկի 

աղբյուրների, և այդ աղբյուրների ջրի որակի վրա ազդեցությունները կանխարգելելու համար:  

8.0 ՀՂՈՒՄՆԵՐ 

1) Bear, J. 1972. Dynamics of Fluids in Porous Media, American Elsevier, New York, USA, 1972. 

2) Domenico, P. 1987. An analytical model for multidimensional transport of a decaying contaminant species. 

Journal of Hydrology, 91, 49-58. 

3) England and Wales Environment Agency , 2006b. Remedial Targets Methodology: Hydrogeological Risk 

Assessment for Land Contamination. Product Code GEHO0706BLEQ-E-E. 

4) England and Wales Environment Agency, 2006a. Hydrogeological Risk Assessment for Land Contamination, 

Remedial Targets Worksheet, Release 3.1. October 2006.  

5) Golder Associates, 2012a. Amulsar Open Pit Gold Project Groundwater Modelling Study. DRAFT report 

reference 11514250168.503/B.1 dated April 2012 

6) Golder Associates, 2012b. Draft Wastewater Treatment Feasibility Evaluation, Amulsar Project, Armenia. 

Project Number 113-81597FS. June 2012 

7) Golder Associates, 2012c. Seismic Parameters for Amulsar Gold Project Site, Armenia. Technical 

Memorandum to Gary Patrick, Lydian International Ltd. 3 February 2012. Project No. 113-81597FS 

8) Ogata, A. and Banks, R.B. 1961. A solution to the differential equation of longitudinal dispersion in porous 

media. US Geological Survey Professional Paper 411-A. 

9) SKB, 2009 Solid/liquid partition coefficients (Kd) for selected soils and sediments at Forsmark and Laxemar-

Simpevarp. Report reference R-09-27. 

10) United States Environmental Protection Agency, 1996. Soil Screening Guidance: Technical Background 

Document. EPA Document Number: EPA/540/R-95/128 

11) United States Environmental Protection Agency, 2005. Partition Coefficients for Metals in Water, Soil and 

Waste. EPA Document Number: EPA/600/R-05/074 

      

 

Հոլլի Գերիկ Գարեթ Դիգգես Լա Թաուչ  

Հիդրոերկրաբան Գլխավոր հիդրոերկրաբան 

 
HG/GDLT/ab 

 

 

Կից ներկայացվող փաստաթղթեր` Հավելված 1 
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Աղտոտիչների կոնցենտրացիայի ժամանակային տվյալներ, հանքից թթվային ջրերի 

հեռացման ազդեցություն 

Տվյալ գրաֆիկները ցույց են տալիս հանքից թթվային ջրերի հեռացման արդյունքում ստորգետնյա ջրերի`  

բացահանքից հոսանքն ի վար Սպանդարյան-Կեչուտ թունել թափման կետում, հնարավոր աղտոտիչների 

հաշվարկված կոնցենտրացիաները: 

Թունելում հոսքին խառնվելուց հետո հաշվարկված կոնցենտրացիաները ցույց են տրված կապույտ և 

կանաչ գույներով: Ջրի որակի նորմերը (մակերեսային ջրերի էկոլոգիական նորմեր Որորտան գետի 

համար, II կատեգորիա) ցույց են տրված կարմիր գույնով: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ D 

Ամուլսարի բացահանքի պայթեցումներից առաջացած ցնցումների մակերեսային գնահատում կապված 

շինություններին հասցվող հնարավոր վտանգին



 

 

Wardel Armstrong International 

Wheal Jane, Baldhu, Truro, Cornwall, TR3 6EH, United Kingdom 

Telephone: +44 (0)1872 560738 Fax: +44 (0)1872 561079 www.wardel -armstrong.com 
 
 

Մեր համարը` 52-0088       03 փետրվարի 2012թ. 
 
 
 

ՄԿՂ` Արմեն Ստեփանյան 

Լիդիան Ինթերնեյշնլ Լիմիթեդ, 

1-ին հարկ – Քյափսթն Հաուզ 

Սբ. Հելիեր, 

Ջերսի 

JE2 4ZY             
 

 

Ամուլսարի բաց հանքի պայթեցումների հարուցած ցնցումների 

մակերեսային գնահատում ըստ շինություններին հասցվող հնարավոր 

վնասների 

 

 

Պայթեցման ժամանակ գետնի վիբրացիան չափված տվյալ կետում կախված է 

պայթուցիկի քանակից և այդ կետի ու պայթյունի կետի միջև եղած 

հեռավորությունից: Պայթուցիկի քանակների մեծացմանը զուգահեռ կմեծանա 

ցնցման ինտենսիվությունը, իսկ մոնիտորինգի կետի (և/կամ զգայուն ընդունիչ) և 

պայթյունի կետի միջև եղած հեռավորության կրճատմանը զուգահեռ ցնցման 

ինտենսիվությունը կնվազի: Պայթուցիկի այն քանակը, որը պայթեցվում է 

ժամանակի մեկ որոշակի ակնթարթում, համարվել է առավելագույնը, կամ 

Առավելագույն Ակնթարթային Լիցք (ԱԱԼ): 
 

Շատ պայթյուններ իրականացվում են տարբեր փոսորակներից և այս դեպքում 

պայթյունները կարող են ընդմիջումներ ունենալ յուրաքանչյուր փոսորակի 

պայթյունի պատճառով, որը կատարյալ ձև է վիբրացիան կրճատելու համար: 

Այնուամենայնիվ, պետք է հիշել, որ ըստ ընդունված «8 միլիվայրկյանի կանոն»-ի` 

այն փոսորակները, որոնցից պայթյունները իրականացվում են 8մվ 

ընդմիջումներով, համարվում են միաժամանակ տեղի ունեցող պայթյուններ: 

Հետևաբար ԱԱԼ-ը նվազեցնելու համար պայթուցիկները պետք է լիցքավորել 

առնվազն 8մվ ընդմիջումներով: 

 

Հանքում նախատեսվում է օգտագործել երկու տեսակի պայթուցիկներ` ԱՆՎՅ` 



 

 

չոր փոսորակներում և էմուլսիոն պայթուցիկներ` խոնավ փոսորակներում: ԱԱԼ-

ն նախատեսվում է 161կգ` թե' ԱՆՎՅ-ի և թե' խոնավ փոսորակներից պայթեցման 

դեպքում: Բաց հանքից քննարկվող քաղաքի (Ջերմուկ) հեռավորությունը մոտ 15կմ 

է: Մոտակա գյուղը (Գորայք) գտնվում է մոտ 5կմ հեռավորության վրա է: 
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Միացյալ Նահանգների Ընդերքի վարչության բանաձևի համաձայն` 

 

V= 1140 (√Q/R)1.6 , 

 

որտեղ V-ն մասնիկների առավելագույն արագությամբ (մմ/վ) ցնցումն է, Q-ն` ԱԱԼ (կգ) է և R-ը` 

պայթյունի կետի և հնարավոր վնասի կետի միջև եղած հեռավորությունը (մ): 

 

Ջերմուկի առընչությամբ` V = 0.0138մմ/վ վատագույն սցենարի` 161կգ պայթուցիկի դեպքում: Գետնի 

վիբրացիայի այդպիսի ինտենսիվությունը հնարավոր չի լինի գրանցել գեոֆոնի միջոցով: Գորայքի 

առընչությամբ` V= 0.0802: 
 

Սահմանվում են ցնցումների նախընտրելի սահմաններ սովորաբար հետևյալ կառույցների համար` 

 

 Հատուկ նշանակության պատմական և հուշարձանային կառույցների համար` 2մմ/վ, 
 

 Տների և ցածր բնակելի առևտրային շինությունների համար` 10մմ/վ, 
 

 Երկաթբետոնե և պողպատե կառուցվածքներով առևտրային/արդյունաբերական շինությունների 

համար` 25 մմ/վ: 

 

 

Ընդունված է բնակելի շինությունների մեծ մասի համար ունենալ 5մմ/վ-ից պակաս ցնցումներ: 161կգ 

ԱԱԼ-ի դեպքում մասնիկների առավելագույն արագությունը սպասվում է 2մմ/վ` հանքի պարագծային 

սահմանից 650մ հեռավորության համար, 5մմ/վ` 375մ և 10մմ/վ` 240մ հեռավորության համար: Սա 

համարվում է բավարար պայման, այն մանրամասն ներկայացված է հաջորդ էջի Նկար 1-ում (պետք է 

օգտագործել միայն հաշվարկային նպատակներով): 

 

Որպես եզրակացություն, բացահանքից 15կմ կամ ավելի հեռավորության վրա գտնվող Ջերմուկ 

քաղաքի շինությունների կամ Գորայք գյուղում գտնվող բնակելի շինությունների` պայթեցման 

ցնցումներից վնասվելու հավանականությունը զրո է: 

 

Հավատում ենք, որ սույնը օգտակար կլինի: 
 

Հարգանքով` 

Ուարդել Արմսթրոնգ Ինթերնեյշնլ Լիմիթեդի համար 

 

 

 

 

 

ԲՐՅՈՒՍ ՓԻԼՉԵՐ 

Հանքի գլխավոր ինժեներ 

bpilcher@wardell-armstrong.com 



 

 

 

 
Նկար 1. Ցնցումների գրաֆիկ` V=1140(D)-1.6 բանաձևի հիման վրա, որտեղ V-ն ցնցման 

ինտենսիվությունն է (ՄԱԱ) և D-ն չափելի հեռավորությունն է` (R/Q1/2): Սա վերաբերվում է 

մեկանգամյա ակնթարթային լիցքերին: Եթե կիրառվում է բազմակի կարճատև դադարներով 

պայթեցում, ապա արդյունավետ լիցքը կարելի է համարել յուրաքանչյուր դադարի լիցքից 1.5 անգամ 

մեծ լիցքը:  Տե'ս լոգարիթմական աղյուսակը:  
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