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4  
4.18 Տրանսպորտի գնահատում 

4.18.1 Ներածություն 
Երթևեկության ազդեցության գնահատումը (ԵԱԳ) ընդգրկում է Ամուլսարի հանքավայրի 

շինարարության, շահագործման և փակման փուլերի հետ կապված երթևեկության 

ազդեցության՝ գրասենյակային պայմաններում կատարված գնահատումը:  Տվյալ 

հատվածում ներառված են պայմանները և ազգային, տարածաշրջանային և տեղական 

տեսանկյունից իրավիճակի գնահատման սահմանումը: Ելակետային պայմանները 

ստացվել են համապատասխան աղբյուրներից, այդ թվում Տրանսպորտի և կապի 

նախարարությունից (ՏԿՆ) և Հայաստանի Ավտոմոբիլային Ճանապարհների 

Տնօրինությունից («ՀԱՅԱՎՏՈՃԱՆ»):  Հղումներ են կատարվել այլ, երկրորդական 

տվյալների աղբյուրներին, ներառյալ Համաշխարհային Բանկի՝ Հայաստանում 

տրանսպորտի ենթակառուցվածքի վերաբերյալ զեկույցները:  Հիմնական տվյալները 

ներառել են 2012թ. իրականացրած նախնական ուսումնասիրություններին հաջորդող 

երթևեկության հաշվարկները, որոնք ստացվել են 2013թ. ընթացքում՝ ճանապարհային 

հանգույցներում մի շարք 24-ժամյա ժամանակահատվածներում: Հաջորդ ելակետային 

հարցումն անց է կացվել 2014թ. հունիսին; 

 

4.18.2 Մեթոդաբանություն 
ԵԱԳ-ն մշակում է երթևեկության առկա պայմանների վերլուծությունը, սահմանելու 

սպասարկող ենթակառուցվածքի թողունակությունը, ծառայության ներկա 

մակարդակները, մայրուղիների ցանցում երթևեկության առկա պայմանները և 

ուղևորության պահանջարկի կանխատեսվող աճը:  ԵԱԳ մեթոդաբանությունը 

նմանեցված է ընթացիկ հաջող փորձին, և Հայաստանում համապատասխան 

չափանիշների բացակայության պատճառով երթևեկության վրա ազդեցությունները 

գնահատվել են և վերլուծվել միջազգային և Միացյալ Թագավորության  հրատարակված 

հետևյալ ուշենիշների համաձայն՝ 

 

  ՄՖԿ կատարողական ստանդարտներ 

  ՎԶԵԲ կատարողական պահանջներ 

  Շրջակա միջավայրի կառավարման և գնահատման ինստիտուտի ուղեցույցը (Մեծ 

Բրիտանիա) Ճանապարհային երթևեկության բնապահպանական գնահատման 

համար (1991թ.):   

  Մայրուղիների և Տրանսպորտի Ինստիտուտի (Մեծ Բրիտանիա) ուղեցույցը 

երթևեկության վրա ազդեցության գնահատման վերաբերյալ (1994թ.), և 
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  Տրանսպորտի նախարարության (Մեծ Բրիտանիա) ուղենիշը Երթևեկության 

գնահատման վերաբերյալ(2007թ.): 

 

Ելակետային պայմանները ստեղծվել են, օգտագործելով տարբեր աղբյուրների 

համադրում, ներառյալ տեղամասի մանրամասն քարտեզագրում, դաշտային 

պայմաններում կատարված հետազոտություններ, տեղամասի նկարահանում և 2011-

2012թթ. Գեոթիմի կողմից տրամադրված տվյալների աղբյուրներ:  2013/2014թ. ձեռք 

բերված տվյալներն հաջորդեցին iPRT-ի երթևեկության պլանավորման կողմից 

պատրաստված աշխատանքի ծավալին, որը որպես հիմք կօգտագործվի Ծրագրի 

ընթացքում շարունակական մոնիտորինգի համար (տես Գլուխ 8.10):  Ելակետային 

պայմանների ստեղծման համար կարևոր տարր է գնահատման աշխարհագրական 

սահմանների որոշումը:  2011թ. ՈՒԱԻ-ի և Գեոթիմի կողմից իրականացվել են դաշտային 

նախնական աշխատանքներ:  Հետագա դաշտային աշխատանքներն ու տեղամասի 

հետազոտություններն իրականացվել են ՈՒԱԻ անձնակազմի կողմից 2013թ. 

փետրվարին՝ տեղամաս եռօրյա այցի ժամանակ:  Այս ժամանակահատվածում 

հավաքագրվել են Ամուլսար ոսկու հանքավայրի՝ երթևեկության ասպեկտների 

վերաբերյալ տվյալներ, ինչպես նաև կատարվել են դաշտային պայմաններում 

հետազոտություններ Ծրագրում օգտագործվող ճանապարհային հանգույցներում:       

 

2013թ. մարտ-ապրիլ ամիսներին Գեոթիմի անձնակազմը իրականացրել է երթևեկության 

չորս 24-ժամյա հաշվարկներ՝ գնահատման սահմանում կարևոր մայրուղիներին կապող 

հատվածների երթևեկության պայմանները նկարագրելու համար:  Այս հարցումներն 

իրականացվել են Զատիկի աշխույժ տոներին, 00:00-ից 23:59 ընկած 

ժամանակահատվածում, այցելուների համար բարենպաստ ժամանակ, հետևաբար նաև 

մեքենաների շարժով դեպի Ջերմուկի տարածք: Սույն մեթոդաբանությանը որդեգրման 

նպատակն է ներկայացնել է մայրուղիների ցանցում ծայրահեղ ծանրաբեռնված վիճակում 

պոտենցիալ վատագույն տարբերակը:  Հարցման ընթացքում եղանակը բարենպաստ էր, և 

մեքենա վարելու պայմանները լավն էին (Հավելված 4.18.1): 2014թ. ընթացքում Գորայք 

տանող M-2 մայրուղում անց է կացվել հետագա հարցումը` հիմնված նախորդ տարում 

կիրառած մեթոդաբանության վրա (տես Հավելված 4.18.1): Սույն հարցումներն 

իրականացված մայրուղիների ցանցը բերված է Հավելված 4.18.3-ում: 

 

Հաջորդելով ելակետային տվյալների ուսումնասիրությանը,Ծրագրին առնչվող 

մայրուղիներին կապող հատվածների (M-2 և H-42 մայրուղիներ) վերաբերյալ 

հարցումների տվյալներն օգտագործվել են՝ որոշելու այս հատվածների առկա 
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թողունակության մակարդակները: Մայրուղիներին կապող հատվածների 

թողունակության գնահատումը համապատասխանեցված է ճանապարհային 

երթևեկության՝ շրջակա միջավայրի գնահատման Էներգետիկայի Միջազգային 

Գործակալություն (ԷՄԳ) ուղեցույցին, և այն ստանդարտ գործիք է շրջակա միջավայրի 

վրա զարգացման ծրագրերի երթևեկության ազդեցությունները գնահատելու համար:  Այս 

դեպքում կիրառվում է կապող հատվածների թողունակության գնահատումը, քանի որ 

ընկալվող շրջակա միջավայրում երթևեկության մարգինալ փոփոխություններն ավելի քիչ 

զգայուն են, քան հարակից ցանցի հանգույցներում երթևեկության հոսքերի 

փոփոխությունները:  Սա երթևեկության մակարդակների փոփոխության ավելի ուղղակի 

գնահատման հնարավորություն է տալիս, որը շրջակա միջավայրի կամ սոցիալական 

տեսանկյունից կարող է կարևոր լինել:   

 

Մայրուղուն հիմնական կապողյուրաքանչյուր հատվածի համար ստեղծվել է հատվածի 

թողունակության տեսանկյունից ելակետային օրինակ, որն համապատասխանում է 

Հայաստանում սահմանված չափանիշներին. Տրանսպորտի Սեկտորի Զարգացման 

Մարտավարություն (ՀԶԲ, նոյեմբեր 2008թ.) և Մեծ Բրիտանիայի՝ Ճանապարհների և 

կամուրջների նախագծման ձեռնարկի (ՃԿՆՁ) 5-րդ հատորի՝ Բաժին 1-ի 3-րդ Մասի ՏԱ 

46/97:  Ուսումնասիրվել է  երթևեկության հաշվարկներից ստացված ելակետային 1-ժամյա 

հոսքը՝ Ծրագրի կողմից ազդեցություն կրող մայրուղիներին կապող հատվածների 

երթևեկության հոսքի վերաբերյալ պատկերացում կազմելու համար:  Օգտագործելով այս 

տվյալները, հաշվարկվել է հոսքիևթողունակության ելակետային հարաբերակցությունը՝ 

որոշելու գնահատման տարածքում հիմնական մայրուղիներին կապող հատվածների 

ազատ թողունակության մակարդակը:   

 

Ճանապարհի կեռման հատվածի վերաբերյալ տեղեկությունները ստացվել են 

ուսումնասիրվող տարածքի ուսումնասիրվող հանգույցների՝ M-2/H-42 մայրուղիների 

վերաբերյալ Գեոթիմի կողմից տրամադրած հարցումների տվյալներից:  Արդյունքում 

երթևեկության մասին հարցման տվյալները կիրառվել են և՛ գոյություն ունեցող, և՛ նոր 

հանգույցների ելակետային պայմանները սահմանելու նպատակով, որոնք անհրաժեշտ են 

մայրուղուց Ծրագրին մուտք ունենալու համար: Հարցումները կներկայացնեն գոյություն 

ունեցող երթևեկության կայուն հիմքը` Ծրագրի շինարարական, շահագործման և 

փակման փուլերի ազդեցությունը գնահատելու նպատակով:   
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4.18.3 Հայաստանի ճանապարհային ցանց 

Ներածություն 
Տվյալ բաժինը ներկայացնում է Հայաստանի սահմաններում առկա ճանապարհներն ու 

տրանսպորտի ենթակառուցվածքները՝ հատուկ հղում կատարելով տեղայնքին, որի 

շրջանակներում գտնվում է Ամուլսարի ծրագիրը:  

 

Ճանապարհային ցանցի՝ այս գնահատման մեջ ընդգրկված հատվածները որոշվել են 

Ծրագրի հետ կապված երթևեկության աճի հնարավոր ազդեցությունների հիման վրա: 

Ճանապարհային հանգույցները, որոնց ներսում սահմանվել է ելակետը (տես Հավելված 
4.18.1): 
 

Ռազմավարական համատեքստ 
Նկար4.18.1-ը ցույց է տալիս Ամուլսար հանքի վայրը Հայաստանի միջազգային 

տրանսպորտի ցանցում. Հայաստանը ցամաքային երկիր է՝ Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ 

փակ սահմաններով:  Արդյունքում սահմանային ելումուտը կենտրոնացած է հյուսիսում 

Վրաստան և ավելի քիչ մասշտաբով հարավում՝ Իրան:    

 

Գտնվելով Կովկասյան լեռնաշխարհում, Հայաստանն ունի մայրցամաքային կլիմա, 

ձմռանը հնարավոր շատ ցածր ջերմաստիճաններով և առատ ձյան տեղումներով(տես 

Մաս 4.2):  Ժամանակ առ ժամանակ դա հնարավոր է սահմանափակի երկրի որոշ 

հատվածների մատչելիությունը և ազդի տնտեսական ու առևտրային ներուժի վրա:      

 

Երկրի տարածքը կազմում է մոտավորապես 29,800 կմ2, և ունի ավելի քան 3 միլիոն 

բնակչություն: Հայաստանի ժողովրդագրական տվյալները սահմանվել են Աղյուսակ 

4.12.1-ում: 
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Նկար 4.18.1. Ամուլսար ոսկու հանքի համար միջազգային տրանսպորտի համատեքստը 
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Միջսահմանային և միջազգային կապող հատվածներ 
Անկախությունից առաջ Հայաստանն ուներ անսահմանափակ մուտք դեպի նախկին 

Սովետական Միության մեջ գտնվող Կովկասյան այլ երկրներ, չնայած դեպի Թուրքիա 

և Իրան ճանապարհներն ավելի քիչ զարգացած էին:  Սահմանային խնդիրներն ու 

Ադրբեջանի հետ Լեռնային Ղարաբաղի բախումը բերեցին Թուրքիայի և Ադրբեջանի 

հետ բոլոր ճանապարհների փակմանը:  Դա ներառում է հիմնական կապող 

երկաթուղին Ադրբեջանի միջով, Ադրբեջանի միջով անցնող Երևան-Թբիլիսի-

Ռուսաստան մայրուղին, ինչպես նաև երկաթուղին դեպի Թուրքիա, որը տանում էր 

Գյումրիից դեպի Կարս, և Երևանից Կարակալա տանող Թուրքիա ճանապարհը:      

 

Ներկայումս երկաթուղային ու ճանապարհային կապեր կան միայն Վրաստանի հետ՝ 

Երևան-Գյումրի-Ախլքաղաք-Բաթումի և Երևան-Վանաձոր-Թբիլիսի-Փոթի 

ճանապարհներով դեպի Սևծովյան Բաթումի և Փոթի նավահանգիստներ, 

համապատասխանաբար:  Ճանապարհի հարավային ուղին դեպի իրանական 

նավահանգիստներ շատ ավելի հեռու է և անցնում է լեռնային դժվարանցանելի 

տեղանքով:  Երևանը Սև Ծովի նավահանգիստներից գտնվում է մոտ 650 կմ 

հեռավորության վրա և մոտ 2000 կմ իրանական նավահանգիստներից:  Վրաստան-

Ռուսաստանի Դաշնություն սահմանը փակվել է 2006թ., բայց 2007թ. ապրիլից 

սկսվեցին բեռնատար նավերի փոխադրումները Փոթիից Ռուսաստան:    

 

Հայաստանի երկաթուղային ցանցը մեծ դեր է կատարում մարդկանց և բեռների 

փոխադրումների ապահովման հարցում երկրի հարավային մասում:  

Հարավկովկասյան երկաթուղին հիմնվել է 1991թ. և մինչ անկախացումը կազմում էր 

Անդրկովկասյան երկաթուղու մաս, որի կենտրոնը գտնվում էր Թբիլիսիում,Վրաստան:  

Սակայն, Ծրագրի մոտակայքում չկա երկաթուղային ենթակառուցվածք: Հայաստանն 

ունի երեք հիմնական օդանավակայաններ՝ Զվարթնոցը, Շիրակը և Էրեբունին:  Այս 

երեքից Զվարթնոց Միջազգային Օդանավակայանը (ծառայում է Երևանին) 

հանդիսանում է երկիր մուտք գործելու գլխավոր դարպասը: 

 

Պետական մայրուղիների ցանց 
Տրանսպորտի պետական համատեքստը ցույց է տրված Նկար4.18.2-ում:  1,561 կմ-անոց 

միջպետական ցանցը կապում է բոլոր մարզերը և ապահովում միջազգային կապը. 

հանրապետական 1,832 կմ ճանապարհները կապում են շրջկենտրոնները, և 4,122 կմ 

համայնքային ճանապարհները կապում են գյուղի բնակչությանը:       
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Տեղական ճանապարհներից մոտ 1,000 կմ. գտնվում է տեղի համայնքների 

պատասխանատվության տակ, իսկ մնացածը՝ պետական և մարզային:  Միջպետական 

ճանապարհների վրա երթևեկության օրական ծավալները հասնում է 1,000-ից 25,000 

մեքենայի:  Հյուսիսում դեպի Վրաստան, իսկ հարավում դեպի Իրան տանող M-

ճանապարհները (Մագիստրալ) կազմում են միջազգային միջանցիկ ճանապարհի 

մասը:        

 

M-ճանապարհների մեծ մասը հատվում են մայրաքաղաք Երևանում:  Երևանը, 

սակայն, չունի շրջանցիկ ճանապարհ, և երթևեկությունը պետք է անցնի քաղաքի 

կենտրոնով:   

 

Գլխավոր ճանապարհային ցանցը լավ զարգացած է և կազմված է 

  M-ճանապարհներ` մագիստրալային ճանապարհներ, և 

  H-ճանապարհներ` հանրապետական ճանապարհներ 
 
Այս ճանապարհային ցանցն ընդգրկում է առաջնային ցանցը: M-ճանապարհի ցանցը 

ամբողջությամբ ասֆալտապատված է, և հանրապետական նշանակություն ունեցող 

ճանապարհների գրեթե 90%  ասֆալտապատված են: Հայաստանի Ճանապարհների 

Տնօրինության գնահատմամբ, հանրապետական նշանակության ճանապարհների 15%-

ի մակերեսի պայմանները լավն են, 75%-ը միջին և 10%-ը՝վատ:     

 



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

ZT520088 
Հունիս 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 4.18-9 

 

 
Նկար 4.18.2. Պետական տրանսպորտի իրավիճակը 

Նշում` M-ճանապարհներն ազգային ճանապարհներն են, այլ ճանապարհները H-

ճանապարհներն են:  

 
4.18.4 Ճանապարհային ցանց, ուսումնասիրվող տարածք  
Ամուլսարը գտնվում է M-2 հիմնական մայրուղու ցանցում՝ մայրաքաղաք Երևանից 

մոտ 170 կմ հեռավորության վրա: Ծրագիրը գնահատվելու է H-42-ից, որը կապում է 

Ջերմուկ քաղաքը M-2-ի հետ Վայքի դեպի արևելք ՝մոտ 7կմ-ի վրա: M-2-ը 

շարունակվում է դեպի հարավ Գորայքի մոտով, որտեղ սահմանվել է Ծրագրի 

երկրորդական մուտքը: M-2-ը շարունակվում է հարավ դեպի Ագարա սահմանային 

քաղաք, Ծրագրի հարավ արևմուտքից մոտավորապես 104կմ:    
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Նկար 4.18.3 Ճանապարհային հանգույցները, տեղական բնակավայրերը և Ամուլսարի Ծրագրի տարածքը 
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M-2 մայրուղի 

Այս ճանապարհը կազմում է Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի և Ասիական 

Աբտոմոբիլային Ճանապարհացանցի (ԱԱՃ), AH81/82 ուղեգծերի մասը, որը 

պարտավորեցնում է գործընկերներին որդեգրելԱԱՃ ճանապարհային դասակարգման 

և կառուցման չափանիշները:  M-2-ը (տես Նկար 4.18.3) Ռուսաստան-Վրաստան 

սահմանից Թբիլիսիով Ձորամուտ և Վանաձոր հատվածով կազմում է հյուսիս-հարավ 

Եվրոպական E-117 ուղեգծի մասը:   

 

M-2-ը ստրատեգիական կարևոր ուղեգիծ է, որը կապում է Երևանը Իրանական 

սահմանի մոտ գտնվող Մեղրիի ու Ագարակի հետ:  Այն ամբողջ երկայնքով ունի մեկ 

երթևեկելի գիծ (երկկողմանի), բացառությամբ M-2-ի՝ Երևան-Արարատ ընկած 

հատվածի, որը երկկողմ երկու երթևեկելի գծերով է:  M-2-ը նաև հիմնական ուղեգիծն է 

Երևանից դեպի Ջերմուկ և Տաթև տուրիստական երթևեկության համար:  M-2-ը 

ապահովում է միակ ցամաքային կապը Իրանի հետ:   

 

M-2 մայրուղին ապահովում է Երևանից Ծրագիր ուղիղ ճանապարհային ուղեգիծը 

(տես Նկար 4.18.7, որտեղ ցուցադրված է Ծրագիրը՝ ռազմավարական և տեղական 

ճանապարհային ցանցի մասով:    
 
M-2 մայրուղու մակերևութային պայմանները 
Միջպետական ցանցի մակերևութային վիճակն հիմնականում բավարար է՝ 

Միջազգային Անհարթության միջին 4.9 Ինդեքսով (ՄԱԻ):  Հանրապետական 

ճանապարհների հարցումները (Հայաստանի Ավտոմոբիլային Ճանապարհների 

Տնօրինության զեկույցից) ցույց են տալիս ավելի վատ ճանապարհային պայմաններ, 

2008թ. միջին 8.6 ՄԱԻ ցուցանիշով:  Աղյուսակ 4.18.1-ը ցույց է տալիս M-2 մայրուղու 

մակերևութային վիճակը:  Հայաստանի Ավտոմոբիլային Ճանապարհների 

Տնօրինությունը նշում է, որ M-2-ի հատկապես Ջերմուկի հարակից հատվածներն 

ամենավատ մակերևութային վիճակն ունեն, քան ցանկացած այլ վայրում:  
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Աղյուսակ 4.18.1. M-2 մայրուղու Միջազգային Անհարթության Ինդեքս 20081 

M-2 հատված 
ՄԱԻ 
2008 

Երկարություն-
կմ 

M-2/M-15 (կմ 15) – Երասխ ( կմ 65)  4.10 50 
Երասխ (կմ 65) – M-2/M-10 (կմ 120) 5.45 55 
M-2/M-10 (կմ 120) – M-2/Ջերմուկ (կմ 147)  6.07 27 
M-2/Ջերմուկ (կմ 147) – Գորիս (կմ 238) 5.51 91 
Գորիս (կմ 238) –Կապան (կմ 300) 4.95 62 
Կապան (կմ 300) – Իրանյան սահման (կմ 383) 4.6  83 
 

Ծրագրի արտոնագրված տարածքը գտնվում է  երկու առանձին մարզերում 

(վարչական տարածքներ), Վայոց Ձորի և Սյունիքի մարզերում:  Ծրագրի տեղամասը 

գտնվում է M-2 մայրուղուց հյուսիս՝ Սարավան, Սարալանջ ու Գորայք գյուղերով 

անցնող մայրուղու հատվածում (Նկար 4.18.3-ը ցուցադրում է Ծրագիրը տեղական 

ճանապարհային ցանցի մասով): Ուղեգծի մեծ մասն ունի մեկ երթևեկելի գիծ, որը 

ձգվում է Արփա գետի հյուսիսային ափով, լեռնոտ տեղանքով և Որոտանի Կիրճի սուր 

ոլորանների կարճ հատվածով:  M-2-ի հատվածներ վատ վիճակում են և, չնայած որոշ 

հատվածները վերջերս են վերանորոգվել Համաշխարհային Բանկի 50 միլիոն ԱՄՆ 

դոլարանոց ծրագրի շրջանակներում. 2011թ. Երևանից հարավ ընկած M-2-ի 

հատվածում, որտեղ մայթերի  իրավիճակը ծայրահեղ վատ էր, մասնակի 

վերանորոգումներու թարմացումներ են կատարվել, ինչի շնորհիվ բարելավվել է M-2-ի 

հատվածների վրա գտնվող IRI-ը:  

 

Ջերմուկը, որն ընկած է Ծրագրի արտոնագրված տարածքից դեպի հյուսիս-արևմուտք, 

գտնվում է M-2 մայրուղուց  24 կմ դեպի հյուսիս՝ մեկ երթևեկոլի գիծ ունեցող H-42 

մայրուղու երկայնքով (տես Նկար 4.18.3):  M-2 և H-42 մայրուղիների միացումը զիջող 

ստանդարտ Տ-աձև հանգույցն է, որն ընկած է հանքի արտոնագրված տարածքից դեպի 

արևմուտք:  Ծրագիրը գտնվում է այս հատվածից դեպի հյուսիս-արևելք 

 
Տեղական ճանապարհների վիճակը 
Ջերմուկը տուրիստական հանգստավայր է 4 346 մշտական բնակչությամբ (տես 

Աղյուսակ 4.12.2).  քաղաքը գտնվում է հրաբխային բարձրավանդակում, 2,070 մետր 

բարձրության վրա:  Հանքային տաք ջրերով բազում սպա/հանգստյան կենտրոններով, 

60 մետրանոց ջրվեժով և ձմեռային սպորտաձևերի համար նախատեսված 

                                                      

 
1 Asian Development Bank TA7208-ARM, Ministry of Transport and Communication Republic of Armenia (2010) 
Preparing the North-South Road Corridor Development Project, PADECO co Ltd 
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կառույցներով զբոսաշրջությունը նպաստում է երթևեկության ծավալների աճին թե՛ H-

42, և թե՛ Մ-2 մայրուղիներով: Տուրիզմից բացի, Ջերմուկի հիմնական 

արդյունաբերությունը շշալցված հանքային ջուրն է, որը լայնորեն մատակարարվում է 

ամբողջ Հայաստանում ճանապարհների միջոցով: Ջերմուկ տանող հիմնական 

ճանապարհն անցնում է H-42 մայրուղու օղակաձև հատվածով, որը հանդիսանում է 

քաղաքի կենտրոնում զբոսաշրջիկների հիմնական ուղին՝ իր հյուրանոցներով և այլ 

զբոսաշրջային գրավիչ վայրերով: H-42-ից դեպի արևմուտք և օղակաձև միացումից 

մոտավորապես 0.5կմ դեպի հարավ գտնվող երկրորդ մուտքը տանում է դեպի 

Ջերմուկի թռիչքուղի և  այնուհետև քաղաքի բնակելի թաղամաս: Երրորդ, ավելի փոքր 

հանգույցը, մոտավորապես օղակաձև հատվածից 2.5 կմ դեպի հարավ ուղիղ 

ճանապարհ է բացում դեպի Ջերմուկի բնակելի թաղամաս: Կեչուտը բնակելի գյուղ է, 

որը գտնվում է Ջերմուկի հարավում: Հիմնական ճանապարհային մուտքը H42 

մայրուղուց դուրս է՝ հարավային Ջերմուկի հանգույցից մոտավորապես 1կմ հարավ 

(տես Նկար 4.18.3): 
  
 
Ծրագրի տեղամաս հիմնական մուտքը 

Ծրագրի տեղամաս հիմնական մուտքը գտնվելու է մոտավորապես 1,3 կմ 

հեռավորության վրա Գնդեվազի հանգույցից դեպի հարավ գտնվող H-42 մայրուղու վրա, 

որտեղից կարելի է մուտք գործել ԿՏՀ և դրա հետ կապված ենթակառուցվածքների 

տարածք: ԿՏՀ-ի տարածքից այս ներքին ճանապարհը կկապվի նաև հանքի մերձատար 

ճանապարհների հետ: Մուտք A-ի հյուսիսում կկառուցվի թեթև մարդատար 

ավտոմեքենաների համար առանձին հանգույց (տես Նկար 4.18.3, Նկար 4.18.6):  
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Նկար 4.18.1 Մուտք A, դեպի հանք հիմնական մուտք (Գնդեվազի հարավում) 

 
Նկ.4.18.3-ը ցույց է տալիս Ծրագրի և տեղական բնակավայրերի հետ մայրուղու կապող 

ճանապարհները: 

 

Հանքի երկրորդական մուտքը 
Գնդեվազ գյուղը գտնվում է M2/H42 հանգույցի և Ջերմուկի մեջտեղում: Այստեղ կարելի 

է հասնել տրանսպորտային միջոցներով H-42 մայրուղուց դուրս եկող հանգույցով դեպի 

գյուղի հարավ: 
 
Գնդեվազ գյուղի արևելյան մաս տանող մանրախճային ճանապարհը երկրոդական 

մուտք է ապահովում (B) դեպի փոխակրիչ, որը միացնում է հանքը ԿՏՀ-ին (տես Նկար 

4.18.5): Նշված ճանապարհը կօգտագործվի բեռնատարի բեռնաթափման կայան կիր 

մատակարարելու համար: Այստեղ ավարտվում է փոխակրիչը: Մուտքը այս 

հանգույցով անհրաժեշտ կլինի Ծրագրի շինարարական և շահագործման փուլի 

ընթացքում, սակայն այն տեղամաս մտնելու համար հիմնական ճանապարհը չէ (տես 

Նկար 4.18.5):  
 
 

 
 

Գնդեվազը 
հյուսիսում 
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Նկար 4.18.2 Դեպի փոխակրիչի ենթակառուցվածք մտնող և հանքի մերձատար 

ճանապարհները տանող մուտք (Բ) 

 

 

Շինարարական փուլի ընթացքում հանք մտնելու երկրորդական մուտք 

 

Գոյություն ունեցող խճոտ արահետը Կեչուտ գյուղի հյուսիսում, որը Ծրագրի 

երկրաբանահետախուզական աշխատանքների ժամանակ օգտագործվել է 

երկրաբանահետախուզական ճամբար հասնելու համար որպես հիմնական 

ճանապարհ, կշարունակի մնալ Ծրագրի տարածք մտնող նախնական ճանապարհ 

շինարարական փուլերի ընթացքում (Նկար 4.18.6-ի վրա D մուտք): Ջերմուկի 

բնակիչները խճոտ այս ճանապարհն օգտագործել են  աղբավայր հասնելու համար, որը 

գտնվում է H-42 հանգույցից մոտ 2 կմ հեռավորության վրա: 
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Նկար 4.18.3. Մուտք (D) դեպի երկրաբանահետախուզական ճամբար տանող հիմնական 

ճանապարհ, Կեչուտի հյուսիսում 

 

 

Հատվածի նկարագիր 
Նկար 4.18.3-ում ցուցադրված են երկու հիմնական հանգույցները, որոնք ապահովում 

են մուտքը դեպի Ծրագրի տեղամաս (տես նաև Նկար 4.18.4 և Նկար 4.18.6): 

  Հիմնական մուտքը (A) գտնվում է Գնդեվազի հարավում, 

  Դեպի հանք տանող ճանապարհների երկրորդական մուտք, Գնդեվազի 

հյուսիսում (մուտք B), 

  Դեպի հանքի տեղամաս ապահովող մուտք թեթև մարդատար 

ավտոմեքենաների համար, A մուտքի հյուսիսում (Մուտք C), և  

   Գոյություն ունեցող երկրաբանահետախուզական ճամբար տանող ճանապարհ 

և հանգույց, որն օգտագործվելու է շինարարության ընթացքում, Կեչուտի 

հյուսիսում (Մուտք A): 
 

Դեպի այս հանգույցները տանող մայրուղու հատվածներն են (նաևՆկար 4.18.3). 
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  Հատված 1: Ջերմուկից դեպի Կեչուտի հյուսիսում գտնվող հիմնական մուտք (A), 

  Հատված 2: H-42 ճանապարհի վրա A հանգույցից մինչև D հանգույց, Կեչուտի 

հյուսիսում,    

  Հատված 3: H-42 ճանապարհի վրա D հանգույցից մինչև Ջերմուկ, և 

  Հատված 4: M-2/H-42 հանգույցի հարավ-արևելյան մաս, Սարավան, Սարալանջ 

և Գորայք գյուղերով անցնող M-2 ճանապարհի վրա: 

 

1-ից 3 հատվածները H-42-ի՝ M-2 մայրուղու հետ հանգույցից հյուսիս ընկած 

հատվածներն են:  H-42 մայրուղու այս հատվածը մեկ երթևեկելի գծով տեղական 

ճանապարհ է՝ ողջամիտ չափանիշներով հարթեցված:  M-2 մայրուղու հետ հանգույցից 

հյուսիս ճանապարը կտրուկ բարձրանում է:  Ուղեգծի նախնական հատվածները լի են 

սուր ոլորաններով:  Հասնելով բարձրունքին՝ ճանապարհն հավասարվում է և 

հիմնականում ուղիղ է, բացառությամբ Գնդեվազից 3 կմ հարավում սուր ոլորանի և 

ավելի ուշ՝ Գնդեվազից մոտ 1 կմ դեպի հյուսիս, ճանապարհի զառիթափ հատվածով:  

Գնդեվազ գյուղը գտնվում է Ջերմուկի կես ճանապարհին և ընկած է ճանապարհից ետ՝ 

դեպի արևմուտք:         

 

Կեչուտից մոտ 1,5 կմ դեպի հարավ և Գնդեվազից դեպի հյուսիս (կես ճանապարհին 

Հատված 2-ի երկայնքով, տես Նկար 4.18.3) H43-ը H42-ի հետ կազմում է Տ-աձև 

հանգույց: 

 

M-2 մայրուղին H-42 հանգույցից դեպի Գորայքի արևլյան մասը (Հատված 4) նույնպես 

ուսումնասիրվել է երթևեկության գնահատման շրջանակներում:  Երթևեկության 

առումով M-2-ի հոսքը ամենաբարձրն է (ներառյալ բեռնատար մեքենաների դերը 

ելակետային պայմաններում):     
 
 
Երթևեկության ելակետային հոսքը  
Երթևեկության ելակետային հոսքերը ստացվել են 2013թ. մարտ-ապրիլ և 2014թ. հունիս 

ամիսներին իրականացրած չորս 24-ժամյա հաշվարկներից:  Երթևեկության այս 

հաշվարկները պատկերացում են տալիս գնահատման սահմաններում կարևոր 

մայրուղիներին կապող հատվածների երթևեկության պայմանների ևբնույթի 

մասին:2013թ. այս հետազոտություններն իրականացվել են միաժամանակ՝ Զատիկի 

տոների աշխույժ օրերի՝ 00:00-ից 23:59 ընկած ժամանակահատվածում և 

մեքենավարելու լավ պայմաններում, երբ մեքենաների շարժը H-42-ով 
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ամենածանրաբեռնվածն է: 2014 թ. հարցումները անցկացվել են նույն 

ժամանակահատվածում 2014թ. հունիսին, M-2 մայրուղու վրա:   

 

Հարցումներ անցկացնելու 4 տեղամաս:  

  H-42-ը M-2 մայրուղու և Հ-42 մայրուղու հանգույցում; 

  H-42 մայրուղու վրա M-2-ից մինչև Գնդեվազ (Հատված 1 և 2); 

  H-42 մայրուղու վրա Գնդեվազից մինչև Ջերմուկ (Հատված 2 և 3); և 

  M-2-ից մինչև Որոտանի ճանապարհ (Գորայքից արևելք)    

 
Բոլոր հարցումներն անց են կացվել  2013թ.ընթացքում, բացի M-2-ից դեպի Որոտանի 

ճանապարհ հարցումից, որն ավարտվել է 2014թ.հունիսին:  

 
Կարևոր է նշել, որ M-2 մայրուղով երթևեկության պայմանները բավական հաստատուն 

են ամբողջ օրվա ընթացքում, քանի որ այս ուղեգիծը ծառայում է որպեսԵրևանից դեպի 

իրանական սահմանին կից Ագարակ/Մեղրի սահմանային քաղաքների հիմնական 

ուղեգիծ:  Տեղամաս այցերի ժամանակ կատարած ուսումնասիրություններն 

հաստատեցին, որ այս ուղեգծով անցնող երթևեկության մեծ մասը կազմում են 

փոխադրումներ կատարող բեռնատարները: Այս պայմանները հետագայում 

հաստատվել են տեղական բնակիչների հետ անցկացրած քննարկումների 

արդյունքում:   
 

 

Ժամանակավոր / սեզոնային տատանումներ 
H-42 մայրուղու վրա 2013թ. մարտ-ապրիլին անցկացրած ուսումնասիրությունները 

ներկայացնում է Ջերմուկում ամենաաշխույժ ժամանակահատվածը՝ պայմանավորված 

Զատկի տոնի և հանգստյա օրերի կարևորությամբ: Սակայն, ավելի ճշգրիտ լինելու 

համար և ներկայացնելու ելակետային երթևեկության հոսքի վատագույն տարբերակը, 

ելակետային հոսքերին ավելացվել է սեզոնային գործոնը՝ որոշելու ամռան ամիսներին 

երթևեկության համապատասխան ծավալները:  Հայաստանի Ավտոմոբիլային 

Ճանապարհների Տնօրինությունը նշել է, որ ոչ ամռան ամիսներին երթևեկության 

հոսքը 18%-ով ավելի ցածր է:  Հետևաբար, մայրուղիներին կապող հատվածների ու 

միացումների թողունակության՝ գալիք տարվա գնահատման համար  սեզոնայնության 

նկատառումներով 1,18 գործակից է ավելացվել երթևեկության ամբողջ ծավալներին, 

որպեսզի լրացնի ամռան ամիսների հիմնական երթևեկությունը:   
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Ծրագրի զարգացման ծրագիրը նախատեսում է (տես Գլուխ 3) շինարարական 

աշխատանքները սկսել 2016թ.: Ծրագրի շինարարությունը տեղի է ունենալու երկու 

տարվա ընթացքում (2016-2017թթ): Ակնկալվում է, որ հանքի լիարժեք 

գործունեությունը կմեկնարկի 2018թ-ին: Հետևաբար, նշանակվել է համապատասխան 

սկզբնակետ, որի հետ համեմատությամբ կգնահատվի շինարարության հետ առնչվող 

երթևեկության ազդեցությունները:  Շահագործման ընթացքում երթևեկության 

ազդեցությունները գնահատվել են 2017/2018թթ. աշխատանքների համար սկզբնական 

տարվա համադրությամբ: Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է ավելացնել աճի գործոնը 

ուսումնասիրված երթևեկության հոսքերին, ստեղծելու երթևեկության՝ 2013թ և 2014թ. 

ելակետային պայմանները:  Գեոթիմի անձնակազմի հետ քննարկումները ցույց են տվել, 

որ ուսումնասիրվող տարածքում չկան ստանձնած այլ կարևոր զարգացումներ:  

Այսպիսով, ելակետային հոսքերը պետք է հաշվի առնեն ժամանակավոր կամ 

սեզոնային տատանումները՝ գնահատման հետագա տարիների համար, սակայն ոչ մեկ 

տեսակի երթևեկություն առաջացնող, այլ մեծ զարգացումներ: 

 

Ասիայի Զարգացման Բանկի (ԱԶԲ)՝ Հայաստանի համար Տրանսպորտի Սեկտորի 

Զարգացման Մարտավարությունը ներառում է հետագա զարգացման երեք տարբերակ. 

երթևեկության ցածր, միջին և բարձր աճ (5.5%, 7.2% և 8.3% համապատասխանաբար):  

Առավել ճշգրիտ գնահատման համար հետագա տարիների գնահատման բոլոր 

տարբերակների դեպքում երթևեկության բարձր 8.3% աճի տարբերակը կիրառվել է 

հիմնական երթևեկության մակարդակի՝ տարեկան համախառն աճի (օր. 8.3% 

տարեկան)հաշվարկի ժամանակ: 

 

 

Հատվածի թողունակության գնահատում  
Երթևեկության ելակետային հոսքին հղումը ցույց է տալիս, որ H-42 մայրուղին 

ունենալու է երթևեկության շատ փոքր ծավալներ:  Որտեղ առկա երթևեկության 

ծավալները շատ փոքր են, հոսքի ցանկացած աճ կբերի երթևեկության մակարդակի 

կանխատեսված աճի, որն էլ բարձր կլինի ելակետային պայմաններից:  Որտեղ առկա է 

այս իրավիճակը, անհրաժեշտ է հաշվի առնել թե ընթացիկ երթևեկության 

հարաբերական աճը, թե ընդհանուր հոսքը՝ ուսումնասիրվող ճանապարհի հատվածի 

ազատ թողունակության համեմատ:  Օրինակ, երթևեկության մեջ համեմատաբար 

փոքր թվային աճը կարելի է դիտարկել որպես մեծ ծավալների հասնող փոփոխություն, 

եթե համեմատվի ընթացիկ շատ ցածր հոսքի հետ, բայց կապող հատվածի 

թողունակության հետ համադրելիս, երթևեկության հոսքի մեծ աճ սպասարկելու 
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հնարավորությունը ևս բարձր է. օր. միացման աշխատաքային թողունակությունը 

կրում է շատ քիչ վատթարացում կամ ընդհանրապես չի վատանում:  Հետևաբար, 

անհավանական է, որ այսպիսի աճը շրջակա միջավայրի վրա կունենա մեծ 

ազդեցություններ՝ հաշվի առնելով ճանապարհի ընդհանուր թողունակությունը:        

 

Կատարվել է մայրուղիներին կապող հատվածների համար մայրուղիների 

թողունակության վերլուծություն, կիրառելով Մեծ Բրիտանիայի՝ Ճանապարհների և 

կամուրջների նախագծման ձեռնարկի 5-րդ հատորի Բաժին 1-ի 3-րդ Մասի ՏԱ 46/97-ը:  

Այս մասը ցույց է տալիս M-2 մայրուղու ընթացիկ ելակետային թողունակությունը:  6.18 

Մասը հաշվի է առնումԾրագրի շինարարության և շահագործման փուլերի 

ադեցությունները մայրուղու թողունակության վրա:  ՃԿՆՁ թողունակության 

տվյալներն հրատարակվել են 1997թ. փետրվարին:  Չնայած այս տեղեկությունները 

տասնչորս տարվա են, ՏԱ 46/97-ը դեռ արդի փաստաթուղթ է և Մեծ Բրիտանիայի՝ 

Մայրուղիների Գործակալության կողմից կիրառվում է որպես լավագույն փորձ:  Այս 

մեթոդով կապող հատվածի թողունակության հաշվարկն ընդհանրացված է հիմնական 

ճանապարհների համար. սա համարվում է պատշաճ նաև H-42 համար:  H-42-ն ունի 

ստանդարտ երթևեկելի մասի լայնություն երկայնքի մեծ մասով, սակայն ինչպես նշվել 

էր նախկինում, կան սուր ոլորաններով ճանապարհահատվածներ:    

 

Մեծ Բրիտանիայի՝ Ճանապարհների և կամուրջների նախագծման ձեռնարկը (ՃԿՆՁ) 

հաշվարկում է երթևեկության թողունակությունը գյուղական ճանապարհների համար, 

կիրառելով Կուտակումների հոսքի հղման մեթոդը (ինչպես ցույց է տրված ՃԿՆՁ ՏԱ 

46/97-ում):  Այս առումով կապող հատվածի թողունակությունը սահմանվում է որպես 

«երթևեկելի գծի ամենժամյա կայուն մաքսիմում արտադրողականություն»:  Հատվածի 

Կուտակումների հոսքի հղումը (ԿՀՀ) երթևեկության հոսքի մոտավոր հաշվարկն է, որի 

ժամանակ հավանական է, որ միջին օրվա պիկ ժամանակահատվածներում երթևեկելու 

մասը կծանրաբեռնվի:  ԿՀՀ-ն հաշվարկելու նպատակով «ծանրաբեռնվածությունը» 

բնութագրվում է որպես իրավիճակ, երբ երթևեկության մեկժամյա պահանջարկը 

գերազանցում է հատվածի կայուն մաքսիմում արտադրողականությանը:  Այս 

ժամանակ երթևեկության վրա ազդեցությունը կլինի հետևյալ տարբերակներից մեկը.     

  Հոսքն արգելակում է՝ զգալիորեն տարբերվող արագություններով 

  Միջին արագությունները զգալիորեն նվազում են 

  Կայուն արտադրողականությունը նվազում է, հավանական 

հերթագույացումներ: 

Իրականում, պայմանավորված կարևոր պայմաններով (օր. ցերեկ/գիշեր, չոր/թաց, 
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ծանր բեռնատարների հարաբերակցություն, կանոնավոր/տոնական), 

թողունակությունը օրեցօր տատանվում է և արդյունքում կիրառվող արժեքները պետք 

է լինեն միջինացված:  ՃԿՆՁ ՏԱ 46/97-ը ցույց է տալիս, որ առկա կապող հատվածների 

թողունակությունը, որոնց վրա ներկայում չկա ծանրաբեռնվածություն, կարող են 

գնահատվել հետևյալ բանաձևով. 

ԹՈՂՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ [A - B * Pk%H] 

Որտեղ:    A = 1380 (մեկ երթևեկելի գծով) 

    B = 15 (մեկ երթևեկելի գծով)  

    Pk%H-ն մեկ ժամում ծանր բեռնատարների տոկոսն է 

 

1-ից 6 կապող հատվածների թողունակությունը հաշվարկվել է այս 

մեթոդաբանությամբ:  Տեղի և M-2, և H-42 ճանապարհները համարվում են գյուղական 

ճանապարհի դասակարգմանը հավասարեցված:  Տեղամասի հետազոտություններն 

առաջարկել են, որ M-2-ն ու H-42-ն ունեն շատ ավելի մեծ թողունակություն, քան 

մայրուղու առկա ուսումնասիրված երթևթկության հոսքը: HVG-ի համադրությունը M-2 

մայրուղին ավելի ծանրաբեռնված է, քան H-42 մայրուղին, որտեղ երթևեկությունը 

ավելի քիչ է (համեմատել կապ 6, Կապ 1 և 5-ի հետ, Աղյուսակ 4.18.2-ում): 

  

Աղյուսակ 4.18.2-ը ամփոփում է սեզոնային երթևեկության ելակետային հոսքերը և 

2016թ. ելակետը և ելակետային հարաբերակցությունը յուրաքանչյուր կապող 

հատվածի համար. հոսքն ու թողունակությունը գրանցված հոսքն է՝ տեսականորեն 

որպես կապող հատվածի տոկոս:   

 

Աղյուսակ 4.18.2: Կապող հատվածների թողունակության ելակետային գնահատում  
 

Հատվածի 
նկարագրու

թյուն 

Սեզոն
ային 

գործոն 

Ուղղութ
յուն 

Ելակետ 
20141,3 

(ԹՄՄ/ժ
ամ) 

Ծանր 
բեռնատար

ների % 

Հատվածի 
թողունակու

թյուն 

Ելակետ 
20162(ԹՄ
Մ/ժ) 

% Ելակետ 
20172 

(ԹՄՄ/ժ
ամ) 

ՀԹՀ
% 

Հատված 1, 
M-2/H-42 
հանգույցից 
մինչև A 
հանգույց 

1.18 

NB 14 0 1380 16 1.
2 18 1.3 

SB 40 3.3 1330 46 3.
5 50 3.6 

Հատված 2 և  
3  A 

NB 55 4.9 1307 64 4.
9 70 5.1 

                                                      

 
2 
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Աղյուսակ 4.18.2: Կապող հատվածների թողունակության ելակետային գնահատում  
 

Հատվածի 
նկարագրու

թյուն 

Սեզոն
ային 

գործոն 

Ուղղութ
յուն 

Ելակետ 
20141,3 

(ԹՄՄ/ժ
ամ) 

Ծանր 
բեռնատար

ների % 

Հատվածի 
թողունակու

թյուն 

Ելակետ 
20162(ԹՄ
Մ/ժ) 

% Ելակետ 
20172 

(ԹՄՄ/ժ
ամ) 

ՀԹՀ
% 

հանգույցից 
մինչև 
Ջերմուկ 

SB 60 0 1380 70 5.
1 76 5.5 

Հատված 4 
M-2/H-42 
հանգույցից 
մինչև 
Գորայքի 
արևելք 

EB 137 23.7 1025 178 17
.0 188 18.

4 

 
WB 95 35.0 855 

 
121 

 

14
.1 131 15.

3 

Նշումներ 

1 Լավագույն փորձին համապատասխան՝ մայրուղիների կապող հատվածների թողունակության 
գնահատումն իրականացվել է թեթև մարդատար մեքենայով (ԹՄՄ), արտացոլելու հասարակական 
մայրուղիների վրա ծանր բեռնատարների՝շրջակա միջավայրի վրա ավելի մեծ ազդեցությունները, 
քան մասնավոր մեքենաներինը:  Մասնավոր մեքենան ունի 1 ԹՄՄարժեք, իսկ ծանր բեռնատարը՝ 2.    
2Համախառն 8.3% աճ է ավելացվել երթևեկության ելակետային հոսքին՝ արտացոլելու հիմնկան 
երթևեկությա նաճը: 
3Որպես չորս օրվա՝ 24-ժամյա ուսումնասիրությունների ժամանակ ամենամեծ թվով մեքենաների 
քանակ, հիմք է ծառայել ելակետային մեկժամյա հոսքը:  Այս տարբերակը չափազանցված է, քանի որ 
ըստ առկա տվյալների ա) բոլոր պիկ ժամերը չեն համընկնում, բ) պիկ ժամերը գերազանցապես 
արտահայտել են Զատիկի շատ աշխույժ տոների ժամանակ և ոչ թե սովորական օրվա:  
Այնուամենայնիվ, ենթադրելով, որ բոլոր պիկ ժամերը կհամընկնեն և ընտրելով 
ամենածանրաբեռնված ժամանակահատվածը, կստեղծվի պատշաճ գնահատական: 
Տես Նկար 4.18.3 Ծրագրի ազդեծության մասով հատվածները սահմանելու նպատակով:  
 

Աղյուսակ 4.18.2-ը հաստատում է, որ տեղի երթևեկության ելակետային հոսքերը H-

42-ում շատ ցածր են:  Ուսումնասիրված 2013, 2014 թ. և 2016/7թթ. կանխատեսվող 

ելակետը հոսքիևթողունակությանհարաբերակցությունը յուրաքանչյուր հատվածի 

համար իրենց ընդհանուր թողունակության 10%-է կամ շատ ավելի ցածր է: 

Երթևեկության  ամենժամյա հոսքերը Հատված 6(M-1) ամենաբարձրն են:  Արևմտյան 

սահմանի ուղղությամբ դրանք հատվածի թողունակության 12%-ից ցածր են (ՀԹՀ) թե 

2013, թե 2016թ.: 

 

 

4.18.5 Ամփոփում 
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Ելակետում ուսումնասիրվել են այն երկու ճանապարհների երթևեկության հոսքերը, 
որոնք պետք է օգտագործվեն Ծրագրի իրականացման ընթացքում. 

  M-2 մայրուղին, որը միանում է Երևանին հյուսիսային մասում և Իրանի 
սամանին հարավային մասում; 

  H-42 հանրապետական նշանակություն ունեցող ճանապարհը, որը միացնում է 
Ջերմուկը և M-2 մայրուղին, և որտեղ կգտնվեն Ծրագրին հիմնական 
հանգույցները:  

 
2013թ (H-42) և 2014թ (M-2) իրականացրած ելակետային ուսումնասիրությունների 
արդյունքում պարզվել է յուրաքանչյուր ճանապարհի գործառնության առաջին 
տարիների և շինարարության ընթացքում հոսքի և հզորության հարաբերակցությունը: 
Այսպես, M-2-ի դեպքում կանխատեսվող հզորությունը կկազմի 14% կամ ավելի ցածր 
ծանրաբեռվածության աստիճան, իսկ H-2-ի դեպքում 8% կամ ավելի ցածր 
ծանրաբեռնվածության աստիճան: Հետևաբար, և M-2-ի և H-2-ի երթևեկությունը 
ծանրաբեռնված չէ:    
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