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4.7 ՀՈՂԵՐ ԵՎ ՀՈՂԱԾԱԾԿՈՒՅԹ 

Ելակետային տվյալները ստացվել են տեղանքի հողերի և հողածածկույթի վերաբերյալ 

հրապարակված տեղեկատվության (ՀՀԾ ուսումնասիրության տարածք), ինչպես նաև 

դաշտային հետազոտությունների տվյալների հիման վրա: Վերոհիշյալ 

տեղեկատվությունն օգտագործվել է հողօգտագործման, հողագիտական 

առանձնահատկությունների  և ծրագրի ազդեցությանը ենթակա հողերի որակի ու 

քանակի բնութագրման նպատակով: Հրապարակված տվյալները լրացվել են հետևյալով՝ 

  2013-2014 թթ.-ին կտրվածքների ու փորձանմուշների հիման վրա կազմված Ծրագրի 

ուսումնասիրության տարածքի հողային քարտեզներ (դաշտային տվյալները և դրանց 

վերլուծական հաշվետվությունը ներկայացված են 4.7.2 բաժնում և 4.7.1 Հավելվածում), 

  Գեոթիմ ընկերության կողմից տեղանքի երկրաբանական հետախուզական 

աշխատանքների  շրջանակներում (2008-2010) իրականացված հողի քիմիական 

անալիզ և 2014թ.-ին ծրագրի տարածման գոտու հիմնական բաղադրիչների համար 

ձեռք բերված հողանմուշներ (այս տվյալները ներկայացվել են Բաժին 4.7.6-ում, իսկ 

հողային ուսումնասիրության շրջանակներում վերցված կետերի բաշխվածությունը 

ցուցադրված է 4.7.2 Հավելվածում), 

  2014թ.-ին արբանյակային պատկերների վերծանման տվյալների հիման վրա 

կատարված հողածածկույթի և բուսականության վերլուծություն և ոտքով 

ուսումնասիրություն տեղամասում, տես Բաժին 4.7.7: 

 
4.7.2 Հողերի դասակարգում 

ՀՀ հողերի վերաբերյալ հրապարակվել են մի շարք հաշվետվություններ, որոնք սույն 

ուսումնասիրության ելակետային տվյալների որոշման համար բավարար են: Ըստ հողերի 

ազգային քարտեզի, Ծրագրի տեղամասի առավել ցածրադիր հատվածներում գերակայում 

են դարչնագույն և սևանման հողերը՝ ամբողջությամբ դեպի սևահողեր աստիճանական 

անցմամբ: Ռուսաստանի կողմից կատարված նախկին հետազոտություններում 

ներկայացվել են լեռնամարգագետնային և լեռնամարգագետնա-տափաստանային 

հողատիպերը1, որոնք հաստատվել են նաև դաշտային հետազոտությունների տվյալներով 

(Հավելված 4.7.1): Ըստ հիմնական տիպերի ՀՀ հողերի տեղաբաշխման ազգային քարտեզը 

ներկայացված է ստորև՝ Նկ. 4.7.1-ում: 

                                                      

 
1 Հողագիտության և ագրոքիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ (1994թ.) և Հայաստանի Ամերիկյան 
Համալսարան (ϹИϹИАНϹKИЙ PAИOН, Մ 1:200 000 հողերի ուսումնասիրություն) 
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Նկ. 4.7.1. ՀՀ հողատիպերի և աշխարհագրական բաշխվածության քարտեզ 

 

Առկա են նաև Ամուլսարի տարածաշրջանի2 հողերի վերաբերյալ հրատարակված 

տվյալներ, որոնք ծրագրի տարածման գոտու կտրվածքով ներկայացված են Նկ. 

4.72-ում:  

  

                                                      

 
2 ՄԱԿ-ի Պարենի և Գյուղատնտեսության Կազմակերպություն (ՊԳԿ), Երկրի արոտավայրերի/անասնակերի 

ռեսուրսները/Հայաստան (2006թ.) 



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

ZT520088 
Հունիս 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 

 

 

 
 

Նկ. 4.7.1. Ամուլսարի հողային քարտեզի վրա տեղադրած Ծրագրի տարածման գոտու սահմաններ 
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Հողի պրոֆիլի մանրամասն նկարագիր 
Յուրաքանչյուր հողատիպի պրոֆիլին բնորոշ առանձնահատկությունները ներկայացված 

են ստորև, իսկ ըստ տիպերի լանդշաֆտների նկարագիրը համադրվել է 4.3 և 4.10 

բաժիններում  ներկայացված նկարագրերի հետ: 

 

Լեռնամարգագետնային հողեր 

Լեռնամարգագետնային հողերը տարածված են առավել թեք լանջերին, մասնավորապես, 

սարավանդներին և արոտավայրերում՝ հիմնականում 2200-2400 մ ծ.մ.բ. վրա և 

ենթարկվում են սառը և խոնավ պայմանների ազդեցությանը: Գերխոնավ պայմանների 

պատճառով թթվայնացման ռեժիմը բավականին արտահայտված է, որը տեսանելի է հողի 

ամբողջ կտրվածքով: Սրա արդյունքում հողում տեղի են ունենում թթվային ռեակցիաներ 

(pH 4.8- 6.2): Հողերն ունեն բաց միջին ավազակավային տեքստուրա, իսկ կավի 

պարունակությունն աճում է ավելի մեղմաթեք լանջերին և ջրավազաններում: Հողի վերին 

շերտի պրոֆիլի հզորությունը հիմնականում 0.2 մ է և ավելի թույլ` թեք լանջերին: 

Հումուսի պարունակությունը սովորաբար բարձր է (17-31%3), սակայն դա կախված է 

ենթահողում կախված ստորգետնյա ջրերի ազդեցությունից: Հողի վերին շերտը 

հիմնականում թույլ թթվային է և սովորաբար ազատ թափանցում է ենթահող, որը 

տարածվում է մոտ 0.4 մ: Բացահանքերը և հիմնական հանքատար ճանապարհը 

տեղակայված են լեռնամարգագետնային հողերով հարուստ տարածքում, սակայն այս 

տարածքում առկա բարձրության և լանջերի թեքության սահմանափակումների 

պատճառով այս հողային շերտը շատ բարակ է կամ ի սպառ բացկայում է: Այն 

հատվածներում, որոնք զուրկ են հողային շերտից տեսանելի է լերկ և/կամ սռցապատ/ 

ձնածածկ գետինը: Բացահանքերի տարածքը գերազանցապես խոտածածկ է և հետևապես 

դրանց առավել մեծ հատվածն է ներկայացված լեռնամարգագետնային հողերով (էրատո՝ 

90%, Տիգրանես-Արտավազդես՝ 55%): 

 

Լեռնամարգագետնային հեղերը ենթարկվում են սառը, խոնավ ենթալպյան պայմանների 

ազդեցությանը, որի արդյունքում բացահանքերի շուրջ հողի վերին բերրի շերտի կազմա-

վորումը սահմանափակվում է 0,15 մ խորությամբ: Նկատելի է, որ Ամուլսար լեռան հրա-

տարակված քարտեզներում վերջիններս տեղական մակարդակով դասակարգվել են 

որպես հանքա-մարգագետնային ճմահողեր: Տերմինը կարող է կապված լինել տարածքում 

տնտեսական արժեք ունեցող հանքային նյութերի առկայության հետ, սակայն այս փաստը 

                                                      

 
3  Panagos P., Van Liedekerke M., Jones A., Montanarella L. (2012) European Soil Data Centre: response to European policy 

support and public data requirements Land Use Policy, 29 (2), pp. 329-338. 



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

ZT520088 
Հունիս 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 

 

հրատարակված քարտեզներում տեսանելի չէ4: Հողածածկի ուսումնասիրության արդ-

յունքներն ապացուցում են, որ տարածքի հողերը պատկանում են լեռնամարգագետնային 

տիպի հողերին և ունեն սահմանափակ խուրություն: Տարածքում ցրված են ժայռային 

մերկացումներ և հողազուրկ խոշոր հատվածներ (4.7.1 Հավելվածի 4-րդ էջ):   

 
Լեռնամարգագետնա-տափաստանային հողեր 

Այս հողերը տեղակայված են 2400–2600 մ ծ.մ.բ. սահմաններում (Ամուլսարի տարածքում) 

և տիպիկ են առավել զառիթափ լանջերի, կիրճի անտառածածկ վերին հատվածների, 

բարձրադիր տափաստանների, սարահարթային խոտհարքների և նախալեռնային շրջան-

ների համար:  Հողի վերին բերրի շերտը որպես կանոն բնութագրվում է սակավահողու-

թյամբ: Առավել մեղմաթեք լանջերում այն միջինում 0,15 մ է և ծածկված է ենթահողային 

հորիզոնով, որի հաստությունը տատանվում է բարակից մինչև 0.5 մ սահմաններում:  

Հողերը սև կամ մուգ դարչնագույն-շագանակագույն ավազակավեր են՝ տեղ-տեղ քարքա-

րոտ կամ մանրախճային կազմով և թույլ ստրուկտուրայով: Հողերը թթվային են՝ կրի ցածր 

պարունակությամբ կամ կրազերծ: Ենթահողից արմատական ապարներ (C հորիզոն) 

անցումը ցայտուն է և բնութագրվում է արմատական ապարների հողմնահարվածությամբ 

և թույլ մեխանիկական կազմով կավային կամ քարքարոտ սակավազոր հողերով: Ծրագրի 

տարածքում ԴԱԼ-ը, ջարդիչ կայանը, բեռնատարների կայանատեղին, ինչպես նաև 

վարչական գրասենյակները, պայթուցիկների պահեստը և փոխակրիչի վերին հատվածը 

տեղակայված են լեռնամարգագետնա-տափաստանային հողերով բնութագրվող 

տարածքում: Ենթակառուցվածքային այս բաղադրիչների հողերի մեծամասնությունը 

խոտածածկ են և դրանց շինարարության արդյունքում հողերը խախտվելու են: 

Ըստ դաշտային հետազոտության արդյունքների, մարգագետնա-տափաստանային 

հողերը հանդիպում են Ծրագրից դեպի արևելք՝ Որոտան գետի հովտի հարևանությամբ: 

Այս հողերը ծրագրի ազդեցության տարածքից դուրս են, սակայն դրանց նկարագիրը ևս 

ներկայացված  է 4.7.1 հավելվածում: 

 

Լեռնային սևահողեր 

Լեռնային սևահողերը ձևավորվել են կայուն ցածրավայրերի մեղմաթեք և հարթ 

հովիտներում և տարածված են տափաստանի ցածրադիր մշակելի ու բնակեցված 

նախալեռների խոտհարքերում՝ 2000-2400 մ ծ.մ.բ.: Ամուլսարում այս հողի տեսակը 

նպաստում է ընդարձակ խոտհարքերի էկոհամակարգերի տարածմանը, իսկ 

համայնքներին մոտ դրանք օգտագործվում են զանազան մշակաբույսերի աճեցման 

                                                      

 
4  Scientific-Research Institute of Pedology and Agro-chemistry (1994) and American University of Armenia 
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համար: Հողի պրոֆիլը բնութագրվում է պարզ ընդգծված օրգանական նյութերով հարուստ 

մուգ շագանակագույնից սև գույնով բնութագրյվող A հորիզոնով, որը վերածվում է քիչ 

քարքարոտ կամ առանց քարերի ծանր կավահողերի և տարածվում է մինչև 0.4 մ 

խորություններ: Դեպի ենթահող անցումն հստակ է: Ենթահողը կարող է տարածվել մինչև 

1.1 մ խորություն և ունի աննշանից միջին կավային տեքստուրա և շագանակագույնից 

դարչնագույն երանգավորում: Այս հորիզոնը, ընդհանուր առմամբ քարազուրկ է և ծածկում 

է բաց շագանակագույն կավահողերը, որոնք քիչ քարքարոտ են և տարածվում են մինչև 

մոտ 1,4 մ խորություն: Փոխակրիչի հիմնական մասը, մերձատար ճանապարհները և այլ 

ենթակառուցվածքներ, այդ թվում՝ հանքափոսերը, որոնք կառուցվելու են շինարարական 

փուլի ընթացքում, ընկած են այս տեսակի հողերում: 

 

Լեռնային շագանակագույն հողեր  

Այս տիպի հողերը տարածված են 1500-1900 մ ծ.մ.բ. սահմաններում և բնորոշ են առավել 

զառիթափ լանջերին, բարձրադիր տափաստաններին ու նախալեռնային շրջաններին: Այս 

հողերի վերին շերտի հումուսում օրգանական նյութերի պարունակությունը չափավոր է 

(2-6%), իսկ վերին շերտի խորությունը համեմատաբար մակերեսային՝ մոտ 0.2 մ, սակայն 

ցածրավայրերում ավելին է: Այս հողերը ձևավորվում են համեմտաբար չոր ցամաքային 

կլիմայական պայմաններում, որը նպաստում է հումուսով հարուստ հողի վերին 

հորիզոնի առաջացմանը և թույլ ալկալիական ռեակցիային (pH 7-8): Ստորին 

հորիզոնները առավել գորշ գունավորում ունեն, իսկ խորության մեծացմանը զուգընթաց 

գունազրկվում են: Հողի վերին շերտը ծանր կավավազային տեքստուրա ունի, որում կավի 

պարունակությունը խորության մեծացմանը զուգընթաց փոքրանում է, իսկ պրոֆիլը թույլ 

զարգացած է: ԿՏՀ-ի և դրանց հետ առնչվող ճանապարհների մի մասը, ԱԴՎ կայանն ու 

գրասենյակները, ջրուղին, փոխակրիչի մի մասը, բեռնատարների բեռնման բոլորը 

տեղակայված են լինելու այս հողատիպի վրա: ԿՏՀ հանգույցը տեղակայված է երկու 

տարբեր հողատիպերի, մասնավորապես, լեռնային շագանակագույն և դարչնագույն 

անտառ-տափաստանային հողերի վրա (ներկայացվում է ստորև): 

 

Դարչնագույն անտառ-տափաստանային հողեր  

Դարչնագույն անտառ-տափաստանային հողերը հանդիպում են 1600-1900 մ ծ.մ.բ. 

սահմաններում և բնութագրական են առավել զառիթափ լանջերին, անտառապատ 

բարձրադիր լանջերին տափաստանների և նախալեռնային շրջանների համար, որտեղ 

ջերմության և/կամ խոնավության մակարդակն առավել բարձր է: Հողի բերրի շերտի 

հաստությունը մոտավորապես 0,15մ է, որը փռվում է միջինը 0,5մ հաստություն ունեցող 

ենթահողի վրա:  Տեղումների հարաբերական բարձր քանակության պատճառով 

ստեղծվում է թթվագոյացման ուժեղ ռեժիմ, որի արդյունքում  կավերն ուղղահայաց 
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տեղափոխվում են պրոֆիլի ներսում և դրա ստորին հատվածում կավային հորիզոն է 

ստեղծվում:  Արդյունքում խթանվում է միջին թթվային (pH 4.5-5.9)  ռեակցիա: Այս հողերի 

վերին շերտում օրգանական նյութերի բարձր պարունակությունը (4-8%) 

պայմանավորված է մակերևութային հարուստ բուսականությամբ (հիմնականում 

անտառներ), որը գործելով որպես հակաէրոզիոն միջոց օգնում է նաև հողի թույլ 

կավավազային ստրուկտուրան կապել իրար: ԿՏՀ-ի մի մասը տեղակայված է այս 

հողատիպի սահմաններում: 

 

Գետա-հովտային հողեր  

Բերվածքային դարչնագույն հողերը տարածված են Որոտան և Արփա գետերի 

ավազանում մոտ 2200 մ ծ.մ.բ. վրա: Այս հողերը ավելի խորն են, հողի վերին շերտի 

պրոֆիլի հզորությունը հաշվարկվել է 0.25 մ, որը կազմված է մուգ շագանակագույն, 

գնդիկանման ալյուվիալ կավերից: Ստորին ենթահողի շերտը կազմված է բաց 

շագանակագույն գնդիկանման ալյուվիալ կավերից, որոնք փշրվում են մանր կտորների և 

ներկա են մինչև 0.7 մ խորությունը: Գետահովիտներում հողերը գարնանն ու աշնանը 

կարող են ենթարկվել երկարատև հագեցվածության: Այս հողերի լայնորեն օգտագործվում 

են մի շարք մշակաբույսերի աճեցման նպատակով և ենթարկվում են ամենամյա 

մշակման: Այս հողերի վրա Ծրագրի շահագործման արդյունքում չի ակնկալվում որևէ 

ազդեցություն:  

Նկար 4.7.3-ում (բաժին 5) ցույցադրված է ուսումնասիրվող առավել լայն տարածքում 

Ծրագրի ընդհանուր դասավորվածությունը հողատիպերի նկատմամբ: Սա օգտագործվել է 

խախտվող հողերի հաշվարկման համար (Աղյուսակ 4.7.1)  
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Նկ. 4.7.1. Ամուլսարի հողային ֆորմացիաներ և Ծրագրի հատակագիծ 
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Աղյուսակ 4.7.1. Հողի հիմնական ֆորմացիաներն ու Ծրագրի զարգացման արդյունքում պոտենցիալ ազդակիր տարածքները 

Հողի տիպը 

Հավանական խախտման տարածքի մակերեսը (կլորացրած մինչև 5 հա) 

Տիգրանես-
Արտավազդե
ս բացահանք  

Էրատոյի 
բացահա

նք  
ԴԱԼ  

Շինարա
րական 

ճամբար 
ԿՏՀ, 

ԱԴՎ և 
ավազ
աններ 

Հանքա
տար և 
մերձա
տար 

ճանապ
արհներ 

Առաջն
ային և 
երկրոր
դային 

ջարդիչ 
 

Փոխակրիչ 
և բեռնման 

կայան 

Հանգույցների 
հարթակ 

Հանքափոսե
ր 

Այլ 
ենթակառուցվ

ածքներ 

Ընդ.  
 

Դարչնագույն 
անտառա-

տափաստանային  
- - - 

20 
98 2 - - - - - 120 

Լեռնային սև  - - 162 - - 43 - 47 - 8 12 272 
Լեռնային 

շագանակագույն  
- - - 28 96 2 - 15 - - 2 141 

Լեռնամարգա-
գետնային 

123 47 - - - 38 - 13 - - 2 223 

Լեռնամարգա-
գետնատափաստա

նային 
- - - 

 
- 
 

- 115 15 - 22 5 3 153 

Գետաբերուկային  - - - - 9 - - - - - - 9 
Ընդամենը (հա) 123 47 162 48 203 199 15 77 22 13 17 930 
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4.7.2 Հողի արտադրողականություն 

Տեղանքի ուսումնասիրությունների արդյունքները և հողերի վերաբերյալ հրապարակված 

տվյալները միասին կարող են օգտագործվել ըստ Աղյուսակ 4.9.1-ում5 զետեղված չափորո-

շիչների Հողերի արտադրողականության որոշման նպատակով: Հողերի արտադրողակա-

նության միջոցով չափվում է տնտեսական և գյուղատնտեսական գործունեության տարբեր 

տեսակներին օժանդակելու հողի կարողությունը: 

Ընդհանուր առմամբ, I-IV դասի հողերը հարմար են տարբեր մշակաբույսերի աճեցման 

համար: Սակայն, դասի բարձրացման հետ մեկտեղ մեծանում են մշակման և պտղաբու-

ծության սահմանափակումները: V-VIII դասի հողերում սահմանափակումները կլիմայա-

կան պայմանների, լանջի թեքության, կողմնադրության և բարձրության պատճառով 

ավելի մեծ են: Վարելահողերի տակ հողերի տնտեսական օգտագործմանը կարող են 

խոչընդոտել նաև այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են տեղանքի մեկուսացվածությունը և 

ենթակառուցվածքների բացակայությունը: Այս դասերն առավել հարմար են արոտների, 

անտառների կամ անտառապատման տակ օգտագործման համար: 

Հենվելով հետազոտության տվյալների վրա կարելի է ենթադրել, որ Ծրագրի ազդակիր 

տարածքի հողերը պատկանում են V-VII դասերին (սահմանափակ հերկելի-չհերկվող): 

Բացառություն է կազմում ԿՏՀ և դրան շրջապատող ենթակառուցվածքների տարածքը 

(գրասենյակներ, ԱԴՎ կայան, Արփա գետից ջրամատակարարման խողովակ), որը 

պատկանում է III դասին: Այս դասի հողերն օգտագործվում են վարելահողերի, 

մասնավորապես՝ այգիների տակ (պտղաբուծություն, հատկապես ծիրանի այգիներ): Այս 

դասի սահմանափակումները պայմանավորված են հողի խորությամբ, կլիմայական 

պայմաններով, ծովի մակարդակից բարձրությամբ և էրոզիայի նկատմամբ 

ռիսկայնությամբ: Այս հողերը համարվում են բարձրորակ գյուղատնտեսական հողեր և 

այդ պատճառով տեղական առումով արժեքավոր են: 

 

V-VII դասերի հողերն ունեն սահմանափակ գյուղատնտեսական օգտգործման հնարավո-

րություններ, քանի որ սահմանափակվում են լանջի թեքության, կլիմայական պայմաննե-

րի, բարձրության, հողի խորության և այնպիսի այլ գործոններով, ինչպիսին է՝ հողում 

քարերի պարունակությունը, որը թույլ է տալիս հերկման համար օգտգործել 

մեխանիկական մշակման միջոցներ: Սակայն, քանի որ հարակից խոտհարքները 

տեղական համայնքների կողմից օգտագործվում են մշտական և սեզոնային արածեցման 

նպատակով (Բաժին 4.16. Հողօգտագործում), ապա պարզ է, որ Ծրագրի տարածքի հողերի 

                                                      

 
5Հողի բերրիության դասակարգման ձեռնարկ,  210.Klinbeigal and Montgomery, 1961թ. (ԱՄՆ Կառավ. 
հրատարակչություն) 



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

ZT520088 
Հունիս 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ  

 

գյուղատնտեսական/մշակութային արժեքի նկարագրության համար միայն հողի 

արդյունավետության դասակարգումը բավարար չէ: Բացի այդ, հաշվի է առնվել ծրագրի 

տարածքում հողօգտագործման արդյունավետության ազգային դասակարգումը (Բաժին 

4.3 և 4.16), որի շրջանակներում որոշվում է տնտեսական օգտագործման նկատմամբ հողի 

պոտենցիալը: Հողօգտգործումը ու կադաստրը ներկայացված են 4.16.1 և 4.16.2 

բաժիններում: 
 

Աղյուսակ 4.7.1. Հողի դասակարգումն ըստ արտադրողականության 

Հողի 
դասեր  

Հողի դրենաժ Թեք. % Հզորութ. 
(մ) 

Քարեր  ծավալի 
%  

Հողի բաղադր. ECEC 
կավ 

Ջրի pH  
1:2.5 

K 
գործա-

կից 

Էրոզիայի 
վտանգ 

Գյուղատնտ. 
պիտանելիութ. 

I Վարելահող 
(ոռոգելի) 

Լավ <3 >2 <5 Կավահող >24 6.0–7.8 <0.1 Չկա 
Վարելահող 

II Չափավոր <16 >2 <5 Ցանկացած, բացառու-
թյամբ ավազուտի 

>16 5.3–8.5 <0.3 Թույլ 

III 
Վարելահող 

Թերի 
<25 >1 <15 >16 5.3–8.5 <0.3 

Չափավոր 
Տեղաշարժվող 

<16 >1 <15 Ավազտւտ >12 5.3–8.5 <0.3 

IV Վատ 
<25 >0.6 <40 Ցանկացած, բացառու-

թյամբ ավազուտի 
>12 4.5–8.8 <0.5 

Բարձր 
<16 >0.6 <40 >12 4.5–8.8 <0.5 

V 
Սահմանափակ 
վարելահող 

Շատ վատ <3 >0.3 <40 
Ցանկացած 

4–12 4.5–8.8 <0.3 Թույլ Արոտավայր 

VI 

Ոչ վարելահող 

 <25 >0.3 >40 <4 <4.5  Բարձր 
Մշտական արո-
տավայր, ծառեր 

VII 

 <40   Ավազուտ    

Շատ 
բարձր 

Մշտական արո-
տավայր, ոչ գյու-
ղատնտեսական, 
օրինակ՝ անտառ 

 <60   
Ցանկացած, բացառու-

թյամբ ավազուտի    

VIII 
 >40   Ավազուտ    Ոչ գյուղատնտե-

սական, օրինակ՝ 
անտառ  >60   Ցանկացած, բացառու-

թյամբ ավազուտի 
   

Ծանոթագրություն. 
1. LCC-ի մեջ ենթադրվում է ճիշտ կառավարում`  մեխանիզացված շահագործում: 25% թեքությունը մեխանիզացված 

շահագործման անվտանգության սահմանն է: Մեխանիզացված շահագործումը կիրառելի է վարելահողերի I–VI դասերի և 
արոտավայրերի բարելավումների նկատմամբ: 

2. Այն հողերը, որոնց մեջ քարը գերազանցում է ծավալի 40%-ը, հարմար չեն մեխանիզացված մշակմանը: 
3. Ոռոգելի հողի խորությունը պետք է լինի 2.0 մ, որպեսզի հնարավոր լինի լվացումը և դրենաժը: 
4. Մակերեսային ոռոգումը հնարավոր է մինչև 3% թեքությունների և կավային հողերի վրա: 
5. Ցնցուղային ոռոգումը հնարավոր է մինչև 16% թեքության ցանկացած հողի վրա: 
6. Էրոզիայի ռիսկը որակական գնահատում է, որը հիմնված է թեքության, հողի կառուցվածքի, ECEC-ի, կավայնության և k 

գործակցի արժեքի վրա: 
7. Ավազուտ հողեր. լավագույն դեպքում՝ III դաս: Վերտիսոլներ. լավագույն դեպքում՝ II դաս: Շատ թթվային հողեր (pH<5.3). 

լավագույն դեպքում՝ IV դաս: Հողեր, որոնց դեպքում ECEC <4. լավագույն դեպքում՝ VI դաս: 
8. Աղտոտված հողերը (հանքեր, պոչանքներ, փչացում) պատկանում են VIII դասին: 
9. K գործոնով չափվում է հողի էրոզիայի ենթարկվելու ունակությունը: Այն բխում է ֆիզիկական և քիմիական տարբեր 

պարամետրերից, մասնավորապես՝ մասնիկների չափերի բաշխվածությունից և հողի դրենաժից: 
10. Կատիոնների փոխանակման արդյունավետ կարողությունը («Effective Cation Exchange Capacity» (ECEC)) թույլ է տալիս 

չափել փոխանակման կարողությունը և սահմանվում է որպես փոխանակելի բազաների և փոխանակելի թթվածնի և 
փոխանակելի ալյումինի հանրագումարը: 

11. LCC-ն որոշվում է՝ տեղանքի պարամետրերը համադրելով վերոհիշյալ չափորոշիչների ամենացածր/ամենավատ 
արժեքներին՝ ընդհանուր LCC-ն որոշելու նպատակով: 

12. Հայաստանի հողի կադաստրային կատեգորիաները ներկայացված է Բաժին 4.16.2-ում: 
13. Խախտման լրացուցիչ տարածքներ կառաջանան պահեստավորված հողի բլուրների ձևավորման արդյունքում: 
14. Նկարագրությունները խմբավորվել են Ծրագրի տարածքի հողերի միջև հիմնական տարբերությունները, 

մասնավորապես` ռելիեֆը և բարձրությունը հաշվի առնելու համար: 

 



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

ZT520088 
Հունիս 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ  

 

4.7.3 Ֆիզիկական ամբողջականությունը 

Թույլ կառուցվածք ունեցող լեռնային և լեռնամարգագետնա-տափաստանային հողերի 

պարագայում առկա է շերտային և առվակային էրոզիայի վտանգ, որի դեպքում նվազում է 

բուսածածը, կամ՝ հողերի սահքի հետևանքով, որը մեծ թեքություն ունեցող խոցելի լանջե-

րի դեպքում հանգեցնում է հողի կառուցվածքային խզումների կամ մերկացմանը: Ընդհա-

նուր առմամբ, այն դեպքերում, երբ հողի վրա պահպանվում է խոտածածկը, հողի էրոզիա-

յի վտանգը կարելի է նվազեցնել, բացառությամբ անկայունության և սողանքների դեպքե-

րի: Մեծ թեքություն ունեցող լանջերին խզման հետևանքով բուսածածկույթը վերացնելու և 

դրա տակ ընկած հողերի մակերևույթը բացելու դեպքում առկա է նոր և ընթացիկ էրոզիա-

յի վտանգ, որի պարագայում հողերի կառավարման պլանի շրջանակներում անհրաժեշտ 

է  ազդեցությունների մեղմմանն ուղղված կոնկրետ միջոցառումներ մշակել: 

 

4.7.4 Զգայունության որոշման չափանիշներ 
Հողի զգայունության որոշման նպատակով օգտագործվող ելակետային տվյալները 

հիմնված են դրանց գյուղատնտեսական արդյունավետության վրա (կենսաբազմազանու-

թյանն օժանդակող հողային ռեսուրսների զգայունությունը առանձին ներկայացված է 4.7.5 

բաժնում): Դրանում ներառված են հողային ռեսուրսների խորության, արդյունավետու-

թյան դասակարգման, գյուղատնտեսական արտադրության տնտեսական նշանակության, 

ռեսուրսների ֆիզիկական ամբողջականության տվյալները, որի արդյունքում ստացվում է 

աննշանից-շատ բարձր զգայունության սանդղակը (Աղյուսակ Աղյուսակ 4.9.2):  

Աղյուսակ 4.7.2 Հողի զգայունության մակարդակի որոշման չափանիշներ 

 

Գյուղատնտեսական արտադրողականություն  

 

Մշակա-
բույսերի 
նեղ ընտ-

րանի 

Բազմազան.  
գյուղատնտե-

սական մշակա-
բույսերի ամեն-
ամյա ընտրանի 

Բազմազան. 
գյուղատնտե-
սական մշա-
կաբույսերի 

լայն ընտրանի 

Խիստ բազմազան. 
գյուղատնտեսական 

և այգեգործական 
մշակաբույսերի 

ընտրանի 

Ռ
ես

ու
րս

ի 
խ

որ
ու

թյ
ու

ն 
 

Շատ մակ-
երեսային 

(<0.5 մ) 
Աննշան  Աննշան Միջին Բարձր 

Աղքատ/ 
առանց  

ստրուկտու-
րայի 

Ս
տ

րո
ւկ

տ
ու

րա
յի

 կ
ա

յո
ւն

ու
թյ

ու
ն 

Մակերե-
սային 

(0.5–1 մ) 
Աննշան Միջին Բարձր  Բարձր 

Թույլ ստրուկ-
տուրայով 

Խորը  
(1 – 1.2 մ) 

Միջին Միջին Բարձր  Շատ բարձր 
Միջին  

ստրուկտու-
րայով 

Շատ խորը 
(>1.2 մ) 

Միջին Բարձր Շատ բարձր Շատ բարձր Լավ ստրուկ-
տուրայով 

 

Տեղական 
նշանակու-

թյան 

Տարածաշրջա-
նային նշանա-

կության 

Ազգային 
նշանակու-

թյան  

Միջազգային   
նշանակության 
(արտահանման 

համար) 
 

Աշխարհագրական նշանակությունը տնտեսական տեսանկյունից  
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4.7.5 Հողեր և կենսաբազմազանություն  
4.7.4 բաժնում ներկայացված է գյուղատնտեսական արդյունավետության, հողի 

խորության և կառուցվածքային ամբողջականության նկատմամբ ելակետային հողերի 

զգայունության աստիճանը: Կենսաբազմազանության համար կարևոր էկոհամակարգերի 

աջակցման տեսանկյունից ելակետային հողային ռեսուրսների զգայունությունը հողերի և 

հողածածկի գնահատման մեջ ուղղակիորեն ներառված չէ, սակայն մերկ ժայռերի 

ցցունքներով մեկուսացված թույլ ստրուկտուրա ունեցող մակերեսային հողային 

պրոֆիլները ևս պարունակում են 4.10 բաժնում սահմանված հազվագյուտ և էնդեմիկ 

բուսատեսակներ:  Ըստ բնութագրման, այս բարդ բնապահպանական պայմաններում 

ձևավորված և կլիմայի, ռելիեֆի և կողմնադրության համալիր ազդեցություններից 

կախված հողերը կարող են կառավարվել գյուղատնտեսական հողերից զատ և գտնվում են 

առավել ցածր բարձրությունների վրա: 

 

4.7.6 Հողերի քիմիական բաղադրությունը 
Մարդածին աղտոտման (օրինակ՝ գյուղատնտեսական պեստիցիդների կամ 

գործարանային արտանետումների ներմուծման) բացակայության պայմաններում 

հողերում մետաղների կուտակումն ուղղակիորեն կապված է այն արմատական ապարի 

քիմիական բաղադրությունից, որից առաջացել է տվյալ հողը, հատկապես միատարր 

նյութից կամ մեկ արմատական ապարից առաջացած հողերի կամ բարեխառն 

պայմաններում հողմնահարման հետևանքով ձևավորված երիտասարդ հողերի դեպքում: 

Ի հակադրություն, տարակազմ (տարաբնույթ) արմատական ապարերից, օրինակ՝ 

սառցային նստվածքներից առաջացած հողերը կամ բնական արմատական ապարների 

տակատեղադիր հողերը կամ մարդածին գործունեության տարբեր աղբյուրների 

ազդեցությունը կրած հողերը կարող են դրանցում մետաղի պարունակության 

ցուցանիշների առումով էապես տարբերվել միմյանցից: 

 

Ամուլսարի Ծրագրի ազդակիր տարածքում մակերեսային հողերի և ժայռային 

մերկացումների նմուշները Լիդիանի կողմից հավաքվել են երկրաբանահետախուզական 

ուսումնասիրության շրջանակներում: Հողանմուշների ուսումնասիրության արդյունքները 

ցույց են տալիս, որ մակերեսային հողերում առկա որոշ մետաղների և մետալոիդների 

կոնցենտրացիաները բարձր կամ շատ բարձր են: Դրանք բնականորեն հողերում և 

մակերեսային նյութերում հանդիպող մետաղների/մետալոիդների այն 

կոնցենտրացիաներն են, որոնք վկայում են հանքային մարմինների, ինչպես նաև՝ 

արմատական ապարների և քարաբեկորների մեջ հարակից հանքայնացման 

առկայության մասին: Պարզվել է, որ տարբեր մետաղների կոնցենտրացիաները 
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գերազանցում են Հայաստանի ՍԹԿ ուղենիշներով սահմանված նորմերը (տես Աղյուսակ 

4.9.): ՍԹԿ արժեքների մեջ հաշվի առնված չեն մետաղների բնության մեջ հանդիպող 

բազային կոնցենտրացիաները, որոնք առկա են հանքայնացման տարածքների հողերում, 

ինչպիսին նաև Ամուլսարն է: Ապագա բացահանքի վրա ընկած տարածքից և այլ 

տարածքներից վերցված հողի վերին շերտը կուտակվելու և օգտագործվելու է փակման և 

ռեկուլտիվացիայի ժամանակ: Ուստի, Ծրագրի շրջանակներում մշակվել են տվյալ 

տեղանքին բնորոշ հողի որակի ուղենիշներ, որոնք արտացոլում են Ծրագրի ազդակիր 

տարածքում բնականորեն հանդիպող տարբեր նորմաները գերազանցող արժեքներն այն 

հողերում, որոնք կուտակվելու և օգտագործվելու են փակման և ռեկուլտիվացիայի 

ժամանակ (տես 2-րդ գլուխը, Աղյուսակ 2.11): 

 
Շրջակա միջավայրի ելակետային վիճակի նմուշառման  ծրագիր 
2008–2010 և 2014 թթ.-ին Ծրագրի տեղամասում շրջակա միջավայրի ելակետային 

տվյալների նմուշառության ծրագրի շրջանակներում վերցվել են ընդհանուր թվով 152 

նմուշներ, որոնցից 63-ի նմուշարկման վայրերը գտնվում են խախտվող տարածքի 

սահմաններում և դրա հարևանությամբ: Այդ նմուշները քիմիական անալիզի համար 

ներկայացվել են Պրահայի (Չեխիայի Հանրապետություն) ALS անալիտիկ լաբորատորիա: 

ALS-ը կատարել է հողի նմուշների բազմատարր ICP-MS սկանավորում, ներառյալ՝ 

հետևյալ տարրերի անալիզ. As, Ba, B, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, 

Sb, Se, Sr, V, W, Zn: Տարբեր ստանդարտ մեթոդների օգտագործմամբ կատարվել են նաև 

հետևյալ պարամետրերի անալիզներ. ամոնիում, նիտրատ, նիտրիտ, կարբոնատներ, 

ցիանիդ, սուլֆիդ, քլորիդ, ֆտոր: Ընտրված նմուշներն անալիզի են ենթարկվել նավթային 

ածխաջրածինների առկայությունը պարզելու համար: Ալիֆատային և արոմատիկ 

ածխաջրածինների անալիզը կատարվել է 2008 և 2014 թթ.-ին վերցված հողի նմուշներում 

(տես Հավելված 4.7.2): 

Հանքային պաշարների երկրաբանահետախուզական նմուշարկման ծրագիր 

2006 թ.-ից ընթացող հանքային պաշարների երկրաբանահետախուզական հորատումների 

և նմուշառության շրջանակներում Ծրագրի տեղամասից ստացվել են հողերի և քարաբե-

կորների առնվազն 2 400 նմուշներ: Չնայած նրան, որ հանքային պաշարների երկրաբա-

նահետախուզական ծրագրի նպատակները բնապահպանական ելակետային ուսումնա-

սիրության նմուշարկման ծրագրի նպատակներից տարբերվում են, երկու ծրագրերում էլ 

արձանագրվում է հողերում ի սկզբանե որոշակի քիմիական տարրերի առկայությունը, 

ընդ որում՝ բացահանքի նախատեսվող տեղամասերում նմուշառության որոշ վայրեր 

համընկել են: Հետևաբար, երկրաբանահետախուզական աշխատանքի արդյունքներն 

ուսումնասիրվել են՝ պարզելու համար, թե արդյոք դրանք իրենց հերթին հիմնավորում են 
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ռեկուլտիվացիայի օգտագործման համար տեղանքին բնորոշ հողի այնպիսի ստանդարտ-

ների ընդունումը, որոնք արտացոլում են բնական հանքայնացումը: 

Երկրաբանահետախուզական ծրագրի հողերի և քարաբեկորների նմուշները բնապահ-

պանական ելակետային ուսումնասիրության նմուշներից անջատ ներկայացվել են մե-

տաղների և մետալոիդների ընդհանուր պարունակությունների քիմիական անալիզի՝ բազ-

մատարր ստանդարտ ICP-MS միջոցով, ներառյալ. Au, Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, 

Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Ge, Hf, Hg, In, K, La, Li, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Rb, Rh, S, Sb, Sc, Se, 

Sn, Sr, Ta, Te, Th, Ti, Tl, U, V, W, Y, Zn, Zr: 

 
Անալիտիկ արդյունքներ 
Եվ բնապահպանական ելակետային ուսումնասիրության, և հանքային պաշարների երկ-

րաբանահետախուզական ծրագրերի հողի նմուշների մեջ գրանցվել են տարբեր մետաղ-

ների/մետաղոիդների նորմայից բարձր պարունակություններ Ծրագրի ողջ տարածքի 

համար, որոնք հիմնականում կետրոնացած են եղել հանքային մարմիններին կամ դրանց 

հարևանությամբ: Աղյուսակ 4.9.4 աղյուսակում ներկայացված է հողերի ՍԹԿ արժեքների 

հետ նմուշառության երկու ծրագրերից ստացված միջին արժեքների համեմատականը: 
 

Աղյուսակ 4.7.3. Մետաղների միջին պարունակությունը Ծրագրի տեղամասի հողերում 

Նյութ(եր) Հողի ՍԹԿ Բնապահպանական միջին 
Երկրբ. հետախուզական 

միջին 
Ծարիր  4.5 12.5 672 
Մկնդեղ 2 29,8 31,68 
Կոբալտ 5 19,4 18,7 
Պղինձ 3 43,1 60 
Մանգան 1 500 975,7 896 
Նիկել 4 44,3 43,7 
Նիտրատներ 130 84,4 Տվյալներ չկան 
Կապար 20 33,0 36 
Ծծումբ 160 Տվյալներ չկան 848.3 

Հողի մեջ առկա միջին պարունակությունները համեմատվել են նաև բնակելի տարածք-

ների համար հողերի հետևյալ նորմերի հետ՝ Հայաստանի հողերի ՍԹԿ արժեքներից զատ. 

  «Միացյալ Թագավորության Գնահատման ընդհանուր չափորոշիչներ» («United King-

dom General Assessment Criteria (GAC)») ուղենիշներ, և 

  ԱՄՆ շրջակա միջավայրի պահպանության գործակալության Տարածաշրջանային 

ստուգումների մակարդակների («United States Environmental Protection Agency (USEPA) 

Regional Screening Levels») ուղենիշներ (ռիսկայնության վրա հիմնված կոնցենտրացիա-

ներ, որոնք ԱՄՆ-ի շրջակա միջավայրի պահպանության գործակալությունը պաշտ-

պանիչ է համարում մարդու կյանքի ընթացքում): Այնուհանդերձ, ԱՄՆ-ի շրջակա 
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միջավայրի պահպանության գործակալությամն արժեքները «տարածաշրջանային» են 

և արտացոլում են հողերի/կլիմայական պայմանների տարբերություններն ԱՄՆ-ի ներ-

սում: Այդ տարբերությունների հաշվով ճշգրտում կատարելու նպատակով ԱՄՆ-ի 

շրջակա միջավայրի պաշտպանության գործակալության 9-րդ տարածաշրջանի նախ-

նական վերականգնողական նպատակները (preliminary remediation goals (PRGs)) ներ-

դաշնակեցվել են 3-րդ և 6-րդ տարածաշրջանների կողմից ռիսկայնության հիման վրա 

կատարվող ստուգումների նմանատիպ մակարդակներին, և կազմվել է միասնական 

աղյուսակ ԱՄՆ-ի շրջակա միջավայրի պահպանության գործակալության տվյալների 

շտեմարանում: ԱՄՆ-ի շրջակա միջավայրի պահպանության գործակալության Տարա-

ծաշրջանային ստուգումների այդ մակարդակներն էլ հենց տեղայնացված են 

Աղյուսակ 4.9.-ում: 
Անալիզի ենթարկված մետաղների, մետալոիդների, այլ անօրգանական տարրերի և նավ-

թային ածխաջրածինների մեծ մասի միջին պարունակությունները բոլոր դեպքերում ցածր 

են եղել կիրառելի ՍԹԿ արժեքներից և ստուգիչ արժեքներից: Բացառություն են կազմել As, 

Co, Cu, Ni, Pb Sb և V տարրերը. այդ մետաղների կոնցենտրացիաները գերազանցել են 

ՍԹԿ-ի, ԱՄՆ ՇՄՊԳ-ի և/կամ Միացյալ Թագավորության GAC-ի արժեքները, ինչպես ներ-

կայացված է Աղյուսակ 4.9.-ում: 

 
Աղյուսակ 4.7.4. Հողում ՍԹԿ և այլ նորմերը գերազանցող մետաղների պարունակությունները 

Քիմիական 
տարր 

Հողում միջին 
պարունակությունը 

ՍԹԿ ԱՄՆ ՇՄՊԳ ՄԹ GAC 

մգ/կգ մգ/կգ մգ/կգ մգ/կգ 
As 26.7 2 0.39 32 
Co 20.4 5 23 տ/չ 
Cu 42.1 3 3100 2330 
Ni 48.6 4 1500 130 
Pb 30.8 20 400 450 
Sb 10.7 4.5 31 տ/չ 
V 76.6 150 390 75 

Ծանոթագրություն. Հարկ է պարզաբանել, որ Միացյալ Թագավորության GAC-ը և ԱՄՆ-ի 
շրջակա միջավայրի պահպանության գործակալության RSL-ները, որոնք նշված են աղյուսակում, 
վերաբերում են բնակավայրերի հողօգտագործմանը, և այդ պատճառով պահպանողական են՝ 
հաշվի առնելով Ծրագրի զարգացման բնույթը: Օգտագործված արդյունաբերական հողի 
վերաբերյալ նման ստանդարտները կիրառելի չեն համարվում՝ ելնելով փակման պլանի 
պահանջներից, համաձայն որի շահագործումից հետո պահանջվող ռեկուլտիվացիայի 
արդյունքում այն դարձնել արոտավայրեր: 

 
 
Պարզվել է, որ այս մետաղների՝ As, Co, Cu, Ni, Pb Sb և V ելակետային կոնցենտրացիաները 

նորմայից բարձր են Ամուլսարի հանքային մարմիններում: Դրանց նորմայից բարձր 

պարունակությունը մտահոգության տեղիք է տալիս մարդու առողջության և շրջակա 
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միջավայրի համար: Ծրագրի տարածքի հողերում այդ վեց մետաղների առկայությունն 

ավելի մանրամասնորեն քննարկվում է այս բաժնում, իսկ Հավելված 4.7.2-ում ներկայաց-

ված են այդ տարրերի հողի/մակերեսային նյութերի մեջ կոնցենտրացիաների քարտեզնե-

րը՝ հիմնվելով երկրաբանաքիմիական հետախուզական տվյալների վրա: 
Շրջակա միջավայրի հողերի տեղադիրքի գծագրերը ներկայացված են 1-ին նկարում, 

Հավելված 4.7.2-ում, որոնցում պատկերված է 2008-2014թթ. շրջանում վերցված հողա-

նմուշների գտնվելու վայրը: Հաջորդ բաժնում և 4.7.6 աղյուսակում ներկայացվում են 

տվյալներ այդ մետաղներից յուրաքանչյուրի մասին, ներառյալ՝ հողի մեջ կոնցենտրացիա-

ների ստանդարտ քանակություններն ամբողջ աշխարհում, Ծրագրի տարածքում կոն-

ցենտրացիաների միջակայքը, ինչպես նաև՝ նմուշների մեջ կոնցենտրացիաների միջակայ-

քի հաճախականությունների հիստոգրամը: 
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Աղյուսակ 4.7.5.  Ծրագրի ենթակառուցվածքային բաղադրիչների հողում առկա առանձին տարրերի բարձր կոնցենտրացիաների ամփոփագիր 

Տարրերի ստուգիչ 
արժեքներ (մգ/կգ) 

Ծրագրի ենթակառուցվածքային բաղադրիչներ 

Էրատոյի 
բացահանք 

Տիգրանես-
Արտավազդեսի 

բացհանք 
ԴԱԼ 

ԿՏՀ, ԱԴՎ և 
ավազաններ 

Հանքատար և 
մերձատար 

ճանապարհներ 

Առաջնային և 
երկրորդային 

ջարդիչ 

Հանգույցների 
հարթակ 

Փոխակրիչ 

As 
UK GAC 32    
USEPA 0.39        

 MAC 2        

Co 
UK GAC -  USEPA 23 

MAC 5         

Cu 
UK GAC 2330  USEPA 3100 

MAC 3         

Ni 
UK GAC 130  USEPA 1500 

MAC 4         

Pb 
UK GAC 450  USEPA 400 

MAC 20    

Sb 
UK GAC -  
USEPA 31   

 MAC 4.5   

V 
UK GAC 75 

 
 

 USEPA 390  MAC 150 
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Մկնդեղ (As) 
 

 
Նկ. 4.7.1. As-ի հաճախականությունը Ծրագրի տարածքի հողերում 

(Հավելված 4.7.2) 
 

Հողի վերին շերտում համաշխարհային մասշտաբով բնականորեն հանդիպող As 

կոնցենտրացիաները տատանվում են 0.2-ից մինչև 40 մգ/կգ միջակայքում:6 Ծրագրի 

տարածքում As կոնցենտրացիաները (6.3–161 մգ/կգ) մոտ են բնական պայմաններում 

առկա միջին ցուցանիշի վերին սահմանին: Բնապահպանական ելակետային 

ուսումնասիրության բոլոր նմուշները գերազանցել են ՍԹԿ (2 մգ/կգ) և ԱՄՆ-ի շրջակա 

միջավայրի պահպանության գործակալության նորմերի ուղենիշային արժեքները (0.39 

մգ/կգ), իսկ նմուշներից 8-ը (13.3%) գերազանցել են նաև Միացյալ Թագավորության GAC-ի 

(32 մգ/կգ):  

 
Ծրագրի ենթակառուցվածքային բոլոր տարածքներում դիտվում է As բարձր 

կոնցենտրացիաներ՝ ցուցադրելով ամենատարած առկայություն (Աղյուսակ 4.7.6): Այն 

հատկապես բարձր է Տիգրանես/Արտավազդես բացահանքի հողերում, որտեղ այն 

                                                      

 
6 Ուոլշ Լ.Մ, Մ.Է. Սամներ և Դ.Ռ. Քինի, 1977թ. Հողերում և բույսերում մկնդեղի առկայությունը և 

տարածումը. Բնապահպանական, առողջապահական հեռանկարներ, 19:67-71. 
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Միջինացված կոնցենտրացիա (մգ/կգ) 

USEPA          0.39 մգ/կգ 
MAC             2 մգ/կգ 
UK GAC        32 մգ/կգ 
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գերազանցում է բոլոր երեք ստուգիչ արժեքները: Հաճախ այդ կոնցենտրացիաները 

կրկնակի անգամ գերազանցում են  ամենաբարձր ստուգիչ արժեքները (UK GAC 32 մգ/կգ): 

Նմանատիպ միտում է նկատվում նաև ծրագրի ենթակառուցվածքային բաղադրիչների 

տարածքներից վերցված հողանմուշներում, որոնք կրկնակի անգամ գերազանցել են ՍԹԿ 

արժեքները (2 մգ/կգ) (Աղյուսակ 4.7.6): 

 

Ընդհանուր առմամբ, հողերի մեջ մկնդեղի սովորականից բարձր կոնցենտրացիաները 

պայմանավորված են կամ մարդածին աղբյուրներով (օրինակ՝ մկնդեղ պարունակող պես-

տիցիդների օգտագործում, հանքանյութի ձուլման գործունեություն կամ ածխով աշխա-

տող էներգակայանների արտանետումներ5) կամ մկնդեղ պարունակող մայր ապարների 

վրա հողմնահարման ներգործությամբ: Վերջինս էլ համարվում է Ծրագրի տարածքի 

հողերում մկնդեղի սովորականից ավելի բարձր կոնցենտրացիաների պատճառը: 

 
As միջին կոնցենտրացիան մեծանում է ծրագրի ենթակառուցվածքային բաղադրիչների 

բարձրությանը զուգընթաց (տես Աղյուսակ 4.7.6): Այս միտումը կարող է վերագրվել 

բարձրության հետ հողի խորության պակասով և այնպիսի գործոններով, ինչպիսիք են՝ 

կլիմայական պայմաններն ու լանջերի գրադիենտը, որոնք հանդիսանում են 

հողառաջացման և դրա կառուցվածքի հիմնական խոչընդոտներ: Ուստի հողաշերտը 

բարակում է և ավելի շատ է ենթարկվում As պարունակող հողմնահարված արմատական 

ապարների ազդեցությանը: Դրա հետևանքով As ավելի շատ է կուտակվում հողում:  

 
Կոբալտ (Co) 

Կոբալտը երկրակեղևում հանդիպով համեմատաբար հազվագյուտ տարրերից է (կեղևում 

դրա միջին պարունակությունը կազմում է 0.0023%): Այն սովորաբար հայտնաբերվում է 

այլ մետաղների (օրինակ՝ Cu, Ni, Mn և As) հետ միասին: Այն հողում հանդես է գալիս 

երկվալենտ Co ձևով7, իսկ երկաթամագնեզիումային պաշարներում8 դրա կոնցենտրացի-

ան մոտ 1-200 մգ/կգ և ավելի է: Կոբալտը բարձր կոնցենտրացիաներով հանդիպում է 

ծրագրի ենթակառուցվածքային բոլոր բաղադրիչների տարածքում (Աղյուսակ 4.7.60)՝ ցու-

ցադրելով դրա լայն տարածումը: Բնապահպանական ելակետային ուսումնասիրության 

55 նմուշները գերազանցել են ՍԹԿ (5 մգ/կգ) կոբալտի ուղենիշային արժեքը (92%-ը), 

սակայն ոչ մի նմուշ չի գերազանցել USEPA-ի (23 մգ/կգ) կոբալտի ուղենիշային արժեքը: 

Հողում կոբալտի կոնցենտրացիաների հիմնական աղբյուրը համարվում է տակատեղա-

դիր ապարներից կոբալտի թույլ հանքայնացումը: 

                                                      

 
7Ecological Screening Levels (ECO-SSL), Cobalt and Nickel, USEPA, http://www.epa.gov/ecotox/ecossl/ 
8Mitchell, R. L, Trace Metals in Soil, in Fe Bear, Chemistry of the Soil, 1964 
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Ամենայն հավանականությամբ, անբարենպաստ կլիմայական պայմաններ և առավել 

ամուր ռելիեֆ առաջացնող մեծ թեքությունների պատճառով հանքայնացումն արագանա-

լու է տեխսպասարկման և պահեստավորման տեղամասում, բացահանքերում և ջարդիչի 

տարածքում: Ուստի, չոր ցամաքային կլիմայական պայմաններում արմատական ապար-

ներում կոբալտի հանքայնացումն արագանում է, որը հողի բարակ շերտում առավել 

կուտակվում է: 

 

 
Նկ. 4.7.2 Co-ի հաճականությունը Ծրագրի տարածքի հողերում 

 

Պղինձ (Cu) 

Հողերում բնականորեն հանդիպող հանքայնացված պղինձն առկա է որպես երկվալենտ 

կատիոն և, կապված լինելով անօրգանական փոխանակման տեղանքներում հողի մեջ, 

պատրաստ չէ բույսերի կողմից կլանման: Աշխարհում հողերում պղնձի 

կոնցենտրացիաները սովորաբար տատանվում են 5-50 մգ/կգ միջակայքում: Հողերի 9 

նմուշներում պղնձի պարունակությունները ելակետային ուսումնասիրության 

տարածքում (14.5-79,0 մգ/կգ) որպես կանոն մոտ են բնական միջին միջակայքի վերին 

սահմանին: Բնապահպանական ելակետային ուսումնասիրության մեջ հողերի բոլոր 

նմուշները գերազանցել են պղնձի ՍԹԿ-ի ուղենիշային նորմը (3 մգ/կգ), սակայն 

նմուշներից ոչ մեկը չի գերազանցել պղնձի USEPA-ի ուղենիշային նորմը (3,100 մգ/կգ) և 

Միացյալ Թագավորության GAC-ի ուղենիշային նորմը (2,330 մգ/կգ) (Աղյուսակ 4.7.6): 

Պղնձի թույլ հանքայնացում առկա է Ամուլսարում (տես Բաժին 4.6), և հավանական է 

համարվում, որ հողերի մեջ նորմայից բարձր կոնցենտրացիաները վկայում են 
                                                      

 
9McLaren and Crawford, Studies on Soil Copper, Journal of Soil Science, Vol 24, 2973 
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Միջինացված կոնցենտրացիա (մգ/կգ) 

USEPA     23 մգ/կգ 
MAC         5 մգ/կգ 
UK GAC    տ/չ 
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արմատական ապարների ստորին շերտերում պղնձի հանքայնացման մասին: 

 
Նկ. 4.7.3 Cu-ի հաճախականությունը Ծրագրի տարածքի հողերում 

(տես Հավելված 4.7.2) 

Նիկել (Ni) 

 
Նկ. 4.7.4 Ծրագրի տարածքի հողերում Ni հաճախականությունը 

(տես Հավելված 4.8, Նկ. A4.8.5) 

 

Նիկելը հանդիպում է շրջակա միջավայրի բոլոր տարրերում՝ օդում, հողում, նստվածքնե-

րում և ջրում: Մարդածին գործունեության հետևանքով նիկելը կարող է մթնոլորտում 

հայտնվել նիկել պարունակող միացությունների կորզման, մշակման և օգտագործման 
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Միջինացված կոնցենտրացիա (մգ/կգ) 
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Միջին կոնցենտրացիա (մգ/կգ) 

USEPA  3100 մգ/կգ 
MAC  3 մգ/կգ 
UK GAC  2330 մգ/կգ 
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արդյունքում: Հողերին բնորոշ են 100 մգ/կգ ցուցանիշից պակաս կոնցենտրացիաները:10 

Նիկելի կոնցենտրացիաները Ծրագրի տարածքի հողերում տատանվել են 5.9-57 մգ/կգ 

միջակայքում (Աղյուսակ 4.7.6): Բնապահպանական ելակետային ուսումնասիրության 

համար վերցված հողի բոլոր նմուշները գերազանցել են նիկելի ՍԹԿ-ի ուղենիշային 

նորմը (4 մգ/կգ), սակայն նմուշներից ոչ մեկը չի գերազանցել USEPA-ի ուղենիշային նորմը 

(1,500 մգ/կգ) և ՄԹ GAC-ի ուղենիշային նորմը (130 մգ/կգ): Ուստի, ծրագրի ենթակառուց-

վածքային ոչ մի բաղադրիչ տեղակայված չէ ՍԹԿ ուղեցույցային արժեքները գերազանցող 

հողերում (Աղյուսակ 4.7.6), որն արտացոլում է արմատական ապարում նիկելի ֆոնային 

բարձր կոնցենտրացիաները: 

 

Կապար (Pb) 

 
Նկ. 4.7.5. Ծրագրի տեղամասում Pb-ի հաճախականությունը 

(տես Հավելված 4.7.2) 

 

Կապարի հանքային պաշարների բացակայության պայմաններում բնության մեջ հանդի-

պող մակարդակն աշխարհի տարբեր մասերում տատանվում է 2-200 մգ/կգ միջակայքում: 

Կապարի տարածվածությունը կենսոլորտում այնպիսին է, որ մարդածին գործունեության 

հետևանքով առաջացող կապարը հողում լայն տարածում ունի և հաճախ է հանդիպում 

հատկապես քաղաքային բնակավայրերում, մասամբ՝ կապարով չհարստացված բենզինի 

օգտագործումից: Հողի մեջ կապարի պարունակությունը բնապահպանական ելակետային 

ուսումնասիրության տարածքում տատանվել է 7.1-288.0 մգ/կգ միջակայքում, կամ՝ վերին 

                                                      

 
10Mengel, K, Kirkby, EA, Principles of Plant Nutrition, 1978 
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Միջին կոնցենտրացիա (մգ/կգ) 

USEPA  400 մգ/կգ 
MAC  20 մգ/կգ 
UK GAC  450 մգ/կգ 
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սահմանին մոտ, մի փոքր գերազանցելով բնական միջին միջակայքը: Բնապահպանական 

ելակետային ուսումնասիրության տարածքից վերցված նմուշների մոտ կեսից ավելին (18 

նմուշներ, 30%) գերազանցել են կապարի ՍԹԿ-ի ուղենիշային նորմը (20 մգ/կգ), բայց 

նմուշներից ոչ մեկը չի գերազանցել USEPA-ի ուղենիշային նորմը (400 մգ/կգ) կամ ՄԹ 

GAC-ը (450 մգ/կգ): Ծրագրի տարածքում առկա է կապարի թույլ հանքայնացում, որը 

համարվում է հողում կապարի նորմայից ավելի բարձր կոնցենտրացիաների հիմնական 

աղբյուրը: 

 

Ծարիր (Sb) 

 
Նկ. 4.7.6. Ծրագրի տարածքի հողերում Sb  հաճախականությունը 

(տես Հավելված 4.8, Նկ. A4.8.7) – Նկատեք, որ վերը պատկերված նկարում x-առանցքի վրա 

կոնցենտրացիայի չափը տարբեր է  

 

Աշխարհով մեկ հողի վերին շերտերում բնական պայմաններում հանդիպող ծարիրի 

պարունակությունը սովորաբար տատանվում է 0.3-8.6 մգ/կգ միջակայքում:11 Ծրագրի 

ազդակիր տարածքի հողերում (Աղյուսակ 4.7.6) ծարիրի կոնցենտրացիաները տատանվել 

են 0.2-137 մգ/կգ սահմաններում՝ հողում ծարիրի պարունակության համաշխարհային 

միջին ցուցանիշին մոտ կամ դրանից բարձր: Բնապահպանական ելակետային ուսումնա-

սիրության 11 նմուշներ (18 %) գերազանցել են ծարիրի ՍԹԿ-ի ուղենիշային նորմը (4.5 

մգ/կգ): Նմուշներից 5-ը (8,3%) գերազանցել են նաև ծարիրի USEPA-ի ուղենիշային նորմը 

(31 մգ/կգ): Ծարիրի համար Միացյալ Թագավորության GAC-ի ուղենիշային արժեք 
                                                      

 
11Tschan, M., B.H. Robinson, and R. Schulin:2009, Antimony in the soil-plant system – a review: Environmental Chemistry, 
6:106-115. 
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Միջին կոնցենտրացիա (մգ/կգ) 

USEPA  31 մգ/կգ 
MAC  4.5 մգ/կգ 
UK GAC  տ/չ  մգ/կգ 
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գոյություն չունի (Աղյուսակ 4.7.6): Նորմայից բարձր այդ կոնցենտրացիաները 

համարվում են ծարիրի նորմայից ավելի բարձր պարունակությամբ հանքայնացված մայր 

ապարներից հողերի առաջացման արդյունքը: 

 

Մասնավորապես, Sb բարձր կոնցենտրացիաներ են դիտվել Էրատոյի և Տիգրանեսի/ 

Արտավազդեսի բացահանքերի և ԴԱԼ հողերում (Աղյուսակ 4.7.6): Դրանք Ամուլսար 

լեռան գագաթին տեղակայված ամենաբարձր ենթակառուցվածքային բաղադրիչներն են: 

Ուստի, առավել խիստ կլիմայական պայմանները, մերկացած արմատական ապարները և 

առավել հզոր ռելիեֆի կառուցվածն այս տարածքներում արագացնում են արմատական 

ապարների հողմնահարումը, որը հողի բարակ շերտերում կուտակվում և առաջացնում է 

նյութի առավել բարձր կոնցենտրացիաներ: 

 

Վանադիում  (V) 

 
Նկար 4.7.7 Ծրագրի տարածքի հողերում V հաճախականությունը 

 (Հավելված 4.7.2) 

 

Հողի վերին շերտում համաշխարհային մասշտաբով բնականորեն հանդիպող 

վանադիումի կոնցենտրացիաները տատանվում են 3-310 մգ/կգ սահմաններում, իսկ 

անթրոպոգեն աղբյուրներից աղտոտված հողերում, ինչպիսիք են ուրանի 

արդյունահանումն ու երկաթաձուլարանները, կոնցենտրացիան հասնում է մինչև 

400 մգ/կգ: Ծրագրի ազդակիր տարածքի հողերում Աղյուսակ 4.7.6) վանադիումի 

կոնցենտրացիան տատարվում է 1.1-114 մգ/կգ սահմաններում, որը համեմատվել  
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Միջին կոնցենտրացիա (մգ/կգ) 

USEPA  390 մգ/կգ 
MAC  150 մգ/կգ 
UK GAC  75 մգ/կգ 
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է վանադիումի համաշխարհային միջին կոնցենտրացիանների հետ: 14 

նմուշներում (23.3%) վանադիումի UK GAC ուղեցույցային արժեքը գերազանցվել է 

(75 մգ/կգ), սակայն ոչ մի նմուշում վանադիումի կոնցենտրացիաները ՍԹԿ (150 

մգ/կգ) և USEPA (390 մգ/կգ) ուղեցույցային արժեքները չեն գերազանցել (Աղյուսակ 

4.7.6): Այս բարձր կոնցենտրացիաները արմատական ապարների միջինից բարձր 

մակարդակի հողմնահարմամբ տարածքներում հողերի զարգացման արդյունք են: 

 

Ամփոփում  
Աղյուսակում 4.7.6-ում (նաև 4.7.2 հավելված) որոշվել են ծրագրի ազդակիր այն 

տարածքները, որտեղ դիտվում են մետաղների, մետալոիդների և այլ 

անօրգանական տարրերի բարձր մակարդակներ: Դրա նպատակը հողերի 

մակաբացման և պահեստավորման աշխատանքային մեթոդոլոգիայի 

հարմարեցումն է:  Աղյուսակի տվյալներից պարզ է դառնում, որ ծրագրի 

հիմնական ենթակառուցվածքային բոլոր բաղադրիչները տեղակայված են 

վերոհիշյալ տարրերի բարձր կոնցենտրացիաներով հողերի վրա, սակայն, բոլոր 

դեպքերում դրանք վերագրվում են բնական աղբյուրներին, այլ ոչ թէ անթրոպոգեն 

աղբյուրներին, ինչպիսին է ձուլարանների գործունեությունը: Այս տարրերի բարձր 

կոնցենտրացիաների հիմնական պատճառը արմատական ապարների 

հողմնահարումն է: Ուսումնասիրությունները12 ցույց են տալիս, որ բոլոր 

վերոհիշյալ տարրերը ‘տեղափոխվող տարրեր են’ և սովորաբար հանդիպում են 

իրար հետ համակցված և ոսկու հանքայնացման ուղեկցությամբ: Դրա պատճառը 

ոսկու առաջացման համար պահանջվող պայմանների առկայությունն է: Ոսկու 

առաջացման համար անհրաժեշտ է, որպեսզի հիդրոթերմալ ջրերը տեկտոնական 

ակտիվության արդյունքում  տաքանան, ապա ոսկու հանքային մարմինը հեղուկ 

վիճակում ներթափանցի հանքաքարի ճեղքերը:   Այս հիդրոթերմալ ջրերը երբեմն 

կրում են նաև այլ տարրեր, ինչպիսիք են՝ As, Co, Cu, Ni, Pb, Sb և V: Դրանք կարող են 

նաև հանքաքարում առկա տարրերի հետ   քիմիական ռեակցիաներ առաջացնել: 

Այս ապարների հողմնահարումը թույլ է տալիս, որ այս տարրերը կուտակվեն 

շրջակա միջավայրում, այս պարագայում հողում, որի արդյունքում դրանց 

հարաբերական կոնցենտրացիաները մեծանում են: Ուստի, թեպետ այս հողերում 

                                                      

 
12  Leia Michele Toovey, 2011, Indicator Minerals, Pathfinder Minerals and Gold Exploration. Gold Investing News.  
 R.E.Lett, W. Jackaman and A.Yeow, 1998, Detailed geochemical exploration techniques for base and precious metals in 

the Kootenay Terrane, British Colombia Geological Survey Geological Fieldwork. 
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դիտվում են վերոհիշյալ քիմիական տարրերի բարձր կոնցենտրացիաներ, սակայն, 

դա արմատական ապարների հողմնահարման արդյունք է: Արմատական 

ապարներում դիտարկվում են վերոհիշյալ տարրերի բնականորեն բարձր ֆոնային 

կոնցենտրացիաներ: 

 

4.7.7 Հողածածկույթ 

Ծրագրի ընդլայնված տարածքում հողածածկույթը որոշվել է՝ ծրագրի տարածքի 

արբանյակային պատկերների և դաշտային տվյալների հիման վրա որոշված վեգե-

տացիոն ինդեքսի նորմալացված տարբերության անալիզի հիման վրա (Normalized 

Difference Vegetation Index NDVI): NDVI անալիզի մեջ օգտագործվում են 

տեսանելի և գրեթե ինֆրակարմիր սպեկտրային պատկերների տարբեր շերտեր, 

որոնցով հաշվարկվում է NDVI արժեքը՝ 1.0 և -1.0 միջակայքում, որը 

ներկայացնում է արտացոլման արժեքով սահմանված հողածածկի տարբեր տիպե-

րը: Ակտիվորեն աճող առողջ բուսականության դեպքում ստացվում է ավելի մեծ 

արժեք, իսկ ավելի ցածր արժեքները վկայում են բուսածածկույթի խտության 

նվազման, ոչ բերրի հողերի, ջրի, սառույցի/ձնածածկույթ, ինչպես նաև՝ ամպային 

ծածկույթի մասին: Հետևյալ արբանյակային տվյալներն են օգտագործվել. 

  0.5 մ ռեզոլյուցիայով WorldView-2 ստացված 20/10/2010 և 28/11/2010– 4 շերտերի 

տվյալներ (կապույտ, կանաչ, կարմիր և գրեթե ինֆրակարմիր), ներդիրը տես ստորև, և 

  50 մ ցանցի միջակայքով Տարածքի բարձրությունների Թվային Մոդել (Digital Elevation 

Model) (DEM), որը պատրաստվել է իզոգծերի շերտից: 

 
Վերլուծության ենթարկվող տարածքի հողածածկ  
Արբանյակային պատկերում ուսումնասիրության տարածքը սահմանազատված  է կանաչ 

գծով, որի սահմաններում ներառվում են Ծրագրի ազդակիր տարածքն ու դրանք շրջապա-

տող հողերը (նկար 4.7.11): Իսկ Գորայքի (հարավ-արևելք), Գնդեվազի (դեպի հյուսիս-արև-

մուտք), Սարավանի (դեպի հարավ-արևմուտք) և Կեչուտի ու Ջերմուկի (դեպի հյուսիս) 

բնակավայրերը տեղակայաված են կապույտ գծի սահմաններում, սակայն ներկայացված 

մասշտաբով չեն երևում:  
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Նկ. 4.7.8. Հողածածկույթի տվյալների վերծանման տարածք 

 
Արբանյակային ուսումնասիրության տեղամասի համար հողածածկույթը ամփոփ 

ներկայացված է Աղյուսակ 4.7.7-ում: Հարկ է հիշատակել, որ այս դասակարգման մեջ 

կարող է ընդհանուր առմամբ գերագնահատված լինել մարգագետինների 

տոկոսաբաժինը, և թերագնահատված՝ գյուղատնտեսական հողատեսքերի 

տոկոսաբաժինը, քանի որ գյուղատնտեսական հողերի հողածածկույթ խմբի մեջ ներառվել 

են միայն այն հողատեսքերը, որոնցում երևացել են վերջին շրջանի գյուղատնտեսական 

գործունեության (օրինակ՝ դաշտերի մաքրման) մասին վկայող փաստեր: 

 

Վերլուծության արդյունքները ցույց են տալիս, որ Ծրագրի առավել ընդլայնված 

տարածքում հողածածկույթը հիմնականում խոտհարքներ/արոտավայրեր են (68%) 
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Ծրագրի զբաղեցրած տարածքում 65%-ի համեմատ: Վերլուծության բնորոշումների 

համաձայն, գյուղատնտեսական հողատեսքերը կազմում են Ծրագրի զբաղեցրած 

տարածքի 20%-ը և հիմնականում գտնվում են ԿՏՀ, հանքատար և բացատար 

ճանապարհների և փոխակրիչի տարածքում: Լերկ մակերևույթ, քարքարուտներ և 

մերկացումներ տարածված են առավել մեծ բարձրությունների վրա, ինչպիսին է Ամուլսար 

լեռան լեռնաշղթան, և դրանց բաժին է ընկնում ուսումնասիրվող տարածքի 16%-ը, իսկ 

Ծրագրի  տարածքի 10%-ը : 

 

 
Աղյուսակ 4.7.6  Հողածածկույթը արբանյակային ուսումնասիրության տեղամասում 

Հողածածկույթ 
Ուսումնասիրվող 

տեղամաս 
Ծրագրի զբաղեցրած 

տարածք 
հա % հա % 

Գյուղատնտեսական 
հողեր 

Վերջին շրջանում ծավալված 
գյուղատնտեսական գործու-
նեության ապացույցներ 

2793 9% 
185 20% 

Հանդակներ  Ցածր բուսականություն 20,377 68% 610 65% 

Թփուտներ 
Միջին մակարդակի բուսա-
կանություն, հիմնականում՝ 
«ցախային» թփուտներ 

567 2% 
15 2% 

Լերկ մակերևույթ  
Մերկացած ապարներ և 
հողեր, ներառյալ՝ ճանապար-
հային մակերևույթ 

4785 16% 
95 10% 

Բնակավայր  Առանձին շինություններ - 0% - - 
Սառույց և ձյուն  1440 5% 25 3% 

Ամպ/ստվեր 
Ստվերի պատճառով հողա-
ծածկի անտեսանելիություն 

33 0% <0.1 - 

Ընդհանուր  մակերեսը (վերլուծված) 
(Նկ. 4.7.11) 

29 995 
29,995 

 

 

 

Ենթակառուցվածքային առանձին տարրեր 

Յուրաքանչյուր ենթակառուցվածքային բաղադրիչի համար մակերևութային ծածկույթը 

մանրամասնորեն ներկայացված է Աղյուսակում 4.7.8-ում (Ծրագրի զբաղեցրած 

տարածքը) և Աղյուսակ 4.7.9-ում (Ծրագրի գործողությունների հետևանքով խախտվող 

տարածք), որը ցույց է տալիս, որ բոլոր ենթակառուցվածքային բաղադրիչներն ընկած են   

խոտհարքների տարածքներում, օրինակ ԿՏՀ-ի զբաղեցրած տարածքը: 

  

Այն տարածքներում, որտեղ խոտհարքները տեղակայված են ցածր բարձրությունների 

վրա, ինչպիսիք են ԿՏՀ, ԴԱԼ, փոխակրիչի, տեխսպասարկման արհեստանոցի և 
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հանքատար/բացատար ճանապարհների տարածքները, առավել բերրի լեռնային 

սևահողանման հողերի, դարչնագույն անտառտափաստանային և լեռնային 

շագանակագույն հողերի առկայությամբ պայմանավորված այս տարածքները դարձել են 

ամառային արոտավայրեր, և այնտեղ,  որտեղ լանջի թեքությունը և ուղղվածությունը 

նպաստավոր է, խոտը հավաքվում և պահվում է ձմռանն օգտագործելու համար: 

 

Այն տարածքներում, որտեղ գյուղատնտեսական հողերը տեղակայված են ցածր 

բարձրությունների վրա, հատկապես ԿՏՀ շրջապատող հողերը, օգտագործվում են 

գյուղատնտեսական նպատակներով՝ մասնավորապես ծիրանի այգիներ և խոտհարքներ:  

 

Լերկ մակերևույթն առավելապես առկա է մեծ բարձրությունների վրա և կապված է 

զառիթափ լանջերի ու խիստ կլիմայական պայմանների հետ և բնութագրվում են առավել 

թույլ ստրուկտուրայով և բարակ լեռնամարգագետնային ու լեռնամարգագետնա-

տափաստանային հեղերով:  
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Աղյուսակ 4.7.8. Ծրագրի զբաղեցրած տարածքը (կլորացված մինչև 5 հա)  

Բուսածածկ կամ 
բնութագիր 

Ենթակառուցվածքի բաղադրիչ 

Տիգրանես-
Արտավազդես 

Էրատո ԴԱԼ 
ԿՏՀ, ԱԴՎ և 
ավազաններ 

Հանքատար/ 
մերձատար 

ճանապարհներ 

Առաջնային/ 
երկրորդային 

ջարդիչ 

Փոխակրիչ և 
բեռնաթափում 

ԿՏՀ-ում 

Հանգույցների 
հարթակ 

Հանքափոսեր 
Շինարարական 

ճամբար 
Այլ ենթակառուցվածքներ 

և ավազաններ 

Գյուղատնտեսական 
հողեր 

- - 8 58 9 - 2 -  2 6 4 

Խոտածածկ 
տարածքներ 

62 36 102 91 48 14 13 18 7  - 18 

Թփուտներ - - - 10 - - 4  - -  - -  

Լերկ մակերևույթ 25 2 25 7 22 - -  -    - -  

Բնակավայր - - - - - - -  - -  - -  

Ջրային մարմիններ - - - - - - -  - -  - -  

Սառույց և ձյուն 9 3 4 - - - -  - -  - - 

Ամպ/ստվեր - - - - - - -  - -  - -  

ԸՆդամենը (հա) 96 41 139 166 79 14 19 18 9 6 22 
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Աղյուսակ 4.7.9. Հավանական խախտման գոտի (կլորացված մինչև 5 հա) – Ծրագրի գործողությունների հետևանքով խախտված տարածք 

Բուսածածկ կամ 
բնութագիր 

Ենթակառուցվածքի բաղադրիչ 

Տիգրանես-
Արտավազդես 

Էրատո ԴԱԼ 
ԿՏՀ, ԱԴՎ և 
ավազաններ 

Հանքատար/ 
մերձատար 

ճանապարհներ 

Առաջնային/ 
երկրորդային 

ջարդիչ 

Փոխակրիչ և 
բեռնաթափում 

ԿՏՀ-ում 

Հանգույցների 
հարթակ 

Հանքափոսեր 
Այլ 

ենթակառուցվածքներ 
և ավազաններ 

Շինարարական 
ճամբար 

Գյուղատնտեսական 
հողեր 

- - 8 85 9 - 27  5 4 48 

Խոտածածկ 
տարածքներ 

71 42 120 101 168 15 46 12 8 26 - 

Թփուտներ - - - 10 - - 4 - - - - 

Լերկ մակերևույթ 33 2 30 7 22 - - - - - - 

Բնակավայր - - - - - - - - - - - 

Ջրային մարմիններ - - - - - - - - - - - 

Սառույց և ձյուն 19 3 4 - - - - - - - - 

Ամպ/ստվեր - - - - - - - - - - - 

ԸՆդամենը (հա) 123 47 162 203 200 15 77 12 13 30 48 
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4.7.8 Ամփոփում 

 

Սույն բաժնում ներկայացվեցին Ծրագրի տարածման գոտում առկա 5 հողատի-

պերը. լեռնամարգագետնային, լեռնամարգագետնա-տափաստանային, լեռնային 

շագանակագույն, լեռնային սևահողանման և դարչնագույն անտառտափաստանա-

յին հողեր: Սահմանվել է, որ Ծրագրի տարածման գոտում առկա բոլոր հողերում  

As, Co, Cu, Ni, Pb, Sb, և V ֆոնային կոնցենտրացիաները բնականորեն բարձր են, որը 

պայմանավորված է արմատական ապարների հանքայնացման գործընթացներով:  

 

Լեռնային շագանակագույն և դարչնագույն անտառտափաստանային հողերը հան-

դիպում են ԿՏՀ և հանքատար ու բացատար ճանապարհների առավել մեղմաթեք 

շրջակա տարածքներում, որը պայմանավորված է գյուղատնտեսական հողերի և 

խոտհունձի և արածեցման համար օգտագործվող շրջանառու խոտածածկ տա-

րածքների օգտագործմամբ: Ուստի, այս հողերն ունեն բարձր գյուղատնտեսական 

արդյունավետություն և դրանց զգայունության պատճառով տեղամասից դուրս 

պահանջվում է հողի կորուստների և հնարավոր դեգրադացիայի նվազեցմանն 

ուղղված միջոցառումներ իրականացնել: 

 

Լեռնային սևահողերը հանդիպում են Ծրագրի ազդակիր տարածքի մեծ մասում, 

սակայն միայն փոխակրիչը և հանքատար ու բացատար ճանապարհներն են տե-

ղակայված այս հողերում: Այս հողերը նպաստում են շրջանառու խոտածածկ տա-

րածքների օգտագործմանը խոտհարքների տակ և միջին զգայունության խոտա-

ծածկ տարածքների օգտագործմանը, որը պայմանավորված է գյուղատնետսական 

նպատակներով հողօգատգործմանը դրանց ունակության հետ: Ուստի, այս հողե-

րում ևս պետք է մեղմման միջոցառումներ իրականացվեն, որպեսզի ապահովվի 

այս հողերի ճիշտ օգատգործումն ու պահեստավորումը հանքի փակումից հետո 

դրանց օգտագործման նպատակով: 

 

Լեռնամարգագետնային և դարչնագույն անտառտափաստանային հողերը հանդի-

պում են առավել մեծ թեքությունների վրա: ԴԱԼ-ը, բացահանքերը, բացատար և 

հանքատար ճանապարհները, փոխակրիչը, ջարդիչները, տեխսպասարկման ար-

հեստանոցի տարածքը և շինհրապարակը տեղակայված են այս հողերում: Այս 

հողերը բարակ, թույլ ստրուկտուրայով հողեր են և չեն նպաստում գյուղատնտե-
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սական օգտագործմանը: Այս հողերում հողօգտագործման տիպերը համապա-

տասխանում են խոտածածկ տարածքներին, լերկ մակերևույթին և սառցա-

պատ/ձնածածկ տարածքներին, սակայն դրանք նպաստում են կրիտիկական 

հաբիտատներին, ինչպիսին է Մատնունի ծիրանավորը, որը պայմանավորված է 

այս հողերում որոշ տարրերի ֆոնային բնականորեն բարձր կոնցենտրացիաներով, 

որը նաև կարող է նվազեցնել այլ տեսակների հետ մրցակցության սթրեսը: Ուստի, 

թեպետ ուսումնասիրության արդյունքների համաձայն այս հողերի զգայունությու-

նը գյուղատնտեսական արտադրության տեսանկյունից ցածր է, սակայն այս կրի-

տիկական հաբիտատները փակումից հետո պահպանելու համար պահանջում են 

պահպանման և պահեստավորման  լավ պրակտիկաներ: 


	4.7 ՀՈՂԵՐ ԵՎ ՀՈՂԱԾԱԾԿՈՒՅԹ
	4.7.2 Հողերի դասակարգում
	ՀՀ հողերի վերաբերյալ հրապարակվել են մի շարք հաշվետվություններ, որոնք սույն ուսումնասիրության ելակետային տվյալների որոշման համար բավարար են: Ըստ հողերի ազգային քարտեզի, Ծրագրի տեղամասի առավել ցածրադիր հատվածներում գերակայում են դարչնագույն և սևանման հողերը՝ ամբողջությամբ դեպի սևահողեր աստիճանական անցմամբ: Ռուսաստանի կողմից կատարված նախկին հետազոտություններում ներկայացվել են լեռնամարգագետնային և լեռնամարգագետնա-տափաստանային հողատիպերը, որոնք հաստատվել են նաև դաշտային հետազոտությունների տվյալներով (Հավելված 4.7.1): Ըստ հիմնական տիպերի ՀՀ հողերի տեղաբաշխման ազգային քարտեզը ներկայացված է ստորև՝ Նկ. 4.7.1-ում:
	Հողի պրոֆիլի մանրամասն նկարագիր

	4.7.2 Հողի արտադրողականություն
	4.7.3 Ֆիզիկական ամբողջականությունը
	Թույլ կառուցվածք ունեցող լեռնային և լեռնամարգագետնա-տափաստանային հողերի պարագայում առկա է շերտային և առվակային էրոզիայի վտանգ, որի դեպքում նվազում է բուսածածը, կամ՝ հողերի սահքի հետևանքով, որը մեծ թեքություն ունեցող խոցելի լանջերի դեպքում հանգեցնում է հողի կառուցվածքային խզումների կամ մերկացմանը: Ընդհանուր առմամբ, այն դեպքերում, երբ հողի վրա պահպանվում է խոտածածկը, հողի էրոզիայի վտանգը կարելի է նվազեցնել, բացառությամբ անկայունության և սողանքների դեպքերի: Մեծ թեքություն ունեցող լանջերին խզման հետևանքով բուսածածկույթը վերացնելու և դրա տակ ընկած հողերի մակերևույթը բացելու դեպքում առկա է նոր և ընթացիկ էրոզիայի վտանգ, որի պարագայում հողերի կառավարման պլանի շրջանակներում անհրաժեշտ է  ազդեցությունների մեղմմանն ուղղված կոնկրետ միջոցառումներ մշակել:
	4.7.4 Զգայունության որոշման չափանիշներ
	4.7.5 Հողեր և կենսաբազմազանություն 
	4.7.6 Հողերի քիմիական բաղադրությունը
	Մարդածին աղտոտման (օրինակ՝ գյուղատնտեսական պեստիցիդների կամ գործարանային արտանետումների ներմուծման) բացակայության պայմաններում հողերում մետաղների կուտակումն ուղղակիորեն կապված է այն արմատական ապարի քիմիական բաղադրությունից, որից առաջացել է տվյալ հողը, հատկապես միատարր նյութից կամ մեկ արմատական ապարից առաջացած հողերի կամ բարեխառն պայմաններում հողմնահարման հետևանքով ձևավորված երիտասարդ հողերի դեպքում: Ի հակադրություն, տարակազմ (տարաբնույթ) արմատական ապարերից, օրինակ՝ սառցային նստվածքներից առաջացած հողերը կամ բնական արմատական ապարների տակատեղադիր հողերը կամ մարդածին գործունեության տարբեր աղբյուրների ազդեցությունը կրած հողերը կարող են դրանցում մետաղի պարունակության ցուցանիշների առումով էապես տարբերվել միմյանցից:
	Ամուլսարի Ծրագրի ազդակիր տարածքում մակերեսային հողերի և ժայռային մերկացումների նմուշները Լիդիանի կողմից հավաքվել են երկրաբանահետախուզական ուսումնասիրության շրջանակներում: Հողանմուշների ուսումնասիրության արդյունքները ցույց են տալիս, որ մակերեսային հողերում առկա որոշ մետաղների և մետալոիդների կոնցենտրացիաները բարձր կամ շատ բարձր են: Դրանք բնականորեն հողերում և մակերեսային նյութերում հանդիպող մետաղների/մետալոիդների այն կոնցենտրացիաներն են, որոնք վկայում են հանքային մարմինների, ինչպես նաև՝ արմատական ապարների և քարաբեկորների մեջ հարակից հանքայնացման առկայության մասին: Պարզվել է, որ տարբեր մետաղների կոնցենտրացիաները գերազանցում են Հայաստանի ՍԹԿ ուղենիշներով սահմանված նորմերը (տես Աղյուսակ 4.9.): ՍԹԿ արժեքների մեջ հաշվի առնված չեն մետաղների բնության մեջ հանդիպող բազային կոնցենտրացիաները, որոնք առկա են հանքայնացման տարածքների հողերում, ինչպիսին նաև Ամուլսարն է: Ապագա բացահանքի վրա ընկած տարածքից և այլ տարածքներից վերցված հողի վերին շերտը կուտակվելու և օգտագործվելու է փակման և ռեկուլտիվացիայի ժամանակ: Ուստի, Ծրագրի շրջանակներում մշակվել են տվյալ տեղանքին բնորոշ հողի որակի ուղենիշներ, որոնք արտացոլում են Ծրագրի ազդակիր տարածքում բնականորեն հանդիպող տարբեր նորմաները գերազանցող արժեքներն այն հողերում, որոնք կուտակվելու և օգտագործվելու են փակման և ռեկուլտիվացիայի ժամանակ (տես 2-րդ գլուխը, Աղյուսակ 2.11):
	Շրջակա միջավայրի ելակետային վիճակի նմուշառման  ծրագիր
	2008–2010 և 2014 թթ.-ին Ծրագրի տեղամասում շրջակա միջավայրի ելակետային տվյալների նմուշառության ծրագրի շրջանակներում վերցվել են ընդհանուր թվով 152 նմուշներ, որոնցից 63-ի նմուշարկման վայրերը գտնվում են խախտվող տարածքի սահմաններում և դրա հարևանությամբ: Այդ նմուշները քիմիական անալիզի համար ներկայացվել են Պրահայի (Չեխիայի Հանրապետություն) ALS անալիտիկ լաբորատորիա: ALS-ը կատարել է հողի նմուշների բազմատարր ICP-MS սկանավորում, ներառյալ՝ հետևյալ տարրերի անալիզ. As, Ba, B, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sr, V, W, Zn: Տարբեր ստանդարտ մեթոդների օգտագործմամբ կատարվել են նաև հետևյալ պարամետրերի անալիզներ. ամոնիում, նիտրատ, նիտրիտ, կարբոնատներ, ցիանիդ, սուլֆիդ, քլորիդ, ֆտոր: Ընտրված նմուշներն անալիզի են ենթարկվել նավթային ածխաջրածինների առկայությունը պարզելու համար: Ալիֆատային և արոմատիկ ածխաջրածինների անալիզը կատարվել է 2008 և 2014 թթ.-ին վերցված հողի նմուշներում (տես Հավելված 4.7.2):
	Հանքային պաշարների երկրաբանահետախուզական նմուշարկման ծրագիր
	Անալիտիկ արդյունքներ
	Մկնդեղ (As)
	 /
	Հողի վերին շերտում համաշխարհային մասշտաբով բնականորեն հանդիպող As կոնցենտրացիաները տատանվում են 0.2-ից մինչև 40 մգ/կգ միջակայքում: Ծրագրի տարածքում As կոնցենտրացիաները (6.3–161 մգ/կգ) մոտ են բնական պայմաններում առկա միջին ցուցանիշի վերին սահմանին: Բնապահպանական ելակետային ուսումնասիրության բոլոր նմուշները գերազանցել են ՍԹԿ (2 մգ/կգ) և ԱՄՆ-ի շրջակա միջավայրի պահպանության գործակալության նորմերի ուղենիշային արժեքները (0.39 մգ/կգ), իսկ նմուշներից 8-ը (13.3%) գերազանցել են նաև Միացյալ Թագավորության GAC-ի (32 մգ/կգ): 
	Կոբալտ (Co)
	Կոբալտը երկրակեղևում հանդիպով համեմատաբար հազվագյուտ տարրերից է (կեղևում դրա միջին պարունակությունը կազմում է 0.0023%): Այն սովորաբար հայտնաբերվում է այլ մետաղների (օրինակ՝ Cu, Ni, Mn և As) հետ միասին: Այն հողում հանդես է գալիս երկվալենտ Co ձևով, իսկ երկաթամագնեզիումային պաշարներում դրա կոնցենտրացիան մոտ 1-200 մգ/կգ և ավելի է: Կոբալտը բարձր կոնցենտրացիաներով հանդիպում է ծրագրի ենթակառուցվածքային բոլոր բաղադրիչների տարածքում (Աղյուսակ 4.7.60)՝ ցուցադրելով դրա լայն տարածումը: Բնապահպանական ելակետային ուսումնասիրության 55 նմուշները գերազանցել են ՍԹԿ (5 մգ/կգ) կոբալտի ուղենիշային արժեքը (92%-ը), սակայն ոչ մի նմուշ չի գերազանցել USEPA-ի (23 մգ/կգ) կոբալտի ուղենիշային արժեքը: Հողում կոբալտի կոնցենտրացիաների հիմնական աղբյուրը համարվում է տակատեղադիր ապարներից կոբալտի թույլ հանքայնացումը:
	Պղինձ (Cu)
	Հողերում բնականորեն հանդիպող հանքայնացված պղինձն առկա է որպես երկվալենտ կատիոն և, կապված լինելով անօրգանական փոխանակման տեղանքներում հողի մեջ, պատրաստ չէ բույսերի կողմից կլանման: Աշխարհում հողերում պղնձի կոնցենտրացիաները սովորաբար տատանվում են 5-50 մգ/կգ միջակայքում: Հողերի  նմուշներում պղնձի պարունակությունները ելակետային ուսումնասիրության տարածքում (14.5-79,0 մգ/կգ) որպես կանոն մոտ են բնական միջին միջակայքի վերին սահմանին: Բնապահպանական ելակետային ուսումնասիրության մեջ հողերի բոլոր նմուշները գերազանցել են պղնձի ՍԹԿ-ի ուղենիշային նորմը (3 մգ/կգ), սակայն նմուշներից ոչ մեկը չի գերազանցել պղնձի USEPA-ի ուղենիշային նորմը (3,100 մգ/կգ) և Միացյալ Թագավորության GAC-ի ուղենիշային նորմը (2,330 մգ/կգ) (Աղյուսակ 4.7.6): Պղնձի թույլ հանքայնացում առկա է Ամուլսարում (տես Բաժին 4.6), և հավանական է համարվում, որ հողերի մեջ նորմայից բարձր կոնցենտրացիաները վկայում են արմատական ապարների ստորին շերտերում պղնձի հանքայնացման մասին:
	Նիկել (Ni)
	Կապար (Pb)
	Ծարիր (Sb)
	Վանադիում  (V)
	Ամփոփում 

	4.7.7 Հողածածկույթ
	Ծրագրի ընդլայնված տարածքում հողածածկույթը որոշվել է՝ ծրագրի տարածքի արբանյակային պատկերների և դաշտային տվյալների հիման վրա որոշված վեգետացիոն ինդեքսի նորմալացված տարբերության անալիզի հիման վրա (Normalized Difference Vegetation Index NDVI): NDVI անալիզի մեջ օգտագործվում են տեսանելի և գրեթե ինֆրակարմիր սպեկտրային պատկերների տարբեր շերտեր, որոնցով հաշվարկվում է NDVI արժեքը՝ 1.0 և -1.0 միջակայքում, որը ներկայացնում է արտացոլման արժեքով սահմանված հողածածկի տարբեր տիպերը: Ակտիվորեն աճող առողջ բուսականության դեպքում ստացվում է ավելի մեծ արժեք, իսկ ավելի ցածր արժեքները վկայում են բուսածածկույթի խտության նվազման, ոչ բերրի հողերի, ջրի, սառույցի/ձնածածկույթ, ինչպես նաև՝ ամպային ծածկույթի մասին: Հետևյալ արբանյակային տվյալներն են օգտագործվել.
	Վերլուծության ենթարկվող տարածքի հողածածկ 
	Ենթակառուցվածքային առանձին տարրեր



