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6.10 Մակերևութային ջրային ռեսուրսներ 

6.10.1 Ներածություն 
Ամուլսար ոսկու հանքի ծրագրի շրջանակներում իրականացված մակերևութային 

ջրերի վրա հնարավոր ազդեցությունների ուսումնասիրությունը քննարկվում է 

հաջորդ բաժիններում: Դիտարկվել են հիդրոլոգիական ընկալիչների վրա 

ակնակալվող ազդեցությունները և ներկայացվել են բացասական հետևանքներից 

խուսափելուն կամ սահմանափակմանն ուղղված մեղմացման միջոցառումներ:  

 

Ազդեցությունների գնահատման շրջանակներում ներառվել են Մակերևութային 

ջրերի վրա ներգործող հետևյալ Ծրագրային հանգույցները.  

 Տիգրանես-Արտավազդես և Էրատո բացահանքեր: Շահագործման վերջին 

տարիների ընթացքում Տիգրանես-Արտավազդես բացահանքը լցափակվելու է՝ 

բացառությամբ  բացահանքի հարավային մի փոքր հատվածի:  Փակման փուլի 

ընթացքում Էրատո բացահանքը մասամբ լցափակվելու է, այնպես, որպեսզի 

մշտական բաց ջրային մարմիններ չմնան:   

 Դատարկ ապարների լցակույտ (ԴԱԼ), 

 Կույտային տարրալվացման հրապարակ (ԿՏՀ) և դրան առընչվող ԱԴՎ կայան, և 

 Լրացուցիչ օժանդակ ենթակառուցվածքներ, ներառյալ. Ջրամբարման համար 

նախատեսված ավազաններ, ջրամաքրման համակարգեր, ջարդիչներ,  

հանքատար ճանապարհներ, նյութերի լցակույտեր, փոխակրիչ և հանքի հետ 

առնչվող այլ շինություններ:  

 

Հանքի շահագործման յուրաքանչյուր փուլի ընթացքում ջրերի հնարավոր 

արտահոսքի վերահսկման նպատակով վերը թվարկված բոլոր հանգույցների 

համար նախատեսվել են նախագծային ինժեներաշահագործական միջոցառումներ: 

Հանգույցների նախագծերում  և սույն գնահատման շրջանակներում ներառված 

ճարտարագիտական միջոցառումները ներկայացված են 6.10.6 բաժնում:  

 

Օժանդակ փաստաթղթեր 
Ազդեցության գնահատման օժանդակ փաստաթղթերն ու ուսումնասիրությունները 

հետևյալնրեն են.  

 Հավելված  6.10.1 - Ամուլսար հանքի ծրագիր: Ամբողջ տեղամասի ջրային 

հաշվեկշիռ և ջրերի կառավարման պլան  (GRE, 20141); և 

 Հավելված 3.1 – Ամուլսարի հանքի պասիվ ջրամաքրման համակարգի 

(ՊՋՄՀ) նախագծային հիմքեր, դեկտեմբերի 9, 2015թ. (Sovereign, 20152);  

 Հավելված  8.22 - Մակերևութային ջրեր Կառավարման պլան, Ամուլսար 

հանքի ծրագիր, Հուլիսի 18, 2014. (GRE, 20143); 

 Հավելված  8.19 - Ամուլսար հանքի ծրագիր: Ապարի թթվային դրենաժի 

                                                      
1 Global Resource Engineering (GRE) Ltd, 2014թ..  Ամուլսարի ծրագիր. Ամբողջ տեղամասի կտրվածքով 

հաշվարկված ջրային պաշարների հաշվեկշիռ և կառավարման պլան: օգոստոսի 21, 2014թ.թ. 
2   Sovereign Consulting Inc, 2015թ.: Ամուլսարի հանքի պասիվ ջրամաքրման համակարգի (ՊՋՄՀ) նախագծային 

հիմքեր, դեկտեմբերի 9, 2015թ. Տեխնիկական հուշագիր GRE ընկերությանը, թվագրված` դեկտեմբերի 9, 

2015թ. 
3 Global Resource Engineering (GRE) Ltd, 2014թ..  Մակերևութային ջրերի կառավարման պլան, Ամուլսարի ծրագիր, 

18-ը Հուլիս 2014թ.  



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6   
 

ZT520088 

Մայիս 2016թ. 

Տարբերակ 10 (նախագիծ) Էջ 4 

  

կառավարման պլան, ներառյալ Կույտային տարրալվացման հրապարակ 

(GRE, 20144): 

 

6.10.2 Գնահատման շրջանակներ  
Տեխնիկական շրջանակ 
Մակերևութային ջրերի վրա հավանական ազդեցությունները բաժանվել են երկու  

կատեգորիաների. 

1) Ջրի որակ. պլանային կառավարումից բխող բացասական ազդեցություն ջրի 

ելակետային որակի վրա; 
2) Ջրի քանակ. պլանային կառավարումից բխող հոսքի ռեժիմի և ջրի մատչելի 

քանակության վրա բացասական ազդեցություն:  
 

Մակերևութային և ստորգետնյա ջրերը, էկոլոգիական ընկալիչներն ու 

ազդեցությունները փոխկապակցված են միմյանց հետ: Մասնավորապես 

քաղցրահամ ջրերի կենսամիջավայրերն ու էկոլոգիական առողջությունը կախված 

են ջրի որակից ու քանակից, ինչպես նաև քաղցրահամ ջրերի ու գետերի ափային 

կենսամիջավայրերի վրա բացասաբար ազդող չվերահսկվող բացթողումների 

կասեցումից: 

 

Էկոլոգիական ընկալիչների նկարագրությունը ներկայանցված է 6.11 գլխում, 

մինչդեռ այս գլխում բացահայտվել են մակերևութային ջրերի միջավայրի այն 

փոփոխությունները, որոնցից այդ ընկալիչները կարող են կախված լինել: 

Ստորգետնյա ջրերի որակի վրա ազդեցությունները ևս կարող են հանգեցնել կամ 

ծրագրի տարածքում մակերևութային ջրերի վրա ազդեցության հետևանք լինել: Այդ 

փոփոխությունները, հատկապես ստորգետնյա ջրերով սնվող ջրերի որակի և հոսքի 

ռեժիմի փոփոխությունների կտրվածքով ներկայացված են 6.9 գլխում:  Աղբյուրների 

տարբեր խմբերի օգատգործումը ներկայացված  է 4.8.10 բաժնում, ներառյալ` 

սեզոնային ժամանակավոր հոսքով աղբյուրների օգտագործումը, լեռնային 

մշտահոս աղբյուրները, Մադիկենց աղբյուրների խումբը և երկրաջերմային 

աղբյուրները: Մադիկենց Աղբյուրներն օգտագործվում են խմելու ջրի 

մատակարարաման նպատակով: Ելակետային տվյալների համաձայն լեռնային 

աղբյուրների մի մասը, հատկապես բացահանքերն ու ԴԱԼ-ը շրջապատողները, 

ամառային ամիսների ընթացքում օգտագործվում են  անասունների ջրարբիեցման 

նպատակով (Բաժին 4.8.10) 

 

Ընկալիչ դիտարկված մակերևութային ջրերը ցուցակագրվել են, իսկ դրանց տրված 

արժեքները ներկայավցած են հաջորդ բաժնում: Հանքի նախագծում ծրագրի 

շինարարության, շահագործման փակման և հետ-փակման փուլերի համար այս 

ընկալիչներից յուրաքանչյուրի վրա հնարավար ազդեցությունների (դրանց 

առկայության պարագայում) ուժգնությունը ներկայացված է առանց լրացուցիչ 

մեղմման միջոցառումների (այսինքն, ներկա նախագծում ներառված մեղմման 

միջոցառումները):  

 

                                                      
4 Global Resource Engineering (GRE) Ltd, 2014թ.. Ամուլսարի թթվային ապարների դրենաժի կառավարման պլան, 

ներառյալ՝  Includes Կույտային տարրալվացման հրապարակ, 21-ը օգոստոսի 2014թ.թ. 
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Լրացուցիչ մեղմման միջոցառումները ներառող հնարավոր ազդեցությունների 

կարևորության վերանայված գնահատումը կատարվելու է լրացուցիչ մեղմման 

միջոցառումների և մնացորդային ազդեցությունների մանրամասն դիտարկումից 

հետո:   

 

Ծրագրային կատարողական ստանդարտների նկատմամբ ջրի որակը որոշվել է ՀՀ 

կառավարության թիվ 75Ն (2011թ.) որոշմամբ հաստատված 2-րդ կատեգորիայի 

Սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաների (ՍԹԿ II) միջոցով, բառացությամբ 

ցիանիդի, որի համար օգտագործվել է կոմերցիոն լաբորատորիաներում կիրառվող  

բնորոշ պրակտիկ հայտնաբերման սահմանը (Գլուխ 2): Ազդեցությունների որոշման 

և դրանց կարևորության գնահատման համար օգտագործվել են այս 

ստանդարտներն ու առկա ելակետային պայմանները:   

 

Աշխարհագրական շրջանակ 
Մակերևութային ջրերի ուսումնասիրության տարածքը ցուցադրված է 6.10.1 

Նկարում: Այս տարածքը աշխարհագրական այն տարածքի հիմքն է, որը ներառված  

է մակերևութային ջրերի վրա ազդեցությունների գնահատման մեջ: Քննարկվել են 

մակերևութային ջրերից ներքև գտնվող հնարավոր ազդեցությունների ենթակա այն 

տարածքները, որտեղ կարող են ի հայտ գալ երկրորդային ազդեցություններ:  

 

Սևանա լճի պաշտպանությունը կարգավորվում է հատուկ օրենքով, քանի որ այն 

ունի ազգային կարևորություն (Գլուխ 4.9): Այս օրենքի շրջանակներում սահմանված 

«ազդեցության անմիջական գոտու» սահմաններում են գտնվում  Կեչուտի 

ջրամբարը և դրա վտակները, որոնք երկուսն էլ ցուցադրված են Նկար 6.10.1-ում: 
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Նկար 6.10.1: Մակերևութային ջրերի ուսումնասիրության տարածք և ջրհավաք ավազան  
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Ժամանակային շրջանակ 
Մակերևութային ջրերի գնահատման մեջ հաշվի են առնված հանքի 

շահագործման հետևյալ փուլերի ընթացքում ընկալիչ դիտարկվող 

մակերևութային ջրերի վրա հնարավոր ազդեցությունները.  

 Շինարարության (նախաշահագործական) փուլ; 

 Շահագործման փուլ; և  

 Փակման ն ու հետ-փակման փուլեր: 

 

6.10.3 Մակերևութային ջրերի ազդեցությունների գնահատման 
մեթոդաբանություն  
Ծրագրի հնարավոր ազդակիր ընկալիչ դիտարկվող մակերևութային ջրերի 

գնահատման մեջ օգտագործվել են 6.1 բաժնում ներկայացված ընկալիչների 

զգայունության և ազդեցության ուժի սահմանումները:  

 

Աղյուսակ 6.10.4 աղյուսակի հիման վրա սահմանված ընկալիչ համարվող 

մակերևութային ջրերի զգայունության արժեքները նկարագրված են Աղյուսակ 

6.10.1 աղյուսակում (Ընկալիչների զգայունության մասշտաբ):   

 
Աղյուսակ 6.10.1: Ընկալիչ դիտարկված մակերևութային ջրերի զգայունության արժեքներ 

 
Ընկալիչների 

զգայունության արժեք 
Ընկալիչների նկարագրություն  

1 Ցածր  

Ցածր նշանակության կամ զգայունություն ունեցող մակերևութային ջրային ռեսուրս, նմանատիպ 

ընկալիչների առատություն; տեղական նշանակության կամ մասշտաբի ջրահոսքեր; հոսքի ռեժիմի 

կամ որակի փոփոխությունների նկատմամբ դիմացկուն; տեղանքում ջրային ռեսուրսի դերը 

ֆունկցիաները կարող են փոխարինվել: 

2 Միջին  

Ցածրից միջին նշանակության կամ զգայունություն ունեցող մակերևութային ջրային ռեսուրս, 

նմանատիպ ընկալիչների համեմատական առատություն; ռեգիոնալ նշանակության կամ մասշտաբի 

ջրահոսքեր; ջրահոսքերի հոսքի արագության կամ որակի փոփոխությունների նկատմամբ չափավոր 

դիմացկուն; մակերևութային ջրերի դերը կարող է փոխարինվել/կոմպենսացվել: 

3 Բարձր  

Միջինց բարձր նշանակության կամ զգայունություն ունեցող մակերևութային ջրային ռեսուրս, 

նմանատիպ ընկալիչների համեմատական հազվադեպություն; ազգային նշանակության կամ 

մասշտաբի ջրահոսքեր; փոփոխությունների նկատմամբ զգայուն; ազգային նշանակության կամ 

մասշտաբի ընկալիչների համար ջրամատակարարման կամ սննդամթերքի արտադրության կամ 

էկոհամակարգային ծառայությունների մատակարարման տեսանկյունից կարևոր ռեսուրս; 

մակերևութային ջրերի ֆունկցիաների փոխարինման սահմանափակ պոտենցիալ:  

4 Շատ բարձր 

Բարձր նշանակության կամ զգայունություն ունեցող փոփոխությունների նկատմամբ զգայուն 

մակերևութային ջրային ռեսուրս, միջազգային մասշտաբի ընկալիչ;  խիստ հազվադ փոխարինման 

սահմանափակ պոտենցիսալով մակերևութային ջրերի ֆունկցիաներ; փոփոխությունների նկատմամբ 

խիստ զգայուն:  

 

Ընկալիչ դիտարկված մակերևութային ջրերի զգայունությունը ներկայացված է 

Աղյուսակ 6.10.4 աղյուսակում: Հնարավար ազդեցությունների արդյունքում 

ընկալիչ դիտարկված մակերևութային ջրերի փոփոխությունների ուժգնությունը  

որոշվել է 6.1.2 աղյուսակում ներկայացված մատրիցայի միջոցով (Գլուխ 6.1):  

Մակերևութային ջրերի գնահատման նպատակով, փոփոխության յուրաքանչյուր 

կատեգորիայի ուժգնության համար սահմանվել են փոփոխության կոնկրետ 

աստիճաններ, որոնք մանրամասնված են 6.10.2 աղյուսակում:  
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Աղյուսակ 6.10.2: Փոփոխությունների ուժգնություն (Մակերևութային ջրեր) 
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 Փոփոխության նկարագրություն 

Որակական Քանակական 

1 Աննշան 

Ելակետային պայմանների հետ համեմատելիս դժվար 

հայտնաբերվող փոփոխությունները (<1%) կարճաժամկետ են կամ 

հազվադեպ պարբերականություն ունեն  

Հնարավոր ազդեցությունների կառավարման համար ուղղակի 

վերահսկման միջոցառումներ չեն պահանջվում: 

Ելակետային պայմանների հետ համեմատելիս դժվար 

հայտնաբերվող փոփոխությունները (<1%) կարճաժամկետ են 

կամ հազվադեպ պարբերականություն ունեն  

Հնարավոր ազդեցությունների կառավարման համար ուղղակի 

վերահսկման միջոցառումներ չեն պահանջվում: 

2 Ցածր 

Ելակետային պայմանների հետ համեմատելիս որոշակի 

փոփոխություններ են հայտնաբերվում: 

Ելակետային պայմանների դեպքում այս փոփոխությունները 

որակի ստանդարտները չեն գերազանցում, իսկ 

կոնցենտրացիաների դիտարկվող չափելի բարձրացումը ևս որակի 

չափորոշիչների սահմաններում է: Եթե ելակետային 

պայմաններում դիտարկվում է որակի չափորոշիչների 

գերազանցում, ապա կանխատեսվող կոնցենտրացիաների 

գերազանցումը չպետք է գերազանցի 20-%ը, իսկ փոփոխությունը 

ժամանակավոր բնույթ է կրում: Շինարարության, շահագործման և 

փակման ն ընթացքում դիտվելու են երկրաբանական 

բնութագրիչների կամ ելակետային պայմանների որակի 

շարունակական փոփոխություններ: 

Ելակետային պայմանների կամ աղբյուրի համեմատությամբ 

հայտնաբերելի փոփոխություններ: Ելակետային 

պայմաններում սահմանված հոսքի 10%-ից պակաս 

ժամանակավոր կամ մշտական փոփոխություններ: 

 

3 Չափավոր 

Փոփոխությունների մակարդակն այնպիսին է, որ հնարավոր է 

տեղի ունենան ելակետային պայմանների բացասական 

փոփոխություններ: Մակերևութային ջրերի որակի 

փոփոխությունների կանխատեսումների համաձայն, ելակետային 

պայմաններում դրանք չեն գերազանցի, իսկ հանքի զարգացման 

հետևանքով կգերազանցեն բնապահպանական չափորոշիչները: 

Բնապահպանական չափորոշիչների գերազանցման տիրույթը 20- 

100% է, իսկ փոփոխությունները մշտական բնույթ չեն կրելու և 

փակումից հետո կգրանցվի որակի բարելավում: 

Փոփոխությունների աստիճանն այնպիսին է, որ հնարավոր  է 

տեղի ունենա ելակետային պայմանների կորուստ կամ 

բացասական փոփոխություն: Հոսքի սպասվող մշտական 

փոփոխությունը ելակետային պայմանների համեմատությամբ 

կազմելու են 20%, կամ ելակետային պայմանների 

համեմատությամբ սպասվում է  մոտ 50%-ից պակաս 

ժամանակավոր փոփոխություն 

4 Բարձր 

Փոփոխությունների մակարդակն այնպիսին է, որ հնարավոր է 

տեղի ունենան ելակետային պայմանների բացասական 

փոփոխություններ: Մակերևութային ջրերի որակի 

փոփոխությունների կանխատեսումների համաձայն, ելակետային 

պայմաններում դրանք չեն գերազանցի, իսկ հանքի զարգացման 

հետևանքով կգերազանցեն բնապահպանական չափորոշիչները: 

Բնապահպանական չափորոշիչների գերազանցումը 100%-ից 

բարձր է: Հանքի զարգացումից հետո որակի ակնկալվող 

փոփոխությունները կկրեն հիմնական և անշրջելի բնույթ: 

Փոփոխությունների աստիճանն այնպիսին է, որ հնարավոր  է 

տեղի ունենա որևէ ռեսուրսի ելակետային պայմանների 

ամբողջական կորուստ կամ բացասական փոփոխություն: 

Զարգացման արդյունքում ակնկալվող մշտական 

փոփոխությունը կլինի  20 %-ից ավել, կամ ելակետային 

պայմանների համեմատությամբ սպասվում է 50%-ից ավել 

ժամանակավոր փոփոխություն 

 

Ազդեցության նշանակության որոշման համար օգտագործվել է 6.1.3 աղյուսակում 

ներկայացված մատրիցան (Գլուխ 6.1), իսկ ազդեցության հետևանքների 

կարևորության որոշման համար օգատգործվել է 6.1.4 աղյուսակը (Գլուխ 6.1):  

 

Յուրաքանչյուր էական ազդեցության համար ներկայացվել են լրացուցիչ (օր.՝ ոչ-

նախագծային) մեղմման միջոցառումներ, իսկ մնացաորդային ազդեցությունների և 

դրանց հետևանքների գնահատումը կատարվել է վերևում ուրվագծված նույն 

գործընթացի համաձայն:  

 

Ինչպես արդեն մանրամասնորեն ներկայացվել է մակերևութային ջրերի 

ելակետային պայմանների ուսումնասիրությանը նվիրված գլխում (Գլուխ 4.9), 

Ծրագրի ողջ տարածքի մակերևութային ջրերում  դիտվում են մնացորդային 

մետաղների բարձր կոնցենտրացիաներ, որը պայմանավորված  է բնական 

երկրաքիմիական պայմանների հետ:  
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Այս կոնցենտրացիաներից որոշները գերազանցում են ձկնաբուծարանների 

համար սահմանված ՍԹԿ արժեքները և ապագա ազդեցությունների գնահատման 

շրջանակներում այս հանգամանքը հաշվի է առնված: Առաջարկվող 

բացահանքերից անմիջապես ներքև գտնվող Դարբ և Որոտան գետերի որոշ 

վտակներում դիտվում են pH ցածր մակարդակներ (Նկար  4.9.9), ինչը վկայում է 

բնական թթվային ապարի դրենաժի (ԹԱԴ) առկայության հետ:  Ապագա 

հնարավոր ազդեցությունների գնահատման շրջանակներում այս հանգամանքը ևս 

հաշվի է առնվել:   

 

6.10.4 Մակերևութային ջրերի հիմնական ընկլիչների որոշում 
Ընկալիչ դիտարկված մակերևութային ջրեր 
Մակերևութային ջրերի ելակետային պայմանների ուսումնասիրության 4.9.7 

գլուխում  նկարագրված են հանքի հարակից, Ծրագրի տարածքի հարևանությամբ 

դրանից ներքը գտնվող մակերևութային ջրերի ջրօգտագործողները: 

Մակերևութային ջրերի ընկալիչները սահմանվել են հիմնվելով այս 

տեղեկատվության և հիդրոլոգիական պայմանների ընկալման վրա: Ընկալիչ 

դիտարկված  մակերևութային ջրերն ու ջրօգտագործողներն ամփոփված են 

Աղյուսակ 6.10.3 աղյուսակում: Խոնավ տարածքների դասակարգումն 

իրականացվել  է 4.10.3 գլխում փաստագրված Էկոլոգիական պայմանների և 

կենսաբազմազանության գնահատման հիման վրալ:  

 
Աղյուսակ 6.10.3: Ընկալիչ դիտարկված մակերևութային ջրեր և ջրօգտագործողներ 

Ընկալիչ Ջրօգտագործման կատեգորիաներ Նկարագրություն  

Կեչուտի ջրամբարի վտակներ  

Գյուղատնտեսական և անասունների 

ջրարբիեցման նպատակներով  

Ջրհավաքի ջրահոսքերից ոռոգում  և անասունների 

ջրարբիացում 

Էկոհամակարգային ծառայություններ  
Ֆաունայի վայրի ներկայացուցիչների  ջրամատակարարում և 

կենսամիջավայրի ապահովում 

Կեչուտի ջրամբարից ներքև ընկած Արփա 

գետ   

Անասունների ջրարբիացում Արփա գետից անասունների ջրարբիացում 

Էկոհամակարգային ծառայություններ  
Ձկնորսարանների, Ֆաունայի վայրի ներկայացուցիչների  

ջրամատակարարում և կենսամիջավայրի ապահովում 

Ջրային կուլուրաների մշակություն 
Կեչուտի ջրամբարից համապատասխանաբար 6.5կմ և 8կմ 

ներքև ընկած ձկնաբուծարաններ   

Կեչուտի ջրամբարից ներքև գտնվող Արփա 

գետի վտակներ    

Գյուղատնտեսական և անասունների 

ջրարբիեցման նպատակներով  

Ջրհավաք ավազանների ջրահոսքերից անասունների 

ջրարբիացում  

Էկոհամակարգային ծառայություններ  
Ֆաունայի վայրի ներկայացուցիչների  ջրամատակարարում և 

կենսամիջավայրի ապահովում 

ԿՏՀ տարածքում գտնվող Արփա գետի 

վտակներ 

Գյուղատնտեսական և անասունների 

ջրարբիեցման նպատակներով  

Ջրհավաք ավազանների ջրահոսքերից անասունների 

ջրարբիացում 

Էկոհամակարգային ծառայություններ  Ֆաունայի վայրի ներկայացուցիչների  ջրամատակարարում 

Դարբ գետ    

Գյուղատնտեսական և անասունների 

ջրարբիեցման նպատակներով  

Հովիվներն ուղղակիորեն կախված են Դարբ գետից 

ջրամատակարարումից    

Էկոհամակարգային ծառայություններ  
Ձկնորսարանների, Ֆաունայի վայրի ներկայացուցիչների  

ջրամատակարարում և կենսամիջավայրի ապահովում 

Դարբ գետի վտակներ    

Գյուղատնտեսական և անասունների 

ջրարբիեցման նպատակներով  
Դարբի վտակներից ոռոգում և անասունների ջրարբիացում 

Էկոհամակարգային ծառայություններ  
Ֆաունայի վայրի ներկայացուցիչների  ջրամատակարարում և 

կենսամիջավայրի ապահովում 

Որոտան գետ  

Գյուղատնտեսական և անասունների 

ջրարբիեցման նպատակներով  

Հովիվներն ուղղակիորեն կախված են Որոտան գետից 

ջրամատակարարումից  

Էկոհամակարգային ծառայություններ  
Ձկնորսարանների, Ֆաունայի վայրի ներկայացուցիչների  

ջրամատակարարում և կենսամիջավայրի ապահովում 

Հիդրո-էլեկտրական էներգիայի 

արտադրություն  

Ծրագրի տարածքի արևելյան հատվածն անցնող ճանապարհից 

վերև գործում է էկեկտրակայան  

Որոտան գետի վտակներ  

Գյուղատնտեսական և անասունների 

ջրարբիեցման նպատակներով  

Հովիվները կախված են ջրհավաքի, մասնավորապես՝ խոնավ 

տարածքների մարգագաետիններում գտնվող հովտի 

հատակային հատվածի ջրահոսքերի ջրերից 

Էկոհամակարգային ծառայություններ  Ձկնորսարանների, Ֆաունայի վայրի ներկայացուցիչների  
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Աղյուսակ 6.10.3: Ընկալիչ դիտարկված մակերևութային ջրեր և ջրօգտագործողներ 

Ընկալիչ Ջրօգտագործման կատեգորիաներ Նկարագրություն  

ջրամատակարարում և կենսամիջավայրի ապահովում 

Կեչուտի ջրամբար  

Ազգային մասշտաբով 

ջրամատակարարում  

Գոյություն ունեցող իրար կապված թունելների միջոցով 

ջրամատակարարման սխեմայով սնվում է Սևանա լիճը  

Հիդրո-էլեկտրական էներգիայի 

արտադրություն  

ՀԷԿ-ի ջրամատակարարաումը կատարվում է ջրամբարի 

ջրթափի հատվածում   

Էկոհամակարգային ծառայություններ  
Ձկնորսարանների, Ֆաունայի վայրի ներկայացուցիչների  

ջրամատակարարում և կենսամիջավայրի ապահովում 

Սպանդարյանի ջրամբար  

Ազգային մասշտաբով 

ջրամատակարարում 

Գոյություն ունեցող իրար կապված թունելների միջոցով 

ջրամատակարարման սխեմայով Սևանա լճի սնման ապագա 

հնարավորություն  

Հիդրո-էլեկտրական էներգիայի 

արտադրություն 
ՀԷԿ-ը գտնվում է ջրամբարի ջրթափի մոտ  

Էկոհամակարգային ծառայություններ  
Ձկնորսարանների, Ֆաունայի վայրի ներկայացուցիչների  

ջրամատակարարում և կենսամիջավայրի ապահովում 

Գնդեվազի  ջրամբար  
Գյուղատնտեսական և անասունների 

ջրարբիեցման նպատակով  

Պտղաբուծական և գյուղատնտեսական նպատակներով  

Գնդեվազի  ջրամբարը մշտապես օգտագործվում է 

մշակաբույսերի և գյուղատնտեսական հողերի  ոռոգման 

նպատակով 

Գնդեվազի ջրանցք Ոռոգում/ջրամատակարարում 

Տեխնածին ջրանցք (երեսպատված; ներկայումս վերանորոգվում 

է), որի նպատակը Որոտանի հովտից աղբյուրների հոսքի 

ուղղորդումն է դեպի Գնդեվազի ու Գնդեվազի ջրամբարի 

շրջակա դաշտերը 

Դարբի վտակների տարածքում գտնվող 

խոնավ տարածքների ավազաններ, 

ներառյալ՝ Բենիկի լճակ  

Էկոհամակարգային ծառայություններ  

Ձկնորսարանների, Ֆաունայի վայրի ներկայացուցիչների  

ջրամատակարարում և կենսամիջավայրի ապահովում 

Որոտանի ջրհավաք ավազանի խոնավ 

տարածքներ  
Էկոհամակարգային ծառայություններ  

Ձկնորսարանների, Ֆաունայի վայրի ներկայացուցիչների  

ջրամատակարարում և կենսամիջավայրի ապահովում 

Կեչուտի ջրամբարի վտակների տարածքում 

գտնվող խոնավ տարածքներ  
Էկոհամակարգային ծառայություններ  

Ձկնորսարանների, Ֆաունայի վայրի ներկայացուցիչների  

ջրամատակարարում և կենսամիջավայրի ապահովում 

 

Քանի որ Ծարագրի առավել լայն տարածքում տեղական համայնքների 

ջրամատակարարումը խմելու նպատակով կատարվում է ուղղակիորեն 

աղբյուրներից, ապա վերջիններս չեն դասակարգվել որպես մակերևութային ջրերի 

ջրօգտագործողներ (Գլուխ 4.9.7): Որոտան գետից  դեպի Գնդեվազի  ջրամբար  

հոսքի ուղղորդման համար կառուցված Գնդեվազի ոռոգման ջրանցքը 

ամբողջական ծավալով չի գործում (որոշ կարճ հատվածներ գործում են և 

օգտագործվում են տեղական հոսքերի ուղղորդման համար) (Գլուխ 4.9.7) և 

հետևաբար, ընկալիչ չի համարվում:  

 
Ընկալիչների զգայունություն   
Ընկալիչների զգայունության որոշման մանրամասները ներկայացված են 6.10.4 

աղյուսակում: Այս աղյուսակում ներակայացված են ընկալիչների զգայունության 

որոշման համար օգտագործված ընկալիչների տեղադրության, աշխարհագրական 

կարևորության (ծավալ), փոփոխությունների (որակական և քանակական) 

նկատմամբ ճկունության և փոխարինման հնարավորությունների գնահատված 

տվյալները: 

Ընկալիչների զգայունություն որոշման համար օգատգործվել  է Աղյուսակ 6.10.1 

աղյուսակը,  իսկ մակերևութային ջրային ռեսուրսի զգայունության որոշման 

որոշիչ գործոնն է համարվել աշխարհագրական կարևորությունը (այսինքն, 

աշխարհագրական տարածքի կտրվածքով մակերևութային ջրեր 

օգատգործողների կախվածության աստիճանը): Ընկալիչի զգայունության հաջորդ 

որոշիչ գործոններն են փոփոխությունների նկատմամբ կայունությունն ու 

փոխարինման հնարավորությունը:  
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Աղյուսակ 6.10.4: Ընկալիչների զգայունության (Մակերևութային ջրեր ) 

Ընկալիչ Տարածք Տեղադրություն    
Աշխարհագրական 

նշանակություն  
Փոփոխությունների նկատմամբ դիմացկունություն  Փոխարինման պոտենցիալ  

Ընկալիչի 

զգայունության 

աստիճան  

Կեչուտի ջրամբարի 

վտակներ  
ԴԱԼ ջրհավաք տարածք   

ԴԱԼ  ջրհավաքում  գտնվող 

Կեչուտի ջրամբարի 

վտակներ   

Տեղական. Սևանա լճի սխեման 

սնող Կեչուտի ջրամբարի սնումն 

այս  վտկենրից փոքրածավալ  է: 

Ծրագրի տարածք այս տիպի 

բազմաթիվ վտակային 

ջրահոսքեր կան:  

Հիմնականում սեզոնային ձնհալի հետ հոսող 

հոսքով  վտակային ջրահոսքեր:  

Զգայուն են ջրհավաքի սակավաջուր հոսքերում 

տեղի ունեցող համեմատաբար փոքր 

փոփոխությունների նկատմամբ:  

 

Սահմանափակ 

փոխարինման պոտենցիալ  
Միջին  

Կեչուտի ջրամբարից 

ներքև ընկած Արփա գետ   
Ծրագրի տարածք  

Կեչուտի ջրամբարից 

ներքև՝ Ծրագրի տարածքի 

արևմտյան սահմանի 

երկայնքով ձգվող Արփա 

գետ  

Ծրագրի տարածում և դրանից 

դուրս հոսող հոսքն ու դրա 

որակն ունեն ռեգիոնալ 

նշանակություն:  

Արփա գետն ունի մեծ ջրհավաք, որը մեծամասամբ 

տեղակայված  է Ծրագրի տարածքից դուրս: 

Վտակները հիմնականում սնվում են ձնհալոցքային 

ջրերի հոսքով: Կեչուտի ջրամբարից արտահոսող 

ջրահոսքը ջրթափի կետում կառավարվում է   

հիդրո-էլոկտրակական սխեմայով: Չափավոր 

դիմացկուն է Ծրագրի տարածքում տեղի ունեցող 

փոփոխությունների նկատմամբ:   

Այլընտրանքային 

ջրամատակարարումը 

կարող է կատարվել 

հարակից ջրհավաքներից 

Միջին 

Կեչուտի ջրամբարից 

ներքև ընկած Արփա 

գետի վտակներ    

ԿՏՀ կուտակման 

ավազանում 

ցամաքեցվող 

հանքահումքի 

փոխակրիչի  ջրհավաք 

տարածք 

Փոխակրիչի ջրհավաքում 

գտնվող Արփա գետի 

վտակներ    

Տեղական. Արփա գետի  սնումն 

այս  վտկենրից փոքրածավալ  է: 

Ծրագրի տարածք այս տիպի 

բազմաթիվ վտակային 

ջրահոսքեր կան: 

Հիմնականում սեզոնային ձնհալի հետ հոսող 

հոսքով  վտակային ջրահոսքեր: Զգայուն են 

ջրհավաքի սակավաջուր հոսքերում տեղի ունեցող 

համեմատաբար փոքր փոփոխությունների 

նկատմամբ:   

Սահմանափակ 

փոխարինման պոտենցիալ  
Ցածր 

ԿՏՀ  տարածքում 

գտնվող Արփա գետի 

վտակներ    

ԿՏՀ  ջրհավաք տարածք   
ԿՏՀ ջրհավաքում գտնվող  

Արփա գետի վտակներ    

Տեղական. Արփա գետի  սնումն 

այս  վտկենրից փոքրածավալ  է: 

Ծրագրի տարածք այս տիպի 

բազմաթիվ վտակային 

ջրահոսքեր կան: 

Հիմնականում սեզոնային ձնհալի հետ հոսող 

հոսքով  վտակային ջրահոսքեր:  Զգայուն են 

ջրհավաքի սակավաջուր հոսքերում տեղի ունեցող 

համեմատաբար փոքր փոփոխությունների 

նկատմամբ: 

Սահմանափակ 

փոխարինման պոտենցիալ . 
Ցածր 

Դարբ գետ    
Ծրագրի առավել լայն 

տարածք  

Ուղեձոր գնուղից ներքև՝ 

Ծրագրի տարածքի 

հարավային սահմանի 

երկայնքով ձգվող Դարբ 

գետ     

Ծրագրի տարածում և դրանից 

դուրս հոսող հոսքն ու դրա 

որակն ունեն ռեգիոնալ 

նշանակություն: 

Դարբ գետն ունի մեծ ջրհավաք, որը մեծամասամբ 

տեղակայված  է Ծրագրի տարածքից դուրս: 

Վտակները հիմնականում սնվում են ձնհալոցքային 

ջրերի հոսքով: Չափավոր դիմացկուն է Ծրագրի 

տարածքում հոսքի և որակի փոփոխությունների 

նկատմամբ:   

Այլընտրանքային 

ջրամատակարարումը 

կարող է կատարվել 

հարակից ջրհավաքներից 

Միջին 

Դարբ գետի վտակներ    

Ամուլսար լեռան , 

Ջարդիչ կայանի և 

համապատասխան 

ջրհավաք 

տարածքներում գտնվող 

բացահանքերի տարածք   

Բացահանքերի և ջարդիչ 

կայանի ջրհավաք 

տարածքներում գտնվող  

Դարբ գետի վտակներ 

Ծրագրի տարածում և դրանից 

դուրս հոսող հոսքն ու դրա 

որակն ունեն տեղական 

նշանակություն: Ծրագրի 

տարածք այս տիպի բազմաթիվ 

վտակային ջրահոսքեր կան:  

Հիմնականում սեզոնային ձնհալի հետ հոսող 

հոսքով  վտակային ջրահոսքեր: Զգայուն են 

ջրհավաքի սակավաջուր հոսքերում տեղի ունեցող 

համեմատաբար փոքր փոփոխությունների 

նկատմամբ:   

Սահմանափակ 

փոխարինման պոտենցիալ  
Ցածր  

Որոտան գետ  
Ծրագրի առավել լայն 

տարածք 

Ծրագրի տարածքի 

արևելյան սահմանի 

երկայնքով ձգվող Որոտան 

գետ   

Ծրագրի տարածում և դրանից 

դուրս հոսող հոսքն ու դրա 

որակն ունեն ռեգիոնալ 

նշանակություն: 

Որոտան գետն ունի մեծ ջրհավաք, որը 

մեծամասամբ տեղակայված  է Ծրագրի տարածքից 

դուրս: Վտակները հիմնականում սնվում են 

ձնհալոցքային ջրերի հոսքով: Չափավոր դիմացկուն 

է Ծրագրի տարածքում հոսքի և որակի 

փոփոխությունների նկատմամբ:   

Այլընտրանքային 

ջրամատակարարումը 

կարող է կատարվել 

հարակից ջրհավաքներից 

Միջին 

Որոտան գետի վտակներ  

Ամուլսար լեռնագագաթի 

վրա և  ջրհավաք 

տարածքում գտնվող 

Ծրագրի տարածքում 

գտնվող Որոտան գետի 

վտակներ   

Տեղական. Որոտան գետի սնումն 

այս  վտկենրից փոքրածավալ  է: 

Ծրագրի տարածք այս տիպի 

Վտակային ջրահոսքերը սնվում են ձնհալոցքային 

ջրերով:  Զգայուն են ջրհավաքի սակավաջուր 

հոսքերում տեղի ունեցող համեմատաբար փոքր 

Սահմանափակ 

փոխարինման պոտենցիալ  
Ցածր 
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Աղյուսակ 6.10.4: Ընկալիչների զգայունության (Մակերևութային ջրեր ) 

Ընկալիչ Տարածք Տեղադրություն    
Աշխարհագրական 

նշանակություն  
Փոփոխությունների նկատմամբ դիմացկունություն  Փոխարինման պոտենցիալ  

Ընկալիչի 

զգայունության 

աստիճան  

բացահանքերի տարածք  բազմաթիվ վտակային 

ջրահոսքեր կան: 

փոփոխությունների նկատմամբ:   

Կեչուտի ջրամբար  
Ծրագրի առավել լայն 

տարածք 

Ծրագրի տարածքի 

հյուսիս-արևելյան 

սահմանի տարածք  

Կեչուտի ջրամբարից 

ջրամատակարարումն ունի 

ազգային  նշանակություն 

Կեչուտի ջրամբարն ունի մեծ ջրհավաք, որը 

մեծամասամբ տեղակայված  է Ծրագրի տարածքից 

դուրս և այդ պատճառով  դիմացկուն են Ծրագրի 

տարածքում տեղի ունեցող հոսքի և որակի 

փոփոխությունների նկատմամբ: Ջրամբարից 

արտահոսքը կառավարվում է պատվարի ջրթափի, 

Սևանի ջրամատակարարման սխեմայի ներթողի և 

ՀԷԿ-ի ներթողի միջոցով:  

Ջրամբարի 

այլընտրանքային 

ջրամատակարարումը 

կարող է կատարվել 

հարակից ջրհավաքներից 

Բարձր  

Սպանդարյանի 

ջրամբար  

Ծրագրի առավել լայն 

տարածք 

Որոտան գետի 

ջրհավաքում գտնվող  

Ծրագրի տարածքի  

հարավ-արևելյան հատված 

Սպանդարյանի ջրամբարից 

ջրամատակարարումն ունի 

ազգային  նշանակություն 

Կեչուտի ջրամբար  ջրամբարն ունի մեծ ջրհավաք, 

որը մեծամասամբ տեղակայված  է Ծրագրի 

տարածքից դուրս և այդ պատճառով  դիմացկուն են 

Ծրագրի տարածքում տեղի ունեցող հոսքի և որակի 

փոփոխությունների նկատմամբ: 

Ջրամբարի 

այլընտրանքային 

ջրամատակարարումը 

կարող է կատարվել 

հարակից ջրհավաքներից 

Բարձր 

Գնդեվազի  ջրամբար  

ԿՏՀ կուտակման 

ավազան ցամաքեցվող 

փոխակրիչի  ջրհավաք 

տարածք  

Գնդեվազ գյուղից արևելք և 

ԿՏՀ-ից հյուսիս՝ Արփա 

գետի  ջրհավաքում 

 

Գնդեվազի ջրամբարից 

ջրամատակարարումը 

գյուղատնտեսական և ոռոգման 

նպատակներով ունի տեղական  

նշանակություն 

Գնդեվազի  ջրամբարը ջրամատակարարվում  է իր 

վերին  դրենաժային ջրհավաքից և հարակից  

ջրհավաքից ուղղորդվող փոքր հոսքերից: Զգայուն 

են Ծրագրի տարածքում սակավաջուր հոսքերում 

տեղի ունեցող փոփոխությունների նկատմամբ:   

Ջրամբարի 

ջրամատակարարումը 

կարող է փոխարինվել 

հարակից ջրհավաքներից 

ջրհորդաններով կամ 

խողովակով 

ջրամատակարարմամբ  

Ցածր 

Գնդեվազի ջրանցք ԴԱԼ ջրհավաք ավազան 

Ծրագրի տարածքի 

հյուսիսային և արևմտյան 

կողմեր, ԴԱԼ-ից դեպի 

ներքև 

Ջրի տեղափոխումը Գնդեվազի 

ջրանցքով Որոտանի հովից դեպի 

Գնդեվազի ու Գնդեվազի 

ջրանցքի մերձակա դաշտեր ունի 

տեղական  նշանակություն 

Գնդեվազի ջրանցքը ներկայումս վերանորոգվում է և 

նախատեսվում  է ավարտին հասցնել 2016թ. 

ընթացքում: Այն սնվում է Ծրագրի տարածքից դուրս 

գտնվող Որոտանի հովտի աղբյուրներից: Ջրանցքը 

երեսապատվելու  է (այսինքն, այն անջատվելու  է 

տեղական ստորգետնյա ու մակեևրութայի ջրային 

համակարգերից) և այդ պատճառով այն ընհանուր 

առմամբ տոկուն կլինի ծրագրի տարածքում հոսքի և 

որակի փոփոխությունների նկատմամբ:Որակի 

փոփոխության նկատմամբ զգայունության 

մակարդակը կբարձրանա ԴԱԼ եզրային ավազանի 

հեղեղման դեպքում:    

Որոտան գետից ջրի 

տեղափոխումը կարող է 

փոխարինվել համարժեք 

ջրանցքով կամ խողովակով 

Միջին 

Դարբի վտակների 

տարածքում գտնվող  

խոնավ տարածքների 

ավազաններ, ներառյալ՝ 

Բենիկի լճակ  

Ամուլսար լեռնագագաթի 

վրա  և ջրհավաք 

տարածքում գտնվող 

բացահանքերի տարածք   

Դարբ գետի ջրհավաքի 

վտակների հիմնական 

հոսքում գտնվող խոնավ 

տարածքների ավազաններ  

Ֆլորայի և ֆաունայի համար 

տեղական  նշանակություն:  

Ծրագրի տարածքում խոնավ 

տարածքների ավազանների 

սահմանափակ քանակություն 

Ջրամատակարարումը կատարվում  է աղբյուրներից 

և մակերևութային ջրահոսքերից: Զգայուն են իրենց 

ջրհավաքների սակավաջուր պայմաններում տեղի 

ունեցող փոփոխությունների նկատմամբ:   

Չի կարող փոխարինվել  Ցածր 

Որոտանի ջրհավաք 

ավազանի խոնավ 

տարածքներ   

Ծրագրի առավել լայն 

տարածք 

Որոտան գետի և դրա 

վտակների երկայնքով 

տեղակայված խոնավ 

տարածքներ  (Նկար  6.10.3) 

Ֆլորայի և ֆաունայի 

ներկայացուցիչների 

(երկկենցաղներ) ռեգիոնալ 

նշանակության հաբիթաթ: 

Ծրագրի տարածքի շրջակա 

լանդշաֆտների խոնավ 

տարածներում նմանատիպ 

Ջրամատակարարումը կատարվում  է աղբյուրներից 

և մակերևութային ջրահոսքերից: Զգայուն են իրենց 

ջրհավաքների սակավաջուր հոսքերում տեղի 

ունեցող փոփոխությունների նկատմամբ:   

Չի կարող փոխարինվել  Միջին 
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Աղյուսակ 6.10.4: Ընկալիչների զգայունության (Մակերևութային ջրեր ) 

Ընկալիչ Տարածք Տեղադրություն    
Աշխարհագրական 

նշանակություն  
Փոփոխությունների նկատմամբ դիմացկունություն  Փոխարինման պոտենցիալ  

Ընկալիչի 

զգայունության 

աստիճան  

կենսամիջավայրը հազվադեպ են:  

Խոնավ տարածքներ  

Կեչուտի ջրամբարի 

վտակներ  

ԴԱԼ տարածման գոտի  

ԴԱԼ տեղամասի 

տարածքում աղբյուրներից 

սնվող խոնավ տարածքներ 

 

Ֆլորայի և ֆաունայի 

ներկայացուցիչների տեղական 

նշանակության հաբիթաթ: 

Ծրագրի տարածքի շրջակա 

լանդշաֆտներում նմանատիպ 

կենսամիջավայրը փորք հատված 

են զբաղեցնում և հազվադեպ են: 

Ջրամատակարարումը կատարվում  է աղբյուրներից 

և մակերևութային ջրահոսքերից: Զգայուն են 

ջրհավաքների սակավաջուր հոսքերում տեղի 

ունեցող փոփոխությունների նկատմամբ:   

Չի կարող փոխարինվել  Ցածր 
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Հիմնական գետերին (Արփա, Դարբ  և Որոտան) վերագրվել է զգայունության միջին 

մակարդակը, քանի որ դրանք ունեն ռեգիոնալ նշանակություն և չափավոր 

դիմացկուն են ջրի որակական ու քանակական փոփոխությունների նկատմամբ: 

Հիմնական գետերի վտակները զգայուն են փոփոխությունների նկատմամբ, 

հատկապես իրենց փոքր չափերի պատճառով փոքր ջրհավաքներում սակավաջուր 

հոսքի պայմաններում: Բնական հոսքի մակարդակը ձնածածկի հալմանը և դրա 

տևողությանն ի պատասխան էականորոն տատանվում է: Վտակներն ունեն 

տեղական նշանակություն և համեմատաբար բազմաթիվ են:  Հիմնվելով վերոհիշյալի 

վրա, դրանց վերագրվել է զգայունության ցածր մակարդակ: Կեչուտ ջրամբարից 

հոսող վտակներին վերագրվել է զգայունության միջին մակարդակ քանի որ դրանք 

սնում են  Սևանա լճի ջրամատակարարման սխեման (չնայած միայն մի փոքր 

հատվածը):  

 

Կեչուտի և Սպանդարյանի ջրամբարները  հավանաբար դիմացկուն կլինեն  Ծրագրի 

տարածքում տեղի ունեցող փոփոխությունների նկատմամբ: Դրանք ունեն ազգային 

նշանակություն: Այս չափի ջրամբարները տարածաշրջանում շատ չեն: Հիմնվելով 

վերոհիշյալ գործոնների վրա, դրանց համար սահմանվել է բարձր զգայունության 

մակարդակ: Ոռոգման և գյուղատնտեսական նպատակներով ջրօգտագործման 

տեսանկյունից և ելնելով այն հանգամանքից, որ այն կարող է փոխարինվել հարակից 

ջրհավաքներից ջրախողովակով ջրամատակարարմամբ, Գնդեվազի  ջրամբարին 

վերագրվել է տեղական նշանակություն և ցածր զագյունության մակարդակ:  

 

Գնդեվազի ջրանցքը ներկայումս վերանորոգվում է և երեսպատվելու  է` կանխելով 

հիդրավլիկ կապը տեղական ստորերկրյա ջրերի համակարգի հետ: Ջրանցքը 

վտանգի կենթարկվի դրանից վերև գտնվող ԴԱԼ եզրային ավազանի հեղեղման 

դեպքում: Ջրանցքից ներքև տեղակայված ԿՏՀ և օժանդակ հանգույցները չեն 

սպառնում ջրանցքի անվտանգությանը: Ջրանցքը որոշ ժամանակ չի գործարկվել, 

սակայն դրա վերանորոգումից հետո (ավարտին պետք է հասցվի 2016թ. ընթացքում) 

ոռոգման ու ջրամատակարարման տեսանկյունից այն տեղական նշանակության 

կառույց կարող է համարվել: Այս աղբյուրից ծրագրային նպատակներով ջրի 

օգտագործման անհրաժեշտությունը կարող է դիտարկվել տեղական համայնքի հետ 

լիարժեք խորհրդակցությունից և ծրագրի հաստատումից և թույլտվության 

ստացումից հետո միայն: Որոտանի հովտից ջրի տեղափոխման նպատակով 

ջրանցքի ներկայիս դասավորվածության համանմանությամբ այլընտրանքային 

խողովակը կամ ջրանցքը կարող է փոխարինվել: Վերոհիշյալ հիմքերից ելնելով 

ջրանցքին վերագրվել  է միջին զգայունության մակարդակ:  

 

Խոնավ տարածքները հիմնականում գտնվում են Որոտանի հովտում (ինչը 

քննարկվել է կենսաբազմազանության ելակետային ուսումնասիրությանը նվիրված 

4.10.3 գլխում), որոնք սնվում են ստորգետնյա ջրերի արտահոսքերից, աղբյուրներից և 

ջրահոսքերից:  Խոնավ տարածքները հավանաբար զգայուն կլինեն իրենց 

ջրհավաքների սակավաջուր հոսքերում տեղի ունեցող փոփոխությունների 

նկատմամբ (քանի որ դրանք հոսքի առատ սնման շրջանում ենթակա են զգալի 

բնական տատանումների): Դրանք ֆաունայի վայրի ներկայացուցիչների 

տեսանկյունմից ունեն տեղական նշանակություն, սակայն սակավաթիվ են և չեն 
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կարող փոխարինվել: Ելնելով վերոհիշյալ գործոններից , դրանց վերագրվել է միջին 

զգայունության մակարդակ:   ԴԱԼ տարածման գոտում՝ Կեչուտի ջրամբարի 

վտակների տարածքում հայտնաբերված փոքր խոնավ տարածքը ֆաունայի վայրի 

ներկայացուցիչների կենսամիջավայրի համար ունի տեղական նշանակություն և 

հանդիսանում է նմանատիպ հաբիթաթի փոքր հատվածի շարունակությունը (Գլուխ 

6.11): Վերոհիշյալ գործոնների հաշվի առնմամբ դրանց վերագրվել է զգայունության 

ցածր մակարդակ:    

Ամուլսարի արևմտյան կողմում՝ Դարբի վտակների ջրհավաքում Բենիկի լճակը 

ներառող  փոքր բնական ճահճատարածքներին վերագրվել է զգայունության ցածր 

մակարդակ: Դրանք ունեն տեղական նշանակություն և հավանաբար զգայուն կլինեն 

իրենց  ջրհավաքում տեղի ունեցող փոփոխությունների նկատմամբ և օգտագործվում 

են ֆաունայի վայրի ներկայացուցիչների  ջրամատակարարման և կենսամիջավայրի 

ապահովման նպատակներով:  

 

6.10.5 Ջրերի կառավարում  
Ծրագրի նախագիծը ներկայացված է 3-րդ գլխում: Ծրագրի ընդհանուր 

ռազմավարական նպատակը առավելագույնս կոնտակտային և ոչ կոնտակտային 

ջրերի  անռանձնացումն է, որպեսզի դրանց ամբարման անհրաժեշտությունը 

կրճատվի: Գործնականորեն որքան հնարավոր է, կոնտակտային ջրերն ԿՏՀ 

գերծընթացներում, իսկ ԴԱԼ ավելցուկային ջրերը նախքան հող կամ Արփայից 

ծրագրված ջրառի կետից հոսանքն ի վար Արփա գետ բեռնաթափվելը մաքրվելու են 

Պասիվ ջրամաքրման համակարգում (ՊՋՄՀ, Հավելված 3.1): 

 

Հանքի շահագործման ժամկետի ողջ ընթացքում ջրերի կառավարումը նկարագրվում 

է Մակերևութային ջրերի մոնիտորինգի պլանում (ՄՋԿՊ) (Հավելված  8.22):    

 

ՄՋԿ պլանի  նպատակներն են. 

 Նստվածքների հոսքը նվազեցնելու նպատակով արտահոսքերի տեղափոխում  

դեպի կուտակման ավազաններ և հորեր  

 Խախտված տարածքներ բնական ստորգետնյա արտահոսքի և ոչ-կոնտակտային 

ջրերի ներթափանցման և շփման ջրերի հետ միախառնման կանխում 

 Հանքի հանգույցներից շփման ջրերի կուտակում, դրանց օգտագործում մշակման 

գործընթացներում  

 Նախքան բեռնաթափումը 2-րդ կատեգորիայի ՍԹԿ համապատասխան ՊՋՄՀ-ում 

ավելցուկային կոնտակտային ջրերի մաքրում  

 Խախտված տարածքներում էրոզիոն գործընթացների նվազեցում, իսկ դրանց 

զարգացման կամ առկայության դեպքում՝ դեպի աղբյուրներ կախված 

նստվածքների հոսքի կրճատում:  

 

Շինարարության փուլ 
Շինարարության փուլի ընթացքում ջրերի կառավարման պլանի կիզակետում լինելու 

են մակերևութային ջրերի արտահոսքերն ու նստվածքների վերահսկումը: Հնարավոր 

ազդեցությունների ենթարկված մակերևութային ջրերը նախքան բնական 

մակերևութային ջրեր բացթողնվելը ջրանցքների ներսում նստվածքների 

կառավարման կառույցների (ստուգիչ պատվարներ) միջոցով ուղղորդվելու են 
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նստեցման ավազաններ: Էրոզիայի աղբյուրների և նստվածքառաջացման  

կրճատման միջոցով Էրոզիայի նվազեցման նպատակով օգտագործվելու են 

լրացուցիչ կառավարման լավագույն պրակտիկաներ ինչպիսիք են` 

տղմապատնեշները, ծղոտից պատրաստված ճաղավանդակներն ու էրոզիայի 

կառավարման շերտերը: Շինհրապարակի, փոշու նստեցման և բետոնի 

արտադրության համար ջրի պահանջարկը կազմելու է 5.9 լ/վ,  որն ապահովվելու է 

Արփա գետից:  

 

Շահագործման փուլ  
Ծրագրի տարածքում ջրերի կառավարման նպատակով հասանելի են լինելու երեք 

հիմնական ջրամբարման հանգույցները. 

 

 Մաքուր ջրի ավազան (20,450 մ3 ծավալով), որում կուտակվելու են հանքատար և 

բացատար ճանապարհների, ինչպես նաև փոխակրիչի միջանցքի արտահոսքերը  

 ԿՏՀ կոնտակտային ջրերի կուտակման ավազան (առավելագույն ծավալը մոտ 

1,280,000 մ3), որում կուտակվելու են ԴԱԼ եզրային ավազանի արտահոսքերն ու 

պարզարան-հորերի ու բեռնատարների տեխսպասարկման արհեստանոցի 

ավազանի ջրերը, և 

 ԿՏՀ-ից հոսանքն ի վար գտնվող անձրևաջրերի կուտակման երեք ավազանները 

(առավելագույն ծավալը մոտ 630,000 մ3) շահագործման ընթացքում 

օգտագործվելու են մշակման ջրերի ակտիվ կուտակման նպատակով, ինչպես 

նաև օժտված են անձրևաջրերի կուտակման տարողությամբ:  

 

Շահագործման փուլի ընթացքում ջրերի կառավարման գրաֆիկը ցուցադրված  է 

6.10.2 նկարում: 
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Նկար  6.10.2. Շահագործման փուլի ընթացքում ջրերի կառավարման գրաֆիկ
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Շահագործման ընթացքում, հանգույցների տարածքից, ներառյալ հանքատար 

ճանապարհներից, հանքահումքի  փոխակրիչից և ջարդիչներից հոսքաջրերը նախքան 

մակերևութային ջրեր բացթողվելը ուղղորդվելու են նստեցման ավազաններ: 

Մակերևութային ոչ-կոնտակտային ջրերի համար նախագծային ժամանակահատվածը 

100 տարի է, որին հավելվում է առնվազն 20% վերջրյա սահման (GRE, 2014թ.3): 

Բեռնատարների արհեստանոցի հոսքաջրերը ուղղորդվելու են շփման ջրերի ավազան 

(PD-8) ավազան և կառավարվելու են որպես կոնտակտային ջրեր: ԴԱԼ հիմնատակի 

դրենաժային շերտից արտահոսքն ու ջրերի բեռնաթափումը (տարրալվացման ջրեր և 

տակատեղադիր աղբյուրներ) ուղղորդվելու են եզրային ավազան (PD-7) և ապա ԿՏՀ 

հարևանությամբ գտնվող Կոնտակտային ջրերի կուտակման ավազան: Թույլ 

ջրաթափանց ԴԱԼ հողային միջնաշերտից բոլոր չամբարված հոսքերը  հավանաբար 

ներթափանցելու են ստորգետնյա ջրեր, որը քննարկվում է 6.9 բաժնում:  

 

Բացահանքերից ջուրը ներկառուցված նստեցման ավազանների միջոցով ուղղորդվելու և  

միախառնվելու  է կոնտակտային ավազանի ջրերի հետ: Ձնածածկի հեռացումը 

կնվազեցնի կոնտակտային ջրերի ծավալը և կապահովվի աննախադեպ տեղումների 

համար պահանջվող տարողությունը:  

 

Շահագործման ընթացքում ԿՏՀ աշխատանքային ջրերի մատակարարումն 

ապահովվելու  է ԿՏՀ կոնտակտային ջրերի կուտակման ավազանից:   

 

ԿՏՀ կոնտակտային ջրերի կուտակման ավազանն օգտագործվելու է ԿՏՀ շահագործման 

ընթացքում աշխատանքային ջրերի մատակարարման նպատակով: ԿՏՀ շահագործման 

համար պահանջվող ջրերը վերցվելու են ԿՏՀ անձրևաջրերի ջրհավաք ավազանով 

ուղղորդված և կուտակված մակերևութային ջրերից, ինչպես նաև կոնտակտային ջրերի 

ավազանից ու Արփա գետից:  ԿՏՀ-ից ներքև տարածվող անձրևաջրերի ավազաններն 

օգտագործվելու են մշակման ջրերի կառավարման նպատակով: Ըստ անհրաժեշտության, 

աշխատանքային ջրերը կարող են լրացվել Արփայից:   

 

Ջրի հաշվեկշիռի մոդելավորման արդյունքների համաձայն, շահագործման 4-րդ 

տարվանից հետո ջրի միջին պահանջը կոնտակտային ջրերի կուտակման ավազանում 

(Տե՛ս նկար 3.21) ամբարված ջրի ծավալից պակաս կլինի, որի արդյունքում ջրի մաքրման 

և Արփա գետ բաց թողնման անհրաժեշտություն կառաջանա: Ջրառի առաջարկվող 

կետից ներքև բեռնաթափվող ջուրը մաքրվելու  է Պասիվ ջրամքարման համակարգում 

(ՊՋՄՀ) ` ՍԹԿ II ստանդարտների համապատասխան  (Տե՛ս հավելված 3.1):  

Կոնտակտային ջրերի ավազաններից դեպի հարավ կառուցվող ՊՋՄՀ բաղադրիչները 

նկարագրված են հավելված 3.1-ում և կարող են ներառել.  

 Նիտրատի կենսաքիմիական ռեակտոր (ԿՔՌ) 

 Աէրոբ մաքրման թիվ 1 խոնավ տարածք (ԱՄԽՏ)  

 Սուլֆատի ԿՔՌ 

 Սուլֆիդի լվացման խցիկ 

 թիվ 2 ԱՄԽՏ  

 Մանգանի հեռացման հուներ (ՄՀՀ), և  

 ԿՏՀ-ից ներքև գտնվող Արփա գետի վտակ բեռնաթափվող խողովակ   
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 Սուլֆիդի քերման միավորը լցվելու է ոչ թանկարժեք երկաթի տիպի պաշտպանիչ 

շերտով, որը վերցվելու է.   

 Բնական հանքանյութի այնպիսի աղբյուրից ինչպիսին է լիմոնիտը կամ գեոտիտը 

[Fe(OH)3], հեմատիտ [Fe2O3], մագնետիտ [Fe3O4], կամ 

 Զրո-վալենտականություն ունեցող երկաթից (ZVI), որը կարող է վերցվել տեղական 

աղբյուրներից, օրինակ`  պահածոյի տուփերի ջարդոններից, որոնք կարող են հանքի 

ծառայման ընթացքում գնվել տեղական համայնքներից:  

 Երկու ԱՀՋներում (տեղադրվելու են ՔԿՌներից հետո) աբորիգեն տեղական 

բուսատեսակները (ներառյալ մամուռների տեղական տեսակներ) այնպես են 

տեղադրվելու և կազմաձևվվելու, որպեսզի էկոհամակարգը հնարավորինս նման լինի 

բնականին:  

 ՔԿՌները ներառվելու են ԱՀՋերում այն ձևով, որպեսզի հնարավոր լինի ՊՄՀ և 

տեղական էկոհամակարգերի բնական տեսքը պահպանել 
 

ՊՋՄՀ նախագծային ենթադրությունները հետևյալներն են. 

 ԴԱԼ  եզրային ավազանից մինչև ՊՋՄՀ բոլոր հոսքերն ինքնահոս են, 

 ՊՋՄՀ-ում մաքրվելու են ժամում 40 մ3 (11.1 լ/վ) հոսքաջրեր, որոնց անվտանգության 

գործոնը 30% է,  

 Շահագործման փուլի 5—րդ տարվանից արտահոսքերը կազմված են լինելու 

բացահանքերի ցամաքուրդային ջրերի ու ԴԱԼ արտահոսքերի խառնուրդից, 

 Հետ-փակման շրջանում արտահոսքերը բաղկացած կլինեն ԴԱԼ  տարածման գոտում 

առաջացող և դրա տակ միախառնվող ՇՋ և բնական ստորգետնյա ջրերի հոսքերի 

խառնուրդից: Էպիզոդիկ սեզոնային հոսքերը կարգավորվելու են 

հավասարակշռեցման լճակներ հանդիսացող ԴԱԼ եզրային ավազանում և 

կոնտակտային ջրերի ավազաններում,   

 Պահանջվելու են երկու իրար հաջորդող կենսաքիմիական ռեակտորներ (ԿՔՌ-ներ): 

Առաջինն ուղղված է լինելու դատարկ ապարներում պայթուցիկի մնացորդներից 

առաջացած նիտրատի բարձր մակարդակների  նվազեցմանը, իսկ երկրորդը` ՇՋ-ում 

սուլֆատի ակնկալվող մակարդակների նվազեցմանը: Աշխատանքային վիճակում 

պահպանելու նպատակով ՔԿՌ կառուցվելու  է զուգահեռաբար,  

 Սուլֆիդի քերման միավորը լցվելու է ոչ թանկարժեք երկաթի տիպի պաշտպանիչ 

շերտով, որը վերցվելու է բնական հանքանյութի այնպիսի աղբյուրից ինչպիսին է 

լիմոնիտը կամ գեոտիտը [Fe(OH)3], հեմատիտ [Fe2O3], մագնետիտ [Fe3O4], կամ զրո-

վալենտականություն ունեցող երկաթից (ZVI), որը կարող է վերցվել տեղական 

աղբյուրներից, օրինակ`  պահածոյի տուփերի ջարդոններից, որոնք կարող են հանքի 

ծառայման ընթացքում գնվել տեղական համայնքներից:  

 

ՊՋՄՀ կառուցումից առաջ իրականացվելու են նախ միայն լաբորատոր, ապա 

լաբորատոր և դաշտային մաքրման մի քանի փորձարկումներ: Տեխնիկատնտեսական 

հիմնավորումը սկսվելու  է 2016թ.-ին և ԿՏՀ տարածքում կոնտակտային ջրերի 

ավազանների միջոցով առնվազն 12 ամիս ԴԱԼ արտահոսքի մաքրումից առաջ` 

նպատակ հետապնդելով մաքրման համակարգն ամբողջ ծավալով կառուցել և 

փորձարկել մինչև 2020թ.: Նախագծի օպտիմալացման և բավարարիչ մաքրման 
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ստանդարտների ցուցադրման նպատակով փարձարկումների համար օգտագործվելու են 

տեղական նյութեր և դրանք իրականացվելու են տեղական կլիմայական պայմաններում: 

Այն դեպքում, եթե մաքրման փորձարկումների արդյունքում բացահայտվի, որ ՊՋՄՀ-ը չի 

համապատասխանում ՍԹԿ II ստանդարտներին` կիրառվելու  է կոնվենցիոնալ 

շարժական ակտիվ ջրամաքրման կայան:  

 

Փակման և հետ փակման փուլեր 
Փակման ն շրջանում շրջակա միջավայր բացթողնվող ջրերը ներառում են. 

 ԿՏՀ-ից ; 

 ԴԱԼ-ից ; և 

 Վերականգնված տարածքներից, ինչպիսիք են` բացահանքերն ու հանքի 

հանգույցների տարածքները:   

 

Հետ-փակման շրջանում ԴԱԼ-ի մնացորդային ջրերի բեռնաթափման նպատակով դրանց 

որակը համապատասխանեցվելու է ՀՀ 2-րդ կատեգորիայի ՍԹ կոնցենտրացիաներին, 

որի համար օգտագործվելու  է ԿՏՀ հարևանությամբ գտնվող ջրերի պասիվ մաքրման 

համակարգը  (GRE, 2014թ.1): 

 

Ապա, ջրերը բեռնաթափվելու են ԿՏՀ ջրհավաքում գտնվող ինֆիլտրացիոն մի խումբ 

սրահներ կամ Արփայի վտակ:   ԴԱԼ եզրային ավազանն օգտագործվելու  է սեզոնային 

հոսքերի ամբարման և կառավարման նպատակով` վերահսկելով դրանց բացթողնումը 

պասիվ մաքրման համակարգ:  

 

ԿՏՀ ցամաքեցման ընթացքում, նախքան շրջակա միջավայր բեռնաթափվելը ջրերը 

մաքրվելու են ակտիվ մաքրման համակարգում: Ինտենսիվ մաքրումից հետո 

ցամաքուրդային ջրերն անցնելու են երկրորդ փուլի ՊՋՄՀ-ով, որը կառեուցվելու է ԴԱԼ 

ՊՋՄՀ հարևանությամբ և խոնավ տարածքների համակարգի համար վերօգտագործվելով 

անձրևաջրերի ավազանները: Դրանք փակումից հետո օգտագործվելու են   ԿՏՀ 

համակարգից արտահոսքերը 2-րդ կատեգորիայի ՍԹԿ և/կամ ելակետային 

ստանդարտներին համապատասխանեցնելու նպատակով: 

 

Փակված բացահանքեր  մտնող մակերևութային ջրերը ներթափանցելու են ստորգետնյա 

ջրերի համակարգ:  

 

Փակման  փուլի  ջրերի կառավարման գրաֆիկը ներկայացված է 6.10.3 նկարում: 
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Նկար  6.10.3: Փակման ն փուլի ընթացքում ջրերի կառավարման գրաֆիկ
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6.10.6 Նախագծային մեղմման միջոցառումներ  
Յուրաքանչյուր հիմնական հանգույցի հնարավոր ազդեցությունների գնահատում 

նախագծային մեղմման միջոցառումները դիտարկվում են ստորև:  

 

Բացահանքեր  
Բացահանքերի պատերի հետ շփված ջրերը կարող են ազդեցության ենթարկվել 

թթվային ապարների դրենաժի և ամոնյակային նիտրատի հենքով պայթուցիկների 

մնացորդային ամոնյակի և նիտրատի ազդեցությանը:  Շահագործման ընթացքում, 

բացահանքերի ջրերը արտահոսքի ստնադարտներին համապատասխանության 

դեպքում, նստեցման ավազանի միջով  բեռնաթափվելու են  մոտակա ջրահոսք (Նկար  

6.10.2): Սակայն, սա չի կանխատեսվում: Բացահանքերում առկա 

հանքարդյունաբերական ջրերը (կոնտակտային ջրեր) պոմպով մղվելու են 

բացահանքերից և ապա խողովակի միջոցով տեղափոխվելու են ԿՏՀ կոնտակտային 

ջրերի կուտակման ավազան:  

 

Փակման ն ընթացքում Տիգրանես-Արտավազդես բացահանքը լցափակվելու  է դատարկ 

ապարներով:   Տիգրանես-Արտավազդես լցափակման ն նյութը տեղում ծածկվելու է 

կուտակիչ-արտազատիչ էվապոտրանսպիրացիոն հողաշերտով: Դատարկ ապարները 

բաղկացած են լինելու ջրաթափանց թույլ կապակցված վերին և ստորին հրաբխային 

շերտերից, որոնց գնահատված ջրաթափանցելիությունը կազմելու է 1x10-4 մ/վ (ԴԱԼ 

արտահոսքերի մոդել, GRE, 2014թ5): Փորք հարավային Արտավազդեսը միայն մասամբ է 

լցափակվելու և դրանում կատարվելու  է բացահանքի արտահոսքերի ինֆիլտրացիա:  

Փակման ն ծրագրի շրջանակներում կատարվելու է Էրատո բացահանքի մասնակի 

լցափակում, որի համար օգտագործվելու են ջրաթափանց փուխր վերին հրաբխային 

շերտի ոչ-թթվագոյացնող (ՈԹԳ) ապարները, որոնց ջրաթափանցելիությունը գնհատվել 

է ավելի քան 1x10-4 մ/վ: Դատարկ ապարներով լցափակված շերտը հողաշերտով չի 

ծածկվելու, որպեսզի ինֆիլտրացիոն ջրերը ներթափանցեն այդ շերտ:  

 

Բացահանքերից արդյունահանված մշակման ենթակա նյութերը ժամանակավորապես 

կույտվելու են լցակույտերում(Run-of-Mine/ROM piles): Այս կույտերից հոսակորուստները 

կառավարվելու են կոնտակտային ջրերի պես և մաքրվելու են նստեցման ավազանների 

միջոցով: Եթե ջրի որակը համապատասխանի բնապահպանական ստանդարտներին, 

ապա ջրերը բաց կթողնվեն ջրահոսքեր, իսկ եթե ոչ, ապա դրանք կտեղափոխվեն  ԿՏՀ 

կոնտակտային ջրերի կուտակման ավազան (Golder, 2016Error! Bookmark not defined.): 

 

ԴԱԼ 
Ըստ հնարավորության, ԴԱԼ-ը կառուցվելու է այնպես, որպեսզի ստորգետնյա ջրերի 

հետ պոտենցիալ թթվագոյացնող (ՊԹԳ) թափոնների շփումը սահմանափակվի: ՊԹԳ 

նյութերի ու բնական շրջակա միջավայրի միջև շփման բուֆերային գոտու կառուցման 

համար օգտագործվելու են ՈԹԳ դատարկ ապարները:  

Արտահոսքերի վերահսկման տեխնիկական միջոցները հետևյալներն են. 

                                                      
5 Global Resource Engineering (GRE), Ltd, 2014թ..  Technical Memorandum, Amulsar ԴԱԼSeepage Model.  Reference 13-1064, 

14 July 2014թ.. 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6    
 

ZT520088 

Մայիս 2016թ. 

Տարբերակ 10 (նախագիծ) էջ23 

 

 ԴԱԼ տարածման գոտում առկա ենթամակերևութային շերտը տեղում սեղմվելու և 

օգտագործվելու է որպես թույլ ջրաթափանց շերտ: Այս հողային միջնաշերտը  

կանխարգելելու է ինֆիլտրացիան և դատարկ ապարների հետ շփված ջրերն 

ուղղորդվելու են դեպի ԴԱԼ եզրային հատված, որտեղ արտահոսքը հավաքվելու է 

ԴԱԼ եզրային ավազանում, ապա խողովակի միջոցով մաքրման համար մղվելու է 

դեպի կոնտակտային ջրերի կուտակման ավազան  և/կամ օգտագործվելու  է ԿՏՀ 

աշխատանքներում կամ մաքրվելու  է ՊՋՄՀ միջոցով և ապա բեռնաթափվելու է: 

Փակման ընթացքում ԴԱԼ եզրային ավազանի բոլոր հոսքերը շարունակելու են մղվել 

կոնտակտային ջրերի ավազաններ, որոնց ավելցուկային ջրերը հոսելու են դեպի 

ՊՋՄՀ (Տե՛ս հավելված 3.1): 

 Սեղմված հողաշերտի վրա տեղադրված ՈԹԳ դատարկ ապարների դրենաժային 

շերտի նախագծման միջոցով  կանխվելու է ԴԱԼ տակատեղադիր արհեստական 

հողաշերտի տակ գտնվող արտահոսքերի ու աղբյուրների տեսքով դուրս եկող 

ստորգետնյա բնական ջրերի շփումը ՊԹԳ ապարների հետ: Լցակույտի 

հիմնատակից բխող բոլոր ջրերը (հնարավոր արտահոսքերից ու աղբյուրներից) այս 

շերտով  անցնելու են դեպի հանգույցի եզրային հատվածը: Արտահոսքերն ու 

աղբյուրների ջրերը ԴԱԼ տակ միախառնվելու են  հանգույցի թթվգոյացնող ջրերի 

հետ, հետևաբար դրենաժային համակարգից հոսող բոլոր ջրերը լինելու են թույլ ԹԱԴ 

և կուտակվելու են ԴԱԼ եզրային ավազանում: 

 Թթվային ջրերի քիմիական բաղադրության տեսանկյունից (Տե՛ս Հավելված 8.19)   

ոսկու ցածր պարունակությամբ հանքաքարի կույտը նման է ՈԹԳ դատարկ 

ապարներին և մաքրվելու նույն ձևով (տե՛ս վերևում):  

 ՊԹԳ թափոնները տեղադրվելու են հատուկ նախագծված արհեստական 

խցիկներում, որոնք բոլոր կողմերից շրջապատվելու են ՈԹԳ թափոններով: 

Արդյունքում, ՊԹԳ թափոնները չեն շփվելու հատակային հողաշերտի և մթնոլորտի 

հետ: Ամուլսարի ՊԹԳ թափոնները բաղկացած են արգիլով ձևափոխված 

ապարներից և կավի զգալի ֆրակցիաներից: Կավի առկայությունը ՊԹԳ թափոնները 

դարձնում են թույլ ջրաթափանց: Արդյունքում, ԴԱԼ հիմնական հատված թափանցող 

բոլոր ջրերը նախ հոսելու են ՊԹԳ խցիկների շուրջ տեղադրված ՈԹԳ թափոնների 

միջով: 

 Շահագործման ընթացքում բոլոր արտահոսքերն ու հոսակորուստները մտնելու են  

ԴԱԼ եզրային ավազան, որտեղից դրանք պոմպի միջոցով մղվելու են ԿՏՀ 

հարևանությամբ գտնվող կոնտակտային ջրերի կուտակման ավազան: ԴԱԼ եզրային 

ավազանը այնպես է նախագծվելու, որպեսզի հնարավոր լինի ամբարել հնարավոր 

հեղեղումները` նվազեցնելով հեղեղման ռիսկերը և հոսանքն ի վար ընկալիչների 

վրա ազդեցությունները: Իրականացվելու է նաև սահմանված ավազանների 

տրիգերային մակարդակի համապատասխան մոնիտորինգ: ԴԱԼ եզրային 

ավազանից ԿՏՀ կոնտակտային ջրերի կուտակման ավազան (կոնտակտային ջրերի 

խողովակաշար) ԹԱԴ տեղափոխման խողովակն  ունենալու է կրկնակի միջադիր, 

որը ցուցադրված է Նկար 3.21-ում, 

 ԴԱԼ ծածկաշերտը կազմված է լինելու արհեստական Էվապոտրանսպիրացիոն 

շերտից (ԷՏ), որը նախագծվել է ըստ տեղամասի պայմանների: Վերից վար 

ծածկաշերտի բաղադրիչները ներառում են. բուսածածկի հիմնման համար 

անհրաժեշտ հողի վերին շերտ, բնականորեն սեղմված կավաշերտ, որը նվազեցնելու 

է ներհոսքը դեպի ծածկոցային համակարգ, և ծածկահողի ու լցակույտի դատարկ 
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ապարների միջև մազանոթային բաժանարարի դեր կատարող  մանրախճի շերտ: 

Արդյունքում, դեպի ԴԱԼ ինֆիլտրացիան երկարաժամկետ կտրվածքով կկասեցվի, և    

 Փակման/հետ-փակման ընթացքում, վերականգնված մակերևույթից մակերևութային 

ջրերի արտահոսքերը ԴԱԼ-ից ներքև բեռնաթափվելու են շրջակա միջավայր (Նկար  

6.10.3):  

 

ԿՏՀ 
ԿՏՀ  համակարգը նախագծվել է առանց արտահոսքերի, որտեղ ջրամատակարարումը 

կատարվում է ԿՏՀ կոնտակտային ջրերի կուտակման ավազանից և վերաշրջանառվում 

է երեք անձրևաջրերի ավազաններից  (Նկար  6.10.2): 

 

ԿՏՀ նախագիծը ներառում է ամբարման հետևյալ բաղադրիչները.  

ԿՏՀ Արտահոսքերի վերահսկման տեխնիկական միջոցները հետևյալներն են.  

 Կույտային տարրալվացման հարթակի տակատեղադիր կոմպոզիտ միջնաշերտ; 

 Տարրալվացման հարթակի տարածման գոտու տակ տեղադրված ստորգետնյա 

դրենաժային համակարգ, որի միջոցով ստորգետնյա ջրերի/ենթամակերևութային 

շերտի արտահոսքերը ուղղորդվելու են դեպի հարթակից ներքև տեղակայված 

կուտակման հոր-պարզարան, որտեղ ըստ անհրաժեշտության կատարվելու է 

կուտակված ջրերի որակի մոնիտորինգ:  

 Լուծույթների ավազանների տակ տեղադրված միջանկյալ արտահոսքերի 

կուտակման և վերականգնման համակարգով երկշերտ միջադիր համակարգ,  

 Փակման  փուլի ընթացքում հանգույցի ջրերի ակտիվ մաքրման երկփուլ համակարգ 

(ԿՏՀ ցամաքեցում): Առաջին փուլի ընթացքում տարրալվացման լուծույթներում 

նվազեցվելու է ցիանիդի կոնցենտրացիան, իսկ երկրորդ ակտիվ մաքրման փուլի 

ընթացքում մաքրվելու են ԿՏՀ կավելցուկային լուծույթները (որում սուլֆատի 

պարունակությունը բարձր է), մինչև ջրի այն որակը, որը հնարավոր կլինի ուղղորդել 

պասիվ մաքրման համակարգ:  

 Շահագործման և հետ-փակման ընթացքում ջրի պասիվ մաքրում և Արփա գետի 

հոսանքն ի վար բեռնաթափում:  

 Փակումից հետո դեպի կույտ ինֆիլտրացիայի և կույտից հոսակորուստների 

նվազեցման նպատակով արհեստական էվապոտրանսպիրացիոն ծածկաշերտի 

տեղադրում:  Այս ծածկաշերտը բաղկացածէ լինելու սեղմված կավաշերտի վրա 

տեղադրված հողաշերտից: տակատեղադիր ԿՏՀ բաղադրիչները հանդես են գալու 

ծակոտենային բաժանարարի դերում:   

 Վերակուլտիվացված տարածք.ներից մակերևութային ջրերի հոսքերը ԿՏՀ-ից ներքև 

բեռնաթափվելու են շրջակա միջավայր: 

 Փակումից հետո ջրի կառավարման գործընթացը ցուցադրված  է Նկար  6.10.3-ում: 

 

Ենթակառուցվածքներ, այլ հանգույցներ և մակերևութային ջրերի կառավարում   
Առանցքային հանգույցների տաճրածքների համար վերևում ուրվագծված նախագծային 

մեղմման միջոցառումներից բացի, ջրային միջավայրի վրա հնարավար 

ազդեցությունների հետևանքներից խուսափելու կամ դրանց սահմանափակելու 

նպատակով օգտագործկվելու են նաև կառավարման մեղմման միջոցառումները, որոնք 

ներառված են ՄՋԿՊ-ում (Հավելված  8.22): Սույն գնահատման մեջ դիտարկված 

կառավարման մեղմման միջոցառումները ներաւռում են.  



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
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 Շինարարության փուլում արտահոսքերի ու հոսակորուստների կառավարում; 

 Վառելանյութի/քսայուղերի պահեստավորման նպատակով նվազագույնը 110% 

բաքերի տարողություն:  

 Արտահոսքերից խուսափելու համար կազմակերպվելու է տրանսպորտային 

միջոցների  ու սարքավորումների պարբերական տեխսպասարկում և ստուգում:  

 Մակերևութային ջրերի կառավարում, ներառյալ` ուղղորդիչ դրենաժներ և նստեցման 

ավազան ներ, որոնք նախագծվել են 100 տարի անձրևաջրերի կուտակման և հավեյալ 

20% վերջրյա սահմանի տարողությամբ:  

 Հոսակորուստների ու նստվածքների արտահոսքերի կառավարման ու վերահսկման 

գծով անձնակազմի ուսուցանում:  

 Փակ բաքերում կենցաղային կեղտաջրերի կուտակում և համապատասխան 

հեռացում: Աղբավայր հեռացված, սեպտիկ բաքերում տեղադրված մնացորդային 

պինդ թափոնների տեղափոխում թթվային դաշտ: 

 ՄՋԿ պլանը ինչպես և ՇՄԿ (Գլուխ 8) պլանը ներառում է հոսակորուստների 

կանխման և արձագանքման պլանը (ներառված  է Արտակարգ իրավիճակների 

պատրաստվածության և արձագանքման պլանում, ԱԻՊԱՊ) և Ցիանիդի 

կառավարման պլանը: Այս կառավարման պլանները ներառում են տեղամասում  

ցիանիդի, հիդրոկարբոնների և այլ քիմիական նյութերի հետ առնչվող ռիսկերի 

վերահսկմանն ուղղված միջոցառումներ:  

  Քամու և ջրի ազդեցությամբ էրոզիոն գործընթացների նվազեցման նպատակով 

վերկուլտիկվացման շրջանակներում լցակույտերի հողի վերին շերտում և խախտված 

տարածքներում (ըստ իրագործելիության) կատարվելու  է սերմերով մշակաբույսերի 

հիմնկում: Ավարտական վերակուլտիվացման շրջանակներում հողի վերին շերտի 

պատրաստումից հետո, տարածքում սերմերի միջոցով հիմնվելու են մշակաբույսեր, 

ապա ցանքաշրջանառության նպատակով, հաջորդ սեզոնին նույն տարածքում 

տեղական  սերմերի հաստատված  խառնուրդով կատարվելու  է խոտածածկի 

հիմնկում:   

 

Ի հավելումն, շահագործման և փակման ընթացքում իրականացվելու է ստորգետնյա և 

մակերևութային ջրերի մոնիտորինգի պլան: Մոնիտորինգի նպատակը ծրագրի 

շահագործական բնութագրի գնահատումը և մոդելավորման ընթացքում գնահատված 

ստորգետնյա և մակերևութային ջրերի քանակի կամ որակի վրա հնարավոր 

բացասական այնպիսի միտումների հայտնաբերումն է, որոնք գերազանցում 

պահանջում են մեղմման միջոցառումների ձևափոխություններ: 

 

6.10.7 Մակերևութային ջրերի վրա ազդեցության գնահատում  (Միայն նախագծային 
մեղմման միջոցառումներ ) 

Սույն բաժնում քննարկվում են Ծրագրի իրականացման արդյունքում մակերևութային 

ջրերի վրա ակնկալվող հնարավոր ազդեցությունները, ազդեցությունների գնահատման 

մեթոդներն ու ուժգնությունը՝ հաշվի առնելով ծրագրի նախագծում չներառված 

մեղմման միջոցառումները: Ազդեցության նշանակությունը և նշանակության ծավալը 

սահմանվել են 6.1 գլխում ներկայացված մատրիցաների միջոցով (Աղյուսակներ 6.1.3 և 

6.1.4): Հնարավոր ազդեցությունները բաժանվում են երկու լայն կատեգորիաների, 

ներառյալ՝ ջրերի որակական ու քանակական փոփոխությունների:  
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Շինարարության փուլ  
Հանքի հանգույցների շինարարությունը կարող է ազդել ընկալիչ դիտարկված 

մակերևութային ջրերի վրա: Շինարարության փուլի մեկնարկին զուգընթաց 

կառուցվելու են մակերևութային ջրերի ուղղորդիչ կառույցներ և նստեցման ավազան 

ներ: Ջրերը ամբարվելու և բաց են թողնվելու ջրհավաքներ, որի արդյունքում ջրի 

մակարդակի բարձրացումը ջրանցքների լվացման և էրոզիայի բացասական 

ազդեցություններին չի հանգեցնի: Ծրագրի տարածքում շինարարության ժամանակ 

մակերևութային ջրերի ջրհավաք տարածքների կանխատեսվող կրճատումը  

ներկայացված  է  Աղյուսակ  6.10.5 աղյուսակում: Այս աղյուսակը պետք է դիտարկվի 

6.10.1 նկարի հետ, որում սահմանված են  ազդեցությունների ենթակա հնարավոր 

ջրհավաք տարածքները:  

 

Աղյուսակ  6.10.5: Ընկալիչ դիտարկված մակերևութային ջրերի ջրհավաք ավազանների կանխատեսվող 

կրճատում (Շինարարություն) 

Ընկալիչ  % Ջրհավաք տարածք ի կրճատում 

Կեչուտի ջրամբարի վտակներ  0% 

Կեչուտի ջրամբարից ներքև Արփա գետ  <1% 

Կեչուտի ջրամբարից ներքև Արփա գետի 

վտակներ  
0% 

ԿՏՀ տարածքում Արփա գետի վտակներ    28% 

Դարբ գետ  0% 

Դարբ գետի վտակներ  0% 

Որոտան գետ  0% 

Որոտան գետի վտակներ 0% 

Կեչուտի ջրամբար  0% 

Սպանդարյանի ջրամբար  0% 

Գնդեվազի ջրամբար  0% 

Գնդեվազի ջրանցք  0% 

Դարբի վտակների խոնավ տարածքների 

փոքր լճակներ, ներառյալ՝ Բենիկի լճակ 
0% 

Որոտանի ջրհավաքի խոնավ տարածքներ    0% 

Կեչուտի ջրամբարի վտակների խոնավ 

տարածքներ   

ԴԱԼ տարածման գոտու խոնավ տարածքներն   

աստիճանաբար ծածկվելու են:   Շինարարության ժամանակ 

դիտարկվելու են միայն փոքր ազդեցություններ, որոնց 

մեծամասնությունը  կապված են շահագործման հետ: 

Կեչուտի ջրամբարի վտակներում խոնավ տարածքների այլ 

կորուստներ չեն ակնկալվում:   

 

Քանի որ դերիվացիոն ջրանցքների և նստեցման ավազանների ջրհավաքների միջոցով 

ջրերը վերադարձվելու են մակերևութային ջրերի ջրհավաքներ, ապա ջրահոսքերի 

ակնկալվող կրճատումներն աննշան են լինելու: Հանքարդյունահանումից առաջ 

բացահանքերի ջրազրկում չի պահանջվի: Այդ պատճառով, ստորգետնյա ջրերից սնվող 

աղբյուրների հոսքերի վրա ազդեցություններ և ստորգետնյա ջրերով պայմանավորված 

ընկալիչ դիտարկված մակերևութային ջրերի հիմնական հոսքի կորուստներ չեն 

ակնակալվում  (Գլուխ  6.9):  
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Սակայն, մշտական և ժամանակավոր աղբյուրներից սնվող խոնավ տարածքները և ԴԱԼ 

տարածքում հոսանքն ի վար տեղակայված վտակը կարող են ենթարկվել թույլ 

ազդեցությունների: Աղբյուրների հոսքն ամբարվելու է այս հանգույցում և 

օգտագործվելու է ԿՏՀ մշակման համակարգում:  

Ծրագրի տարածքում գետերի և վտակների հիմնական հոսքի ստորգետնյա ջրերի 

բաղադրիչի վրա ազդեցությունն աննշան է լինելու (Գլուխ  6.9). 

 

Արփա գետ, Կեչուտի ջրամբար, Արփա գետի և Կեչուտի ջրամբարի վտակներ և 
Գնդեվազի ջրամբար և ջրանցք 
Հանքի հանգույցների կառուցումը հանգեցնելու է Արփա գետի (ներառյալ Գնդեվազի 

ջրամբարից հոսանքն ի վեր) և Կեչուտի ջրամբարի վերին հոսանքների  մակերևութային 

ջրերի ջրհավաք տարածքների աննշան կրճատման (և հետևաբար ջրահոսքերի 

կրճատման), այդ պատճառով ջրերի քանակին սպառնացող փոփոխությունները ևս 

աննշան կլինեն:  

 

ԿՏՀ կոնտակտային ջրերի կուտակման ավազանի կառուցման արդյունքում տեղի է 

ունենալու սակավաջուր սեզոնային հոսքով Արփա գետի վտակի կորուստ  և ջրհավաք 

տարածքի ժամանակավոր կրճատում  (հանքի շինարարության և շահագործման 

ընթացքում), որը համարվում է միջին ուժգնության ազդեցություն:  

 

Սակայն,  հոսանքն ի վար ազդեցությունը  համարվում է աննշան, քանի որ Արփան սնող 

վտակային ջրի քանակությունը մինիմալ է (<1%): ԴԱԼ շինարարության արդյունքում 

վտակի ընդունող ջրհավաք տարածքը չի կրճատվի և ռիսկային կլինի Գնդեվազի 

ջրանցքի համար մինչև հանքի շահագործման մեկնարկը (չնայած ուղղորդիչ 

կառույցների առկայությանը), այդ պատճառով փոփոխությունը համարվում է աննշան:  

Կեչուտի ջրամբարից հոսանքն ի վեր դիտվելու է Ծրագրի տարածքի վտակների 

ջրհավաք տարածքների  կորուստ, որը հանգեցնելու է ջրամբարը սնող ջրի 

քանակության աննշան փոփոխության:  

 

Ի հավելումն, շինարարության ջրամատակարարման նպատակով ջրառի արդյունքում 

Կեչուտի ջրամբարից ներքև Արփա գետի սակավ հոսքը 0.5% (5.9 լ/վ) պակաս կնվազի, 

որը հատկապես տեղի կունենա վարար հոսքի շրջանում:  

Բուսականության հեռացման արդյունքում կարող է դիտվել դեպի ընդունող ջրերը  

նստվածքների տեղափոխման աճ: Թեպետ գոյություն ունեցող հողածածկը մինիմալ  է 

հատկապես բարձր ռիսկային ձնհալի շրջանում, երբ դիտարկվում է ջրահոսքերի 

առավել մեծ արագությունը, շինարարաական աշխատանքները  կատարվելու են ջրերի 

կառավարման պլանի պահանջների պահպանման, ԿԼՊների ընդունման և   շրջակա 

միջավայրի կառավարման պլանների (ՇՄԿՊներ) պահանջների համաձայն:  

 

Սա կարող է ներառել բուսածածկի հեռացման ծավալների կրճատումը և ըստ 

անհրաժեշտության, նստեցման ավազան ների կառուցման աշխատանքները:  

Հողա և բուսածածկի պաշտպանությանն ուղղված միջոցառումյների վերաբերյալ 

հետագա տեղեկատվությունը ներկայացված  է հողերի և հողածածկի ազդեցության 

գնահատմանը նվիրված 6.8 գլուխում: Ջրի որակին սպառնացող ազդեցությունների 
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ուժգնությունը համարվում է Աննշան: 

 

Տեղամասային հանգույցների կառուցման համար օգտագործվող սարք և 

սարքավորումների համար պահանջվելու է պահեստավորում և տարբեր յուղերի, 

քսուքների, քիմիական նյութերի և վառելիքի օգատգործում:  

Հաշվի առնելով իրականացվելիք նախատեսվող պաշտպանիչ միջոցներն ու 

արդյունաբերական միաջազգային լավ պրակտիկաները (ԱՄԼՊ), ցանկացած 

արտահոսք կլինի փոքրածավալ, իսկ Արփայի վտակների վերին հոսանքում  ընդունող 

ջրերի վրա ազդեցությունը կլինի Աննշան: Ցանկացած արտահոսք անմիջապես 

կվերացվի: 

 

Քիչ հավանական է, որ տեղայնացված փոքր արտահոսքերը Արփայի պես խոշոր 

ջրահոսքերում հանգեցնեն ելակետային պայմանների չափելի փոփոխությունների: 

 

Դարբ գետ, Դարբ գետի վտակներ  և խոնավ տարածքների փոքր լճակներ (ներառյալ՝ 
Բենիկի լճակ) 
Շինարարության փուլում Դարբ գետին, դրա վտակներին և մակերևութային ջրերի 

հիմնական հոսքով սնվող լճակների որակական ու քանակական հնարավոր 

ազդեցությունները նման են Արփա գետի համար սահմանվածներին, այսինքն, Դարբին, 

դրա վտակներին ու խոնավ տարածքների լճակներին, ինչպես նաև բոլոր ընկալիչների 

ջրի որակին սպառնացող ազդեցություններն աննշան են լինելու:  

 
Որոտան գետ , Որոտան գետի վտակներ ևՍպանդարյանի ջրամբար  
Շինարարության փուլում որակական ու քանակական հնարավոր ազդեցությունները 

նման են Արփայի և Կեչուտի ջրամբարի համար սահմանվածներին: 

Շինարարության համար Որոտան գետից ջրառի չի կատարվելու:  

 

Որոտանի ջրհավաքի և Կեչուտի ջրամբարի վտակների խոնավ տարածքներ    
Շինարարության  ժամանակ Որոտան գետի և դրա վտակների հարևանությամբ գտնվող 

խոնավ տարածքների վրա ակնկալվող ազդեցություններն աննշան են լիենլու: 

Շինարարության  ժամանակ դեպի խոնավ տարածքներ ստորգետնյա ջրերի հոսքի 

էական կրճատում չի ակնկալվում, իսկ մակերևութային ջրերի ջրհավաք տարածքի 

կրճատման մակարդակը համարվում է աննշան: Ճարտարագիտական  

միջոցառումների և ԱՄԼՊ-ները իրականացման արդյունքում ջրի որակին սպառնացող 

ազդեցությունները նույնպես աննշան են համարվում: ԴԱԼ տեղամասի տարածքում  

գտնվող խոնավ տարածքը (գտնվում է Կեչուտի ջրամբարի վտակի ակունքում) 

շինարարության հետևանքով կկորեն:  

 

Ծրագրի տարածքում կան այլ համարժեք խոնավ տարածքների կենսամիջավայր 

(Կենսաբազմազանության վրա ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ  6.11) և այդ 

պատճառով ազդեցությունը համարվումէ  ուժգնության:  

 

Ազդեցությունների, ուժգնությունների, ազդեցության կարևորության  և նշանակության 

ծավալի ամփոփագիրը ներկայացված է 6.10.6 այուսակում: 

 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6    
 

ZT520088 

Մայիս 2016թ. 

Տարբերակ 10 (նախագիծ) էջ 29 

 

Աղյուսակ  6.10.6: Մակերևութային ջրերին սպառնացող հնարավոր ազդեցություններ (շինարարաություն) և էական ազդեցութուններ (նախագծային մեղմման միջոցառումների դիտարմամբ) 

Ընկալիչ  

Ընկալիչի 

զգայունություն 

աստիճան   

Հնարավոր ազդեցություն  
Ազդեցության 

ուժգնություն  

Ազդեցության 

նշանակություն  

Նշանակության 

ծավալ  

Կեչուտի ջրամբարի 

վտակներ  
Միջին 

Ջրհավաք տարածքի կրճատման արդյունքում հոսքի կրճատում  Աննշան  Աննշան  Ոչ էական  

Շինարարական տարածքներից վթարային արտահոսքերի և նստվածքների արձակման 

արդյունքում ջրերի որակի վատթարացում   
Աննշան  Աննշան  Ոչ էական  

Արփա գետի վտակներ   

ԿՏՀ տարածք  
Ցածր  

Ջրհավաք տարածքի կրճատման արդյունքում հոսքի կրճատում Միջին Ցածր Ոչ էական  

Շինարարական տարածքներից վթարային արտահոսքերի և նստվածքների արձակման 

արդյունքում ջրերի որակի վատթարացում   
Աննշան  Աննշան  Ոչ էական  

Արփա գետ` Կեչուտի 

ջրամբարից հոսանքն ի 

վար  
Միջին Ջրառի արդյունքում հոսքի նվազում  Աննշան Աննշան Ոչ էական 

Դարբ գետ  Միջին 

Ջրհավաք տարածքի կրճատման արդյունքում հոսքի կրճատում Աննշան  Աննշան  Ոչ էական  

Շինարարական տարածքներից վթարային արտահոսքերի և նստվածքների արձակման 

արդյունքում ջրերի որակի վատթարացում   
Աննշան  Աննշան  Ոչ էական  

Դարբ գետի վտակներ  Ցածր 

Ջրհավաք տարածքի կրճատման արդյունքում հոսքի կրճատում Աննշան  Աննշան  Ոչ էական  

Շինարարական տարածքներից վթարային արտահոսքերի և նստվածքների արձակման 

արդյունքում ջրերի որակի վատթարացում   
Աննշան  Աննշան  Ոչ էական  

Որոտան գետ  Միջին 

Ջրհավաք տարածքի կրճատման հետևանքով և շինարարական աշխատանքների համար  

մատակարարվող ջրի ջրառի արդյունքում հոսքի կրճատում 
Աննշան  Աննշան  Ոչ էական  

Շինարարական տարածքներից վթարային արտահոսքերի և նստվածքների արձակման 

արդյունքում ջրերի որակի վատթարացում   
Աննշան  Աննշան  Ոչ էական  

Որոտան գետի վտակներ Ցածր 

Ջրհավաք տարածքի կրճատման արդյունքում հոսքի կրճատում Աննշան  Աննշան  Ոչ էական  

Շինարարական տարածքներից վթարային արտահոսքերի և նստվածքների արձակման 

արդյունքում ջրերի որակի վատթարացում   
Աննշան  Աննշան  Ոչ էական  

Կեչուտի ջրամբար  Բարձր 

Ջրհավաք տարածքի կրճատման արդյունքում հոսքի կրճատում Աննշան  Ցածր Ոչ էական  

Շինարարական տարածքներից վթարային արտահոսքերի և նստվածքների արձակման 

արդյունքում ջրերի որակի վատթարացում   
Աննշան  Ցածր Ոչ էական  

Սպանդարյանի ջրամբար   Բարձր 

Ջրհավաք տարածքի կրճատման արդյունքում հոսքի կրճատում Աննշան  Ցածր Ոչ էական  

Շինարարական տարածքներից վթարային արտահոսքերի և նստվածքների արձակման 

արդյունքում ջրերի որակի վատթարացում   
Աննշան  Ցածր Ոչ էական  

Գնդեվազի ջրամբար  Ցածր 

Ջրհավաք տարածքի կրճատման արդյունքում հոսքի կրճատում Աննշան  Աննշան  Ոչ էական  

Շինարարական տարածքներից վթարային արտահոսքերի և նստվածքների արձակման 

արդյունքում ջրերի որակի վատթարացում   
Աննշան  Աննշան  Ոչ էական  

Գնդեվազի ջրանցք  Միջին 
Ջրհավաք տարածքի կրճատման արդյունքում հոսքի նվազում  Աննշան  Աննշան  Ոչ էական  

ԴԱԼ եզրային ավազանի հեղեղման արդյունքում ջրի որակի անկում  Փոքր Փոքր Ոչ էական 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6    
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Աղյուսակ  6.10.6: Մակերևութային ջրերին սպառնացող հնարավոր ազդեցություններ (շինարարաություն) և էական ազդեցութուններ (նախագծային մեղմման միջոցառումների դիտարմամբ) 

Ընկալիչ  

Ընկալիչի 

զգայունություն 

աստիճան   

Հնարավոր ազդեցություն  
Ազդեցության 

ուժգնություն  

Ազդեցության 

նշանակություն  

Նշանակության 

ծավալ  

Դարբի վտակների խոնավ 

տարածքների փոքր 

լճակներ, ներառյալ՝ 

Բենիկի լճակ 

Ցածր 

Ջրհավաք տարածքի կրճատման և գարնանային ձնհալի նվազման արդյունքում հոսքի 

կրճատում 
Աննշան  Աննշան  Ոչ էական  

Շինարարական տարածքներից վթարային արտահոսքերի և նստվածքների արձակման 

արդյունքում ջրերի որակի վատթարացում   
Աննշան  Աննշան  Ոչ էական  

Որոտանի ջրհավաքի 

խոնավ տարածքներ    
Միջին 

Ջրհավաք տարածքի կրճատման և գարնանային ձնհալի նվազման արդյունքում հոսքի 

կրճատում 
Աննշան  Աննշան  Ոչ էական  

Շինարարական տարածքներից վթարային արտահոսքերի և նստվածքների արձակման 

արդյունքում ջրերի որակի վատթարացում   
Աննշան  Աննշան  Ոչ էական  

Կեչուտի ջրամբարի 

վտակների  խոնավ 

տարածքներ    

Ցածր 

Ջրհավաք տարածքի կրճատման և գարնանային ձնհալի նվազման արդյունքում հոսքի 

կրճատում 
Միջին Աննշան  Ոչ էական  

Շինարարական տարածքներից վթարային արտահոսքերի և նստվածքների արձակման 

արդյունքում ջրերի որակի վատթարացում   
Աննշան  Աննշան  Ոչ էական  



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6    
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Շահագործման փուլ  
Շահագործման փուլը ներառում է բացահանքերի լցակույտերի զարգացումը և 

հանքարդյունաբերական հիմնական հանգույցների շահագործումը:   Կուտակման և 

նստեցման ավազաններն ու հանքատար ճանապարհները կառուցվելու են նախքան 

շահագործման փուլը, սակայն օգտագործվելու են դրա ընթացքում: Մակերևութային 

ջրերի գործառնական կառավարումը քննարկվում է 6.10.5 բաժնում: 

 

Ջրառի ու ջրհավաք տարածքների կրճատման արդյունքում ջրահոսքերի և գետերի 

հոսքերը կնվազեն:    

 

Ի լրումն, որոշ հանգույցների երեսպատման արդյունքում (ԿՏՀ , ավազաններ և այլն) 

հանգույցների տակ տեղի կունենա ստորգետնյա ջրերի համակարգի ավելի քիչ 

համալրում՝ հանգեցնելով ստորգետնյա ջրերի և հետևաբար աղբյուրները, հոսքերն 

ու գետերը սնող հիմնական հոսքի  ցածր մակարդակների, որը մանրամասն 

քննարկվում է  6.9 գլուխում:  ԿՏՀ , ԴԱԼ (ներառյալ լցափակված բացահանքեր ), 

ճանապարհներից, և լցակույտերից վթարային չվերահսկվող բացթողումները կարող 

են ազդել  մակերևութային ջրերի որակի վրա: 

 

Շահագործման ընթացքում մակերևութային ջրերի ջրհավաք տարածքի և մշտահոս 

աղբյուրների  հիմնական հոսքից ընկալիչների սնման ակնկալվող կրճատումը 

ներկայացված է 6.10.7 աղյուսակում: Հիմնական գետերի ու ջրամբարների 

հիմնական հոսքի բաղադրիչում ստորգետնյա ջրերի կանխատեսված կրճատումը 

հիմնված է Ծրագրի տարածքում ընկալիչի ջրհավաք ընդհանուր տարածքի հետ 

ազդեցության ենթարկված ջրհավաք տարածքի համամասնության 

համեմատության վրա:   Հատկապես Ծրագրի տարածքում ստորգետնյա ջրերի 

հոսքերին սպառնացող ազդեցությունները քննարկված են 6.9 գլխում:  

 
Աղյուսակ  6.10.7: Կանխատեսվող մակերևութային ջրերի ջրհավաք ավազանների նվազեցում (աշխատանքներ) 

Ընկալիչ  % Ջրհավաք տարածքի կրճատում   
Ստորգետնյա ջրերով հիմնական 

հոսքի* համալրման կրճատում, %  

Կեչուտի ջրամբարի վտակներ  ԴԱԼ վտակների համար  19% կամ Ծրագրի տարածքում ամբողջի 8%-ը 

ԴԱԼ-ի և Մարդիկենց աղբյուրներից 

սնվող վտակների համար մինչև 

10%, իսկ ընդհանուրի 2%-ը 

Կեչուտի ջրամբարից հոսանքն ի վար Արփա գետ  <1% <1% 

Կեչուտի ջրամբարից հոսանքն ի վար Արփա 

գետի վտակներ    
0% 2% 

ԿՏՀ տարածք Արփա գետի վտակներ    28% 2% 

Դարբ գետ  <1% <1% 

Դարբ գետի վտակներ  Ամբողջի 1% -ը (բացահանքերի պատճառով) 
Առանձին վտակների 36%, <10% 

ընդհանուր 

Որոտան գետ  <1% <1% 

Որոտան գետի վտակներ Ամբողջի 4% -ը (բացահանքերի պատճառով) 
Առանձին վտակների 3% -24% , 

<10% ընդհանուր 

Կեչուտի ջրամբար  0% <1% 

Սպանդարյանի ջրամբար  <1% <1% 

Գնդեվազի ջրամբար  0% <1% 

Գնդեվազի ջրանցք  0% <1% 

Դարբի վտակների խոնավ տարածքների փոքր 

լճակներ, ներառյալ՝ Բենիկի լճակ 
Առանձին ավազանների համար <1%- 20%:    Բենիկի լճակի համար 11% Առանձին վտակների մինչև 13%  

Որոտանի ջրհավաքի խոնավ տարածքներ    <1% 3% 

Կեչուտի ջրամբարի վտակների խոնավ 

տարածքներ 

ԴԱԼ տարածման գոտու խոնավ տարածքներն   աստիճանաբար ծածկվելու 

են:   Շինարարության ժամանակ դիտարկվելու են միայն փոքրածավալ 

ուղղակի ազդեցություններ, իսկ ազդեցությունների մեծամասնությունը  

կապված են շահագործման հետ: Կեչուտի ջրամբարի վտակներում խոնավ 

տարածքների այլ կորուստներ չեն ակնկալվում:   

ԴԱԼ տարածքում ամբարված  բոլոր 

աղբյուրների հոսքերն 

օգատգործվում են ԿՏՀ 

գործընթացներում 
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Աղյուսակ  6.10.7: Կանխատեսվող մակերևութային ջրերի ջրհավաք ավազանների նվազեցում (աշխատանքներ) 

Ընկալիչ  % Ջրհավաք տարածքի կրճատում   
Ստորգետնյա ջրերով հիմնական 

հոսքի* համալրման կրճատում, %  

Ծանոթագրություն.  

*Ստորգետնյա ջրերի մոդելավորման ուսումնասիրություն (Golder 20146) 

 

Բացահանքերի ջրազրկման արդյունքում հնարավոր է դրանց հարևանությամբ 

գտնվող Ամուլսարի որոշ բարձրադիր մշտահոս աղբյուրների (մակերևույթ են դուրս 

գալիս 2500-2900մ բարձրության վրա) հոսքի կրճատում, որը կարող է հանգեցնել 

որոշ աղբյուրների հոսքի ռեժիմի փոփոխությանը՝ ձմռան ընթացքում չոր 

շրջանների առկայությամբ:  Յուրաքանչյուր ընկալիչի վրա շահագործման փուլի 

հնարավոր ազդեցությունները քննարկվում են հաջորդ բաժիններում:   

 

Կեչուտի ջրամբար և Կեչուտ գետի վտակներ   
ԴԱԼ-ի կառուցման արդյունքում Կեչուտի ջրամբարի վտակներում մակերևութային 

ջրերի ջրահավաքի չափերը փոքրանալու են: Ազդեցության ուժգնությունը 

համարվում է ցածր, քանի որ վտակների ջրհավաքի ընդհանուր չափը փոքրանալու  

է մոտ 8%-ով:  

 

Կեչուտի ջրամբարին սպառնացող ազդեցության ուժգնությունը համարվում է 

աննշան, քանի որ դեպի Կեչուտի ջրամբար հոսող մեծ ջրհավաքի չափը (շատ 

փոքրածավալ մակերևութային ջրերի համեմատությամբ) արգելակում է հոսքի 

ցանկացած կորուստ, ներառյալ ԴԱԼ տարածքի և Մադիկենց մշտահոս աղբյուրների 

կորուստները: ԴԱԼ եզրային ավազանի տարողությունը նախագծվել է 1:100 տարի 

համամասնությամբ անձրևներ պարունակելու մտադրությամբ, իսկ  ԴԱԼ բոլոր 

հոսքաջրերը խողովակով մղվելու են դեպի ԿՏՀ հարևանությամբ գտնվող 

կոնտակտային ջրերի ամբարման ավազան:  

 

ԴԱԼ-ից վթարային չվերահսկվող բացթողումները  (օրինակ հորդառատ անձրևների 

ժամանակ) կարող են մակերևութային ջրերում իջեցնել  pH-ը և  բարձրացնել 

մետաղների ու նիտրատի կոնցենտրացիաները, հատկապես առաջին խումբ 

իրադարձությունների դեպքում:   Մակերևութային ջրերի հոսքերը կառավարվելու 

են ԴԱԼ եզրային ավազանի միջոցով (միջադիր համակարգով ավազան), որը 

կուտակելու է նաև ԴԱԼ-ի ներսում հիմնատակի դրենաժային շերտի 

արտահոսքերը: ԴԱԼ եզրային ավազանի ջրերը ԿՏՀ մշակման գործընթացներում 

օգտագործման կամ ՍԹԿ II ստանդարտներին համապատասխան ջրի մաքրման ու 

Արփա գետ բեռնաթափման նպատակով խողովակի միջոցով ուղղորդվելու են դեպի 

ԿՏՀ կոնտակտային ջրերի ամբարման ավազան: Արդյունքում ջրի որակին 

սպառնացող ազդեցության ուժգնությունը համարվել է աննշան: 

 

Արփա գետ, Կեչուտի ջրամբարից հոսանքն ի վար և ԿՏՀ տարածքում Արփայի 
վտակներ   
ԿՏՀ և հոսանքն ի վեր ջրհավաք ավազանը, ներառյալ՝ ԿՏՀ կուտակման ավազանը, 

                                                      
6 Հավելված  6.9.1 - Golder Associates, 2014թ..  Ստորգետնյա ջրերի մոդելավորման ուսումնասիրություն . 

հաշվետվության հղում՝ 14514150095.506/B.1, 21-ը Օգոստոսի  2014թ.թ. 
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նվազեցնելու են բերված ջրի վերօգտագործումը, որի արդյունքում ակնկալվում է 

հոսանքն ի վար մակերևութային ջրահոսքերը սնող ջրհավաքի էական 

ժամանակավոր կորուստ:  

 

Ավելցուկային ջրի առաջացումն ակնկալվում է ակսած շահագործման 5-րդ 

տարվանից: Այն ՍԹԿ II ստանդարտներին համապատասխան մաքրումից հետո 

բեռնաթափվելու  է Արփա գետ` առաջարկվող ջրառի կետից հոսանքն ի վար:   

ՊՋՄՀ կառուցումից առաջ իրականացվելու են նախ միայն լաբորատոր, ապա 

լաբորատոր և դաշտային մաքրման մի քանի փորձարկումներ: Նախագծի 

օպտիմալացման և բավարարիչ մաքրման ստանդարտների ցուցադրման 

նպատակով փարձարկումների համար օգտագործվելու են տեղական նյութեր և 

դրանք իրականացվելու են տեղական կլիմայական պայմաններում: Այն դեպքում, 

եթե մաքրման փորձարկումների արդյունքում բացահայտվի, որ ՊՋՄՀ-ը չի 

համապատասխանում ՍԹԿ II ստանդարտներին` կիրառվելու  է կոնվենցիոնալ 

շարժական ակտիվ ջրամաքրման կայան: 

 

ԿՏՀ կոնտակտային ջրերի կուտակման ավազանում կառավարվող ջրերի 

ծավալները նվազեցնելու նպատակով, հանքահումքի փոխակրիչից դեպի հյուսիս 

գտնվող ջրհավաքի ոչ կոնտակտային ջրերը  կուտակման ավազանի շրջակայքով 

ուղղորդվելու են դեպի ԿՏՀ-ից հոսանքն ի վար բեռնաթափվող ջրթափ:  Հանգույցի 

միջնաշերտի տակ մակերևույթ դուրս եկող աղբյուրների հոսքը կուտակվելու է հոր-

պարզարանում և արտահոսքի պահանջներին համապատասխանության դեպքում 

շարունակելու է բաց թողնվել մակերևութային ջրեր՝ թեպետ հոսանքն ի վար: 

Կուտակված աղբյուրների արտահոսքի պահանջներին չհամապատասխանող 

հոսքը  (Օր.՝ 2-րդ կատեգորիայի ՍԹԿ արժեքներ) շրջանառվելու  է ԿՏՀ-ում: 

 

ԿՏՀ տարածքում Արփա վտակների վրա ազդեցությունը համարվում է միջին 

ուժգնության, իսկ հոսանքն ի վար Արփայի վրա ազդեցությունը համարվում է 

աննշան, քանի որ Արփա գետը սնող ջրի քանակությունը մինիմալ է  (<1%), իսկ 

Արափայի հիմնական հոսքի ակնկալվող կրճատումը 1%-ը չի գերազանցելու (նշենք 

որ ՊՋՄՀ-ից արտահոսքը շահագործման 5-րդ տարվանից սկսած ներկայացնում է 

Արփայի հաշվարկված սակավ հոսքի ~0.5%): Կեչուտի ջրամբարից ներքև Արփայի 

վտակների ջրհավաքի չափերը նկատելի փոփոխությունների չեն ենթարկվի, 

սակայն  հիմնական հոսքը սնող աղբյուրների հոսքը կարող է կրճատվել մոտ 2%-ով 

և այս հիմքով ազդեցությունը համարվել է ցածր ուժգնության:   

 

ԿՏՀ կոնտակտային ջրերի կուտակման ավազանը միչև գործողությունների 5-րդ 

տարին նախագծվել է 1:100 տարվա պարբերականությամբ անձրևների կուտակման 

հնարավորությամբ և զրոյական արտահոսքերով: Շահագործման 5-րդ տարվանից 

հետո մինչև 40 խմ/ժ (~11 լ/վ) արագությամբ արտահոսքը մաքրվելու  է ՍԹԿ II 

ստանդարտների համապատասխան, ապա ջրառի կետից հոսանքն ի վար 

բեռնաթափվելու  է Արփա գետ:  Հեղեղումների ռիսկի կառավարման նպատակով 

ջրթողն ունենալու  է 1:1,000 տարվա կտրվածքով անձրևների կուտակման 

տարողություն: Անձրևաջրերի ավազանները ևս ունենալու են  1:100 տարի 

իրադրաձությունների ամբարման տարողություն: Ավելցուկային ջրերը 
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տարրալվացման նպատակով պոմպով մղվելու են ԿՏՀ:  

 

Հանքի ջրամատակակարումը կատարվելու  է Արփա  գետից՝ ձկնաբուծարանից 

ներքև: Աշխատանքային ջուրը պահանջվում է գրեթե բոլոր տարիների չորային 

ամիսներին (հունվարից մարտ և հուլիսից դեկտեմբեր) և ավելանալու է 

հանքարդյունահանման վերջին երկու տարիների ընթացքում, քանի որ որպես ջրի 

աղբյուր օգատգործվող բացահանքերի ջրազրկումը դադարեցվելու է: Սակավաջուր 

հոսքի պայմաններում պոմպով մղման արագությունը գնահատվել է  հիմնական 

հոսքի 2%-ից պակաս, իսկ սակավաջուր հիմնական հոսքից ջրի առավելագույն 

քանակության մղման շրջանում` 4%-ից պակաս: Արփայից ջրի մղման արդյունքում 

ազդեցության ուժգնությունը ցածր է:      

 

Դեպի շրջակա միջավայր հանքարդյունաբերական ջրերի ներթափանցման ռիսկի 

մեղմման նպատակով ԿՏՀ, Անձրևաջրերի ու ԿՏՀ կոտակտային ջրերի կուտակման 

ավազանները երեսպատվելու են: ԿՏՀ կոտակտային ջրերի կուտակման ավազանի 

ջրերը, որում ներառվում են ԴԱԼ-ից և բացահանքերից խողովակով մղված ջրերն ու 

ԿՏՀ-ից վերև գտնվող ջրհավաքից մակերևութային ջրերը մտնելու են մշակման ցիկլ: 

ԿՏՀ-ում չօգտագործվող ավելցուկային ջրերը մաքրվելու են ՊՋՄՀ-ում և 

բեռնաթափվելու են` ըստ վերը նկարագրված ընթացակարգի:  

 

Աննախադեպ հիդրոլոգիական երևույթների դեպքում կոնտակտային ջրերը 

տեղումների/ձնհալոցքային ջրերի և առկա հոսքաջրերի միխառնման շնորհիվ 

էապես կնոսրանան: Աննախադեպ տեղումների համար օգտագործվելու են նաև 

անձրևաջրերի և ԿՏՀ կոտակտային ջրերի կուտակման ավազանները, որոնք ըստ 

անհրաժեշտության օգտագործվելու են նաև դեպի ԿՏՀ ջրի շրջանառության միջոցով 

ջրամբարման առկա հնարավորություններն ավելացնելու նպատակով:    

 

Մինչդեռ շահագործման ընթացքում առանց մաքրման ցիանիդ պարունակող ջրերի   

բացթողնումը կարող է վնասակար լինել հոսանքն ի վար մակերևութային ջրային 

միջավայրի համար`այս ռիսկերի նվազմանն ուղղված նախագծային մեղմման 

միջոցառումները, ընթացակարգերն ու կառավարման միջոցառումները 

լայնամասշտաբ և արդյունավետ են:  Այս պարագայում նման երևույթի առաջացման 

հավանականությունը խիստ ցածր է: Ցիանիդի կառավարման ընթացակարգերը 

ներկայացված են Ցիանիդի կառավարման պլանում  (Հավելված  8.12): Այդ 

պատճառով շահագործման ընթացքում որակի վրա ազդեցության ուժգնությունը 

ցածր է համարվում:  

 

Ելակետային վիճակի մոնիտորինգային շրջանում ԿՏՀ ջրհավաքում դիտարկվել են 

սակավ մակերևութային ջրեր կամ դրանց ի սպառ բացակայությունը, հետևաբար 

հավանական է, ԿՏՀ-ից հոսակորուստները չհայտնվեն հոսանքն ի վար ջրահոսքում: 

Եթե առկա հիդրոերկրաբանական պայմաններում մակերևութային և  ստորգետնյա 

ջրերի որակը նման լինեն, ապա դրանցում հավանական են նիտրատի, նատրիումի 
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և ամոնիումի բարձր կոնցենտրացիաները (Golder, 20147): Այս պայմանների 

դեպքում, համապատասխան փոփոխություններ կկատարվեն հոսակորուստների 

հավաքման համակարգի աշխատանքում, ինչպես նաև կվերանորոգվեն միջադիր 

համակարգը կամ այլ ճարտարագիտական միջոցառումներ, ինչպիսիք են` 

պարզարանը և /կամ կկառուցվի պոմպամղիչ համակարգ, որի շնորհիվ կհավաքվեն 

և կվերօգտագործվեն այս ջրերը` այդպիսով մեղմացնելով այս ազդեցությունը (SGS, 

20148): Այդ պատճառով ազդեցության ուժգնությունը աննշան է համարվում:  

 

ԿՏՀ-ից ստորգետնյա ուղիներով Արփա թափանցող ցանկացած արտահոսք չի 

հանգեցնի Արփա գետի ջրի որակի էական փոփոխությունների: Պարամետրերի 

մեծմասնության, ներառյալ ցիանիդի պարունակության էական փոփոխություններ 

չեն կանխատեսվում: Կարող են տեղի ունենալ նիտրատի, նատրիումի և ամոնիումի 

փոքր չափելի փոփոխություններ, սակայն բոլոր փոփոխությունները ՍԹԿ II 

սահմաններում կլինեն: Ազդեցության ուժգնությունը ցածր է համարվում:  

 
Գնդեվազի ջրամբար 
Նախքան շրջակա միջավայր բացթողնումը հանքաքարի փոխակրիչի միջանցքի 

տարածման գոտուց և Գնդեվազի ջրամբարի ջրհավաքով անցնող մոտեցնող 

ճանապարհներից մակերևութային ջրերի հոսակորուստները կառավարվելու են 

նստեցման ավազանների միջոցով` դեպի հոսանքն ի վար միջավայր ջրհավաքի 

աննշան կրճատմամբ: Ցամաքուրդային համակարգը նախագշվել է 1:100 տարի 

նախագծային իրադարձություններչի կտրվածքով: Ջրի որակի ու քանակի 

ազդեցության ուժգնությունը համարվում է աննշան:  

 

Գնդեվազի ջրանցք  
Շահագործման փուլի ընթացքում Գնդեվազի ջրանցքում (վերանորոգումից հետո, 

երբ այն շահագործվի)ջրի քանակի վրա ազդեցության ուժգնությունը համարվում է 

աննշան, քանի որ այն ունենալու է միջադիր համակարգ և բարձրացվելու  է, 

որպեսզի էականորեն մեկուսացվի ծրագրի հնարավոր ազդակիր տեղական 

մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի համակարգերից: 

 

Ի լրումն, Որոտանի հովտի տարածքը, որից ջրանցքը ջուր է ստանում Ծրագրի 

տարածքից հոսանքն ի վեր է տեղակայված: Շահագործման փուլի ընթացքում 

Գնդեվազի ջրանցքին (վերանորոգումից հետո, երբ այն շահագործվի) սպառնացող 

ընկալված ամենամեծ ռիսկը կապված է էքստրեմալ իրադարձությունների 

ժամանակ ԴԱԼ եզրային ավազանից պատահական անվերահսկելի ջրի 

արտահոսքերի հետ, որոնք կարող են ազդել ջրանցքի ջրի որակի վրա: 

Նախագծային մողմման միջոցառումները ներառելու են ԴԱԼ եզրային ավազանի 

այնպիսի նախագծումը, որը թույլ կտա ամբարել հնարավոր հեղեղումները և 

սահմանված ավազանների տրիգերային մակարդակի համապատասխան 

                                                      
7 Հավելված 6.9.4 - Golder Associates, 2014.  Առաջարկվող կույտային տարրալվացման հանգույցի 

հիդրոերկրաբանական ռիսկերի գնահատում, հաշվետվության հղում 14514150095.509, օգոստոս, 2014թ: 
8 SGS Metcon/KD Engineering, 2014թ.. Ամուլսար 43-101 տեխնիկատնտեսական հիմնավորում, հղում` Q439-07-

028-01 օգոստոս, 2014թ. 
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մոնիտորինգը:   

 

Շահագործման փուլի ընթացքում ջրի որակի վրա ազդեցության ուժգնությունը 

համարվում է միջին: 

 

Դարբ գետ, դրա վտակներ և խոնավ տարածքներ, ներառյալ Բենիկի լճակը 
Հանքաքարի փոխակրիչ համակարգի միջանցքի, բացահանքերի ու ջարդիչի վերին 

հատվածը տեղակայված են Դարբ գետի վտակների վերին հատվածներում:  

Բացահանքերի հանքարդյունահանմանը զուգընթաց տեղի է ունենալու Դարբ գետի 

ջրհավաքի տարածքի պրոգրեսիվ կրճատում:  Սակայն, ընդհանուր առմամբ այդ 

կրճատումը մինիմալ կլինի: Դարբ գետի վրա ազդեցության ուժգնությունը աննշան է 

համարվում, քանի որ ծրագրի տարածքից դուրս Դարբ գետի մեծ չափերը 

պաշտպանական տարածք են տրամադրում հոսքի ցանկացած հնարավոր 

կորուստների համար:  Դարբ գետի վտակների վրա ազդեցությունը համարվում է 

չափավոր քանի որ ջրհավաքի տարածքի ընդհանուր կրճատումը կազմելու  է <1%, 

իսկ վտակների հիմնահոսքը սնող ժամանակավոր աղբյուրների հոսքը կարող է 

նվազել 10-36%-ով (որն էական նվազդեցում է հատկապես սակավ հոսքի շրջանների 

ընթացքում):  

 

Բենիկի լճակը և այլ խոնավ տարածքները հոսքերով ապահովվող ջրհավաքի 

տարածքի կրճատումը էական է և բացահանքերի ջրազրկման արդյունքում 

ակնկալվում է նաև ժամանակավոր աղբյուրների հոսքպի կրճատում (Գլուխ 69):  

Բենիկի լճակից հոսանքն ի վեր դիտարկվելու է երեք փոքր խոնավ տարածքների 

ջրհավաքների մինչև 20% կրճատում:  Այդ պատճառով, ջրի քանակի տեսանկյունից 

ազդեցության ուժգնությունը չափավոր է համարվում:  

 

Նախքան բնական շրջակա միջավայր բացթողնումը, նստվածնքերով 

բեռնվածությունը մեղմվելու է ջրադիչից և Տիգրանես-Արտավազդես 

բացահանքերից դեպի արևմուտք տեղակայված նստեցման ավազանների միջոցով: 

Նստեցման ավազաններն ու դրենաժային համակարգը նեխագծվել են 1:100 տրվա 

կտրվածքով նախագծային իրադարձությունների համար, որոնք նախքան 

բացթողնումը մշտադիտարկվելու են:  

 

Բացահանքերի պարզարաններից պոպմպամղվող մակերևութային ջրերի 

արտահոսքերն ու ստորգետնյա ջրերը մաքրվելու են կրկնակի նստեցման 

համակարգի միջոցով: բացահանքերի ներքին նստեցման ավազաններով 

նախնական մաքրումից հետո ` ստանդարտներին համապատասխանելու դեպում 

(օրինակ` ՍԹԿ կամ ելակետային) ջրերը բաց են թողնվելու բացահանքերը 

շրջապատող դրենաժային համակարգ: Հանքարդյունահանման ազդակիր կամ ՍԹԿ 

II չափանիշներին չհամապատասխանող ջրերը ուղղվելու են դեպի ԴԱԼ ավազան: 

Բացահանքերում կուտակվող ջրերի պոպմպամղումը կնվազեցնի աղբյուրներ և 

Ամուլսարի վրա մոտակա մակերևութային ջրեր հանքարդյունահնման ջրերի 

հասնելու հավանականությունը: Այդ պատճառով ակնկալվող ազդեցությունները   

թույլ են համարվում:  
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Որոտանի գետ, դրա վտակներ և Սպանդարյանի ջրամբար  
Որոտան գետին սպասվող ազդեցությունները նման են լինելու Դարբ գետի համար 

վերևում ներկայացված ազդեցություններին, այսինքն` ակնկալվում են ջրի 

քանակական աննշան ազդեցություններ և որակական ցածր ազդեցություններ: 

Որոտանի վտակների վրա կանկալվող ազդեցությունը լինելու է չափավոր, որը 

պայմանավորված է բացահանքերի շահագործմանը զուգընթաց դրանց ընդլայնման 

արդյունքում ջրհավաքի տարածքի և դեպի հիմնահոսք ստորգետնյա ջրերի 

կրճատմամբ: Սպանդարյանի ջարամբարը ամուլսարից բավականին 

հեռավորության վրա է գտնվում, հետևաբար ջրհավաքի տարածքի կորուստներն 

աննշան կլինեն, իսկ ջրի որակի ցանկացած փոփոխություն Սպանդարյանի 

ջրամբարում կլինի փոքր և ոչ չափելի: Սպանդարյանի ջրամբարի վրա 

ազդեցությունները կլինեն աննշան:  

 

Որոտանի ջրհավաքի և Կեչուտի ջրամբարի վտակների խոնավ տարածքներ  
Շահագործման ընթացքում Որոտան գետին և դրա վտակներին հարակից խոնավ 

տարածքների վրա ազդեցությունը ցածր է լինելու: Որոտանի ջրհավաքում դեպի 

խոնավ տարածքներ ստորգետնյա ջրերի հիմնահոսքի կանխատեսվող կրճատումը 

կկազմի մոտ 3%, իսկ մակերևութային ջրերի ջրհավաք տարածքի կրճատումը 

մինիմալ կլինի:  Քանի որ հանքարդյունահանման ջրերը չեն բացթողնվելու շրջակա 

միջավայր, ապա ջրի որակի վրա ազդեցությունը լինելու է աննշան, եթե միայն 

էքստրեմալ հիդրոլոգիական իրադարձություններ տեղի չունենան:  

 

Դալ շինարարության արդյունքում տեղի է ունենալու ԴԱԼ տեղամասի խոնավ 

տարածքների (Կեչուտի վտակների շրջակայքում) կորուստ, սակայն ազդեցությունը 

համարվում է չափավոր` քանի որ ծրագրի տարածքում առկա են համարժեք այլ 

խոնավ կենսամիջավայրեր: Ջրի որակի վրա ակնկալվող ազդեցությունը կլինի 

ցածր, քանի որ տարրալվացման գործընթացում օգտագործման նպատակով 

աղբյուրների բոլոր ջրերը հավաքվելու են:  

 

Ազդեցությունների ուժգնության, կարևորության և մասշտաբների ամփոփագիրը 

ներկայացված են 6.10.8 աղյուսակում: Հանքի շահագործման ընթացքում 

մակերևութային ջրերի բոլոր ընկալիչների վրա ազդեցության մասշտաբները 

համարվել են անէական:  
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Աղյուսակ  6.10.8: Մակերևութային ջրեր վրա հնարավոր ազդեցություններ (շահագործում) և էական ազդեցություններ  (նախագծային մեղմման միջոցառումների հաշվի առնմամբ) 
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Կեչուտի ջրամբարի վտակներ  Միջին  

Ջրհավաք տարածքի կրճատման և գարնանային ձնհալի նվազման արդյունքում հոսքի 

կրճատում 
Ցածր  Թույլ  Ոչ էական  

ԴԱԼ-ից վթարային չվերահսկվող արտահոսքերի հետևանքով ջրի որակի անկում  Աննշան  Աննշան  Ոչ էական  

Կեչուտի ջրամբարից հոսանքն ի վար Արփա 

գետ  
Միջին  

Ջրհավաք տարածք ի կրճատման և ջրառի հետևանքով հոսքի կրճատում  Ցածր  Թույլ  Ոչ էական  

ԿՏՀ և ԿՏՀ կուտակման ավազանից վթարային չվերահսկվող արտահոսքերի հետևանքով ջրի 

որակի ու քանակի անկում 
Ցածր  Թույլ  Ոչ էական  

Կեչուտի ջրամբարից հոսանքն ի վար Արփա 

գետ  
Թույլ  

Ջրհավաք տարածքի և աղբյուրների հոսքի կրճատման արդյունքում հոսքի նվազում   Ցածր  Աննշան  Ոչ էական  

ԿՏՀ և ԿՏՀ կուտակման ավազանից վթարային չվերահսկվող արտահոսքերի հետևանքով  ջրի 

որակի նվազում  
Ցածր  Աննշան  Ոչ էական  

ԿՏՀ տարածք Արփա գետի վտակներ    Թույլ  

Ջրհավաք տարածքի կրճատման և գարնանային ձնհալի նվազման արդյունքում հոսքի 

կրճատում 
Չափավոր  Թույլ  Ոչ էական  

ԿՏՀ և ԿՏՀ կուտակման ավազանից վթարային չվերահսկվող արտահոսքերի հետևանքով  ջրի 

որակի նվազում  
Ցածր  Աննշան  Ոչ էական  

Դարբ գետ  Միջին  

Ջրհավաք տարածքի կրճատման և գարնանային ձնհալի նվազման արդյունքում հոսքի 

կրճատում 
Աննշան  Աննշան  Ոչ էական  

Հանքատար ճանապարհների, բացահանքերի և ջարդիչի նստեցման ավազաններից խիստ 

հորդառատ անձրևների ժամանակ վթարային չվերահսկվող արտահոսքերի հետևանքով ջրի 

որակի անկում  

Ցածր  Թույլ  Ոչ էական  

Դարբ գետի վտակներ  Թույլ  

Ջրհավաք տարածքի կրճատման և գարնանային ձնհալի նվազման արդյունքում հոսքի 

կրճատում 
Չափավոր  Թույլ  Ոչ էական  

Հանքատար ճանապարհների, բացահանքերի և ջարդիչի նստեցման ավազաններից խիստ 

հորդառատ անձրևների ժամանակ վթարային չվերահսկվող արտահոսքերի հետևանքով ջրի 

որակի անկում 

Ցածր  Աննշան  Ոչ էական  

Որոտան գետ  Միջին  

Ջրհավաք տարածքի կրճատման և գարնանային ձնհալի նվազման արդյունքում հոսքի 

կրճատում 
Աննշան  Աննշան  Ոչ էական  

խիստ հորդառատ անձրևների ժամանակ Հանքատար ճանապարհներից, նստեցման 

ավազաններից և բացահանքերի հանքարդյունաբերական ջրերից վթարային չվերահսկվող 

արտահոսքերի հետևանքով ջրի որակի անկում  

Ցածր  Թույլ  Ոչ էական  

Որոտան գետի վտակներ Թույլ  

Ջրհավաք տարածքի կրճատման և գարնանային ձնհալի նվազման արդյունքում հոսքի 

կրճատում 
Ցածր  Աննշան  Ոչ էական  

խիստ հորդառատ անձրևների ժամանակ Հանքատար ճանապարհներից, նստեցման 

ավազաններից և բացահանքերի հանքարդյունաբերական ջրերից վթարային չվերահսկվող 

արտահոսքերի հետևանքով ջրի որակի անկում 

Ցածր  Աննշան  Ոչ էական  

Կեչուտի ջրամբար  Բարձր  
Ջրհավաք տարածքի կրճատման և գարնանային ձնհալի նվազման արդյունքում հոսքի 

կրճատում 
Աննշան  Թույլ  Ոչ էական  
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Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
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Աղյուսակ  6.10.8: Մակերևութային ջրեր վրա հնարավոր ազդեցություններ (շահագործում) և էական ազդեցություններ  (նախագծային մեղմման միջոցառումների հաշվի առնմամբ) 
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ԴԱԼ-ից վթարային չվերահսկվող արտահոսքերի հետևանքով ջրի որակի անկում  Աննշան  Թույլ  Ոչ էական  

Սպանդարյանի ջրամբար   Բարձր  

Ջրհավաք տարածքի կրճատման և գարնանային ձնհալի նվազման արդյունքում հոսքի 

կրճատում 
Աննշան  Թույլ  Ոչ էական  

Հանքատար ճանապարհներից, նստեցման ավազաններից և բացահանքերի 

հանքարդյունաբերական ջրերից վթարային չվերահսկվող արտահոսքերի հետևանքով ջրի 

որակի անկում 

Աննշան  Թույլ  Ոչ էական  

Գնդեվազի ջրամբար  Թույլ  

Ջրհավաք տարածքի կրճատման արդյունքում հոսքի կրճատում Աննշան  Աննշան  Ոչ էական  

Հանքատար ճանապարհների և նստեցման ավազանների վթարային չվերահսկվող 

արտահոսքերից ջրի որակի անկում  
Ցածր  Աննշան  Ոչ էական  

Գնդեվազի ջրանցք  Միջին 
Ջրհավաք տարածքի կրճատման արդյունքում հոսքի նվազում Աննշան Աննշան Ոչ էական 
Էքստրեմալ անձրևների ժամանակ ԴԱԼ եզրային ավազանից պատահական 

անվերահսկելի արտահոսքերի արդյունքում  ջրի որակի անկում 
Չափավոր Չափավոր 

Ոչ էական 

Դարբի վտակների խոնավ տարածքների փոքր 

լճակներ, ներառյալ՝ Բենիկի լճակ 

Որոտանի ջրհավաքի խոնավ տարածքներ    

Թույլ  

Ջրհավաք տարածքի կրճատման և գարնանային ձնհալի նվազման արդյունքում հոսքի 

կրճատում 
Չափավոր Թույլ Ոչ էական 

Հանքատար ճանապարհներից, նստեցման ավազաններից և բացահանքերի 

հանքարդյունաբերական ջրերից վթարային չվերահսկվող արտահոսքերի հետևանքով ջրի 

որակի անկում 

Ցածր Աննշան Ոչ էական 

Կեչուտի ջրամբարի վտակների խոնավ 

տարածքներ 

Դարբի վտակների խոնավ տարածքների փոքր 

լճակներ, ներառյալ՝ Բենիկի լճակ 

Միջին  

Ջրհավաք տարածքի կրճատման և գարնանային ձնհալի նվազման արդյունքում հոսքի 

կրճատում 
Աննշան Թույլ Ոչ էական 

Հանքատար ճանապարհներից, նստեցման ավազաններից և բացահանքերի 

հանքարդյունաբերական ջրերից վթարային չվերահսկվող արտահոսքերի հետևանքով ջրի 

որակի անկում 

Աննշան Թույլ Ոչ էական 

Որոտանի ջրհավաքի խոնավ տարածքներ    Թույլ  

Ջրհավաք տարածքի կրճատման և գարնանային ձնհալի նվազման արդյունքում հոսքի 

կրճատում 
Չափավոր  Թույլ  Ոչ էական  

Հորդառատ անձրևների ժամանակ ԴԱԼ-ից վթարային չվերահսկվող արտահոսքերի 

արդյունքում  ջրի որակի անկում 
Ցածր  Աննշան  Ոչ էական  

 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
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Փակման և Հետ-փակման փուլեր 
Հանքի փակումն ազդելու է ընկալիչ դիտարկված մակերևութային ջրերի որակի ու 

քանակի վրա: Ջրհավաք տարածքի կրճատման արդյունքում ջրահոսքերի ու գետերի 

հոսքերը շարունակելու են կրճատվել, իսկ ԴԱԼ և ԿՏՀ տարածքների ծածկումը  

կուտակված և տեղաբաշխված էվապորացիոն  հողածածկով հանգեցնելու են այս 

ջրհավաքներում հոսքերի կրճատմանը: Ծրագրի տարածքի տարբեր հատվածներում 

ջրային պաշարների համալրման կրճատումը հանգեցնելու է աղբյուրները, ջրահոսքերն ու 

գետերը սնող հիմնական հոսքի կրճատման: ԿՏՀ –ից և ԴԱԼ-ից  (ներառյալ` լցափակված 

բացահանքերից) վթարային չվերահսկվող և/կամ չմաքրված արտահոսքերը կարող են 

ազդել մակերևութային ջրերի որակի վրա:  

 

Փակման  փուլը ներառելու  է Տիգրանես-Արտավազդես և Էրատո բացահանքերի  (Բաժին 

6.10.6 և Golder 2014թ.9) մասնակի լցափակումը:  Փակ բացահանքերում մշտական բաց 

ջրային մարմիններ չեն կանխատեսվում: Ինֆիլտրացիայի կանխման նպատակով ԴԱԼ-ը  

ծածկվելու է արհեստական ծածկաշերտով: Հանգույցներից արտահոսքերը (ոչ 

կոնտակտային) կարող են ի հայտ գալ Կեչուտի ջրամբարի վտակից ներքև: 6.10.5 բաժնում 

նկարագրվում է փակման փուլում ԿՏՀ մաքրման ցիկլերը: Փակմանն ընդառաջ երկրորդ 

փուլի ԿՏՀ ՊՋՄՀ-ը կառուցվելու է ԿՏՀ անձրևաջրերի կուտակման ավազանների 

վերօգտագործմամբ, որոնց նպատակային նշանակությունը փոխփոխվելու է և դրանք 

ներառվելու են խոնավ տարածքների համակարգի մի մաս:  

Հետ-փակման շրջանում ընկալիչ դիտարկված ջրհավաքների վրա ազդեցությունն 

աննշան կլինի, քանի որ բացահանքերից, ԿՏՀ-ից և ԴԱԼ-ից մակերևութային ջրերը 

բեռնաթափվելու են շրջակա միջավայր: Երկու ջրի պասիվ մաքրման համակարգերը 

տեղանքում գործելու են այնքան ժամանակ մինչև ԴԱԼ և ԿՏՀ արտահոսքերը 

համապատասխանեն ՍԹԿ II ստանդարտներին:  

 

Ըստ հարմարության հանքի մնացած հանգույցները և ենթակառուցվածքները վերացվելու 

են, իսկ ծրագրի ազդակիր տարածքները կայունացվելու և վերակուլտիվացվելու են: 

Վերակուլտիվացված տարածքներում էրոզիայի նվազեցման և մակերևութային ջրերի 

հոսքում նստվածքների տեղափոխման կրճատման նպատակով մակերևութային ջրերի 

վերահսկիչ բաղադրիչները պահպանվելու են  փակման և հետ-փակման աշխատանքների 

շրջանում:   

 

Փակման փուլի ընթացքում մակերևութային ջրերի հոսքերը շրջակա միջավայր են բաց 

թողնվելու ավազաններում նստվածքների կառավարումից հետո, իսկ հետ-փակման 

փուլում` անմիջապես վերակուլտիվացված տարածքներից:  

 

Փակման  և հետ-փակման ընթացքում հետ-փակման մակերևութային ջրերի ջրհավաք 

տարածքների և ստորգետնյա ջրերով սնվող հիմնական հոսքի (մշտահոս աղբյուրներ) 

կանխատեսված կրճատումը առանձին ընկալիչների կտրվածքով  ներկայացված է 6.10.9 

աղյուսակում:  

 

 

                                                      
9 Golder Associates, 2014թ..  Հանքի նախնական վեճրակուլտիվացու, Փակման և վերականգնման պլան 

1138159714 009 R2, 19 Օգոստոս  2014թ. 
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Աղյուսակ 6.10.9: Ընկալիչ դիտարկված մակերևութային ջրեր ջրհավաքների կրճատում (Փակման և հետ-փակում) 

Ընկալիչ 
% Ջարհավաք ավազանի տարածքի 

կրճատում  

% Ստորգետնյա ջրերից սնվող հիմնական հոսքաի 

կրճատում* 

Կեչուտի ջրամբարի վտակներ  0% 
ԴԱԼվտակների 1- 6%, Մադիկենց աղբյուրների 7-8%, 

իսկ ընդհանուրի 2%  

Կեչուտի ջրամբարից հոսանքն ի վար Արփա գետ  0% <1% 

Կեչուտի ջրամբարից հոսանքն ի վար Արփա գետի 

վտակներ    

<1%Փակում  

0%  հետ-փակում 
2% 

ԿՏՀ  տարածքում  Արփա գետի վտակներ    
28% Փակում  

0%  հետ-փակում 
2% 

Դարբ գետ    <1% (բացահանքերի պատճաւռով ) <1% 

Դարբ գետի վտակներ    
Ամբողջի <1%  (բացահանքերի 

պատճաւռով) 

բոլոր վտակների 1%-ը կամ ջրհավաքների ակունքում 

առանձին մշտահոս աղբյուրների  20%-ը 

Որոտան գետ  <1% <1% 

Որոտան գետի վտակներ  1% of total (բացահանքերի պատճաւռով) 
ԴԱԼ-ից արևելք գտնվող վտակների 11%-21%, այլ 

վտակների  

Կեչուտի ջրամբար  0% <1% 

Սպանդարյանի ջրամբար  <1% <1% 

Գնդեվազի  ջրամբար  0% <1% 

Գնդեվազի ջրանցք  0% <1% 

Դարբի վտակների խոնավ տարածքների փոքր լճակներ, 

ներառյալ՝ Բենիկի լճակ 
<10% առանձին ավազանների համար  1%-6% 

Որոտանի ջրհավաքի խոնավ տարածքներ    1% 2 % 

Կեչուտի ջրամբարի վտակների խոնավ տարածքներ 

ԴԱԼ  տարածման գոտու տակ խոնավ 

տարածքների կորուստ: Կեչուտի 

վտակներում այլ խոնավ տարածքների 

կորուստներ չեն ակնկալվում: 

Պասիվ մաքրումումից աղբյուրների հոսքը 

բեռնաթափվելու է   

Ծանոթագրություն. 

*Ստորգետնյա ջրերի մոդելավորման ուսումնասիրություն  (Golder 20146) 

 

Յուրաքնչյուր ընկալիչի կտրվածքով փակման և հետ-փակման փուլերի հնարավոր 

ազդեցությունները քննարկվում են ստոր:  

 

Կեչուտի ջրամբար  և Կեչուտի ջրամբարի վտակներ   
Փակման ընթացքում պասիվ մաքրումից հետո ԴԱԼ արտահոսքը մտնելու  է 

դրանից ներքև գտնվող ջրհավաք, իսկ Կեչուտի ջրամբարի վտակների 

մակերևութային ջրեր ջրհավաքի չափերն աննշան փոփոխությունների 

կենթարկվեն:  

 

Ազդեցությունների ուժգնությունը  համարվում է ցածր, քանի որ այս վտակում 

ջրհավաքի արտահոսքերի բնութագրիչների թույլ փոփոխություններ են 

ակնկալվում (ԴԱԼ-ում Է/Տ ծածկաշերտի հետևանքով փոքրածավալ նվազման 

արդյունքում): Վտակներում ստորգետնյա ջրերով հիմնական հոսքի սնման 

ընդհանուր կրճատումը ըստ կանխատեսումների կազմելու է մոտ 2%:  Կեչուտի 

ջրամբարի վրա ազդեցության ուժգնությունը համարվումէ աննշան, քանի որ դեպի 

ջրամբար հոսող  ընդհանուր ջրհավաքի չափը աղբյուրների հոսքի կրճատման 

արդյունքում հիմնական հոսքի կրճատման նկատմամբ էական պաշտպանիչ է 

հանդիսանում:  

 

Այն դեպքում, եթե հետ-փակման շրջանում պասիվ մաքրման համակարգի 

արդյունավետությունը նվազի, ապա ձնհալի շրջանում հնարավոր է pH 
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մակարդակի նվազում և մետաղների կոնցենտրացիաների բարձրացում: 

Ազդեցությունների ուժգնությունը  Արփա/Կեչուտի ջրամբարներում  համարվում է 

աննշան, իսկ Արփայի  վտակներում`ցածր: Ցանկացած փոփոխություն լինելու է 

ժամանակավոր, քանի որ ընթացիկ մոնիտորինգի ընթացքում բացահայտվելո ւէ 

մաքրման կատարելագործման  անհրաժեշտությունը: 

 

Գնահատվել են ԴԱԼ և բացահանքերի տարածքներից ստորգետնյա ջրերի 

տեղափոխման երկու հնարավոր ուղիներ.  

 ԴԱԼ կամ բացահանքերի տարածքից սկիզբ առնող ստորգետնյա ջրերը 

հոսելով հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ և անցնելով Սպանդարյան-

Կեչուտ թունելի տակով` ցրված ձևով կհասնեն Կեչուտի ջրամբարից ներքև 

գտնվող Արփա գետ: Քանի որ Կեչուտի ջրամբար ստորգետնյա ջրերը չեն 

հասնում, ապա ջրի որակի փոփոխություն չի ակնկալվում,  

 ԴԱԼ կամ բացահանքերի տարածքից սկիզբ առնող ստորգետնյա ջրերը 

կարող են բեռնաթափվել Սպանդարյան-Կեչուտ թունելում (որը սակայն 

մոդելով ցուցադրված չէ) և հետևաբար հասնել Կեչուտի ջրամբար: Այս 

սցենարով սակայն ևս տարրերի մեծամասնության վրա փոփոխություններ 

չեն ակնկալվում. Ջրամբարում ակնկալվում է բորի և նիտրատի 

կոնցենտրացիաների աննշան բարձրացում, որոնք սակայն կմնան ՍԹԿ 

սահմաններում և ելակետային մակարդակների համեմատությամբ չափելի 

չեն լինի: Այդ պատճառով այս ազդեցության ուժգնությունը աննշան է 

համարվել:  

 

Արփա գետ, Կեչուտի ջրամբարից ներքև և ԿՏՀ տարածքում Արփայի  Վտակներ   
Հանքի փակման փուլի նախնական շրջանում ԿՏՀ հանգույցը և հոսանքն ի վեր 

ջրհավաքը, ներառյալ` ԿՏՀ Կուտակման ավազանը և անձրևաջրերի ավազանները 

փակման շրջանում շարունակելու են բեռնաթափվել ՊՋՄՀ-ից:  Նախքան հոսանքն 

ի վար ջրհավաք բացթողնումը ԿՏՀ դրենաժային ջրերը մաքրվելու են: Հետ-

փակման ջրերը պասիվ մաքրումից հետո բաց են թողնվելու հոսանքն ի վար  

ջրհավաք: Հանգույցի տակ աղբյուրների հոսքը    շարունակելու է բեռնաթափվել 

մակերևութային ջրեր (Գլուխ 6.9):   ԿՏՀ  տարածքում   Արփայի վտակների  

քանակական փոփոխությունները  համարվում են չափավոր, իսկ  հոսանքն ի 

վար` Արփայում` աննշան, քանի որ դեպի Արփա հիմնական հոսքի կրճատումը 

մինիմալ է (<1%):  Կեչուտի ջրամբարից ներքև  Արփայի վտակների ջրհավաքի 

չափերի կրճատումն աննշան կլինի, իսկ ստորգետնյա ջրերից սնվող հիմնական 

հոսքի կրճատումը կլինի ցածր` մոտ 2%: Այս գործոններից ելնելով, ազդեցության 

ուժգնությունը համարվում է ցածր:   

 

Հնարավոր ազդեցությունները սահմանվել են հարակից Որոտանի ջրհավաքի 

սանդղակային գնահատման օգտագործմամբ` պայմանով, որ տվյալ նախնական 

սակավ հոսքի հաշվարկը կատարվել է նմանատիպ հիդրոերկրաբանական 

պայմանների համար:  Սա ներառում է հոսքի կետային չափուներից և 

շարունակական մոնիտորինգից ստացված տվյալները: Որպես հղումային կետեր 

են օգտագործվել նաև ջրամբարի գործարկման ոչ պաշտոնական տվյալները: 
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Արփայի հոսքի երկարաժամկաետ տվյալների  և Կեչուտի ջրամբարի 

կարգավորման ու շահագործման վերաբերյալ տեղեկատվության  բացակայության 

պայմաններում օգտագործվել է 4.9.4  (երկարաժամկետ տվյալներ) և 4.9.5 (Սակավ 

հոսքի և բնապահպանական հոսքի պայմաններ) գլուխներում ուրվագծված Արփա 

գետի սակավ հոսքի գնահատման մոտեցումը:  

 

Փակման նախնական շրջանում հորդառատ անձրևների ժամանակ, ԿՏՀ 

կուտակման ավազանի ջրերը ջրթափի միջոցով կարող են լցվել հոսանքն ի վար, 

սակայն, առկա ջրերի մեծ ծավալի հետ միախառնման հետևանքով բոլոր ջրերը 

նոսրանալու են: Փակման նախնական շրջանում հորդառատ անձրևների 

կառավարման համար օգտագործվելու են նաև անձրևաջրերի ավազանները: 

Ելնելով անձրևաջրերի ավազանների և ԿՏՀ կուտակման ավազանի նախագծային 

ստանդարտներից, ազդեցության ուժգնությունը համարվել է ցածր:   Փակման 

փուլի ավարտին ավազանները հեռացվելու են:  

ԿՏՀ և ԴԱԼ հանգույցներից և ստորգետնյա ջրերի հոսքից արտահոսքերի 

ազդեցությունները նկարագրվում են 6.9 գլխում:  

 

ԴԱԼ-ից ստորգետնյա ջրեր հասնող ցանկացած արտահոսք ցրված հոսելու է դեպի 

հյուսիս-արևմուտք` Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի տակով դեպի Կեչուտի 

ջրամբարից ներքև Արփա գետ:  ԿՏՀ հանգույցից ցանկացած արտահոսք, որը չի 

կուտակվել և  ջրերի կառավարման համակարգ չի մտել հոսելու է  դեպի 

արևմուտք` Արփա գետ: Ծրագրի արտահոսքերի գումարային ազդեցությունները  

գնահատվել են ԴԱԼ և ԿՏՀ հանգույցներից ներքև Արփա գետի վրա գտնվող  

AW009 կայանում: Միակ փոփոխությունը կապված է լիենլու նիտրատի 

կոնցենտրացիայի հետ, որը սակայն չի գերազանցի ՍԹ կոնցենտրացիաները, իսկ 

փոփոխությունը չափելի չի լինի ելակետային մակարդակների համեմատությամբ: 

Ելնելով կանխատեսված ազդեցություններից, ուժգնությունը աննշան կլինի: 

Արփա գետից հանքի շահագործման փուլում պահանջվող աշխատանքային ջրի 

ջրառի հետ առնչվող ազդեցությունը պայմանավորված կլինի Արփա գետի այս 

հատվածի բոլոր ջրօգատգործողների հետ (Գլուխ 6.10.7). ՇՄԿ (Հավելված 8.12) 

պլանը պահանջում է Արփա գետի հոսքի շարունակական մոնիտորինգը, որը 

պետք է զուգակցվի ջրի հոսքի վրա Կեչուտի ջրամբարի գործարկման 

ազդեցության մշտադիտարկման հետ:  

 

Գնդեվազի  ջրամբար  
Փակման ընթացքում փոխակրիչի ենթակառուցվածքը վերացվելու է, իսկ 

Գնդեվազի  ջրամբարի  ջրհավաքով անցնող մոտեցնող ճալնապարհները 

վերականգնվելու են: Նստեցման ավազանները պահպանվելու են մինչև 

ենթակառուցվածքի հեռացումը և բուսականության հիմնումը:  Փակման և  հետ-

փակում շրջանում Գնդեվազի  ջրամբարի ջրի որակի ու քանակի ազդեցության 

ուժգնություն համարվում է աննշան: 
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Գնդեվազի ջրանցք  
 

Ծրագրի կոնտակտային ջրերը, ներառյալ` ԴԱԼ-ինը, ինքնահոս խողովակաշարի 

միջոցով եզրային ավազանից հոսելու են դեպի ԿՏՀ կոնտակտային ջրերի 

ավազաններ:  Դրենաժային համակարգը ազդեցության է ենթարկվելու 

շահագործման և փակման փուլերի ընթացքում. Այսինքն, ԴԱԼ արտահոսքը 

հոսելու  է կոնտակտային ջրերի կուտակման ավազաններով և կամ 

օգտագործվելու  է ԿՏՀ ջրերի մաքրման կամ անցնելու  է ԴԱԼ ՊՋՄ համակարգով 

(շահագործման 4-րդ տարվանից հետո): ԿՏՀ փակումից հետ, ԴԱԼ արտահոսքը 

մաքրվելու  է ՊՋՄՀ-ում:  

 

Արտահոսքի ջրի որակի շարունակական մոնիտորինգն իրականացվելու է ՄՋԿՊ 

և ՇՄԿՊ շրջանակներում: Ելնելով վերոհիշյալից, Գնդեվազի ջրանցք ում ջրի 

որակի վրա ազդեցության ուժգնությունը համարվում է ցածր:  

 

Դարբ գետի վտակներ, Դարբ գետ և Խոնավ տարածքների ավազաններ, ներառյալ` 
Բենիկի լճակ  
Հանքահումքի փոխակրիչի միջանցքի վերին հատվածը, հանքատար 

ճանապարհները, բացահանքերն ու ջարդիչը գտնվում են  Դարբ գետի վտակների 

վերին հոսանքում: Փակման ընթացքում փոխակրիչը և բացահանքերի ջարդիչի 

ենթակառուցվածքը վերացվելու և հեռացվելու են:  Լցափակված Տ/Ա 

բացահանքերի տարածքից արտահոսքը   (Նկար  6.10.3) խողովակների միջոցով 

նախատեսվում է տեղափոխել դեպի գոյություն ունեցող  ջրհավաք: Մերկայցած և 

վերակուլտիվացված (Էրատո և հարավային Արտավազդես) լանջերից 

արտահոսքերը բացահանքի հատակից ներթափանցելու են  Ստորգետնյա ջրեր: 

Փակման ընթացքում Դարբի վտակների ջրհավաք տարածքի ակնկալվող 

կրճատումը լինելու են նվազագույն  (ամբողջի <1%): Վտակների ակունքիում 

մշտահոս աղբյուրների հոսքեր (ԾՄ 2,300 մ-ից բարձր) կարող են առանձին 

աղբյուրների դեպքում մինչև 20%  նվազել, որի արդյունքում սակավաջաուր հոսքի 

ժամանակ կդիտվի հոսքի էական նվազում, սակայն, մշտահոս աղբյուրներից 

սնվող հիմնական հոսքի ընդհանուր կրճատումը Ծրագրի տարածքում բոլոր 

վտակների համար կազմելու է 1%: Բացահանքերի փակման վերլուծության 

արդյունքները (Golder, 20149) ցույց են տալիս, որ  հետ-փակման շրջանում 

բացահանքեչում բաց ջրային մարմիններ չեն զարգանա:  

 

Դարբի վրա ազդեցության ուժգնություն  համարվում է  աննշան, որը 

պայմանավորված է  այն հանգամանքով, որ Դարբից հոսանքն ի վար ջրհավաքի 

չափերը պաշտպանում են  ջրհավաքի կրճատումից: Դարբ գետի վտակների վրա 

ազդեցության ուժգնությունը համարվում է ցածր, քանի որ վտակների հիմնական 

հոսքի վրա ազդող աղբյուրների ընդհանուր հոսքի կրճատումը սակավաջուր 

հոսքի շրջանում կազմելու  է մոտ 1%: Բենիկի լճակից վերև  3 խոնավ 

տարածքների ավազանները սնող  մակերևութային ջրերի ջրհավաքի մինչև 10% 

կրճատումը մշտական բնույթ կկրի և պայմանավորված  է Էրատո և հարավային 
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Արտավազդես բացահանքերի հետ: Այդ պատճառով, ջրի քանակի տեսանկյունից 

ազդեցությունների ուժգնությունը լինելու է  ցածր:   

  

Ստորգետնյա ջրեր մոդելավորումը (Golder, 20146) ցույց է տալիս, որ 

բացահանքերի արտահոսքերը հոսելու են  դեպի Որոտան և Դարբ: 

Մոդելավորուման արդյունքներից կարելի է ենթադրել, որ Դարբ գետում` Դարբի 

1-ին մոնիտորինգային կայանի շուրջ ակնկալվում է նիտրատի և լիթիումի 

կոնցենտրացիաների (ՍԹ կոնցենտրացիաները չգերազանցող)  չափելի 

բարձրացումը: Ազդեցությունների առավելագույն ուժգնությունը դիտարկվելու  է 

փակումից 20 տարի հետո և դրանք կլինեն մշտական (Golder, 201410):   Դարբ 

գետին սպառնացող ազդեցության ուժգնությունը ցածր է:  

 

Դեպի աղբյուրներ արտահոսքերը ներկայացված են ստորգետնյա ջրերի 6.9  

գլխում (Նկար  6.9.4: աղբյուրների ջրհավաք տարածքների օգտագործումը 

բացահանքերի ռիսկերի գնահատման մեջ), ինչպես նաև ընդգծված են 1-ն (MP4-ից 

վերև), 3-րդ (AW064 –ից վերև, Բենիկի լճակ (AW019)) և 7-րդ (AW004-ից վերև) 

ջրհավաքներում սակավաջուր սեզոնային հոսքերի ժամանակ որոշ տարրերի 

դիտարկված բարձր  կոնցենտրացիաները: ՍԹ կոնցենտրացիաները գերազանցող 

որոշիչ պարամետրերը հետևյալներն են. 

 Ջրհավաք   1 - Բերիլլիում, կոբալտ և մոլիբդեն  

 Ջրհավաք   3 –Սուլֆատ, բերիլլիում, կոբալտ, մոլիբդեն և նիտրատ 

 Ջրհավաք   7 – Բերիլլիում և կոբալտ  

Ջրհավաքները ցուցադրված են ստորգետնյա ջրերին վշնվիրված 6.9 գլխի 6.9.3 

նկարում: Յուրաքանչյուր վտակին սպառնացող ազդեցությունները գնահատվել են 

աղբյուրի հոսքի և դրանցից ներքև ելակետային հոսքերի միախառնման միջոցով: 

ՍԹԿ II ստանդարտները գերազանցող արդյունքները ներկայացված են 6.10.10 

աղյուսակում:  AW064 և AW004 կետերում կոբալտի ելակետային 

կոնցենտրացիաները գերազանցել են ՍԹ կոնցենտրացիաները և փակումից հետո 

կանխատեսվում է դրանց էլ ավելի բարձրացում: AW064 կետում երկարաժա.մկետ 

ազդեցությունը համարվում է չափավոր, իսկ AW004 կետում` ցածր: Հոսանքն ի 

վար Դարբի հետ միախառնման արդյունքում ազդեցությունները կլինեն աննշան: 

Գնահատման մեջ օգատգործվել են միջին ելակետային կոնցենտրացիաները: 
Աղյուսակ 6.10.10: Դարբի վտակների կանխատեսված որակ  

 
Դարբ գետի վտակ/ ջրհավաքի 3   

(AW064) 

Դարբ գետ վտակ/ Ջրհավաք   

7 (AW004) 

Քիմիական տարր Կոբալտ Կոբալտ 

ՍԹԿ (մգ/լ) 3.60E-04 3.60E-04 

Ելակետային (մգ/լ) 9.00E-04 2.24E-03 

ազդեցություն – վտակների ջրի որակի (մգ/լ) 1.72E-03 2.60E-03 

Երկարաժամկետ ազդեցություններ (մգ/լ) 1.15E-03 2.28E-03 

 

                                                      
10 Տեխնիկական հավելված 6.9.3 - Golder Associates, 2014թ.e. Բացահանքերի զարգացման արդյունքում 

ստորգետնյա ջրերի որակին սպառնացող ազդեցությունների գնահատում: Օգոստոս  2014թ. Հղում 

14514150095.512 
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Բացահանքերից արտահոսքերը  Դարբի վտակների ակունքում ազդելու են աղբյուրների 

վրա (Ջրհավաք 3), որոնք ներառում են 4 խոնավ տարածքների ավազանները ներառյալ`  

Բենիկի լճակը (ելակետային մոնիտորինգի դիտակետ AW019): ՍԹ կոնցենտրացիաները 

գերազանցող ջրի որակական պարամետրերը ներկայացված են 6.10.11 աղյուսակում:  

 
Աղյուսակ 6.10.11: Հետ-փակման շրջանում Բենիկի լճակ ջրի որակի կանխատեսումներ    

 Բերիլլիում  Կոբալտ  Նիտրատ Սուլֆատ Անագ  

ՍԹԿ (մգ/լ) 0.000038 0.00036 2.5 16.04 0.00008 

 Ջրհավաք   3 Tributary to Դարբ  (AW019) 

Ջրհավաք  3- Բենիկի լճակի ելակետայի* 

(AW019) (մգ/լ) 
0.0002 0.00078 1.66 10.9 Not tested 

Ջրհավաք 3- Բենիկի լճակ ի վրա 

ազդեցություն (մգ/լ) 
0.00038 0.0096 3.66 20.03 0.00018 

Ջրհավաք 3- Բենիկի լճակի վրա 

երկարաժամկետ ազդեցություն (մգ/լ) 
0.00033 0.0071 2.78 19.27 0.00018 

Ծանոթագրություն. 

*միջին ելակետային արժեք 

 

Կանխատեսվում է բերիլլիումի և կոբալտի միջին ելակետային արժեքները 

գերազանցող կոնցենտրացիաների բարձրացում, սակայն դրանք արդեն 

գերազանցում են 2-րդ կատեգորիայի ՍԹ կոնցենտրացիաները:  Կանխատեսվում 

է նիտրատի և սուլֆատի ելակետային  կոնցենտրացիաների ՍԹԿ 

ստանդարտների գերազանցում: Անագի կոնցենտրացիան գերազանցելու  է ՍԹԿ 

ստանդարտը, սակայն ելակետային տվյալների բացակայության պատճառով 

համեմատություն չի կարող կատարվել: Ելնելով կանխատեսվող 

ազդեցություններից ուժգնությունը  բարձր է լինելու: 

 

Որոտան գետի վտակներ , Որոտան գետ և Սպանդարյանի ջրամբար  
Վերևում Դարբի համար քննարկված փակման գործողությունները կիրառելի են 

նաև Որոտան գետի  ջրհավաքի նկատմամբ: Վերևում Դարբի համար քննարկված 

ջրի որակի պարամետրարը նույն են նաև Որոտան գետի  ջրհավաքի համար, 

այսիսնքն`ջրի որակի վրա ակնկալվում է աննշան ազդեցություն, իսկ վտակների 

վրա ուժգնությունը լինելու է ցածր,  որը պայմանավորված  է դեպի վտակներ 

մշտահոս աղբյուրների հոսքի կրճատմամբ և բացահանքերի զարգացման 

արդյունքիում ջրհավաքի տարածք նվազմամբ:Սպանդարյանի ջրամբարի և 

Ամուլսարի միջև հեռավորությունը բավականին մեծ է, հետևաբար ջրհավաք 

տարածքի կորուստներն անէական կլինեն: Սպանդարյանի ջրամբարին 

սպառնացող ազդեցություններն աննշան  կլինեն:  

 

 

Բացահանքերից  ստորգետնյա ջրերի արտահոսքերը հոսելու են դեպի Որոտան  և 

Դարբ գետեր:  

Միակ կանխատեսված չափլի ազդեցությունը Որոտանի վրա լիթիումի, 

նիտճրատի ու սուլֆատի կոնցենտրացիաների թույլ բարձրացումն է (Golder, 

201410), որոնք չեն գերազանցի ՍԹԿ արժեքները: Բացի այդ, Որոտանին վրա 

զդեցությունների տեսանկյունից հաշվի է առնվել միայն հիմնական հոսքը` 

անտեսելով հոսքի սեզոնային տատանումները: Որոտանի վրա ակնակլվող 
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ազդեցությունները կլինեն թույլ:  

 

Դեպի հարակից աղբյուրներ հոսող արտահոսքերը քննարկված են 6.9 գլխում, իսկ 

2-րդ և 5-րդ ջրհավաքներում ՍԹԿ ստանդարտները գերազանցող պարամետրեր 

չեն հայտնաբերվել: Դեպի Ամուլսարի արևելյան կողմ հոսող ջրհավաքների 

նոսրացումը չի հանգեցնի հոսանքն ի վար ջրի որակի էական փոփոխությունների 

և պարամետրերը չեն գերազանցի ՍԹԿ արժեքները: Հիմնվելով այս գործոնների 

վրա, կանխատեսվող ազդեցությունը լինելու է  աննշան:  

 

Որոտան գետի վրա ակնկալվող ազդեցության աղբյուրները դրանից ներքև 

նոսրանալու են մինչև այն մակարդակը, որի դեպքում Սպանդարյանի ջրամբարի 

ջրի որակի պարամետրերի չափելի փոփոխություններ չեն արձանագրվի: 

Ազդեցությունը լինելու է աննշան:  

 

Որոտանի ջրհավաք ավազան ի և Կեչուտի վտակների խոնավ տարածքներ   
Փակման ընթացքում Որոտան գետի և դրա վտակների հարևանությամբ 

տեղակայված խոնավ տարածքների վրա ակնկալվող ազդեցությունները թույլ են 

լինելու: Ակնկալվում է խոնավ տարածքները սնող ստորգետնյա ջրերի  հոսքի 

փոքրածավալ կրճատում (2%), իսկ բացահանքերի զարգացման արդյունքում 

մակերևութային ջրեր ջրհավաք տարածքի ակնկալվող կրճատումը կկազմի 

ընդհանուր վտակի տարածքի 1%-ը: Որակի վրա ազդեցությունը համարվում է 

թույլ, որը պայմանավորված է խոնավ տարածքները սնող բացահանքերի 

արտահոսքերի  հետ:  

 

ԴԱԼ տեղամասի տարածքի խոնավ տարածքը անվերադառնալիորեն կվերանա, 

սակայն ելակետային էկոլոգիական պայմանների ուսումնասիրության 6.11 

բաժնում ներկայացված են  Ծրագրի տարածքի խոնավ տարածքներում առկա 

համարժեք այլ կենսամիջավայր, այդ պատճառով ազդեցությունը համարվում է 

չափավոր: 

Ազդեցությունների, ուժգնության, ազդեցության նշանակության և ծավալի 

կարևորության ամփոփագիրը ներկայացված  է Աղյուսակ  6.10.12-ում:  

Բենիկի լճակի և դրանից վերև գտնվող 3 խոնավ տարածքների ավազանների 

(Խոնավ տարածքների ավազաններ  within Դարբի վտակներ  including Բենիկի 

լճակ) վրա ազդեցությունը դասակարգվում է որպես էական ազդեցություն: Այս 

ազդեցությունների մեղմմանն ուղղված ռազմավարական միջոցառումները 

ներկայացված են 6.10.8 բաժնում: Ընկալիչ դիտարկված մնացած մակերևութային 

ջրերի վրա ազդեցությունը համարվել է անէկան:  
 

 
Աղյուսակ  6.10.12: Մակերևութային ջրերի վրա հնարավոր ազդեցություններվ  Impacts (Փակման և  հետ-փակման փուլեր)և էական ազդեցություններ  

(նախագծային մեղմման միջոցառումների դիտարկմամբ) 

Ընկալիչ  
Ընկալիչի 

զգայունություն   
Հնարավոր ազդեցություն  

Ազդեցության 

ուժգնություն  

Ազդեցության 

նշանակություն  

Նշանակության 

ծավալ  

Կեչուտի 

ջրամբարի 

վտակներ  

Միջին  

Ջրհավաքի արտահոսքերի ու աղբյուրների հոսքի կրճատման 

արդյունքում հոսքի փոփոխություն 
Ցածր  Թույլ  Ոչ էական  

Վերակուլտիվացման ընթացքում նստվածքների վթարային 

չվերահսկվող արտահոսքի  կամ ԴԱԼ  ջրի պասիվ մաքրման 
Ցածր  Թույլ  Ոչ էական  



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6    
 

ZT520088 

Մայիս 2016թ. 

Տարբերակ 10 (նախագիծ) Էջ 48 

 

Աղյուսակ  6.10.12: Մակերևութային ջրերի վրա հնարավոր ազդեցություններվ  Impacts (Փակման և  հետ-փակման փուլեր)և էական ազդեցություններ  

(նախագծային մեղմման միջոցառումների դիտարկմամբ) 

Ընկալիչ  
Ընկալիչի 

զգայունություն   
Հնարավոր ազդեցություն  

Ազդեցության 

ուժգնություն  

Ազդեցության 

նշանակություն  

Նշանակության 

ծավալ  

համակարգի արդյունավետության անկման հետևանքով ջրի 

որակի անկում 

Կեչուտի 

ջրամբարից 

հոսանքն ի վար 

Արփա գետ  

Միջին  

Ջրհավաքի արտահոսքերի կրճատման արդյունքում հոսքի 

փոփոխություն 
Ցածր  Թույլ  Ոչ էական  

Վերակուլտիվացման ընթացքում նստվածքների վթարային 

չվերահսկվող արտահոսքի,  փակման  ժամանակ ԿՏՀ և ԿՏՀ 

ամբարման ավազաններից բացթողումների կամ ԴԱԼ  ջրի 

պասիվ մաքրման համակարգի արդյունավետության 

անկման հետևանքով ջրի որակի անկում 

Ցածր  Թույլ  Ոչ էական  

Կեչուտի 

ջրամբարից 

հոսանքն ի վար 

Արփա գետ  

Թույլ  

Ջրհավաք տարածքի կրճատման և գարնանային ձնհալի 

նվազման արդյունքում հոսքի կրճատում 
Ցածր  Աննշան  Ոչ էական  

Վերակուլտիվացման ընթացքում նստվածքների վթարային 

չվերահսկվող արտահոսքի արդյունքում ջրի որակի անկում 
Աննշան  Աննշան  Ոչ էական  

Արփա գետի 

վտակներ   ԿՏՀ 

տարածք  

Թույլ  

Ջրհավաքի արտահոսքերի ու աղբյուրների հոսքի կրճատման 

արդյունքում հոսքի փոփոխություն 
Չափավոր  Թույլ  Ոչ էական  

Վերակուլտիվացման ընթացքում նստվածքների վթարային 

չվերահսկվող արտահոսքի,  փակման  ժամանակ ԿՏՀ և ԿՏՀ 

ամբարման ավազաններից բացթողումների կամ ԴԱԼ  ջրի 

պասիվ մաքրման համակարգի արդյունավետության 

անկման հետևանքով ջրի որակի անկում 

Ցածր  Աննշան  Ոչ էական  

Դարբ գետ  Միջին  

Ջրհավաք տարածքի կրճատման և գարնանային ձնհալի 

նվազման արդյունքում հոսքի կրճատում 
Աննշան  Աննշան  Ոչ էական  

Բացանքերից աղբյուրներ հանքարդյունաբերական ջրերի 

ներթափանցման արդյունքում ջրի որակի անկում  
Ցածր  Թույլ  Ոչ էական  

Դարբ գետի 

վտակներ  
Թույլ  

Ջրհավաք տարածքի կրճատման և գարնանային ձնհալի 

նվազման արդյունքում հոսքի կրճատում 
Ցածր  Աննշան  Ոչ էական  

Բացանքերից աղբյուրներ հանքարդյունաբերական ջրերի 

ներթափանցման արդյունքում ջրի որակի անկում 
Չափավոր  Թույլ  Ոչ էական  

Որոտան գետ  Միջին  

Ջրհավաք տարածքի կրճատման և գարնանային ձնհալի 

նվազման արդյունքում հոսքի կրճատում 
Աննշան  Աննշան  Ոչ էական  

Բացանքերից աղբյուրներ հանքարդյունաբերական ջրերի 

ներթափանցման արդյունքում ջրի որակի անկում 
Աննշան  Աննշան  Ոչ էական  

Որոտան գետի 

վտակներ 
Թույլ  

Ջրհավաք տարածքի կրճատման և գարնանային ձնհալի 

նվազման արդյունքում հոսքի կրճատում 
Ցածր  Աննշան  Ոչ էական  

Բացանքերից աղբյուրներ հանքարդյունաբերական ջրերի 

ներթափանցման արդյունքում ջրի որակի անկում 
Ցածր  Աննշան  Ոչ էական  

Կեչուտի ջրամբար  Բարձր  

Ջրհավաքի արտահոսքերի ու աղբյուրների հոսքի կրճատման 

արդյունքում հոսքի փոփոխություն 
Աննշան  Թույլ  Ոչ էական  

Վերակուլտիվացման ընթացքում նստվածքների վթարային 

չվերահսկվող արտահոսքի  կամ ԴԱԼ  ջրի պասիվ մաքրման 

համակարգի արդյունավետության անկման հետևանքով ջրի 

որակի անկում 

Աննշան  Թույլ  Ոչ էական  

Սպանդարյանի 

ջրամբար   
Բարձր  

Ջրհավաք տարածքի կրճատման և գարնանային ձնհալի 

նվազման արդյունքում հոսքի կրճատում 
Աննշան  Թույլ  Ոչ էական  

Բացանքերից աղբյուրներ հանքարդյունաբերական ջրերի 

ներթափանցման արդյունքում ջրի որակի անկում 
Աննշան  Թույլ  Ոչ էական  

Գնդեվազի 

ջրամբար  
Թույլ  

Ջրհավաք տարածքի կրճատման և գարնանային ձնհալի 

նվազման արդյունքում հոսքի կրճատում 
Աննշան  Աննշան  Ոչ էական  

Վերակուլտիվացման ընթացքում նստվածքների վթարային 

չվերահսկվող արտահոսքի  հետևանքով ջրի որակի անկում 
Աննշան  Աննշան  Ոչ էական  

Գնդեվազի ջրանցք  Միջին 

Ջրհավաք տարածքի կրճատման արդյունքում հոսքի 

նվազում 
Աննշան  Աննշան  Ոչ էական  

Էքստրեմալ անձրևների ժամանակ ԴԱԼ եզրային 

ավազանից պատահական անվերահսկելի 

արտահոսքերի արդյունքում  ջրի որակի անկում 
Ցածր Ցածր Ոչ էական 

Դարբի վտակների 

խոնավ 

տարածքների 

փոքր լճակներ, 

ներառյալ՝ Բենիկի 

լճակ 

Թույլ  

Ջրհավաք տարածքի կրճատման և գարնանային ձնհալի 

նվազման արդյունքում հոսքի կրճատում 
Ցածր  Աննշան  Ոչ էական  

Բացանքերից աղբյուրներ հանքարդյունաբերական ջրերի 

ներթափանցման արդյունքում ջրի որակի անկում 
Բարձր  Չափավոր  Significant 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6    
 

ZT520088 

Մայիս 2016թ. 

Տարբերակ 10 (նախագիծ) Էջ 49 

 

Աղյուսակ  6.10.12: Մակերևութային ջրերի վրա հնարավոր ազդեցություններվ  Impacts (Փակման և  հետ-փակման փուլեր)և էական ազդեցություններ  

(նախագծային մեղմման միջոցառումների դիտարկմամբ) 

Ընկալիչ  
Ընկալիչի 

զգայունություն   
Հնարավոր ազդեցություն  

Ազդեցության 

ուժգնություն  

Ազդեցության 

նշանակություն  

Նշանակության 

ծավալ  

Կեչուտի 

ջրամբարի 

վտակների խոնավ 

տարածքներ 

Միջին  

Ջրհավաք տարածքի և գարնանային հոսքի անկման 

արդյունքում հոսքի կրճատում 
Ցածր  Թույլ  Ոչ էական  

Բացանքերից աղբյուրներ հանքարդյունաբերական ջրերի 

ներթափանցման արդյունքում ջրի որակի անկում 
Ցածր  Թույլ  Ոչ էական  

Կեչուտի 

ջրամբարի 

վտակների խոնավ 

տարածքներ    

Թույլ  

Ջրհավաք տարածքի կրճատման և գարնանային ձնհալի 

նվազման արդյունքում հոսքի կրճատում 
Չափավոր  Թույլ  Ոչ էական  

Վերակուլտիվացման ընթացքում նստվածքների վթարային 

չվերահսկվող արտահոսքի  կամ ԴԱԼ  ջրի պասիվ մաքրման 

համակարգի արդյունավետության անկման հետևանքով ջրի 

որակի անկում 

Աննշան  Թույլ  Ոչ էական  

 
 

6.10.8 Մակերևութային ջրերի վրա ազդեցության մեղմման միջոցառումներ և 
մնացորդային ազդեցություններ  

Ազդեցություններ և մեղմման միջոցառումներ  
Հանգույցների նախագծերում և գործառնական ընթացակարգերում ներառված 

պատշաճ մեղմման միջոցառումների առկայության պարագայում որոշված 

ազդեցություններից շատերը կվերացվեն կամ կնվազեցվեն` մինչև ընդունելի 

մակարդակները:  

 

Ազդեցությունների գնահատման մեջ բացահայտված միակ կանխատեսված 

էական ազդեցությունը (Նախագծային մեղմման միջոցառումներ) կապված  է 

փակումից հետո բացահանքերից դեպի արևմուտք գտնվող  խոնավ տարածքների 

ավազանների ջրի որակի հետ  (ներառյալ` Բենիկի լճակ): Շինարարության կամ 

շահագործման փուլերում էկան ազդեցություններ չեն կանխատեսվել: Բերիլլիումի 

և կոբալտի հետ կապված ջրի որակի պարամետրերի փոփոխությունների 

ուժգնությունը բարձր է, իսկ նիտրատի և սուլֆատի կտրվածքով`  չափավոր: 

Տեղական երկրաբանական պայմաններում կոբալտն ու բերիլիումը բնականորեն 

հանդիպող տարրեր են (Բենիկի լճակում դրանց կոնցենտճրացիենրն արդեն 

գերազանցում են ՍԹԿ ստանդարտները) ևայս տարրերի կոնցենտրացիենրի 

բարձրացումը կապված է բացահանքերում որպես լցափակման նյութ 

օգտագործվող դատարկ ապարներում  մետաղների տեղաշարժման  հետ: Այս 

ազդեցությունները մեղմացվել են  Տիգրանես-Արտավազդես բացահանքի 

լցափակման ծածկաշերտի նախագծման միջոցով, սակայն չեն կարող 

ամբողջությամբ վերացվել` անի որ այս քիմիական տարրերը  բացահանքերի 

տարածքում և խոնավ տարածքները սնող մշտահոս աղբյուրների մեջ 

բնականորեն առկա են: 

 

 

Լրչացուցիչ մեղմման միջոցով, լցափակված Տ/Ա բացահանքի տարածքից 

արտահոսքը, ըստ հնարավորության, ուղղորդվելու է դեպի խոնավ տարածքների 

ավազաններ: 

 

Սակայն այս միջոցառումները սակավաջուր հոսքի պայմաններում կարող են ոչ 

ամբողջությամբ  կրճատել  այս ազդեցությունները: Հետ-փակման շրջանում 
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լրացուցիչ միջոցառումների արդյունավետության գնահատման համար 

կիրառվելու է մոնիտորինգ:   

 

Այլ լրացուցիչ մեղմման միջոցառումներ չեն առաջարկվում, քանի որ բարձր 

ազդեցություն ունեցող ջրի որակի պարամետրերն արդեն գերազանցում են 

սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները: Ջրային կենսամիջավայրի վրա 

ազդեցությունների մեղմման միջոցառումները կամ համապատասխան 

փոխհատուցման տարբերակները քննարկված են 6.11 գլխում 

(կենսաբազմազանություն): 

 

Կեչուտի Վտակներում   (ԴԱԼ  տարածք) խոնավ տարածքները և ԿՏՀ վտակները 

ներառող ընկալիչների վրա թույլ ազդեցությունները սահմանվել են, սակայն 

համարվում են անէկան: Սյդ պատճառով, այս տեղանքների համար մեղմման 

միջոցառումներ չեն նախագծվել:  

 

Ընկալիչ դիտարկված մակերևութային ջրերին առնչվող մեղմման միջոցառումները 

ներառվելու են ջրերի կառավարման պլան և ամփոփված են 6.10.13 աղյուսակում:  
 

Աղյուսակ 6.10.13: Մակերևութային ջրերի վրա ազդեցությունների մեղմման միջոցառումների ամփոփագիր  

Հնարավոր 

ազդեցություն 

Ազդեցության 

փուլ  

Տ
ե

ղ
ա

դ
ր

ո
ւթ

յո
ւն

  

Մեղմման միջոցառման նկարագրություն  
Պատասխանատ

ուներ  

Մակերևութային 

ջրերի 

աղտոտում  

նստվածքներով, 

քսայուղերով և 

այլ 

բաղադրիչներով  

Շինարարությ

ուն  

Բոլոր 

տարածքներ  

•  Նյութերի պահեստավորման և կիրառման նկատմամբ կիրառել 

բնապահպանական վերահսկիչ միջոցառումներ  

•  Իրականացնել էրոզիայի և նստվածքների կառավարման պատշաճ 

պլաններ  

Գեոթիմ , EPC 

Կապալառու  

Շրջակա 

միջավայր 

կոնտակտային 

ջրերի 

բեռնաթափում  

Շահագործում 

և հետ-

փակում 

ԿՏՀ և ԴԱԼ  

•  Շահագործման ընթացքում կոնտակտային ջրերի զրոյական 

արտահոսքեր   

•  Շահագործման 4-րդ տարվանից հետո և ԿՏՀ փակումից հետո, ըստ 

անհրաժեշտության ԴԱԼ կոնտակտային ջրերի պասիվ մաքրում 

•    ԿՏՀ ցամաքեցման ժամանակ ջրերի ակտիվ մաքրում: Փակման 

նպատակով ԿՏՀ պասիվ ջրամքարման համակարգը կառուցվելու  է 

անձրևաջրերի կուտակման ավազանների վերօգտագործման միջոցով  

•  Ցիանիդի կառավարման պլան   

Գեոթիմ  

Ոչ 

կոնտակտային 

ջրերի 

հետևանքով 

Որոտան և 

Արփա գետերի 

ջրի ցածր որակ   

Բոլոր փուլեր  
Բոլոր 

տարածքներ  

•  Նախքան բացթողնումը արտահոսքերի պատշաճ մաքրում և 

տեղավորում`  պատշաճ բնապահպանական վերահսկման 

միջոցառումների, ավազանների և այլն 

•  Մակերևութային ջրերի կառավարման համակարգի  (ոչ 

կոնտակտային  water) այնպիսի չափեր, որպեսզի հնարավոր լինի 

տեղավորել աննախադեպ տեղումների/ծոնավ տարվա ավելցուկային 

քանակությունը 

•  Ապահովել հանքից հոսանքն ի վար ջրերի որակի պարբերական 

մոնիտորինգ 

Գեոթիմ , EPC 

Կապալառու  

Որոտան և 

Արփա գետերում 

անպատշաճ 

բնապահպանակ

ան հոսք   

Շահագործում 
Բոլոր 

տարածքներ 

•  Ջրառի սխեմայի հաստատման միջոցով ապահովել, որ գետերից 

կատարվող ջրառը բացասաբար չազդի գետերի վրա  
Գեոթիմ  
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Մնացորդային ազդեցության գնահատում 

Մնացորդային ազդեցությունները բխում են բացահանքերի արտահոսքերի 

ազդեցություններից: 6.10.13  աղյուսակում ներկայացված մեղմման 

միջոցառումները չեն փոխի 6.10.7 բաժնում նկարագրված ազդեցությունների 

նշանակությունը: Ի լրումն, մեղմման միջոցառումների բացթողումների 

արդյունքում մնացոչդային ռիսկերը կառավարվելու են զարգացման բոլոր փուլերի 

ընթացքում իրականացվող մոնիտորինգի շրջանակներում: Մակերևութային 

ջրերի մոնիտորինգը քննարկված է 6.10.9 բաժնում:  

Մակերևութային ջրերի որակին ու քանակին, ներառյալ` ջրային 

կենսամիջավայրին սպառնացող ազդեցությունները դիտարկված են 

կենսաբազմազանության գնահատման շրջանակներում(Գլուխ 6.11):  

 

6.10.9 Մոնիտորինգ 
Գնահատման գործընթացի արդյունքում որոշված մոնիտորինգային պահանջները 

ուրվագծվում են ստորև:  

 

Առաջարկվող մոնիտորինգային ծրագրերի մանրամասները ներառվելու են ջրերի 

կառավարման պլանում, իսկ շինարարության, շահագործման և հետ-փակման ն 

շրջանում հոսքի արագության և ջրի որակի մոնիտորինգն իրականացվելու է 

հետևյալ տեղանքներում.  

 

 Բացահանքերը շրջապատող աղբյուրներ և վտակներ ;  

 Վտակները նախքան Արփա, Դարբ  և Որոտան գետեր բեռնաթափումը; 

 Բացահանքերից դեպի արևմուտք  Բենիկի լճակ ; 

 Գնդեվազի  ջրամբար; 

 Ամուլսարից հոսանքն ի վար և վեր Որոտան և Արփա գետեր; 

 Շահագործման շարջանի բոլոր բեռնաթափման կետերը, այսինքն, 

նստեցման ավազանները; և  

 Բոլոր հիմնական հանգույցներից, ներառյալ`  ԿՏՀ և ԴԱԼ հանգույցներից 

ներքև ստորգետնյա և մակերևութային ջրեր և փակման ն շրջանում պասիվ 

մաքրման համակարգից բացթողնման կետեր:  

Մեղմման ռազմավարությունների արդյունավետության հաստատման համար 

ծպահանջվող մոնիտորինգի արդյուքները ներակայացված են  6.10.14 

աղյուսակում. 

 
Մակերևութային ջրերի մեղմացման միջոցառումների, մոնիտորինգի և աուդիտի ծրագիր և ընթացակարգեր  

Մոնիտորինգի 

մոտեցում 
Ելակետային 

Ինչպես ուրվագծվում է 4.8 գլխում, Ծրագրի տարածքի ելակետային տվյալների հիման վրա 

հայեցակարգային մոդելի ստեղծման նպատակով 2007 և 2015 թթ. իրականացվել է 

նախաշինարարական փուլի ելակետային մոնիտորինգ: Ելակետային ուսումնասիրությունների և 

ազդեցությունների գնահատման արդյունքում բացահայտվել են առաջարկվող հանքավայրի 

զարգացման ասպեկտների հետ կապված շինարարության, շահագործման և հետ-փակման ն 

փուլերում մոնիտորինգի կարիք ունեցող զգայուն ընկալիչներն ու հնարավոր ռիսկերը:  

Ջրի որակի ելակետային տվյալներն օգտագործվելու են ջրի որակի ազգային սատանդարտների 

հետ համատեղ (որտեղ կիրառելի է ՀՀ ՍԹԿ արժեքներ), որի նպատակը այն թիրախային 

ցուցանիշերի սահմանումն է, որոնց համեմատությամբ  շինարարության և շահագործման 

մոնիտորիգային տվյալները պետք է գնահատվեն:  
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Տարբերակ 10 (նախագիծ) Էջ 52 

 

Մակերևութային ջրերի մեղմացման միջոցառումների, մոնիտորինգի և աուդիտի ծրագիր և ընթացակարգեր  

 

Շինարարության և 

շահագործման 

փուլեր 

Շինարարության և շահագործման փուլերի ընթացքում մակերևութային և ստորգետնյա ջրերի 

մոնիտորինգի իրականցումը կշարունակվի և կանոնակարգերին համապատասխանելու 

նպատակով կհամեմատվի ելակետային տվյալների հետ, որի նպատակը ցանկացած ազդեցության 

ԲՍԱԳ գործընթացում կանխատեսված ազդեցությունների  համապատասխանության ստուգումն 

ու մակերևութային և ստորգետնյա ջրերի ընկալիչների վրա հնարավոր բացասական 

ազդեցությունների կանխատեսված պայմաններից շեղումների մասին նախազգուշացումն է 

(որտեղ հնարավոր է):  

 
Հետ-փակման ն 

փուլ 

Հետագա խնամքի նպատակով մակերևութային և ստորգետնյա ջրերի մոնիտորինգը պետք է 

շարունակվի հանքարդյունահանման աշխատանքների դադարեցումից և հանքավայրի 

շահագործման դուրս բերումից հետո:   

Էական ազդեցություններ  

Մակերևութային ջրերի հոսքի ռեժիմի 

փոփոխություն 

 Շինարարաության ընթացքում Ջրառի արդյունքում Որոտան գետի, իսկ շահագործման 

ընթացքում Արփա գետի հոսքի ռեժիմի փոփոխություն 

Մակերևութային ջրերի որակի 

փոփոխություն 

 Կոնտակտային ջրերի  բացթողնում  

 Ոչ կոնտակտային ջրերի  բացթողնում 

Կոնկրետ գործողություններ  

Կառավարման 

պլաններ 

Շինարարության Բնապահպանական Կառավարման Պլանը (ՇԲԿՊ) մշակվելու է «E-PCM» կապալառուի կողմից: 

Շինարարության արդյունքում տեղական ջրային միջավայրի վրա որքան հնարավոր է վտանգավոր ազդեցության 

նվազեցման նպատակով ՇԲԿ պլանում ներառվելու են մեղմացման գործընթացների լավագույն փորձը:  

Հանքավայրի Փակման ն և Ռեկուլտիվացիայի Պլանում (ՀՓՌՊ) ջրային ռեսուրսների կառավարումը սահմանվում է՝  

սկսած շինարարության փուլից մինչև հանքավայրի փակման ն պլանը, որպեսզի վերականգնման ժամանակ ջրային 

ռեսուրսները պահպանվեն այն չափով, որ հնարավոր լինի հասնել Պլանի նպատակներին:  

Ջրերի Կառավարման Պլանում (ՋԿՊ) տրվում է ջրի կառավարման նախագծի  ուրվագիծը, որը համապատասխանում է 

ջրային ռեսուրսներ թափվող կեղտաջրերի թույլատրելի սահմանային արտահոսքի չափաքանակներին: Ծրագրային 

գործողությունների արդյունքում տեղական և տարածաշրջանային մակերևութային ու ստորգետնյա ջրերի վրա 

ցանկացած բացասական ազդեցություն կանխելու նպատակով Պլանում առաջարկվում է մոնիտորինգի և մեղմացման 

միջոցառումների նախագիծ:  

Հոսակորուստների Կանխման և Արձագանքման Պլանում (ՀԿԱՊ) սահմանված են այն նյութերի կառավարման, 

վերահսկման և մոնիտորինգի միջոցառումները, որոնք կարող են աղտոտել ջրային պաշարները:  

 

Մոնիտորինգի և 

աուդիտի պլան 

2-րդ մակարդակի պլանները հիմնված են լինելու այն Տեխնիկական Ռեգլամենտների վրա, որոնք շինարարության, 

շահագործման և փակման ն փուլերի ընթացքում կապահովեն նմուշարկման և/կամ մոնիտորինգային վայրերի և 

գործընթացների վերաբերյալ հատուկ ուղեցույցներ:  3-րդ մակարդակի Տեխնիկական Ռեգլամենտները ներառում են 

հետևյալը.  

 Մակերևութային ջրերի մակարդակի մոնիտորինգ (շինարարության, շահագործման և հետ-փակման ն փուլեր).  

Որոտան, Արփա և Դարբ գետերի ու դրանց վտակների վրա (ելակետային մոնիտորինգային ցանցի մի մաս) որոշված 

վայրերում կետային և շարունակական մոնիտորինգի իրականացման ընթացակարգեր:  

 Մակերևութային ջրերի հոսքի մոնիտորինգ (շինարարության, շահագործման և հետ-փակման ն փուլեր).  Որոտան, 

Արփա և Դարբ գետերի ու դրանց վտակների վրա (ելակետային մոնիտորինգային ցանցի մի մաս) որոշված 

վայրերում հոսքի կետային մոնիտորինգի իրականացման ընթացակարգեր 

 Մակերևութային ջրերի որակի մոնիտորինգ (շինարարության, շահագործման և հետ-փակման ն փուլեր). դաշտային 

պայմաններում (in situ)  վերլուծության և (ex situ) լաբորատոր վերլուծության նպատակով Որոտան, Արփա և Դարբ 

գետերի ու դրանց վտակների վրա (ելակետային մոնիտորինգային ցանցի մի մաս) որոշված վայրերում 

մակերևութային ջրերի նմուշարկման ընթացակարգեր 

 Բացթողնվող ջրի որակի մոնիտորինգ (շահագործման փուլ):  նախքան ընդունող ջրահոսքեր բացթողնումը  ՋՄԿ, 

բուֆերային և անձրևաջրերի ավազանների, Գնդեվազի ջրամբարի ջրի որակի in situ  վերլուծության և ex situ 
լաբորատոր վերլուծության իրականացում՝  որոշելու համար, թե ջրի որակը համապատասխանում է սահմանված 

թիրախային համապատասխան ցուցանիշներին, թե նախքան բացթողնումը հավելյալ մաքրում է անհրաժեշտ 

իրականացնել:   

 Օդերևութաբանական տվյալների հավաքագրում (շինարարության և շահագործման փուլեր).  տեղական 

օդերևութաբանական տվյալների հավաքագրման ընթացակարգեր:  Հավաքագրված տվյալներն օգտագործվելու են 

շինարարության և շահագործման փուլերի ընթացքում ելակետային մոդելի մշակման և համապատասխան 

մակերևութային ջրերի տվյալների հավաքակազմերի ստուգաչափման նպատակով:  

Մակերևութային ջրերի մոնիտորինգի 

ստանդարտ վարման կարգը 
Ռազմավարության Մոնիտորինգ 

Մակերևութային 

ջրերի հոսք 

Ծրագրի տարածքի 

ջրհավաք 

ավազանի 

ջրահոսքեր 

Հոսքի ռեժիմի վրա հանքավայրի զարգացմանը 

վերագրվող ազդեցության ծավալի  (առկայության 

դեպքում) գնահատման նպատակով 

մոնիտորինգի իրականացում: Չափման 

ջրթափերը պետք է տեղադրվեն որտեղ 

հնարավոր է, ընտրված վայրերում՝ այս չափման 

կետրից յուրաքանչյուրի համար փուլ-հոսք 

հարաբերությունը  որոշելու նպատակով, որի 

նպատակը տվյալ մակարդակի տվյալների 

փոխակերպումն է հոսքի ծավալի (որը թույլ է 

տալիս հոսքի ծավալները վերահսկել  իրական 

ՋԿՊ-ում նշված տեղանքներում հոսքի 

շարունակական մոնիտորինգ՝ չափման 

ջրթափերի և տեղադրված ճնշումային 

ձևափոխիչների օգտագործմամբ: 

Ելակետային ուսումնասիրության փուլի 

ընթացքում ձեռքի մղիչով հոսքի ամենամսյա 

կետային չափումները շինարարության և 

շահագործման փուլերի ընթացքում պետք է 

իրականացվեն ավելի հաճախ:  

Տվյալների երկարաժամկետ բանկը վարում է  

շրջակա միջավայրի պաշտպանության գծով 
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Մակերևութային ջրերի մեղմացման միջոցառումների, մոնիտորինգի և աուդիտի ծրագիր և ընթացակարգեր  

ժամանակում, և հաշվարկել աղտոտիչների 

ընդհանուր հոսքը): Տվյալները նաև 

օգտագործվելու են ցանակցած մաքրված ջրի 

բացթողնման առավելագույն հոսքի վերահսկման 

նպատակով:  

կառավարիչը:   

 

Բացթողնվող/ 

արտահոսող ջրի 

որակ 

ՋՄԿ, բուֆերային 

ավազան, 

վթարային և 

անձրևաջրերի  

ավազաններ և 

Գնդեվազի 

ջրամբար 

Շահագործման փուլի նախնական շրջանում ջրի 

որակի պարամետրերի մոնիտորինգի 

իրականացում, որի նպատակը թիրախային 

արժեքների նկատմամբ տրիգերային/խթանող 

մակարդակների որոշումն է (ինչպես ուրվագծված 

է ՋԿՊ 7.2. բաժնում):  

pH արժեքի, ջերմաստիճանի, պղտորության 

և էլեկտրահաղորդականության 

ավտոմատացված in situ (տեղում) 
մոնիտորինգի իրականացում՝ 

ավտոմատացված  անալիզատորների 

օգտագործմամբ (անհրաժեշտության 

դեպքում կատարվում է բնական ջրահոսքեր 

թափանցող  ցանկացած արտահոսքից և 

լրացվում է ձեռքով կատարվող 

չափումներով): Շահագործման առաջին 

երեք ամիսների ընթացքում պետք է 

իրականացվի շաբաթական կտրվածքով, 

ապա՝ ամսական կտրվածքով: Պղտորության 

դիտանցը պետք է իրականացվի որպես 

ընդհանուր կախված մասնիկների 

ցուցանիշի տեղակալիչ/փոխարինիչ:  Այս 

երկու պարամետրերի միջև 

հարաբերությունը պետք է որոշվի 

մոնիտորինգի սկզբնական ամիսների 

ընթացքում: Տվյալների երկարաժամկետ 

բազայում ներմուծվող տվյալները 

հավաքագրելու է շրջակա միջավայրչի 

պաշտպանության գծով կառավարիչը:   

 

ՋՄԿ պոմպի 

թափման կետում 

մաքրված 

արտահոսքերի 

որակը  

Արտահոսքերի սահմանափակումների 

համապատասխանության նպատակով 

շահագործման փուլի ընթացքում ջրի որակի 

մոնիտորինգի իրականացում:  

pH արժեքի, ջերմաստիճանի, պղտորության 

և էլեկտրահաղորդականության 

ավտոմատացված in situ մոնիտորինգի 

իրականացում՝ ավտոմատացված  

անալիզատորների օգտագործմամբ: 

Ստորգետնյա ջրերի նմուշներում 

լաբորատոր վերլուծության ենթակա 

պարամետրերը ներառում են վերը նշված 

պարամետրերի կազմը, ներառյալ՝ Լուծված 

թթվածնի, նավթի ընդհանուր 

հիդրոկարբոնների, յուղերի, քսանյութերի և 

ընդհանուր կախված մասնիկների 

պարամետրերը: Շահագործման առաջին 

երեք ամիսների ընթացքում մոնիտորինգը 

պետք է իրականացվի շաբաթական 

կտրվածքով, ապա պետք է վերանայվի: 

Տվյալները պետք է հավաքվեն տվյալների 

երկարաժամկետ բազայում, ապա 

համեմատվեն  թիրախային 

արժեքների/համապատասխան ՍԹԿ 

ստանդարտների հետ:  

Մակերևութային 

ջրերի որակ 

Արփայի 

վերահսկման կետ 

Արտահոսքերի սահմանափակումների 

համապատասխանության նպատակով 

շահագործման փուլի ընթացքում վերահսկման 

թիրախային կետում (ջրի թափման կետից 500մ 

ներքև) ջրի որակի մոնիտորինգի իրականացում: 

Դաշտային in situ և լաբորատոր 

վերլուծության նպատակով նմուշարկում: in 
situ վերլուծության ենթակա պարամետրերը 

եպտք է ներառեն՝ pH արժեքը, 

ջերմաստիճանը, պղտորությունը և 

էլեկտրահաղորդականությունը, իսկ  

չափումները պետք է իրականացվեն 

տարբեր պարամետրերի չափման համար 

նախատեսված ձեռքի գործիքով:  

Նմուշներում լաբորատոր վերլուծության 

ենթակա պարամետրերը ներառում են ՋԿՊ 

սահմանված պարամետրերի կազմը, 

ներառյալ՝ Լուծված թթվածնի, նավթի 

ընդհանուր հիդրոկարբոնների, յուղերի, 

քսանյութերի և ընդհանուր կախված 

մասնիկների պարամետրերը: 

Շինարարության և շահագործման 
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Մակերևութային ջրերի մեղմացման միջոցառումների, մոնիտորինգի և աուդիտի ծրագիր և ընթացակարգեր  

նախնական փուլում նմուշարկումը և 

վերլուծությունը պետք է իրականացվեն 

շաբաթական կտրվածքով, ապա՝ 

նախնական տվյալների դիտարկումից հետո, 

կիրականացվի ամսական 

հաճախականությամբ: Տվյալները պետք է 

հավաքվեն տվյալների երկարաժամկետ 

բազայում, ապա համեմատվեն  թիրախային 

արժեքների/համապատասխան ՍԹԿ 

ստանդարտների հետ: 

     

 

6.10.10 Եզրակացություններ 
Մակերևութային ջրերի զգայուն ընկալիչների վրա Ծրագրի շինարարության, 

շահագործման և փակման ն ազդեցությունների գնահատման նպատակով 

իրականացվել է ազդեցությունների գնահատում: Այդ գնահատման արդյունքները 

ամփոփ ներկայացված են ստորև.  

 

 Մակերևութային ջրերի վրա ազդեցությունները բաժանվում են երկու 

հիմնական կատեգորիաների. Ջրի որակի և Ջրի քանակի վրա 

բնապահպանական  ազդեցություններ  

  

 Ջրային միջավայր կատարվող բոլոր կետային բացթողումները 

համապատասխանելու են տեղական հայաստանյան նորմերին և/կամ 

համեմատլի են լինելու ելակետային տվյալների հետ 

 

 Պատշաճ մեղմացման և կառավարման միջոցառումների առկայության 

պարագայում առաջարկող լեռնահանքային գործունեության ազդեցությունը 

մակերևութային ջրերի պաշարների վրա կվերացվի կամ կնվազեցվի՝ մինչև 

ընդունելի մակարդակ: ԹԱԴ-ից, գործառնական ավազանի արտահոսքից և 

հոսքի ռեժիմի փոփոխություններից բխող ազդեցությունների ռիսկերը 

դիտարկվում են նախագծում, ջրամբարի պատշաճ կառուցման և մաքրման 

աշխատանքների, ինչպես նաև սակավաջուր և առատ հոսքերի 

պայմաններում ծրագրված թույլատրելի բացթողումների ծավալների 

շրջանակներում:   Ջրի որակի և վտանգավոր նյութերի վերահսկումն 

իրականացվելու է համապատասխան սարքավորումների օգտագործմամբ, 

բնապահպանական վերահսկման միջոցառումների և շրջահայաց 

կառավարման միջոցով:  

 Մակերևութային ջրերի վրա ակնկալվող մնացորդային ազդեցությունները 

աննշան են լինելու և առընչվելու են ԿՏՀ և ԴԱԼ հարևանությամբ որոշ 

լեռնային ջրահոսքերի հոսքուղու փոփոխության հետ՝ ջրահոսքերի և 

շրջակա միջավայրի վրա շատ թույլ ազդեցություններով, իսկ տեղայնացված 

ազդեցություններն առնչվում են բացահանքերից արևմուտք գտնվող 

պխոնավ տարածքների, ներառյալ` Բենիկի լճակի ջրերի որակ հետ: 

Առաջարկվող մեղմման միջոցառումները կնվազեցնեն, սակայն չեն կարող 

վերացնել այս ընկալիչների ջրի որակին սպառնացող ազդեցությունները: 

Ջրի որակի անկման փոխհատուցման համար առաջարկվել են նաև 
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փոխհատուցման լրացուցիչ միջոցառումներ:  

Հիմնվելով առաջարկվող մեղմացման միջոցառումների վրա՝ 

մակերևութային ջրերի կարգավիճակը հետ-փակման շրջանում կմնա 

անփոփոխ, իսկ էկոլոգիական միջոցառումներն ավելի կբարելավեն դրանց 

կարգավիճակը:  
 

 


