


2 

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ --------------------------------------------  4 

1.1. Նախատեսվող գործունեության համառոտ նկարագրությունը ---------------  4 

    1.2. Նախագծմամ նորմատիվ-իրավական հենքը ------------------------------------  6 

2.  ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ------------------------------------------   9 

3.  ՇՐՋԱՆԻ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ------------ 13 3 

4.  ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ---------------- 19 9 

5.  ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ --------------------------------------- 21 12 

5.1. Հիդրոերկրաբանական մշտադիտարկումների (մոնիտորինգի)  

        իրականացման պլան ------------------------------------------------------------- 23  

5.2. Սանիտարական պահպանության գոտի ---------------------------------------- 24     

        ՏԵՂԵԿԱՆՔ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՐԻ ԿՈՆԴԻՑԻԱՅԻ ՄԱՍԻՆ -------------------------- 26 

        ՏԵՂԵԿԱՆՔ ԹԻՎ 6/64 ՀՈՐԱՏԱՆՑՔԻ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ՄԱՍԻՆ --------- 27                                                            

 15 

        ԱՐԶՆԻ ԱԾԽԱԹԹՎԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ԹԻՎ 6/64 -------  28  

        ՀՈՐԱՏԱՆՑՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մասշտաբ 1:50000     

16 

17 

  

19 

 

20 

 

  

 

        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 



4 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1.1. Նախատեսվող գործունեության համառոտ նկարագրությունը 

<ՍՎ ՋՈՒՐ> ՍՊ ընկերությունը դիմել է ՀՀ տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների նախարարություն` ստանալու ՀՀ Կոտայքի մարզի Արզնի 

ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 6/64 հորատանցքով հաշվարկված և 

հաստատված պաշարից հանքային ջրի արդյունահանման իրավունք` արդյունաբերական 

(շշալցման) նպատակով, 50 տարի ժամկետով:  

Ընկերության կողմից պահանջվող հանքային ջրի ջրաքանակը կազմում է 0.5 լ/վրկ  

կամ 15768.0 մ3/տարի: 

<ՍՎ ՋՈՒՐ> ՍՊ ընկերությունը հանքային ջրի շշալցման գործընթացը 

կիրականացնի <Արզնի առողջարան> ՓԲԸ հարակից տարածքում գտնվող 

արտադրամասում, որի մակերեսը կազմում է 300մ2: Այն գտնվում է թիվ 6/64 հորատանցքից 

700.0 մ հեռավորության վրա (տես նկար 1):   

Ընկերությունն օգտվելու է գոյություն ունեցող ավտոճանապարհից և 

ենթակառուցվածքներից՝ գազատար, ջրատար, էլեկտրահաղորդման գծեր և կոյուղագծեր, 

այլ օժանդակ շինություններ չեն նախատեսվում:  

Ընկերությունը շշալցման գործընթացը կազմակերպելու համար օգտվելու է <Արզնի 

առողջարան> ՓԲԸ տարածքում գտնվող հանքային ջրի ըմպելասրահ թիվ 6/64 

հորատանցքից տանող 2 դույմանոց տրամագծի պլասմասը (խմելու որակի) 

խողովակաշարից, որտեղից ճյուղավորում կկատարվի դեպի հանքային ջրի շշալցման 

արտադրամաս և ըմպելասրահ: Հեռավորությունը ճյուղավորման տեղից մինչև շշալցման 

արտադրամաս և ըմպելասրահ կազմում է համապատասխանաբար՝ 65.0մ և 60.0մ:  

            Ընկերության շշալցման արտադրամասը հագեցած կլինի ժամանակակից 

տեխնոլոգիաներով և սարքավորումներով: Արտադրամասի բոլոր անհրաժեշտ 

սարքավորումները կբերվեն Չինաստանից և տեղում տեղադրվեն: 

Նախատեսվում է հանքային ջրի շշալցման արտադրամասում տեղադրել մեկ հատ 

շշալցման հոսքագիծ (պլաստմասը տարաներում շշալցման համար), որի 

արտադրողականությունը  կազմում է 3000 հատ 1.0 լիտրանոց տարողությամբ շիշ մեկ 

ժամում:  
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Ընկերությունը ստանալով Արզնի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի 

արդյունահանման իրավունքն և իրականացնելով այն կապահովի շուկայի պահանջարկը, 

կստեղծի մի քանի տասնյակ աշխատատեղեր, որն իր հերթին կնպաստի Կոտայքի մարզի 

Արզնի համայնքի բնակչության սոցիալական պայմանների և կենսամակարդակի 

բարելավմանը:  

 

 

 

 

1.2. Նախագծմամ նորմատիվ-իրավական հիմքերը 

Շրջակա միջավայրը դա մարդու բնակության և արտադրական գործունեության 

միջավայրն է, որը պահպանության և ազդեցության գնահատման կարիք ունի: 

Արզնիի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի արդյունահանման նախագիծը 

պետք է կազմվի ՀՀ բնապահպանության բնագավառի իրավական ակտերով սահմանված 

պահանջների և նորմերի հաշվառմամբ: Դրանցից են. 

1. ՀՀ Ընդերքի մասին օրենսգիրք, որով սահմանվում են ՀՀ տարածքում 

ընդերքօգտագործման սկզբունքներն ու կարգը, կարգավորվում են ընդերքն 

օգտագործելիս բնությունը և շրջակա միջավայրը վնասակար 

ազդեցություններից պաշտպանության, աշխատանքների կատարման 

անվտանգության ապահովման, ինչպես նաև ընդերքօգտագործման ընթացքում 

պետության և անձանց իրավունքների ու օրինական շահերի պաշտպանության 

հետ կապված հարաբերությունները: 

2. ՀՀ Ջրային օրենսգիրք, որով կարգավորվում են ջրային ռեսուրսների և ջրային 

համակարգերի, այդ թվում՝ ջրամատակարարման, ջրահեռացման 

համակարգերի տնօրինման, տիրապետման, օգտագործման և պահպանման 

ոլորտում ծագող հարաբերությունները: 

3. ՀՀ Հողային օրենսգիրք, որը սահմանում է հողային հարաբերությունների 

պետական կարգավորման կատարելագործման, հողի տնտեսավարման 

տարբեր կազմակերպական-իրավական ձևերի զարգացման, հողերի 



7 

բերրիության, հողօգտագործման արդյունավետության բարձրացման, 

մարդկանց կյանքի ու առողջության համար բարենպաստ շրջակա միջավայրի 

պահպանման և բարելավման, հողի նկատմամբ իրավունքների 

պաշտպանության իրավական հիմքերը: 

4. ՀՀ Անտառային օրենսգիրք, որը կարգավորում է ՀՀ անտառների և անտառային 

հողերի կայուն կառավարման՝ պահպանության, պաշտպանության, 

վերականգնման, անտառապատման և արդյունավետ օգտագործման, ինչպես 

նաև անտառների հաշվառման, մոնիթորինգի, վերահսկողության և անտառային 

հողերի հետ կապված հարաբերությունները: 

5. «Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք, որը սահմանում է պետական 

քաղաքանությունը բնական բուսական աշխարհի գիտականորեն հիմնավորված 

պահպանության, պաշտպանության, օգտագործման և վերարտադրության 

բնագավառում: 

6. «Կենդանական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք, որը սահմանում է Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքում կենդանական աշխարհի վայրի տեսակների 

Հայաստանի Հանրապետությունում պահպանության, պաշտպանության, 

վերարտադրության և օգտագործման պետական քաղաքանությունը: 

7. «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենք, որի առարկան 

մթնոլորտային օդի մաքրության ապահովման, մթնոլորտային օդի վրա 

վնասակար ներգործությունների նվազեցման ու կանխման բնագավառում 

հասարակական հարաբերությունների կարգավորումն է: 

8. «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության 

մասին օրենք», որը կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետությունում շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումների, շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության պետական փորձաքննության ոլորտի հասարակական 

հարաբերությունները: 

9. ՀՀ կառավարության 14.12.2017թ.-ի թիվ 1643-Ն որոշում, որով սահմանվում են 

խախտված հողերի ռեկուլտիվացմանը ներկայացվող պահանջները և 

խախտված հողերի դասակարգումն ըստ ռեկուլտիվացման ուղղությունների:  
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10. ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1267-Ն որոշում, որը 

կիրառվում է բնօգտագործման վճար վճարող ջրօգտագործողների կողմից 

ստորերկրյա հանքային ջրերի արդյունահանված պաշարների և արտադրված 

ածխաթթու գազի հաշվառման նպատակով ջրահաշվիչ (ջրաչափիչ) սարքերի, 

գազաչափերի տեղադրման և կնքման, ստորերկրյա հանքային ջրերի 

արդյունահանված պաշարների և արտադրված ածխաթթու գազի ծավալների 

վերաբերյալ տվյալների արձանագրման կարգերը և ժամկետները սահմանելու 

ժամանակ:  

11.  ՀՀ կառավարության 22 նոյեմբերի 2012 թվականի N 1484–Ն որոշում, որը 

սահմանում է ստորերկրյա հանքային ջրերի հանքավայրերի շահագործման 

ժամանակ անհրաժեշտ ռեժիմային դիտարկումների իրականացումը, որը 

կապահովի ջրային ռեսուրսները սպառումից և աղտոտումից պահպանելը: 

12. «Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային 

անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքը, որը սահմանում է ՀՀ 

բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման 

իրավական, տնտեսական և կազմակերպական հիմքերը:  

13.  ՀՀ առողջապահության նախարարի 29 նոյեմբերի 2002 թ. N 803  և 10 մարտի 

2003թ. N 137 հրամանները, որոնք սահմանում են «Խմելու տնտեսական 

նշանակության ջրմուղների և ջրամատակարարման աղբյուրների 

սանիտարական պահպանման գոտիների» և «Խմելու հանքային ջրերի 

մշակմանը և շշալցմանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներին» ներկայացվող 

սանիտարական կանոնները և հիգիենիկ նորմերը:  

14. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հունվարի 29-ի 

«ՀՀ բույսերի Կարմիր գիրքը հաստատելու մասին» N 72-Ն որոշումը: 

15. ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 31-ի «ՀՀ բուսական աշխարհի 

օբյեկտների պահպանության և բնական պայմաններում վերարտադրության 

նպատակով դրանց օգտագործման կարգը սահմանելու մասին» N781-Ն 

որոշումը: 
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2. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

            Արզնիի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրը գտնվում է ՀՀ Կոտայքի մարզի 

Աբովյանի տարածաշրջանում: 

            Միակ մարզն է, որը միջպետական սահման չունի Հայաստանի հարևան որևէ 

պետության հետ: Կոտայքը միաժամանակ նաև այն չորս մարզերից մեկն է, որոնք 

անմիջապես հարում են մայրաքաղաք Երևանին: 

            Կոտայքի մարզը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական մասում, 

ծովի մակերեւույթից մոտ 900 - 2500մ բարձրության վրա: Տարածքն ընդգրկում է Հրազդան 

գետի վերին  և միջին ավազանն ու Մարմարիկ գետի ավազանն ամբողջությամբ: Հյուսիսից 

սահմանափակվում է Գութանասար, իսկ հյուսիս-արեւելքից` Հատիսի 

լեռնազանգվածներով: Հարավ-արևմուտքում աստիճանաբար ցածրանալով՝ ձուլվում է 

Արարատյան դաշտին:  

            Մարզի տարածքով են անցնում Երևան-Շորժա և Հրազդան-Իջևան երկաթուղիները, 

իսկ մարզկենտրոնից մինչեւ մայրաքաղաք ընդամենը 45 կմ է:             

            Կոտայքի մարզը զբաղեցնում է 2089 կմ² տարածք։ Ըստ 2011 թվականի տվյալների՝ 

մարզի բնակչությունը կազմում է 254397 մարդ։ Մարզի բնակչության ճնշող 

մեծամասնությունը՝ 98,08 % հայեր են: Ապրում են նաև ռուսներ, եզդիներ, ասորիներ,  

քրդեր, ուկրաինացիներ  և այլ ազգիներ: 

            Համայնքների թիվը` 67, որից քաղաքային` 7, գյուղական` 60: 

            Սահմանակից է Տավուշի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Արարատի, Արագածոտնի 

մարզերին եւ մայրաքաղաք Երեւանին:  

ՀՀ Կոտայքի մարզը  բաղկացած է երեք տարածաշրջաններից՝ Հրազդանի, Աբովյանի 

և Նաիրիի: 

Կոտայքի կենտրոնական տարածաշրջանը Հրազդանն է: Մարզկենտրոնն է քաղաք 

Հրազդանը: Մարզի երկրորդ քաղաքը Աբովյանն է: Այն ստեղծվել է որպես Երևանի 

արբանյակ քաղաք: Այստեղ ստեղծվել են աշխատատար ճշգրիտ մեքենաշինության, 

հատկապես էլեկտրոնային սարքաշինության հզոր ձեռնարկություններ, որոնք, սակայն, 

ներկայումս չեն աշխատում: Չարենցավանը հայտնի է որպես մեքենաշինության, Արզնին` 

հանքային ջրերի արտադրության ու առողջարանային, Նոր Հաճնը` սարքաշինության ու 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8C%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B6%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D5%A6%D5%A4%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%BD%D5%B8%D6%80%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%94%D6%80%D5%A4%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%88%D6%82%D5%AF%D6%80%D5%A1%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D6%81%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D6%80
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թանկարժեք քարերի մշակման, Եղվարդը` թեթև և սննդի արդյունաբերության, 

Բյուրեղավանը` ապակե տարաների և հախճապակու արտադրության, Ծաղկաձորը` 

հանգստի կազմակերպման կենտրոն: 

             Աբովյանի տարածաշրջանը գտնվում է Ազատ և Հրազդան գետերի միջև, Կոտայքի 

սարավանդի վրա: Հյուսիս-արևելքում բարձրանում են Գեղամա լեռնաշղթայի Աժդահակ 

լեռը` 3597մ բարձրությամբ և Ողջաբերդի լեռնաբազուկը: Հյուսիսում Հատիս /2528 մ / և  

Գութանասար / 2299 մ/ լեռներն են` հանգած հրաբուխներով: Արևմուտքում ձգվում է 

Հրազդանի կիրճը, իսկ հարավում` Նորքի բարձրությունը: Տարածքով անցնում են Գետառ, 

Հրազդան, Ազատ գետերը, որոնք ունեն ոռոգիչ նշանակություն: 3030 մ բարձրության վրա 

գտնվում է Ակնա լիճը: Աբովյանի տարածաշրջանում է գտնվում մեծ լուսավորչի անունը 

կրող քաղաք Աբովյանը և երիտասարդ քաղաք Բյուրեղավանը: 

Գյուղական համայնքներն են` Ակունք, Առինջ, Արամուս, Արզնի, Բալահովիտ, Գեղաշեն, 

Զառ, Զովաշեն, Զովք, Կաթնաղբյուր, Կամարիս, Կապուտան, Կոտայք, Հատիս, Ձորաղբյուր, 

Մայակովսկի, Նոր գյուղ, Նուռնուս, Պտղնի, Ջրաբեր, Ջրվեժ, , Սևաբերդ, Վերին Պտղնի, 

Գառնի, Գեղադիր, Գեղարդ, Գողթ, Հացավան, Ողջաբերդ: 

             Կոտայքի մարզի տնտեսության գերակա ճյուղերը երկուսն 

են՝ արդյունաբերությունը և գյուղատնտեսությունը։  

             Համախառն ներքին արդյունքի ամենամեծ մասնաբաժինը բաժին է ընկնում 

արդյունաբերությանը։  Արդյունաբերության արտադրանքը ծավալով երկու անգամ 

գերազանցում է գյուղանտեսությանը: Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալով 

երկրորդն է (Սյունիքի մարզից հետո): Մարզը բացառիկ դեր ունի հատկապես 

էլեկտրաէներգետիկայի բնագավառում: Այստեղ են գտնվում Սևան–Հրազդան կասկադի 

վեց կայաններից երեքը և Հրազդանի` հանրապետության խոշորագույն 

ջերմաէլեկտրակայանը: Այստեղից են սկսվում հանրապետության բարձր լարման գլխավոր 

էլեկտրահաղորդման գծերը և էլեկտրաէներգիան փոխանցվում է հանրապետության 

տարածքով մեկ: 

           Արդյունաբերության ճյուղերից առաջատար են համարվում էներգետիկայի, 

մեքենաշինական և  սննդի արդյունաբերության, քարամշակման, 

հանքարդյունահանման, շինանյութերի (ցեմենտի) և փայտամշակման ոլորտները։ 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%A4%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A1%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A8_%D4%BD%D5%B8%D6%80%D5%B0%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5%A1%D5%BF%D5%B6%D5%BF%D5%A5%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A8_%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%BC%D5%B6_%D5%B6%D5%A5%D6%80%D6%84%D5%AB%D5%B6_%D5%A1%D6%80%D5%A4%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D6%84
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B7%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A3%D5%A5%D5%BF%D5%AB%D5%AF%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A5%D6%84%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%B7%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%BF%D5%A5%D5%AD%D5%B6%D5%B8%D5%AC%D5%B8%D5%A3%D5%AB%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8_%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%B6%D5%B6%D5%A4%D5%A1%D5%B4%D5%A9%D5%A5%D6%80%D6%84
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%94%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B4%D5%B7%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B4
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%87%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D5%B6%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D5%A1%D6%80%D5%A4%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A1%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%93%D5%A1%D5%B5%D5%BF%D5%A1%D5%B4%D5%B7%D5%A1%D5%AF%D5%B4%D5%A1%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D6%81
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           Արդյունաբերության արտադրանքի մեծ մասը բավարարում է հայաստանյան շուկայի 

ներքին պահանջները, իսկ մի մասն էլ արտահանվում է արտասահման՝ Ռուսաստանի 

Դաշնություն, Չինաստան, Վրաստան, Բուլղարիա, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն: 

           Տնտեսության զարգացման հեռանկարները կապված են մշակող արդյունաբերության 

աճի, հանքային հարստությունների շահագործման և մերձերևանյան գոտում 

գյուղատնտեսական արտադրանքի ավելացման հետ։ Հայաստանի Կոտայքի մարզի 

տնտեսական ներուժին զգալի վնաս է հասցրել նախկինում տասնյակ հազարավոր 

աշխատատեղեր ապահովող խոշոր կազմակերպությունների քայքայումը` 

սեփականաշնորհման, հումքի, իրացման շուկաների նվազման կամ բացակայության և 

հիմնական միջոցների բարոյաֆիզիկական մաշվածության հետևանքով։ Մարզի տասնյակ 

մեքենաշինական, թեթև և սննդի արդյունաբերական ձեռնարկություններ դադարեցրեցին 

իրենց գործունեությունը կամ էլ սկսեցին աշխատել փոքրածավալ հզորությամբ։ Կոտայքի 

մարզի կայուն զարգացող ոլորտներից է էներգետիկ արդյունաբերությունը։ Դրա 

երաշխիքներն են 17 հիդրոէլեկտրակայանների և «Հրազդան-5» էներգաբլոկի 

առկայությունը։ 

            Գյուղատնտեսությունը մարզի տնտեսության կարևոր ճյուղերից մեկն է։ Հայաստանի 

այս մարզում գյուղատնտեսական արտադրությունը հիմնականում կազմակերպվում է 

գյուղացիական և ֆերմերային տնտեսությունների միջոցով։ Բնորոշ է ինտենսիվ 

ապրանքային ճյուղերի զարգացումը։ Մասնագիտացած է, որպես այգեգործական-

անասնապահական շրջան՝ ծխախոտագործության ու բանջարաբուծության 

օջախներով։ 2012 թվականին Կոտայքի հողային ֆոնդը կազմել է 84283հա, որից  

վարելահող՝ 14569հա, խոտհարք՝ 3162հա,  արոտավայր՝ 26469հա, խաղողի և պտղատու այլ 

այգիներ՝ 5059հա, այլ (գյուղատնտեսության մեջ չօգտագործվող) հողեր՝ 27611հա, 

անտառներ՝ 6479հա։ 

             Կոտայքն առանձնանում է նաև իր ռեկրեացիոն ռեսուրսներով, որոնց 

օգտագործման շնորհիվ զարգանում է բնակչության հանգստի կազմակերպման ճյուղը: 

Այստեղ են գտնվում Արզնի և Հանքավան առողջարանները (հանքային աղբյուրների մոտ), 

Մարմարիկի առողջարանային գոտին` հանգստի ուառողջարանական բազմաթիվ 

ճամբարներով: Այստեղ է նաև Ծաղկաձորի մարզական օլիմպիական համալիրը, որտեղ թե՛ 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8C%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D4%B4%D5%A1%D5%B7%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%89%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8E%D6%80%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%B2%D5%A1%D6%80%D5%AB%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BB%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D4%BB%D5%BD%D5%AC%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%80%D5%A1%D5%B6%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5%A1%D5%BF%D5%B6%D5%BF%D5%A5%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A8_%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4
https://hy.wikipedia.org/wiki/2012
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8E%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AC%D5%A1%D5%B0%D5%B8%D5%B2
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BD%D5%B8%D5%BF%D5%B0%D5%A1%D6%80%D6%84
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%B8%D5%BF%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%B5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BD%D5%A1%D5%B2%D5%B8%D5%B2
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ձմռանը և թե՛ ամռանը հանգստա նում կամ իրենց սպորտային վարպետությունն են 

բարձրացնում մեծաթիվ այցելուներ Հայաստանի տարբեր մարզերից ու արտասահմանից:        

            Մարզի կենտրոնական բարենպաստ դիրքը, ջրային և ռեկրեացիոն ռեսուրսներով 

ապահովվածությունը, ազատ աշխատուժի առկայությունը, էներգետիկ հզորություններն ու 

առկա տնտեսական ներուժը և Երևանի մոտիկությունը բարենպաստ նախադրյալներ են 

մարզի հեռանկարային զարգացման համար: 

            Մարզի տարածքում են գտնվում հազարից ավելի պատմամշակութային 

օբյեկտներ` կրոնական կառույցներ, հայտնի անձանց տուն-թանգարաններ, խաչքարեր և 

այլն։ Մարզում գրանցված են ավելի քան 2024 պատմամշակութային արժեքներ եև 

հուշարձաններ: 

            Կոտայքի մարզի Աբովյանի տարածաշրջանում է գտնվում  Հայաստանի ամենաշատ 

այցելվող պատմամշակութային կառույցներից երկուսը՝ Գառնու տաճարը և Գեղարդի 

վանքը: 

            Գառնու տաճարը` կառուցված  է Արևի աստված Միհրի պատվին, մ.թ. 1 -ին դարում: 

Գեղարդա վանքի հիմնադրումը վերագրվում է 3-4դդ. Գրիգոր Լուսավորչին:                  

            Հոգևոր-մշակութային նշանավոր կառույց է Բջնիի բերդը` 1031թ. կառուցված սբ. 

Աստվածածին եկեղեցիով, որը կառուցել է Գրիգոր Պահլավունին:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D6%80%D5%B8%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B9%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BD%D5%A1%D5%B9%D6%84%D5%A1%D6%80%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D5%BC%D5%B6%D5%B8%D6%82_%D5%B0%D5%A5%D5%A9%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%BF%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D6%80%D5%A4%D5%AB_%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D6%84
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D6%80%D5%A4%D5%AB_%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D6%84
http://kotayk.mtad.am/about-communities/16/
http://kotayk.mtad.am/about-communities/16/
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3. ՇՐՋԱՆԻ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 

 

 Ընդհանուր տեղեկություններ. Արզնի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրը 

գտնվում է ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի տարածաշրջանի Արզնիի առողջարանի 

տարածքում Երևանից 24 կմ դեպի հյուսիս, Հրազդանի կիրճում, գետի ձախ ափին (տես 

նկար 1):  

 Չարենցավան և Հրազդան քաղաքների միջով է անցնում Երևան-Սևան երկաթգիծը: 

Հանքավայրի մոտակայքից է անցնում բարեկարգ ասֆալտապատ Երևան-Սևան-

Նոյեմբերյան մայրուղին: 

Մոտակա երկաթգծի կայան է հանդիսանում ք.Աբովյանը, որն հանքավայրից 

գտնվում է 5.0 կմ հեռավորության վրա: 

Բազմազան ու հարուստ են տարածաշրջանի օգտակար հանածոները: Մեծ արժեք են 

ներկայացնում նեֆելինային սիենիտների, ոսկու, երկաթի, տիտանի, մարմարի, բազալտի, 

կրաքարի, պերլիտի, հանքային ջրերի (Արզականի, Բջնիի, Հանքավանի, Քարաշամբի, 

Արզնիի) և այլ շինանյութերի հանքավայրերը:  

              Երկրաձևաբանություն. Հրազդան գետի երկու ափերին, տարածվում են Կոտայքի և 

Եղվարդի թույլ մասնատված լավային սարավանդերը, որոնց հետ է կապված Արզնի 

առողջարանի շրջանը: Կոտայքի սարավանդն ընկած է Հրազդան գետի միջին հոսանքի 

ձախափնյա մասից մինչև Գեղամա լեռների արևմտյան ստորոտը: 

             Մարզի հարթավայրերն են` Եղվարդի հարթավայրը (գտնվում է ծովի մակերևույթից 

1200-1300 մետր բարձրության վրա) և Հրազդանի սարահարթը (ծովի մակերևույթից` 1700-

1800 մետր բարձրության վրա): 

Այդ երկու սարավանդները իրարից բաժանված են Հրազդան գետի խորը կիրճով, որն 

ունի   խիստ մասնատված էրոզիոն-կառուցվածքային ռելիեֆ: Կիրճի միջին խորությունը 

կազմում է 100.0մ, իսկ լայնությունը՝ 0.5–1.0կմ: Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից 

հանքավայրի տարածքը գտնվում է Ծաղկունյաց լեռնաշղթայի հարավային լանջի 

սահմաններում:  

Ռելիեֆը խիստ բարդացված է բազմաթիվ համեմատաբար նեղ և խորը Y-ա ձև 

կիրճերով և ձորակներով: 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D6%80%D5%A1%D5%A6%D5%A4%D5%A1%D5%B6_%D5%A3%D5%A5%D5%BF
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Թեք ու անտառազուրկ լանջերում շատ են հեղեղատներն ու փոքր հովիտները։ 

            Հանքավայրի հիպսոմետրիկ բացարձակ նիշերը տատանվում են 1270.0-1290.0 մ 

սահմաններում: 

Ջրային ռեսուրսներ. Կոտայքի մարզն աչքի է ընկնում ներքին ջրերի առատությամբ: 

Գետերից Հրազդանը, Գետառը, Ազատը ունեն ոռոգիչ նշանակություն։ 

Հրաբխածին-նստվածքային ապարների մեջ ներծծված ջրերն աղբյուրների տեսքով 

դուրս են գալիս լեռների ստորոտներում, ինչպես նաև Հրազդան և Ազատ գետերի 

կիրճերում: 

 Տարածաշրջանի գլխավոր ջրային երակն է Հրազդան գետն է, որը սկիզբ է առնում 

Սևանալճից և թափվում է Արաքս գետը: Գետի երկարությունը 146.0 կմ է:  

 Լճից բաց թողնվող ջրի քանակը կարգավորվում է: Գետի ջրերը օգտագործվում են 

էներգետիկ նպատակով, կառուցվել է ջրէկների կասկադ: Հրազդանի վրա կառուցված են 

նաև ջրամբարներ, որոնցից առավել խոշոր են Երևանյան լիճը և Հրազդանի ջրամբարը` 

Հրազդան քաղաքում: Գետից սնվում են մի շարք ջրանցքներ, որոնց միջոցով ոռոգվում են 

Արարատյան դաշտի հողերը: 

            Հրազդան գետի վտակներից են Բջնի, Դալար, Գետառ գետերը: 

 Կլիմա. Շրջանի կլիման բնութագրվում է մեղմ մայրցամաքային կլիմայով՝ խիստ 

ամառ և ձմեռ ունեցող կլիմա: 

            Շրջանի կիման ըստ բարձրության փոխվում է տաք չոր ցամաքայինից մինչև 

ձյունամերձը։ Օդի տարեկան միջին ջերմաստիճանը տատանվում է 10 °C-ից մինչև 2.5 °C: 

             Տարվա ամենատաք ամիսը հուլիսն է, իսկ ամենացուրտը՝ հունվարը: Կոտայքի 

մարզի ցածրադիր շրջաններում միջին հունվարյան ջերմաստիճանը կազմում է 4.5-5  °C: 

Բարձրադիր շրջաններում հունվարյան ջերմաստիճանը նվազում է մեկ և ավելի 

ջերմաստիճանով՝ -3.6 °C: 

            Կոտայքի մարզի բարձրադիր շրջաններում ամառվա ամենատաք ամսին գրանցվում 

է միջինում 8.7 °C ջերմություն: Ցածրադիր շրջանների եղանակային պայմանները 

բավականին տարբեր են: Միջին հուլիս-օգոստոսյան ջերմաստիճանը ցածրադիր 

գոտիներում կազմում է 22.2 °C և ավելի:  

            Ամենացածր ջերմաստիճանը Կոտայքի մարզում գրանցվում է  Աժդահակ 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D6%80%D5%A1%D5%A6%D5%A4%D5%A1%D5%B6_%D5%A3%D5%A5%D5%BF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D6%80%D5%A1%D5%A6%D5%A4%D5%A1%D5%B6_%D5%A3%D5%A5%D5%BF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D5%BC
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%A6%D5%A1%D5%BF_(%D5%A3%D5%A5%D5%BF)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%AB%D5%BD
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%BE%D5%A1%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%AA%D5%A4%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%AF_(%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D5%A3%D5%A1%D5%A3%D5%A1%D5%A9)
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լեռան գագաթին։ 

            Տարեկան մթնոլորտային տեղումների քանակը կազմում է՝ 400-970 մմ։ Տարբեր 

ամիսներին տեղում է անձրև, կարկուտ, իսկ ձմեռային ամիսներին՝ ձյուն:        

            Անսառնամանիք օրերի թիվը մարզի ստորին գոտում կազմում է շուրջ 200 օր։ 

Ամենուր դիտվում են լեռնահովիտային քամիներ: Օդի բազմամյա միջին տարեկան 

հարաբերական խոնավությունը կազմում է 67.0%:  

Հողաբուսական ծածկույթ. Կոտայքի մարզի հողաբուսական ծածկույթը բավականին 

խայտաբղետ է: Գերակշռում են լեռնատափաստանային և լեռնաշագանակագույն, 

բարձրադիր վայրերում՝ ենթալպյան լեռնամարգագետնային, սևահողանման ու 

դարչնագույն հողերը։ Սարավանդներին բնորոշ են շագանակագույն հողերը և չոր 

տափաստանային լանդշաֆտները: Լեռնալանջերին սևահողային ծածկույթի վրա 

ձևավորվել են լեռնային տափաստաններ:  Ծաղկունյաց լեռների և Մարմարիկի հովտի 

անտառների տակ տարածվում են գորշ դարչնագույն հողերը: Բարձրադիր լեռնային 

գոտուն բնորոշ է լեռնամարգագետնային լանդշաֆտը: Գետահովիտներում կուլտուրացված 

ոռոգվող հողեր են։ Բարձրադիր մասերում տարածված են խոտհարքներն ու ամառային          

վայրերը։ 

             Հանքավայրի տեղամասին բնորոշ են լեռնաշագանակագույն հողերը: Այս հողերը 

ձևավորվում են շոգ և համեմատաբար չոր կլիմայական պայմաններում, հումուսով ավելի 

հարուստ են (4-5%), ունեն ավելի հզոր շերտ (40-50 սմ): Դրանք պիտանի են 

հացահատիկների մշակման, ծխախոտագործության, պտղաբուծության ու այգեգործության, 

ինչպես նաև մերձարևադարձային բույսերի (թզենի, նռնենի, ձիթենի) աճեցման համար: Այս 

հողերում մշակում են հացահատիկային, բանջարաբոստանային բույսեր, պտղատու 

ծառեր:   

Բուսականության տեսակային կազմի տարածքային տարբերությունը համընկնում է 

կլիմայի և հողերի վերընթաց գոտիականությանը: 

Տափաստանային գոտու բոսականությունը մեր հանրապետությունում տարածված 

1400-2400 մ բարձրություններում: Այս գոտուն բնորոշ է փետրախոտային, սիզախոտային, 

իսկ բարձրադիր մասում՝ հացազգի-տարախոտային բուսականությունը: Տափաստանային 

գոտու վերին սահմանին մոտ, որտեղ խոնավությունը բավարար է, աճում են մերձալպյան 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%AA%D5%A4%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%AF_(%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D5%A3%D5%A1%D5%A3%D5%A1%D5%A9)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A9%D5%B6%D5%B8%D5%AC%D5%B8%D6%80%D5%BF%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%BF%D5%A5%D5%B2%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D5%A4
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BE%D5%A1%D5%B2%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D6%81_%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A1%D6%80%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%AB%D5%AF%D5%AB_%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A5%D6%80
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բարձրախոտերը: Այս տարածքները լավ խոտհարքեր են: 

             Կոտայքի մարզի բուսականության հիմնական տիպերի աշխարհագրական 

տեղաբաշխումը պայմանավորված է վերընթաց գոտիականությամբ։ Փամբակի և 

Ծաղկունյաց լեռների լանջերին աճում են հաճարենի, կաղնի, բոխի, սոճի, լորենի, 

կեչի, թեղի, հացենի և այլն:  

               Կոտայքի մարզում հատկապես առատ են մշակաբույսերի վայրի 

ազգակիցները՝ ցորենը, աշորան, գարին, վարսակը, ոլոռը, ճակնդեղը, զանազան հատա-

պտուղներ, կորիզավոր, ունդավոր, կերային, բանջարանոցային բուսատեսակներ և այլն։ 

Կենդանական աշխարհը. Կենդանական աշխարհի տեղաբաշխումն իր հերթին 

համապատասխանում է բուսական գոտիների դասավորությանը: Կոտայքի մարզի 

կենդանական աշխարհին բնորոշ են հիմնականում լեռնատափաստանային 

կենդանատեսակները: Մարզի տարբեր շրջաններում հանդիպում 

են գայլ, աղվես, լուսան, եղջերուն, նապաստակ և այլն:  

              Մեծ է նաև օձերի տեսակների բազմազանությունը: Կոտայքի մարզի տարբեր 

գոտիներում հանդիպում են ինչպես անվտանգ, այնպես էլ թունավոր օձեր: Կոտայքի մարզի 

սողունների գլխավոր ներկայացուցիչներից է հայկական լեռնատափաստանային իժը, որն 

ապրում է մարզի լեռնային շրջաններում: Այս աշխարհագրական տեղամասում ապրում են 

նաև մի շարք  թռչուններ՝  ալպիական ճայ,  կովկասյան մայրեհավ, տափաստանային 

արծիվ և այլն։ 

Տափաստանային գոտում համեմատաբար շատ են կրծողները և թռչունները, քիչ են 

սողուններն ու երկկենցաղները: Լայն տարածում ունեն ճագարամուկը, գետնասկյուռը, 

դաշտամուկը, խլուրդը, իսկ գիշատիչներից հանդիպում է ժանտաքիսը: Թռչուններից 

նշանավոր են միջատակեր սարյակները, սևճակատ շամփրուկը, որոնք սնվելով 

մշակաբույսերին վնասող միջատներովէ մեծ օգուտ են տալիս գյուղատնտեսությանը: 

  Հանքավայրի պաշարները. Արզնիի տեղամասի հիդրոերկրաբանական պայմանների  

ուսումնասիրության նպատակով որոնողա-հետախուզական և հետախուզական 

աշխատանքները, որոնք ուղեկցվել են ինչպես հորատման, այնպես էլ համալիր 

հիդրոերկրաբանական փորձնական աշխատանքներով կատարվել են  1962-1966թ.թ.-ին, 

ինչպես նաև 1999-2001թ.թ.-ին ռեժիմային հիդրոերկրաբանական դիտարկումների հիման 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%B6%D5%AB
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%A1%D5%B2%D5%B6%D5%AB
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%B8%D5%AD%D5%AB
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%B8%D5%B3%D5%AB
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BC%D5%B8%D6%80%D5%A5%D5%B6%D5%AB
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%A5%D5%B9%D5%AB
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B9%D5%A5%D5%B2%D5%AB
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D6%81%D5%A5%D5%B6%D5%AB
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%91%D5%B8%D6%80%D5%A5%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B7%D5%B8%D6%80%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%AB
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8E%D5%A1%D6%80%D5%BD%D5%A1%D5%AF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%88%D5%AC%D5%B8%D5%BC
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%83%D5%A1%D5%AF%D5%B6%D5%A4%D5%A5%D5%B2
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%BA%D5%BF%D5%B2%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%A2%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%BD%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%BA%D5%BF%D5%B2%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%A2%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%BD%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D5%B5%D5%AC
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B2%D5%BE%D5%A5%D5%BD
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BC%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%86%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%AF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D6%83%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%AB%D5%AA
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B9%D5%BC%D5%B9%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%AC%D5%BA%D5%AB%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%B3%D5%A1%D5%B5
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%B8%D5%BE%D5%AF%D5%A1%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D6%80%D5%A5%D5%B0%D5%A1%D5%BE
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8F%D5%A1%D6%83%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%A1%D6%80%D5%AE%D5%AB%D5%BE
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8F%D5%A1%D6%83%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%A1%D6%80%D5%AE%D5%AB%D5%BE
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վրա պաշարների վերագնահատման նպատակով:   

ՀՀ Կոտայքի մարզի Արզնի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի հանքային 

ջրի և ազատ ածխաթթու գազի շահագործական պաշարները 01.07.1966թ.-ի դրությամբ 

հաստատվել են 27.05.1967թ.-ին նախկին ԽՍՀՄ Պաշարների Պետական Հանձնաժողովի 

կողմից (ՊՊՀ) (արձանագրություն N5164) և 01.01.2002թ.-ի դրությամբ վերահաստատվել են 

ՀՀ օգտակար հանածոների պաշարների գործակալության (ՕՀՊԳ) կողմից 30.06.2003թ.-ին 

(արձանագրություն թիվ12,) երեք հորատանցքերով և կարող են օգտագործվել շշալցման, 

բուժման և ազատ ածխաթթու գազի կորզման նպատակով: 

Հանքային ջրի շահագործողական պաշարները կազմում են 19.14լ/վրկ կամ 1654.0 

մ3/օր, իսկ ազատ ածխաթթու գազի պաշարները` 4.5 մ3/մ3 կամ 6.4 գ/լ, այդ թվում՝ 

Հանքային ջրի պաշարներ`  

1/62 հորատանցքով - B կարգի՝ 5.0 լ/վրկ կամ 432.0 մ3/օր,  

3/62 հորատանցքով -  B կարգի՝ 7.12 լ/վրկ կամ 615.0 մ3/օր, 

6/64 հորատանցքով -  B կարգի՝ 7.02 լ/վրկ կամ 607.0մ3/օր: 

            Ազատ ածխաթթու գազի պաշարները` 

     1/62 հորատանցքով - B կարգի` 5.1 գ/լ կամ 3.6 մ3/մ3, 

      3/62 հորատանցքով - B կարգի՝ 1.0 գ/լ կամ 0.7 մ3/մ3, 

      6/64 հորատանցքով - B կարգի՝ 0.3 գ/լ կամ 0.2 մ3/մ3: 

            Հանքային ջրերը կապված են Հրազդան գետի հին հովտի էֆֆուզիվ ալյուվիալ 

կոմպլեքսի հետ: 

Հանքավայրի հիմնական ջրատար արդյունաբերական գոտին, որի հանքային ջրերը 

բավարարում են կոնդիցիայի պահանջներին հայտնաբերվել են 46.0-80.0մ միջակայքում և 

ներկայացված են խարամով, հրաբխային ավազով, ճեղքավորված պիրոկսենային 

անդեզիտաբազալտներով: 

Արզնիի հանքային ջրերը ածխաթթվային են (CO2-97.0-99.8%), թույլ թթվային (pH-6.4-

6.6): Ըստ քիմիական կազմի քլորիդ-հիդրոկարբոնատային, նատրիումային են 5.4-14.5գ/լ 

հանքայնացումով և 16.4-21.00C ջերմաստիճանով:  

Լուծված CO2 գազի պարունակությունը կազմում է 1.7-1.8գ/լ, իսկ ազատ CO2 գազինը` 

0.3-5.1գ/լ: 
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Սպեցիֆիկ միկրոկոմպոնենտների չնչին քանակի պարունակությունը չի 

գերազանցում թույլատրելի սահմանները:  

Հանքային ջրի մանրէաբանական կազմը բարվոք է:  

Ջրի քիմիական անալիզները կատարվել են <Геоминвод>, ЭПП <Армминводы> и 

ООО <Акфар> լաբորատորիաներում: 

Հանքավայրի ջրերը կարելի է հաջողությամբ օգտագործել որպես բուժիչ-խմելու ջուր, 

ինչպես շշալցման, այնպես էլ  հանքաջրաբուժական  նպատակով: 

            Թիվ 6/64 հորատանցքը գտնվում է Հրազդան գետի կիրճի ձախ ափին, Արզնիի 

առողջարանի տարածքում, 1/62 հորատանցքից 24.0 մ դեպի հյուսիս (տես իրավիճակային 

հատակագիծը):  

Թիվ 6/64 հորատանցքի կոորդինատներն են`  

I.CK-42 կոորդինատների համակարգով II. ARM WGS-84 կոորդինատների 

համակարգով 

1. X = 4464260 Y = 8465250 1.  X = 4464253 Y = 8465148 

 

Հորատանցքի բացարձակ բարձրությունը – 1280.0մ:  

Թիվ 6/64 հորատանցքի ջրի ծախսը կազմում է 7.02լ/վրկ, հանքայնացումը՝ 5.4-6.5գ/լ, 

ջերմաստիճանը՝ 16.40C: Լուծված CO2 գազի պարունակությունը կազմում է 1.6-1.8գ/լ, իսկ 

ազատ CO2 գազինը` 0.2-0.4գ/լ: Ըստ քիմիական կազմի՝ քլորիդ-հիդրոկարբոնատային, 

նատրիումային է: Հորատանցքի հանքային ջրի հիմնական արդյունաբերական միջակայքը, 

որն համապատասխանում է կոնդիցիայի պայմաններին, տեղակայված է 50.0-67.0մ 

խորության վրա: 

Ընկերությունը ցանկանում է ստանալ Արզնիի ածխաթթվային հանքային ջրի 

հանքավայրի թիվ 6/64 հորատանցքով հաշվարկված և հաստատված պաշարից հանքային 

ջրի արդյունահանման իրավունք` արդյունաբերական (շշալցման) նպատակով, 50 տարի 

ժամկետով:  

Ընկերության կողմից պահանջվող հանքային ջրի ջրաքանակը կազմում է 0.5 լ/վրկ  

կամ 15768.0 մ3/տարի: 

 



19 

4. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 

Շրջակա միջավայրը դա մարդու բնակության և արտադրական գործունեության 

միջավայրն է, որը պահպանության և ազդեցության գնահատման կարիք ունի: 

 Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումը  դա շրջակա միջավայրի վրա 

բնածին և մարդահարույց ներգործության էկոլոգիական հետևանքների վերլուծություն է` 

շրջակա միջավայրի որակի պահպանման և  բնակչության էկոլոգիական  անվտանգության 

ապահովման նպատակով: Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման դեպքում 

իրականացվում է մթնոլորտային օդ և մակերևութային ջրերի մեջ արտանետվող աղտոտող 

նյութերի քանակի և բաղադրության մշտական հաշվառում և չափումներ, մշակվում են 

դրանց կրճատման և կանխման միջոցառումներ: Շրջակա միջավայրի վիճակի գնահատման 

համար սահմանվում են աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի կոնցետրացիաներ, 

սահմանային թույլատրելի արտանետումներ և ֆիզիկական վնասակար 

ներգործությունների սահմանային թույլատրելի նորմատիվներ:   

 Մարդն իր արտադրական գործունեությամբ մշտապես ազդում է շրջապատող 

բնության վրա: Այդ ազդեցության հետևանքով բնական միջավայրը կարող է բարելավվել 

(ծառատնկում, ոռոգում և այլն), դառնալ ավելի բարենպաստ մարդու կյանքի ու 

գործունեության համար, կամ էլ խաթարվել, քայքայվել:   

Ջրհավաք հորատանցքի շահագործումը կիրականացվի փակ ռեժիմով, այսինքն 

ջրհավաք հորատանցքի գլխամասը և ջրագիծը սահմանված կարգով կկահավորվի 

համապատասխան  սարքավորումներով՝ փականներ, չափիչ սարքեր, կապարակնքված 

ջրաչափեր, գազանջատիչ: Սույն աշխատանքներն հարկավոր է իրականացնել ՀՀ 

կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1267-Ն որոշում, որը կիրառվում է 

բնօգտագործման վճար վճարող ջրօգտագործողների կողմից ստորերկրյա հանքային ջրերի 

արդյունահանված պաշարների և արտադրված ածխաթթու գազի հաշվառման նպատակով 

ջրահաշվիչ (ջրաչափիչ) սարքերի, գազաչափերի տեղադրման և կնքման, ստորերկրյա 

հանքային ջրերի արդյունահանված պաշարների և արտադրված ածխաթթու գազի 

ծավալների վերաբերյալ տվյալների արձանագրման կարգերը և ժամկետները սահմանելու 

ժամանակ:  

Ընկերությունը հանքային ջրի շշալցման գործընթացը նախատեսնում է 
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իրականացնել <Արզնի առողջարան> ՓԲԸ-ն հարակից տարածքում գտնվող 

արտադրամասում, որի մակերեսը կազմում է 300մ2: Շշալցման արտադրամասը գտնվում է 

թիվ 6/64 հորատանցքից 700.0մ հեռավորության վրա:  Ինչպես արդեն նշվել է հանքային 

ջուրը շշալցման արտադրամաս կհասցվի 2 դույմանոց տրամագծի պլասմասը (խմելու 

որակի) խողովակաշարի միջոցով:   

Շշալցման արտադրամասը հագեցած կլինի ժամանակակից տեխնոլոգիաներով և 

սարքավորումներով:  

            Ընկերությունը նախատեսնում է ստեղծել մոտ 15 աշխատատեղ 200000 դրամ միջին 

աշխատավարձով:  

Ընկերությունը պատրաստ է յուրաքանչյուր տարի աջակցություն ցուցաբերել 

համայնքի կարիքների բավարարման համար: 

Հանքային ջրի շշալցման արտադրամասի ժամանակակից սարքավորումների և 

տեխնիկայի ձեռքբերման և այլ անհրաժեշտ աշխատանքների համար ընկերության կողմից 

կատարվելու է 86 330 000 դրամի ներդրում: 

Ջրհավաք հորատանցքը կահավորված է վերերկրյա կառույցով: Իրականացվել է  

հորատանցքի բերանի շուրջ ֆունդամենտի հուսալի հիդրոիզոլյացիա, որը բացառում է 

մակերևութային աղտոտված ջրերի մուտքը դեպի հորատանցք: 

Ջրհավաք բոլոր երեք հորատանցքերը (1/62, 3/62, 6/64), որոնցով հաշվարկվել և 

հաստատվել են հանքավայրի շահագործողական պաշարները, իրենց գլխամասային 

սարքավորումներով ներառված են 1983 թվականին կառուցված սանիտարական 

պահպանության առաջին (խիստ ռեժիմի) գոտիում, որի մակերեսը կազմում է 2860.0 մ2: 

Ջրհավաք հորատանցքի շահագործման  ընթացքում ազդեցությունը շրջակա 

միջավայրի վրա, հաշվի առնելով աշխատանքի բնույթը, կլինի աննշան: 

Արդյունահանման իրավունքի գործընթացի իրականացումը նպաստում է հանքային 

ջրերի շշալցման արդյունաբերության համակարգի զարգացմանը:  
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5. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

 

Մարդկային արտադրական գործունեությունը միաժամանակ լուրջ վտանգ կարող է 

սպառնալ շրջապատող միջավայրին, եթե այն իրականացվի առանց հաշվի առնելու 

ընդերքի, ջրային ռեսուրսների, շրջապատող միջավայրի պահպանության պայմանները։  

Համաձայն ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի (հոդված 64), ընդերք շահագործողները 

պարտավոր են ապահովել շրջակա միջավայրի  պահպանության պայմաններն ու 

պահանջները, իրականացնելով հետևյալ միջոցառումների իրականացումը`  

 մթնոլորտի, ջրային ռեսուրսների, հողի, կենդանական և բուսական աշխարհի 

պաշտպանությունն ու պահպանումը, 

 բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ռեժիմի պահպանումը, 

 ընդերքօգտագործման հետևանքով խախտված հողերի ռեկուլտիվացիայի, 

ծառատնկման, կանաչապատման աշխատանքների իրականացումը, մշակված 

հանքային տարածությունների վերականգնումը, 

 շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության ենթարկված 

փաստաթղթերի պահանջների ու միջոցառումների կատարումը, 

 շրջակա միջավայրի պահպանությանն ուղղված պայմանագրային 

պարտավորությունների կատարման ապահովումը և այլն:. 

Ջրհավաք հորատանցքի շահագործման աշխատանքները կիրականացվեն` հաշվի 

առնելով ընդերքի, ջրային ռեսուրսների, շրջակա միջավայրի և բնապահպանության 

ոլորտների  ՀՀ օրենսդրության պահանջները, որոնք ներառում են հետևյալ հիմնական 

միջոցառումները. 

 պահպանել աշխատանքների կատարման համար հողահատկացման սահմանված 

կարգը, 

 բնական պայմանների խախտման բացասական երևույթների վերացում, 

 բնական ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործումը և շրջակա միջավայրի 

պահպանման համար առանցքային միջոցառումների ձեռնարկումը,  

 աշխատանքների վարման անվտանգ ձևերի ընտրություն և այլն: 

Ստորերկրյա ջրերի (քաղցրահամ և հանքային) հանքավայրերի շահագործման 
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երկարամյա փորձը գալիս է հավաստելու, որ դրանց պաշարների արդյունաբերական 

յուրացումն բացասական ազդեցություն չի թողնում շրջակա միջավայրի վրա: 

Արզնի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրում բացակայում են սողանքային 

երևույթները, մոտակայքում կան անտառային ծածկույթներ, արդյունաբերական և 

տնտեսական շինություններ: 

Հանքավայրի տարածքը ներառված չէ բնության հատուկ պահպանվող տարածքի 

սահմաններում: Չեն արձանագրվել նաև ՀՀ բույսերի և կենդանիների Կարմիր գրքերում 

նշված բուսական կամ կենդանական տեսակների աճելավայրեր և ապրելավայրեր:  

Աշխատանքների կատարման ընթացքում ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա, 

հաշվի առնելով աշխատանքների բնույթը, կլինի աննշան և չի հանգեցնի էկոհամակարգերի 

վրա բացասական ճնշումների դրսևորմանը: 

Ջրհավաք հորատանցքի  արդյունավետ շահագործման հիմնական պահանջները 

հետևյալն են` 

1. Հանքային ջրի  հանքավայրի  արդյունավետ  և  երկարաժամկետ  շահագործումը  

հնարավոր  է  իրականացնել  միայն  հորատանցքի  լավ  տեխնիկական վիճակի, 

նրանց   գլխամասային  սարքավորումների, չափիչ  սարքերի, ինչպես  նաև 

սանիտարական գոտիների առկայության և պատշաճ վիճակում պահելու  

պայմաններում: 

2. Ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի արդյունաբերական շահագործումը 

պետք է իրականացնել հատուկ ջրհավաք (կապտաժային) հորատանցքից 

կահավորված չժանգոտվող (խմելու որակի) խողովակաշարով: Շահագործման  

ժամանակ չի թույլլատրվում շահագործվող ջրհավաք հորատանցքից ՊՏՀ-ի 

կողմից  հաստատված  պաշարների  չափից  ավելի  արդյունահանումը: 

3. Ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի հորատանցքի շահագործումը  պետք  

է իրականացվի հիդրոերկրաբանական պայմաններին, հանքային ջրերի  

հաստատված  պաշարների  քանակին, նրանց  քիմիական  կազմին, 

ջերմաստիճանին  և  ռեժիմին  խիստ համապատասխան: 

4. Իրականացնել սիստեմատիկ հիդրոերկրաբանական ռեժիմային ստացիոնար 

մշտադիտարկումներ (մոնիտորինգ) ջրհավաք հորատանցքի շահագործման 
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ռեժիմի և տեխնիկական վիճակի նկատմամբ: Ջրհավաք հորատանցքի 

շահագործումը և հանքային ջրի ռեժիմի հսկողությունն իր մեջ ներառում է 

հանքային ջրերի քանակի և որակի նկարագիրը, նրա երկարատև շահագործման 

պայմաններում, ինչպես նաև հորատանցքի պահպանումը` սպառումից, 

աղտոտումից և աղակալումից: 

5. Կառուցապատել ջրհավաք հորատանցքը առաջին (խիստ ռեժիմի) 

սանիտարական պահպանության գոտիով:  

 

 

 

 

 

5.1. Հիդրոերկրաբանական մշտադիտարկումների (մոնիտորինգի) 

իրականացման պլան 

Հանքային  ջրերի  պաշարները  վերականգնման  առանձնահատկություն  ունեն  և  

շահագործման ընթացքում պահանջում են զուգահեռաբար իրականացնել ջրերի  որակի, 

քանակի, վիճակի և շահագործման ռեժիմի նկատմամբ ուսումնասիրություններ, որը 

կապահովի զերծ պահել ջրերը  աղտոտումից, սպառումից և տեխնածին  գործընթացների  

վնասակար  ազդեցությունից:  

Ելնելով վերոհիշյալից, հանքավայրում համաձայն ՀՀ կառավարության 22 նոյեմբերի 

2012թ. 1484–Ն որոշման հավելվածի, սահմանված կարգով, կիրականացվեն 

մշտադիտարկումներ (մոնիտորինգ) ջրի ծախսի և ազատ ածխաթթու գազի, ճնշման 

(մակարդակի) և ջերմաստիճանի չափումներ, ինչպես  նաև  կկատարվեն ջրի 

նմուշարկումներ` համապատասխան լաբորատոր հետազոտություններ իրականացնելու 

համար: 

Ելնելով հանքավայրի հիդրոերկրաբանական պայմաններից և գործող մեթոդական 

ցուցումներից՝ ջրի ծախսի և գազի, ճնշման (մակարդակի) և ջերմաստիճանի չափումները 

կկատարվեն 10 օրը մեկ:  

Ջրի նմուշները քիմիական լաբորատորիայում ենթարկվելու են կրճատ քիմիական 
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անալիզի, որտեղ որոշվելու են – (Na+K), NH4, Ca, Mg, Fe, Cl, SO4, NO2, NO3, CO3, HCO3, SiO2, H2S, 

կոշտությունը, հանքայնացումը, չոր նստվածքը, թթվայնությունը, ջրի ֆիզիկական 

հատկությունները և այլն:  

Ստացված արդյունքները հնարավորություն կնձեռնեն գնահատելու հանքավայրում 

տեղի ունեցող քանակական և որակական փոփոխությունները:   

 

 

 

 

 

5.2. Սանիտարական պահպանության գոտի 

Հանքային ջրի հանքավայրի արդյունավետ և  երկարաժամկետ  շահագործումը  

հնարավոր է իրականացնել միայն հորատանցքի լավ տեխնիկական վիճակի, նրանց 

գլխամասային սարքավորումների, չափիչ սարքերի, ինչպես նաև սանիտարական 

պահպանության գոտիների առկայության և պատշաճ վիճակում պահելու  պայմաններում: 

Ածխաթթվային հանքային ջրերի հանքավայրի շահագործումը և հանքային ջրի  

ռեժիմի հսկողությունն իր մեջ պետք է ներառի հանքավայրի վիճակի նկարագիրը՝ 

հանքավայրի  պաշտպանումն  աղտոտումից, սպառումից:  

Համաձայն Ընդերքի մասին օրենսգրքի հոդված 67-ի ստորերկրյա ջրերի 

հանքավայրերի շուրջը սահմանվում են սանիտարական պահպանության գոտիներ:  

Ածխաթթվային հանքային ջրի բարվոք մանրէաբանական կազմը, շրջապատող  

միջավայրը, հնարավոր աղտոտող օբյեկտների բացակայությունը սնման և  բեռնաթափման 

մարզերում և ջրատար արդյունաբերական միջակայքի խորը տեղադրված լինելը՝ 

բարենպաստ պայմաններ են ստեղծում երկրորդ  (սահմանափակման գոտու) և երրորդ 

սանիտարական պահպանության գոտիների  անտեսման և միայն առաջին (խիստ ռեժիմի) 

սանիտարական պահպանության գոտու կառուցման անհրաժեշտության մասին: 

Վերջինս կոչված է հանքային ջրի ֆիզիկական և քիմիական հատկությունների 

պահպանման, հորատանցքի ելքը հնարավոր աղտոտումից պահպանելու  համար: 

Առաջին (խիստ ռեժիմի) սանիտարական պահպանության գոտին ընդգրկում է բոլոր 
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այն հորատանցքերը, որոնցով հաշվարկվել և հաստատվել են հանքավայրի 

շահագործողական պաշարները:  

Առաջին (խիստ ռեժիմի) սանիտարական պահպանության գոտու սահմանը 

պաշտպանված ստորերկրյա ջրերի օգտագործման դեպքում ըստ գործող հրահանգի 

սահմանվում է ջրհավաք հորատանցքից ոչ պակաս 30.0մ հեռավորության վրա: 

1983 թվականին կառուցված առաջին (խիստ ռեժիմի) սանիտարական 

պահպանության գոտու մակերեսը երեք կապտաժային հորատանցքերի  համար կազմել է 

2860.0 մ2: 

Առաջին (խիստ ռեժիմի) սանիտարական պահպանության գոտու տարածքը  

անմիջապես հորատանցքերի մոտ պլանավորված է այնպես, որպեսզի հնարավոր լինի 

մակերևութային աղտոտված ջրերը հեռացնել հորատանցքերի սահմաններից դուրս:  

Առաջին սանիտարական պահպանության գոտու տարածքում արգելվում են բոլոր 

տեսակի շինարարական աշխատանքներ, որոնք չունեն անմիջական կապ հորատանցքի 

շահագործման, վեռակառուցման/վերանորոգման և սպասարկման հետ:  

Ընդերքօգտագործողը/ջրօգտագործողը սանիտարական պահպանության գոտու 

սահմաններում ունի գործունեության բացառիկ իրավունք: Կողմնակի մարդկանց մուտքը, 

որոնք կապ չունեն հանքավայրի հորատանցքի շահագործման և պահպանության հետ 

խստիվ արգելվում է: 

Արգելվում է յուրաքանչյուր գործունեություն այլ անձի կողմից: Այն կարող է 

իրականացվել միայն ընդերքօգտագործողի/ջրօգտագործողի համաձայնությամբ: 
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