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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ 

      Ներկայացվող սահմանումները և եզրույթները /տերմիններ/ բերվում են ՀՀ 

բնապահպանական ոլորտի օրենքներից և նորմատիվ փաստաթղթերից: 

Շրջակա միջավայր` բնական և մարդածին տարրերի (մթնոլորտային օդ, ջրեր, հողեր, 

ընդերք, լանդշաֆտ, կենդանական ու բուսական աշխարհ, ներառյալ՝ անտառ, բնության 

հատուկ պահպանվող տարածքներ, բնակավայրերի կանաչ տարածքներ, կառույցներ, 

պատմության և մշակույթի հուշարձաններ) և սոցիալական միջավայրի (մարդու 

առողջության և անվտանգության), գործոնների, նյութերի, երևույթների ու գործընթացների 

ամբողջությունը և դրանց փոխազդեցությունը միմյանց ու մարդկանց միջև։ 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցություն՝ հիմնադրութային փաստաթղթի գործողության 

կամ նախատեսվող գործունեության իրականացման հետևանքով շրջակա միջավայրի և 

մարդու առողջության վրա հնարավոր փոփոխությունները։ 

Նախատեսվող գործունեություն՝ շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցություն 

ունեցող ուսումնասիրություն, արտադրություն, կառուցում, շահագործում, 

վերակառուցում, ընդլայնում, տեխնիկական և տեխնոլոգիական վերազինում, 

վերապրոֆիլավորում, կոնսերվացում, տեղափոխում, լուծարում, փակում։ 

Ձեռնարկող՝ <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության 

մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն՝ փորձաքննության ենթակա հիմնադրութային 

փաստաթուղթ մշակող, ընդունող, իրականացնող և (կամ) գործունեություն իրականացնող 

կամ պատվիրող պետական կառավարման կամ տեղական ինքնակառավարման մարմին, 

իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ։ 

Ազդակիր համայնք` շրջակա միջավայրի վրա հիմնադրութային փաստաթղթի կամ 

նախատեսվող գործունեության հնարավոր ազդեցության ենթակա համայնքի 

(համայնքների) բնակչություն` ֆիզիկական և (կամ) իրավաբանական անձինք։ 

Շահագրգիռ հանրություն` փորձաքննության ենթակա հիմնադրութային փաստաթղթի 

ընդունման և (կամ) նախատեսվող գործունեության իրականացման առնչությամբ 

հետաքրքրություն ցուցաբերող իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք։ 

Գործընթացի մասնակիցներ` պետական կառավարման ու տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններ, ֆիզիկական ու իրավաբանական անձինք, ներառյալ` 

ազդակիր համայնք, շահագրգիռ հանրություն, որոնք, սույն օրենքի համաձայն, 

մասնակցում են գնահատումների և (կամ) փորձաքննության գործընթացին։ 

Հայտ` ձեռնարկողի կամ նրա պատվերով կազմած հիմնադրութային փաստաթղթի 

մշակման և (կամ) նախատեսվող գործունեության նախաձեռնության մասին ծանուցման 

փաթեթ։ 

Բնության հատուկ պահպանվող տարածք՝ ցամաքի (ներառյալ` մակերևութային ու 

ստորերկրյա ջրերը և ընդերքը) և համապատասխան օդային ավազանի` սույն օրենքով 
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գիտական, կրթական, առողջարարական, պատմամշակութային, ռեկրեացիոն, 

զբոսաշրջության, գեղագիտական արժեք են ներկայացնում, և որոնց համար սահմանված է 

պահպանության հատուկ ռեժիմ։ 

Ազգային պարկ՝ բնապահպանական, գիտական, պատմամշակութային, գեղագիտական, 

ռեկրեացիոն արժեքներ ներկայացնող միջազգային և (կամ) հանրապետական 

նշանակություն ունեցող տարածք, որը բնական լանդշաֆտների ու մշակութային 

արժեքների զուգորդման շնորհիվ կարող է օգտագործվել գիտական, կրթական, 

ռեկրեացիոն, մշակութային և տնտեսական նպատակներով, և որի համար սահմանված է 

պահպանության հատուկ ռեժիմ։ 

Ազգային պարկի արգելոցային գոտի՝ ազգային պարկի տարածքից առանձնացված 

տեղամաս, որտեղ գործում է պետական արգելոցի համար սույն օրենքով սահմանված 

ռեժիմը։ 

Ազգային պարկի արգելավայրային գոտի` ազգային պարկի տարածքից առանձնացված 

տեղամաս, որտեղ գործում է պետական արգելավայրի համար սույն օրենքով սահմանված 

ռեժիմը։ 

Ազգային պարկի ռեկրեացիոն գոտի՝ ազգային պարկի տարածքից առանձնացված 

տեղամաս, որտեղ թույլատրվում է քաղաքացիների հանգստի և զբոսաշրջության ու դրա 

հետ կապված սպասարկման ծառայության կազմակերպումը։ 

Ազգային պարկի տնտեսական գոտի՝ ազգային պարկիտարածքից առանձնացված 

տեղամաս, որտեղ թույլատրվում է ազգային պարկի ռեժիմին համապատասխանող 

տնտեսական գործունեություն։ 

Պետական արգելավայր՝ գիտական, կրթական, պատմամշակութային, տնտեսական 

արժեք ներկայացնող տարածք, որտեղ ապահովվում են էկոհամակարգերի և դրանց 

բաղադրիչների պահպանությունը և բնական վերարտադրությունը։ 

Պետական արգելոց՝ գիտական, կրթական, պատմամշակութային արժեք 

ներկայացնող առանձնահատուկ բնապահպանական, գեղագիտական հատկանիշներով 

օժտված միջազգային և (կամ) հանրապետական նշանակություն ունեցող տարածք, որտեղ 

բնական միջավայրի զարգացման գործընթացներն ընթանում են առանց մարդու 

անմիջական միջամտության։ 

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքի պահպանման գոտի` տարածք, որի ստեղծման 

նպատակն է սահմանափակել (մեղմացնել) բացասական մարդածին ներգործությունը 

բնության հատուկ պահպանվող տարածքների էկոհամակարգերի, կենդանական ու 

բուսական աշխարհի ներկայացուցիչների, գիտական կամ պատմամշակութային արժեք 

ունեցող օբյեկտների վրա։ 
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Լանդշաֆտ` աշխարհագրական թաղանթի համասեռ տեղամաս, որը հարևան 

տարածքներից տարբերվում է երկրաբանական կառուցվածքի, ռելիեֆի, կլիմայի, 

հողաբուսական ծածկույթի և կենդանական աշխարհի ամբողջությամբ։ 

Հող` երկրի մակերևույթում բիոտիկ, աբիոտիկ և մարդածին գործոնների երկարատև 

ազդեցության արդյունքում առաջացած ինքնուրույն բնագիտապատմական 

հանքաօրգանական բնական մարմին` կազմված կոշտ հանքային և օրգանական 

մասնիկներից, ջրից ու օդից և ունի բույսերի աճի ու զարգացման համար 

համապատասխան պայմաններ ստեղծող յուրահատուկ գենետիկամորֆոլոգիական 

հատկանիշներ ու հատկություններ։ 

Հողային պրոֆիլ` հողագոյացման գործընթացում օրինաչափորեն փոփոխվող և 

գենետիկորեն կապակցված հողային հորիզոնների ամբողջություն։ 

Խախտված հողեր` առաջնային տնտեսական արժեքը կորցրած և շրջակա միջավայրի վրա 

բացասական ներգործության աղբյուր հանդիսացող հողեր։ 

Հողի բերրի շերտ` հողային ծածկույթի վերին շերտի բուսահող, որն օգտագործվում է 

հողերի բարելավման, կանաչապատման, ռեկուլտիվացման նպատակներով։ 

Հողի պոտենցիալ բերրի շերտ` հողային պրոֆիլի ստորին մասը, որն իր 

հատկություններով համընկնում է պոտենցիալ բերրի ապարների (բուսականության աճի 

համար սահմանափակ բարենպաստ քիմիական կամ ֆիզիկական հատկություններ 

ունեցող լեռնային ապարներ) հատկություններին։ 

Հողածածկույթ` երկրի կամ դրա ցանկացած տարածքի մակերևույթը ծածկող հողերի 

ամբողջությունն է։ 

Հողի բերրի շերտի հանման նորմեր` հողի հանվող բերրի շերտի խորությունը (սմ), 

ծավալը (մ3), զանգվածը (տ)։ 

Ռեկուլտիվացում` խախտված հողերի վերականգնմանն ուղղված (օգտագործման համար 

պիտանի վիճակի բերելու) միջոցառումների համալիր, որը կատարվում է 2 փուլով` 

տեխնիկական և կենսաբանական։ 

Ռեկուլտիվացիոն աշխատանքներ` օգտակար հանածոների արդյունահանման 

նախագծով կամ օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով երկրաբանական 

ուսումնասիրության ծրագրով շրջակա միջավայրի պահպանության նպատակով 

նախատեսված ընդերքօգտագործման արդյունքում խախտված հողերի վերականգնմանն 

ուղղված (անվտանգ կամ օգտագործման համար պիտանի վիճակի բերելու) 

միջոցառումներ։ 

Կենսաբանական բազմազանություն՝ ցամաքային, օդային և ջրային 

էկոհամակարգերի բաղադրիչներ համարվող կենդանի օրգանիզմների 

տարատեսակություն, որը ներառում է բազմազանությունը տեսակի շրջանակներում, 

տեսակների միջև և էկոհամակարգերի բազմազանությունը։ 
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Երկրաբանական ուսումնասիրություններ` ընդերքի երկրաբանական աշխատանքների 

համալիր, որի նպատակն է ուսումնասիրել երկրակեղևի կառուցվածքը, ապարների 

առաջացման պայմանները, արտածին երկրաբանական պրոցեսները, հրաբխային 

գործունեությունը, ինչպես նաև հայտնաբերել ու գնահատել օգտակար հանածոների 

պաշարները։ 

Բնապահպանական կառավարման պլան` ընդերքօգտագործման հետևանքով 

բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության 

կանխարգելման նպատակով պլանավորվող միջոցառումներ և դրանց իրականացման 

մշտադիտարկման ցուցիչներ, որոնք հստակ են և չափելի` որոշակի ժամանակի 

ընթացքում։ 

Բնության հուշարձան՝ բնության հատուկ պահպանվող տարածքի կարգավիճակ ունեցող 

գիտական, պատմամշակութային և գեղագիտական հատուկ արժեք ներկայացնող 

երկրաբանական, ջրաերկրաբանական, ջրագրական, բնապատմական, կենսաբանական 

բնական օբյեկտ։ 

Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձաններ՝ պետական հաշվառման վերցված 

պատմական, գիտական, գեղարվեստական կամ մշակութային այլ արժեք ունեցող 

կառույցները, դրանց համակառույցներն ու համալիրները՝ իրենց գրաված կամ 

պատմականորեն իրենց հետ կապված տարածքով, դրանց մասը կազմող հնագիտական, 

գեղարվեստական, վիմագրական, ազգագրական բնույթի տարրերն ու բեկորները, 

պատմամշակութային և բնապատմական արգելոցները, հիշարժան վայրերը՝ անկախ 

պահպանվածության աստիճանից: 
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1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

1.1. Հանքարդյունահանողի անվանումը և գտնվելու վայրը  

Հանքարդյունահանողի անվանումը «ԼՑՈՆ» ՍՊԸ  

ՀՎՀՀ 00057089 

Գտնվելու վայրը՝  ք. Մասիս,10շ. 41 բն. 

 

1.2 Նախատեսվող գործունեության անվանումը և նպատակը   

Նախատեսվում է ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի ավազի հանքավայրի օգտակար 

հանածոյի արդյունահանման ժամկետի երկարաձգում: 

        Արաքսի ավազի հանքավայրը ծագումնաբանորեն կապված է Արաքս գետի 

ժամանակակից ողողահունային նստվածքների հետ և հանդիսանում է գետաողողատային 

տիպի հանքավայր:  

        Տեղամասի երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են ժամանակակից 

դելյուվիալ առաջացումները և ալյուվիալ ավազային նստվածքները, ինչպես նաև 

Արարատյան դաշտի ստորին լճային դարավանդի վերին չորրորդականի 

կավավազակոպճագլաքարային առաջացումները:  

        Օգտակար հանածոյի ավազակուտակը բնութագրվում է համեմատաբար համասեռ 

ներքին կառուցվածքով: Ավազի միջին պարունակությունը օգտակար հաստվածքում 

97.71% է:  

Տեղամասի ավազը տարակազմ-հատիկային է, բաղկացած է քվարցի, դաշտային 

սպաթի և մուգ գույնի միներալների և տարբեր ապարների հատիկներից: Ըստ հատիկների 

չափերի ավազները դասվում են «միջին խոշորության ավազների խմբին»: 

Ավազների հատիկային կազմը և ֆիզիկամեխանիկական ցուցանիշները հետևյալն են. 

Հ/Հ Ցուցանիշը Ցուցանիշի միջին 

մեծությունը 

1. Ավազի պարունակությունը. % 97.71 

2. Կոպճի պարունակությունը, % 
 

2.29 

3. Ավազների ծավալային զանգվածը բնամասում, կգ/մ3  
 

1857 

4. Ավազների ծավալալիրքային զանգվածը, կգ/մ3   

փխրուն վիճակում  
 

1633 

Խտացված վիճակում 1817 

5. Փխրեցման գործակիցը 1.14 

 

Ըստ միներալոպետրոգրաֆիական կազմի ավազները պատկանում են տարակազմ 

ավազների խմբին, կազմված է պրենիտի, պիրոքսենի, բազալտի, մասամբ քվարցի, 

կալցիտի և այլ հատիկներից: 

                       Հանքավայրի ավազների քիմիական կազմը 

 

Քիմիական տարրերի պարունակությունը,  % 

SiO2 TiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO SO3 nnn 

Միջինը 54.0 0,58 5.88 13.38 9.73 6.08 0.1 5,86 
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Հանքավայրի ավազները բավարարում են «Ավազ շինարարական աշխատանքների 

համար` 8736-95 ՀՍՏ ԳՈՍՏ-ի պահանջներին և կարող են օգտագործվել որպես լցանյութ 

ծանր բետոններում, ասֆալտաբետոններում և շինարարական շաղախներում, ինչպես 

նաև ճանապարհային և այլ տեսակի շինարարական աշխատանքներում: 

Հանքավայրի ավազի պաշարները հաստատվել են ՀՀ ՊՊՀ-ի 29.10.1997թ.-ի թիվ 34 

արձանագրությամբ և վերահաստատվել են ՕՀՊԳ-ի կողմից 2005թ. օգոստոսի 8-ին թիվ 76 

որոշմամբ: Հաշվեկշռային ստատիկ պաշարները 109.5հազ.մ3 ըստ А+В կարգերի, այդ 

թվում 1- А բլոկում 47.3 հազ.մ3, 3- В բլոկում 62.2 հազ.մ3, իսկ 2- А և 4- В հաշվարկային 

բլոկների պաշարները վերականգնվող են  ըստ C1 կարգի 117.0հազ.մ3 ընդհանուր և 52.5 

հազ.մ3  հա.տարի տեսակարար քանակով: 

Ներկայումս Արաքսի հանքավայրը շահագործվում է «ԼՑՈՆ» ՍՊԸ կողմից 2012 

թվականի օգոստոսի 22-ի ՇԱԹՎ-29/001 օգտակար հանածոյի արդյունահանման 

թույլտվության շրջանակներում: Թույլտվության ժամկետն ավարտվում է 27.03.2023թ.-ին: 

Հաշվի առնելով, որ հանքավայրի պաշարները վերականգնվող են մեկ միավոր 

գործակցով, «ԼՑՈՆ» ՍՊ ընկերությունը նախատեսում է երկարաձգել հանքավայրի 

շահագործման ժամկետները՝ առանց ավազի արդյունահանման տեխնիկական և 

տեխնոլոգիական լուծումների որևիցե փոփոխության: 

 

- Նախատեսվող գործունեության բնութագիրը   

Հանքավայրի բարենպաստ լեռնաերկրաբանական և լեռնատեխնիկական 

պայմանները և օգտակար հանածոյի փոքր հզորությունը հնարավորություն են տալիս 

ընդունել մշակման բաց եղանակ: 

 Քանի որ հանքավայրը շահագործվում է` գոյություն ունեն անհրաժեշտ 

ենթակառուցվածքները այդ թվում մոտեցող ճանապարհներ, արտադրական հրապարակ:        

Ելնելով վերը նշված հանգամանքներից տեղամասի տարածքը ամբողջությամբ յուրացված 

է, այստեղ նոր տարածքների պահանջ, կամ ենթակառույցների շինարարության 

անհրաժեշտություն չկա: Մոտեցող ճանապարհները և արտադրական հրապարակը 

կկարգաբերվեն և կշարունակվեն  օգտագործվել:  

Ընկերությանը արդյունահանման է տրամադրվել հանքավայրի ողջ հաստատված 

պաշարները: 

Տարեկան մարվող պաշարները կազմում են 50000մ3 ավազի զանգված: 

Բացահանքի արդյունահանման պահանջվող /երկարաձգման/ ժամկետը` 20 տարի: 

 Բացահանքի վերջնական դիրքի պարամետրերն են` 

           առավելագույն երկարություն 324մ, 

           առավելագույն լայնություն  118մ. 

 Հանքաստիճանի բարձրությունը` 

          ստատիկ պաշարների տեղամասում-6.8մ, 
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         դինամիկ վերականգնվող պաշարների տեղամասում-5.3մ, 

 Աշխատանքային հանքաստիճանի թեքությունը-400  

 Բացահանքի վերջնական եզրագծում կողի թեքության անկյունը-350  

 Բացահանքի մակերեսը 3.77հա 

 Լեռնահատկացման մակերեսը / Լեռնահատկացման ակտ ԼՎ-001/  4.7հա 

Ավազը արդյունահանվում է  ողջ հզորությամբ 1 աստիճանով, ընդլայնական կտրող 

խրամի անցումով: Արդյունահանման աշխատանքները կատարվում են ներքևից 

շերեփման եղանակով, 1,0մ3  շերեփի տարողությամբ դրագլայնով սարքավորված 

էքսկավատորով, որով ավազը հանքախորշից հանվում փռվում է աշխատանքային 

հրապարակում ջրազրկելու նպատակով:  

             - ընթացքաշերտի լայնությունը-8,5մ; 

 - դրագլայնի աշխատանքի անվտանգ գոտու շառավիղը – 16մ; 

 - աշխատանքային հրապարակի լայնությունը- 23,3մ:         

Շահագործման ընթացքում մակաբացման /մակաբացման շերտ բացակայում է/ և 

լեռնակապիտալ այլ բնույթի աշխատանքներ չեն կատարվի:  

Աշխատանքների վերաբերյալ մանրամասները կներկայացվեն արդյունահանման 

նախագծում: 

Աշխատանքների ընթացքում փլուզումներ և այլ կարգի լեռնատեխնիկական 

բարդացումներ չեն սպասվում:            

Օգտագործվող նյութերը և բնառեսուրսները 

          Հանքի շահագործման ժամանակ կօգտագործվեն տարբեր նյութեր և մեխանիզմներ, 

որոնց ցանկը և քանակները կներկայացվեն ՇՄԱԳ հաշվետվության կազմում: 

Բնառեսուրսներից նախատեսվում է օգտագործել միայն ջուր՝ ճանապարհների 

ջրցանի, ինչպես նաև անձնակազմի խմելու և կենցաղային նպատակների համար:                   

.     Ջրօգտագործման հաշվարկները, ինչպես նաև ջրառի աղբյուրները և պայմանները 

կներկայացվեն ՇՄԱԳ հաշվետվության շրջանակներում: 
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   ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԵՆՔԸ 

Սույն գլուխը ներկայացնում է հանքավայրերի շահագործմանը առնչվող շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցությունը կարգավորող ազգային և միջազգային իրավական և 

մեթոդական փաստաթղթերը, ներառյալ բնապահպանական քաղաքականությունը, 

շրջանակային և ճյուղային օրենսդրական ակտերը՝ հողային հարաբերությունների, 

առողջության և անվտանգության հարցերով: 

 ՀՀ ազգային օրենսդրությունը 

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն 

Ըստ ՀՀ Սահմանադրության (ընդունվել է 1995թ., փոփոխվել 2005 և 2015 

թվականներին) 10-րդ հոդվածի “Պետությունն ապահովում է շրջակա միջավայրի 

պահպանությունը և վերականգնումը, բնական պաշարների ողջամիտ օգտագործումը”: 

Հոդված 33.2-ով սահմանված է որ. “Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի ապրելու իր 

առողջությանը և բարեկեցությանը նպաստող շրջակա միջավայրում, պարտավոր է 

անձամբ և այլոց հետ համատեղ պահպանել և բարելավել շրջակա միջավայրը”: 

1991 թվականից առ այսօր ավելի քան 25 օրենսգրքեր և օրենքներ են ընդունվել, 

որոնք կարգավորում են շրջակա միջավայրի հետ կապված իրավահարաբերությունները: 

Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգիրք 

Հողօգտագործման և հողի աղտոտման հետ կապված հարաբերությունները 

կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության Հողային օրենսգրքով (ընդունված 

02.05.2001): “Հողերն աղտոտումից պահպանելու ընդհանուր պահաջների, հողն աղտոտող 

վնասակար նյութերի ցանկի և հողերի աղտոտվածության աստիճանի գնահատման 

տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին” (24.08.2006 թիվ 1277- Ն), “Հողի բերրի 

շերտի հանման նորմերի որոշմանը և հանված բերրի շերտի պահպանմանն ու 

օգտագործմանը ներկայացվող պահանջները սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2006 

թվականի հուլիսի 20-ի թիվ 1026-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին” (02.1.2017 

թիվ 1404-Ն) որոշումները: 

“Ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների նախահաշվային արժեքների հաշվարկման և 

ինդեքսավորման կարգը” ընդունվել է է ՀՀ բնապահպանության նախարարի 24.12.2012թ. N 

365-Ն հրամանով: 

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգիրք 

Ջրօգտագործման, ջրահեռացման, մակերեսային և ստորգետնյա ավազանների 

օգտագործման և պահպանության հարցերը կարգավորվում են Հայաստանի 

Հանրապետության ջրային օրենսգրքով (ընդունված 04.06.2002) և Հայաստանի 

Հանրապետության «Հայաստանի Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի մասին» 

օրենքով: 

ՀՀ մակերևութային ջրերի էկոլոգիական նորմերը սահմանվել են ՀՀ 

կառավարության 27.01.2011թ. N75-Ն որոշմամբ հաստատված “Կախված տեղանքի 

առանձնահատկություններից` յուրաքանչյուր ջրավազանային կառավարման տարածքի 

ջրի որակի ապահովման նորմեր”-ով: 
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Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգիրք 

ՀՀ տարածքում ընդերքօգտագործման սկզբունքներն ու կարգը, ընդերքն 

oգտագործելիu բնությունը և շրջակա միջավայրը վնաuակար ազդեցություններից 

պահպանության խնդիրները, աշխատանքների կատարման անվտանգության 

ապահովման, ինչպես նաև ընդերք օգտագործման ընթացքում պետության և անձանց 

իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության հետ կապված 

հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության 2011թ. 

նոյեմբերի 28 ընդերքի մասին օրենսգրով: 

 

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրք 

Սույն օրենսգիրքը ընդունվել է 2004 թվականի նոյեմբերի 9-ին, այն կարգավորում է 

կոլեկտիվ եւ անհատական աշխատանքային հարաբերությունները, սահմանում է այդ 

հարաբերությունների ծագման, փոփոխման եւ դադարման հիմքերն ու իրականացման 

կարգը, աշխատանքային հարաբերությունների կողմերի իրավունքներն ու 

պարտականությունները, պատասխանատվությունը, ինչպես նաեւ աշխատողների 

անվտանգության ապահովման ու առողջության պահպանման պայմանները: 

Աշխատանքային պայմանագիրը համաձայնություն է աշխատողի եւ գործատուի 

միջեւ, կազմված համաձայն ածխատանքային օրենսգրքի, այլ նորմատիվ իրավական 

ակտերի պահանջների հիման վրա: 

“Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության և փորձաքննության մասին” Հայաստանի 

Հանրապետության օրենք (2014) 

Յուրաքանչյուր նախատեսվող գործունեություն՝ շրջակա միջավայրի վրա 

հնարավոր ազդեցություն ունեցող ուսումնասիրություն, արտադրություն, կառուցում, 

շահագործում, վերակառուցում, ընդլայնում, տեխնիկական և տեխնոլոգիական 

վերազինում, վերապրոֆիլավորում, կոնսերվացում, տեղափոխում, լուծարում, փակում, 

որը կարող է ազդեցություն ունենալ շրջակա միջավայրի վրա, ենթակա է 

բնապահպանական փորձաքննության, համաձայն “Շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին” 2014թ.-ի Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի: Վերը նշված օրենքի 14-րդ հոդվածով սահմանված են շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության ենթակա 

հիմնադրութային փաստաթղթերը և նախատեսվող գործունեության տեսակները: 

Օրենքը դասակարգում է գործունեության տեսակները ըստ ծավալների և 

ազդեցության մակարդակի՝ “Ա”, ”Բ” և ”Գ” կատեգորիաների: Կատեգորիաները որոշված 

են ելնելով գործունեության ծավալներից և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

մակարդակից: 

Փորձաքննությունը իրանացվում է երկու փուլով: Առաջին փուլում ներկայացվում է 

գործունեությունը նկարագրող հակիրճ բացատրագիր (նախնական գնահատման հայտ), 

կազմակերպվում են առաջին հանրային քննարկումները և բոլոր անհրաժեշտ 

փաստաթղթերը ներկայացվում են բնապահպանության նախարարություն: 30 

աշխատանքային օրվա ընթացքում նախարարության կազմում գործող փորձաքննական 

կենտրոնը ուսումնասիրում է հայտը և կազմակերպում երկրորդ հանրային 
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քննարկումները, որից հետո տրամադրում է տեխնիկական առաջադրանք “Ա” և “Բ” 

կատեգորիաների համար, իսկ “Գ” կատեգորիայի դեպքում՝ փորձաքննական 

եզրակացություն: 

Երկրորդ փուլում ձեռնարկողը կազմակերպում է երրորդ հանրային լսումները, 

որտեղ ներկայացնում է գործունեությունը նկարագրող փաստաթուղթը (ծրագիր, 

նախագիծ) և ՇՄԱԳ հաշվետվությունը, որոնք, լսումների նյութերի հետ մեկտեղ 

ներկայացվում են լիազոր մարմին: 

“Ա” կատեգորիայի համար փորձաքննության հիմնական փուլը տևում է 60 

աշխատանքային օր, իսկ “Բ” կատեգորիայի համար՝ 40 աշխատանքային օր, որի 

ընթացքում կազմակերպվում են չորրորդ հանրային քննարկումները: Գործընթացի 

ավարտին տրվում է փորձաքննական եզրակացություն: 

“Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին” ՀՀ օրենք /04.03.1996թ./ 

Սույն օրենքը սահմանում է մարդու առողջության պահպանման սահմանադրական 

իրավունքի իրականացումն ապահովող բժշկական օգնության և սպասարկման 

կազմակերպման, իրավական, տնտեսական եւ ֆինանսական հիմունքները։ 

 «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձաների ու պատմական միջավայրի 

պահպանության և օգտագործման մասին» ՀՀ օրենք 

Օրենքը ընդունվել է 1998 թվականի նոյեմբերի 11-ին: 

Սույն օրենքը սահմանում է հուշարձանների պահպանության եւ օգտագործման 

բնագավառի իրավական հիմքերը: Այն կարգավորում է գործունեության ընթացքում ծագող 

հարաբերությունները: 

Հոդված 15-ում ներկայացվում է Հուշարձանների և պատմական միջավայրի 

պահպանության ապահովման միջոցառումների համակարգը, այդ թվում հուշարձանների 

հայտնաբերումը և պետական հաշվառումը, հուշարձանների պահպանության գոտիների 

սահմանումը: . 

Հոդված 22-ում ներկայացվում է հուշարձաններ ներառող տարածքներում 

շինարարական և այլ աշխատանքների համար հողի հատկացումները, նախագծերի  

համաձայնեցումը և այդ աշխատանքների ընթացքում հուշարձանների պահպանության ու 

անվթարության ապահովումը: 

Հայաստանի Հանրապետության բուսական աշխարհի մասին օրենք 

ՀՀ պետական քաղաքականությունը բնական բուսական աշխարհի գիտականորեն 

հիմնավորված պահպանության, պաշտպանության, օգտագործման և վերարտադրության 

բնագավառում սահմանում է “Բուսական աշխարհի մասին” ՀՀ օրենքը (23.11.1999 թ.): 

Հայաստանի Հանրապետության կենդանական աշխարհի մասին օրենք 

ՀՀ տարածքում կենդանական աշխարհի վայրի տեսակների պահպանության, 

պաշտպանության, վերարտադրության և օգտագործման պետական 

քաղաքականությունը սահմանում է “Կենդանական աշխարհի մասին” ՀՀ օրենքը 

(ընդունված 03.04.2000թ.): 

Այս օրենքների պահանջների կատարումը ապահովելու համար ՀՀ 

կառավարության կողմից 29.01.2010 թ. թիվ 71-Ն որոշմամբ հաստատվել է ՀՀ կենդանիների 
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կարմիր գիրքը և 29.01.2010 թ. թիվ 72-Ն որոշմամբ հաստատվել է ՀՀ բույսերի կարմիր 

գիքը: 

Հայաստանի Հանրապետության թափոնների մասին օրենք 

Թափոնների հավաքման, փոխադրման, պահման, մշակման, օգտահանման, հեռաց- 

ման, ծավալների կրճատման և դրանց հետ կապված այլ հարաբերությունների, ինչպես 

նաև մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության 

կանխարգելման իրավական և տնտեսական հիմքերը կարգավորվում են “Թափոնների 

մասին” ՀՀ օրենքով (ընդունված 24.11.2004): 

ՀՀ բնապահպանության նախարարը 25.12.2006 թ. N 430-Ն հրամանով հաստատել է 

«Ըստ վտանգավորության դասակարգված թափոնների ցանկը»: 

Բնապահպանական վերահսկողության մասին ՀՀ օրենք (2005) 

Սույն օրենքը կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետությունում 

բնապահպանական օրենսդրության նորմերի կատարման նկատմամբ վերահսկողության 

կազմակերպման ու իրականացման խնդիրները եւ սահմանում է Հայաստանի 

Հանրապետությունում բնապահպանական օրենսդրության նորմերի կատարման 

նկատմամբ վերահսկողության առանձնահատկությունների, կարգերի, պայմանների, 

դրանց հետ կապված հարաբերությունների եւ բնապահպանական վերահսկողության 

իրավական ու տնտեսական հիմքերը: 

Հայաստանի Հանրապետության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին օրենք 

Հայաստանի Հանրապետության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների` 

որպես բնապահպանական, տնտեսական, սոցիալական, գիտական, կրթական, 

պատմամշակութային, գեղագիտական, առողջապահական, ռեկրեացիոն արժեք 

ներկայացնող էկոհամակարգերի, բնության համալիրների ու առանձին օբյեկտների 

բնականոն զարգացման, վերականգնման, պահպանության, վերարտադրության և 

օգտագործման պետական քաղաքականության իրավական հիմունքները կարգավորում է 

“Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին” ՀՀ օրենքը (ընդունված 27.11.2006 

թ.): 

 «ՀՀ բույսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության և բնական պայմաններում 

վերարտադրության նպատակով դրանց օգտագործման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ 

կառավարության 31.07.2014 թ. N 781-Ն որոշումը: 

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարարի 6 մայիսի 

2002թ. N 138 հրաման “Աղմուկն աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական 

շենքերում և բնակելի կառուցապատման տարածքներում” N2–III – 11.3 սանիտարական 

նորմերը հաստատելու մասին”: 

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարարի 25 հունվարի 

2010թ. N 01-Ն հրաման “Հողի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ N 2.1.7.003-10 

սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին”: 

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարարի 17 մայիuի 2006 

թվականի N533-Ն հրաման “Աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում 

թրթռման (վիբրացիայի) հիգիենիկ նորմերը ՀՆN 2.2.4-009-06 հաստատելու մասին”: 
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-ՀՀ կառավարության 29.01.2010 թ. N71-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ կենդանիների 

Կարմիր Գիրք 

-ՀՀ կառավարության 29.01.2010 թ. N72-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ բույսերի 

Կարմիր Գիրք 

-ՀՀ կառավարության 2 նոյեմբերի 2017 թվականի “Հողի բերրի շերտի հանման 

նորմերի որոշմանը և հանված բերրի շերտի պահպանմանն ու օգտագործմանը 

ներկայացվող պահանջները սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 

20-ի N1026-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին” N 1404-Ն որոշում 

-ՀՀ կառավարության 31 հուլիսի 2014 թվականի “Հայաստանի Հանրապետության 

բուսական աշխարհի օբյեկտների (այսուհետ՝ օբյեկտներ) պահպանության և բնական 

պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց օգտագործման կարգը 

սահմանելու մասին” N 781-Ն որոշում: 

-«Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք ՊՈԱԿ-ի 

կանոնադրություն  

-«Ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման պլանի և ընդերքօգտագործման 

թափոնների վերամշակման պլանի օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին ՀՀ 

կառավարության 15.06.2017թ.-ի N 676-Ն որոշում, 

-«Ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների 

նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով պլանավորվող 

մշտադիտարկումների իրականացման պահանջների, ինչպես նաև արդյունքների 

վերաբերյալ հաշվետվությունները ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ 

կառավարության 22.02.2018թ.-ի N 191-Ն որոշում: 

- Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքը (1994թ.) և ՀՀ 

կառավարության 02.02.2006 թվականի N 160-Ն որոշումը, 

- ՀՀ կառավարության 14.08.2008 թվականի «Հայաստանի Հանրապետության 

բնության հուշարձանների ցանկը հաստատելու մասին» N 967-Ն որոշումը, 

- ՀՀ կառավարության 14.12.2017 թվականի «Հողերի ռեկուլտիվացմանը 

ներկայացվող պահանջները և խախտված հողերի դասակարգումն ըստ ռեկուլտիվացման 

ուղղությունների սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2006թ.մայիսի 26-ի N750-Ն որոշումն 

ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»  N 1643-Ն որոշումը: 

- ՀՀ կառավարության 18.08.2021 թվականի «Ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների 

նախահաշվային արժեքների հաշվարկման եվ վերահաշվարկման կարգը սահմանելու 

մասին» N 1352- Ն որոշումը: 

-  ՀՀ կառավարության 10.01.2008թ.-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 

Արաքս գետից գետավազի արդյունահանման կարգը հաստատելու մասին» N 18-Ն որոշում:         

- ՀՀ կառավարության 20.01.2005թ. «Ջրաէկոհամակարգերի սանիտարական պահպանման, 

հոսքի ձևավորման, ստորերկրյա ջրերի պահպանման, ջրապահպան, էկոտոնի և անօտարելի 

գոտիների տարածքների սահմանման չափորոշիչներԻ մասին» N 64-Ն որոշումը, 
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2. ՇՐՋԱԿԱ  ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ  ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ  

2.1 Ընդհանուր տեղեկություններ հանքավայրի մասին 

       Արաքսի ավազի հանքավայրը վարչական առումով գտնվում է ՀՀ Արմավիրի մարզի 

Արաքս համայնքի վարչական տարածքում, գյուղից 2.5կմ հարավ-արևելք, Արաքս գետի ձախ 

ափին:  

Տեղամասի կենտրոնի աշխարհագրական կոորդինատներն են  

           - հյուսիսային լայնությունը 40° 01′ 57″  

           - արևելյան երկայնությունը 44° 19′ 41″:  

          Հանքավայրի մոտակա բնակավայրերն են Մասիս քաղաքը-9.6կմ, Արաքս-2.2կմ, 

Ռանչպար-3.0կմ, Հայկաշեն 3.3կմ, Ջրառատ-5.6կմ գյուղերը որոնց հետ կապված է գրունտային 

և ասֆալտապատ ճանապարհներով: 

          Տեղանքը ազատ է կառույցներից և գյուղատնտեսական նպատակների համար չի 

օգտագործվում: 

          Հանքավայրի բացարձակ բարձրությունները տատանվում են 828-830մ-ի 

սահմաններում: 

Համաձայն ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի 10.08.2015թ. թիվ 

363-Ա հրամանի «ԼՑՈՆ» ՍՊ ընկերությանը արդյունահանման նպատակով 2012թ. 

օգոստոսի 22-ի թիվ ՇԱԹՎ-29/001 թույլտվությամբ տրամադրված տեղամասի 

ծայրակետերի կորդինատներն են`   

1. Y =8442472    X =4433402  

2. Y =8442475   X =4433513 

3. Y =8442800    X =4433466 

4. Y =8442795   X =4433347  

5. Y =8442686   X =4433372  

6. Y =8442575    X =4433422 

 
                         Նկար 1. Բացահանքի տեղադիրքը: Հատված 1:25000 մասշտաբի քարտեզից: 
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Հանքավայրի և հարակից տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը 

Արաքսի ավազի հանքավայրի տեղանքի ակումուլյատիվ հունադարավանդային 

հարթավայրն առաջացել է Արաքս գետի մեանդրման արդյունքում և ներկայացված է գետի 

մշտական հոսքի մակարդակից 2.5-3մ բարձրությամբ վերհունային առաջին դարավանդով 

և պլիոցեն-հոլոցենի հասակի ալյուվիալ, ալյուվիալ-պրոլյուվիալ նստվածքներից՝ 

կազմված Արարատյան հովտի ստորին դարավանդով և մեղմաթեք հարթավայրի 

ողողահունային հատվածով:  

Արարատյան իջվածքը ներկայացված է միոցեն-պլիոցենի և հոլոցենի մինչև 500մ 

հզորությամբ լճագետային նստվածքներով: Արարատյան գոգավորության ընդհանուր 

իջեցման հետևանքով Արաքսի և Սևջուրի գետահուներում կուտակվել են կոպճի, ավազի և 

կավի հզոր հաստվածքներ: Արաքս գետի հովտի ալյուվիալ նստվածքների հզորությունը 

հասնում է մինչև 70մ, ինչը վկայում է դրա ինտենսիվ ակումուլյատիվ-էրոզիոն 

գործունեության մասին: 

Արաքսի հանքավայրի հարակից տարածքի հիմնական մակերեսը զբաղեցնում են 

գետի հունից մոտ 3մ բարձրություն ունեցող վերհունային դարավանդները: Վերջիններիս 

աստիճանները հղկված են և առաջացնում են դեպի հունը և գետի երկայնությամբ ցած 

մեղմ թեքված հարթ լանջեր, որոնք գարնանային շրջանում երբեմն ծածկվում են վարարող 

ջրերով: Դարավանդները կազմված են հիմնականում ալյուվիալ առաջացումներից, որոնք 

ներկայացված են երբեմն տիղմակավային փոքր ենթաշերտեր և ոսպնյակներ ներփակող 

ավազներով, հազվադեպ կոպճային տարահատիկ ավազներով, երբեմն մանրագլաքարերի 

պարունակությամբ:  

Արաքսի հովտում համեմատաբար ոչ մեծ մակերեսներ են զբաղեցնում գետահունի 

ուղղությամբ ձգված, սակավաջուր շրջանում գետից մինչև 2.0-2.5մ բարձրությամբ 

ողողահունային տարածքները, որոնք ի տարբերություն վերհունային դարավանդների, 

գետի գարնանային վարարումների ժամանակ յուրաքանչյուր տարի ծածկվում են 

վարարող ջրերով: Ուղղահունի չափերը և դրանցում նստվածքների կազմը կապված են 

մեանդրող գետի ափին դրանց տեղադիրքից: Ողողահունային նստվածքները, ինչպես նաև 

դարավանդային նստվածքները հիմնականում ներկայացված են ավազներով, կավային 

ենթաշերտեր և ոսպնյակներ ներփակող ավազներով, հազվադեպ կոպճային տարահատիկ 

ավազներով, երբեմն մանրագլաքարերի պարունակությամբ: 

 

        Հանքավայրի հիդրոերկրաբանական բնութագիրը.  

Արարատյան դաշտավայրում առկա են հետևյալ ջրերի տիպերը` աղբյուրի, 

գրունտային և ճնշումային:  

Աղբյուրի ջրերի կոլեկտորներ են հանդիսանում ճեղքավորված անդեզիտա–

բազալտները:  

Գրունտային ջրերի տարածման շրջանում ընդգրկված է Սևջուր գետի ավազանը, 

Հրազդան գետի ներքևի հոսանքը և Արաքսի մերձափնյա գոտին:  

Գրունտային ջրերի մակարդակը բարձրանում է գարնանը և ցածրանում է ձմռանը:  
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2.2. Ռելիեֆ, երկրաձևաբանություն 

Արմավիրի մարզը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության արևմտյան 

հատվածում: Մարզը հյուսիսից սահմանակից է Արագածոտնի մարզին, արևելքից` 

մայրաքաղաքին, հարավ-արևելքից՝ Արարատի մարզին, արևմուտքից` պետական 

սահմանով սահմանակից է Թուրքիային:  

Մարզը զբաղեցնում է 1242 կմ2 տարածք, որը կազմում է ՀՀ ընդհանուր տարածքի 

4.2%-ը: Մարզում է գտնվում Արաքս գետի միջին հոսանքում կառուցված առայժմ միակ 

ավտոճանապարհային կամուրջը (Մարգարա գյուղի մոտ), որը հանրապետությունը 

միացնում է Թուրքիային: Թուրքիայի հետ սահմանի երկարությունը 130.5կմ է:  

Մարզի ռելիեֆը տափարակ, գետալճային, չոր նստվածքներից կազմված, տեղ-տեղ 

ալիքավոր մակերևույթով տարածք է: Ծովի մակարդակից բարձրությունը՝ 800-1000մ:  

 
Նկար 2. 

 

Արմավիրի մարզը զբաղեցնում է Արարատյան ֆիզիկա-աշխարհագրական շրջանի 

հյուսիս-արևմտյան մասը՝ հյուսիս-արևմուտքից հարավ-արևելք ընդհանուր թեքությամբ 

ընդգրկում է Արարատյան գոգավորության հյուսիս-արևմտյան, Արաքսի ձախափնյա 

մասերը և Արագած լեռնազանգվածի հարավ-արևմտյան նախալեռնային ստորոտները: 

Մարզի ռելիեֆը տափարակ, գետալճային, չոր նստվածքներից կազմված, տեղ-տեղ 

ալիքավոր մակերևույթով տարածք է:  

Մարզի աշխարհագրական դիրքը և բնակլիմայական պայմանները նպաստավոր են 

ինչպես պտղաբուծության, խաղողագործության, բանջար-բոստանային մշակաբույսների 

արտադրության, այնպես էլ խոշոր և մանր եղջերավոր անասնաբուծության, 

խոզաբուծության և թռչնաբուծության համար:  

Արմավիրի մարզում անտառածածկ տարածքները բացակայում են: 
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Երկրաձևաբանական տեսակետից հանքավայրի տարածաշրջանը իրենից 

ներկայացնում է Արարատյան դաշտի հյուսիս-արևմտյան մասը կազմող հարթավայր, 

որըի թեքության անկյունը չի գերազանցում 30: 

 
Նկար 3. 

2.3 Տեկտոնիկա, սեյսմիկություն, սողանքներ 

Մարզի գրեթե ամբողջ տարածքը սեյսմատեկտոնական տեսանկյունից գտնվում է 

համեմատաբար բարենպաստ պայմաններում: Սեյսմիկ վտանգ է ներկայացնում միայն 

Երևանյան խորքային խզվածքի Փարաքարի միջին ինտենսիվության երկրաշարժային 

օջախը:  

         Համաձայն Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-

ի թիվ 102-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀՇՆ 20.04_«Երկրաշարժադիմացկուն 

շինարարություն. Նախագծման նորմերի», ուսումնասիրվող տարածքը ընկնում է 1 

սեյսմիկ գոտում, իսկ գրունտների սպասվելիք հորիզոնական արագացումների 

մեծությունը՝ a=300 սմ/վրկ2 , A=0.3g (տես նկար 4): 

 

 
Նկար 4. Հավանական սեյսմիկ վտանգի գոտիավորման քարտեզ 
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Հանքավայրի տարածքում սողանքային երևույթները բացակայում են:  

 

2.4 Կլիմա 

 

Արարատյան հարթավայրը, որին 

վերաբերում է և Արմավիրի մարզի տարածքը, 

հանրապետության ամենամեծ կլիմայական 

գոտին է և հանդիսանում է Հայկական 

բարձրավանդակի ցածրադիր և պարփակ 

մասերից մեկը: Կլիման չոր է, խիստ 

մայրցամաքային, բնորոշվում է սառը 

ձմեռներով և շոգ ամառներով, ինչպես նաև 

արևափայլի երկարատևությամբ (տարեկան` միջինը 2600 ժամ):  

Ձմեռն այս տարածքում բնութագրվում է չոր, քիչ ձյունոտ և ցուրտ եղանակներով, 

հունվարին օդի միջին ջերմաստիճանը -3,70C: Գարունը երկարատև է, տաք, խոնավ: 

Ամառը նույնպես երկարատև է, շոգ, չոր, պարզ եղանակների գերակշռությամբ, հուլիս 

ամսին օդի միջին ջերմաստիճանը 25,20C է (առավելագույնը 410C): Աշունը բնորոշվում է 

երկարատև չոր, մեղմ և արևոտ եղանակով: 

Ամսեկան միջին տեղումները կազմում են 10 մմ, հարաբերական խոնավությունը 

հաճախ լինում է 30%-ից ցածր: Տեղումների տարեկան քանակությունը կազմում է 200-300 

մմ.:

Նկար 5-ում ներկայացվում է ՀՀ կլիմայական շրջանացման սխեմատիկ 

քարտեզը, որը ներբեռնվել է « Շինարարական կլիմայաբանություն» ՀՀՇՆ II-7.01 -2011  

փաստաթղթից:  

 
Նկար 5. 

Ստորև 1-2 աղյուսակներում ամփոփված է տեղեկատվություն մթնոլորտային օդի միջին 

ջերմաստիճանների և տեղումների ու ձյունածածկույթի վերաբերյալ (ըստ մոտակա 

Էջմիածնի օդերևութաբանական կայանի տվյալների):  
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Աղյուսակ 1. Մթնոլորտային օդի միջին ջերմաստիճանը Էջմիածին օդերևութաբանական կայանի տվյալներով 

 

Աղյուսակ 2. Մթնոլորտային տեղումները և ձնածածկույթը Էջմիածին օդերևութաբանական կայանի տվյալներով 

Բնակավայրի 

անվանումը 

Տեղումների 

Քանակը միջին ամսական /օրական առավելագույն, մմ 

 Ձնածածկույթը, մմ 

Առավելագույն 

տասնօրյակային 

ձնածածկույթը 

Տարվա 

ձնածածկույթի 

օրերը 

Ձյան մեջ ջրի 

առավելագույն 

քանակը Ըստ ամիսների տարեկան 

Էջմիածին 
18 20 26 37 45 26 15 10 10 25 24 18 274 

48 44 - 
14 22 25 26 29 46 34 25 27 25 46 18 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Բնակավայրի  
օդերևութա- 
բանական կայանի 
անվանումը 

Բարձ-րություն 
ծովի 

մակարդակից. մ 

Միջին ջերմաստիճանը ըստ ամիսների.°C 
Միջին   

տարեկան. 
°C 

Բացար-
ձակնվազա-

գույն.  
°C 

Բացարձակ     
առավե-

լագույն. °C 
Հուն- 
վար 

Փետր- 
վար 

Մարտ Ապրիլ Մայիս Հունիս Հուլիս 
Օգոս- 
տոս 

Սեպ- 
տեմբեր 

Հոկ- 
տեմբեր 

Նոյեմ- 
բեր 

Դեկտեմ- 
բեր 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Էջմիածին 853 -3,7 -1,2 5,1 12,2 17,1 21,2 25,2 25,1 20,1 13,0 6,1 -0,4 11,7 -31 41 
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Ստորև աղյուսակներում ամփոփված է տեղեկատվություն օդի միջին ջերմաստիճանի, հարաբերական խոնավության, մթնոլորտային 

տեղումների, քամիների վերաբերյալ (ըստ մոտակա Արմավիրի օդերևութաբանական կայանի տվյալների):  

Քամիներ 
 

     Կրկնելիությունը, %   

Ա
նհ

ող
մո

ւթ
յո

ւն
նե

րի
 

կր
կն

ել
իո

ւթ
յո

ւն
ը

,%
 Մ

իջ
ին

ա
մս

ա
կա

ն 

ա
րա

գո
ւթ

յո
ւն

ը,
մ/

վ 

Մ
իջ

ին
տ

ա
ր

եկ
ա

ն 

ա
րա

գո
ւթ

յո
ւն

ը,
 

Ո
ւժ

եղ
քա

մի
նե

րո

վ 
օր

եր
իք

ա
նա

կը
,

օր
 

 

Միջին տարեկան 

   Միջին արագությունը, մ/վ   
 

             
 

                  
 

     
Ուղղությունները 

          
 

մթնոլորտային 
               

 

Ամիսներ 

                 
 

                 
 

ճնշում, 
                 

 

  
Հս- 

  
Հվ- 

 
Հվ- 

 
Հս- 

        
 

հՊա 
 

Հս Արլ 
 

Հվ Արմ 
        

 

 
Արլ 

 
Արլ Արմ Արմ 

        
 

               
 

                   
 

 

Հունվար 

7 5 17  8 9 8 28 18 

77 

 

0.5 

    
 

               
 

 

2.2 2.2 1.9 
 

1.9 1.8 2.3 2.5 2.8 
     

 

           
 

                   
 

 

Ապրիլ 

5 7 28  11 9 9 20 11 

52 

 

1.3 

    
 

               
 

917,0 

2.8 3.4 2.5 
 

2.7 2.7 3.7 3.0 3.7 
 

0.9 12 

 
 

       
 

               
 

Հուլիս 

3 8 31 
 

16 11 7 16 8 

55 

 

1.1 

 
 

       
 

               
 

 

2.1 2.5 1.9 
 

2.2 1.1 2.6 2.7 2.6 
     

 

           
 

                   
 

 

Հոկտեմբեր 

5 4 23  16 9 7 22 14 

72 

 

0.6 

    
 

               
 

 

2.2 2.8 1.9 
 

2.9 2.8 3.6 3.1 3.8 
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Արևափայլի տևողություն      
 

               
 

       Ըստ ամիսների       
 

               
 

Կայանի 
Հո

ւն
վա

ր 

Փ
ետ

րվ
ա

ր 

Մ
ա

րտ
 

Ա
պ

րի
լ 

Մ
ա

յի
ս 

 Հո
ւն

իս
 

Հո
ւլի

ս Օ
գո

ս

տ
ոս

 

         դպ
տ

եմ
բե

ր Հո
կտ

եմ
բե

ր 

Նո
յե

մբ
եր

 

Դ
եկ

տ
եմ

բե
ր 

Տարեկան 

 

             
 

անվանումը              գումարային 
 

               
 

Արմավիր 120 152 183 203 255  320 362 332 295 230 151 94 2697 
 

               
 

      Անարև օրերի քանակը      
 

              
 

       Ըստ ամիսների       
 

               
 

Կայանի 

Հո
ւն

վա
ր 

Փ
ետ

րվ
ա

ր 

Մ
ա

րտ
 

Ա
պ

րի
լ Մ
ա

յի
ս 

 Հո
ւն

իս
 

Հո
ւլի

ս Օ
գո

ստ
ոս

 

Ս
եդ

պ
տ

եմ
բե

ր 

Հո
կտ

եմ
բե

ր 

Ն
ոյ

եմ
բե

ր 

Դ
եկ

տ
եմ

բե
ր 

Տարեկան 
 

  
           

 

անվանումը              գումարային 
 

               
 

Արմավիր 10 6 4 2 1  0.3 0 0 0.2 1 5 12 42 
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Օդի ջերմաստիճան 
 

օդերևութա- 
                                           

բանական   
 կայանի 

անվանումը 

Բարձ-րություն 
ծովի 

մակարդակից.  

մ 

Միջին ջերմաստիճանը ըստ ամիսների.°C 

Միջին   
տարեկ

ան. 
°C 

Բացարձակ
նվազագույն

.  
°C 

Բացարձակ     
առավե-

լագույն. °C 
Հուն- 
վար 

Փետր- 
վար 

Մարտ Ապրիլ Մայիս Հունիս Հուլիս 
Օգոս- 
տոս 

Սեպ- 
տեմբե

ր 

Հոկ- 
տեմբե

ր 

Նոյեմ- 
բեր 

Դեկտեմ
- 

բեր 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Արմավիր 870 -4,2 -1,6 4,9 12,4 17,4 21,6 25,7 25,1 20,0 12,9 5,7 -0,9 11,6 -31 41 

 
Օդի հարաբերական խոնավությունը 
  

Բնակավայրի, օդերևութա- 
բանականկայանիանվանումը 

Օդի հարաբերական խոնավությունը, % 

 ըստ ամիսների Մի- 
ջինտարե-

կան,% 

Միջին ամսական ժամը15-ին 

Հուն- 
վար 

Փետր- 
վար 

Մարտ Ապրիլ Մայիս Հունիս Հուլիս 
Օգոս- 
տոս 

Սեպ- 
տեմբեր 

Հոկ- 
տեմբեր 

Նոյեմ- 
բեր 

Դեկտեմ- 
բեր 

ամենացուրտ 
ամսվա % 

ամենաշոգամսվա, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Արմավիր 76 72 62 56 57 51 48 49 53 65 74 78 62 62 29 
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2.5 Մթնոլորտային օդ  

 ՀՀ տարածքում օդային ավազանի ֆոնային աղտոտվածությունը վերահսկվում 

է ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից: 

Հանքի տարածքը գտնվում է բնակավայրերից հեռու /նվազագույնը 2,5կմ/, 

այստեղ չկան գործող արդյունաբերական և խոշոր գյուղատնտեսական 

ձեռնարկություններ, համապատասխանաբար օդային ավազանը չի կրում 

անտրոպոգեն զգալի ազդեցություն: 

Հանքավայրի տարածքում մշտական դիտակայաններ կամ պասիվ 

նմուշառիչներ չեն տեղադրված և օդային ավազանի աղտոտվածության վերաբերյալ 

տվյալներ չկան: Որոշակի պատկերացում բնակավայրերի օդային ավազանների 

աղտոտվածության մասին կարելի է ստանալ անալիտիկ եղանակով: Դրա համար 

«Էկոմոնիթորինգ»-ը առաջարկում է համապատասխան ձեռնարկ-ուղեցույց: 

Ըստ ուղեցույցի, մինչև 10 հազար բնակչությամբ բնակավայրերի համար, որոնց 

թվին են դասվում տեղամասին մոտակա համայնքը, օդի ֆոնային 

աղտոտվածության ցուցանիշներն են՝ 

Փոշի՝ 0.2 մգ/մ
3
; Ծծմբի երկօքսիդ՝ 0.02 մգ/մ

3
; Ազոտի երկօքսիդ՝ 0.2 մգ/մ3; Ածխածնի 

օքսիդ՝ 5մգ/մ
3
: 

 
Նկար 6. 
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Քաղաքների մթնոլորտային օդի աղտոտվածության վիճակ 
Հանրապետության մթնոլորտային օդի որակի դիտարկումները 2021թ. 

 
 

Քաղաքները 2021թ. գործող դիտակայաններ 
 

Փորձանմուշների 
քանակը 

Ակտիվ Պասիվ 

(դիտակետ) 
Ավտոմատ 

 
Երևան 

 
5 

 
45 

 
1 ակտիվ 6191 

պասիվ 4102 

ավտոմատ 36012 

Գյումրի 1 24 
 ակտիվ 339 

պասիվ 2215 

Վանաձոր 3 24 
 ակտիվ 3187 

պասիվ 2341 

Ալավերդի 3 42 
 ակտիվ 2751 

պասիվ 3584 

Հրազդան 1 17 
 ակտիվ 1054 

պասիվ 1615 

Արարատ 1 12 
 ակտիվ 338 

պասիվ 1100 

Կապան  11  պասիվ 504 

Քաջարան  15  պասիվ 688 

Չարենցավան  10  պասիվ 806 

Ծաղկաձոր 1 14 
 ակտիվ 1061 

պասիվ 1340 

Ընդամենը 15 214 1 69228 

Ամբերդ 1   ակտիվ 571 

           

          Մթնոլորտն աղտոտող նյութերի պարունակություններն որոշելու համար 2021 

թվականի 3-րդ եռամսյակում մթնոլորտային օդի դիտարկումներ կատարվել են Երևան, 

Գյումրի, Վանաձոր, Ալավերդի, Հրազդան, Արարատ, Ծաղկաձոր, Չարենցավան, 

Կապան և Քաջարան քաղաքներում: Ընդհանուր առմամբ վերը թվարկված 

բնակավայրերում գործում է 15 անշարժ՝ ակտիվ նմուշառման դիտակայան և 214 

շարժական՝ պասիվ նմուշառման դիտակետ: Երևան քաղաքի մեկ դիտակայանում 

ավտոմատ սարքավորման միջոցով իրականացվում են ածխածնի մոնօքսիդի 

դիտարկումներ: Քաղաքների մթնոլորտային օդում ծծմբի երկօքսիդի և ազոտի 

երկօքսիդի միջին ամսական և միջին շաբաթական կոնցենտրացիաների 

բաշխվածության քարտեզները հասանելի են www.meteomonitoring.am ինտերնետային 

կայքում: 2021 թվականի 3-րդ եռամսյակում մթնոլորտային օդում փոշու 

կոնցենտրացիան գերազանցել է հիմնականում Երևան, Վանաձոր, Ալավերդի, Հրազդան 

և Արարատ քաղաքներում: Փոշով աղտոտվածությունը կարող է առաջանալ 
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արդյունաբերական գործընթացների, տրանսպորտային միջոցների, ճանապարհային 

փոշու, շինարարության, գյուղատնտեսական և այլ գործողությունների հետևանքով: 

       Նախագծվող տարածքին մոտ /30կմ շառավղով/ մթնոլորտային օդի մոնիտորինգի 

դիտակետեր չկան: 

 

2.6 Ջրային ռեսուրսներ 

         Միջավայրի պայմանների և մարդու առողջության վրա բացասաբար ազդող 

ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական աղտոտիչների թափանցումը, առաջացումն 

ու կուտակումը բնական ջրերում կոչվում է ջրի աղտոտում: Ջրի աղտոտման 

աղբյուրները հետևյալն են. 

 կենցաղային հոսքաջրերը, 

 արդյունաբերական հոսքաջրերը, 

 ձնհալի և անձրևների ժամանակ հողահանդակներից տեղափոխված 

պեստիցիդները, 

 բնակավայրերից վնասակար նյութերը, 

 անձրևի և ձյան միջոցով՝ մթնոլորտից անջատվող աղտոտող նյութերը։ 

Աղտոտման աղբյուրները կարող են լինել ինչպես կետային, այնպես էլ ցրված: 

Կենցաղային հոսքաջրերը հիմնականում աղտոտված են լինում կենսածին նյութերով, 

արդյունաբերական հոսքաջրերը՝ առավել հաճախ նավթամթերքներով, ֆենոլներով, 

ծանր մետաղներով (կապար, կադմիում, պղինձ, ցինկ և այլն) և բարդ օրգանական 

միացություններով (սինթետիկ լվացամիջոցներ, ներկեր, ճարպեր), որոնք 

վատթարացնում են ջրի որակը, խմելու և սննդի մեջ օգտագործելու համար դարձնում ոչ 

պիտանի, խախտվում են ջրային ավազանի կենսաբանական շարժընթացները, նվազում 

է աղտոտող նյութերից ջրի ինքնամաքրման հատկությունը, փոխվում է ջրային 

կենսաբազմազանության կազմն ու սննդային արժեքը։ Հատկապես վտանգավոր են տաք 

հոսքաջրերը, որոնք փոխում են ջրավազանի ջերմային ռեժիմը, վատթարացնում ձկների 

ձվադրության պայմանները, ոչնչանում են մի շարք օգտակար մանրէներ և զարգանում 

են մակաբույծներ։ Կենցաղային հոսքաջրերը հիմնականում պարունակում են 

աղիքային վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչներ։ 

Մակերևութային ջրերի մոնիթորինգի դիտացանցում ընդգրկված է 

Հանրապետության 6 ջրավազանային կառավարման տարածքի (Հյուսիսային, 

Ախուրյան, Հրազդան, Սևան, Արարատյան, Հարավային) ջրային ռեսուրսների (գետեր, 

ջրամբարներ, Արփա-Սևան ջրատարը և Սևանա լիճը) 151 դիտակետ: Ջրի որակը 

բնութագրվում է ֆիզիկաքիմիական մինչև 45 ինդիկատորային ցուցանիշով (հիմնական 

անիոններ և կատիոններ, սնուցող նյութեր, ծանր մետաղներ, առաջնային օրգանական 

աղտոտիչներ), տարեկան 5-12 անգամ հաճախականությամբ: Ջրի որակի գնահատումը 

կատարվում է համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունվարի 27-ի N 75-Ն 

որոշման: 
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Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի մոնիթորինգի դիտացանցում ընդգրկված են 

Հանրապետության 6 ջրավազանային կառավարման տարածքի (Հյուսիսային, 

Ախուրյան, Հրազդան, Սևան, Արարատյան, Հարավային) 100 ստորերկրյա ջրաղբյուր, 

ինչը ներառում է 25 շատրվանող հորատանցք, 32 չշատրվանող հորատանցք և 43 

բնաղբյուր: Ջրաղբյուրներում կատարվում են ջրի ծախսի, մակարդակի (ճնշման) և 

ջերմաստիճանի դիտակումներ՝ ամսական 6 անգամ հաճախականությամբ: Տարեկան 2 

անգամ կատարվում է նաև ստորեկրյա ջրերի որակի մոնիթորինգ 40 ջրաղբյուրում, 

որոնցից յուրաքանչյուրում որոշվում է շուրջ 40 ինդիկատորային ցուցանիշ (հիմնական 

անիոններ և կատիոններ, մետաղներ, աղային ռեժիմի տարրեր): 

Արմավիրի շրջանի ստորերկրյա ջրերը պատկանում են լճագետային 

գոյացություններին և ճաքճքված անդեզիտա-բազալտներին: Ստորերկրյա ջրերի 

սնուցումը իրականանում է հիմնականում Արագած սարի հարավային լանջերից հոսող 

գետերի ենթահունային ջրերի հաշվին, ինչպես նաև միջլավային ջրերի հոսքի միջոցով: 

Ճնշումնային հորիզոնը տեղադրված է 150-200մ հասնող հավասար խորություններում, 

ունի բացասական ճնշում (հոսք): Հանքավայրի շրջանի տարածքում հանդիպում են նաև 

գրունտային ջրեր: Նրանք պատկանում են ալյուվիալ-դելյուվիալ, պրոլյուվիալ 

նստվածքներին և սնվում են մակերևույթային հոսքի, մթնոլորտային տեղումների, 

ենթահունային ջրերի և արտեզյան հորատանցքերի արտանետման ջրերից: Նրանք 

տարածքում հիմնականում հանդիպում են 6-7մ խորության վրա, իսկ տեղ-տեղ մինչև 5-

5.5մ-ը:  

             Գրունտային ջրերը առավելագույն մակարդակի հասնում են ապրիլ-մայիս 

ամիսներին, իսկ նվազագույնի` օգոստոս-նոյեմբեր ամիսներին: 

Մարզն առանձնապես հարուստ չէ ջրային ռեսուրսներով. Մարզում է գտնվում 

հանրապետության ամենացածրադիր լիճը՝ Այղր (Ակնա) լիճը, որը զբաղեցնում է 50հա 

մակերես, ունի 2մ խորություն, ձագարաձև ուրվագիծ և ստորերկրյա սնում։  

Միակ գետը, որ սկսվում է մարզի սահմաններում Մեծամորն է (Սևջուրը), որը սկիզբ է 

առնում Այղր լճից: Մեծամորի միակ խոշոր վտակը Քասախն է: Թուրքիայի հետ 

սահմանը անցնում է Արաքս գետով: Ռեսուրսների պակասը հիմնականում լրացվում է 

ստորջրյա ռեսուրսներով:  

        Մեծամորի միակ խոշոր վտակը Քասախն է: Գարնանը սահմանային Արաքսի, 

ինչպես նաև Քասախի հորդացած ջրերը դուրս են գալիս ափերից ու 

ավերածությունների պատճառ դառնում:  

Սևջուր կամ Մեծամոր։ Ունի 40 կիլոմետր երկարություն, ՀՀ մյուս գետերի 

համեմատությամբ ամենահաստատուն ռեժիմ ունեցող գետն է։ Սկիզբ է 

առնում Մեծամոր լճից և սնվում Արագածի ստորոտում գտնվող աղբյուրներից, հոսում է 

շատ դանդաղ, մեծ մասամբ ճահճապատ ափերի միջով և ապա թափվում Արաքս։  

Մեծամոր գետի ջրի որակը Վաղարշապատ քաղաքից հարավ հատվածում մայիս 

ամսին գնահատվել է «վատ» (5-րդ դաս), Վաղարշապատ քաղաքից հարավ-արևելք և 

Ռանչպար գյուղից ներքև հատվածներում ջրի որակը մայիսին գնահատվել է 

«անբավարար» (4-րդ դաս): 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A5%D5%AE%D5%A1%D5%B4%D5%B8%D6%80_(%D5%AC%D5%AB%D5%B3)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%A1%D5%A3%D5%A1%D5%AE
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%A1%D6%84%D5%BD
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Սևջուրն Արաքսի գետախառնուրդից մոտ 15 կիլոմետր հեռավորության վրա իր մեջ է 

ընդունում Քասախ գետը և դառնում Հայաստանի ամենաջրառատ գետերից մեկը։ 

 

 
Նկար 7. 

Հանքավայրն իր ծագումով կապված է Արաքս գետի հիդրոլոգիական ռեժիմի 

հետ: Արաքս գետի վրա եղած 4 հիդրոլոգիական դիտարկման կետերի 5-7 տարիների 

դիտարկման տվյալները ցույց են տվել, որ Արաքս գետը հանքավայրի շրջանում 

բնութագրվում է տարվա մեջ մեկ` գարնանային վարարումով, որն սկսվում է մարտի 15-

20-ից և ավարտվում է հունիսի 15-30-ին՝ տևելով շուրջ 90-103օր:  

Հանքավայրի տարածքը գտնվում է Արաքս գետի ձախափնյա ողողահունային 

մասում:  

Արաքս գետը սկիզբ է առնում Բյուրակն հրաբխային բարձրավանդակից (մոտ 

3000մ բարձրությունից), մինչև Արարատյան դաշտ մտնելը հոսում է նեղ կիճերով, տեղ-

տեղ՝ լայնացված հովտով, ունի մեծ անկում: Գետի երկարությունը 1720կմ է, 

ավազանը՝ 102 հազ.կմ2: Այն սնվում է ձնհալքի, անձրևների և ստորերկրյա ջրերից: 

Հորդանում է մարտից հունիս ամիսներին, առավելագույն ծախսը դիտվում է մայիսին: 

Առաջին հորդացումը կապված է ցածրադիր վայրերի ձնհալքի և գարնանային 

անձրևների հետ, երկրորդը ավելի երկարատև է ու բուռն, առաջանում է լեռներում 

ձնհալքի հետևանքով: Ամենացածր մակարդակները լինում են հուլիսօգոստոսին և 
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ձմռանը: Երրորդ թույլ արտահայտված հորդացումը կապված է աշնանային 

անձրևների հետ:  

 

Նկար 8. 

Արաքսի ջրերը հայտնի են պղտորության բարձր մակարդակով: Ջրի տարեկան 

պղտորությունը կազմում է միջինը 1200գր/մ3, բերվածքների միջին ծախսը 200կգ/վրկ: 

Գարնանային վարարման ժամանակ առավելագույն պղտորությունը կազմում է 26000 

գր/մ3 և տևում է մեկ շաբաթ, բերվածքների ծախսը կազմում է 3100 կգ/վրկ:         2021 

թվականի 2-րդ եռամսյակում դիտարկումներ են իրականացվել Արաքս գետի 7 

դիտակետում: Ըստ Շրջակա միջավայրի նախարարության մոտակա դիտակայանում 

(Ռանչպար գյուղից 0,5կմ ներքև) իրականացված մշտադիտարկումների՝ ջուրը «վատ» 

որակի է, 5-րդ դասի, ինչը պայմանավորված է ԹՔՊ, նիտրիտ իոնի, ֆոսֆատ իոնի, 

մանգանի, ընդհանուր ֆոսֆորի պարունակություններով:         

Արաքս գետի ջրերին, բացի բարձր պղտորությունից, բնորոշ է բավականին մեծ 

հանքայնացումը, որը առաջին հերթին պայմանավորված է սուլֆատների, քլորիդների, 

նատրիումի զգալի պարունակություններով: Կալցիումի և մագնեզիումի 

կոնցենտրացիաները նույնպես բավականին բարձր են: Արաքս գետի ջրերում դիտվում 

են երկաթի և մանգանի բարձր պարունակություններ` 0.4-0.6 մգ/լ և 0.012-0.02 մգ/լ 

համապատասխանորեն: Գետի ջրերին բնորոշ է նաև արսենի և ծարիրի առկայությունը: 

         Արաքս գետի ջրերի հանքայնացումը խիստ կախված է սեզոնային 

տատանումներից: Ջրի բաղադրությունը փոփոխվում է զգալի սահմաններում` ինչպես 

տարվա կտրվածքով, այնպես էլ ըստ գետի երկարության: Սուլֆատների և քլորիդների 

հարաբերական պարունակությունը առավելագույնին հասնում է ամռանը 

ցածրամակարդակ ժամանակ: Հիդրոկարբոնատների առկայությունը լավ 

արտահայտված է վարարման ժամանակ, իսկ նվազամակարդակի ընթացքում` ոչ 

ակնհայտ, կամ թույլ: 

      Գետի երկայնքով դիտվում է սուլֆատների, քլորիդների, նատրիումի, կալցիումի և 

այլ իոնների պարունակության աճ, ինչը պայմանավորված է նրանով, որ գետի հոսքի 
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սնման աղբյուրներում զգալի մասը կազմում են գրունտային ջրերը, որոնք Արարատյան 

դաշտում սաստիկ աղային են: 

2.7 Հողեր 

      Հող, բնական գոյացություն՝ կազմված ծագումնաբանորեն իրար հետ կապված 

հորիզոններից, որոնք ձևավորվել են երկրի կեղևի մակերեսային շերտերի 

վերափոխման հետևանքով՝ ջրի, օդի և կենդանի օրգանիզմների ներգործության 

շնորհիվ։ Հողը երկրակեղևի մակերեսային փխրուն շերտն է, որը փոփոխվում է 

մթնոլորտի և օրգանիզմների ազդեցությամբ, լրացվում է օրգանական մնացուկներով։ 

Արարատյան դաշտի հիմնական հողատիպերն են.  

            Ոռոգելի մարգագետնային գորշ, գետադարավանդային, կիսանապատային գորշ 

և աղուտ-ալկալի:  

Ոռոգելի մարգագետնային գորշ հողերը ձևավորվել են Արարատյան հարթավայրի 800-

950մ բարձրության սահմաններում, ինչպես մարդու դարավոր գործունեության, այնպես 

էլ գրունտային ու մակերեսային խոնավության համատեղ ներգործության 

պայմաններում, որոնց ընդհանուր տարածքը կազմում է 53 հազ.հա: Այդ հողերի համար 

բնորոշ է թույլ հումուսայնությունը (1.5-2.0%) և կարբոնատայնությունը: 

(3-7%), հիմնային ռեակցիան (pH 8.2-8.5), միջին կլանման ծավալը (30-40 մգ.էկվ/100 գ) և 

բավարար ֆիզիկական հատկությունները: Հողերը հարուստ են ընդհանուր ֆոսֆորով 

(0,19-0,50%), և կալիումով (1,3-2,07%), սակայն աղքատ են ընդհանուր ազոտով (0,06-

0,16):  

Գետահովտադարավանդային հողեր: Գոյացել են գետերի հովիտներում, այդ հողերին 

բնորոշ են հումուսի ցածր (1-2%) պարունակությունը, զգալի է կլանված մագնեզիումի 

պարունակությունը, PH 6.9-8.1, կլանման ծավալը՝ 14-35մգ/էկվ:  

Աղուտ-ալկալի հողերը ձևավորվել են Արարատյան հարթավայրի խոնավ և գերխոնավ 

հատվածներում, որտեղ գրունտային ջրերը հանքայնացված են և գտնվում են երկրի 

մակերեսից 0,5-2.5 մ խորության վրա: Դրանց ընդհանուր մակերեսն Արարատյան 

հարթավայրում կազմում է 24հազ. հա:  

 

Կիսանապատային գորշ հողերը տարածված են Արարատյան գոգահովտի 

նախալեռնային գոտու 950-1250 մ բաձրության սահմաններում: Արարատյան 

հարթավայրում նրանց տարածքը կազմում է 152 հազ. հա: Այդ հողերի համար բնորոշ է 

հումուսային հորիզոնների փոքր հզորությունը (25-40 սմ), պրոֆիլի թույլ 

հումուսայնությունը (1.5-2.0 %), բարձր կարբոնատայնությունը (6-30%), հիմնային 

ռեակցիան (pH 7.8-8.3), միջին կլանման ծավալը (20-30 մգ.էկվ/100 գ) և փոշիացած 

ստրուկտուրայնությունը: Կիսանապատային գորշ հողերը հարուստ են կալիումով՝ 45-

67 մգ/100գ, ֆոսֆորով՝ 3,7-4,2 մգ/100գ և աղքատ են ազոտով՝ 1,4-2,1 մգ/100գ: 
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Նկար 9.  

         Արաքսի ավազի հանքի տարածքի հողերը պատկանում են աղուտ-ալկալի 

տիպին բնութագրվում են ուժեղ աղակալվածությամբ (1-3%), կարբոնատների զգալի 

պարունակությամբ (10-16%), բարձր ալկալիացվածությամբ (25-80%), որոնց յուրացումը 

կարող է իրականցվել միայն քիմիական մելիորացման ճանապարհով: Այս հողերն 

ընդգրկված են համայնքների այլ հողերի կազմում, որոնք հիմնականում չեն 

օգտգործվում: Այս հողերը մշակաբույսերի աճի և զարգացման համար վնասակար 

քանակությամբ ջրալույծ աղեր պարունակող հողեր են։ Ըստ քիմիական կազմի՝ լինում 

են սոդային, սուլֆատ-սոդային և քլորիդ-սուլֆատային Աղուտ-ալկալի հողեր, որոնք 

զգալիորեն կարբոնատացված, թույլ հումուսացված, բարձր հիմնայնությամբ, միջին կամ 

ծանր մեխանզմ կազմով հողեր են։ Հայաստանի Հանրապետությունում դրանք 

առաջանում են կիսաանապատային և անապատային գոտիներում, որտեղ 

գոլորշացումը գերազանցում է տեղումների քանակին, և ստորերկրյա ջրերի բնական 

հոսքը թույլ է։ Տարածված են Արարատյան դաշտում։ Զարգանում են ոռոգելի 

մարգագետնային գորշ հողերի տարածքում և հիմնականում ունեն հիդրոմորֆ ծագում։ 

Տարբերում են մարգագետնային և ճահճամարգագետնային ծագումնաբան 2 խումբ։ Մեծ 

տարածք (75-80%) են զբաղեցնում մարգագետնային Աղուտ-ալկալի 

հողեր՝ Արմավիրի (Հրազդան-Մեծամոր գետերի միջև), Արարատի (Արազդայանի 

տափաստան) մարզերում։ Ճահճամարգագետնային Աղուտ-ալկալի հողեր 

սահմանափակ տարածում ունեն, կղզյակներով զարգանում են Մեծամոր 

գետի երկայնքով, Հրազդան գետի դելտայի շրջանում Աղուտ-ալկալի հողեր 

Արարատյան դաշտում և Արազդայանի տափաստանի ծայրամասում 

2.8 ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ 

Հայաստանի բնակչության բարեկեցությունը մեծապես կախված է 

կենսաբանական պաշարների առկայությունից, որոնք, ընդերքի պաշարների հետ 

հավասարապես, երկրի համար հանդիսանում են ռազմավարական ռեսուրսներ:  

Նախատեսվող աշխատանքների իրականացման ընթացքում հնարավոր 

ազդեցությունը կրող կենսաբազմազանության և էկոհամակարգերի ելակետային 

տվյալները հավաքագրվել և մշակվել են հիմնվելով կենսաբազմազանության 

վերաբերյալ ՀՀ-ում գերծող օրենքներից, ՀՀ-ի կողմից ստորագրված համապատասխան 

միջազգային կոնվենցիաներից և պայմանագրերից:  

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%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/%D4%B1%D6%80%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BF%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%A4%D5%A1%D5%B7%D5%BF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%BE%D5%AB%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D6%80%D5%A1%D5%A6%D5%A4%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A5%D5%AE%D5%A1%D5%B4%D5%B8%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A5%D5%AE%D5%A1%D5%B4%D5%B8%D6%80_%D5%A3%D5%A5%D5%BF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A5%D5%AE%D5%A1%D5%B4%D5%B8%D6%80_%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%B1%D6%80%D5%A1%D5%A6%D5%A4%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%B6
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Հավաքվել և վերլուծվել է տվյալ տարածաշրջանի ֆլորայի և ֆաունայի 

վերաբերյալ գրեթե ամբողջ գիտական տեղեկատվությունը: Հատուկ ուշադրություն է 

դարձվել տարածքներում (ՀՀ Կարմիր գրքում, 2010 թ.) գրանցված բույսերի և 

կենդանիների առկայությանը և անհրաժեշտ բնապահպանական միջոցառումների 

մշակմանը:  

Տվյալ տարածաշրջանը ենթարկված է անտրոպոգեն ազդեցության: Տարիներ 

շարունակ ուսումնասիրվող տարածքը, հարակից տարածքները և շրջապատող լանջերը 

օգտագործվում են գյուղատնտեսական նպատակներով: Այս ամենը հանգեցրել է նրան, 

որ հանքավայրի հարակից տարածքներում բնական էկոհամակարգերը ներկայումս 

խիստ փոփոխված և դեգրադացված են: Հարկ է նշել, որ ուսումնասիրվող տեղամասում 

բացակայում են ինչպես հազվագյուտ էկոհամակարգեր, այնպես էլ կենդանիների և 

բույսերի հազվագյուտ տեսակներ, որի հետ կապված դրանց պահպանության համար 

հատուկ միջոցառումներ չի նախատեսվում: 

           Հայաստանի Հանրապետությունում առանձնացվում է 12 ֆլորիստիկ շրջաններ: 

Ուսումնասիրվող տեղամասը գտնվում է Երևանի ֆլորիստիկ շրջանում (Հայաստանի 

Հանրապետության ֆլորիստիկ շրջանները ըստ ակադեմիկոս Ա. Լ. Թախտաջյանի):  

Երևանի ֆլորիստիկ շրջանը Հայաստանում երկրորդն է բուսատեսակների թվով, 

որոնց թիվը 1920 է : Ֆլորիստիկ շրջանի բարձրունքային սահմանները գտնվում է (700-

1700մ.ծ.մ.): Բուսականության հիմնական տիպերն են՝ կիսաանապատներ, 

աղուտացված ճահիճներ, անապատ, տափաստաններ, գիհու նոսրանտառներ: Էնդեմիկ 

բույսերի քանակը՝ 46 է, Կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակերի թիվը՝ 144 է, ըստ 

(,,Կենսաբանական բազմազանության մասին կոնվենցիա,, ՀՀ հինգերորդ ազգային 

զեկույցից, 2014 թ): 

 
 

Նկար 10. 
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Ուսումնասիրվող տեղամասը գտնվում է մոտավորապես 828-832մ բացարձակ 

բարձրությունների վրա: Այստեղ բուսականության հիմնական տիպերն են 

կիսաանապատային բուսականություն, ներառյալ ավազային անապատներ և 

աղուտներ: Բուն ուսումնասիրվող տարածքում անտառածածկ տարածքներ չկան:                

Արաքսի ավազի հանքավայրի շրջանին բնորոշ է աղասեր անապատային 

բուսականությունը: Հիմնականում տարածված են հավամրգանման, ծառանման և 

նատրոային օշանները, մանրատերև սվեդան, մերձկասպյան աղահասկիկը, 

բիներցիան և այլն: Որոշ տարածքներ ծածկված են ավազասեր անապատային 

բուսական խմբավորումներով` սովորական տատաշը, նրբատերև հազարատերևուկը, 

եզնապտուկը, գիպսասեր անապատներում` Թախտաջյանի կաթնուկը, 

սապնարմատները: Բուսականության հիմնական տիպերի տարածման և 

գյուղատնտեսական ակտիվ օգտագործվող տարածքների սխեմատիկ քարտեզը բերված 

է ստորև, նկար 9-ում:  

 
Նկար 11. 
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Ֆրանկենիա                         Ծաղկող կապար  

Բուն հանքավայրի տարածքը ամբողջությամբ զուրկ է բուսական ծածկույթից, 

քանի որ հանդիսանում է գարնանային վարարումներով ծածկվող տարածք, որտեղ 

յուրաքանչյուր տարի կատարվում է ավազի նոր պաշարների կուտակում : Հետևաբար, 

հանքավայրի տարածքում ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակներ չեն կարող 

լինել: 

Ավազահանքի համար նախատեսված տարածքը բուսաշխարհագրական 

տեսակետից պատկանում է Հոլարկտիկ ֆլորիստիկ թագավորության Բորեալ 

ֆլորիստիկ ենթաթագավորության Հայաստանի Հանրապետության Երևանի ֆլորիստիկ 

շրջանին (Թախտաջյան, 1978): Ուսումնասիրվող հատվածների բուսականությունը ունի 

արտահայտված քսերոֆիլ, և մեզոֆիլբնույթ, յուրահատուկ է օշինդրային և 

ուղտափշային կիսաանապատային, մասամբ՝ ջրաճահճային բուսականությունը: 

Բավականին զարգացած է մոլախոտային բուսականությունը, առկա են բույսերով 

չծածկված հատվածներ, մեծամասնություն են կազմում միամյա և բազմամյա 

տեսակները: Ուսումնասիրվող տարածքում անտառներ չկան, բնափայտավոր 

բուսատեսակները արտահայտված են կարմրանի թփերով, տարածքի եզրերով կան 

բարդու և ուռենու առանձին ծառեր: 

 

Նկար 12. Տարածքի կիսաանապատային բուսականության հատվածներ (Alhagi pseudalhagi 

- Ուղտափուշ սովորական և այլն) 
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Տեղամասի շրջանում հանդիպող ողնաշարավոր կենդանիները ներկայացված են 

չորասեր տեսակներով՝ բնափոր կենդանիներով, բաց ու չոր տարածքների 

թռչուններով: Ցուրտ ամիսներին  կիսաանապատները հյուսիսից եկող թռչունների 

համար ծառայում են որպես ձմեռելու, իսկ գարնանը և աշնանը չվող թռչունների 

համար՝ սնման ու հանգստի վայր:  Շրջանի բնորոշ առանձնահատկություններից է 

սողունների առատությունը և երկկենցաղների աղքատությունը: Սողուններից 

քանակապես գերակշռում են մողեսները, օձերը՝ անդրկովկասյան գյուրզան, 

խայտաբղետ սահնօձը, կարմրափոր սահնօձը : Երկկենցաղներից ամենահաճախը 

հանդիպում է կանաչ դոդոշը:  

Հանրապետության տարածքում լայնորեն տարածված տեսակներից կարող են 

հանդիպել երկկենցաղներից՝ Փոփոխական դոդոշը (Bufotes variabilis), որը նախկինում 

հայտնի էր Կանաչ դոդոշ անունով։ Գարնանը ձվադրման ժամանակ կարող են 

հանդիպել նաև Փոքրասիական ծառագորտի առանձնյակներ։ Այս տարածքում 

հանդիպող հավանական տեսակներից է նաև՝  

 Փոքրասիական ճագարամուկը Allactaga williamsi Thomas, 1897,  

 Պարսկական ավազամուկ Meriones persicus (Blanford, 1875)  

Դաշտային աշխատանքների ժամանակ տարածքում դիտարկվել են հետևյալ 

կենդանիները և/կամ դրանց կենսագործունեության հետքերը՝  

 Երկկենցաղներ  

Bufotes variabilis (Pallas, 1769) - Փոփոխական դոդոշ (Կանաչ դոդոշ)  

Hyla orientalis Bedriaga, 1890 - Փոքրասիական ծառագորտ  

 Սողուններ՝  

Eremias strauchi Kessler, 1878- Շտրաուխի մողեսիկ  

Lacerta strigata (Eichwald, 1831) - Շերտավոր մողես  

Natrix tessellata (Laurenti, 1768) - Ջրային լորտու 

Տարածաշրջանում կենդանական աշխարհը ներկայացված է մեծամասամբ 

թռչունների տեսակներով: 

 Թռչուններ  

Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) - Ճահճային եղեգնաթռչնակ  

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) - Երկնագույն ալկիոն  

Ardea alba (Linnaeus, 1758) - Սպիտակ մեծ տառեղ  

Ardea purpurea Linnaeus, 1766 - Շիկակարմիր տառեղ  

Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) - Սպիտակ արագիլ  

Ciorvus cornix Linnaeus, 1758 – Մոխրագույն ագռավ  

Cuculus canorus Linnaeus, 1758 - Սովորական կկու  

Egretta garzetta (Linnaeus, 1758) - Սպիտակ փոքր տառեղ  

Milvus migrans (Boddaert, 1783) - Սև ցին  

Passer domesticus - Տնային ճնճղուկ  

Pica pica (Linnaeus, 1758) - Սովորական կաչաղակ  

Riparia riparia (Linnaeus, 1758) - Առափնյա ծիծեռնակ  
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Upupa epops Linnaeus, 1758 - Հոպոպ  

Himantopus himanto-Ոտնացուպիկ 

Falco columbarius-Աղավնաբազե 

 Կաթնասուններ  

Apodemus witherbyi (Thomas, 1902) - Դեղնափոր տափաստանամուկ  

Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758) - Եվրոպական ջրային դաշտամուկ  

Canis aureus Linnaeus, 1758 - Սովորական շնագայլ  

Erinaceus concolor Martin, 1838 - Սպիտակափոր ոզնի  

Lepus europaeus Pallas, 1778 - Գորշ նապաստակ  

Microtus levis Miller, 1908- Արևելաեվրոպական դաշտամուկ  

Mustela nivalis Linnaeus, 1766 - Աքիս  

Vulpes vulpes - Սովորական աղվես  

Եզրակացություն։  

Իրականացված հետազոտությունների ընթացքում դիտարկվող տարածքում ՀՀ 

Կարմիր գրքում գրանցված տեսակների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև դրանց 

բնադրավայրեր չեն հայտնաբերվել ինչը բացատրվում է այդ տարածքի բնական 

էկոհամակարգերի խիստ փոփոխված, տեղանքը բավականին ուրբանիզացված և 

գյուղատնտեսական և հանքարդյունահանման /տվյալ տարածքում ավազի 

արդյունահանում իրականացվում է սկսած 2006թ.-ից/ նպատակներով օգտագործված 

լինելու հանգամանքով:  

Այսպիսով, չնայած նախագծվող տեղամասում բացակայում են ինչպես 

հազվագյուտ էկոհամակարգեր, այնպես ել կենդանիների հազվագյուտ տեսակներ, բայց 

և այնպես հանքարդյունահանման ընթացքում ընկերությունը կառաջնորդվի 

“Կենդանական աշխարհի մասին” և “Բուսական աշխարհի մասին”ՀՀ օրենքների 

համապատասխան դրույթներով:  

2.9 Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ 

       Հայաստանում կենսաբազմազանության պահպանումը, հիմնականում, 

իրականացվում է Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում (ԲՀՊՏ) (պետական 

արգելոցներ, ազգային պարկեր, պետական արգելավայրեր, բնության հուշարձաններ), 

որտեղ կենտրոնացած է բուսական և կենդանական աշխարհի տեսակազմի մոտ 60-70%-

ը, ներառյալ հազվագյուտ, վտանգված, անհետացման եզրին հայտնված և էնդեմիկ 

տեսակների ճնշող մեծամասնությունը:  

Համաձայն 14 oգոստոսի 2008 թվականի N 967-Ն <<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>> որոշման Արմավիրի 

մարզում առկա է 3 բնության հուշարձաններ, որոնք բավականաչափ հեռու են գտնվում 

ուսումնասիրվող տարածքից: 

«Մեծամոր» լիճ  ՀՀ Արմավիրի մարզ  

Տարոնիկ գյուղից մոտ 3 կմ հս-

արմ.  

Ջրագրական հուշարձան  

«Ավազասեր (պսամոֆիլ) քաղ. Վաղարշապատ, Կենսաբանական հուշարձան  



37 

 

բուսականություն»  Զվարթնոց տաճարի մոտ  

«Ջրաճահճային 

բուսականություն»  

Մեծամոր լիճ  Կենսաբանական հուշարձան  

 

Ուսումնասիրվող տարածքը, ինչպես նաև հարակից շրջանները ներառված չեն 

բնության հատուկ պահպանվող տարածքում: Բնության հատուկ պահպանվող 

տարածքներից ուսումնասիրվող տարածքին ամենամոտ գտնվողը «Որդան կարմիր» 

պետական արգելավայրն է:  

 
Նկար 13. 

«Որդան կարմիր» պետական արգելավայր, բնության հատուկ պահպանվող տարածք, 

Հայաստանի Հանրապետության 27 արգելավայրերից մեկը։ Կազմավորվել է 1987-ին, 

ունի 219.85 հա տարածք՝ ՀՀ Արմավիրի մարզում՝ Արարատյան դաշտում Արգավանդ, 

Արազափ և Ալաշկերտ գյուղերի միջև՝ ծովի մակարդակից 900-950 մ 

բարձրություններում։ 

Ստեղծվել է աղուտներում բնակվող որդան կարմիր էնդեմիկ միջատի (Հայկական 

լեռնաշխարհում գրեթե 3 հազարամյակ օգտագործվել է որպես կարմիր ներկ)։ Այստեղ 

պահպանության տակ են որդան կարմիրը և նրա հիմնական կերաբույսերը՝ 

աղադիմացկուն որդանխոտը և հարավային եղեգը։  

Դեռևս 5-րդ դարից մատենագիր աղբյուրները (Մովսես Խորենացի, Ղազար Փարպեցի և 

ուրիշներ ) վկայում են, որ Արաքս գետի երկու ափերին որդան կարմիրն այնպիսի լայն 

տարածում ուներ, որ հողը տեղ- տեղ գորգի նման զարդարվում էր կարմիր նախշերով, 

իսկ արածող անասունների ոտքերը ներկվում էին կարմիր գույնով։  

Արարատյան որդանից ստացվող բնական ներկը՝ կարմինը, արևելքում հայտնի էր 

հայկական «կրմըզի» (հայերեն՝ գինեգույն ) անունով։ Ներկը ստացվում էր որդի՝ մուգ 

բալի գույնի անթև դանդաղաշարժ էգերից, որոնք տարվա որոշակի ամիսներին և օրվա 

որոշակի ժամերին հողից դուրս են գալիս՝ զուգավորվելու։ Հնում որդանի կարմիրով 

ներկված թելերով է գործվել հայ թագավորների հագուստը՝ բոսորագույն ծիրանին։ 
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Դրանից ստացվող թանաքով՝ մելանով են գրել թագավորական նամակները, 

կաթողիկոսական կոնդակները։ Որդան կարմիրը կիրառվել է նաև միջնադարյան 

ձեռագրերի, մանրանկարչության, եկեղեցական պատկերազարդության մեջ։ 

Դժբախտաբար, սինթեզված ներկերը մոռացության մատնեցին որդանաներկը։  

Հանքավայրի տեղամասը գտնվում է արգելավայրից մոտ 7կմ հեռավորության 

վրա: Հաշվի առնելով արգելավայրի հեռավորությունը նախագծվող տեղամասից, 

կարելի է փաստել, որ նախատեսվող աշխատանքները ազդեցություն չեն ունենա 

պետական արգելավայրի վրա: 

                             

                                  2.10. Աղմուկի մակարդակը 

Հանքավայրի տարածքում աղմուկի աղբյուր կարող են հանդիսանալ միայն 

ավտոտրանսպորտային միջոցները, սակայն քանի որ դրանց ինտենսիվությունը ցածր է, 

կարելի է ենթադրել, որ աղմուկի մակարդակը նույնպես բարձր չէ:  

Հանքավայրերում տեխնիկայի և բեռնատար տրանսպորտի աշխատանքներից 

գումարային հաշվարկային ձայնային բնութագիրը սահմանված է 79ԴԲԱ (համաձայն 

գործող ներմերի):  

Հաշվի առնելով հանքավայրի հեռավորությունը բնակավայրերից, մեկ 

հերթափոխով աշխատանքային ռեժիմը՝ գումարային հաշվարկային ձայնային 

բնութագիրը բնակավայրի սահմաններում կգտնվի նորմայի սահմաններում:  

Աղմուկի ազդեցությունը կանխելու նպատակով մեքենաների և սարքավորումների 

խլացուցիչները պետք է լինեն սարքին վիճակում: 
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3. ՍՈՑԻԱԼ- ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 
3.1 ՀՀ Արմավիրի մարզի սոցիալ տնտեսական բնութագիրը 

 

 
Նկար 14. 

ՀՀ Արմավիրի մարզը, որպես առանձին վարչատարածքային միավոր, ձևավորվել 

է 1995 թվականի դեկտեմբերի 4-ին ընդունված <<Հայաստանի Հանրապետության 

վարչատարածքային բաժանման մասին>> ՀՀ օրենքով Արմավիրի, Էջմիածնի, 

Բաղրամյանի նախկին շրջանների բազայի վրա:  

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի տարածքը -123.0952հա է 

(1231քառ.կմ) կամ ՀՀ տարածքի 4.2%:  

Գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքը – 97007.0հա այդ թվում` 

վարելահողեր – 40271.7 հա, խոտհարքեր – 318.7հա, արոտավայրեր – 21430.4հա:  

Մարզկենտրոնը - Արմավիր քաղաք:  

Քաղաքային համայնքներ – 3  

Գյուղական համայնքներ – 94  

Բնակչության թվաքանակը - 284.5 հազ. մարդ,  

այդ թվում` քաղաքային - 101.7 հազ. մարդ (35.8 %)  

գյուղական - 182.8 հազ. մարդ (64.2 %): 

Մարզը բնակչությամբ միատարր, հիմնականում բնակեցված է հայերով: Ազգային 

փոքրամասնություններից մարզում բնակվում են ասորիներ, քրդեր և քիչ 

քանակությամբ ռուսներ:  

Արմավիրի մարզը գտնվում է հանրապետության արևմտյան հատվածում: Մարզը 

հյուսիսից սահմանակից է Արագածոտնի մարզին, արևելքից` մայրաքաղաքին, հարավ-

արևելքից ՀՀ Արարատի մարզին, արևմուտքից` պետական սահմանով սահմանակից է 

Թուրքիային:  

Արմավիրի մարզը տարածքի մեծությամբ ամենափոքրն է Հայաստանի 

Հանրապետությունում: Այստեղ է գտնվում Արաքս գետի միջին հոսանքում կառուցված 

առայժմ միակ ավտոճանապարհային կամուրջը /Մարգարա գյուղի մոտ/, որը 
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հանրապետությունը միացնում է Թուրքիային: Սահմանի երկարությունը 130.5 կմ է 

Թուրքիայի հետ, որն ընդգրկում է 8 համայնք` 34.3 հազար բնակչությամբ կամ մարզի 

բնակչության 12.1 %-ը:  

Մարզի ընդհանուր տարածքը 123.0952հա է (1231քառ.կմ), կազմում է Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքի 4.2%-ը, մշտական բնակչության թվաքանակը կազմում է 

284.5 հազ. մարդ կամ Հայաստանի Հանրապետության բնակչության 8.7%-ը: Գյուղական 

բնակչությունը` 182.8 հազ. մարդ կամ մարզի բնակչության 64.2%, քաղաքայինը` 101.7 

հազ. մարդ կամ 35.8%: Բնակչության խտությունը` 251 մարդ` 1 քկմ-ի վրա:  

ՀՀ Արմավիրի մարզի տարածաշրջանի ճանապարհների ընդհանուր 

երկարությունը կազմում է 595,3 կմ, որից` միջպետական նշանակության 

ճանապարհները - 109.0 կմ, հանրապետական նշանակության ճանապարհները - 96.1 

կմ, մարզային նշանակության ճանապարհները - 279.9 կմ, համայնքային նշանակության 

ճանապարհները - 110.3 կմ:  

Արմավիրի մարզում գործում են 121 հանրակրթական դպրոցներ, այդ թվում` 2 

հատուկ դպրոց, 2 ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ` 

Արմավիրի "Արարատ" և Էջմիածնի <<Գր. Լուսավորիչ>> համալսարանները: Մարզում 

առկա է 98 գրադարան, որից գործում է 21-ը: Մարզի տարածքում գործում է 9 

թանգարան և 1 պատկերասրահ: Մարզում առկա են համայնքային ենթակայության 99 

մշակույթի տուն, որից լիարժեք գործում են 11-ը, գործում են շուրջ 22 արվեստի, 

գեղարվեստի, երաժշտական դպրոցներ և մանկապատանեկանմշակութային-հոգևոր 2 

կենտրոններ: Մարզում գործում են 58 առողջապահական հիմնարկներ, որոնցից 8-ը 

մարզպետարանի ենթակայության, համայնքային ենթակայության թվով 50 բուժ. 

ամբուլատորիաներ ընդգրկում են 43 բուժակ-մանկաբարձական կետեր:  

Մարզը հարուստ է պատմամշակութային արժեքներով` սբ. Էջմիածին Մայր 

Տաճարն իր Գանձատնով, Մեծամորի և Զվարթնոցի հնագիտական թանգարանները, 

Հայաստանի Ազգագրական պետական թանգարանը Սարդարապատում, Զվարթնոց 

տաճարը, Հայաստանի ստորերկրյա ջրերի ամենամեծ ելքը` Այղր լիճը, հին 

հեթանոսական կենտրոն Բագարանը, <<Մուսալեռ>> և <<Սարդարապատ>> 

հուշահամալիրները: Եզակի հուշարձան է Մեծամորի բլրի լանջին պեղված 

հինգհազարամյա հնության /բրոնզեդարյա/ մետաղաձուլարանը: Պատմական մեծ 

արժեք են ներկայացնում ուրարտական քաղաք Արգիշտիխինիլիի ավերակները, դրանց 

հարևանությամբ Արաքս գետի նախկին հունի ձախ ափին գտնվող հայոց հին 

մայրաքաղաք Արմավիրը, որը դարեր շարունակ եղել է տնտեսական և մշակութային 

խոշոր կենտրոն: Քիչ արևմուտք` Արաքսի ու Ախուրյանի միախառնման տեղում, 

նշմարվում են այլ նշանավոր քաղաքի` Երվանդունիների թագավորության վերջին 

մայրաքաղաքի` Երվանդաշատի փլատակները:  

Արմավիրի մարզում անտառածածկ տարածքները կազմել են 1840հա և շուրջ 

1000հա դաշտապաշտպան անտառաշերտեր: 1991-1994թթ. ընթացքում 

դաշտապաշտպան անտառաշերտերը լրիվ հատվել են, իսկ անտառածածկ 

տարածքներից քիչ քանակությամբ մնացել են Արմավիր քաղաքի շրջակայքում և 
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Սարդարապատի հուշահամալիրին կից տարածքներում: Մարզում անտառներ հիմնվել 

են խորհրդային տարիներին, բնական անտառածածկ տարածքներ մարզում չեն եղել: 

Մարզում անտառ վերականգման աշխատանքները վերսկսվեցին 1998թ.: 

Սարդարապատի և Արմավիրի անտառտնտեսությունների տարածքներում հիմնվեցին 

ավելի քան 60հա, հիմնականում արագաճ բարդիներ: Անտառ վերականգման 

աշխատանքները մարզի տարածքում հնարավոր է միայն ոռոգման պայմաններում:  

Մարզում լուրջ բնապահպանական հիմնախնդիր է հանդիսանում հողերի 

էռոզիոն պրոցեսների արագացումը: Հանրապետության Կարմիր գրքում գրանցված 

հազվագյուտ և անհետացող վայրի ֆլորայի 387 տեսակներից յոթը, ֆաունայի 99 

տեսակներից 38-ը աճում և բազմանում են Արմավիրի մարզի տարածքում:  

Բուսական եւ կենդանական աշխարհի հիշյալ ներկայացուցիչների 

պահպանության հարցերը լուծված չեն: Մարզկենտրոնում գործում է 

հանրապետությունում եզակի կենդանաբուսաբանական այգին, որտեղ պահպանվող և 

բազմացվող բույսերի և կենդանիների տեսականին մեծ հետաքրքրություն է 

ներկայացնում: Այգին գործում է անհատ բնասեր Թադևոսյանների ընտանիքի 

ջանքերով և միջոցներով:  

Մարզի տարածքում է գտնվում հանրապետությունում միակ <<Որդան Կարմիր>> 

արգելավայրը: Պահպանության օբյեկտն է Հալոֆիտ անապատը, որի վրա ապրում է 

հայկական որդան Կարմիրը: Որդան Կարմիրը էնդեմիկ միջատ է, որը 3 հազարամյակ 

Հայկական լեռնաշխարհի տարածքում օգտագործվել է կարմիր ներկանյութ ստանալու 

համար: Արգելավայրը գտնվում է շատ աղետալի վիճակում: Մարզի ռելիեֆը 

տափարակ, գետալճային, չոր նստվածքներից կազմված, տեղ-տեղ ալիքավոր 

մակերևույթով տարածք է:  

Արմավիրի մարզը գյուղատնտեսական ուղղվածության մարզ է, քանի որ գտնվում 

է հիմնականում Արարատյան դաշտի բարեբեր հողերի վրա։ Գյուղատնտեսական 

նշանակության հողերը կազմում են մարզի վարչական տարածքի 78.1%-ը: Մարզում 

տարիներ շարունակ զարգանում է պտղաբուծությունը, խաղողագործությունը, 

բանջարաբուծությունը և բոստանաբուծությունը: Մարզի աշխարհագրական դիրքը և 

բնակլիմայական պայմանները նպաստավոր են ինչպես բուսաբուծության /բազմամյա 

տնկարկներ, բանջարեղեն/, այնպես էլ անասնաբուծության զարգացման համար: Այս 

բնագավառում հիմնականում զարգացած է խոշոր և մանր եղջերավոր 

անասնաբուծությունը, խոզաբուծությունը և թռչնաբուծությունը: Մարզում 

գյուղատնտեսական արտադրությունը հիմնականում կազմակերպվում է 55325 

գյուղացիական տնտեսությունների միջոցով:  

Մարզում կա գյուղատնտեսական արտադրանքի վաճառքի 5 շուկաներ: 

Բեռնաուղևորափոխադրումները մարզում իրականացվում են ավտոմոբիլային 

տրանսպորտով: 

Արդյունաբերությունը մասնագիտացված է էլեկտրաէներգիայի, սննդամթերքի, 

ըմպելիքի, ալկոհոլային խմիչքների արտադրության ու շինանյութերի հանքավայրերի 

շահագործման ուղղություններում: Նախկինում մարզն ունեցել է նաև հզոր 
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արդյունաբերություն, այնպիսի արդյունաբերական գիգանտներ, ինչպիսիքն են եղել 

պահածոների մի քանի գործարաններ, կահույքի ֆաբրիկաներ, մի շարք ռազմական 

ուղղվածության գործարաններ։  

Այսօր մարզում կան գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մանր ու միջին 

տնտեսություններ, գյուղմթերքներ վերամշակող Արմավիրի <<ՄԱՊ>>, 

<<Սարդարապատ>>, Էջմիածնի պահածոների գործարաններ։ Մարզի տարածքում 

գտնվում են <<Արմավիր>>, <<Վարդան>> և <<Թալին>> փոքր հիդրոէլեկտրակայանները: 

Մարզի տարածքում գործում են կարևորագույն նշանակության թվով 150 

կազմակերպություններ:  

Վերջին տարիներին մարզում զարգանում են ձկնային տնտեսությունները։ Մարզում 

արտադրված ձուկը մեծ պահանջարկ ունի հանրապետությունում։ Մարզում թափ է 

առել շինարարությունը, ամենուր կառուցվում և վերակառուցվում են դպրոցներ, 

առողջապահական հիմնարկներ և արտադրական փոքր ու միջին ձեռնարկություններ։  

Մարզում են տեղակայված հանրապետական նշանակության երկու 

կարևորագույն կառույցներ՝ ՀԱԷԿ-ը և <<Զվարթնոց>> օդանավակայանը։ Երկրի 

էկոնոմիկայում Արմավիրի մարզի տեղը և դերը որոշող գլխավոր ճյուղը 

էլեկտրաէներգետիկան է` հանձին Հայաստանում և ամբողջ տարածաշրջանում միակ 

ատոմային էլեկտրակայանի, որը գտնվում է մարզկենտրոնից ոչ հեռու` Մեծամոր 

քաղաքում, որն էլ կառուցվել է ատոմային կայանին սպասարկելու համար: 

Տուրիստական ցանցը մարզում այնքան էլ զարգացած չէ, բայց հատկապես այս 

ոլորտում մեծ հնարավորություններ կան ներքին տուրիզմը զարգացնելու նպատակով` 

կապված Սարդարապատի հուշահամալիրի, Հայոց հնագույն մայրաքաղաքների և այլ 

պատմամշակութային օբյեկտների մարզում գտնվելու հետ: Մարզն ունի 3 քաղաքային 

/Արմավիր, Վաղարշապատ, Մեծամոր/ և 94 գյուղական համայնք: Արմավիր քաղաքը 

(33.6 հազ. բնակիչ) մարզկենտրոնն է, նախկինում` Հոկտեմբերյան: Այն Հայաստանի 

երիտասարդ ու արագ զարգացող քաղաքներից է: 

Մարզի ամբողջ տարածքի նկատմամբ կենտրոնական դիրք ունի, գտնվում է 

Երևան-Վաղարշապատ-Արագած-Գյումրի կարևոր ավտոխճուղու վրա:  

Քաղաքը գտնվում է Երևանից 44 կմ դեպի հյուսիս-արևմուտք: Այն հիմնադրվել է 

1931թ.-ի հունիսի 26-ին: Այն գտնվում է Երևան մայրաքաղաքից 44 կմ դեպի հյուսիս-

արևմուտք։ Գտնվել է արգավանդ և բարեբեր Արարատյան դաշտում, միջազգային 

քարավանային առևտրական ուղիների խաչմերուկում: Ժամանակի ընթացքում քաղաքը 

դառնում է Ուրարտական պետության վարչատնտեսական կարևոր բերդաքաղաքներից 

մեկը` մրցակցելով Վան մայրաքաղաքի հետ: Քաղաքում գործում է 10 հանրակրթական 

դպրոց, 4 միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատություն, գեղարվեստի, 

երաժշտական դպրոցներ, շախմատի դպրոց, 12 մսուր մանկապարտեզ, 

մարզադպրոցներ, <<Հոբելյանական>> մարզադաշտ, բժշկական կենտրոն, 1 

համալսարան, 2 մասնավոր հեռուստաընկերություն, տպարան, կապի հանգույց և լայն 

հեռախոսակապի ցանց, միջազգային կապի կետեր, կենցաղային այլ կոմունիկացիաներ։ 

Երևան քաղաքի հետ հաղորդակցվում է ավտոճանապարհով և դարասկզբին 
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կառուցված երկաթուղով։ Արմավիր քաղաքում գործում է մասնավոր 

բուսակենդանաբանական այգի, ուր պահպանվում են վայրի կենդանիների 80 և 

բույսերի 40 տեսակներ, որոնց 50%ը գրանցված է հանրապետության Կարմիր գրքում։  

Վերջին տարիներին լայն թափով վերելք է ապրում առևտուրը, 

բնակարանաշինությունը, փոքր ու միջին բիզնեսը։ Քաղաքի առաջին հատակագծի վրա 

աշխատել է ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանը։  

Վաղարշապատ-Էջմիածին քաղաքը (57.36 հազ. բնակիչ) գտնվում է Երևանից 

20կմ հեռավորության վրա: Մարզում համայն հայության կյանքում իր բացառիկ 

նշանակությամբ և առանձնանում է Վաղարշապատ քաղաքը: Բացառիկ է նրա հոգևոր 

մշակութային նշանակությունը: Այդ առումով Վաղարշապատը ոչ միայն 

համահայաստանյան, այլև համակայկական կենտրոն է: Շնորհիվ այն բանի, որ այստեղ 

գտնվում է Սուրբ Էջմիածնի Մայր Տաճարը: Մայր տաճարին կից գործում է Հոգևոր 

ճեմարանը, որը Հայ Առաքելական եկեղեցու ծառայողներ է պատրաստում Հայաստանի 

և Սփյուռքի համար: Քաղաքում գործող արդյունաբերության հիմնական ուղղությունը 

մշակող արդյունաբերությունն է, որի մեջ գերակշիռ տեղն ունի ոչ մետաղական 

հանքային և այլ արտադրանքի արտադրությունը` ցեմենտի, կրի և ազբոցեմենտային 

իրերի արտադրությունը: Քաղաքում գործում է համալսարան, 14 միջնակարգ դպրոց, 20 

մսուր մանկապարտեզ, երաժշտական ու արվեստի դպրոցներ, կինոթատրոն, 2 

մշակույթի տուն։ Վաղարշապատ քաղաքում գործում է ազգագրական թանգարանը, 

Հովհանես Հովհաննիսյանի տուն-թանգարանը, Մանուկ Աբեղյանի անվան թանգարանը, 

նկարիչ-քանդակագործ Խորեն Տեր-Հարությանի անվան պատկերասրահը։ Քաղաքում 

գործում է երկրագործության գիտահետազոտական ինստիտուտը։ Այստեղ է կառուցվել 

առաջին թղթի գործարանը, բացվել առաջին դպրոցը։ Քաղաքի կենտրոնի 

կառուցապատումը ձևավորվել է Կոմիտասի անվան հրապարակով՝ 

քաղաքապետարանի վարչական շենքի և վանքի համալիրի անսամբլային 

մասնակցությամբ։  

Վաղարշապատ քաղաքն իր ներկայիս վիճակով հանրապետության գեղեցիկ և 

ինքնատիպ ճարտարապետական կերպար ունեցող քաղաքներից մեկն է։ Այն շնորհիվ 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի դարձել է հանրապետության այցելուների և տուրիզմի 

ամենահետաքրքիր վայրերից մեկը։ Մայր Աթոռ համալիրը, Սբ. Հռիփսիմե, Սբ. Գայանե, 

Սբ. Շողակաթ, Սբ. Աստվածածին եկեղեցիներն ու քաղաքի ճարտարապետական մյուս 

կառույցները առանձին շուք են հաղորդում քաղաքին:  

Մեծամոր քաղաքը (10.3 հազ. բնակիչ) գտնվում է Երևանից 38 կմ 

հեռավորությամբ: Մեծամոր քաղաքի տարածքը բնակեցված է եղել մ.թ.ա V 

հազարամյակից մինչև մ.թ. VIII դարը: 1965թ.-ին սկսվել են Մեծամոր ամրոցի 

դամբանադաշտի պեղումները: Արքունի քաղաքը նշանավոր էր իր աստղադիտարանով, 

7 սրբարաններից կազմված տաճարական համալիրով: Ներկայիս Մեծամորը նշանավոր 

է ՀՀ ատոմակայանով, որը զբաղեցնում է 300հա տարածք, իր մեծությամբ և հզորությամբ 

միակը Հարավային Կովկասում: 1969 թվականից բանվորական ավանը աճել է և դարձել 

10.3հազ. բնակչություն ունեցող քաղաք /1995թ.-ից/՝ իր համալսարանով, դպրոցներով, 
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առողջապահական հաստատություններով, մշակութային ու սպորտային 

հաստատություններով։ Քաղաքն ունի նաև իր եկեղեցին` շրջապատված հրաշալի 

զբոսայգով։ Արմավիրի մարզը հանրապետության գյուղատնտեսական մթերքների 

արտադրության խոշորագույն մարզն է: Այն ընդգրկում է Էջմիածնի, Արմավիրի և 

Բաղրամյանի տարածաշրջանները:  

Մարզի ընդհանուր հողատարածքը կազմում է շուրջ 124218 հա, այդ թվում` 

գյուղպիտանի հողատեսքերը` շուրջ 97 հազ. հա: Մարզն ունի 3 քաղաքային և 94 

գյուղական համայնքներ` շուրջ 276300 մարդ մշտական բնակչությամբ: 

 

Արաքս (Վաղարշապատի տ., բնակչության թիվը` 1699) 

ընդհանուր տեղեկություններ 

Համայնքի ներկայիս անվանումը – Արաքս 

Համայնքի պատմական անվանումը - Ներքին Ղարխուն  

Համայնքի հիմնադրման ժամանակաշրջանը -1923 թ.  

Որ համայնքներին է սահմանակից համայնքը- Մեծամոր, Ջրառատ, Հայկաշեն, 

Ռանչպար  

Համայնքի մակերեսը -1289.8հա  

Հեռավորությունը մայրաքաղաքից -40կմ  

Բնակչության թիվը-1699 Բնակչության կազմը-98% հայ, 2%եզդի  

Տնային տնտեսությունների թիվը-530  

Օգտակար հանածոններ –ավազ  

Կրթական հաստատություններ- Մշակույթի տուն, միջնակարգ դպրոց  

Մարզական հաստատություններ-չկան  

Արտադրական ձեռնարկություններ- 6 ձկնաբուծարան  

Բնակչության հիմնական զբաղմունքը- բանջարաբոստանային կուլտուրաների 

մշակություն, անասնապահություն  

Հոգևոր կառույցներ- չկան 

Գյուղը հիմնադրվել է 1923 թվականին և մինչև 1946 թվականը անվանվել է 

Ներքին Ղարխուն: 1946 թվականին գյուղը անվանակոչվել է Արաքս: Արաքս համայնքը 

գտնվում է սահմանամեձ գոտում: Հարևան Թուրքիայի հետ ունի 9 կմ ընդհանուր 

սահման: 

Պատմության, մշակութային հուշարձաններ 

ՀՀ կառավարության 2007 թվականի մարտի 15-ի թիվ 385-Ն որոշմամբ 

հաստատվել է ՀՀ Արմավիրի մարզի պատմության և մշակույթի անշարժ 

հուշարձանների ցանկը: Համաձայն նշված իրավական ակտի Արաքս գյուղի 

տարածքում հաշվառված է երկու հուշարձան` երկրորդ աշխարհամարտում 

զոհվածների հուշարձան (1979թ.) և Ստեփան Շահումյանի հուշարձան: 
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4. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ՎՐԱ ՀՆԱՐԱՎՈՐ 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

 Արաքսի ավազի հանքավայրի «ԼՑՈՆ» ՍՊԸ-ի կողմից օգտակար հանածոյի 

արդյունահանման աշխատանքերի իրականացման ընթացքում շրջակա միջավայրի 

վրա դրսևորվող տեխնածին ճնշումների նկարագիրը ներկայացված է ստորև: 

 

4.1 Հիմնական բնապահպանական ռիսկերը 

 

Հանքարդյունահանման աշխատանքների արդյունքում կենդանիների 

կենսապայմանների ձևափոխություններ, 
Դիզելային վառելիքի այրման արգասիքների արտանետումներ, 
Հանքային տեխնիկայի և ավտոտրանսպորտային միջոցների աշխատանքի 

ընթացքում առաջացող աղմուկ, 
Հանքային տեխնիկայի շահագործման և կայանման ընթացքում վառելիքի և 

քսայուղերի արտահոսքեր, 
Բնական լանդշաֆտի ձևափոխում, 
 

4.2 Հանքարդյունաբերության ազդեցությունը  կրող հիմնական սուբյեկտները 

 

Ա. Շրջակա միջավայրի տարրերը, այդ թվում` 

Օդային ավազան 
Մակերևույթային ջրեր 
Հողային ռեսուրսներ 
Կենսաբազմազանություն 
Ընդերք 
 

Բ. Բնակչությունը և նրա կենսաապահովման տարրերը` 

Բնակչության առողջություն 
Բնակչության կենսակերպ 
Տնտեսական գործունեություն /հիմնականում գյուղատնտեսություն/ 
Ենթակառույցվածքներ 
Պատմամշակութային արժեքներ: 
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ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ 

Ազդեցության Ազդեցության տեսակներ  Ազդեցության բնութագիր 
 

 աղբյուրներ         
 

         
 

         
 

Բացահանք, հողի աղտոտում, անօրգանական  

հողերի 

էրոզիա,ճահճացում,վառելանյութի և 
 

 փոշի և գազեր, աղմուկ և   յուղերի հոսակորուստներ, սև 
 

  վիբրացիա, նավթամթերքների   մետաղի ջարդոն, 
 

  Արտահոսքեր,    ռետինատեխնիկական թափոններ, 
 

      կենցաղային աղբ, անօրգանական 
 

      փոշին արտանետվում է մթնոլորտ 
 

      բեռնման, բեռնաթափման, 
 

      ապարների տեղափոխման ժամանակ 
 

      և լցակույտից` տարածվելով շրջակա 
 

      միջավայրում, ընդերքի խախտում, 
 

      լանդշաֆտի փոփոխություն 
 

Սպասարկման արտադրական և խմելու ջրի   հողերի էրոզիա, լանդշաֆտի 
 

ճանապարհներ, մատակարարում,հողի   որոշակի  փոփոխություն, 
 

արտադրական աղտոտում,  անօրգանական  փոշի տնտեսական-կենցաղային 
 

հրապարակ և  գազեր,  աղմուկ  և  վիբրացիա, կեղտաջրերի արտահոսք, 
 

  նավթամթերքների  արտահոսքեր, կենցաղային աղբ, վառելանյութի և 
 

  կենցաղային աղբ   յուղերի հոսակորուստներ 
 

        
 

 Ստորև   բերվում   է   շրջակա   միջավայրի   բաղադրիչների   վրա   հնարավոր 
 

ազդեցության նախնական գնահատաման մատրիցը     
 

         
 

     Գործողությունր    
 

 Շրջակա միջավայրի Արտադրական 

Ավտոտրանսպորտ 

 Արդյունահանման  
 

 

բաղադրիչներ հրապարակ 

 

աշխատանքներ 
 

 

      
 

 Մթնոլորտային օդ ցածր կարճատև  

ցածր 

կարճատև  ցածր կարճատև  
 

 Ջրեր -   -  ցածր կարճատև  
 

 Հողեր -          ցածր երկարատև  ցածր երկարատև  
 

 Կենսաբազմա- 
աննշան 

  
աննշան 

 
աննշան 

 
 

 

զանություն 
    

 

        
 

 Պատմամշակութային 
- 

  
- 

 
- 

 
 

 

հուշարձաններ 
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Մթնոլորտային օդ.     

 Բացահանքում օգտակար հանածոյի արդյունահանման տեխնոլոգիաների հետ 

կապված առաջանում են վնասակար գազեր։ Նախնական հաշվարկների համաձայն, 

բացահանքում վնասակար գազերի (ազոտի օքսիդ, ածխածնի երկօքսիդ, մուր) 

առավելագույն կոնցենտրացիաները չեն գերազանցելու նորմատիվային 

փաստաթղթերով ամրագրված սահմանային թույլատրելի խտությունները։            

Հանքարդյունահանման աշխատանքների ժամանակ աղտոտված օդի 

արտանետումները շատ փոքր են և կապված են հիմնականում բացահանքի 

սահմաններում և սահմաններից դուրս ավտոճանապարհներին փոշեառաջացման հետ։ 

Համաձայն շրջակա միջավայրի պահպանությանը վերաբերվող նախագծման 

նորմերի (СНИП 11-01-95, СНИП 1.02.01-85)՝ սահմանային թույլատրելի խտությունները 

ածխածնի օքսիդի, ազոտի օքսիդի, մրի և ծծմբային գազի համար 

համապատասխանաբար կազմում են 0,0005գ/մ3; 0,000085գ/մ3; 0,00015գ/մ3; 0,0005գ/մ3: 

Նախնական հաշվարկներին համաձայն, բացահանքում վնասակար գազերի 

(ազատի օքսիդ, ածխածնի երկօքսիդ, մուր) առավելագույն կոնցենտրացիաները չեն 

գերազանցելու նորմատիվային փաստաթղթերով ամրագրված սահմանային 

թույլատրելի խտությունները:  

 

Ջրային ավազան.   

 Հանքարդյունահանման աշխատանքների ժամանակ ջրային ռեսուրսները 

օգտագործվում են փոշենստեցման ինչպես նաև սպասարկող անձնակազմի խմելու, 

կենցաղային և հիգիենիկ նպատակներով:  

Ելնելով օգտակար հանածոյի նստվածքաշերտի ջրառատության պայմանից 

հանքավայրի շահագործման ժամանակ բացահանքին տեխնիկական ջրի 

մատակարաում հանքախորշը և նրան հարող  ներհանքային ճանապարհները 

փոշենստեցման կարիք չունեն: Տեխնիկական ջուրը կպահանջվի  բացահանքի 

սահմաններից դուրս ավտոճանապարհները ջրելու համար: 

     Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը նվազեցնելու նպատակով նախատեսվում 

են հետևյալ միջոցառումները. 

          - փոշենստեցման համար ջրցանը իրականացվում է այնպիսի ծավալներով, որ 

չառաջանա արտահոսք: 

 Տեխնիկական և խմելու ջուրը կբերվի Արաքս գյուղի համապատասխան 

ջրամատակարարման ցանցերից՝  ջրօգտագործման պայմանագրերի համաձայն:                        

Օգտագործվող ջրի ծախսը և քանակները կհաշվարկվեն և կտրվեն ՇՄԱԳ 

հաշվետվությունում՝ գնահատման հիմնական  փուլում:  

Աշխատողներին խմելու և կենցաղային նպատակներով ջրածախսը կհաշվարկվի  

հետևյալ արտահայտությունով`  

    W= (n x N + n1 x N1) T 
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որտեղ` n - ԻՏԱ և գրասենյակային աշխատողների թիվն է, 

    N - ԻՏԱ և գրասենյակային աշխատողների ջրածախսի նորման` - 0.016մ3, 

     n1 - բանվորների թիվն է, 

     N1 – բանվորների ջրածախսի նորման` - 0.025մ3/մարդ օր 

            Համաձայն նորմատիվների ջրի ծախսը 1մ2 տարածքում փոշին նստեցնելու 

համար կազմում է 0.5լիտր/մ2: 

 

 Հողային ծածկույթ.   

    Հանքարդյունահանման աշխատանքների նախապատրաստման ընթացքում 

խախտվում է որոշ մակերեսով հողածածկույթը: ՀՀ օրենքների պահանջով 

շինարարական և օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքներ կատարելիս 

հողի բերրի շերտը հանվում և պահեստավորվում է:  

     Հողի բերրի շերտի հանումը, պահպանումը և օգտագործումը անհրաժեշտ է 

իրականացնել ՀՀ կառավարության՝ 02.11.2017թ. 1404-Ն որոշման պահանջների 

համաձայն:   

     Հողի բերրի շերտ հանքավայրի տարածքում բացակայում է։    

  Հողածածկույթի աղտոտումը վառելիքաքսուկային նյութերով կանխելու 

նպատակով տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցները պետք է շահագործվեն սարքին 

վիճակով՝ բացառելու համար վառելիքի և յուղի պատահական արտահոսքը: 

 

Բուսական և կենդանական աշխարհ.  Արդյունահանման աշխատանքների 

բացասական ազդեցությունը հանքավայրի տարածաշրջանի բուսական և կենդանական 

աշխարհի վրա գրեթե զրոյական է: 

 

Ստորև բերվում է շրջակա միջավայրի բաղադրիչների վրա հնարավոր 

ազդեցության նախնական գնահատական մատրիցը. 
    

 

  Գործողություններ  
 

    
 

Շրջակա միջավայրի 
Մոտեցնող 

Բացահանքի Արդյունահանման  

Ճանապարհների  

բաղադրիչներ անցում աշխատանքներ  

Անցում  

   
 

    
 

Մթնոլորտային օդ ցածր կարճատև ցածր կարճատև ցածր կարճատև 
 

    
 

Ջրեր 
- - - 

 

   
 

    
 

Հողեր Աննշան աննշան աննշան 
 

    
 

Կենսաբազմա- 

Աննշան աննշան աննշան 
 

զանություն  
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Պատմամշակութային 
- - -  

հուշարձաններ  

   
 

 

Սոցիալական ազդեցություն. 

Հանքարդյունահանման աշխատանքները նախատեսվում է կատարել ՀՀ 

աշխատանքային օրենսդրության պահանջներին, աշխատանքների անվտանգության 

նորմատիվային փոստաթղթերին և այլ նորմատիվ ակտերին համապատասխան և 

ապահովեն բոլոր տեսակի աշխատանքների անվտանգ կատարումը: 

Աշխատակազմը կունենա խմելու որակյալ ջրի և զուգարանների 

հասանելիություն, սնունդ ընդունելու և հանգստանալու համար անհրաժեշտ 

պայմաններ: Աշխատատեղերում, հասանելի վայրում, կլինեն առաջին օգնության 

բժշկական արկղիկներ և հակահրդեհային միջոցներ: Աշխատակազմը կապահովվի  

համազգեստով և անվտանգության անհրաժեշտ միջոցներով: 

 Անվտանգության սարքավորումների օգտագորրծումը կուսուցանվի, 

կվերահսկվի և  կպարտադրվի: Աշխատանքի անվտանգության պահպանման 

համակարգը կնախատեսի հրահանգավորում, ուսուցում և գիտելիքների ստուգում: 

 Ֆիզիկական ազդեցությունները /օրինակ՝ աղմուկը/ կանխելու նպատակով 

տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցները կունենան համապատասխան խլացուցիչներ: 

Բոլոր աշխատակիցները կապահովվեն անհատական պաշտպանության միջոցներով:  

Սպասարկող անձնակազմի ընտրության ժամանակ առաջնահերթություն է 

տրվելու տեղի բնակչությանը: 

          Աղմուկ և թրթռումներ. 

Աշխատանքներում  աղմուկի և թրթռումների մակարդակը պետք է 

համապատասխանի ՀՀ օրենսդրական նորմերին: Բնապահպանական 

համապատասխան միջոցառումների  կիրառման դեպքում աշխատանքների աղմուկի և 

թրթռումների մակարդակը սանիտարական գոտուց դուրս չի գերազանցի ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված նորմերը: 

 

             Նավթամթերքներ և արդյունաբերական թափոններ. 

Հանքավայրի տարածքում հանքարդյունահանման թափոններ չեն առաջանում, 

քանի որ մակաբացման ապարները` բացակայում են, իսկ օգտակար հանածոն` ավազը, 

ամբողջությամբ յուրացվում է  և:   

Այնուամենայնիվ, բացահանքի շահագործման ընթացքում առաջանում են 

բնապահպանական տեսակետից տարբեր վտանգավորության թափոններ, որոնցից են 

մեխանիզմներում փոխվող հնացած յուղերը և քսայուղերը, մաշված դետալների և 
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մասերի նորով փոխարինման ժամանակ առաջացած մետաղական թափոնները     

/մետաղաջարդոնները/ և կենցաղային աղբը:  

         Շահագործման ժամանակ առաջացող թափոնները ներառում են.    

 Շարժիչների բանեցված յուղեր՝  

               վտանգավորության դասը ΙΙΙ,    

               դասիչ՝ 5410020102033 

               բաղադրությունը՝ նավթ, պարաֆիններ, սինթետիկ միացություններ, 

               բնութագիրը՝ հրդեհավտանգ է, առաջացնում են հողի և ջրի աղտոտում: 

               Թափոններն առաջանում են ավտոտրանսպորտային և տեխնիկական 

               միջոցների շարժիչների շահագործման արդյունքում: 

 Դիզելային յուղերի մնացորդներ` 

             վտանգավորության դասը  ΙΙΙ, 

              դասիչ՝ 5410030302033 

              բաղադրությունը՝ նավթ, պարաֆիններ, սինթետիկ միացություններ, 

              բնութագիրը՝ հրդեհավտանգ է, առաջացնում են հողի և ջրի աղտոտում: 

              Թափոնները առաջանում են մեխանիզմների շահագործման արդյունքում: 

 Բանեցված դողածածկաններ`  

  Դասիչ` 5750020213004 

     Բաղադրությունը` ռետին-95%, մետաղյա լարեր (կորդ) -5%: 

      Բնութագիրը` հրդեհավտանգ է:  

    Թափոնները առաջանում են ավտոտրանսպորտային և տեխնիկական միջոցների 

շահագործման արդյունքում: Դողածածկանները պարբերաբար փոխարինվում են 

նորերով: 

Թափոնները հավաքվում և ժամանակավոր պահպանվում են դրանց համար 

նախատեսված տարածքներում, հետագայում պայմանագրային հիմունքներով 

վաճառվելու կամ հանձնվելու են նման թափոնների գործածության լիցենզիա ունեցող 

ընկերություններին: 

 Բանեցված կապարե կուտակիչներ և խոտան`    

Դասիչ` 92110100 13 012 

Բաղադրությունը` կապար պարունակող ցանցեր, կապարի օքսիդներ և ծծմբական 

թթու պարունակող լուծույթներ, պլաստիկ կաղապարներ: 

Բնութագիրը` հրդեհապայթյունավտանգ չէ, թունունակ է, թունավոր շրջակա 

միջավայրի և մարդկանց առողջության համար, ծծմբական թթուն առաջացնում մաշկի 

այրվածքներ:    

Թափոնները առաջանում են ավտոտրանսպորտային և տեխնիկական միջոցների 

շահագործման արդյունքում: Կապարե կուտակիչները պարբերաբար փոխարինվում են 

նորերով: 

Օգտագործված կապարե կուտակիչները հավաքվում են ավտոտնտեսության առանձին 

սենյակում, այնուհետև վաճառվում կուտակիչների թափոնի առևտրով զբաղվող 

կազմակերպություններին:    
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 Կենցաղային աղբ 

Թափոնը կուտակվում է աղբամաններում և ըստ համապատասխան պայմանագրի 

տեղափոխվում է մոտակա աղբահավաք կետեր:  

Առաջանալուն պես թափոններն անմիջապես ընկերության բեռնատար 

մեքենաներով տեղափոխվում են համապատասխան լիցենզավորված 

կազմակերպությունների ընդունման կետեր, կամ աղբավայրեր:  

 Իրենց սպառողական հատկությունները կորցրած դիզելային յուղերի 

մնացորդներ`  

Դասիչ` 5410030302033 

Բաղադրությունը` նավթ, պարաֆիններ, սինթետիկ միացություններ: 

Բնութագիրը` Հրդեհապայթյունավտանգ է:  

Թունավոր է շրջակա միջավայրի համար, առաջացնում է հողի և ջրի աղտոտում: 

Թափոնները առաջանում են մեխանիզմների շահագործման արդյունքում: Կորցնելով 

իրենց անհրաժեշտ հատկությունները յուղերը պարբերաբար փոխարինվում են նոր 

քանակներով: 

            Շահագործման փուլում տեխնիկայի վերալիցքավորումը կամ յուղի փոխման 

գործընթացը նախատեսվում է իրականացնել տեխ. սպասարկման հատուկ կետերում: 
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5. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ  ՎՐԱ  ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՆՎԱԶԵՑՄԱՆՆ  ՈՒՂՂՎԱԾ  ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 

ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

Շրջակա բնական միջավայրի որակի պահպանության և մարդկանց առողջության 

անվտանգության երաշխիքը տարբեր ազդեցությունների գիտականորեն 

հիմնավորված, բնակչության առողջությունը և էկոհամակարգերի անվտանգությունը 

երաշխավորող սահմանային թույլատրելի մեծություներն են, որոնք հաստատվում և 

փոփոխվում են ՀՀ բնապահպանության և առողջապահության նախարարությունների 

կողմից` հաշվի առնելով երկրի բնական պայմանները, գիտա-տեխնիկական 

պահանջները, միջազգային ստանդարտները: 

Սահմանային թույլատրելի մեծություններն ընդգրկված են ՀՀ նորմատիվ-

տեխնիկական փաստաթղթերի համակարգում և օրենսդրության մաս են կազմում: 

Հանքավայրում նախատեսվող գործունեության նորմատիվ պահանջներն են` 

−օդը, ջուրը, հողն ու ընդերքն աղտոտող վնասակար նյութերի առավել 

թույլատրելի խտությունների չափերը. 

−վնասակար նյութերի սահմանային թույլատրելի չափերն արտանետումներում և  

արտահոսքերում. 

−աղմուկի, վիբրացիայի, էլեկտրամագնիսականության, ռադիացիոն 

ճառագայթման և այլ    ֆիզիկական ազդեցությունների սահմանային թույլատրելի 

մակարդակները. 

−հողերի գոտևորման ռեժիմները, քաղաքաշինական կանոնները. 

−գյուղատնտեսական հողերի պահպանության կանոնները. 

−սանիտարական պաշտպանիչ գոտիների նվազագույն չափերը. 

−բնակչության և նրա առանձին խմբերի առողջական վիճակը բնորոշող 

ցուցանիշերը: 

Այս նորմատիվները պահպանելու դեպքում համարվում է, որ տվյալ 

գործունեությունը  չի խախտում բնական հավասարակշռությունը: 

Շրջակա միջավայրի բաղադրիչների վրա վնասակար ազդեցության 

մեղմացման/վերացման նպատակով նախատեսվում են հետևյալ բնապահպանական 

միջոցառումները. 

- Նավթամթերքների պահեստավորում և պահում արտադրական հրապարակում 

հատուկ հատկացված տեղում (բացօթյա կամ ծածկի տակ պահեստ), որին տրվում է 

համապատասխան թեքություն, որն ապահովում է թափված նավթամթերքների 

հոսքը դեպի այն հավաքող բետոնապատված փոսը: 

- Հնամաշ դետալների ու մասերի հավաքում հատկացված առանձին տեղում և 

հանձնվում որպես մետաղական ջարդոն: 

 -   Տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցների ընթացիկ վերանորոգումները պետք է 

կատարել միայն այդ նպատակով նախատեսված հարթակներում: 

-    Արտանետվող նյութերի չեզոքացուցիչ սարքերի տեղադրում մեխանիզմների 

վրա: 
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- Փոշենստեցման նպատակով փոշեառաջացման օջախների (աշխատանքային 

հրապարակները, հանքախորշերը, լցակույտերը, մուտքային և դեպի լցակույտեր 

տանող ավտոճանապարհը և այլն) ինտենսիվ ջրում տարվա չոր և շոգ եղանակներին: 

- Կեղտաջրերի հավաքում հորատիպ զուգարանում, որը հետագայում 

դատարկում են հատուկ ծառայության ուժերով: 

-Նավթամթերքների և քսայուղերի մնացորդները (ըստ ՀՀ բնապահպանության 

նախարարի 25.12.2006թ.-ի N430-Ն հրամանի հավելվածի՝ քսայուղերը դասվում են 

վտանգավորության 4-րդ դասին, իսկ սպառողական հատկությունները կորցրած 

յուղերը՝ վտանգավորության 3-րդ դասին): 

Օգտագործված յուղերը և քսայուղերը հավաքվում են, այդ նպատակով առանձնացված 

տարածքում, առանձին մետաղական տարաների մեջ` հետագա ուտիլիզացման կամ 

հնարավորություն ստաղծվելու դեպքում՝ երկրորդական վերամշակման հանձնելու 

նպատակով:                      

Կենցաղային աղբը ((ըստ ՀՀ բնապահպանության նախարարի 25.12.2006թ.-ի 

N430-Ն հրամանի հավելվածի՝ դասվում է վտանգավորության 4-րդ դասին) 

կհավաքվի առավելագույնը 35լ տարողությամբ հատուկ պարկերի մեջ և 

կտեղափոխվի մոտակա աղբահավաք կետեր, որտեղից դրանք պարբերաբար 

համայնքի Կոմունալ ծառայության կողմից տեղափոխվում են շրջանի աղբավայր: 

Առաջացող թափոնների ծավալների վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվություն 

կներկայացվի հիմնական փուլում՝ ՇՄԱԳ հաշվետվության փուլում: 

 Աղմուկի նվազեցման նպատակով նախատեսվում է մեքենաները 

սարքավորվել ձայնախլացուցիչներով: 

 Նախատեսվում են աշխատողների սանիտարակենցաղային 

հարմարություններ` հանդերձարան, ցնցուղարան, զուգարան և հանգստի սենյակ՝ 

համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 19-ի 

թիվ 15-Ն հրամանի: 

_ Նախատեսվում են կենսաբազմազանության՝ բուսական և կենդանական 

աշխարհի  պահպանությանն ուղղված միջոցառումներ` “Կենդանական աշխարհի 

մասին” և «բուսական աշխարհի մասին” ՀՀ օրենքներիի համապատասխան 

դրույթներով: 

 Հանքարդյունահանման աշխատանքների տեղամասում 

պատմամշակույթային նշանակություն ունեցող և մարդու գործունեության արդյունք 

հանդիսացող պատմական հետաքրքրություն ներկայացնող կառույցների, 

շինությունների, գերեզմանների, իրերի և այլնի հայտնաբերման դեպքում ՀՀ 

օրենսդրության պահանջով նախատեսվում է դադարեցնել դրանց տարածքում 

արդյունահանման աշխատանքները, այդ մասին տեղեկացնել պետական լիազորված 

մարմնին 

        Բուսական աշխարհի պահպանութունը  իրականացնել համաձայն 

կառավարության 2014թ. թիվ 781-Ն որոշման դրույթների՝ բուսական աշխարհի 

օբյեկտների  դրանց աճելավայրերի պահպանությունով ապահովել վայրի 
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բուսատեսակների բազմազանության ամբողջականությունը, բուսական ծածկույթի 

ջրապահպան, հողապաշտպան, կլիմայակարգավորիչ և ռեկրեացիոն 

հատկությունների անխաթարությունը:                                           

         Կենդանական աշխարհի պահպանությանն ուղղված միջոցառումներ,                                                             

ա) գենոֆոնդի և տեսակային բազմազանության պահպանության, պաշտպանության, 

բնականոն վերարտադրության ապահովումը. 

բ) կենդանիների բնակության միջավայրի ամբողջականության խախտման 

կանխումը. 

գ) կենդանական տեսակների և դրանց պոպուլյացիաների ու 

համակեցությունների ամբողջականության պահպանությունը. 

դ) կենդանիների միգրացիայի ուղիների պահպանությունը. 

- Նախատեսվում է մշտապես իրականացնել արտադրական հրապարակի, բաց 

պահեստների հակահրդեհային միջտարածությունների ժամանակին մաքրում 

հրդեհավտանգ թափոններից և աղբից, քանի որ հակահրդեհային 

միջտարածությունները չեն կարող օգտագործվել նյութերի, սարքավորումների, 

տարաների պահեստավորման ավտոտրանսպորտային տեխնիկայի կայանման 

համար, 

- Նախատեսվում է հրդեհաշիջման համար նախատեսված ջրաղբյուրների 

ճանապարհները և անցումները միշտ ազատ պահել, աշխատանքների ընթացքում 

ճանապարհների փակման դեպքում, ջրային աղբյուրներին մոտենալու կամ այդ 

հատվածով անցնելու նպատակով տեղադրել շրջանցման ուղղությունը ցույց տվող 

ցուցանակներ, 

- Նախատեսվում է աշխատանքների տեղամասերում տեղադրել հրդեհաշիջման 

սկզբնական միջոցներ, փակցնել հակահրդեհային անվտանգության պաստառներ, 

հրդեհների մասին ուղեցույց-հիշեցումներ և այլն: 

- Նախատեսվում են հակահրդեհային անվտանգության միջոցառումներ՝ 

տարածքում կապահովվեն մշտական ջրային ռեսուրսներ, ինչը կբերվի մոտակա 

Արագածավան  համայնքից՝ պայմանագրային հիմունքներով, 

- Նախատեսվում են աշխատողների առողջության և անվտանգության /ԱԱԱ/ 

ռիսկերի վերահսկման /ներառյալ՝ աշխատանքային պլանները, նախնական 

շինարարության փուլի համար նախատեսված ԱԱԱ պահանջները/ միջոցառումներ ՀՀ 

օրենսդրության պահանջների համաձայն, 

- Նախատեսվում է բացառել ճանապարհներից ու արտադրական տարածքներից 

դուրս տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը: 
 
 

Բնապահպանական մշտադիտարկումների պլան 
 

Շրջակա միջավայրի մշտադիտարկումը շրջակա միջավայրի, այդ թվում շրջակա 

միջավայրի բաղադրիչների, բնական էկոլոգիական համակարգերի, նրանցում 

ընթացող գործընթացների, դրական և բացասական տեղաշարժերի, իրավիճակի 
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համալիր դիտարկում է, որը թույլ է տալիս գնահատել և կանխատեսնել շրջակա 

միջավայրի վիճակի փոփոխությունները: 

Էկոլոգիական մշտադիտարկման նպատակներն են. շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության գնահատումը և նորմավորումը, ազդեցության աղբյուրների 

վերահսկումը /արտանետումները, ֆիզիկական ազդեցությունը, մնացորդային 

ազդեցությունը, վտանգները/, շրջակա միջավայրի բաղադրիչների որակի 

վերահսկողությունը: Այս ամենը անհրաժեշտ է ազդակիր համայնքների բնակչության 

անվտանգության և առողջության, աղետների կանխման և կանխարգելման 

միջոցառումների մշակման, ռացիոնալ բնօգտագործում և բնապահպանություն 

ապահովելու: 

Մշտադիտարկման պլանը հստակեցնում է դիտարկման օբյեկտը /տեղամասը/, 

չափվող կամ վերահսկվող պարամետրը, նրա թույլատրելի սահմանը, չափման կամ 

վերահսկման մեթոդը, հաճախականությունը և այլն:   Մշտադիտարկումն 

իրականացվում է շրջակա միջավայրի բոլոր բաղադրիչների նկատմամբ՝ 

մակերևույթային և ստորգետնյա ջրեր, մթնոլորտային օդ, հողեր, 

կենսաբազմազանություն, սոցիալական միջավայր, ֆիզիկական ազդեցություններ, 

հանքարդյունահանման համալիրի կառույցներ /լցակույտեր, բացահանք/ և այլն: 

Շրջակա միջավայրի իրավիճակի մասին տեղեկատվությունը, որը ստանում ենք 

էկոլոգիական մշտադիտարկման արդյունքում, թույլ է տալիս կանխարգելել կամ 

նվազեցնել շրջակա միջավայրի վրա նախաձեռնության ազդեցությունը, պլանավորել 

տարածաշրջանի բնապահպանական իրավիճակը և համապատասխան 

հետևություններ անել տարածաշրջանի կայուն զարգացման բնագավառում: 

Տեղական բնապահպանական մշտադիտարկման արդյունքներով 

հետևություններ են անում տվյալ նեղ տարածաշրջանի, ազդակիր համայնքի 

սահմաններում, շրջակա միջավայրի, մարդու բնակության և գործունեության 

միջավայրի վրա համալիրի ազդեցության մասին: 

Դիտակետերի հենակետային ցանցում ընդգրկված մթնոլորտային օդի, հողի 

նմուշառման դիտակետերի տեղադիրքը նշված է միասնական կոորդինատային 

համակարգով ներկայացված մշտադիտարկումների ծրագրի բաղկացուցիչ մաս 

հանդիսացող հատակագիծ-հավելվածում: Այդ կետերի մասին տեղեկությունը 

ներկայացվում է նաև աղյուսակի տեսքով: Մշտադիտարկման հենակետային 

ցանցում դիտակետերի քանակը և տեղադիրքը ընտրվում է հաշվի առնելով 

հանքավայրի հիդրոերկրաբանական և ինժեներաերկրաբանական 

առանձնահատկությունները և պայմանները: 

«Ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների 

նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով 

պլանավորվող մշտադիտարկումների իրականացման պահանջների, ինչպես նաև 

արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունները ներկայացնելու կարգը սահմանելու 

մասին» ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ.-ի N 191-Ն որոշման համաձայն 

նախատեսվում է իրականացնել մշտադիտարկումներ: 
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Հանքավայրի շահագործման ընթացքում իրականացվելու է շրջակա միջավայրի 

վրա բացասական ազդեցության կանխարգելմանն ու մեղմացմանն ուղղված հետևյալ 

մշտադիտարկումները. 

 1. մթնոլորտային օդ կատարվող աղտոտող նյութերի արտանետումների  

որակական և քանակական պարամետրերի պարբերական չափումներ բացահանքի 

տարածքում ավտոճանապարհներին, արտադրական հրապարակի տարածքում` 

հունիս-սեպտեմբեր ամիսներին (շոգ և քիչ տեղումներով եղանակին)` յուրաքանչյուր 

շաբաթը մեկ անգամ: Որպես սահմանային թույլատրելի խտությունները ընդունվելու 

են. ածխածնի օքսիդի համար` 5մգ/մ3,  ազոտի երկօքսիդի համար` 0.2մգ/մ3,  մրի 

համար` 0.15մգ/մ3 

 2. լեռնատրանսպորտային սարքավորումների աշխատանքային վիճակի` 

մասնավորապես չեզոքացուցիչ սարքավորումների սարքին վիճակի պարբերական 

մշտադիտարկումներ` տարին մեկ անգամ հաճախականությամբ;  

3. օգտագործված մեքենայական յուղերով ու քսայուղերով, ՀՀ կառավարության 

24.08.2007թ.-ի թիվ 1277-Ն որոշմամբ սահմանված աղտոտիչ նյութերով 

արտադրական հրապարակի և մոտեցնող ճանապարհի շրջակայքի հողերի 

հնարավոր աղտոտումից խուսափելու նպատակով հողերի աղտոտվածության 

մշտադիտարկումներ` տարեկան մեկ անգամ հաճախականությամբ;  

4. գետի ափերի և ջրերի որակի մոնիտորինգ  

5. Վայրի բնություն, կենսամիջավայր, կարմիր գրքում ընդգրկված, էնդեմիկ 

տեսակներ: 

Ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների 

նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման և աղտոտվածության 

ուսումնասիրության նպատակով վերցված նմուշների լաբորատոր հետազոտությունը 

նախատեսվում      իրականացնել հավատարմագրված, համապատասխան 

հավաստագրեր ունեցող լաբորատորիաներում:  

Մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունը 

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ներկայացվելու է ՀՀ շրջակա միջավայրի 

նախարարություն:   
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              ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆ ՈՒ  ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Մշտադիտարկու

մ ների 

օբյեկտը 

Մշտադիտարկում 

ների վայրը 

             Ցուցանիշը 
Մշտադիտարկում 

ների տեսակը 

Նվազագույն 

հաճախականո

ւթյ ունը 

Մթնոլորտային օդ բացահանքի 

տարածք, 

ճանապարհներ,  

- հանքափոշի, այդ թվում՝ ծանր 

մետաղներ և կախյալ մասնիկներ 

(PM10 և PM2.5), ածխածնի օքսիդ, 

ածխաջրածիններ, ազոտի 

օքսիդներ, մուր, ծծմբային 

անհիդրիդ, բենզ(ա)պիրեն, 

մանգանի օքսիդներ, ֆտորիդներ, 

երկաթի օքսիդներ,ֆտորաջրածին 

նմուշառում, նմուշի 

լաբորատոր 

հետազոտություն, 

չափումներ ավտոմատ 

չափման սարքերով 

շաբաթական 

մեկ անգամ՝ 24 

ժամ 

տևողությամբ 

Հողային ծածկույթ արտադրական 

հրապարակ, , 

ճանապարհների 

շրջակայք, 

- հողերի քիմիական կազմը 

(pH,կատիոնափոխանակմն 

հատկությունները, 

էլեկտրահաղորդականու թյան 

հատկանիշներ, մետաղների 

պարունակությունը` Fe, Ba, Mn, 

Zn, Sr, B, Cu, Mo, Cr, Co, Hg, As, 

Pb, Ni, V, Sb, Se),         -- հողերում 

նավթամթերքների 

պարունակությունը 

նմուշառում, նմուշի 

լաբորատոր 

հետազոտություն, 

չափումներ ավտոմատ 

չափման սարքերով 

- տարեկան 

մեկ անգամ 

- ամսական 

մեկ անգամ 

Արաքս գետ գետի հուն գետի հունի վիճակը տոպոհանութային 

աշխատանքներ 

Ամիսը մեկ 

 

Աղմուկ և թրթռում Աղմուկի մակարդակը Աղմուկի 

մակարդակի 

գործիքային 

չափում 

 

Ամսեկան մեկ 

անգամ 

Հանքի տարածք Աղմուկի մակարդակը Աղմուկի մակարդակի 

գործի քային չափում 

Ամիսը մեկ 

անգամ 

Վայրի բնություն, 

կենսամիջավայր, 

կարմիր գրքում 

ընդգրկված, 

էնդեմիկ 

տեսակներ 

ընդերքօգտագործ 

ման տարածքին 

հարակից շրջան 

տարածքին բնորոշ վայրի 

բնության ներկայացուցիչների 

քանակ, աճելավայրերի և 

ապրելավայրերի 

տարածք,պոպուլյացիայի 

փոփոխություն 

հաշվառում, 

նկարագրություն, 

քարտեզագրում 

տարեկան 

մեկ անգամ 

 

 

Շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության կանխարգելմանն և 

մեղմացմանն ուղղված մշտադիտարկումների իրականացման նպատակով 

նախատեսվում է տարեկան մասնահանել 200.0 հազ.դրամ:  
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              Շրջակա միջավայրի մշտադիտարկման կետերի սխեմատիկ քարտեզ 

 

 
Նկար 15. 

Մ-1 Բացահանքի օդի, աղմուկի, թրթռման դիտակետ   Y =8442634    X =4433464 

Մ-2 Արտադրական հրապարակի հողերի դիտակետ    Y =8442594    X =4433598 

Մ-3  Ճանապարհի օդի և շրջապատի հողերի դիտակետ   Y =8442574    X =4433757 

Մ-4 Արաքս գետի ափերի դիտակետ                                 Y =8442736    X =4433299 

Մ-5 Վայրի բնության և կենսամիջավայրի դիտակետ     Y =8441832    X =4434386   
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                         Նկար 16. Հեռավորությունները զգայուն կլանիչներից 

 

Գյուղ Արաքս-2.2կմ, 

գ. Հայկաշեն -3.3կմ, 

գ. Ջրառատ  -5.6կմ, 

գ. Ռանչպար -3.0կմ, 

գետ Մեծամոր 1.3կմ, 

գետ Արաքս 43մ, 

Մասիս-Ջրառատ H-12 ասֆալտապատ ավտոճանապարհ 0,9կմ 
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Արաքսի ավազի հանքավայրի արդյունահանման բնապահպանական կառավարման պլան         Հավել ված 1 

Նախատեսվող 

գործունեությունը  

ըստ փուլերի 

Շրջակա միջավայրի 

վրա հնարավոր 

ազդեցությունները 

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները և մշտադիտարկման 

գործողությունները 

Պատասխանատվությունը 

Կատարող Վերահսկող 

Ն  ա  խ  ա  պ  ա  տ  ր  ա  ս  տ  ա  կ  ա  ն       ա  շ  խ  ա  տ  ա  ն  ք  ն  ե  ր 

1.Ճանապարհ-

ների, 

աշխատանքային 

հրապարակի  

կարգաբերում 

 

 

 

1.Փոշու արտանետում 

2. Դիզ. վառելիքի 

այրման արգասիքների 

արտանետում 

3. Հողերի աղբոտում  և 

աղտոտում դիզ. 

վառելիքի և յուղերի 

արտահոսքից  

 

 

  1. Չոր եղանակներին  ջրել  արտադրական հրապարակը և 

ճանապարհները:                                                                                                                 

1.  Տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցները պետք է շահագործվեն 

սարքին վիճակում, ենթարկվեն պլանային տեխնիկական 

ստուգումների: Դիզելային շարժիչները ցանկալի է ունենան կլանիչներ; 

  1. Տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցները պետք է շահագործվեն 

սարքին վիճակում` բացառելու համար վառելիքի և յուղերի 

պատահական արտահոսքը և  ենթարկվեն պլանային տեխնիկական 

ստուգումների:  Օգտագործված յուղերը հավաքել մետաղյա 

տակառներում և պահպանել հատուկ առանձնացված տեղերում 

/օրինակ՝ վառելիքաքսուքային նյութերի պահեստում/  հետագա 

ուտիլիզացիայի համար:   

«Լցոն» ՍՊԸ 

 

 ՀՀ Բնապահպանության 

և ընդերքի տեսչական 

մարմին 

 

Հ ա ն ք ա ր դ յ ու ն ա հ ա ն մ ա ն     ա  շ  խ  ա  տ  ա  ն  ք  ն  ե  ր 

2.Հանքավայրի 

շահագործում 

 

 

 

1. Մթնոլորտային օդի 

աղտոտում 

ա/Փոշու 

արտանետում 

բ/ դիզ. վառելիքի 

այրման 

ա. Չոր եղանակներին ջրել արտադրական  հրապարակը և ճանապարհները:   

բ. Տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցները պետք է շահագործվեն սարքին 

վիճակում, ենթարկվեն պլանային տեխնիկական ստուգումների: Դիզելային 

շարժիչները պետք  է ունենան կլանիչներ 

1/Տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցները պետք է շահագործվեն սարքին 

վիճակում` բացառելու համար վառելիքի և յուղերի պատահական արտահոսքը 

«Լցոն» ՍՊԸ 

 

 

 

 

 ՀՀ 

Բնապահպանության և 

ընդերքի տեսչական 

մարմին 
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արգասիքների 

արտանետում 

2.Հողերի խախտում 

 

3. Հողերի աղբոտում 

վառելանյութի և 

յուղերի արտահոսքից 

և  անօգտագործելի 

պահեստամասերով 

4.Ազդեցություն 

բուսական և 

կենդանական 

աշխարհի վրա 

5.Սարքավորումների 

սպասարկման 

հետևանքով 

մակերևույթային 

ջրերի աղտոտում 

6.Շրջակա միջավայրի 

աղբոտում 

կենցաղային աղբով 

 

7.Աշխատակազմի 

առողջության և 

անվտանգության 

և  ենթարկվեն պլանային տեխնիկական ստուգումների:  

 2/ Օգտագործված յուղերը հավաքել մետաղյա տակառներում և պահպանել 

հատուկ առանձնացված տեղերում /օրինակ՝ վառելիքաքսուքային նյութերի 

պահեստում/  հետագա ուտիլիզացիայի համար:  

     Առաջացած մետաղի և ռետինի թափոնը /անօգտագործելի  պահեստամասեր 

և ավտոդողեր/ հավաքել և ուղարկել ուտիլզացիայի:  

3/Տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկումը,   

ընթացիկ վերանորոգումը իրականացնել տեխնիկական սպասարկման 

կայաններում: 

1.Բացառել տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը 

ճանապարհներից  ու արտադրական տարածքներից դուրս:  Նախատեսվում է 

իրականացնել կենսաբանական ռեկուլտիվացիա, կենդանական աշխարհի 

պահպանությանն ուղղված միջոցառումներ 

1.Տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցների  լվացումը իրականացնել լվցման 

կայաններում կամ հատուկ սահմանված և կահավորված վայրերում, բացառել 

որևէ արտահոսք դեպի Արաքս գետ 

  

1.Կենցաղային աղբի առանձին հավաքման տեղի կահավորում, աղբամանների 

տեղադրում աշխատակիցների հանգստյան տեղերում սննդի ընդունման 

կետերում:  Կանոնավոր աղբահանում:  

Աղբը հավաքել հատուկ աղբահավաք տարաներում, ապա հեռացնել համայնքի 

կողմից հատկացված վայրեր 

 1.Աշխատակազմը պետք է ունենա խմելու ջրի և զուգարանների 

հասանելիություն, սնունդ ընդունելու և հանգստանալու համար անհրաժեշտ 

պայմաններ:  Աշխատատեղերում  պետք է լինեն առաջին օգնության բժշկական 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀՀ Բնապահպանության 

և ընդերքի տեսչական 

մարմին 

 

ՀՀ Բնապահպանության 

և ընդերքի տեսչական 

մարմին 

ՀՀ առողջապահական և 

աշխատանքի տեսչական 

մարմին 
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վնասում 

8.Ֆիզիկական 

ազդեցություններ 

/աղմուկ, 

տատանումներ/ 

արկղիկներ  և  հակահրդեհային միջոցներ:  Աշխատակազմը պետք է 

ապահովվի  համազգեստով  և անձնական  անվտանգության անհրաժեշտ 

միջոցներով: Անվտանգության սարքավորումների օգտագործումը պետք է 

ուսուցանվի, վերահսկվի և պարտադրվի:  Աշխատանքի անվտանգության  

պահպանման համակարգը պետք է նախատեսի վերահսկողություն,  

հրահանգավորում, ուսուցում և  գիտելիքների ստուգում:                                                                                                                  

1.Տեխնիկա-տրանսպորտային բոլոր միջոցները պետք է ունենան 

համապատասխան խլացուցիչներ: Արգելել առանց խլացուցիչների 

տեխնիկական միջոցների աշխատանքը:  Բոլոր աշխատողները և վարորդները  

պետք է ունենան համապատասխան անհատական պաշտպանիչ միջոցներ: 
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Օգտագործված գրականություն 
 

1. ՀՀ Բնապահպանության նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և 

մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ -ի տվյալներ 

2. Почвы Армянской ССР. Ред./ Р.А. Эдилян, Г.П. Петросян, Н.Н. Розов. Ереван: 

“Айастан”, 1976 г. 

3. Հայաստանի բույսերի Կարմիր Գիրք.– 2010թ. 

4. Հայաստանի կենդանիների Կարմիր Գիրք.– 2010թ 

5. Флора Армении / под ред. А.Л.Тахтаджяна. – Ереван: изд-во АН Арм ССР 
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