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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՝ սույն 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 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. 
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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. 

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 
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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. 

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 Ձեռնարկողի անվանումը և գտնվելու վայրը 
 

Ձեռնարկող՝ «ԳԵՈ ՍԵՐՎԵՅ» ՍՊԸ 

Գրանցման համար՝ 282.110.910170 

Գրանցման օրը՝ 18.05.2016թ. 

Գտնվելու վայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Նարեկացի թղմ./41/91      

Տնօրեն՝ Վահե Մալխասյան 

 

        

 

1.2 Նախատեսվող գործունեության նկարագրությունը 

«ԳԵՈ ՍԵՐՎԵՅ» ՍՊ Ընկերությունը նախատեսում է Սիսիանի հանքային շրջանի 

Տատնայի պղինձ-ոսկի-բազմամետաղային հանքերևակման սահմաններում մոտ 

312.8հա տարածքում կատարել երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքներ՝ 

մետաղական օգտակար հանածոների հետախուզման նպատակով: Նախատեսվում է 

անցնել 200գծ.մ ընդհանուր երկարությամբ հետախուզական առուներ, 100գծ.մ. 

ընդհանուր երկարությամբ 20 հորեր,  վերակառուցել 24 հորատման հարթակներ` 

ընդհանուր 600մ2 մակերեսով, վերանորոգել 8կմ գոյություն ունեցող 

ավտոճանապարհներ: 

Սույն աշխատանքի նպատակն է տալ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

նախնական գնահատականը` երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների 

ընթացքում և արդյունքում:  

Աշխատանքում բերված են շրջանի ներկայիս էկոլոգիական վիճակը, նախագծի 

ընդհանուր նկարագիրը, հնարավոր էկոլոգիական և սոցիալական հետևանքները, 

նախատեսվող բնապահպանական միջոցառումները՝ ուղղված շրջակա միջավայրի վրա 

բացասական ազդեցության նվազեցմանը և բացառմանը: 



 

 

 

 

8 

 

1.3   Նախագծման նորմատիվ-իրավական հիմքը 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտը 

մշակվել է ՀՀ բնապահպանական օրենսդրության, ՀՀ կառավարության որոշումների, 

բնապահպանության նախարարի հրամանների, գործող մեթոդակարգերի հիման վրա: 

Ուսումնասիրման աշխատանքներն իրականացնելիս ընկերությունն 

առաջնորդվելու է մասնավորապես հետևյալ օրենսդրական իրավական ակտերով. 

▪ ՀՀ Ընդերքի մասին օրենսգիրք (ՀՕ-280, 28.11.2011թ.), որով սահմանվում են ՀՀ 

տարածքում ընդերքօգտագործման սկզբունքներն ու կարգը, կարգավորվում են ընդերքն 

օգտագործելիս բնությունը և շրջակա միջավայրը վնասակար ազդեցություններից 

պաշտպանության, աշխատանքների կատարման անվտանգության ապահովման, 

ինչպես նաև ընդերքօգտագործման ընթացքում պետության և անձանց իրավունքների և 

օրինական շահերի պաշտպանության հետ կապված հարաբերությունները:  

▪ ՀՀ Հողային օրենսգիրք (ՀՕ-185, 02.05.2001թ.), որը սահմանում է հողային 

հարաբերությունների պետական կարգավորման կատարելագործման, հողի 

տնտեսավարման տարբեր կազմակերպական-իրավական ձևերի զարգացման, հողերի 

բերրիության, հողօգտագործման արդյունավետության բարձրացման, մարդկանց 

կյանքի ու առողջության համար բարենպաստ շրջակա միջավայրի պահպանման և 

բարելավման, հողի նկատմամբ իրավունքների պաշտպանության իրավական հիմքերը: 

▪ ՀՀ Ջրային օրենսգիրք (ՀՕ-373, 04.06.2002թ.), որով կարգավորվում են ջրային 

ռեսուրսների և ջրային համակարգերի, այդ թվում՝ ջրամատակարարման, 

ջրահեռացման համակարգերի տնօրինման, տիրապետման, օգտագործման և 

պահպանման ոլորտում ծագող հարաբերությունները: 

▪ ՀՀ Անտառային օրենսգիրք (ՀՕ-211, 24.10.2005թ.), որը կարգավորում է ՀՀ 

անտառների և անտառային հողերի կայուն կառավարման` պահպանության, 

պաշտպանության, վերականգնման, անտառապատման և արդյունավետ 

օգտագործման, ինչպես նաև անտառների հաշվառման, մոնիթորինգի, 

վերահսկողության և անտառային հողերի հետ կապված հարաբերությունները: 

▪ «Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-22, 23.11.1999թ.), որը սահմանում է 

պետական քաղաքականությունը բնական բուսական  աշխարհի գիտականորեն 

հիմնավորված պահպանության, պաշտպանության, օգտագործման  և 

վերարտադրության բնագավառում: 
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▪ «Կենդանական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-52, 03.04.2000թ.), որը սահմանում 

է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում  կենդանական  աշխարհի վայրի 

տեսակների պահպանության, պաշտպանության, վերարտադըրության  և 

օգտագործման պետական քաղաքականությունը: 

▪ «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-121, 11.10.1994թ.), որի 

առարկան  մթնոլորտային  օդի մաքրության ապահովման, մթնոլորտային օդի վրա 

վնասակար ներգործությունների նվազեցման ու կանխման բնագավառում 

հասարակական հարաբերությունների կարգավորումն է: 

▪ «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-211, 

27.11.2006թ.), որը կարգավորում է 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: 

▪ «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության 

մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-110, 21.06.2014թ.), որը կարգավորում է Հայաստանի 

Հանրապետությունում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումների, 

շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության պետական փորձաքննության ոլորտի 

հասարակական հարաբերությունները: 

▪ ՀՀ կառավարության 24.12.2012թ.-ի թիվ 365-Ն որոշում, որով կարգավորվում են 

շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխին ընդերքօգտագործողների կողմից 

նախատեսված ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների նախահաշվային արժեքների 

հաշվարկման և ինդեքսավորման կարգի հետ կապված իրավահարաբերությունները:  

▪ ՀՀ կառավարության 23.08.2012թ.-ի թիվ 1079-Ն որոշում, որով սահմանվել է 

բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի (այսուհետ` դրամագլուխ) 

օգտագործման և հատկացումների չափերի հաշվարկման հետ կապված 

հարաբերությունները: 

▪ ՀՀ կառավարության 14.12.2017թ.-ի թիվ 1643-Ն որոշում, որը կիրառվում է 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում խախտված հողերի հաշվառման, 

հողաշինարարական, քարտեզագրման, կանխատեսվող ու իրականացման ենթակա 
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ռեկուլտիվացման աշխատանքների նախագծման, ռեկուլտիվացման, ռեկուլտիվացված 

հողերի նպատակային նշանակության ուղղությունների որոշման, ինչպես նաև 

նպատակային ու գործառական նշանակությանը համապատասխան` դրանց հետագա 

օգտագործման ժամանակ: 

▪ ՀՀ կառավարության 14.08.2014թ.-ի N781-Ն որոշում, որը սահմանում է   

Հայաստանի Հանրապետության բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության և 

բնական պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց օգտագործման 

ընթացակարգը: 

▪ ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ.-ի N191-Ն որոշում, որը սահմանում է 

ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, 

անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով պլանավորվող 

մշտադիտարկումների իրականացման պահանջների, ինչպես նաև արդյունքների 

վերաբերյալ հաշվետվությունները ներկայացնելու կարգը: 

▪ ՀՀ կառավարության 02.11.2017թ.-ի N1404-Ն որոշում, որով սահմանվել են հողի 

բերրի շերտի հանման նորմերի որոշմանը և պակաս արդյունավետ հողերի 

բարելավման համար հողի բերրի շերտի պահպանմանն ու օգտագործմանը 

ներկայացվող պահանջները: 

▪ ՀՀ կառավարության 29.01.2010թ.-ի N71-Ն որոշում, որով հաստատվել է ՀՀ 

կենդանիների Կարմիր գիրքը: 

▪ ՀՀ կառավարության 29.01.2010թ.-ի N72-Ն որոշում, որով հաստատվել է ՀՀ 

բույսերի Կարմիր գիրքը: 

▪ ՀՀ կառավարության 25.09.2014թ.-ի N1059-Ա որոշում, որով հաստատվել է 

Հայաստանի Հանրապետության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների 

ռազմավարությունը, պահպանության և օգտագործման բնագավառում պետական 

ծրագիրը և ծրագրի միջոցառումները: 

▪ ՀՀ կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 14-ի N 967-Ն որոշում, որով 

հաստատվել է ՀՀ բնության հուշարձանների ցանկը ըստ տեսակների և տեղադիրքի: 

▪ «Հողի բերրի շերտի օգտագործման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ 

կառավարության 08.09.2011 թ. N 1396-Ն որոշումը, 

▪ «Օգտակար հանածոների արդյունահանված տարածքի, արդյունահանման 

ընթացքում առաջացած արտադրական լցակույտերի տեղադիրքի և դրանց 

հարակից համայնքների բնակչության անվտանգության ու առողջության 
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ապահովման նպատակով մշտադիտարկումների իրականացման, վճարների 

չափերի հաշվարկման եվ վճարման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ 

Կառավարության  10 հունվարի 2013 թվականի N 22-Ն որոշումը, 

▪ «Ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման պլանի և 

ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման պլանի օրինակելի ձևերը 

հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 15.06.2017թ.-ի N 676-Ն որոշում, 

▪ «Հողի բերրի շերտի հանման նորմերի որոշմանը և հանված բերրի շերտի 

պահպանմանն ու օգտագործմանը ներկայացվող պահանջները սահմանելու և ՀՀ 

կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 20-ի n 1026-ն որոշումն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին» ՀՀ Կառավարության 02.11.2017թ N 1404 -Ն որոշում: 

▪  «Ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների նախահաշվային արժեքների հաշվարկման 

և վերահաշվարկման կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության 18.08.2021թ. 

N 1352-Ն որոշում, 

▪  «Շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի օգտագործման և 

հատկացումների չափերի հաշվարկման կարգը սահմանելու և Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 23-ի N 1079-Ն 

որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 21.10.2021թ. N 

1733-Ն որոշում 

▪ Հրաման N6-Ն  07.01.2022թ․ Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության 

նախարարի 2012 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N365-Ն հրամանն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին 

▪  «Շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի օգտագործման և 

հատկացումների չափերի հաշվարկման կարգը սահմանելու և Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 23-ի N 1079-Ն որոշումն 

ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 21.10.2021թ. N 1733-Ն որոշում 

http://env.am/storage/files/hraman6.pdf
http://env.am/storage/files/hraman6.pdf
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2. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 

2.1.Գտնվելու վայրը 

 Տատնայի պղինձ-ոսկի-բազմամետաղական երևակումը գտնվում է ՀՀ Սյունիքի 

մարզի Սիսիանի տարածաշրջանում, Զանգեզուրի լեռնաշղթայի հարավ-արևելյան 

ճյուղավորման, Բարգուշատի լեռնաշղթայի հյուսիսային լանջին, ծովի մակերևույթից 

1900-2600մ բացարձակ  բարձրության վրա(նկ. 1): 

 

Նկ. 1: ՀՀ Սյունիքի մարզի քարտեզը 

 

Ոսումնասիրվելիք տարածքը գտնվում է Լեռնաշեն գետի միջին և վերին հոսանքի 

ավազանի սահմաններում, Սևսար լեռան հարավային լանջերին: 

Մոտակա բնակավայրերն են` Դաստակերտ ավանը (4.2կմ) և Շենաթաղ գյուղը 

(1.5 կմ, նկ.2):  



 

 

 

 

13 

 

 

Նկ.2: Տատնայի երևակման տեղադիրքի սխեման 

 

Երկրաբանական ուսումնասիրությունները նախատեսվում է իրականացնել 312.8 

հա մակերեսի վրա, որի իրադրային սխեման և ծայրակետային կոորդինատները 

բերված են նկ.3 -ում:  

Շրջանի հիմնական գետային զարկերակը Որոտանն է՝ իր Սիսիան և Լեռնաշեն 

վտակներով:  

Սիսիան  քաղաքը Դաստակերտ ավանի, Շենաթաղ գյուղի հետ կապված է 35կմ 

երկարությամբ գրունտային և ասֆալտապատ ճանապարհով, իսկ Երևանի հետ` 200կմ 

երկարությամբ՝ միջպետական մայրուղով: Երկաթգծի մոտակա կայանը Երասխավանն 

է, որը գտնվում է Սիսիան-Երևան ավտոմայրուղու 140կմ հատվածում: 

Նախատեսվող աշխատանքների տարածքի մոտակայքում բացակայում են 

արդյունաբերական ձեռնարկություններ, գործող շինարարական հզորություններ, 

շինարդյունաբերական բազաներ և այլն: 
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Նկ.3: ՀՀ Սյունիքի մարզի Տատնայի երևակման իրավիճակային հատակագիծը (Մ 1:50000): 
Արտատպված է J-38-21-B թերթից:  
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  2.2  Ռելիեֆ և գեոմորֆոլոգիա 

Սիսիանի հանքային շրջանի սահմանները É»éÝ³·ñ³Ï³Ýáñ»Ý ï»Õ³¹ñí³Í ¿ ´³ñ-

·áõß³ïÇ É»éÝ³ßÕÃ³ÛÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ É³ÝçÇÝ, Լեռնաշեն ·»ïÇ çñÑ³í³ù ³í³½³ÝáõÙ: 

¶»áÙáñýáÉá·Ç³Ï³Ý ï»ë³Ï»ïÇó ßñç³ÝÁ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ µ³ñÓñ É»éÝ³ÛÇÝ ·áïÇ 

ËÇëï Ïïñïí³Í é»ÉÇ»ýáí, áñÝ  ÁÝ¹·ñÏí³Í ¿ 1900-2600Ù µ³ó³ñÓ³Ï µ³ñÓñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ (նկ.4): 

´³ñ·áõß³ïÇ É»éÝ³ßÕÃ³Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ çñµ³Å³Ý`  àñáï³Ý ¨ àÕçÇ ·»ï»ñÇ ÙÇç¨:   

  

Տատնայի երևակման արևմտյան մասի 

համայնապատկերը 

Տատնայի երևակման հարավային մասի 

համայնապատկերը 

 

²ÛÝ Ó·íáõÙ ¿ ¼³Ý·»½áõñÇ É»éÝ³ßÕÃ³ÛÇ ¶»Õ³ù³ñ ·³·³ÃÇó ¹»åÇ ³ñ¨»Éù` ³í»ÉÇ 

ù³Ý 60 ÏÙ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ` ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ ó³Íñ³Ý³Éáí àñáï³ÝÇ ÏÇñ×áõÙ: ²ÛÝ 

µÝáõÃ³·ñíáõÙ ¿ Ñáíï³ÛÇÝ Ëáñ Ù³ëÝ³ïí³ÍáõÃÛ³Ùµ: ´³½Ù³ÃÇí ·»ï»ñÇ (²ÛñÇ·»ï, 

È»éÝ³ß»Ý, ²ñ³Ù³½¹ ¨ ³ÛÉÝ¤ Ñáëù»ñÁ Ýå³ëï»É »Ý Ëáñù³ÛÇÝ »é³Ý¹áõÝ ¿ñá½Ç³ÛÇ ¨ 

³é³ç³óñ»É »Ý 500-700Ù ËáñáõÃÛ³Ùµ ÑáíÇïÝ»ñ: è»ÉÇ»ýÇÝ µÝáñáß »Ý ¿ñá½ÇáÝ ¨ 

ï»Õ³ï³ñáõÙ³ÛÇÝ Ó¨»ñÁ , Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇ ËÇëï Ïïñïí³ÍáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý 

³ÏïÇí ÑáÕÙ³Ñ³ñáõÃÛáõÝÁ: ì»ñçÇÝÇë Ñ»ï¨³Ýùáí Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý ù³ñ³óñáÝÝ»ñ  

(ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ñ³ñ³í³Ñ³Û³ó É³Ýç»ñÇÝ¤: 

È³Ý¹ß³ýïÁ ïÇåÇÏ µ³ñÓñ É»éÝ³ÛÇÝ ¿` Ïïñïí³Í ËáñÁ ÏÇñ×»ñáí ¨ ·»ï»ñáí: 

è»ÉÇ»ýÇ ³é³ç³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ½·³ÉÇ ¹»ñ áõÝ»Ý ÇÝãå»ë ÑÇÝ, ³ÛÝå»ë ¿É ·áñÍáÕ 

ëáÕ³ÝùÝ»ñÁ: 

è»ÉÇ»ýÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ëáßáñ Ó¨»ñÇ ³é³ç³óáõÙÁ Ï³ï³ñí»É ¿ å³É»á·»ÝÇ 

í»ñçáõÙ, »ñµ ³Ûëï»Õ  ¹ñë¨áñí»É »Ý µÉáÏ³ÛÇÝ ¹Çý»ñ»Ýóí³Í ß³ñÅáõÙÝ»ñÁ: 

Ð³Ýù³»ñ¨³ÏáõÙÁ ·ïÝíáõÙ ¿ Þ»Ý³Ã³Õ ·»ïÇ í»ñÇÝ Ñáë³ÝùÝ»ñáõÙ, Î³ñ³-Ï³Û³ (ê¨ 

ø³ñ) É»é³Ý Ñ³ñ³í³ÛÇÝ É³ÝçÇÝ: 
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Նկ.4 Շրջանի մակերևույթի թեքությունների 
քարտեզ 

 

 

 

2.3 ºñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý Ï³éáõóí³Íù 

î»Õ³Ù³ëÇ »ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùáõÙ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ »Ý ¿áó»ÝÇ Ñ³ë³ÏÇ 

³Ý¹»½ÇïÝ»ñ, áñáÝù å³ïéíáõÙ »Ý ·ñ³ÝáëÇ»ÝÇï³ÛÇÝ Ï³½ÙÇ ÇÝïñáõ½Çí ³å³ñÝ»ñáí: 

²Ý¹»½ÇïÝ»ñ - ÙáËñ³·áõÛÝ, ÃáõÛÉ Ï³Ý³ã³íáõÝ ¿ýáõ½Çí ³å³ñÝ»ñ »Ý: Ø³ÏñáëÏáåÇÏ 

³Ý¹»½ÇïÝ»ñÁ ÑÇåáµÛáõñ»Õ³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ½³Ý·í³Íáí, åáñýÇñ³ÛÇÝ Ï³éáõóí³ÍùÇ 

³å³ñÝ»ñ »Ý: ÂáõÛÉ ë»ñÇóÇï³óí³Í »Ý ¨ ¿åÇ¹áï³óí³Í: äáñýÇñ³ÛÇÝ ó³Ý»ñÁ 

Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý åÉ³·ÇáÏÉ³½Ý»ñáí, Ñ³½í³¹»å Ï³Ý³ã ÑáéÝµÉ»Ý¹Ý»ñáí: ÐÇÙÝ³Ï³Ý 

½³Ý·í³ÍáõÙ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý ùÉáñÇïáí Éóí³Í Ýß³ÏáñÇ½Ý»ñ: ºñµ»ÙÝ ùÉáñÇïÇ Ñ»ï 

Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý Ý³¨ Ñ³Ýù³ÛÇÝ ÙÇÝ»ñ³ÉÝ»ñ: 

¶ñ³ÝáëÇ»ÝÇïÝ»ñ - Ø³ÏñáëÏáåÇÏ ·ñ³ÝáëÇ»ÝÇïÝ»ñÁ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý 

Ñ³í³ë³ñ³Ñ³ïÇÏ³ÛÇÝ (0.5-2 ÙÙ) Ï³éáõóí³ÍùÇ É»ÛÏáÏñ³ï ³å³ñÝ»ñ: ²å³ñÝ»ñÇ 

ÙÇÝ»ñ³Éá·Ç³Ï³Ý Ï³½ÙáõÙ Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë åÉ³·ÇáÏÉ³½Á, Ï³ÉÇáõÙ³Ï³Ý ¹³ßï³ÛÇÝ 

ëå³ÃÁ, ùí³ñóÁ, µÇáïÇïÁ ¨ åÇñáùë»ÝÁ: 

äÉ³·ÇáÏÉ³½Á ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ åñÇ½Ù³Û³Ó¨ µÛáõñ»ÕÝ»ñÇ ï»ëùáí, 

áñáÝó Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ï³ï³ÝíáõÙ »Ý ÙÇÉÇÙ»ïñÇ ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ù³ë»ñÇó ÙÇÝã¨ 1.8 ÙÙ: 

äÉ³·ÇáÏÉ³½Ç µÛáõñ»ÕÝ»ñÁ Ã³÷³ÝóÇÏ »Ý ¨ å»ÉÇï³óí³Í, »ñµ»ÙÝ ×»Õù³íáñí³Í` ÃáõÛÉ 

³ñï³Ñ³Ûïí³Í ½áÝ³Û³Ï³Ý Ï³éáõóí³Íùáí: ÐÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ³Ý¹»½ÇÝÇ 

ï»ëùáí: 

Î³ÉÇáõÙ³Ï³Ý ¹³ßï³ÛÇÝ ëå³Ã - ³å³ñáõÙ Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë ³ÝÑ³í³ë³ñ³ã³÷ 

ùë»ÝáÙáñý µÛáõñ»ÕÝ»ñÇ ï»ëùáí, áñáÝó ã³÷ë»ñÁ ï³ï³ÝíáõÙ »Ý Ñ³ñÛáõñ»ñáñ¹³Ï³Ý 

ÙÇÉÇÙ»ïñ»ñÇó ÙÇÝã¨ 0.6 ÙÙ: ²Ûë ÙÇÝ»ñ³ÉÇ Ñ³ïÇÏÝ»ñÁ ËÇëï å»ÉÇï³óí³Í »Ý: 
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øí³ñó - Ï³½ÙáõÙ ¿ ³å³ñÇ Í³í³ÉÇ ÙÇÝã¨ 15%: ´Ûáõñ»ÕÝ»ñÁ ùë»ÝáÙáñý »Ý ¨ Éóí³Í 

»Ý åÉ³·ÇáÏÉ³½Ý»ñÇ, Ï³ÉÇáõÙ³Ï³Ý ¹³ßï³ÛÇÝ ëå³Ã»ñÇ ¨ Ùáõ· ÙÇÝ»ñ³ÉÝ»ñÇ ÙÇç¨ »Õ³Í 

ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: øí³ñóÇ µÛáõñ»ÕÝ»ñÁ çñ³Ã³÷³ÝóÇÏ »Ý: 

Øáõ· ÙÇÝ»ñ³ÉÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý µÇáïÇïÇ ¨ ÙáÝáÏÉÇÝ³ÛÇÝ åÇñáùë»ÝÇ ï»ëùáí: 

´ÇáïÇïÇ Ù»ç åáëïÙ³·Ù³ïÇÏ ÙÇÝ»ñ³É ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ùÉáñÇïÁ, áñÁ áõÝÇ Ï³Ý³ã³íáõÝ 

»ñ³Ý· ¨ ÙïÝáõÙ ¿ µÇáïÇïÇ µÛáõñ»ÕÇ Ù»ç Ñ»ñÓÙ³Ý ×»Õù»ñáí, áñáÝóáõÙ ¿É ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ 

¿åÇ¹áïÇ ËÙµÇ ÙÇÝ»ñ³ÉÝ»ñÇ ³é³ç³óáõÙ: ´ÇáïÇïÇ µÛáõñ»ÕÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ ãÇ ¹»ñ³½³ÝóáõÙ 

0.6 ÙÙ: ØáÝáÏÉÇÝ³ÛÇÝ åÇñáùë»ÝÇ µÛáõñ»ÕÝ»ñÁ áõÝ»Ý ³ÝÏ³ÝáÝ Ó¨ ¨ Ï³Ý³ã³íáõÝ ·áõÛÝÇ »Ý: 

êñ³Ýó Ù»ç Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý ¹³ßï³ÛÇÝ ëå³ÃÇ ¨ Ñ³Ýù³ÛÇÝ ÙÇÝ»ñ³ÉÝ»ñÇ ÷áùñÇÏ µÛáõñ»ÕÝ»ñ: 

äÇñáùë»ÝÝ»ñáõÙ ß³ï Ñ³×³Ë Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý »ñÏñáñ¹³ÛÇÝ ÙÇÝ»ñ³ÉÝ»ñ, áñáÝóÇó »Ý 

ÑáéÝµÉ»Ý¹Á ¨ ùÉáñÇïÁ:  

¶ñ³ÝáëÇ»ÝÇïÝ»ñáõÙ ³Ïó»ëáñ ÙÇÝ»ñ³ÉÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý çñ³Ã³÷³ÝóÇÏ 

³å³ïÇïÇ, óÇñÏáÝÇ ¨ Ñ³Ýù³ÛÇÝ ÙÇÝ»ñ³ÉÝ»ñÇ` Ù³·Ý»ïÇïÇ ¨ åÇñïÇ ï»ëùáí: 

îáÏáë³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛ³Ùµ ·ñ³ÝáëÇ»ÝÇïÝ»ñÇ Ï³½ÙÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ ¿. 

äÉ³·ÇáÏÉ³½ - 45-47 % 

Î³ÉÇáõÙ³Ï³Ý ¹³ßï³ÛÇÝ ëå³Ã - 20-25 % 

øí³ñó - 10-12 % 

´ÇáïÇï - 10-12 % 

äÇñáùë»Ý - 5-7 % 

Ð³Ýù³ÛÇÝ ÙÇÝ»ñ³ÉÝ»ñ - 2-3 % 

²Ïó»ëáñ ÙÇÝ»ñ³ÉÝ»ñ - 1 % 

 

 ºÕç»ñ³ù³ñ»ñ - î³ñµ»ñ ÇÝïñáõ½ÇíÝ»ñ Ý»ñ¹ñí»Éáí Ññ³µË³Ýëïí³Íù³ÛÇÝ 

³å³ñÝ»ñÇ Ù»ç í»ñçÇÝÝ»ñÇë »ÝÃ³ñÏ»É »Ý ï³ñµ»ñ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ: ´³ñÓñ 

ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ï³Ï ÇÝïñáõ½Ç³Ý»ñÇ ÏáÕ³ÛÇÝ ³å³ñÝ»ñÁ ÇÝï»ÝëÇí 

»ñÃ³ñÏí»É »Ý ÏáÝï³Ïï³ÛÇÝ Ù»ï³ÙáñýÇ½ÙÇ, áñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ³é³ç³ó»É »Ý »Õç»ñ³ù³ñ»ñ: 

 ºÕç»ñ³ù³ñ»ñÁ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ¿Ï½áÏáÝï³Ïï³ÛÇÝ ³é³ç³óáõÙÝ»ñ, áñáÝù 

³é³ç³ó»É »Ý ¿ýáõ½Çí ³å³ñÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ: êñ³Ýù Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³é³ÝÓÇÝ ß»ñïÇ 

ï»ëùáí ¨ ï»Õ³¹ñí³Í »Ý ÇÝïñáõ½Çí ¨ ¿ýáõ½Çí ³å³ñÝ»ñÇ Ù»ñÓÏáÝï³Ïï³ÛÇÝ Ù³ë»ñáõÙ: 

ØÇÏñáëÏáåÇÏ ëñ³Ýù ÙáËñ³·áõÛÝ, Ï³Ý³ã³íáõÝ »ñ³Ý·Ç, ÑáÍ Ñ³×³Ë ß»ñï³íáñ ³å³ñÝ»ñ 

»Ý, áñáÝù áõÝ»Ý ÙÇÏñá·É³ÝáµÉ³ëï³ÛÇÝ, É»åÇ¹á-·ñ³ÝáµÉ³ëï³ÛÇÝ ¨ »Õç»ñ³ù³ñ³ÛÇÝ 

Ï³éáõóí³Íù: Ð³í³ë³ñ³Ñ³ïÇÏ³ÛÇÝ ½³Ý·í³ÍáõÙ ï»Õ-ï»Õ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý åÇñáùë»ÝÇ ¨ 

åÉ³·ÇáÏÉ³½Ç Ëáßáñ µÛáõñ»ÕÝ»ñ, Ó¨³íáñ»Éáí åáñýÇñ³ÛÇÝ Ï³éáõóí³Íù: ºÕç»ñ³ù³ñ»ñÁ 

Ï³½Ùí³Í »Ý ¹³ßï³ÛÇÝ ëå³ÃÇ, ùí³ñóÇ, åÇñáùë»ÝÇ Ç½áÙ»ïñÇÏ Ñ³ïÇÏÝ»ñÇó: àôÕ»ÏóáÕ 
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ÙÇÝ»ñ³ÉÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ÝéÝ³ù³ñ»ñÇ, ýÉÛáõáñÇïÇ ï»ëùáí: ¸³ßï³ÛÇÝ ëå³ÃÁ 

Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ÃáõÛÉ ¨ ³ÝÑ³í³ë³ñ³ã³÷ å»ÉÇï³óí³Í, Ç½áÙ»ïñÇÏ, åñÇ½Ù³Û³Ó¨ 

µÛáõñ»ÕÝ»ñÇ ï»ëùáí` ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ ¹ÇáåëÇ¹Ç: ´ÇáïÇïÁ ³é³ç³óÝáõÙ ¿ 

Ã³ÃÇÏ³ÝÙ³Ý ¨ Ñëï³Ï ³ñï³Ñ³Ûïí³Í åÉ»áËñáÇ½Ùáí åñÇ½Ù³Û³Ó¨ Ñ³ïÇÏÝ»ñ: 

ÜéÝ³ù³ñ»ñÁ ³é³ç³óÝáõÙ »Ý µ³ó Ï³Ý³ã³íáõÝ ·áõÛÝÇ ïÓ¨ Ñ³ïÇÏÝ»ñ: äÇñáùë»ÝÇ ¨ 

ÑáéÝµÉ»Ý¹Ç Ù»ç Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý µÇáïÇï, ¿åÇ¹áï ¨ ùÉáñÇï: Þ»ñï³ñáí Ï³½Ùí³ÍùÁ 

å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ß»ñï»ñÇ Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, áñáÝù ÙÇÙÛ³ÝóÇó ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý 

Ñ³ïÇÏÝ»ñÇ ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ ¨ Ù»ÍáõÃÛ³Ùµ: Þ»ñï»ñÇó ÙÇ Ù³ëÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ¹³ßï³ÛÇÝ 

ëå³ÃÇ, µÇáïÇïÇ ¨ ùí³ñóÇ ÙÇçÇÝáõÙ 0.01 ÙÙ Ñ³ïÇÏÝ»ñáí, ÙÛáõëÝ»ñÁ åÇñáùë»ÝÇ, µÇáïÇïÇ, 

¿åÇ¹áïÇ ÙÇçÇÝáõÙ 0.03 ÙÙ Ñ³ïÇÏÝ»ñáí: 

 øí³ñó³ÛÇÝ ¹ÇáñÇïÝ»ñ - ²Ûë ³å³ñÝ»ñÁ ï³ñ³Íí³Í »Ý Ñ³Ýù³í³ÛñÇ ³ñ¨ÙïÛ³Ý 

Ù³ëáõÙ: êñ³Ýù ÙáËñ³·áõÛÝ, ÑÇåÇ¹ÇáÙáñý-Ñ³ïÇÏ³íáñ åáñýÇñ³ÝÙ³Ý ëïñáõÏïáõñ³ÛÇ 

³å³ñÝ»ñ »Ý: 

èÇá¹³óÇïÝ»ñ - ²Ûë ³å³ñÝ»ñÁ Ù»ñÏ³ÝáõÙ »Ý Ñ³Ýù³»ñ¨³ÏÙ³Ý Ñ³ñ³íáõÙ, áõÝ»Ý 

ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ï³ñ³ÍáõÙ: Ø³ÏñáëÏáåÇÏ éÇá¹³óÇïÝ»ñÁ åáñýÇñ³ÛÇÝ Ï³éáõóí³Íùáí 

¹»ÕÝ³-ÙáËñ³·áõÛÝ ³å³ñÝ»ñ »Ý: 

 îñ³ËÇïÝ»ñ - ²Ûë ³å³ñÝ»ñÁ Ù»ñÏ³ÝáõÙ »Ý Ñ³Ýù³»ñ¨³ÏÙ³Ý Ñ³ñ³í-³ñ¨»ÉùáõÙ: 

êñ³Ýù åáñýÇñ³ÛÇÝ ëïñáõÏïáõñ³ÛÇ, ÑáÍ, ëåÇï³Ï, µ³ó ÙáËñ³·áõÛÝ ¹»ÕÝ³íáõÝ »ñ³Ý·Ç 

»ÝÃ³³ÉÏ³ÉÇ³Ï³Ý ß³ñùÇ ³å³ñÝ»ñ »Ý: 

 Ð³Ýùերևակման Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ù³ëáí Ùáï 1200Ù »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ Ó·íáõÙ ¿ թիվ 1 

Ñ³Ýù³ÛÇÝ ·áïÇÝ, áñÇ Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ ï³ï³ÝíáõÙ ¿ 10-12Ù-Ç ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ÇëÏ ³é³í»É 

ÇÝï»ÝëÇí Ñ³Ýù³ÛÝ³óí³Í Ù³ëÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 1.2-1.5Ù: Ð³Ýù³ÛÇÝ գոտին áõÝÇ 320-3500 

ï³ñ³ÍáõÙ ¨ ÑÛáõëÇë-³ñ¨»ÉÛ³Ý 80-850 ³ÝÏÙ³Ý ³ÝÏÛáõÝ: Ð³Ýù³»ñ¨³ÏÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý 

Ù³ëáí ³ÝóÝáõÙ ¿ ÑÛáõëÇë-³ñ¨ÙáõïùÇó Ñ³ñ³í-³ñ¨»Éù Ó·íáÕ Ë³ËïÙ³Ý ·áïÇÝ, áñÁ 

Ñ³Ýù³ÛÇÝ ·áïÇÝ ï»Õ³ß³ñÅ»É ¿ ¹»åÇ ÑÛáõëÇë 35-45Ù: ²Ûë Ë³ËïÙ³Ý Ñ³ñ³ÏÇó Ù³ëáõÙ 

Ñ³Ýù³ÛÇÝ ·áïÇÝ ³ÝÏáõÙ ¿ ¹»åÇ Ñ³ñ³í 750, Ùáï 100Ù ÑÛáõëÇë-³ñ¨Ùáõïù ³ÛÝ ÝáñÇó 

³ÝÏáõÙ ¿ ¹»åÇ ÑÛáõëÇë-³ñ¨»Éù, ë³Ï³ÛÝ 450, ÇëÏ Ùáï 200Ù Ë³ËïáõÙÇó ÑÛáõëÇë-³ñ¨Ùáõïù 

³ÝÏÙ³Ý ³ÝÏÛáõÝÁ ÝáñÇó ¹³éÝáõÙ ¿ 80-850: ²ÛÝ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ÑÇ¹ñáÃ»ñÙ³É ÷á÷áËí³Í, 

ç³ñ¹áïí³Í, Ñ³×³Ë ×ÙÉí³Í ³å³ñÝ»ñáí, áñáÝù Ù»Í³Ù³ë³Ùµ Ï³ñµáÝ³ï³óí³Í »Ý, 

ë»ñÇóÇï³óí³Í: ÎáÝï³ÏïÝ»ñÁ Ý»ñ÷³ÏáÕ ³å³ñÝ»ñÇ Ñ»ï áõÕ»ÏóíáõÙ »Ý Ï³í³ÛÇÝ 

ÝÛáõÃáí: î»ë³Ý»ÉÇ Ñ³Ýù³ÛÝ³óáõÙÁ Ù³Ï»ñ»ëáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Ù»Í³Ù³ë³Ùµ Ù³É³ËÇïÇ 

÷³éáí, åÇñÇïáí, Ë³ÉÏáåÇñÇïÇ µÝÇÏÝ»ñáí: ²í»ÉÇ ËáñÁ ÑáñÇ½áÝÝ»ñáõÙ ÝÏ³ïíáõÙ »Ý 

·³É»ÝÇïÇ, ëý³É»ñÇïÇ Ïáõï³ÏáõÙÝ»ñ, ÙáÉÇµ¹»ÝÇïÇ ùëáõÏÝ»ñ: Ð³Ýù³ÛÝ³óáõÙÁ Ñ³Ýù³ÛÇÝ 

գոտáõÙ ï»Õ³µ³ßËí³Í ¿ ³ÝÑ³í³ë³ñ³ã³÷: Ü»ñ÷³ÏáÕ ³å³ñÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý 
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»Õç»ñ³ù³ñ»ñáí, áñáÝù Ñ³ñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ ËÇëï ùí³ñó³óí³Í »Ý ¨ ÃáõÛÉ 

Ã»ñÃ³íáñí³Í: Â»ñÃ³íáñÙ³Ý Ñ³ñÃáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¨ ³Ýç³ïÙ³Ý ×»Õù»ñáí ÝÏ³ïíáõÙ »Ý 

»ñ³ÏÇÏ³-ó³Ý³ÛÇÝ Ï³å³ñÇ ¨ óÇÝÏÇ Ñ³Ýù³ÛÝ³óáõÙ: ºÕç»ñ³ù³ñ»ñáõÙ ÝÏ³ïíáõÙ ¿ 

Ñ³ñáõëï ¨ ³Õù³ï ÙÇç³Ï³Ûù»ñ:  

Այս հանքային գոտին ուսումնասիրված է 5 բովանցքային հորիզոններով և բազմաթիվ 

մակերևույթային փորվածքներով: Մետաղների պարունակությունները կազմում են՝ 

ոսկի՝ 0.9գ/տ, արծաթ՝ 30գ/տ, պղինձ՝ 0.3%, կապար՝ 1.3%, ցինկ՝ 1.1%:  

î³ïÝ³ ï»Õ³Ù³ëáõÙ, µ³óÇ í»ñÁ Ýßí³Í Ñ³Ýù³ÛÇÝ գոտուց, ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Ý³¨ ³ÛÉ 

Ñ³Ýù³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñ, áñáÝù ï»Õ³¹ñí³Í »Ý հանքային դաշտի Ñ³ñ³íáõÙ:  

Հանքային դաշտի արևմտյան մասում ուսումնասիրվել է հյուսիս-արևմտյան 

տարածմամբ պղնձի և կապարի հանքայնացմամբ բավական հզոր և հարուստ 

հանքային մարմին, որտեղ մետաղների միջին պարունակությունները կազմում են. 

պղինձ՝ 3.6%, կապար՝ 4.7%, ցինկ՝ 1.3%: 

 

2.4 Շրջանի սեյսմիկ բնութագիրը 

ՀՀ տարածքը գտնվում է Եվրասիական և Արաբական լիթոսֆերային սալերի 

բախման գոտում ինչով և պայմանավորված է տարածաշրջանի բարձր 

սեյսմիկականությունը:  

ՀՀ տարածքում հյուսիսից հարավ առանձնացվում են հետևյալ սեյսմիկ գոտիները՝ 

Մերձքուռի, Սոմխեթ - Ղարաբաղի, Մերձսևանի, Կապան-Գոգորանի, Ծաղկունյաց - 

Զանգեզուրի, Երևան - Օրդուբադի, Ուրծ-Վայքի: Նշված գոտիների սահմաններով են 

անցնում երկրկեղևի խորքային բեկվածքները: Դրանցից ամենախոշորներն են՝ Սևան-

Աքերայի, Փամբակ-Սևան-Սյունիքի, Գեղամա, Գառնիի, Փարաքար – Դվինի, Միջին 

Արաքսյան /Երևանյան/ և ալյ խզվածքայի խախտումներն ու բեկվածքները:  

Բեկվածքները թափանցում են երկրկեղևի 40-50կմ խորություններ, իսկ 

երկրկեղևի մակերեսին արտահայտվում են 5-10 կմ լայնություն ունեցող գոտիներով:  

ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեյի նախագահի 28.12.2020թ. N102 -Ն հրամանով 

սահմանվում է ՀՀՇՆ 20.04- «երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. նախագծման 

նորմեր», որոնք պետք է դրվեն շենքերի ու կառուցվածքների նախագծման ու կառուցման 

ընթացքում /սեյսմակայունության հիմնական սկզբունքներ/:  
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Սեյսմակայուն շինարարությունը իրականացվում է տարբերակված՝ երեք, ըստ 

ուժգնության աճող հաջորդականությամբ ՝ 1, 2, 3 սեյսմիկ գոտիներում, որոնց համար 

գրունտի հորիզոնական արագացման մեծությունը համապատասխանաբար 300, 400 և 

500 սմ/վրկ2 է (նկ.5): Նույն հրամանի հավելամաս 2-ում ներկայացված է ՀՀ 

բնակավայրերի ցուցակը ըստ սեյսմիկ գոտինների: Այդ ցուցակում հայցվող տեղամասի 

տարածաշրջանի Դաստակերտ, Սիսիան, Գորիս, Կապան քաղաքները գտնվում են 

A=0.3 g սեյսմիկ գոտում: Տատնայի երևակման տարածքում շենքեր և շինություններ չեն 

կառուցվելու: Ժամանակավոր օգտագործման համար տեղադրվելու է վագոն-տնակ: 
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Նկ. 5: ՀՀ տարածքի հավանական սեյսմիկ վտանգի գոտիավորման քարտեզ, ըստ է ՀՀՇՆ 
20.04- «երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. նախագծման նորմեր» հավելամաս 1 -ի: 

 

 

2.5 Կլիմա 

¸Çï³ñÏíáÕ ï³ñ³ÍùÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ßÇÝ³ñ³ñ³ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý óáõñï ·áïáõÙ` ½áí 

³Ù³éáí, ËÇëï óáõñï ÓÙ»éáí: êÇëÇ³ÝáõÙ ÓÙ»éÁ »ñÏ³ñ³ï¨ ¿: Î³ÛáõÝ ÓÛ³Ý ß»ñïÁ 

å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ 3-4 ³ÙÇë: 

¶³ñáõÝÁ ½áí ¿, »ñÏ³ñ³ï¨ (2-3 ³ÙÇë), ã³÷³íáñ ë³éÁ: êÏëíáõÙ ¿ ·³ñáõÝÁ ³åñÇÉÇ 

»ñÏñáñ¹ Ï³Ù »ññáñ¹ ï³ëÝûñÛ³ÏÇó ¨ í»ñç³ÝáõÙ ¿ ÑáõÝÇëÇ »ñÏñáñ¹ Ï³Ù »ññáñ¹ 

ï³ëÝûñÛ³ÏáõÙ: Ø³ÛÇëÁ ³Ù»Ý³³ÝÓñ¨³ÛÇÝ ³ÙÇëÝ ¿, ³Ùë³Ï³Ý ï»ÕáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ 

Ï³½ÙáõÙ ¿ 91ÙÙ:  

²Ù³éÁ ã³÷³íáñ ï³ù ¿, ï¨áõÙ ¿ 2-3 ³ÙÇë, ·»ñ³ÏßéáõÙ »Ý å³ñ½ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ: 

ÐáõÉÇëÇ ÙÇçÇÝ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ 17.50C, µ³ó³ñÓ³Ï ³é³í»É³·áõÛÝÁ Ñ³ëÝáõÙ ¿ 340C: Æëå³é 

µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿« ß³ï ßá· ¨ ß³ï ãáñ »Õ³Ý³Ï³ÛÇÝ ïÇåÁ: 

²ßáõÝÁ ½áí ¿: ²é³çÇÝ ³ßÝ³Ý³ÛÇÝ óñï³Ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÉÇÝáõÙ »Ý ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 

³é³çÇÝ ¨ »ñÏñáñ¹ ï³ëÝûñÛ³ÏÝ»ñáõÙ, »ñµ»ÙÝ ë»åï»Ùµ»ñÇ ³é³çÇÝ ï³ëÝûñÛ³ÏáõÙ: 

²ßáõÝÁ µÝáõÃ³·ñíáõÙ ¿ áñå»ë Ï³ÛáõÝ, ³ñ¨áï, ³ÝÑáÕÙ:  

Տ³ñ»Ï³Ý ÙÇçÇÝ ï»ÕáõÙÝ»ñÁ Ï³½ÙáõÙ »Ý 600ÙÙ, ÇëÏ ûñ³Ï³Ý ³é³í»É³·áõÛÝ 

ï»ÕáõÙÝ»ñÁ` 60ÙÙ:  

3-8կմ վրա գտնվող ¸³ëï³Ï»ñïÇ ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñ»ñÁ ïñí³Í »Ý ստորև 

³ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ` Áëï §Ð³Ûå»ïÑÇ¹ñáÙ»ï Ð¾¶ÎÎ¦ ÎÉÇÙ³Û³·ÇïáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ: 

 

✓ ú¹Ç ¨ ÑáÕÇ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÁ 

ú¹Ç ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ, 
0
C 

´ÝáõÃ³·ñ»ñ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII î³ñÇ 

ÙÇçÇÝ 

³Ùë³Ï³Ý 
-3.0 -2.8 0.8 6.6 10.5 14.7 17.5 17.2 14.0 8.7 3.7 -1.0 7.2 

ÙÇçÇÝ 

Ýí³½³·áõÛÝ 
-6.2 -6.1 -2.8 2.7 6.6 10.3 13.5 13.3 9.9 4.9 0.3 -4.0 3.5 

ÙÇçÇÝ 

³é³í»É³·áõÛÝ 
2.4 2.7 6.1 12.4 16.2 20.6 23.2 22.9 19.9 14.3 8.6 4.2 12.8 

µ³ó³ñÓ³Ï 

Ýí³½³·áõÛÝ 
-22 -19 -18 -12 -4 1 6 4 -1 -10 -14 -18 -22 

µ³ó³ñÓ³Ï 

³é³í»É³·áõÛÝ 
16 17 21 27 28 32 31 34 34 26 22 17 34 
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ú¹Ç  ÙÇçÇÝ ûñ³Ï³Ý ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ áñáß³ÏÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáí ³ÝóÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ, ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ ¨ 

ÙÇçÇÝ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ                                                                                                                                                                  

´ÝáõÃ³·Çñ 
ò³Íñ ´³ñÓñ 

0
0
 5

0
 10

0
 15

0
 

³ÝóÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ 4 XII 13III 9 IV 2 XI 15 V 7 X 20VII 29VIII 

ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ (ûñ) 98 206 144 39 

 

æ»éáõóÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ( 8
0
C) µÝáõÃ³·ñ»ñÁ 

êÏÇ½µÁ ì»ñçÁ î¨áÕáõÃÛáõÝÁ,ûñ Ä³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ÙÇçÇÝ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ, 0C 

15 X 26 IV 194 0.8 

ÐáÕÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ, 
0
C 

´ÝáõÃ³·ñ»ñ I II III IV V VI VII VII

I 

IX X XI XII î³ñÇ 

ÙÇçÇÝ ³Ùë³Ï³Ý  -6 -5 0 8 13 19 24 23 18 10 3 -4 9 

ÙÇçÇÝ 

³é³í»É³·áõÛÝ 
2 3 9 21 28 38 45 44 36 22 12 4 22 

ÙÇçÇÝ 

Ýí³½³·áõÛÝ 
-11 -10 -6 1 5 9 12 12 8 3 -2 -8 1 

µ³ó³ñÓ³Ï 

³é³í»É³·áõÛÝ 
24 35 44 56 55 61 69 63 60 50 32 26 69 

µ³ó³ñÓ³Ï 

Ýí³½³·áõÛÝ 
-29 -29 -27 -19 -5 -4 5 1 -2 -14 -20 -28 -29 

✓ ØÃÝáÉáñï³ÛÇÝ ï»ÕáõÙÝ»ñ 

ØÃÝáÉáñï³ÛÇÝ ï»ÕáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ, ÙÙ 

                                                                                                                                                             

´ÝáõÃ³·ñ»ñ 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII î³ñÇ 

ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 36 41 58 89 91 70 40 20 25 51 45 33 599 

ûñ³Ï³Ý 

³é³í»É³·áõÛÝÁ 
34 29 34 46 37 39 60 51 32 31 31 42 60 

 

î³ñµ»ñ  ù³Ý³ÏÇ  ï»ÕáõÙÝ»ñáí  ( 0.1ÙÙ )  ûñ»ñÇ  ÃÇíÁ 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII î³ñÇ 

7 8 11 12 15 10 5 3 5 8 7 6 97 

 

✓ ÊáÝ³íáõÃÛáõÝ 

ú¹Ç ËáÝ³íáõÃÛáõÝ 
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´ÝáõÃ³·ñ»ñ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII î³ñÇ 

Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý (%) 66 69 71 68 72 68 63 65 69 71 68 67 68 

 

✓ ÒÛ³Ý Í³ÍÏáõÛÃ 

ÒÝ³Í³ÍÏáõÛÃÇ ³é³ç³óÙ³Ý ¨ í»ñ³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ 

ÒÝ³Í³ÍÏáõÛÃáí 

ûñ»ñÇ ÃÇíÁ 

ÒÝ³Í³ÍÏáõÛÃÇ 

³é³ç³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ 

ÒÝ³Í³ÍÏáõÛÃÇ í»ñ³óÙ³Ý 

Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ 

²é³Ýó Ï³ÛáõÝ 

ÓÝ³Í³ÍÏáõÛÃÇ ÓÙ»éÝ»ñÇ 

ÏñÏÝ»ÉÇáõÃÛáõÝÁ (%) ÙÇçÇÝ ÙÇçÇÝ ÙÇçÇÝ 

112 3 XI 25 IV 0 

 

 

ÐáÕÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇÝ ¹ÇïíáÕ ³é³çÇÝ ¨ í»ñçÇÝ ë³éÝ³Ù³ÝÇùÁ  ¨ ³Ýë³éÝ³Ù³ÝÇù 

Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ 

ì»ñçÇÝ ë³éÝ³Ù³ÝÇùÁ ²é³çÇÝ ë³éÝ³Ù³ÝÇùÁ 
²Ýë³éÝ³Ù³ÝÇù Å³Ù³Ý³Ï³-

Ñ³ïí³ÍÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ«  ûñ 

ÙÇçÇÝ ³Ù»Ý³í³Õ 
³Ù»Ý³áõ

ß 
ÙÇçÇÝ 

³Ù»Ý³í³

Õ 

³Ù»Ý³áõ

ß 
ÙÇçÇÝ 

2 V 31 III 23 VI  15 X 19 IX 14 XI 165 

✓ ø³ÙÇÝ»ñ 

 

ø³Ùáõ ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ, Ù/í 

´ÝáõÃ³·ñ»ñ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII î³ñÇ 

ÙÇçÇÝ ³Ùë³Ï³Ý  1.6 1.6 1.7 1.7 1.6 1.8 2.2 2.2 1.9 1.3 1.3 1.4 1.7 

 

ø³Ùáõ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³Ý¹áññÇ ÏñÏÝ»ÉÇáõÃÛáõÝÁ, % 

                                                                                                                                                                

àõÕÕáõÃÛáõÝ Ðë Ðë ²ñÉ ²ñÉ Ðí ²ñÉ Ðí Ðí ²ñÙ ²ñÙ Ðë ²ñÙ ²Ý¹áññ 

î³ñ»Ï³Ý 42 8 9 3 23 7 3 5 57 

 

✓ ØÃÝáÉáñï³ÛÇÝ  µÝáõÃ³·ÇñÁ 

²ñ¨³÷³ÛÉÁ 

´ÝáõÃ³·Çñ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII î³ñÇ 

î¨áÕáõÃÛáõÝÁ (Å³Ù) 142 131 147 172 207 271 291 295 268 186 146 126 2381 

²é³Ýó ³ñ¨Ç ûñ»ñÇ 

ÃÇíÁ 
8 8 7 4 2 1 1 0.2 1 3 7 7 49 

✓ ØÃÝáÉáñï³ÛÇÝ ×ÝßáõÙ 
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ØÃÝáÉáñï³ÛÇÝ ×ÝßáõÙ,  Ñä³ 

  

 

           2.6 Մթնոլորտային օդ 

ՀՀ տարածքում օդային ավազանի ֆոնային աղտոտվածությունը վերահսկվում է 

ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից:  

Օդային ավազանում հայտնաբերված փոշու քանակությամբ, մարզը գտնվում է 

բարվոք վիճակում, այս ցուցանիշը միջին հանրապետական մեկ շնչի հաշվով 

ցուցանիշից փոքր է շուրջ 3 անգամ։ 

Օդային ավազանի աղտոտվածության մոնիթորինգային աշխատանքները 

կատարվում են ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության 

և մոնիթորինգի կենտրոն» (ՀՄԿ) ՊՈԱԿ-ի կողմից: Հաշվի առնելով այն, որ երևակման 

տեղամասին մոտիկ համայնքում կամ համայնքներում (Շենաթաղ, Դաստակերտ, Լոր և 

այլն) մթնոլորտային օդի աղտոտվածության դիտարկումները բացակայում են, սույն 

հայտում բերվում են օդային ավազանի ֆոնային կոնցենտրացիաների հաշվարկային 

արժեքները:  

ՀՀ բնակավայրերի (բացառությամբ Երևան, Վանաձոր, Արարատ, Հրազդան և 

Գյումրի քաղաքների) մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի ֆոնային 

կոնցենտրացիաների արժեքները ներկայացված են ստորև, որոնց հաշվարկները 

կատարվել են ըստ տվյալ բնակավայրի ազգաբնակչության թվաքանակի: ՀՀ 

բնակավայրերի ազգաբնակչության թվաքանակը ընդունված է համարել ՀՀ-ի ազգային 

վիճակագրական ծառայության (ԱՎԾ) 2011թ. հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ 

վիճակագրական տեղեկագրում բերված տվյալները: Համաձայն 2011թ.-ի ՀՀ ԱՎԾ 

վիճակագրական տեղեկագրի՝ Տատնայի երևակման շրջակայքի համայնքներում 

(Շենաթաղ, Լոր և Դաստակերտ) բնակչության թվաքանակը կազմել է ընդամենը 1017 

մարդ: Ելնելով նշված թվաքանակից և ֆոնային կոնցենտրացիաների հաշվարկային 

արժեքներից, նշված համայնքում աղտոտիչների ֆոնային կոնցենտրացիաների 

արժեքները գնահատվում են հետևյալ տիրույթում. փոշու մասնիկներ՝ 0,2 մգ/մ3, 

´ÝáõÃ³-

·ñ»ñ 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII î³ñÇ 

ÙÇçÇÝ 815.6 815.1 815.4 816.1 817.4 817.9 817.8 818.4 819.2 819.2 818.5 817.2 817.3 
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ածխածնի մոնօքսիդ՝ 0,4 մգ/մ3, ազոտի երկօքսիդ՝ 0,008 մգ/մ3 և ծծմբի երկօքսիդ՝ 0,02 

մգ/մ3:  

Նշված մակարդակները չեն գերազանցում ՀՀ ազգային նորմերը (ՀՀ որոշում 160-

Ն, 2006 թ.), բացառություն է կազմում ընդհանուր փոշու մասնիկները, որոնց ֆոնային 

կոնցենտրացիան մոտ 1.33 անգամ գերազանցում է գործող ՍԹԿ (ՍԹԿփոշի=0,15 մգ/մ3): 

Սակայն պետք է հաշվի առնել, որ այս տվյալները հաշվարկային են և իրական 

աղտոտվածությունը կարող է էականորեն տարբերվել բերված ցուցանիշներից, այդ 

թվում նաև փոշու մասով։ 

 

2.7  Ջրային ռեսուրսներ 

Հայցվող տեղամասի հիմնական ջրային արտերիան Շենաթաղ կամ Լեռնաշեն 

գետն է: Լեռնաշենի ·»ïÇ çñ³Ñ³í³ù ³í³½³ÝÁ ÙÇÝã¨ áõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ ï³ñ³ÍùÇ í»ñçÁ 

Ï³½ÙáõÙ ¿ մոտ 29ÏÙ2:  

Լեռնաշեն ·»ïÁ, áñÁ àñáï³Ý ·»ïÇ ³í³½³ÝÇ ·»ï»ñÇó ¿: Սկիզբ է 

առնում Բարգուշատի լեռների հյուսիսարևմտյան լանջերի Եսայուսար գագաթից, 3200 մ 

բարձրությունից, երեք վտակներով՝ Աղբաշ, Հաչենուչայ, Տանտու, և Լծեն գյուղից 1 կմ 

հյուսիս-արևելքից, աջից միախառնվում Որոտան գետին։ Երկարությունը 23 կմ է։ 

Լեռնային գետ է, անկումը՝ 1 կմ-ում 86 մ։ Սնումը հիմնականում ձնաանձրրևային է 

(64 %), հորդացումը՝ ապրիլից հունիս։ Ջրերն օգտագործվում են որոգման նպատակով[2]։ 

Լեռնաշեն ·»ïÇ ÙÇçÇÝ, ³é³í»É³·áõÛÝ ¨ Ýí³½³·áõÛÝ ÑáëùÇ Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ 

µÝáõÃ³·ñ»ñÁ` ստորև աղյուսակներում: 

 

Լեռնաշեն ·»ïÇ ÑÇ¹ñáÉá·Ç³Ï³Ý µÝáõÃ³·ÇñÁ  

¶»ï 
ºñÏ³ñáõ- 

ÃÛáõÝÁ, ÏÙ 

æñÑ³í³ù ³í³½³ÝÇ 

Ù³Ï»ñ»ëÁ, կÙ2 

ÐáëùÇ Ùá¹áõÉÁ,  É/íñÏ 

ÏÙ2 
ÐáëùÇ ß»ñïÁ, ÙÙ 

Լեռնաշեն  15 29 45 150.0 

 

ÐÇ¹ñá·ñ³ýÇ³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñÇãÝ»ñ 

¶»ï 
ÐáõÝÇ ·»ñ³ÏßÇé 

É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ, Ù 

ÐáõÝÇ ÙÇçÇÝ 

ËáñáõÃÛáõÝÁ, Ù 

ØÇçÇÝ 

³ñ³·áõÃÛáõÝÁ, Ù/í 

î³ñ»Ï³Ý ÙÇçÇÝ 

ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ, 0C 

Լեռնաշեն 2.4 0.23 0.70 5.3 

 

ÐÇ¹ñáÉá·Ç³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñÇãÝ»ñ 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%B8%D6%82%D5%B7%D5%A1%D5%BF%D5%AB_%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D5%BD%D5%A1%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%A1%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BC%D5%AE%D5%A5%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%88%D6%80%D5%B8%D5%BF%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%87%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%A9%D5%A1%D5%B2_(%D5%A3%D5%A5%D5%BF)#cite_note-2


 

 

 

 

26 

¶»ï-

¸Çï³Ï»ï 

î³ñ»Ï³Ý 

µ³½Ù³ÙÛ³ ÙÇçÇÝ 

»ÉùÁ, Ù3/íñÏ 

ÐáëùÇ 

Í³í³ÉÁ, 

ÙÉÝ. Ù3 

²é³í»É³·áõÛÝ 

»ÉùÁ, Ù3/íñÏ 

´³ó³ñÓ³Ï 

Ýí³½³·áõÛÝ »ÉùÁ, 

Ù3/íñÏ 

ØÇçÇÝ »ÉùÁ 95% 

³å³Ñáí³ÍáõÃÛ³Ý 

¹»åùáõÙ, Ù3/íñÏ 

Լեռնաշեն 0.26 8.52 1.56 0.05 0.04 

 

 

 

Լեռնաշեն ·»ïÇ ÙÇçÇÝ ÑáëùÇ µ³ßËáõÙÁ ï³ñ»Ï³Ý Ïïñí³Íùáí  

î³ñ»Ï³Ý ÙÇçÇÝ 

»ÉùÁ, Ù3/íñÏ 

Áëï ³ÙÇëÝ»ñÇ 

I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 

0.26 0.06 0.07 0.42 0.73 0.94 0.46 0.09 0.06 0.07 0.08 0.07 0.06 

 

 

 

 Լեռնաշեն գետի վրա ՀՀ ՇՄՆ ‹‹Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի 

կենտրոն›› ՊՈԱԿ-ի կողմից դիտարկում չի իրականացվում: Այդ իսկ պատճառով գետի 

ֆոնային արժեքը գնահատելու համար «ԳԵՈ ՍԵՐՎԵՅ» ՍՊ ընկերության կողմից 

Շենաթաղ գյուղից վերև իրականացվել է ջրի նմուշարկում, որի արդյունքները բերված 

են ստորև աղյուսակում: 

 

Լեռնաշեն գետի ջրերի ելակետային տվյալները 

Բաղադրության  ցուցանիշ Պարունակությունը, մգ/լ, մգ-էկվ/լ, 

մգՕ2/լ 

Ջերմաստիճանը, °C 6,2 

pH 6.9 

ԹՔՊ 8.09 

ԹԿՊ 0.63 

Պղինձ 0.0024 

Ցինկ 0.0012 

Կապար 0.0002 

Երկաթ ընդհանուր 0.024 

Կալցիում 7.08 

Մագնեզիում 3.4 

Հիդրոկարբոնատ-իոն 62.80 
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Սուլֆատ-իոն 12.8 

Քլորիդ-իոն 2.12 

Ծծումբ ընդհանուր 6.82 

Կախված նյութեր 47 

Չոր մնացորդ 62 

Կոշտություն 0.71 

Հիմնայնություն 1.23 
 

2.8   Հողեր 

Բարգուշատի լեռնաշղթայի ջրբաժանի մասում տարածված են 

լեռնամարգագետնային ճմային խորքային չհագեցած (3) հողատեսքեր, որոնք լանջերով 

դեպի ցած փոխվում են լեռնամարգագետնային թույլ ճմային խորքային չհագեցած (5) 

ապա մարգագետնատափաստանային տիպիկ մնացորդային (9) և անտառային 

դարչնագույն կրազերծված տափաստանացված հողատեսքեր (18): Տատնայի երևակման 

տեղամասում գերակշռում են անտառային դարչնագույն կրազերծված 

տափաստանացված հողատեսքերը: Լանջերի էռոզիայի մակարդակը բարձրադիր 

մակարդակներում գնահատվում է IV -րդ (25-45%) և V -րդ (45-70%) իսկ ցածրադիր 

մասերում II-րդ կարգի (10-25%, նկ.6, 7): 

Արամազդ լեռան հյուսիսային և հյուսիս-արևելյան լանջերը, որտեղ տեղադրված 

է երևակումը II-րդ կարգի էռոզացված լանջեր են: 

  

Նկ. 6: Շրջանի հողային տեսքերի սխեմատիք 
քարտեզ 

Նկ.7: Շրջանի ռելիեֆի էռոզիայի 
սխեմատիկ պատկերը:   
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Լեռնամարգագետնային ճմային հողերն ունեն լավ արտահայտված նուրբ 

հատիկավոր ստրուկտուրա, աղքատ են կարբոնատներից: Պարունակում են մեծ 

քանակության հումուս (18-25, երբեմն 25-30%): Հողաշերտի հզորությունը փոքր է, 

կախված ռելիեֆի պայմաններից հզորությունը տատանվում է 15-20-ից 40-50սմ-ի 

սահմաններում: Մեխանիկական կազմը հիմնականում կավավազային է, հողային 

լուծույթի ռեակցիան թթվային է, pH տատանվում է 4.5-6.4-ի սահմաններում: Կլանող 

համալիրում Ca-ի և Mg-ի հետ մեկտեղ զգալի տեղ է զբաղեցնում նաև H-ը (մինչև 10-12.5, 

իսկ առանձին դեպքերում՝ մինչև 21-23 մ.էկվ 100 գ հողում): Այս հողերը պարունակում 

են նշանակալից քանակությամբ ազոտ և ֆոսֆորական թթու: Լեռնամարգագետնային 

հողերը բնորոշվում են մակերեսային և խորքային թաղված ուժեղ քարքարոտությամբ: 

Անտառային դառչնագույն հողերը բնորոշվում են կավայնացմամբ, զգալի 

քարքարոտությամբ, կավավազային մեխանիկական կազմով։ Հումուսի 

պարունակությունը 4-6 % է, ունեն չեզոք կամ թույլ հիմնային (pH=7-8,2) ռեակցիա, 

միջին և միջինից բարձր կլանունակություն (30- 44 մգ/Ա/վ), կարբոնատների զգալի 

պարունակություն և բարենպաստ ջրաֆիզոլոգիական հատկություններ։ 

Մարգագետնատափաստանային հողերում հումուսի պարունակությունը 10-13% 

է, ունեն թույլ թթվային ռեակցիա, կլանունակությունը՝ մինչև 57 մգ/էկվ։ 

 

 

2.9 Բուսական աշխարհ 

àõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ ï³ñ³ÍùÁ µáõë³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ï»ë³Ï»ïÇó å³ïÏ³ÝáõÙ ¿  

´áñ»³É ýÉáñÇëïÇÏ »ÝÃ³Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý òÇñÏáõÙµáñ»³É ·³í³éÇ ÎáíÏ³ëÛ³Ý »ÝÃ³-

·³í³éÇ ¼³Ý·»½áõñÇ ýÉáñÇëïÇÏ ßñç³ÝÇÝ: àõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ 

µáõë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ùë»ñá-Ù»½áýÇÉ, Ù»½á-ùë»ñáýÇÉ ¨ Ù»½áýÇÉ µÝáõÛÃ` 

Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ »Ý ï³÷³ëï³ÝÝ»ñÁ, Ù³ñ·³·»ïÝ³ï³÷³ëï³ÝÝ»ñÁ, Ù³ñ·³·»ïÇÝÝ»ñÁ, 

ÇÝãå»ë Ý³¨ ·»ï³Ù»ñÓ µáõë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:  

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%BD
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î³ñ³ÍùáõÙ ï»Õ-ï»Õ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ¿ Ã÷áõï³ÛÇÝ, Å³Ûé³ÛÇÝ ¨ ù³ñ³óñáÝ³ÛÇÝ 

µáõë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: 

üáÝ³ÛÇÝ µáõë³ï»ë³ÏÝ»ñÁ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ ùÇã »Ý, ýÉáñ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ï³ñ³Ëá-

ï³ÛÇÝ ¿: àõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ ï³ñ³ÍùáõÙ ³Ýï³éÝ»ñ ãÏ³Ý, µÝ³÷³Ûï³íáñ µáõë³ï»ë³ÏÝ»ñÁ 

³ñï³Ñ³Ûïí³Í »Ý ë½Ýáõ, Ù³ëñ»Ýáõ Ã÷»ñáí, իսկ գետահովիտներում առկա է նաև 

ուռենիներ: 
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2.9.1 Ֆլորայի կենսաբանական սպեկտորը 

àõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ ï³ñ³ÍùáõÙ µáõÛë»ñÇ ï³ñµ»ñ Ï»Ýë³Ó¨»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý 

Ñ»ï¨Û³É Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ùµ` 

Â÷»ñ, Ã÷ÇÏÝ»ñ, ÏÇë³Ã÷»ñ ¨ ÏÇë³Ã÷ÇÏÝ»ñ - 4 ï»ë³Ï, 

´³½Ù³ÙÛ³ Ëáï³µáõÛë»ñ - 62 ï»ë³Ï, 

ºñÏ³ÙÛ³Ý»ñ - 5 ï»ë³Ï, 

ØÇ³ÙÛ³Ý»ñ - 14 ï»ë³Ï: 

Êáï³µáõÛë»ñÇó Ù»Ï³Ï³Ý ï»ë³ÏÝ»ñ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ÷³Ã³ÃíáÕ, Ù³·ÉóáÕ ¨ 

å³ñ³½Çï Ï»Ýë³Ó¨»ñáí: 

àõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ ï³ñ³ÍùáõÙ µ³½Ù³ÙÛ³ Ëáï³µáõÛë»ñÁ µ³ó³ñÓ³Ï Ù»Í³Ù³ëÝáõ-

ÃÛáõÝ »Ý Ï³½ÙáõÙ, áñÁ µ³ó³ïñíáõÙ ¿ ï³ñ³ÍùÇ µáõë³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ïÇå»ñáí 

(É»éÝ³ï³÷³ëï³ÝÝ»ñ ¨ Ù³ñ·³·»ïÇÝÝ»ñ) : 
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Â÷»ñÁ ¨ Ã÷ÇÏÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ýáëñ Ó¨áí Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý Ñ»ï³½áïíáÕ ï³ñ³ÍùÇ 

որոշ Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ, ¹³ñÓÛ³É ·»ñ³¹³ë»Éáí Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ ËáÝ³í ³åñ»É³í³Ûñ»ñÁ: 

¶»ï³ÏÝ»ñÇ ÑáõÝ»ñáõÙ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý Ù»½áýÇï ¨ ÑÇ¹ñáýÇï ÙÇ³ÙÛ³ ¨ µ³½Ù³ÙÛ³ 

Ëáï³µáõÛë»ñ : 

Ð»ï³½áïíáÕ ï³ñ³ÍùÇ Í³é³Ã÷³ÛÇÝ  µáõë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ` 

         

   

2.9.2 Բուսատեսակների էկոլոգիական առանձնահատկությունները 

ÆÝãå»ë óáõÛó »Ý ï³ÉÇë ï»ë³ÏÝ»ñÇ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ ëáõµëïñ³ïÇÝ 

Ñ³ñÙ³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ` Ñ»ï³½áïíáÕ ï³ñ³ÍùáõÙ Ñ³Ý¹ÇåáÕ µáõë³ï»ë³ÏÝ»ñÁ 

µ³Å³ÝíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É ËÙµ»ñÇ. ùë»ñáýÇïÝ»ñ Ï³Ù ãáñ³ë»ñÝ»ñ, ùë»ñá-Ù»½áýÇïÝ»ñ Ï³Ù 

ãáñ³-ËáÝ³í³ë»ñÝ»ñ, Ù»½áýÇïÝ»ñ Ï³Ù ËáÝ³í³ë»ñÝ»ñ ¨ ÑÇ¹ñáýÇïÝ»ñ Ï³Ù çñ³ë»ñÝ»ñ: 

î³ñ³ÍùÇ µáõë³ï»ë³ÏÝ»ñÇ ½·³ÉÇ Ù³ëÁ ùë»ñá-Ù»½áýÇïÝ»ñ ¨ Ù»½á-ùë»ñáýÇïÝ»ñ »Ý: 

ê³Ï³ÛÝ ·»ï³ÏÝ»ñÇ ÑáõÝ»ñáõÙ ¨ ³÷»ñÇ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ առկա են ÑÇ¹ñáýÇïÝ»ñÁ: 

 

2.9.3 Հայաստանի Կարմիր գրքում գրանցված տեսակները և ֆլորայի էնդեմիզմ 

àõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ ï³ñ³ÍùÇ սահմաններում ÐÐ Î³ñÙÇñ ·ñùáõÙ ·ñ³Ýóí³Í ¨ 

¿Ý¹»ÙÇÏ ï»ë³ÏÝ»ñ ã»Ý Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É: 

Հայցվող տեղամասից մոտ 3կմ հյուսիս-արևելք՝ Դաստակերտ ավանից հարավ  

2800 մ նիշերից բարձր արձանագրվել են ՀՀ Բույսերի Կարմիր գրքում գրանցված երկու 

բուսատեսակ՝ Astragalus agassii Manden- Գազ Աղասու և Dracocephalum botryoides Stev-

Վիշապագլուխ ողկույզային(նկ.8,9):   
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Նկ.8: Astragalus agassii Manden- Գազ Աղասու Նկ.9:Dracocephalum botryoides Stev-
Վիշապագլուխ ողկույզային 

 

Astragalus agassii Manden- Գազ Աղասու նեսակը աճում է միայն Զանգեզուրի 

ֆլորիստիկական շրջանում (Բարգուշատի և Զանգեզուրի լեռնաշղթաների 

վրա Սիսիանի շրջանի սահմաններում)։ Աճում է ալպյան գոտում՝ ծովի մակարդակից 

2900-3000 մ բարձրությունների վրա, քարքարոտ–խճաքարոտ և ժայռոտ լանջերին։ 

Ծաղկում է հունիս-հուլիս ամիսներին, պտղաբերում՝ հուլիս-օգոստոսին։ 

Վիշապագլուխ ողկույզային հանդիպում է Զանգեզուրի (Զանգեզուրի 

և Բարգուշատի լեռնաշղթաների Կապուտջուղ Գազանալեռ Արամազդ լեռնագագաթներ 

գյուղ Արավուս) ֆլորիստիկական շրջաններում։ Աճում է ալպիական լեռնային գոտում՝ 

ծովի մակարդակից 2800 և ավելի բարձրությունների վրա, ժայռոտ քարքարոտ լանջերին 

և քարաթափվածքներին։ Ծաղկում է հուլիսին, պտղաբերում՝ օգոստոսին 

(սեպտեմբերին): Հայաստանի էնդեմ է հանդիսանում Koeleria albovii Domin subsp. Albovii 

- Բարակոտնուկ Ալբովի, մյուս տեսակը Կովկասի էնդեմ է՝ Helictotrichon adjaricum 

(Albov) Grossh-Տիվարսակ աջարական:  

 

2.10. Կենդանական աշխարհ 

2.10.1 Ցամաքային անողնաշարավորներ  

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ êáõÝÇùÇ Ù³ñ½Çó Ñ³ÛïÝÇ »Ý ³ÝáÕÝ³ß³ñ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ 70 

Ï³ñ·»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ: ²é³í»É µ³½Ù³ÃÇí »Ý ÙÇç³ïÝ»ñÁ` 29 Ï³ñ·, Ð³Û³ëï³ÝáõÙ 

https://www.wikiwand.com/hy/%D4%B2%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%B8%D6%82%D5%B7%D5%A1%D5%BF
https://www.wikiwand.com/hy/%D4%B6%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%A5%D5%A6%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%AB_%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D5%B7%D5%B2%D5%A9%D5%A1
https://www.wikiwand.com/hy/%D5%8D%D5%AB%D5%BD%D5%AB%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B6%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%A5%D5%A6%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%AB_%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D5%B7%D5%B2%D5%A9%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%B8%D6%82%D5%B7%D5%A1%D5%BF%D5%AB_%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D5%B7%D5%B2%D5%A9%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%A1%D5%BA%D5%B8%D6%82%D5%BF%D5%BB%D5%B8%D6%82%D5%B2
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D5%A6%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AC%D5%A5%D5%BC
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%A6%D5%A4
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%BD
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Ñ³ÛïÝÇ 30-Çó: ö³÷Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ, ë³ñ¹³Ï»ñå»ñÁ ¨ µ³½Ù³áï³ÝÇÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý 

7-³Ï³Ý, Ë»ó·»ïÝ³Ï»ñå»ñÁ` 5 Ï³ñ·áí: ØÇç³ïÝ»ñÇó µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý ¿ÙµÇ³Ý»ñÁ 

(Embioptera) (ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ËÙµÇ ³Ýµ³í³ñ³ñ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí): ØÛáõë 

ÏáÕÙÇó ÙÇ³ÛÝ ³Ûë Ù³ñ½Çó (Ø»Õñáõ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇó) Ñ³ÛïÇ »Ý ï»ñÙÇïÝ»ñÁ: âÏ³Ý 

³ßË³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ïÏ³å»ë ÝíÇñí³Í êÛáõÝÇùÇ ³ÝáÕÝ³ß³ñÝ»ñÇ áñ¨¿ ËÙµÇÝ: 

Ð³Û³ëï³ÝÇ ý³áõÝ³ÛÇ ï³ñµ»ñ µ³ñÓñ³·áõÛÝ Ï³ñ·³µ³Ý³Ï³Ý ËÙµ»ñÇÝ ÝíÇñí³Í 

³ÏÝ³ñÏ³ÛÇÝ ³ßË³ïáõÃÛáõÝÝ»ñով հաշվարկվել է êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Çó 1735 ï»ë³Ï, áñáÝù 

å³ïÏ³ÝáõÙ »Ý ØÇç³ïÝ»ñÇ ¹³ëÇÝ ¨ ö³÷Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ïÇåÇÝ: 

êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç ¨ êÇëÇ³ÝÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ ³ÝáÕÝ³ß³ñ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ  

ý³áõÝ³ÛÇ ³ÏÝ³ñÏ 

î³ùëáÝ 

î»ë³ÏÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ 

î»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý 

³ÕµÛáõñÝ»ñÁ 
êÛáõÝÇùÇ 

Ù³ñ½ 

êÇëÇ³ÝÇ 

ï³ñ³Í³ßñç³

Ý 

îÇå ö³÷Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñ 

(Mollusca) (ÙÇ³ÛÝ ó³Ù³ù³ÛÇÝ) 
71 31 Акрамовский, 1967 

îÇå Ð³ïí³Íáï³ÝÇÝ»ñ (Arthropoda) 

¸³ë ØÇç³ïÝ»ñ (Insecta) 

Î³ñ· àôÕÕ³Ã¨»ñ (Orhtoptera) 

ì»ñÝ³ÁÝï³ÝÇù ÌÕñÇ¹Ý»ñ  (Tettigonoidea) 26 8 Авагян, 1984 

ì»ñÝ³ÁÝï³ÝÇù Øáñ»ËÝ»ñ  (Acridoidea) 66 18 Авагян, 1975 

Î³ñ· Ð³í³ë³ñ³Ã¨»ñ (Homoptera) 

ºÝÃ³Ï³ñ· àñ¹³ÝÝ»ñ (Coccoidea) 38 18 
Борхсениус, 1949, 

 Тер-Григорян, 1973 

*¸»Ý¹ñáýÇÉ Ñ³í³ë³ñ³Ã¨»ñ 61 21 Мирзоян, 1977 

Î³ñ· ÎÇë³Ï³ñÍñ³Ã¨»ñ (Hemiptera) 

¸»Ý¹ñáýÇÉ ÏÇë³Ï³ñÍñ³Ã¨»ñ 5 2 Мирзоян, 1977 

Î³ñ· Î³ñÍñ³Ã¨»ñ Ï³Ù µ½»½Ý»ñ (Coleoptera) 

ÀÝï³ÝÇù ¶Ý³ÛáõÏ µ½»½Ý»ñ (Carabidae,pars.) 120 57 Яблоков-Хнзорян,1976 

ì»ñÝ³ÁÝï³ÝÇù Â»ñÃÇÏ³µ»Õ³íáñÝ»ñ 

 (Scarabaeoidea) 
119 52 Яблоков-Хнзорян,1967 

ÀÝï³ÝÇù âñËÏ³ÝÝ»ñ  (Elateridae) 49 10 Марджанян, 986 

ÀÝï³ÝÇù ºñÏ³ñ³µ»ÕÇÏÝ»ñ 

 (Cerambycidae) 
175 56 Плавильщиков, 1949 

ÀÝï³ÝÇù Â³ñ³Ë³Ñ³ÝÝ»ñ  (Meloidae) 31 16 Яблоков-Хнзорян,1983 

ÀÝï³ÝÇù öáß»Ï»ñÝ»ñ  (Alleculidae) 20 7 Яблоков-Хнзорян,1983 

ÀÝï³ÝÇù ÀÝ¹³Ï»ñÝ»ñ (Bruchidae) 36 6 Карапетян, 1985 

ÀÝï³ÝÇù öÕÇÏÝ»ñ (Curculionidae) 160 102 Тер-Минасян, 1947 
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* ¸»Ý¹ñáýÇÉ ÏÇë³Ï³ñÍñ³Ã¨»ñ 126 36 Мирзоян, 1977 

Î³ñ· Â»÷áõÏ³Ã¨»ñ Ï³Ù ÃÇÃ»éÝ»ñ (Lepidoptera) 

ò»ñ»Ï³ÛÇÝ ÃÇÃ»éÝ»ñ  (Rhopalocera) 126 54 Tuzov (ed.),1997,2000 

ÀÝï³ÝÇù ºñÏñ³ã³÷ ÃÇÃ»éÝ»ñ 

 (Geometridae) 
170 65 ì³ñ¹ÇÏÛ³Ý, 1980 

ÀÝï³ÝÇù ´íÇÝ»ñ (Noctuidae)  (¸»Ý¹ñáýÇÉ) 136 71 Мирзоян, 1991 

Heterocera »ÝÃ³Ï³ñ·Ç ³ÛÉ ¹»Ý¹ñáýÇÉ 

ï»ë³ÏÝ»ñ 
59 15 Мирзоян, 1977 

Î³ñ· ºñÏÃ¨»ñ (Diptera) 

ÀÝï³ÝÇù ØÉ³ÏÝ»ñ  (Simuliidae) 28 7 Тертерян, 1968 

¸»Ý¹ñáýÇÉ ºñÏÃ¨»ñ 2 2 Мирзоян, 1977 

Î³ñ· Â³Õ³ÝÃ³Ã¨»ñ (Hymenoptera) 

ÀÝï³ÝÇù ØñçÛáõÝÝ»ñ  (Formicidae) 65 16 Аракелян, 1994 

ÀÝï³ÝÇù ¾ÝóÇñïÇ¹Ý»ñ  (Encyrtidae) 9 2 Эртевцян, 1986 

* ¸»Ý¹ñáýÇÉ Ã³Õ³ÝÃ³Ã¨»ñ 37 14 Мирзоян, 1977 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 1735 677  

* ´³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³é³ÝÓÇÝ Ñ³ßí³ñÏí³Í ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ 

 

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ Ýßí³Í ¿ 677 ï»ë³Ï: 

 

2.10.2. Հազվադեպ և անհետացող հատուկ պահպանվող տեսակներ  

Ð³Û³ëï³ÝÇ Î³ñÙÇñ ·ñùáõÙ ·ñ³Ýóí³Í Ñ³½í³¹»å ¨ ³ÝÑ»ï³óáÕ 153 ³ÝáÕÝ³ß³ñ 

Ï»Ý¹³Ý³ï»ë³ÏÝ»ñÇó êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½áõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý 55-Á (5 ÷³÷Ï³Ù³ñÙÇÝ ¨ 50 

ÙÇç³ï): êñ³ÝóÇó ÙÇ³ÛÝ 10 ï»ë³ÏÇ ÙÇç³ïÝ»ñ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý êÇëÇ³ÝÇ ï³ñ³-

Í³ßñç³ÝáõÙ: ò³ÝÏÁ µ»ñí³Í ¿ ëïáñ¨. 

ÐÐ Î³ñÙÇñ ·ñùáõÙ ·ñ³Ýóí³Í ³ÝáÕÝ³ß³ñ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ ó³ÝÏ 

ØÇç³ïÝ»ñ - Insecta 

Î³ñ· àւÕÕ³Ã¨»ñ (Orthoptera) 

1.        Øáñ»Ë Ñ³ÛÏ³Ï³Ý - Gomphocerus armeniacus  Uvarov, 1931 

Î³ñ· Î³ñÍñ³Ã¨»ñ Ï³Ù µ½»½Ý»ñ (Coleoptera) 

2. Î³ÕÝáõ Ù»Í »ñÏ³ñ³µ»ÕÇÏ - Cerambyx cerdo acuminatus Motschulsky, 1852 

3. ºñÏ·ÇÍ »ñÏ³ñ³µ»ÕÇÏ - Dorcadion bistriatum Pic, 1898 

4. ¶áñµáõÝáíÇ »ñÏ³ñ³µ»ÕÇÏ - Dorcadion gorbunovi Danilevsky, 1985 

5. ê¨É×Û³Ý »ñÏ³ñ³µ»ÕÇÏ - Dorcadion sevliczi Danilevsky, 1985 

Î³ñ· Â»÷áõÏ³Ã¨»ñ Ï³Ù ÃÇÃ»éÝ»ñ (Lepidoptera) 

6. ØÝ»Ùá½ÇÝ³ Ï³Ù ë¨ ³åáÉáÝ - Parnassius mnemosyne rjabovi Sheljuzhko, 1935 
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7. ²É»ùë³Ýáñ ³é³·³ëï³ÃÇÃ»é - Papilio alexanor orientalis Romanoff, 1884 

8. ÆýÇ·»ÝÇ³ Ï³åï³ÃÇÃ»é – Agrodiaetus iphigenia araratensis De Lesse, 1957 

9. äñá½»ñåÇÝ³ ÇÉÇÏ³ÃÇÃ»é - Proserpinus proserpina  Pallas, 1772 

10. Îáõ½Ý»óáíÇ »ñÏñ³ã³÷ ÃÇÃ»é - Ortholitha kuznetzovi Wardikian, 1957 

Âí³ñÏí³Í ï»ë³ÏÝ»ñÇó Proserpinus proserpina Pall., ÇÉÇÏ³ÃÇÃ»éÁ ¨ Cerambyx cerdo 

L. µ½»½Á ·ñ³Ýóí³Í »Ý µÝáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÙÇáõÃÛ³Ý Î³ñÙÇñ 

óáõó³ÏáõÙ (IUCN Red List os Threatened Species), ÇëÏ Papilio alexanor  Esper ¨ Parnassius 

mnemosyne L. ³ñ³·³ëï³íáñ ÃÇÃ»éÝ»ñÁ Ý³¨ ´»ñÝÇ Ï³Ýí»ÝóÇ³ÛÇ Ð³í»Éí³Í 2-áõÙ (Annex 

II of Bern Convention): 

 

2.10.3 Թռչուններ  

îíÛ³É ï³ñ³ÍùÇ Ñ³Ù³ñ ³é³í»É µÝáñáß »Ý ×Ý×ÕáõÏ³½·ÇÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ: 

¸ñ³Ýù ³ãùÇ »Ý ÁÝÏÝáõÙ ÇÝãå»ë ï»ë³ÏÝ»ñÇ ³ÛÝå»ë ¿É ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ Ù»Í Ãíáí: ´³½Ù³ÃÇí 

»Ý Ý³¨ Ñ³í³½·ÇÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ, áñáÝù Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ 

ÙáËñ³·áõÛÝ Ï³ù³íáí ¨ Éáñáí: ¶Çß³ïÇã ÃéãáõÝÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ Ù»Í ã¿, ë³Ï³ÛÝ ¹Çï³ñÏí»É »Ý 

³ÛÝåÇëÇ Ëáßáñ ·Çß³ïÇãÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý Ùáñáõù³íáñ ³Ý·ÕÁ, ×áõé³ÏÁ ¨ ³ÛÉÝ: ²Ûë 

ï»ë³ÏÝ»ñÁ Ñ³í³Ý³µ³ñ ·³ÉÇë »Ý ³Ûëï»Õ áñëÇ Ýå³ï³Ïáí, ù³ÝÇ áñ ³Ûëï»Õ ³é³ïáñ»Ý 

Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý ÙÏÝ³ÝÙ³Ý ÏñÍáÕÝ»ñÁ ¨ Ù³Ýñ ÃéãáõÝÝ»ñÁ:  

 

Շենաթաղի ßñç³Ï³ÛùáõÙ Ñ³Ý¹ÇåáÕ ÃéãáõÝÝ»ñÇ ï»ë³Ï³ÛÇÝ Ï³½ÙÁ 

Î³ñ· ÀÝï³ÝÇù î»ë³Ï 
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Falconiformes 
Accipitridae 

Îñ»ï³Ï»ñ Per nis apivorus L. (***) +   

î³÷³ëï³Ý³ÛÇÝ ³ñÍÇí Aquila nipalensis Hodgs. (***) +  + 

¶Çß³Ý·Õ Neophron percnopterus L. (***) +  + 

¶³éն³ÝգÕ Gypaetus barbatus L. (*) ? + + 

Ø»Í ×áõé³Ï Buteo buteo L. (*) + +  

Â³÷³ëï³Ý³ÛÇÝ ×áõé³Ï Buteo rufinus Cretzschm. (*) +   

Èáñ³×áõé³Ï Accipiter nisus L. (*) +   

ò³Ë³ùÉáñ³áñë  Accipiter gentilis L.(*) + + + 

¸³ßï³ÛÇÝ ÙÏÝ³×áõé³Ï Circus cyaneus L. (**) +   

Falconidae êáíáñ³Ï³Ý ÑáÕÙ³íáñ µ³½» Falco tinnunculus L. (*) +   

Galliformes Phasianidae 

Èáñ Coturnix coturnix L. (***) + +  

ì³ÛñÇ ÑÝ¹Ï³Ñ³í Tetraogallus caspius Gm. (*) +  + 

ØáËñ³·áõÛÝ Ï³ù³í Perdix perdix L. (*) + +  
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Columbiformes Columbidae 

ÂË³Ï³åáõÛï ³Õ³íÝÇ Columba livia L. (*) +   

êáíáñ³Ï³Ý ï³ïñ³Ï Streptopelia turtur L. (***) +   

Cuculiformes Cuculidae êáíáñ³Ï³Ý ÏÏáõ Cuculus canorus L. (***) +   

Coraciiformes Meropidae àëÏ»·áõÛÝ Ù»Õí³Ï»ñ Merops apiaster L. (***) + +  

Passeriformes 

Alaudidae ¸³ßï³ÛÇÝ ³ñïáõÛï Alauda arvensis L. (*) +   

Hirundinidae Ä³Ûé³ÛÇÝ ÍÇÍ»éÝ³Ï Ptyonoprone rupestris Scop. (***) + +  

Motacillidae 

¸»ÕÇÝ Ë³ÕïïÝÇÏ  Motacilla flava L. (***) +   

êåÇï³Ï Ë³ÕïïÝÇÏ Motacilla alba L. (*) + +  

Ø³ñ·³·»ïÝ³ÛÇÝ ÓÇ³ÃéãÝ³Ï Antus pratensis L.(***) ? +  

Laniidae 

ÄáõÉ³Ý Lanius collurio L. (***) + +  

ê¨³×³Ï³ï ß³Ù÷ñáõÏ Lanius minor Gm. (***) +   

Passeriformes 

Turdidae 

Î³åï³÷áÕ ëáË³Ï Luscinia svecica L. (***) +   

êáíáñ³Ï³Ý ù³ñ³ÃéãÝ³Ï Oenanthe oenanthe L. (***) +   

Ê³Ûï³µÕ»ï ù³ñ³Ï»éÝ»Ë Monticola saxatilis L. (***) +   

ê¨ Ï»éÝ»Ë Turdus merula  L. (*) +   

êáëÝÓ³Ï»éÝ»Ë Turdus viscivorus L. (*) +   

êÇÝ³Ï»éÝ»Ë Turdus pilaris L. (**) +   

êåÇï³Ï³÷áÕ  ëáË³Ï Irania gutturalis Guerin.  (***) +  + 

ê¨áõÏ Ï³ñÙñ³ïáõï Phoenicurus ochruros Gm.(*) + +  

êáíáñ³Ï³Ý Ï³ñÙñ³ïáõï Ph. phoenicurus L. (***) +   

Ø³ñ·³·»ïÝ³ÛÇÝ ãùãù³Ý Saxicola ruberta L. (***) +   

Cinclidae æñ³×Ý×ÕáõÏ Cinclus cinclus L. (*) +   

Troglodytidae ºÕÝç³ÃéãÝ³Ï Troglodytes troglodytes L. (*) +   

Prunellidae 

²ÉåÇ³Ï³Ý Ýñµ³·»ÕÇÏ Prunella collaris  Scop. (*) +   

Ê³Ûï³µÕ»ï Ýñµ³·»ÕÇÏ Prunella ocularis Radde. (***) +   

Sylviidae 

È³ÛÝ³åáã »Õ»·ÝÃéãÝ³Ï Cettia cetti Marm. (***) +   

ÌÝÏÉï³Ý ·»Õ·»ÕÇÏ Phylloscopus collybita Vieill. (***) +   

²Û·áõ ß³ÑñÇÏ Sylvia borin Bodd. (***) +   

ØáËñ³·áõÛÝ ß³ÑñÇÏ Sylvia communis Lath. (***) +   

Muscicapidae ÎÇë³ëåÇï³Ï³íÇ½ ×³Ý×áñë Ficedula semitorquata Hom. 

(***) 

+  + 

Paridae Ø»Í »ñ³ßï³Ñ³í Parus major L. (*) +   

Sittidae Ä³Ûé³ÛÇÝ ÷áùñ ëÇï»Õ Sitta neumayer Mich.(*) +   

Emberizidae 

Îáñ»ÏÝáõÏ Miliaria callandra L. (*) + +  

ê¨³·ÉáõË ¹ñ³Ëï³å³Ý Emberiza melanocephala Scop 

(***) 

+   

È»éÝ³ÛÇÝ ¹ñ³Ëï³å³Ý Emberiza cia L. (*) +   

êáíáñ³Ï³Ý ¹ñ³Ëï³å³Ý Emberiza citrinella L. (**) +   

Fringilidae 

Î³ñÙñ³Ï³ï³ñ Carduelis carduelis L. (*) +   

Î³Ý»÷ÝáõÏ Carduelis cannabina L. (*) + +  
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êáíáñ³Ï³Ý áëåÝáõÏ Carpodacus erythrinus Pall. (***) + +  

È»éÝ³ÛÇÝ íß³ë³ñ»Ï Carduelis  flavirostris L. (*) +   

²ÙáõñÇÏ Fringilla coelebs L. (*) +   

Î³ñÙñ³×³Ï³ï ë»ñÇÝáë Serinus pusillus Pall. (*) +   

Ploceidae 

îÝ³ÛÇÝ ×Ý×ÕáõÏ Passer domesticus L. (*) + +  

Ä³Ûé³ÛÇÝ ×Ý×ÕáõÏ Petronia petronia L. (***) +   

ÒÛ³Ý ×Ý×ÕáõÏ Monifringilla nivalis L. (*) +   

Sturnidae êáíáñ³Ï³Ý ë³ñÛ³Ï Sturnus vulgris L. (*) + +  

Corvidae 

êáíáñ³Ï³Ý Ï³ã³Õ³Ï Pica pica L. (*) + +  

ê¨ ³·é³í Corvus corax L. (*) + +  

(*)Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý ÏÉáñ ï³ñÇ, (**) ÓÙ»éáÕÝ»ñ, (***) ÙÇ·ñ³ÝïÝ»ñ Ï³Ù µ³½Ù³óÙ³Ý ßñç³ÝáõÙ, 

(?)·ñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý /³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ µ³ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³Ý 

Ý»ñÇ ¹»åùáõÙ/: 

 

2.10.4 Կաթնասուններ 

 Ð»ï³½áïíáÕ ï³ñ³ÍùÇ Ñ³Ù³ñ ·ñ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñáõÙ ÝßíáõÙ »Ý Ï³ÃÝ³ëáõÝÝ»ñÇ 

16 ï»ë³ÏÝ»ñ: Î³ñÙÇñ ·ñùáõÙ ·ñ³Ýóí³Í ï»ë³ÏÝ»ñ ã»Ý ¹Çï³ñÏí»É:  

òáõó³ÏáõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í ã»Ý ³ÛÝåÇëÇ É³ÛÝ ³ñ»³É áõÝ»óáÕ ï»ë³ÏÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý 

·áñß ³ñçÁ Ï³Ù ÁÝÓ³éÛáõÍÁ, ù³ÝÇ áñ ¹ñ³Ýó ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ µáõý»ñ³ÛÇÝ 

·áïáõÙ µ³í³Ï³ÝÇÝ ÷áùñ ¿: Êáßáñ Ï³ÃÝ³ëáõÝÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ µ³ó³ïñíáõÙ ¿ Ý³¨ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ã³ùëïáóÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ùµ:  

Շենաթաղի ßñç³Ï³ÛùáõÙ Ñ³Ý¹ÇåáÕ Ï³ÃÝ³ëáõÝÝ»ñÇ ï»ë³Ï³ÛÇÝ Ï³½ÙÁ 

Î³ñ· ÀÝï³ÝÇù î»ë³Ï 

¶ñ. 

ïíÛ³ÉÝ»

ñ 

²ÝÓ. 

¹Çï. 

Î³ñÙÇ

ñ ·Çñù 

ØÇç³ï³Ï»ñÝ»ñ  

Insectivora 
Soricidae 

ìáÉÝáõËÇÝÇ ·áñß³ï³ÙÇÏ Sorex 

volnuchini Ognev 
+   

êåÇï³Ï³÷áñ ëåÇï³Ï³ï³Ù 

Crocidura  leucodon  Hermann 
+   

Ò»éù³Ã¨³íáñÝ»ñ  

Chiroptera 

Vespertilionidae 

ºé³·áõÛÝ ·Çß»ñ³ãÕçÇÏ Myotis blythi 

Tomes 
+   

Â½áõÏ ÷áùñ³ãÕçÇÏ Pipistrellus 

pipistrellus Schreber 
+ +  

ØáËñ³·áõÛÝ ³Ï³Ýç»Õ Plecotus  

austriacus  Fischer 
+   

ºé³·áõÛÝ ·Çß»ñ³ãÕçÇÏ Myotis 

emarginatus Geoffr. 
?   

Rhinolophidae öáùñ å³Ûï³ùÇÃ Rhinolophus +   
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hipposiderus Bechst 

¶Çß³ïÇãÝ»ñ  

Carnivora 

Canidae ²Õí»ë Vulpes vulpes L. + +  

 ÞÝ³·³ÛÉ Canis aureus L. +   

 ¶³ÛÉ Canis lupus L. +   

Mustelidae ²ùÇë Mustela  nivalis  Linnaeus +   

Ü³å³ëï³ÏÝ»ñ 

Lagomorpha 
Leporidae 

ºíñáå³Ï³Ý Ý³å³ëï³Ï Lepus 

europaeus Pall. 
+   

ÎñÍáÕÝ»ñ  

Rodentia 

Muridae 
²Ýï³é³ÛÇÝ ÙáõÏ Sylvaemus  ponticus  

Sviridenko 
+ +  

Cricetidae 
¸³Õëï³Ý³Ï³Ý ¹³ßï³ÙáõÏ 

Microtus  daghestanicus  Shidlovsky 
+ +  

 
Ü³½³ñáíÇ ¹³ßï³ÙáõÏ Microtus  

nazarovi  Shidlovsky 
+ +  

 (?) ·ñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý /³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ µ³ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ 

¹»åùáõÙ/ 

 

2.11 Հնագիտական և պատմամշակութային հուշարձաններ 

Տ³ñ³ÍùÇ վերաբերյալ տեղեկատվությունը ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ÁÝÓ»éÝáõÙ 

»½ñ³Ï³óÝ»É, áñ հետախուզման Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ÝË³Ã³ñ ï³ñ³ÍùÇ é»ÉÇ»ýÇÝ 

µÝáñáß ³éÏ³ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` É»éÝ³É³Ýç»ñÇ ï³ñµ»ñ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ ÏïñáõÏ 

½³éÇÃ³÷áõÃÛáõÝ, áõÕÕ³Ñ³Û³óáõÃÛ³ÝÁ Ùáï»óáÕ É³Ýç»ñ áõ ëáõñ³ÝÏÛáõÝ Ïïñí³ÍùÝ»ñáí 

Óáñ»ñ, ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ý ï³ÉÇë ÙÇ³Ýß³Ý³Ï ÷³ëï»É, áñ É»éÝ³½³Ý·í³ÍÇ ³Ûë 

Ñ³ïí³ÍÁ áã Ùßï³Ï³Ý ¨ áã ¿É Å³Ù³Ý³Ï³íáñ  µÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ åÇï³ÝÇ ãÇ »Õ»É 

ÑÝ³¹³ñáõÙ ¨ Ù³ñ¹Á ãÇ  µÝ³Ïí»É ³Ûë ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ, µ³Ûó ÑÝ³ñ³íáñ ¿ û·ï³·áñÍ»É »Ý 

áñå»ë ë»½áÝ³ÛÇÝ ³ñáï³ï»Õ: Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý Óáñáí ¨ Ñ³ñ³ÏÇó Óáñ³ÏÝ»ñáí Ïïñ³ïí³Í 

Ñ³Ý¹³Ù³ëáõÙ ã»Ý ÷³ëï³·ñí»É å³ïÙ³Ï³Ý áñ¨¿ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñ³·ñíáÕ 

µÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ»ïù»ñ Ï³Ù Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ·áñÍÝ»áõÃÛ³Ý ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ: 
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àõëáõÙÝ³ëÇñí³Í ï³ñ³ÍùáõÙ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï»Ýë³·áñÍÝ»áõÃÛ³Ý áÉáñïÇ ÙÇ³Ï 

÷³ëï³·ñáõÙÁ í»ñ³µ»ñíáõÙ ¿ 1700-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ ëÏ½µÝ»ñÇն: 
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Ստորև բերվում է Սյունիքի մարզի Շենաթաղ և Լոր գյուղերի պատմության և 

մշակույթի հուշարձանների ցանկը, որը 2002 թ․ հաստատվել է Հայաստանի 

կառավարության կողմից։ Ցանկում ներառված է ընդամենը 20 հուշարձան (12 միավոր)։ 

հուշարձան կառուցված վայր, հասցե հավելյալ նշումներ 

Ամրոց միջնադար գյուղից 1 կմ հվ ամրոց Սագու ղալա 

Ամրոց  գյուղից 4 կմ հս  

Գերեզմանոց 16-20 դդ. գյուղի մեջ  

Եկեղեցի Սբ. 

Աստվածածին 
1860 թ.  եռանավ բազիլիկ 

Խաչքար 15-16 դդ. 
ագուցված է եկեղեցու հվ 

ճակատին 
 

Տապանաքար 

պարոն Պարիքի 
1509 թ.  պատկերաքանդակներով 

Գերեզմանոց 18-20 դդ. գյուղի մեջ, դպրոցի մոտ  

Գյուղատեղի 

Ահավիզ 
միջնադար գյուղից մոտ 500 մ հս-ամ  

Գյուղատեղի 

Անապատ 

միջնադար- 

19 դ. 

գյուղից մոտ 2 կմ հս-ամ, 

բլրալանջին 
ավերված 

Գյուղատեղի Մրոց 16-18 դդ. գյուղից մոտ 4 կմ ամ ավերված 

Գերեզմանոց 16-18 դդ. գյուղատեղիի եկեղեցու մոտ ավերված 

Եկեղեցի 16-17 դդ. բլրալանջին ավերված 

Գյուղատեղի 

Շլորդաց 

միջնադար - 

17 դ. 
գյուղից 2 կմ հվ, թեք տեղանքում ավերված 

Գերեզմանոց 
միջնադար - 

17 դ. 
գյուղատեղիի եկեղեցու մոտ ավերված 

Եկեղեցի միջնադար  ավերված է 

Եկեղեցի Սբ. 

Մարտիրոս 
1704 թ. գյուղի մեջ  

Խաչքար Ջանիկի 12-13 դդ. եկեղեցու աե ճակատի մոտ 
արձանագիր 

պատվանդանի վրա 

Եկեղեցի Սբ. 

Սարգիս 
միջնադար գյուղի մեջ  

Հուշաղբյուր 

Երկրորդ 

աշխարհամարտու

մ զոհվածներին 

1968 թ. գյուղի մեջ  

Հուշարձան 1970 թ. գյուղի մեջ  

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AB%D6%84%D5%AB_%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%87%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%A9%D5%A1%D5%B2
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հուշարձան կառուցված վայր, հասցե հավելյալ նշումներ 

Երկրորդ 

աշխարհամարտու

մ զոհվածներին 

Լոր գյուղի պատմության և մշակույթի հուշարձանների ցանկը,  

որը 2002 թ․ հաստատվել է Հայաստանի կառավարության կողմից։  

Ցանկում ներառված է ընդամենը 9 հուշարձան (22 միավոր)։ 

 

հուշարձան կառուցված վայր, հասցե հավելյալ նշումներ 

Բնակատեղի մ.թ.ա. 1 հզ 
գյուղի հս կողմում, «Շլորուտ» 

վայրում 
 

Դամբարանադաշտ մ.թ.ա. 1 հզ   

Գերեզմանոց 
13-20 դ. 

սկիզբ 
գյուղի հս եզրին  

Խաչքար «Լորիկի 

խաչ» («Սպիտակ 

խաչ») 

1271 թ.  որմնափակ 

Տապանաքար 13-14 դդ.  հարթ է, արձանագիր 

Տապանաքար 

Դոնդիկի 
1327 թ.  հարթ 

Տապանաքար 

Միսրաղի 
1663 թ.   

Գերեզմանոց 13-20 դդ. գյուղից 100 մ հս-ամ  

Դամբարանադաշտ մ.թ.ա. 2-1 դդ. 
գյուղից 0.5 կմ հվ, Ծառու Սբ. 

Հովհաննես եկեղեցուց 50 մ հս 
ավերված 

Եկեղեցի Սբ. Գևորգ 1666 թ. գյուղի մեջ եռանավ բազիլիկ 

Գերեզմանոց 16-19 դդ.  ավերված 

Խաչքար 16-17 դդ. եկեղեցու խորանի խորշում  

Խաչքար 16-17 դդ. եկեղեցու խորանի խորշում  

Խաչքար 16-17 դդ. եկեղեցու հս պատի խորշում  

Խաչքար 16-17 դդ. եկեղեցու հս պատի խորշում  

Եկեղեցի Ծառու Սբ. 

Հովհաննես 
1686 թ. 

գյուղից 0.5 կմ հվ, հիմնովին 

ավերված Մարդակայր գյուղատե-

ղիում, բլրալանջին 

հվ-ից կից ունեցել է 

գավիթ 

Խաչքար 1423 թ. 
ագուցված է եկեղեցու հվ 

ճակատին 
 

Խաչքար 15 դ. եկեղեցու մեջ վերնամասը կոտրված 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BC%D5%B8%D6%80_(%D5%8D%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AB%D6%84%D5%AB_%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6)
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հուշարձան կառուցված վայր, հասցե հավելյալ նշումներ 

Հուշարձան 

Երկրորդ 

աշխարհամարտու

մ զոհվածներին 

1971 թ. գյուղի մեջ 
քարգործ վարպետ՝ Զ. 

Վարդանյան 

Մատուռ Սբ. 

Աստվածածին 

(«Սարգսի խաչեր») 

1345 թ. գյուղից 300-500 մ հս-ամ կիսագետնափոր 

Մատուռ 

«Դռնապան» 
12-13 դդ. 

գյուղից մոտ 1 կմ աե, գետակի աջ 

ափին 
կիսավեր 

Խաչքար՝ Դավթի 12-13 դդ.   

 

3. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

êáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñ»ñÁ µ»ñí³Í »Ý Áëï ստատիստիկ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ:  

¸Çï³ñÏíáÕ ûµÛ»ÏïÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ÐÐ êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç êÇëÇ³ÝÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ, 

Շենաթաղ գյուղի Ùáï³Ï³ÛùáõÙ, êÇëÇ³Ý ù³Õ³ùÇó Ùáï 35 ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³:  

êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Á Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý åñáµÉ»Ù³ÛÇÝ Ù³ñ½»ñÇó ¿: 

äñáµÉ»ÙÝ»ñÇ ÃíáõÙ å»ïù ¿ Ýß»É. 

▪ Երկկողմանի ս³ÑÙ³Ý³Ù»ñÓ լինելու հանգամանքը, 

▪ î³ñ³ÍùÇ ³ÝÑ³í³ë³ñ³Ïßéí³Í ù³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý-ïÝï»ë³Ï³Ý 

      Ûáõñ³óí³ÍáõÃÛáõÝÁ, 

▪ Ø³ñ½Ç µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ýí³½Ù³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÁ, 

▪ Ð³ñáõëï Ñ³Ýù³ÑáõÙù³ÛÇÝ, é»Ïñ»³óÇáÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ áã é³óÇáÝ³É      

      û·ï³·áñÍáõÙÁ, 

▪ ÂáõÛÉ ½³ñ·³ó³Í ÇÝÅ»Ý»ñ³-ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÇ   

      ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ, 

▪ êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç ï³ñ³ÍùÁ 4506ùÏÙ ¿, µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ  (2019Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-Ç 

¹ñáõÃÛ³Ùµ) 137.4Ñ³½.Ù³ñ¹, ³Û¹ ÃíáõÙ ù³Õ³ù³ÛÇÝÁ` 93.2Ñ³½. Ù³ñ¹, ·ÛáõÕ³Ï³ÝÁ` 

44.2Ñ³½.Ù³ñ¹:  

Ø³ñ½Ý áõÝÇ 7 ù³Õ³ù³ÛÇÝ ¨ 102 ·ÛáõÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝù: 

Àëï  “ÐÐ ï³ñ³µÝ³Ï»óÙ³Ý ·ÉË³íáñ Ý³Ë³·ÍÇ” ÑÇÙÝ³¹ñáõÛÃÝ»ñÇ (Ñ³ëï³ïí³Í 

ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó 2002Ã) Ù³ñ½Ç ï³ñ³ÍùÇ 37.5%-Á åÇï³ÝÇ ¿ ï³ñ³µÝ³Ï»óÙ³Ý 

Ñ³Ù³ñ: ÀÝ¹ áñáõÙ ³Û¹ ï³ñ³ÍùÝ ¿É ï³ñ³µÝ³Ï»óí»É ¿ ß³ï ³ÝÑ³í³ë³ñ³Ïßéí³Í: ²Û¹ 

ï³ñ³ÍùÇ 11.5%-Á (520.0ù.ÏÙ) Ûáõñ³óí³Í ¿ ß³ï ÇÝï»ÝëÇí (Ø»ÕñÇ, àÕçÇ, àñáï³Ý ·»ï»ñÇ 

¨ ¹ñ³Ýó íï³ÏÝ»ñÇ ÑáíÇïÝ»ñÁ, Ø»Í ÆßË³Ý³ë³ñÇ ë³ñ³Ñ³ñÃÁ):   
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ÆÝï»ÝëÇí Ûáõñ³óí³Í ·áïÇÝ»ñáõÙ µÝ³ÏíáõÙ ¿ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý 89%-Á (ÁÝ¹ áñáõÙ 

ù³Õ³ù³ÛÇÝ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý 99.7%-Á), µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ËïáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 280Ù³ñ¹/ÏÙ2 íñ³` 

·»ñ³½³Ýó»Éáí ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ: 

ÂáõÛÉ Ûáõñ³óí³Í ·áïÇÝ»ñÁ Ñ³ñáõÙ »Ý ÇÝï»ÝëÇí Ûáõñ³óí³Í ·áïÇÝ»ñÇÝ` Ñ³ëÝ»Éáí 

2000-2150Ù µ³ó³ñÓ³Ï ÝÇß»ñÇÝ ¨ ½µ³Õ»óÝáõÙ »Ý Ù³ñ½Ç ï³ñ³ÍùÇ 26%-Á:  

ÂáõÛÉ Ûáõñ³óí³Í ·áïÇÝ»ñáõÙ µÝ³ÏíáõÙ ¿ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý 11.0%-Á, ËïáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ 

¿  15-16 Ù³ñ¹/ÏÙ2:  

î³ñ³µÝ³Ï»óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï ·áïÇÝ Ï³½ÙáõÙ ¿ Ù³ñ½Ç ï³ñ³ÍùÇ 

41.0%-Á, ÇëÏ µÝ³å³Ñå³Ý ¨ é»Ïñ»³óÇáÝ ·áïÇÝ` 22.0%-Á:  

î³ñ³µÝ³Ï»óÙ³Ý ³ÝÑ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³Ý³Ï³Ý í»ñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ í»ñÁ 

Ýßí³Í Ý³Ë³·Íáí Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ ÃáõÛÉ Ûáõñ³óí³Í ·áïÇÝ»ñáõÙ ÏÇñ³é»É ïÝï»ë³Ï³Ý-

ù³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý ³é³çÝ³Ñ»ñÃ ½³ñ·³óÙ³Ý é»ÅÇÙ, ÇëÏ ÇÝï»ÝëÇí Ûáõñ³óí³Í 

·áïÇÝ»ñáõÙ` ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏÙ³Ý é»ÅÇÙ (µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý 

ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ, ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ É³ÛÝ ÏÇñ³éáõÙ` ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ¨ 

³ñï³¹ñ³Ï³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñáõÙ ³é³ç³íáñ, ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ, ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇÝ Ýí³½³·áõÛÝ íÝ³ë Ñ³ëóÝáÕ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ 

Ý»ñ¹ñáõÙáí):  

Ð³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í³ñÙ³Ý ³ÏïÇí³óÙ³Ý 

Ï³ñÇù áõÝ»Ý í»ñáÑÇßÛ³É ë³ÑÙ³Ý³Ù»ñÓ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÁ, Ñ³ïÏ³å»ë ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ß»ñïÇ 

(1ÏÙ) µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÁ, áñï»Õ ÁÝ¹·ñÏí³Í ¿ տասնյակ Ñ³Ù³ÛÝùներ, ³Û¹ ÃíáõÙ 5 ù³Õ³ù³ÛÇÝ 

(Î³å³Ý, Գորիս, Ø»ÕñÇ, ²·³ñ³Ï, ø³ç³ñ³Ý):  

Ø³ñ½Á Ñ³ñáõëï ¿ Ñ³Ýù³ÑáõÙù³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñáí, áñáÝó é³óÇáÝ³É  û·ï³·áñÍáõÙÁ 

µ³óáõÙ ¿ Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñ Ù³ñ½Ç ÇÝùÝáõñáõÛÝ ëáóÇ³É-ï»ï»ë³Ï³Ý, ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ¨ 

·Çï³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ` áõÅ»Õ³óÝ»Éáí Ñ³ñ¨³Ý Ù³ñ½»ñÇ ¨ ³ñï³ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ 

»ñÏñÝ»ñÇ Ñ»ï áõÝ»ó³Í ÇÝï»·ñ³óÇáÝ åñáó»ëÝ»ñÁ: 

êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Á ÐÐ É»éÝ³Ñ³Ýù³ÛÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿:  

Ü»ñÏ³ÛáõÙë ³Ûëï»Õ ·áñÍáõÙ »Ý ø³ç³ñ³ÝÇ, ²·³ñ³ÏÇ, Ð³Ýù³ë³ñÇ åÕÇÝÓ-ÙáÉÇµ¹»Ý³ÛÇÝ, 

Î³å³ÝÇ,  ÈÇ×ùí³½-Â»ÛÇ áëÏÇ å³ñáõÝ³ÏáÕ µ³½Ù³Ù»ï³Õ³ÛÇÝ É»éÝ³Ñ³Ýù³ÛÇÝ Ó»é-

Ý³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²·³ñ³Ï-ø³ç³ñ³Ý Ñ³ïí³ÍÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ù³ëáõÙ, ²Û·»ÓáñÇ 

Ñ³ñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ Ñ»ï³Ëáõ½í³Í »Ý åÕÝÓÇ, ÙáÉÇµ¹»ÝÇ, áëÏáõ ¨ ³ÛñíáÕ Ã»ñÃ³ù³ñ»ñÇ Ñ³Ý-

ù³í³Ûñ»ñ, áñáÝó Ñ»ï³·³ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ ÇÝÅ»Ý»ñ³Ï³Ý »ÝÃ³Ï³-

éáõóí³ÍùÝ»ñÇ, Ñ³ïÏ³å»ë ×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ ó³ÝóÇ ÁÝ¹É³ÛÝáõÙ:  

êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç Ñ³Ù³ñ ëÏ½µáõÝù³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ êÇëÇ³ÝÇ 

ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ ¨ Ñ³ñ³í-³ñ¨ÙïÛ³Ý Ñ³ïí³ÍÇ ÙÇ ß³ñù Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ  
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µ³½Ù³Ù»ï³Õ³ÛÇÝ Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñÇ é³óÇáÝ³É ß³Ñ³·áñÍáõÙÁ, áñáÝù ¸³ëï³Ï»ñïÇ åÕÇÝÓ-

ÙáÉÇµ¹»Ý³ÛÇÝ ¨ êí³ñ³ÝóÇ ïÇï³Ý-Ù³·Ý»ïÇï³ÛÇÝ Ñ³Ýù³ÛÇÝ ¹³ßï»ñÇ Ñ»ï ëï»ÕÍáõÙ »Ý 

ÙÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý Ñ³Ýù³ÑáõÙù³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ: 

²ÛëåÇëáí, ³é³çÝ³Ñ»ñÃ ËÝ¹Çñ ¿ ï»Õ³Ï³Ý Ñ³Ýù³ÑáõÙù³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ 

é³óÇáÝ³É û·ï³·áñÍáõÙÁ` Ýáñ  ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý åñáó»ëÝ»ñÇ  Ý»ñ¹ñáõÙÁ:  

Ø³ñ½Á Ñ³ñáõëï ¿ Ý³¨ é»Ïñ»³óÇáÝ é»ëáõñëÝ»ñáí (Ñ³Ýù³ÛÇÝ çñ»ñ, ³Ýï³éÝ»ñ, 

å³ïÙ³Ùß³ÏáõÛÃ³ÛÇÝ Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñ): 

Ð³Ýù³ÛÇÝ çñ»ñ Ï³Ý ÈÇ×ùÇ, ø³ç³ñ³ÝÇ ßñç³Ï³ÛùáõÙ, Î³å³Ý ù³Õ³ùÇó ÑÛáõëÇë ¨ 

Ñ³ñ³í ÁÝÏ³Í ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ, ¶áñÇë ù³Õ³ùÇó ¹»åÇ ÑÛáõëÇë ¨ Ñ³ñ³í ÁÝÏ³Í 

ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ: ä³ß³ñÝ»ñÁ Ñ³ßí³Í ã»Ý, Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ »Ý ÈÇ×ùÇ ¨ ø³ç³ñ³ÝÇ Ñ³Ýù³ÛÇÝ 

çñ»ñÇ Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñÁ: ´³ñ»Ýå³ëï »Ý Ý³¨ Ù³ñ½áõÙ ÏÉÇÙ³Û³µáõÅáõÃÛ³Ý 

(³ñ¨³µáõÅáõÃÛ³Ý, û¹³µáõÅáõÃÛ³Ý) å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ:  

êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç é»Ïñ»³óÇáÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ½³ñ·³óÝ»É 

ïáõñÇ½ÙÁ` ëï»ÕÍ»Éáí ÙÇçÑ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñ ÑáõÙù³ÛÇÝ, é»Ïñ»³óÇáÝ ¨ 

·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»Õ û·ï³·áñÍÙ³Ùµ:   

Ø³ñ½áõÙ ß³ï ÃáõÛÉ ¿ ½³ñ·³ó³Í ÇÝÅ»Ý»ñ³-ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÁ: 

àã ÙÇ ù³Õ³ù³ÛÇÝ µÝ³Ï³í³Ûñ ãáõÝÇ Ù³ùñÙ³Ý Ï³Û³Ý: ø³Õ³ùÝ»ñÁ ÏáÛáõÕ³óí³Í »Ý 

Ù³ëÝ³ÏÇ, ÏáÛáõÕáõ ó³ÝóÁ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý Ï³ñÇù áõÝÇ: 

Ö³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ ó³ÝóÇ µ³ñ»É³íÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ÐÐ ï³ñ³µÝ³Ï»óÙ³Ý ·ÉË³íáñ 

Ý³Ë³·Íáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ êÇëÇ³Ý-¸³ëï³Ï»ñï-ø³ç³ñ³Ý Ýáñ ÙÇçå»ï³Ï³Ý Ù³ÛñáõÕáõ 

Ñ³ïí³ÍÇ Ï³éáõóáõÙ, áñÁ Ï³ñ× ×³Ý³å³ñÑáí ÏÏ³åÇ ²·³ñ³ÏÁ ¨ Ø»ÕñÇÝ êÇëÇ³Ý-ºñ¨³Ý 

Ù³ÛñáõÕáõ Ñ»ï (ëáõÛÝ ×³Ý³å³ñÑÁ Ñ³Ù»Ù³ï³Í ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ×³Ý³å³ñÑÇ Ñ»ï Ï³ñ× 

¿ 100ÏÙ-áí): ´³óÇ ¹ñ³ÝÇó ×³Ý³å³ñÑÇ ³Û¹ Ýáñ Ñ³ïí³ÍÁ Ï³å³ÑáíÇ ø³ç³ñ³Ý, Î³å³Ý 

ù³Õ³ùÝ»ñÇ ßñç³ÝóáõÙÁ, Ïµ³ñ»É³íÇ Î³å³ÝÇ ¨ êÇëÇ³ÝÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ 

µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ êí³ñ³ÝóÇ, ¸³ëï³Ï»ñïÇ, ø³ç³ñ³ÝÇ Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñÇ Ï³åÁ: 
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êÇëÇ³ÝÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÁ êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç ï³ñ³µÝ³Ï»óÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ 

 

 

 

4.ՇՐՋԱԿԱ  ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ՎՐԱ  ՍՊԱՍՎՈՂ  ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՀՀ Սյունիքի մարզի  Սիսիանի հանքային շրջանի Տատնային պղինձ- ոսկի- 

բազմամետաղային հանքերևակման սահմաններում երկրաբանական 

ուսումնասիրության աշխատանքները  նպատակ են հետապնդում ապահովել C1 և C2 

կարգերին համապատասխան երկրաբանական ուսումնասիրության ցանց և հաշվարկել 

օգտակար հանածոյի պաշարներ: 
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Տեղամասի հետախուզման և գնահատման նպատակով նախատեսվում է 

իրականացնել հետևյալ աշխատանքները. 

- Հետախուզաառուների անցում` 200գծ.մ կամ 240մ3, 

- Հետախուզաառուների թարմացում և վերանմուշարկում 300գ.մ., 

- Հետախուզահորերի անցում՝ 100գ.մ կամ 125մ³, 

- Հորատման հրապարակների կառուցում՝ 600մ2,  

- Լաբորատոր տեխնոլոգիական հետազոտությունների արդյունքով, ըստ 

անհրաժեշտության, հնարավոր է նաև  իրականացնել փորձնական 

հանույթ – 5500մ³, 

- Նմուշարկում և նմուշների լաբորատոր ուսումնասիրություններ: 

  

Բուսական և կենդանական աշխարհ 

Հետախուզական աշխատանքների ընթացքում տարածքում բուսական ծածկույթի 

էական կորուստ չի նախատեսվում:  

Տեղամասում կենդանական աշխարհի բնադրավայրեր կամ կենսատարածքներ 

ինչպես նաև  ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված կենդանական և բուսական տեսակներ չեն 

հայտնաբերվել: Չնայած դրան բնապահպանական միջոցառումների ցանկում 

նախատեսված են հատուկ միջոցառումներ, որոնք կբացառեն հետախուզական 

աշխատանքների ազդեցությունը բուսատեսակների և կենդանական աշխարհի վրա: 

Ստորև բերվում է շրջակա միջավայրի բաղադրիչների վրա հնարավոր 

ազդեցության նախնական գնահատական մատրիցը. 

 

Աղյուսակ  

 

Շրջակա միջավայրի 

բաղադրիչներ 

Գործողություններ 

սարքավորումների  և 

անձնակազմի 

տեղափոխման 

ընթացքում 

Հորատման 

աշխատանքներ 
Փորձնական հանույթ  

Մթնոլորտային օդ ցածր կարճատև ցածր կարճատև ցածր կարճատև 

Ջրեր - - - 

Հողեր 
ցածր 

կարճատև 

ցածր 

կարճատև 

ցածր 

կարճատև 

Կենսաբազմա- 

զանություն 
աննշան աննշան աննշան 

Պատմամշակութային 

հուշարձաններ 
- - - 
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êáóÇ³É³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ 

 
Երկրաբանական ուսումնասիրությունները ըստ ժամանակացույցի 

իրականացվելու են 2 տարի: Աշխատանքները նախատեսվում է սկսել 2022թ 2-րդ 

եռամսյակից:  

Բուն դաշտային աշխատանքների տևողությունը նախատեսված է երեք 

եռամսյակ:  

Տեխնիկական միջոցները աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում մնալու 

են տեղամասում: Վառելիքը մատակարարվելու է մոտակա Սիսիան քաղաքի 

լցակայաններից: Տեղամասում յուղերի կամ վառելիքի պահում չի նախատեսվում:  

Այս ընթացքում տեղամասում աշխատելու է մեկ հորատող հաստոց, մեկ 

բուլդոզեր, մեկ մարդատար ավտոմեքենա և մեկ 10 տ տարողունակությամբ ինքնաթափ: 

Տեխնիկական միջոցների առկայության վերաբերյալ տվյալները բերված են 

տեխնիկական կարողությունների ու միջոցների առկայության մասին N Ձև 3 

տեղեկանքում, որին կցված են տեխնիկական և տրանսպորտային միջոցների 

տեխնիկական անձնագրերի ու ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի 

պատճեները: Ծառայություներն իրականացվելու են պայմանագրային հիմուքններով: 

Բոլոր տեսակի աշխատանքները նախատեսվում է կատարել ՀՀ աշխատանքային 

օրենսդրության պահանջներին, աշխատանքների անվտանգության նորմատիվային 

փաստաթղթերին և այլ նորմատիվ ակտերին համապատասխան:  

Աշխատանքների ընթացքում պահպանվելու է ՀՀ Առողջապահության 

նախարարի 2012թ. Սեպտեմբերի 19-ի թիվ 15-Ն հրամանով հաստատված 

սանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջները: 

Աշխատողների համար ստեղծվելու են աշխատանքային և կենցաղային 

պայմաններ: Բուն դաշտային աշխատանքների տևողությունը (քարտեզագրում, 

հորատում, փորձնական բացահանքի անցում, ռեկուլտիվացում և աշխատանքների 

լուծարում)  կարող է հասնել մինչև 1.5 տ: Այդ ընթացքում դաշտում մշտապես 

(աշխատանքային ժամերին) լինելու են միջինը 10 մարդ: 
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Աշխատակազմը կունենա խմելու որակյալ ջրի և զուգարանների 

հասանելիություն, սնունդ ընդունելու և հանգստանալու համար անհրաժեշտ 

պայմաններ: Տեղամասում տեղադրվելու է անհրաժեշտ կահավորումներով վագոն – 

տնակ: Աշխատանքներն ավարտելիս դա կտեղափոխվի: 

Կեղտաջրերը հավաքվելու են հորատիպ զուգարանում, որը աշխատանքներն 

ավարտելուց հետո մաքրվելու է համապատասխան ծառայությունների կողմից:  

Խմելու և տեխնիկական ջրի մատակարարումը տեղամաս իրականացվելու է 

Ջրօգտագործման թույլտվության շրջանակներում: 

Աշխատատեղերում, հասանելի վայրում, կլինեն առաջին օգնության բժշկական 

արկղիկներ և հակահրդեհային միջոցներ (կրակմարիչներ, ավազ և այլն): 

Աշխատակազմը կապահովվի համազգեստով և անվտանգության անհրաժեշտ 

միջոցներով:  

Անվտանգության սարքավորումների օգտագորրծումը կուսուցանվի, վերահսկվի 

և պարտադրվի: 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: 

Աշխատանքների կազմակերպման արդյունքում բնակչության տարհանման 

խնդիր չի առաջանալու: 

Ընկերության ներկայացուցիչները պատրաստ են պարբերաբար հանդիպել 

համայնքի ղեկավարության հետ, քննարկելու անհրաժեշտ օգնության ծրագրերը և 

համապատասխան ֆինանսական ներդրումներ կատարել համայնքի բյուջե: «ԳԵՈ 

ՍԵՐՎԵՅ» ՍՊԸ ընկերությունը նախատեսում է Շենաթաղ համայնքի բյուջե 

յուրաքանչյուր տարի փոխանցել 50.000 ՀՀ դրամ: 
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Աղմուկ 

 Տարածքում հետախուզական աշխատանքներ իրականացնելիս աղմուկի աղբյուր 

կարող են հանդիսանալ այն տեխնիականան միջոցներից, որոնք կոգտագործվեն 

հորատման, փորձնական հանույթի և անձնակազմի ու բեռների տեղափոխման 

ժամանակ: Դրանք բոլորը լինելու են կարճաժամկետ և ցերեկային ժամերին, աղմուկի 

ինտենսիվությունն ու մակարդակը շատ ցածր է լինելու: 

Հաշվի առնելով երևակման հեռավորությունը մոտակա  բնակավայրերից (1.5 -1.6 

կմ), նախալեռնաթեքվածքային թույլ ալիքաձև ձորակներով մասնատված ռելիեֆը, մեկ 

հերթափոխով աշխատանքային ռեժիմը՝ գումարային   հաշվարկային ձայնային 

բնութագիրը շրջակա բնակավայրերի տարածքում կլինի բնակելի գոտիների  համար 

սահմանված նորմերից (45ԴԲԱ) շատ ցածր: 

 

 

 

5. ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆԸ ԵՎ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆԸ ՈՒՂՂՎԱԾ 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

  

 ա) մթնոլորտային օդ  

 Տեխնիկաների և տրանսպորտային միջոցների աշխատանքի ժամանակ 

հնարավոր են ծխագազերի և անօրգանական փոշու արտանետումներ, որոնց 

նվազեցման համար նախատեսվում է իրականացնել մեքենաների տեխնիկական 

վիճակի նախնական և պարբերական ստուգումներ, շարժիչների աշխատանքի 

կարգավորում, տեղադրել զտիչներ արտանետման խողովակի վրա:  

 Տարվա չոր եղանակներին փոշեառաջացումը կանխելու կամ նվազեցնելու 

նպատակով իրականացվելու է աշխատանքային տարածքների և գրունտային 

ավտոճանապարհի ջրցանում: Օդում փոշու սանիտարական նորմը չպետք է 

գերազանցի 0.004գ/մ³-ը: Հորատման աշխատանքները նախատեսվում է կատարել 

ժամանակակից հորատող հաստոցներով, որոնք ապահովում են փոշու նվազագույն 

առաջացում: 

 բ) հողային ռեսուրսներ 
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 Վերգետնյա լեռնային փորվածքների անցման ժամանակ հնարավոր է հողերի 

խախտում և աղտոտում` փոխադրամիջոցների արտանետումներով:  

 Ինչպես բազմիցս ենք փաստել՝ տեղամասի տարածքը անտառազուրկ է: 

Ø³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ É»éÝ³ÛÇÝ ÷áñí³ÍùÝ»ñÇ ³ÝóÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÑáÕ³բուսական բերրի ß»ñïÇ 

խախտումն անխուսափելի է, որը սակայն, փորվածքների անցում-նմուշարկում-

փաստագրումից կարճ ժամանակ անց պարտադիր պետք է վերականգնվի:   

 Օգտագործված յուղերից, վառելիքի թափվածքից հողերի աղտոտումը կանխելու 

նպատակով նախատեսվում է դրանք կուտակել անթափանց տակառներում: Հողերի 

աղտոտումը կանխելու նպատակով նախատեսվում է տարեկան մեկ անգամ 

իրականացնել հողերի նմուշարկում: 

 Աշխատանքների ընթացքում արտադրական թափոններ չեն առաջանա, ինչը 

էականորեն մեղմում է շրջակա միջավայրի վրա ընդերքօգտագործման բացասական 

ազդեցությունը: 

 գ) ջրային ռեսուրսներ 

 Վառելիքի, նավթամթերքի հոսակորուստներով հողի և ստորգետնյա ջրերի 

աղտոտումը կանխելու նպատակով տեղում նավթամթերքի պահեստ չի նախատեսվում: 

  Ընդերքօգտագործման ոչ մի փուլում չի նախատեսվում քիմիկատների 

օգտագործում և հորատապայթեցման աշխատանքներ: Անձրևաջրերը և ձյան հոսքերը 

տարածքից կհեռանան բնական առվակների միջոցով:  

 դ) կենսաբազմազանություն 

 Աշխատանքների ընդգրկման տարածքում խոշոր կաթնասունների և թռչունների 

բնադրավայրեր չեն արձանագրվել: Կոնկրետ տեղամասում խáßáñ Ï³ÃÝ³ëáõÝÝ»ñÇ և 

թռչունների µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ µ³ó³ïñíáõÙ ¿ Ý³¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ã³ùëïáóÝ»ñÇ 

µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ùµ: 

 Բուսական և կենդանական աշխարհի վրա ազդեցության նվազեցման համար 

նախատեսվում են հետևյալ միջոցառումները: 

Պահպանության ենթակա բուսատեսակների պոպուլյացիաների հայտնաբերման 

դեպքում նախատեսվում է.  
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1) առանձնացնել պահպանվող գոտիներ, որոնք ունեն տեղական նշանակություն 

և անհրաժեշտ են կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակների` սույն կետում նշված 

նոր պոպուլյացիաների կենսունակության ապահովման նպատակով,  

2) ժամանակավորապես սահմանափակել առանձնացված պահպանվող 

գոտիներում տնտեսական գործունեության որոշ տեսակներ, եթե դրանք կարող են բերել 

նշված բուսատեսակների աճելավայրերի վիճակի վատթարացմանն ու 

պոպուլյացիաների կենսունակության խաթարմանը,  

3) տեղափոխել պահպանվող բույսերի առանձնյակները տվյալ տեսակի համար 

նպաստավոր բնակլիմայական պայմաններ ունեցող որևէ բնության հատուկ 

պահպանվող տարածք կամ բուսաբանական այգիների տարածք, կամ կարմիր գրքում 

որպես տվյալ բույսի աճելավայրեր գրանցված որևէ տարածք, իսկ բույսերի սերմերը 

տրամադրում են համապատասխան մասնագիտացված կազմակերպությանը՝ 

գենետիկական բանկում պահելու և հետագայում տեսակի վերարտադրությունը 

կազմակերպելու նպատակով:  

 - հաշվի է առնվելու նաև ՀՀ կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 25-ի 

<<Հայաստանի Հանրապետության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների 37 

ռազմավարությունը, պահպանության և օգտագործման բնագավառում պետական 

ծրագիրը և միջոցառումները հաստատելու մասին>> N1059-Ա որոշումը, ՀՀ 

կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 10-ի նիստի <<Հայաստանի 

Հանրապետության կենսաբանական բազմազանության պահպանության, 

պաշտպանության, վերարտադրության և օգտագործման բնագավառներում 

ռազմավարությանը և գործողությունների ազգային ծրագրին հավանություն տալու 

մասին>> N54 և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մայիսի 27-ի նիստի <<Հայաստանի 

Հանրապետությունում անապատացման դեմ պայքարի ռազմավարությանը և 

գործողությունների ազգային ծրագրին հավանություն տալու մասին>> N23 

արձանագրային որոշումները, ներառյալ ՀՀ կողմից վավերացրած բնապահպանական 

միջազգային պայմանագրերի պահանջները:  
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6. ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ, ԱՆԲԱՐԵՆՊԱՍՏ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ 

ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԱՌԱՋԱՑՈՂ ՀՆԱՐԱՎՈՐ 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԵՂՄԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ԵՎ 

ԾՐԱԳՐԵՐ 

 

Տեղամասում երկրաբանական ուսումնասիրությունների ընթացքում հնարավոր են 

վթարային իրավիճակներ, բնական աղետներ և անբարենպաստ օդերևութաբանական 

պայմաններ: Բոլոր հնարավոր դեպքերում շրջակա միջավայրի լրացուցիչ աղտոտումը 

կանխելու կամ հնարավոր չափով նվազեցնելու համար ընկերությունը մշակել է 

գործուղությունների ծրագիր, որը ներառում է մի շարք համապատասխան 

միջոցառումներ:  

Անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմաններում, որոնք նպաստում են 

գետնամերձ շերտում վնասակար նյութերի կուտակմանը, ցրման գործընթացների 

դանդաղեցման պատճառով հնարավոր են վնասակար նյութերի կոնցենտրացիաների 

զգալի բարձրացումներ:  

Ընդունված են անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների 3 

կատեգորիաներ, սակայն դրանց հստակ չափորոշիչները բացակայում են և դրանք  

որոշվում են հետևյալ սկզբունքների հիման վրա՝  

- I. Քամու արագության նվազում,  

- II. Անհողմություն, չոր եղանակ,  

- III. Անհողմություն, թանձր մառախուղ:  

Նախատեսվում են հետևյալ միջոցառումները՝  

I. Ավելացվում են ջրցանի ծավալները:  

II. Կրճատվում է միաժամանակյա աշխատող մեխանիզմների քանակը:  

III. Դադարեցվում են մակաբացման աշխատանքները:  

Հակահրդեհային անվտանգություն: Երևակման տեղամասում գտնվող 

էլեկտրական ենթակայանը (դիզելային գեներատոր) ինչպես նաև վագոն-տնակը պետք է 

համալրված լինի հակահրդեհային պարագաներով (կրակմարիչներ, ավազ, դույլ, 

բահեր): Դրանք օգտագործվելու են ձեռքով:  

Հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցները տեղադրվելու են շինարարական 

աշխատանքների տեղամասում, փակցվելու են հակահրդեհային անվտանգության 

պաստառներ, հրդեհների մասին ուղեցույց-հիշեցումներ և այլն: 
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Հրդեհի ժամանակ կհոսանքազրկվեն բոլոր էլեկտրական սարքերը, անձնակազմը 

կտեղափոխվի անվտանգ վայր: 

Նշանակվելու է պատասխանատու, որի պարտավորություների մեջ կմտնի 

հակահրդեհային միջոցառումների կիրառումը: Պատասխանատու անձը ամբողջ 

տարածքում անց է կացնելու տեսչական ստուգումներ որպես օրվա աշխատանքային 

պլանի մի մաս: 

 

 

 

7. ՌԵԿՈՒԼՏԻՎԱՑՈՒՄ ԵՎ ԿՈՆՍԵՐՎԱՑՈՒՄ 

 

Երկրաբանական աշխատանքների ընթացքում ÑáÕ»ñÇ ³ÕïáïáõÙÁ Ï³ÝË³ñ-

·»É»Éáõ, ÇÝãå»ë Ý³¨ լեռնային փորվածքներով խաթարված ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ 

é»ÏáõÉïÇí³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ñ»ï¨Û³É ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ: 

Առուների անցման Å³Ù³Ý³Ï ³Û¹ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇց ï»Õ³Ñ³Ýí»Éáõ ¿ 

հողաբուսաշերտ (Ùáï 20 ëÙ Ñ½áñáõÃÛ³Ùµ): ì»ñçÇÝë  ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ պահպանել 

անմիջապես փորվածքի հարևանությամբ:  

Ð»ï³·³ÛáõÙ ³Ûդ ÑáÕաբուսաշերտÁ Ïû·ï³·áñÍíÇ փորվածքի Ù³Ï»ñ»ëÁ Í³ÍÏ»Éáõ 

Ñ³Ù³ñ: ê³ ÏÏ³ÝË³ñ·»ÉÇ  Í³Ýñ Ù»ï³ÕÝ»ñáí Ñ³ñáõëï Ñ³Ýù³ÝÛáõÃÇ ÑáÕÙÝ³Ñ³ñáõÙÁ ¨ 

ù³Ùáõ ÙÇçáóáí ßñç³Ï³ ï³ñ³ÍùÝ»ñ ï³ñ³ÍáõÙÁ: 

è»ÏáõÉïÇí³óÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·íáõÙ »Ý ÐÐ Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý 

24/12/2012Ã. ÃÇí 365-Ü áñáßáõÙáí Ñ³ëï³ïí³Í  î»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áí: 

 

ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների նախահաշվային արժեքի հաշվարկ 

 

1. Աշխատավարձ 

Աշ = Տ x Դ x Գ 

Տ - աշխատատարությունը, մարդ/ժամ – 185մ2 (ամբողջ ծավալը) : 4մ2 (միավոր 

աշխատաժամի նորմը) = 46.3 մարդ/ժամ, նախատեսվում է 2 մարդ, 

Դ – մեկ ժամվա դրույքը – (90հազ. դրամ : 173.1 = 520 դրամ) 

Գ – պայմանները հաշվի առնող գործակից – 1.3 

Աշ = 46.3մարդ/ժամ x 520դրամ x 1.3 = 31300 դրամ 
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2. Նյութերի արժեքը 

Մետաղյա բահ – 2 հատ x 1000դրամ = 2000դրամ 

3. Տրանսպորտային ծախսեր 

Աշխատանքների իրականացման համար նախատեսվում է մեկ մարդատար մեքենա 

երեք օր տևողությամբ: 

Մ = Ժ x Ա, որտեղ Մ - մեքենայի շահագործման արժեքն է, Ժ – մեքենային աշխատանքի 

ժամանակը (3օր x 8ժամ=24ժամ), Ա – մեկ մեքենա/ժամի արժեքը (1200դրամ) 

Մ = 24ժամ x 1200դրամ = 28800դրամ 

 

4. Անուղղակի ծախսեր 

ԱԾ = ՈՒԾ x 5.3% = (31300դրամ +2000դրամ+ 28800դրամ) x 5.3% = 3290դրամ 

5. Շահույթ 

Շ = (ՈՒԾ + ԱԾ) x 10% = (62100դրամ + 3290դրամ) x 10% = 6540դրամ 

6. Այլ ծախսեր 

Ա = Ժ + Ձ + Լ 

Տվյալ աշխատանքների կատարումը այլ ծախսեր չի նախատեսում: 

 

Հ/հ 

Հիմնա- 

վորում 

Աշխատանքների և 

ծախսերի անվանումը 

Չափման 

միավորը 

Ծավալը, 

մ2 

Արժեքը, դրամ 

Միավորի Ընդհանուր 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 1 Աշխատավարձ դրամ 185 169 31300 

2. 2 Նյութեր դրամ 2 1000 2000 

3. 3 

Տրանսպորտային 

ծախսեր, 5% 

դրամ   28800 

4. 4 

Անուղղակի ծախսեր, 

5,3% 

դրամ   3290 

5. 5 Շահույթ, 10% դրամ   6540 

Ընդամենը    71930 

6. 6  ԱԱՀ, 20%    14386 

Ամբողջը    86316 
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8.ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԱՌԱՋԱՑՈՂ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ 

ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

 

 

I. Ընդհանուր տեղեկություններ թափոնների, թափոններ առաջացնող  

գործունեության, թափոնների փոխադրման վերաբերյալ 

Սյունիքի մարզի Սիսիանի հանքային շրջանի Տատնայի պղինձ-ոսկի-

բազմամետաղային հանքերևակման սահմաններում երկրաբանական 

ուսումնասիրության աշխատանքների ընթացքում առաջանում են երեք տիպի 

թափոններ. 

1) Մակաբացման ապարներ: Մակաբացման ապարները դա հանքամարմինները 

կողքերից պարփակող եւ վրայից ծածկող, ինչպես նաև հանքամարմինների 

սահմաններում գտնվող դատարկ ապարներն են: Նախկինում  կատարված 

աշխատանքների տվյալներին համաձայն տեղամասերում մակաբացման ապարները 

ներկայացված են. 

 էլյուվիալ-դելյուվիալ առաջացումներ,  

 պորֆիրիտների, տուֆափշրաքարերի, պիրոքսենային և ամֆիբոլային 

անդեզիտների, մոնցոնիտների, գրանոսիենիտների, հիդրոթերմալ փոփոխված, 

հանքայնացված արմատական ապարների տարբեր չափերի բեկորներով, որոնք 

ցեմենտացված են կավավազային-ավազակավային կապակցող նյութով: 

Մակաբացման ապարների հեռացումը կատարվելու է ծրագավորվող 

մակերևութային լեռնային փորվածքների (հետախուզաառուներ և հորեր) անցման և 

հորատման հարթակների կառուցման ժամանակ: 

Մակերեսային լեռնային փորվածքների անցման արդյունքում գոյացող 

մակաբացման ապարների նախնական ծավալը, որը ենթակա է հետլցման, կազմում է 

365մ3, որի մակերեսը կազմում է 185մ²:  

Նախատեսվում է 24 հորատման հարթակների նախապատրաստում, ընդհանուր 

600մ2 մակերեսով, որոնք տեղադրվելու են արդեն գոյություն ունեցող հարթակների վրա: 

Լրացուցիչ հողատարածքների խախտում չի նախատեսվում: 
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Փորձնական հանույթի համար նախատեսվում է 2 ոչ մեծ բացհանքերի անցում 

թիվ 1 և թիվ 2 հանքային գոտիներում, որոնք ունեն տեղադրման բարենպաստ 

պայմաններ միակող փորվածքների անցման համար: 0.0-5.0մ խորությունը կհանվի 

անմիջապես էքսկավատորի միջոցով: մակաբացման ապարների առկայության դեպքում 

դրանք կկուտակվեն փորվածքի բարձրադիր մասում՝ հետագայում հետ լցվելու 

նպատակով: 5.0-10մ խորությունը ևս կարդյունահանվի հակառակ շերեփով 

էքսկավատորի միջոցով՝ առանց մակաբացման աշխատանքների իրականացման: 

Փորձնական հանույթն իրականացվելու է աշխատանքների վերջին փուլում, 

հանքամարմինների մանրակրկիտ հետախուզումից հետո և դրանց տեղադիրքը, 

ֆիզիկական չափերը, մակաբացման ապարների ծավալները կորոշվի այդ  փուլում: 

Այս թափոնները իներտ են, ոչ վտանգավոր, չեն ենթարկվում էական ֆիզիկական, 

քիմիական կամ կենսաբանական վերափոխումների:  

Մակաբացման ապարների հեռացումն ու կուտակումը մակերևութային լեռնային 

փորվածքների տարածքներում կրելու է կարճատև բնույթ: Փորվածքների անցման, 

նմուշարկման և հետլցման ժամկետը նախատեսվում է 5-20 օր:  

2) Հորատման թագիկների թափոններ,  

Այս տիպի թափոններն առաջանում են հորատման ընթացքում թագագլխիկների 

կարծր համաձուլվածքային հատվածի մաշվելու արդյունքում:  

Հորատման թագիկների թափոնները բարձր ամրությամբ օժտված պողպատե 

ձուլվածքից կազմված իներտ մնացորդներ են:  

Հորատման թագագլխիկը իրենից ներկայացնում է պողպատյա օղակ, որի ստորին 

մասը ամրանավորված է կարծր համաձուլվածքով կամ ալմաստներով: Աշխատանքի 

ընթացքում այդ շերտը մաշվում է իսկ մնացորդը իրենից ներկայացնում է պողպատյա 

թափոն: Պողպատը իրենից ներկայացնում է  երկաթի և ածխածնի համաձուլվածք։  

ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2006 թվականի  դեկտեմբերի 25-ի N 430-Ն 

հրամանի Հավելվածում բերված «Ըստ վտանգավորության դասակարգված թափոնների 

Ցանկ» ում պողպատի կտորներ, որպես թափոն չեն նշվում: Այդ ցանկում առավել մոտ է 

«Չտեսակավորված պողպատ պարունակող թափոններ (այդ թվում՝ պողպատի փոշի)» 

տեսակը (3512011101004):  

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D6%80%D5%AF%D5%A1%D5%A9
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Համաձայն ՀՀ Կառավարության 15 հունիսի 2017թ. N 689- Ն որոշման տվյալ թափոնի 

ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա կլինի  «ցածր», գործնականում անվտանգ, այն 

կդասվի վտանգավորության IV դասին: 

Հորատման աշխատանքներն իրականացվելու են կապալառու ընկերության կողմից 

և հորատման թագիկների ուտիլիզացիան կազմակերպվում է այդ կազմակերպության 

կողմից, ուստի պատվիրատու ընկերությունը հորատման թագիկների թափոնների 

կառավարում չի նախատեսում:  

3) Նավթամթերքների և քսայուղերի մնացորդներ, 

 Այս տեսակի թափոնները առաջանում են ավտոտրանսպորտային և 

տեխնիկական միջոցների շարժիչների շահագործման արդյունքում: Յուղերը 

հաշվարկված են որոշակի ժամանակամիջոցի համար, որից հետո կորցնելով իրենց 

հատկությունները փոխարինվում են նորերով: 

Համաձայն  ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2006 թվականի  դեկտեմբերի 25-

ի N 430-Ն  «Ըստ վտանգավորության դասակարգված թափոնների Ցանկ»-ի տվյալ 

թափոնը համապատասխանում է «Բանեցված շարժիչների յուղերի թափոններ» 

տեսակին, դասիչ՝  5410020102033 (3-րդ դաս): Այս թափոնի ազդեցությունը շրջակա 

միջավայրի վրա ըստ ՀՀ Կառավարության 15 հունիսի 2017 թվականի N 689-Ն որոշման, 

կարելի է գնահատել որպես «միջին», և այն կդասվի վտանգավորության III դասին՝ 

«չափավոր վտանգավոր»: 

Այս տիպի թափոնները արտհրապարակում կամ տեղամասի որևէ վայրում չեն 

պահեստավորվելու կամ վերամշակվելու, քանի որ տեխնիկական միջոցներում 

քսայուղերը ծառայում են որոշակի ժամանակ իսկ նորերով փոխարինումը 

իրականացվելու է համապատասխան մասնագիտացված կետերում, ուստի դրանց 

համար օբյեկտներ չեն նախատեսվում և շրջակա միջավայրի համար թափոնի 

բաղադրիչի վտանգավորության աստիճանի գործակից չի հաշվարկվում: 

Աշխատանքի ընթացքում կապալառու ընկերությունը նախատեսում է դիզելային 

վառելիքը տեղադրել 10000լ տարողությամբ տակառում, որը հարմարեցված է 

ինքնագնացի թափքին:  

Հորատման աշխատանքների ավարտին հորատման համակարգը 

ամբողջությամբ կհեռացի տեղամասից: 
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4. Կենցաղային աղբ 

Այս տեսակին են պատկանում թուղթը, տեքստիլը, պլաստմասսան և այլն:  

Կենցաղային տարածքներից առաջացած չտեսակավորված աղբը (բացառությամբ 

խոշոր եզրաչափերի) պատկանում է վտանգավորության 4-րդ դասին, ծածկագիր՝ 

91200400 01 00 4: 

Այս թափոնները կտեղափոխվեն Սիսյան քաղաքի աղբահավաք կետեր, որտեղից 

շրջանի կոմունալ ծառայությունը այն կտեղափոխի աղբավայր:  

Այս տեսակի թափոնները շրջակա միջավայրի և մարդկանց առաղջության վրա որևէ 

բացասական ազդեցություն չեն ունենալու:  

 

 

 

9.ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ  ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ (ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ)  ՊԼԱՆ 

 

 

Շրջակա միջավայրի բաղադրիչների վրա վնասակար ազդեցության 

մեղմացման/վերացման նպատակով նախատեսվում են մշտադիտարկումներ՝ կապված 

օդի, ջրի, հողի, բուսական և կենդանական աշխարհի վրա նախատեսված 

աշխատանքների հնարավոր հետևանքների փաստման համար. 

1. մթնոլորտային օդ կատարվող աղտոտող նյութերի արտանետումների 

որակական և քանակական պարամետրերի պարբերական չափումներ, մթնոլորտային 

օդ կատարվող աղտոտող նյութերի արտանետումների որակական և քանակական 

պարամետրերի պարբերական չափումներ մակերևութային փորվածքների անցման 

ժամանակ յուրաքանչյուր շաբաթը մեկ անգամ: Որպես սահմանային թույլատրելի 

խտությունները ընդունվելու են. ածխածնի օքսիդի համար` 5մլգ/մ3, ազոտի երկօքսիդի 

համար` 0.085մլգ/մ3, մրի համար` 0,15մլգ/մ3, 

2. ջրերի նմուշառում գարնան և աշնան ամիսներին՝ մինչև երևակման տարածքը և 

երևակման տարածքից հետո, 
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3. տարածքին բնորոշ վայրի բնության ներկայացուցիչների քանակ, աճելավայրերի 

և ապրելավայրերի տարածք, պոպուլյացիայի փոփոխություն (հստակ դիտարկան կետ 

նշել հնարավոր չէ, դիտարկումը կատարվելու է երևակմանը հարակից տարածքներում): 

Մշտադիտարկման կետերի տեղադիրքը ներկայացված է ստորև: 

«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 N191-Ն որոշման համաձայն ներկայացվում է 

մշտադիտարկումների աղյուսակը: 

 

ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ  ՊԼԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆ ՈՒ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  

Մշտադիտարկումների 

օբյեկտը 

Մշտադիտարկումների 

վայրը 
Ցուցանիշը 

Մշտադիտարկումների 

տեսակը 

Նվազագույն 

հաճախականությունը 

 

Մակերևութային ջրեր 

շահագործական փոր-

վածքների արտահոսքեր, 

հիդրոտեխնիկական կա-

ռույցների արտահոսքեր, 

ջրերի հեռացման համա-

կարգեր, կենցաղային ար-

տահոսքեր 

ՀՀ կառավարության 2011 

թվականի հունվարի 27-ի N 

75-Ն որոշմամբ սահմանված 

նորմեր 

նմուշառում, նմուշի լա-

բորատոր հետազոտո-

ւթյուն, հոսքի ուսումնա-

սիրություն 

շաբաթական մեկ ան-

գամ 

 

Ստորերկրյա ջրեր 

հանքավայրի շրջակայ-

քում առկա բնական 

աղբյուրների ելքեր, 

ստորգետնյա ջրերի հորի-

զոնների դիտակետեր 

- ջրերի քիմիական կազմ, 

- մակարդակ 

նմուշառում, նմուշի լա-

բորատոր հետազոտութ-

յուն 

ամսական մեկ անգամ 

 

 

Մթնոլորտային օդ 

բացահանքի տարածք, 

ճանապարհներ, արտա-

դրական հրապարակ, 

ընդերքօգտագործման 

թափոնների օբյեկտի տա-

րածք, ազդակիր համայն-

քներ, ըստ քամիների 

վարդերի գերակշռող ուղ-

ղությունների՝ արտանե-

տումների աղբյուրից 5 կմ 

հեռավորություն 

- հանքափոշի, այդ թվում՝ 

ծանր մետաղներ և կախյալ 

մասնիկներ (PM10 և PM2.5), 

ածխածնի օքսիդ, ածխա-

ջրածիններ, ազոտի օքսիդներ, 

մուր, ծծմբային անհիդրիդ, 

բենզ(ա)պիրեն, մանգանի օք-

սիդներ, ֆտորիդներ, երկաթի 

օքսիդներ, ֆտորաջրածին 

նմուշառում, նմուշի լա-

բորատոր հետազոտու-

թյուն, չափումներ ավ-

տոմատ չափման սար-

քերով 

շաբաթական մեկ 

անգամ՝ 24 ժամ տևո-

ղությամբ 

 

 

 

Հողային ծածկույթ 

շահագործական փոր-

վածքներ, արտադրական 

հրապարակ, ընդերք-

օգտագործման թափոն-

ների օբյեկտի տարածք, 

վերամշակող գործա-

րանների, արտադրա-

մասերի շրջակայք 

- հողերի քիմիական կազմը 

(pH, կատիոնափոխանակման 

հատկությունները, էլեկտրա-

հաղորդականության 

հատկանիշներ, մետաղների 

պարունակությունը` Fe, Ba, 

Mn, Zn, Sr, B, Cu, Mo, Cr, Co, 

Hg, As, Pb, Ni, V, Sb, Se), 

- հողերի կազմաբանությունը՝ 

կավի պարունակությունը, 

բաշխումն ըստ մասնիկների 

չափերի, ջրակլանումը, ծա-

կոտկենությունը, 

- հումուսի պարունակութ-

նմուշառում, նմուշի 

լաբորատոր հետա-

զոտություն, չափումներ 

ավտոմատ չափման 

սարքերով 

- տարեկան մեկ 

անգամ 

- ամսական մեկ 

անգամ 
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յունը, 

- հողերում նավթամթերքների 

պարունակությունը 

Վայրի բնություն, 

կենսամիջավայր, 

կարմիր գրքում ընդ-

գրկված, էնդեմիկ 

տեսակներ 

ընդերքօգտագործման 

տարածքին հարակից շր-

ջան 

տարածքին բնորոշ վայրի 

բնության ներկայացուցիչների 

քանակ, աճելավայրերի և 

ապրելավայրերի տարածք, 

պոպուլյացիայի փոփոխութ-

յուն 

հաշվառում, նկարա-

գրություն, քարտեզա-

գրում 

տարեկան մեկ անգամ 

 

Մշտադիտարկումների իրականացման նպատակով ընկերությունը 

նախատեսում է հատկացնել 50 հազ.դրամ: 
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