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1
 ԲՍԱԳ-ում նշված հղումը հասանելի չէր։  



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 

                                                           
2
 ԲՍԱԳ-ի 4.6.2. բաժինը նշում է, որ կոլուվիալների հաստությունը հասնում է մինչև 30  մետրի:  



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 

 

 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 

                                                           
3
 Ընդգրկված էր Լիդիան Արմենիայի վեբ-կայքում, որը նկարագրում է հանքը և Ամուլսարի տեկտոնիկ 

բլոկը (ԱՏԲ) 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 

Հուլիսի 22, 2019 թվական 

 
 

                                                           
4
Thiobacillus Ferrooxidans 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 
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5
 Fe3+ + H2O → Fe(OH)2+ + H+ 

6
 Fe3+ + 3H2O → Fe(OH)3 + 3H+ 

7
 GRE (2017) նշված Thiobacillus ferrooxidans բակտերիան կարող է օքսիդանալ սուլֆիդի կամ երկվալենտ 

երկաթի, և այն հնարավոր է ներգրավված լինի պիրիտի կամ պիրիտի տարրալուծման արդյունքում 

առաջացած երկվալենտ երկաթի նախնական օքսիդացմանը։   




