
                              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 
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                              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 
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 Այս կոնցենտրացիաներն անիրատեսական են և ավելի ցածր են, քան Ամուլսարի մակերևութային ջրերի, 

ստորգետնյա ջրերի և անձրևաջրերի կոնցետրացիանները (Golder, 2019):   



                              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 
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 Սովորաբար, ԱՄՆ-ում կավային միջնաշերտի նախագծման չափանիշը կազմում է 2-ից 3 ֆուտ (0.6մ-ից 

1մ), իսկ հիդրավլիկ հաղորդունակությունը  1×10-7 սմ/վայրկյանից մինչև 1×10-6 սմ/վայրկյան:  



                              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 
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 Լիդիանի կողմից սահմանափակ լաբորատոր թեստեր են իրականացվում:     



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 
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 [Fe3+]= -2.582 pH+2.996 և -2.582 pH+1.946 (Vithana et al. 2015) 

 

 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 
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 Տե՛ս սույն Զեկույցի Մաս 2 ԱԴՎ գործընթացների անհամապատասխանությունների համար 



                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 
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                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 

Ջրային ռեսուրսների, երկրաբանության, կենսաբազմազանության 

և օդի որակի վրա ազդեցությունների երրորդ կողմի անկախ գնահատում 
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                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 
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Ամուլսարի ոսկու հանք 
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                              Գաղտնի և սահմանափակ հասանելիությամբ 
                              
 

Ամուլսարի ոսկու հանք 
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Ամուլսարի ոսկու հանք 
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