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ՀՀՀՀՀՀՀՀ    ԼոռուԼոռուԼոռուԼոռու    մարզիմարզիմարզիմարզի    հանքարդյունաբերությունըհանքարդյունաբերությունըհանքարդյունաբերությունըհանքարդյունաբերությունը    ևևևև        
նրանրանրանրա    դերըդերըդերըդերը    վերջինիսվերջինիսվերջինիսվերջինիս    տնտեսությանտնտեսությանտնտեսությանտնտեսության    մեջմեջմեջմեջ    

Ներսեսյան Ներսեսյան Ներսեսյան Ներսեսյան ՍուրենՍուրենՍուրենՍուրեն    
    

ՀանգույցայինՀանգույցայինՀանգույցայինՀանգույցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . շահագործում,    հանքարդյունաբերություն, կառուց-
վածքատեկտոնական գոտի, Վիրահայոց-Ղարաբաղյան գոտի, ֆլոտացիա, խտա-
նյութ, տեխնոլոգիա    

Լոռու մարզը հարուստ է բազմազան օգտակար հանածոներով: Այն իր պա-
շարներով զիջում է միայն Սյունիքի մարզին: Եթե Սյունիքի մարզում գերակշող 
օգտակար հանածո է մոլիբդենը, ապա Լոռիում տեսակարար արժեքով գլխավո-
րում է պղինձը: Ներկայումս մարզում գործում են 4 մետաղական բացահանք և մի 
շարք ոչ մետաղական հանքավայրեր (գրանիտ, տուֆեր, մարմարացած կրաքար, 
ցեոլիտ և այլն) [1,159]: 

Լոռու մարզի հարուստ հանքաբերությունը պայմանավորված է տարածքում 
առկա երկու կառուցքվածքատեկտոնական գոտիներով, որոնք ունեն իրարից 
տարբերվող երկրաբանական առանձնահատկություններ: Առավել նշանակալից է 
Վիրահայոց-Ղարաբաղյան գոտին, որին բնորոշ են կոլչեդանային հանքայնա-
ցումները (բազմամետաղ կոլչեդանային, պղինձ կոլչեդանային): 

Սակայն կոլչեդանային հանքավայրերը մարզի հանքարդյունաբերության 
գերակա ճյուղը չեն կազմում և զիջում են պղինձ-մոլիբդենային հանքայնացմանը: 
Առաջատարն է Թեղուտի հանքավայրը: 

Թեղուտի պղինձ մոլիբդենային հանքավայրը գտնվում է Թումանյանի վար-
չական շրջանում՝ Թեղուտ գյուղից 5 կմ հարավ: Հանքավայրում հաստատվել են 
պղնձի և մոլիբդենի հանքաքարերի խոշոր պաշարներ, որոնք, ըստ ներկա մե-
տաղների համաշխարհային գների, կազմում են շուրջ 17 մլրդ. ԱՄՆ դոլլար: 

Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործումը սկսվել է 2014 
թվականի վերջին: Գործունեության առաջին 10 տարիների համար միջինացված 
ցուցանիշներով տարեկան կվերամշակվի շուրջ 8 մլն տոննա հանքաքար՝ պղնձի 
0.35% և մոլիբդենի 0.01% պարունակությամբ: Օգտակար տարրերի կորզումը 
հանքաքարից կկազմի 82%՝պղնիձ և 60%՝մոլիբդեն [2]: 

Թեղուտ ՓԲԸ-ն հանքի կառուցման օրից վճարել է պետական հարկ` 
տասնյակ միլիարդ դրամի չափով, իսկ 2016 թվականին ՀՀ 1000 խոշորագույն 
հարկատուների ցուցակում գերազանցել է Զանգեզուրի պղինձ-մոլիբդենային 
կոմբինատին` վճարելով 4.2 մլրդ դրամ ավել հարկ[6]: 

 
ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    1. 1. 1. 1. ԹեղուտԹեղուտԹեղուտԹեղուտ    ՓԲՓԲՓԲՓԲԸԸԸԸ    վճարածվճարածվճարածվճարած    հարկերնհարկերնհարկերնհարկերն՝ ՝ ՝ ՝ ըստըստըստըստ    տարիներիտարիներիտարիներիտարիների    

Տարի 2013 2014 2015 2016 

Մլրդ դրամ 1.6 3.2 4.6 13.3 
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Շամլուղի պղինձ-կոլչեդանային հանքավայրը գտնվում է «Ալավերդի - 
Շամլուղ - Ախթալա» հանքային հանգույցի հյուսիսային մասում: Շամլուղի հան-
քավայրի երկրաբանական կառուցվածքը արտահայտված է միջին Յուրայի հա-
սակի հրաբխածին և հրաբխածին – նստվածքային ապարներով։ 

Հանքավայրը շահագործվում է անցած դարի երեսնական թվականներից: 
Անցումը բաց եղանակով արդյունահանման սկսվել է 2002 թ-ից՝ որոշակի ընդհա-
տումներով: Հանքավայրի արտադրողականությունը հաստատված է 400000 տ, 
սակայն որոշ խնդիրների հետևանքով այս ցուցանիշին չեն հասել: Ավելին, որոշ 
տարիների արդյունահանումը նվազել է մինչև 50000 տ, որը բավական փոքր ցու-
ցանիշ է բաց եղանակով հանաքավայրի շահագործման համար: Ներկայումս 
հանքի պահպանված պաշարները գումարային առումով կազմում են շուրջ 850 
մլն ԱՄՆ $: 

Հանքաքարը հարստացվում է Ախթալայի հարստացուցիչ ֆաբրիկայում: Մե-
տաղների կորզումը ապահովում է բարձր ցուցանիշներ` պղինձը, ցինկը, կապա-
րը` 90-95%, ոսկին` 55%, արծաթը` 60%: Բարձր կորզման պարագայում առաջա-
նում են պղնձի և կապար-ցինկի խտանյութեր: Նշված արտադրանքները հիմնա-
կանում արտահանվում են, իսկ պղնձի խտանյութը պարբերաբար գնվում է Ալա-
վերդու պղնձաձուլարանի կողմից [4]: 

Արմանիսի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրը վարչական տեսակետից 
գտնվում է ՀՀ Լոռու մարզում՝ Ստեփանավան քաղաքից՝ 5 կմ, իսկ Արմանիս 
գյուղից՝ 1.5 կմ դեպի արևմուտք։ 

Ըստ կազմի և առաջացման պայմանների, հանքավայրը դասվում Է բազմա-
մետաղային ֆորմացիային`ոսկու և արծաթի պարունակություններով։ 

Արմանիսի ոսկի – բազմամետաղային հանքավայրի լրահետախուզումը 
սկսվել է 2007 թ-ից: Լրահետախուզման արդյունքում հաստատվել է հանքաքարի 
18 մլն տոննա պաշար: Հանքավայրի կորզվող մետաղների ընդհանուր արժեքը 
գնահատվում է 3,5 մլրդ ԱՄՆ դոլլար [3]: 

Արմանիսի հանքավայրն ակտիվ շահագործվել է 2010թ-ից` բացառապես 
բաց եղանակով: Հանքաքարը հարստացվել է նախօրոք կառուցված հարստացու-
ցիչ ֆաբրիկայում, որն աշխատում է ֆլոտացիոն տեխնոլոգիայով: Ֆաբրիկայի 
արտադրական հզորությունը կազմում է տարեկան 800000 տ: Ներկայումս հան-
քավայրը չի շահագործվում [3]: 

Այսպիսով, միայն մետաղական հանքավայրերի մասով Լոռու մարզի պա-
շարները գնահատվում են շուրջ 20 մլրդ ԱՄՆ դոլլար: 

Զարգացած հանքարդյունաբերությունը մարզում առաջացնում է նաև լուրջ 
բնապահպանական խնդիրներ: Միայն Թեղուտի հանքավայրում օտարվել է 540 
հա հողատարածք, որից 360 հա միայն անտառային ֆոնդից: Քիչ չեն կորուստները 
նաև Շամլուղի, Արմանիսի, Մղարտի հանքավայրերի հողային տարածքներում:  

Պոչամբարներից հոսող ջրերը, հարստացված քիմիական ռեագենտներով և 
մետաղներով, աղտոտում են Ախթալա, Դեբեդ, Դեղին, Շնող գետերը: Պղնձի, կա-
պարի, ծծմբի պարունակությունները 2-3 անգամ գերազանցում են սահմանային 
թույլատրելի խտությունը գետերում: 

Ալավերդու պղնձաձուլարանում արտանետվող վնասակար գազերի ֆիլտ-
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րում չի իրականացվում: Քաղաքում շատացել է շնչառական, ալերգետիկ, օնկոլո-
գիական հիվանդություններով տառապող մարդկանց քանակը, որը հարցականի 
տակ է դնում հանքարդյունաբերության արդյունավետությունը մարզում:  

Խորհրդային տարիներին ներկայիս Լոռու մարզն ընդգրկող քաղաքներում, 
շրջաններում առկա էին արդյունաբերական հզոր համալիրներ: Արդյունաբերա-
կան արտադրանքի ծավալը հասնում էր 1.1 միլիարդ ռուբլու: Արդյունաբերական 
համալիրում աշխատում էր ավելի քան 53 հազար մարդ, որից միայն 30 հազարից 
ավելին` Վանաձոր քաղաքում [7]: 

Այժմ մարզի արդյունաբերական համալիրում, ըստ արտադրության ծավալի, 
արդյունաբերական ներուժը կենտրոնացված է Թումանյանի տարածաշրջանում, 
Վանաձորում գործում է մոտ 50 ձեռնարկություն՝շուրջ 2500 աշխատողներով:  

Ներկա պահին, Լոռու մարզի տնտեսության առաջատար ոլորտը շարունա-
կում է մնալ արդյունաբերությունը: Չնայած համաշխարհային ֆինանսական 
ճգնաժամի ազդեցությանը՝ ոլորտն իր ցուցանիշներով եղել է ամենակայունը և 
զարգացման միտումներ ցուցաբերողը:  

 2010-2013 թվականներին մարզի արդյունաբերության ոլորտում կատարվել 
են խոշոր ներդրումներ (2013թ. 1-ին կիսամյակը ներառյալ` մոտ 120 միլիարդ 
դրամ), իսկ մինչև 2013 թվականի տարեվերջ կապիտալ ներդրումները հասցվել 
են շուրջ 151 միլիարդ դրամի: 

Արդյունաբերության ոլորտում կապիտալ ներդրումների մեծ մասն իրակա-
նացվել է «Վալլեքս» ընկերությունների խմբի մեջ ընդգրկված «Թեղուտ» ՓԲԸ-ում` 
մոտ 300.0 մլն ԱՄՆ դոլարի չափով և «Սագամար» ՓԲ ընկերության կողմից` 
շուրջ 12.0 մլն ԱՄՆ դոլարի չափով: Արդյունքում շահագործման են հանձնվել Ար-
մանիսի հանքավայրն ու կից կոմբինատը, բացվել են մոտ 400 նոր աշխատատե-
ղեր [2]: 

Ըստ արդյունաբերության հիմնական ճյուղերի և ենթաճյուղերի՝ վերջին 5 
տարիներին շարունակվում է մշակող արդյունաբերության գերակշռությունը:  

2010-2013 թվականներին լեռնահանքային արդյունաբերության ճյուղում 
իրականացված խոշոր ներդրումների արդյունքում մարզում կտրուկ աճել է հան-
քարդյունաբերության տեսակարար կշիռը՝ մոտ 7 անգամ միայն պղնձի խտանյու-
թի մասով, տարեկան միջին 100.0 հազար տոննայի, դրամական առումով՝ ավելի 
քան 50.0 մլրդ դրամի: 

Եթե ՀՀ ՀՆԱ-ն նվազում է արձանագրել վերջին տարիներին, ապա Լոռու 
մարզում՝ հակառակը, թռիչքային աճել է հատկապես հանքային արդյունաբերու-
թյունում[6]: 

 
Աղյուսակ 2. Լոռու մարզի արդյունաբերության ճյուղերը Աղյուսակ 2. Լոռու մարզի արդյունաբերության ճյուղերը Աղյուսակ 2. Լոռու մարզի արդյունաբերության ճյուղերը Աղյուսակ 2. Լոռու մարզի արդյունաբերության ճյուղերը ՀՆԱՀՆԱՀՆԱՀՆԱ----ումումումում    

Արդյունաբերության ճյուղերը, % 2014 2015 
Հանքագործություն և բացահանքերի 
շահագործում 

15,5 45,8 

Մշակվող արդյունաբերություն 72,6 43,8 
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Վերջին 5 տարվա կտրվածքով համաշխարհային շուկայում մետաղների 
գները նվազել էին, համապատասխանաբար, պղնձինը` 40%, մոլիբդենինը` 45%, 
ցինկինը` 35%, կապարինը` 37%, որը պայմանավորված էր գլոբալ տնտեսաքա-
ղաքական զարգացումներով: Գնանկումը վատ էր անդրադարձել նաև մարզի 
հանքարդյունաբերության վրա: Հատկանշական է այն, որ Արմանիսի ոսկի-բազ-
մամետաղային հանքավայրը ընդահատել էր գործունեությունը[4]: 

Ներկայումս համաշխարհային շուկայում մետաղների գնաճը բարձր դրա-
կան անդրադարձ է ունեցել ինչպես Լոռու մարզի, այնպես էլ ողջ հանրապե-
տության վրա:  

Դեկտեմբեր ամսվա համեմատ մետաղական գների աճը ունի հետևյալ 
պատկերը` 

 
ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    3. 3. 3. 3. ՄետաղներիՄետաղներիՄետաղներիՄետաղների    գներիգներիգներիգների    փոփոխությունըփոփոխությունըփոփոխությունըփոփոխությունը    10 10 10 10 ամսվաամսվաամսվաամսվա    կտրվածքովկտրվածքովկտրվածքովկտրվածքով    

Մետաղներ 01. 12.2016, $ 10. 09.2017, $ 

Cu, տ 5800 6710 

Mo, տ 15,250 17250 

Pb, տ 2150 2350 

Zn,տ 2550 3130 

Au, ունցիա 1215 1350 

Ag, ունցիա 16 18 
 
Մարզի հանքարդյունաբերության ոլորտում ներկա պահին ընգրկված են 

4000 աշխատողներ, որը վատ ցուցանիշ չէ: Անհրաժեշտ է հանքարդյունաբերու-
թյան նկատմամբ կիրառել նոր ռազմավարություն: Զարգացած երկրներում կան 
ներդրումային հիմնադրամներ (ֆոնդեր), որոնք ձևավորվել են հանքարդյունաբե-
րության եկամուտներից: Այդ երկրներում ընդերքի նկատմամբ հարկերը կազմում 
են ստացված շահույթի կեսը, իսկ որոշ օգտակար հանածոների մասով` 90%-ը 
(նավթ, գազ): Նման հիմնադրամների ակտիվները ժամանակի ընթացքում թվա-
բանական պրոգրեսիայով աճել և կազմում են տասնյակ միլլիարդ ԱՄՆ դոլլար: 

Այդ հիմնադրամներն ունեն հետևյալ կառուցվածքը՝ 
● սեփական օրենսդրություն 
● ներդրումների իրականացման ռազմավարություն 
● անկախ են, ունեն ոչ պետական կառավարման խորհուրդ 
● այլ տեսակի գործունեություն չեն իրականացնում 
● կառավարման խորհրդում չեն ընդգրկվում նրանց կազմում եղած ձեռնար-

կությունների կառավարիչները, աուդիտորները և այլն: 
2016 թ-ին Լոռու մարզի լեռնահանքային ձեռնարկությունները վճարել են 

30մլն $ հարկ, որը ստացված շահույթի 25% չի գերազանցում: Եթե զարգացած 
երկրների օրինակով մարզում հիմնվի նման հիմնադրամ, կուտակվի հանքարդ-
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յունաբերությունից ստացված շահույթի 20-25% -ը և ուղղվի Լոռու մարզի տնտե-
սության զարգացմանը (ստեղծելով նոր աշխատատեղեր, ինովացիոն ձեռնարկու-
թյուններ), ապա 15-20 տարում հնարավոր է ապահովել այնքան աշխատեղեր, 
որքան ընդգրկված են հանքարդյունաբերությունում:  

Մարզում անհրաժեշտ է կառուցել նոր, ժամանակակից պղնձաձուլարան, 
որտեղ հնարավոր կլինի ստանալ մաքուր պղինձ, ծծմբաթթու, ծծումբ, պղնձար-
ջասպ, թափոններից կորզել ոսկին, արծաթը և ամենակարևորը, զգալի կրճատել 
ծխի արտահոսքը, որը Ալավերդի քաղաքում լուրջ բնապահպանական խնդիրներ 
է առաջացնում: Ֆաբրիկային կից կարելի է հիմնել փոքր ցեխեր` ստացված ապ-
րանքների պահեստավորման, փաթեթավորման համար, որը հավելյալ աշխա-
տատեղեր կստեղծի:  

Անհրաժեշտ է մեծացնել առողջապահությանը տրամադրվող գումարների 
ծավալը, մասնավորապես՝ ավելացնել ժամանակակից ախտորոշիչ լաբորատո-
րիաներով հիվանդանոցների հիմնումը: 

Բնապահպանական տեսանկյունից՝ անհրաժեշտ է մարզում գործող պոչամ-
բարներից արտահոսող աղտոտված ջրերի հնարավոր ֆիլտրումը ժամանակակից 
մաքրման կայանների ստեղծմամբ: Հնարավորինս մեծացնել կանաչ տարածքնե-
րը մարզում, արգելել անտառահատման երևույթները:  

Այսպիսով, հանքարդյունաբերությունը Լոռու մարզի տնտեսության առաջա-
տար ճյուղն է, իսկ արդյունաբերության՝ հիմնական մասը: Նրանից ստացված 
եկամուտները ունակ են լուծելու մարզում ծառացած տնտեսական, առողջապա-
հական, սոցիալական, բնապահպանական և այլ խնդիրներ:  
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тектоническая зона, Сомхето-Карабахская зона, флотация, концентрат, технология  

В статье рассматривается значение горной промышленности в экономике 
Лорийской области, возможности прогресса и частичное использование доходов в 
сфере других отрослей. Горная промышленность составляет основную часть 
промышленности области. В данный момент в ее рамках создано 4000 рабочих 
мест. Но эта отрасль экономики создала и огромные экологические проблемы. 
Было уничтожено несколько сотен гектаров сельскохозяйственных угоди и лес, 
реки загрязнены химикатами и тяжелыми металлами. От выбросов вредных газов 
Алавердского металлургического завода вырос уровень сердечно-дыхательных, 
аллергических и онкологических заболеваний.  
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SUMMARY 
KeyKeyKeyKey    words:words:words:words: exploitation, mining industry, structural-tectonic zone, Somkheto-

Karabakh zone, flotation, concentrate, technology 
The article highlights the sizes of the Lori region mining industry and its role in 

the GDP. Currently the proportion of the mining industry makes up more than the half 
of the region-wide industry. 4000 jobs have been created within its frameworks and it 
has the tendency to increase. But this branch of economy causes serious environmental 
problems. A few hundred hectares of agricultural lands were destroyed in the region; 
rivers are polluted with heavy metals and chemicals.  

 
 
 
 
 
 
 

        


