
 
 

Golder, Golder Associates and the GA globe design are trademarks of Golder Associates Corporation 

 
 
 

ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ ՎՏԱՆԳԻ 

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ՍԵՅՍՄԻԿ 

ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի տեղամաս, 

Հայաստան 

 
 
 
 
 
 
 
 

Պատվիրատու՝  Լիդիան Ինթերնեյշնլ Լիմիթեդ 

հասցեն` Միացյալ Թագավորություն,  

  Չենլ Այլենդս, Սենթ Հեյլեր, Ջերսի JE2 4ZJ  

  Չարլզ Հաուզ, առաջին հարկ 

 
 
 
 
 

Կատարող՝  Գոլդեր Ասոշիեյթս Ինք.  

ԱՄՆ, Կալիֆորնիա 92602  

  Իրվին Քոմերս 230, տուն 200 
 
 
 
 
 

Համակատարողներ՝ SGS Metcon/KD Engineering 

ԱՄՆ, Արիզոնա, Տուքսոն 85743, Նորթ Բիզնես Փարք 

Դրայվ 7701  

 

Ուորդել Արմսթրոնգ Ինթերնեյշնլ  

Միացյալ Թագավորություն, TR3 6H, Թրութո, Ուիլ 

Ջեյն, Բալդու 
 
 
 
 

2014թ. ապրիլի 18 1138159714 002 R1 Rev0 

 

ՀԱ
Շ

Վ
Ե

ՏՎ
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

 



 

Ապրիլ 2014թ. ES-1 1138159714 002 R1 Rev0 

 

 

C:\Users\Artur Pepanyan\Desktop\New folder (2)\1138159714 002 R1 Rev0 LydianAmulsarSeismicParameters 10APR14_arm.docx  

ՀԱԿԻՐՃ ՆԿԱՐԱԳԻՐ   

«Լիդիան ինթերնեյշնլ» ընկերությունն իրականացնում է Կենտրոնական Հայաստանի բարձրալեռնային 

գոտում գտնվող Ամուլսարի ոսկու հանքավայրի շահագործման ծրագրի տեխնիկատնտեսական 

հիմնավորում (ՏՏՀ): Ամուլսարի հանքավայրը գտնվում է լեռնային, երկրաբանական առումով բարդ և  

սեյսմաակտիվ տարածաշրջանում` Արաբական և Եվրասիական սալերի սահմանային գոտում: 

Արաբական սալի դեպի հյուսիս տեղաշարժը և դրա բախւմը Եվրասիական սալի հետ շարունակաբար 

առաջացրել է երկրակեղևի դեֆորմացիաներ, որոնք արտահայտվել են ակտիվ խզումներով և 

ծալքավորումներով, հրաբուխների պարբերական ժայթքումներով և ավերիչ երկրաշարժերով: 

Հայաստանի պատմական գրառումները վկայում են այն մասին, որ տարածաշրջանում վերջին 900 

տարիների ընթացքում եղել են առնվազն երեք ուժեղ կամ շատ ուժեղ երկրաշարժեր: 

Ամուլսարի ոսկու հանքավայրի տարածքի սեյսմիկ վտանգի հավանականային և դետերմինացված 

վերլուծության համար օգտագործվել է 53 առանձին սեյսմիկ օջախներ պարունակող սեյսմատեկտոնիկ 

մոդել: Փամբակ-Սևան-Սյունիք խզվածքի 4-րդ սեգմենտը (ՓՍՍԽ4), որը գտնվում է Ամուլսարի 

հանքավայրից 10 կմ դեպի հյուսիս, բավականին մեծացնում է այդ տարածքի սեյսմիկ ռիսկայնությունը: 

ՓՍՍԽ4 ի տեղաշարժման միջին տարեկան արագությունը կազմում է 0.80 ± 0.4 մմ/տարի, սակայն 

եղած տեղեկությունների համաձայն (վերջին 10,000 տարիների ընթացքում) այդ տեղաշարժը որևէ 

խոշոր երկրաշարժի պատճառ չի դարձել: 

Սեյսմիկ վտանգի վերլուծություններն իրականացվել են կույտային տարրալվացման հրապարակի, 

ջարդիչ կայանի, երկրորդային մանրացման հանգույցի, դատարկ ապարների լցակույտի և բացահանքի 

տարածքների համար: Հավանականային վերլուծությունները հանգեցրեցին այս հետևություններին. 

475 տարվա պարբերականություն`0.10 – 0.11 g գրունտի առավելագույն արագացման (ԳԱԱ) և 2475 

տարվա պարբերականություն` 0.20 – 0.24 g ԳԱԱ-ի և «B» դասի գրունտի դեպքում: Դետերմինացված 

վերլուծությունների համաձայն, ԳԱԱ-ի միջին արժեքները բոլոր չորս տարածքներում ընկած են 0.21 g 

– 0.28 g միջակայքում: Դետերմինացված վերլուծությունների համաձայն, ԳԱԱ-ի 84-րդ պրոցենտիլ 

արժեքները բոլոր չորս տարածքներում ընկած են 0.36 g – 0.48 g միջակայքում: 

Հանքաքարի ջարդիչ կայանի տարածքի համար առաջարկվող սեյսմիկ պարամետրերը «2009 IBC-ASCE 

7-05» դասակարգման համաձայն հավասար են 057 g-ի (SS) և 0.17 g-ի (S1) առավելագույն հնարավոր 

երկրաշարժի (ԱՀԵ) համար: Ամուլսարի հանքավայրի տեղամասի համար առաջարկվում է երկար 

անցումային ժամանակահատված (ԱԺ)` 12 վ: 
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Աղյուսակ 5-8 Բաշխման արդյունքները 475 տարվա կտրվածքով Կենտրոնական Հայաստանի  

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի տեղամասի դատարկ ապարների 
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նախնական մանրացման արտադրամասի տարածքում՝ կրկնման սահմանված 

պարբերականության դեպքում 1 ...................................................................................... 35 
Աղյուսակ 5-15 ԳԱԱ-ն և սպեկտրալ արագացումները (հինգ տոկոսով մարված) հանքաքարի 

երկրորդային մանրացման արտադրամասի տարածքում՝ կրկնման 
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Գծապատկերների ցանկ 

Նկար 1 Պատմական երկրաշարժեր, Ամուլսարի հանքավայր 

Նկար 2 Պատմական երկրաշարժեր և խզվածքային օջախներ, Ամուլսարի հանքավայր 

Նկար 3 Պատմական երկրաշարժերի աղբյուրը և ուժգնությունը, Ամուլսարի հանքավայր 

Նկար 4 ԳԱԱ, 0.2 վրկ և 1 վրկ Սպեկտրալ արագացման վտանգի կորերը – Կույտային 

տարրալվացման հրապարակ, Ամուլսարի հանքավայր 

Նկար 5 ԳԱԱ, 0.2 վրկ և 1 վրկ Սպեկտրալ արագացման վտանգի կորերը – Հանքաքարի 

նախնական մանրացման արտադրամաս, Ամուլսարի հանքավայր 

Նկար 6 ԳԱԱ, 0.2 վրկ և 1 վրկ Սպեկտրալ արագացման վտանգի կորերը – Հանքաքարի 

երկրորդային մանրացման արտադրամաս, Ամուլսարի հանքավայր 

Նկար 7 ԳԱԱ, 0.2 վրկ և 1 վրկ Սպեկտրալ արագացման վտանգի կորերը – Դատարկ 

ապարների լցակույտ, Ամուլսարի հանքավայր 

Նկար 8 ԳԱԱ, 0.2 վրկ և 1 վրկ Սպեկտրալ արագացման վտանգի կորերը – Բացահանք 

Ամուլսարի հանքավայր 

Նկար 9 Համարժեք վտանգ, Հորիզոնական արագացման արձագանքի սպեկտրեր – Կույտային 

տարրալվացման հրապարակ, Ամուլսարի հանքավայր 

Նկար 10 Համարժեք վտանգ, Հորիզոնական արագացման արձագանքի սպեկտրեր – 

Հանքաքարի նախնական մանրացման արտադրամաս, Ամուլսարի հանքավայր 

Նկար 11 Համարժեք վտանգ, Հորիզոնական արագացման արձագանքի սպեկտրեր – 

Հանքաքարի երկրորդային մանրացման արտադրամաս, Ամուլսարի հանքավայր 

Նկար 12 Համարժեք վտանգ, Հորիզոնական արագացման արձագանքի սպեկտրեր – Դատարկ 

ապարների լցակույտ, Ամուլսարի հանքավայր 

Նկար 13 Համարժեք վտանգ, Հորիզոնական արագացման արձագանքի սպեկտրեր – Բացահանք, 

Ամուլսարի հանքավայր 

Նկար 14 Առանձին սեյսմիկ օջախների գործոնը ԳԱԱ համար – Կույտային տարրալվացման 

հրապարակ, Ամուլսարի հանքավայր 

Նկար 15 Վտանգի բաշխումն ըստ ուժգնության և հեռավորության – 475 տարի ԳԱԱ – Կույտային 

տարրալվացման հրապարակ, Ամուլսարի հանքավայր 

Նկար 16 Վտանգի բաշխումն ըստ ուժգնության և հեռավորության – 475 տարի 0.2 վրկ 

սպեկտրալ արագացում – Կույտային տարրալվացման հրապարակ, Ամուլսարի 

հանքավայր 

Նկար 17 Վտանգի բաշխումն ըստ ուժգնության և հեռավորության – 475 տարի 1.0 վրկ 

սպեկտրալ արագացում – Կույտային տարրալվացման հրապարակ, Ամուլսարի 

հանքավայր 

Նկար 18 Վտանգի բաշխումն ըստ ուժգնության և հեռավորության – 2475 տարի ԳԱԱ – 

Կույտային տարրալվացման հրապարակ, Ամուլսարի հանքավայր 

Նկար 19 Վտանգի բաշխումն ըստ ուժգնության և հեռավորության – 2475 տարի 0.2 վրկ 

սպեկտրալ արագացում – Կույտային տարրալվացման հրապարակ, Ամուլսարի 

հանքավայր 

Նկար 20 Վտանգի բաշխումն ըստ ուժգնության և հեռավորության – 2475 տարի 1.0 վրկ 

սպեկտրալ արագացում – Կույտային տարրալվացման հրապարակ, Ամուլսարի 

հանքավայր 
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Նկար 21 Վտանգի բաշխումն ըստ ուժգնության և հեռավորության – 475 տարի ԳԱԱ – 

Հանքաքարի նախնական մանրացման արտադրամաս, Ամուլսարի հանքավայր 

Նկար 22 Վտանգի բաշխումն ըստ ուժգնության և հեռավորության – 475 տարի 0.2 վրկ 

սպեկտրալ արագացում – Հանքաքարի նախնական մանրացման արտադրամաս, 

Ամուլսարի հանքավայր 

Նկար 23 Վտանգի բաշխումն ըստ ուժգնության և հեռավորության – 475 տարի 1.0 վրկ 

սպեկտրալ արագացում – Հանքաքարի նախնական մանրացման արտադրամաս, 

Ամուլսարի հանքավայր 

Նկար 24 Վտանգի բաշխումն ըստ ուժգնության և հեռավորության – 2475 տարի ԳԱԱ – 

Հանքաքարի նախնական մանրացման արտադրամաս, Ամուլսարի հանքավայր 

Նկար 25 Վտանգի բաշխումն ըստ ուժգնության և հեռավորության – 2475 տարի 0.2 վրկ 

սպեկտրալ արագացում – Հանքաքարի նախնական մանրացման արտադրամաս, 

Ամուլսարի հանքավայր 

Նկար 26 Վտանգի բաշխումն ըստ ուժգնության և հեռավորության – 2475 տարի 1.0 վրկ 

սպեկտրալ արագացում – Հանքաքարի նախնական մանրացման արտադրամաս, 

Ամուլսարի հանքավայր 

Նկար 27 Վտանգի բաշխումն ըստ ուժգնության և հեռավորության – 475 տարի ԳԱԱ – 

Հանքաքարի երկրորդային մանրացման արտադրամաս, Ամուլսարի հանքավայր 

Նկար 28 Վտանգի բաշխումն ըստ ուժգնության և հեռավորության – 475 տարի 0.2 վրկ 

սպեկտրալ արագացում – Հանքաքարի երկրորդային մանրացման արտադրամաս, 

Ամուլսարի հանքավայր 

Նկար 29 Վտանգի բաշխումն ըստ ուժգնության և հեռավորության – 475 տարի 1.0 վրկ 

սպեկտրալ արագացում – Հանքաքարի երկրորդային մանրացման արտադրամաս, 

Ամուլսարի հանքավայր 

Նկար 30 Վտանգի բաշխումն ըստ ուժգնության և հեռավորության – 2475 տարի ԳԱԱ – 

Հանքաքարի երկրորդային մանրացման արտադրամաս, Ամուլսարի հանքավայր 

Նկար 31 Վտանգի բաշխումն ըստ ուժգնության և հեռավորության – 2475 տարի 0.2 վրկ 

սպեկտրալ արագացում – Հանքաքարի երկրորդային մանրացման արտադրամաս, 

Ամուլսարի հանքավայր  

Նկար 32 Վտանգի բաշխումն ըստ ուժգնության և հեռավորության – 2475 տարի 1.0 վրկ 

սպեկտրալ արագացում – Հանքաքարի երկրորդային մանրացման արտադրամաս, 

Ամուլսարի հանքավայր 

Նկար 33 Վտանգի բաշխումն ըստ ուժգնության և հեռավորության – 475 տարի ԳԱԱ – Դատարկ 

ապարների լցակույտ, Ամուլսարի հանքավայր 

Նկար 34 Վտանգի բաշխումն ըստ ուժգնության և հեռավորության – 475 տարի 0.2 վրկ 

սպեկտրալ արագացում – Դատարկ ապարների լցակույտ, Ամուլսարի հանքավայր 

Նկար 35 Վտանգի բաշխումն ըստ ուժգնության և հեռավորության – 475 տարի 1.0 վրկ 

սպեկտրալ արագացում – Դատարկ ապարների լցակույտ, Ամուլսարի հանքավայր 

Նկար 36 Վտանգի բաշխումն ըստ ուժգնության և հեռավորության – 2475 տարի ԳԱԱ – Դատարկ 

ապարների լցակույտ, Ամուլսարի հանքավայր 

Նկար 37 Վտանգի բաշխումն ըստ ուժգնության և հեռավորության – 2475 տարի 0.2 վրկ 

սպեկտրալ արագացում – Դատարկ ապարների լցակույտ, Ամուլսարի հանքավայր 

Նկար 38 Վտանգի բաշխումն ըստ ուժգնության և հեռավորության – 2475 տարի 1.0 վրկ 

սպեկտրալ արագացում – Դատարկ ապարների լցակույտ, Ամուլսարի հանքավայր 

Նկար 39 Վտանգի բաշխումն ըստ ուժգնության և հեռավորության – 475 տարի ԳԱԱ – 

Բացահանք, Ամուլսարի հանքավայր 

Նկար 40 Վտանգի բաշխումն ըստ ուժգնության և հեռավորության – 475 տարի 0.2 վրկ 

սպեկտրալ արագացում – Բացահանք, Ամուլսարի հանքավայր  
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Նկար 41 Վտանգի բաշխումն ըստ ուժգնության և հեռավորության – 475 տարի 1.0 վրկ 

սպեկտրալ արագացում – Բացահանք, Ամուլսարի հանքավայր  

Նկար 42 Վտանգի բաշխումն ըստ ուժգնության և հեռավորության – 2475 տարի ԳԱԱ – 

Բացահանք, Ամուլսարի հանքավայր 

Նկար 43 Վտանգի բաշխումն ըստ ուժգնության և հեռավորության – 2475 տարի 0.2 վրկ 

սպեկտրալ արագացում – Բացահանք, Ամուլսարի հանքավայր  

Նկար 44 Վտանգի բաշխումն ըստ ուժգնության և հեռավորության – 2475 տարի 1.0 վրկ 

սպեկտրալ արագացում – Բացահանք, Ամուլսարի հանքավայր  

Նկար 45 Դետերմինացված վերլուծություն, Հորիզոնական արագացման արձագանքի 

սպեկտրեր – Կույտային տարրալվացման հրապարակ 

Նկար 46 Դետերմինացված վերլուծություն, Հորիզոնական արագացման արձագանքի 

սպեկտրեր – Հանքաքարի նախնական մանրացման արտադրամաս 

Նկար 47 Դետերմինացված վերլուծություն, Հորիզոնական արագացման արձագանքի 

սպեկտրեր – Հանքաքարի երկրորդային մանրացման արտադրամաս 

Նկար 48 Դետերմինացված վերլուծություն, Հորիզոնական արագացման արձագանքի 

սպեկտրեր – Դատարկ ապարներիլցակույտ 

Նկար 49 Դետերմինացված վերլուծություն, Հորիզոնական արագացման արձագանքի 

սպեկտրեր – Բացահանք 
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1.0 ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Սույն տեխնիկական հաշվետվությունում ներկայացվում են Կենտրոնական Հայաստանի 

բարձրալեռնային գոտում գտնվող Ամուլսարի հանքավայրի շահագործման նախագծի համար 

իրականացված սեյսմիկ վտանգի գնահատման արդյունքները և սեյսմիկ վտանգի վերլուծության 

համար առաջարկվող պարամետրերը: Պատվիրատուի պահանջով վերլուծություններն իրականացվել 

են ապագա հանքաարդյունաբերական համալիրի հետևյալ հիմնական ենթակառուցվածքների 

համար` կույտային տարրալվացման հրապարակի (ԿՏՀ), հանքաքարի նախնական և երկրորդային 

մանրացման կայանի, փոխակրիչային համակարգի, դատարկ ապարների լցակույտի և բացահանքի 

տեղամասերի համար: Շինությունների և արտադրական այլ կառույցների նախագծման համար 

առաջարկվող սեյսմիկ վերլուծության պարամետրերը համապատասխանում են «2009 IBC», 

ամերիկյան «ASCE 7-05» և «2009 IBC-ASCE 7-05» ստանդարտներին: Ներկայացվել են նաև 

արձագանքման սպեկտրերը 475 տարվա պարբերականությամբ 5% թուլացող արագացմամբ 

առավելագույն հավանական երկրաշարժի (ԱՀԵ) համար: 

 

1.1 Նախապատմություն 

«Լիդիան Ինթերնեյշնլ» ընկերություն շարունակում է Կենտրոնական Հայաստանի բարձրալեռնային 

գոտում գտնվող Ամուլսարի հանքավայրի շահագործման ծրագրի տեխնիկատնտեսական 

հիմնավորման (ՏՏՀ) գործընթացը: Ծրագրով նախատեսվում է կառուցել բացահանք, կույտային 

տարրալվացման հրապարակ և  ոսկու կորզման արտադրամաս էպիթերմալ, բարձր 

սուլֆիդայնությամբ այդ հանքավայրի շահագործման համար: 2008 թվականի նոյեմբերին Գոլդեր 

ասոշիեյթս ինքորփորեյթիդ (այսուհետ` Գոլդեր) և Էս Ջի Էս Մետքոն/Քեյ Դի Էնջինիըրինգ» (այսուհետ` 

SGS) ընկերությունները համատեղ իրականացրեցին նախնական (մինչնախագծային) 

ուսումնասիրություն կույտային տարրալվացման հրապարակի (ԿՏՀ) և կորզման արտադրամասի 

կառուցման համար (տես «Գոլդեր 2008» հաշվետվությունը): Նախնական սեյսմիկ վերլուծության 

շրջանակներում «Գոլդեր 2008»-ի մեջ ներառվել էին միջազգային և հայկական աղբյուրներից ստացված 

պատրաստի տվյալներ: 475 տարվա պարբերականությամբ հորիզոնական գրունտի առավելագույն 

արագացման (ԳԱԱ) 0.4-0.5 g արժեքը («Գոլդեր 2008», նկար 2) ստացվել է «Գլոբալ սեյսմիկ վտանգի 

գնահատման ծրագրի» (ԳՍՎԳԾ) կողմից պատրաստված քարտեզների հիման վրա: Հայաստանի 

Հանրապետության սեյսմիկ գոտիավորման քարտեզի համաձայն («Գոլդեր 2008», նկար 2) Ամուլսարի 

տարածքում առավելագույն հորիզոնական արագացումը կազմում է 0.3 g իսկ պարբերականությունը` 
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5,000 տարի (500 տարում չկրկնվելու հավանականությունը` 90%): Հայկական աղբյուրներից ստացված 

սեյսմիկ վտանգի գնահատականներն զգալիորեն ավելի ցածր են, քան ԳՍՎԳԾ-ինը: 

Տեխնիկատնտեսական հիմնավորման մակարդակով դաշտային աշխատանքները, ինչպես նաև 

հանգույցների տեղադիրքի գնահատումը Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի համար ավարտվեցին 2011 

թվականի աշնանը: Այդ աշխատանքների հիմնական նպատակն էր տեղում պարզել ապագա 

հանքաարդյունաբերական համալիրի հիմնական ենթակառուցվածքների` ԿՏՀ-ի, հանքաքարի 

նախնական և երկրորդային մանրացման կայանի, դատարկ ապարների լցակույտի և բացահանքի 

տեղաբաշխման լավագույն տարբերակը: 2011թ. նոյեմբերի դրությամբ (KDE հատակագիծ թիվ 00-G-001 

P5) ԿՏՀ-ն առաջարկվում էր կառուցել բաց հանքից 4 կմ դեպի արևելք, Որոտան գետի ձախ ափին: 

Դատարկ ապարների լցակույտն առաջարկվում էր տեղադրել բաց հանքից մոտ 5 կմ դեպի հյուսիս, իսկ 

հանքաքարի մանրացման արտադրամասը` մոտ 2 կմ դեպի հյուսիս, Ամուլսարի արևելյան լանջերին: 

Հանքաարդյունաբերական համալիրի հիմնական կառուցվածքների կոորդինատները, որոնք հիմք են 

ընդունվել սույն ուսումնասիրության համար, ներկայացված են ստորև, աղյուսակ 1.1-ում: Գոլդեր 

ընկերությունը կատարեց սեյսմիկ վտանգի գնահատում և նախնական արդյունքները 2012թ. 

փետրվարի 6-ին Տեխնիկական հուշագրի տեսքով ներկայացրեց Լիդիան ընկերությանը: 2012թ. 

մարտին Գոլդերը կազմես սեյսմիկ վտանգի գնահատման ամբողջական հաշվետվությունը: 

Արդյունքում փոխվեց հանքի հիմնական ենթակառուցվածքների տեղադիրքը, և 2013թ. հուլիսին 

Գոլդերը ներկայացրեց արդեն թարմացված սեյսմիկ ցուցանիշները (Գոլդեր 2013թ.): 2013թ. փոփոխված 

տարբերակում կիրառվել էր Գոլդերի սեյսմիկ վտանգի նույն մոդելը: 

Գոլդերի կողմից իրականացվող աշխատանքների արդյունքում (2013թ.) փոխվեց հանքի 

ենթակառուցվածքների տեղադիրքը: 2014թ. փոփոխված այս տարբերակը ներկայացնում է փոփոխված 

ենթակառուցվածքների տեղամասի սեյսմիկ ցուցանիշները: Սեյսմիկ պարամետրերի փոփոխված 

տարբերակում օգտագործում է երկրաշարժերի թարմացված կատալոգը և խախտման սահքի միջին 

գործակցի փոփոխված հաշվարկները: Բացահանքերի համար առաջարկվող տեղադիրքերը մնում են 

անփոփոխ: Ստորև աղյուսակ 1-1-ում ներկայացվում են սեյսմիկ վտանգի այս ուսումնասիրության մեջ 

գնահատված հանքի հիմնական ենթակառուցվածքների կոորդինատները: 

Աղյուսակ 1-1 Նախատեսվող ենթակառուցվածքների տեղամասերի կենտրոնական կետերի 

կոորդինատները 

Տեղամասի անվանումը 

Լայնություն 

(հյուսիսային) 

Երկայնություն 

(արևելյան) 

Կույտային տարրալվացման հրապարակ (ԿՏՀ) 39.737622 45.622191 
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Դատարկ ապարների լցակույտ (ԴԱԼ) 39.764868 45.701468 

Նախնական ջարդիչ 39.752518 45.714631 

Երկրորդային/երրորդային ջարդիչ 39.759636 45.696417 

Բացահանք 39.723647 45.718601 

Սույն հաշվետվության մեջ ներկայացված սեյսմիկ պարամետրերն ըստ տեղամասերի 

համապատասխան են սեյսմիկ հետազոտության և Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի տեղամասի 

նախագծի համար: Անհրաժեշտ է նշել, որ մեր հետազոտություններից հետո նախնական մանրացման 

կայանը տեղափոխվեց դեպի 39.7553N և 45.7055E: Նախնական ջարդիչ կայանի արդյունքները 

ներկայացված են Աղյուսակ 1-1-ում: Մենք մեկ հետազոտություն կատարեցինք նոր տեղադիրքի 

համար (39.7553N և 45.7055E) և սպեկտրալ արագացman շեղումը կազմում էր ավելի քիչ, քան 1%: 

Ուստի որոշեցինք նոր տեղադիրքի համար կատարել  վերլուծությունների մի ամբողջ լրակազմ, իսկ 

այստեղ ներկայացված արդյունքները կարող են օգտագործվել նոր տեղադիրքում  (39.7553N և 

45.7055E) նախնական ջարդիչ կայանի  նախագծման համար: 

1.2 Աշխատանքների ծավալները 

Գոլդերի կողմից առաջարկված աշխատանքները և դրանց ծավալները ներկայացվել են Լիդիանին 

ներկայացված առաջարկի վերաբերյալ 2011թ. օգոստոսի 5-ի թիվ 113-81597FS.230 գրության մեջ: Այդ 

առաջարկով նախատեսվում են սեյսմիկ վտանգի ինչպես հավանականային այնպես էլ 

դետերմինացված վերլուծություններ երկրաշարժի դեպքում հանքաարդյունաբերական համալիրի 

հիմնական ենթակառուցվածքների տարածքներում գրունտի տատանումները գնահատելու համար: 

Գոլդեր ընկերությունը իր 2013թ. հաշվետվության մեջ ներառել էր ԿՏՀ և ջարդիչ կայանի նոր 

տեղադիրքերը: Սույն հաշվետվությունում ներառված Ամուլսարի ոսկու ծրագրի տեղամասերի համար 

սեյսմիկ պարամետրերը մշակելու նպատակով Գոլդերը կատարել է հետևյալ առաջադրանքները: 

 Տվյալներ են հավաքվել տարածաշրջանում տեկտոնական ակտիվության, երկրակեղևի 

խոշոր խզվածքների տեղաբաշխման և ակտիվության, ինչպես նաև նախկինում տեղի 

ունեցած ու տեղական և միջազգային մատյաններում գրանցված երկրաշարժերի 

վերաբերյալ, 

 Ակտիվ խզվածքների տեղաբաշխման և նախկինում տեղի ունեցած երկրաշարժերի 

վերաբերյալ տվյալների հիման վրա սահմանվել են սեյսմիկ օջախների գոտիները. 

 Ուսումնասիրվել է երկրակեղևի խզվածքներով պայմանավորված երկրաշարժերի թվի 

և ուժգնության հարաբերակցությունը գրունտի տատանումների մարման 

պարբերությանը: Ուսումնասիրությունը ներառել է «հաջորդ սերնդի մարող 

տատանումները» (ՀՍՄՏ) և դրանց հետ կապված այն հարաբերակցությունները, 
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որոնք կարող են կիրառվել երկրաշարժերի դեպքում գրունտի տատանումների 

մարման դինամիկան կանխատեսելու համար. 

 Սեյսմիկ վտանգի հավանականային վերլուծության հիման վրա «EZ-FRISK 7.62» ի 

(«Risk Engineering, 2012») օգտագործմամբ մշակվել են երկրաշարժի դեպքում 

գրունտի տատանումների տեղայնացված կորերը. 

 Յուրաքանչյուր տարածքի համար հաշվարկվել են գրունտի հորիզոնական 

արագացման առավելագույն արժեքները` 0.2 վրկ և 1.0 վրկ (հինգ տոկոսով մարող) 

475 տարվա և 2475 տարվա կրկնման պարբերականությամբ. 

 ԿՏՀ և ԴԱԼ տեղամասերի համար դետերմինացված մեթոդով գնահատվել են գրունտի 

տատանումները երկրաշարժի դեպքում. 

 «2009 IBC-ASCE 7-05» ստանդարտով և «B» դասի գրունտի համար գնահատվել են SS 

և S1 սեյսմիկ պարամետրերը կամ առավելագույն հնարավոր երկրաշարժը (ԱՀԵ) 

անցումային երկար պարբերության դեպքում. 

 Նախկինում կատարված հորատման աշխատանքների արդյունքների ու «2009 IBC-

ASCE 7-05» ստանդարտի հիման վրա հանքաքարի մանրացման արտադրամասի 

չորս տարածքներում գնահատվել են գրունտի դասերը. 

 Կազմվել է սույն հաշվետվությունը, որը ներկայացնում է սեյսմիկ վտանգի 

վերլուծության արդյունքները և Ամուլսարի ոսկու հանքի տեղամասերի սեյսմիկ 

հետազոտության և նախագծման համար առաջարկվող սեյսմիկ պարամետրերը: 

 

Վերը թվարկված առաջադրանքներից բացի, 2014թ. փոփոխված այս տարբերակում ներառվել են 

երկրաշարժերի վերաբերյալ թարմացված տեղեկագրքեր և սահքի միջին արագության 

գնահատումները, ինչպես նշված էր Գոլդերի՝ Լիդիանին ուղարկված առաջարկի մեջ (թիվ P1402616, 

20 մարտի, 2014թ.): Թարմացված տվյալները հետևյալն են՝ 

 ԿՏՀ և հանքի հիմնական այլ ենթակառուցվածքների վերանայված տեղադիրքերը 

 Յուրաքանչյուր տեղամասում հողի վիճակի վերաբերյալ վերանայված տվյալներ 

 Տարածաշրջանային կամ տեղային էական երկրաշարժերի դեպքերի մասին լրացուցիչ 

տեղեկություններ 

 Տեղամասի 100 կմ սահմաններում խոշոր խզվածքների տեղադրության և սահքի միջին 

արագության մասին վերանայված տվյալներ 

 Վերանայվել են կիրառելի գրունտի տատանումների կանխատեսւոմների 

հավասարումները 

 Օգտագործվել է EZ-FRISK համակարգչային (հաշվիչ) մոդելը 

 Թարմացվել է 2013թ. հաշվետվությունը, որը ներկայացնում է Ամուլսարի ոսկու հանքի 

Ծրագրի տեղամասերի սեյսմիկ հետազոտության և նախագծման համար առաջարկվող 

սեյսմիկ վտանգի հետազոտության և սեյսմիկ նախագծի պարամետրերը: 
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1.3 Հաշվետվության կառուցվածքը 

Սույն հաշվետվությունը բաղկացած է ութ հիմնական բաժիններից: Առաջին բաժինը ներածական է, 

այն ներկայացնում է այս ուսումնասիրության նպատակը և նկարագրում է աշխատանքները և դրանց 

ծավալները: Երկրորդ բաժինը համառոտ ամփոփում է Ամուլսարի ոսկու հանքի տարածքի 

երկրաբանական և տեկտոնական կառուցվածքը` կապելով այն նախկինում արձանագրված 

երկրաշարժերի և քարտեզի վրա նշված խզվածքների հետ: Երրորդ բաժինը նկարագրում է 

խզվածքային օջախների մոդելի մշակման հիմքերը և առանցքային տվյալները: Չորրորդ բաժնում մենք 

կատարում ենք սեյսմիկ վտանգի հավանականային և դետերմինացված վերլուծությունները, իսկ 

հինգերորդ բաժնում` ներկայացնում ենք առաջարկված սեյսմիկ պարամետրերը: 

Վեցերորդ բաժնում ամփոփվում են մեր հիմնական եզրակացությունները և առաջարկությունները, իսկ 

յոթերորդ բաժնում ներկայացվում են վերջաբանը և հեղինակների ստորագրությունները: Ութերորդ 

բաժինը պարունակում է հաշվետվության մշակման ժամանակ օգտագործված հրապարակումները, 

տվյալների աղբյուրները և գրականությունը: Աղյուսակներն ընդգրկված են հաշվետվության 

հիմնական մասում, իսկ նկարները կցվում են ութերորդ բաժնից հետո: 
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2.0 ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՏԵԿՏՈՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍԵՅՍՄԻԿ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

Ամուլսարի հանքավայրը գտնվում է լեռնային, երկրաբանական առումով բարդ և սեյսմաակտիվ 

տարածքում` Արաբական և Եվրասիական սալերի սահմանային գոտում (նկ. 1): Արաբական սալի 

տեղաշարժը դեպի հյուսիս և դրա շփումը Եվրասիականի հետ շարունակաբար առաջացրել է 

երկրակեղևի դեֆորմացիաներ, որոնք արտահայտվել են ակտիվ լեռնագոյացման գործընթացով, 

հրաբուխների պարբերական ժայթքումներով և ավերիչ երկրաշարժերով: 

2.1 Սալի տեկտոնական և ստրուկտուրային երկրաբանական կառուցվածքը 

Ամուլսարի հանքավայրը գտնվում է մայրցամաքների բախման գոտում, մասնավորապես` Արաբական 

և Եվրասիական տեկտոնական սալերի սահմանագծին (նկար 1): Սալերի բախումը սահմանագծի վրա 

բերում է երկրակեղևի սեղմման` հյուսիս-հարավ առանցքով և ընդարձակման` արևելք-արևմուտք 

առանցքով: Շարունակական բախումը Անտրոպոգենի ժամանակաշրջանում բերել է Անատոլիական 

սարահարթի տեղաշարժին արևմտյան ուղղությամբ, Իրանական սարահարթի տեղաշարժին արևելյան 

ուղղությամբ և համատարած հրաբխային ակտիվության: Կարախանյանի և ուրիշների 2004 թվականի 

աշխատությունը և դրանում մեջբերված գրականությունը ամփոփում են Եվրոպայի Կովկասյան 

տարածաշրջանի վերջին դեֆորմացիաների վերլուծության տարբեր մոդելները: 

Գլոբալ դիրքորոշման համակարգով (GPS) հետազոտությունների արդյունքում մշակված երկրակեղևի 

դեֆորմացիայի մոդելները վկայում են, որ Արաբական սալը Եվրասիականի համեմատ 

մոտավորապես 17մմ/տարի արագությամբ շարժվում է դեպի հյուսիս (Կարախանյան և ուրիշներ, 

2013թ.): Ամուլսարի հանքավայրից հյուսիս Կովկասյան հիմնական վարնետքի երկայնքով 

դեֆորմացիան մեծանում է արևմուտքից արևելք մոտ 4±1 մմ/տարուց մինչև 10±1 մմ/տարի 

համապատասխանաբար (Կադիրով և ուրիշներ, 2008թ.): Մակերևութային խզվածքները Փոքր 

Կովկասում՝ Ամուլսարի հանքավայրի շրջակայքում ներառում են երկրակեղևի խզվածքների բոլոր 

տեսակները, որոնք գոյանում են  միջմայրցամաքային տեկտոնական լարումների արդյունքում:  

Խզվածքները Փոքր Կովկասում հիմնականում ներկայացնում են անկյունագծային տարէջք: Խոշոր 

խախտումները որպես կանոն ունեն հորիզոնական տեղաշարժ ուղղահայաց բաղադրիչներով՝ նորմալ 

սահքի և վերնետքի հետ կապված (Կարախանյան և ուրիշներ, 2013թ.): 
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3.0 ՍԵՅՍՄՈՏԵԿՏՈՆԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼ 

Սեյսմիկ վտանգի ուսումնասիրությունների ժամանակ մենք կազմել ենք սեյսմիկ օջախի մոդելը, որը 

ներկայացնում է կոնկրետ սեյսմատեկտոնական ռեգիոններ, որտեղ կարող են ծագել գրունտի 

այնպիսի տատանումներ, որոնք կարող են երկրաշարժ առաջացնել նախագծվող օբյեկտի տարածքում: 

Սեյսմատեկտոնական մոդելը սահմանում է այն ակտիվ և պոտենցիալ ակտիվ սեյսմիկ օջախները, 

որոնք կարող են երկրաշարժ առաջացնել նախագծվող օբյեկտի տարածքում: 

Ամուլսարի նախագծի համար սեյսմիկ օջախի մոդելը կազմվել է նախկինում հրապարակված 

երկրաբանական, տեկտոնական և սեյսմաբանական տվյալների հիման վրա: Պոտենցիալ օջախներ են 

հանդիսանում սեյսմաակտիվ այն խզվածքները, որոնք վկայում են Չորրորդական 

ժամանակաշրջանում (վերջին 2.6 մլն տարիների ընթացքում) համասեյսմիկ տեղաշարժերի մասին: 

Գոլդերը սահմանել է սեյսմիկ օջախի մոդելը՝ ներառելու խզվածքի տեղադիրքը, խզվածքի 

երկրաչափությունը, խզվածքի տեղաշարժման մեխանիզմները, երկրաշարժի առավելագույն 

ուժգնությունը, գոյության հավանականությունը և երկրաշարժերի կրկնման պարբերականությունը: 

Սեյսմիկ օջախի մոդելում ընդգրկված առանձին օջախների մանրամասն բնութագրերը ներկայացված 

են հաջորդ բաժիններում: 

3.1 Սեյսմածին խզվածքներ 

Աղյուսակ 3-1-ում ներկայացվում են Ամուլսարի հանքավայրից մինչև 250 կմ հեռավորության վրա 

գտնվող այն խզվածքներն ու խզվածքային սեգմենտները, որոնք նշված են առկա քարտեզների վրա: 

Ամուլսարի հանքավայրից մինչև 250 կմ հեռավորության վրա մենք հայտնաբերել ենք մոտ 17 

խզվածքային համակարգ: Առկա են 53 առանձին սեյսմածին օջախներ՝ հաշվի առնելով տեղադիրքն ու 

քարտեզագրված խզվածքների բաժանումը: Խզվածքներն ու խզվածքային սեգմենտները պատկերված 

են նկար 2-ում: 

Այս նախագծի համար իրականացված սեյսմիկ վտանգի հավանականային վերլուծությունը (ՍՎՀՎ) 

ներառում է 53 առանձին օջախներ, որոնք իրենցից ներկայացնում են հանքավարից մինչև 250 կմ 

հեռավորության վրա գտնվող երկրակեղևի խզվածքներ և խզվածքային սեգմենտներ (նկար 2): 

Խզվածքները և խզվածքային սեգմենտները ներառվել են մոդելի մեջ որպես օջախներ` ելնելով առկա 

քարտեզների և Աղյուսակ 3-1-ում ներկայացված տեկտոնական տվյալների մեր վերլուծությունից: 

Հիմնվելով մեր փորձի և գիտելիքների վրա` մենք տվել ենք յուրաքանչյուր խզվածքի երկարշարժի 

օջախ դառնալու վստահելի հավանականության մակարդակի որակական գնահատական (բարձր, 
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միջին կամ ցածր): Խզվածքի ակտիվության և տեղաշարժի արագության մեր գնահատականները չեն 

հակասում տարածաշրջանի տեկտոնական սալի արագության վերաբերյալ տվյալներին, որոնք 

հիմնվում են GPS-ի ուսումնասիրությունների վրա (Կարախանյան և ուրիշներ, 2004թ., 2013թ.): 

Երկրակեղևի խզվածքները որպես սեյմիկ օջախներ դիտարկող մոդելը կառուցելիս արել ենք հետևյալ 

ընդհանուր ենթադրությունները նման օջախների վերաբերյալ. 

 Ընդունում ենք, որ այն խզվածքային սեգմենտները, որոնց տեղաշարժման 

արագությունը հայտնի չէ (նախկինում չի հրապարակվել), շարժվում են 0.5 մմ/տարի 

արագությամբ: Այս ենթադրությունը հիմնվում է Կարախանյանի 2004 թվականի 

աշխատության վրա, ըստ որի չորրորդական ժամանակաշրջանում Հայաստանում, 

արևելյան Թուրքիայում և հյուսիս-արևմտյան Իրանում ակտիվություն ցուցաբերող 

խզվածքները տեղաշարժվում են 0.5 – 4 մմ/տարի արագությամբ. 

 Երկրակեղևի սեյսմածին շերտի հաստությունը կազմում է  մոտ 15 կմ: Այս 

ենթադրությունը հիմնվում է սեյսմիկ սարքերով ֆիքսված երկրաշարժերի 

հիպոկենտրոնների խորությունների վրա, մասնավորապես` լավ ուսումնասիրված, 

ուժեղ երկրաշարժերի, ինչպես օրինակ` 1988 թվականի 6.8 մագնիտուդ ուժգնությամբ 

Սպիտակի երկրաշարժն էր, որի հիպոկենտրոնի խորությունը կազմում էր մոտ 10 կմ 

(Ֆիլիպ, 1992թ.). 

 Վստահելի հավանականության բարձր մակարդակ ունեցող խզվածքային 

սեգմենտներին վերագրվել է սեյսմիկ ակտիվության հավանականության 1.0 արժեք: 

Վստահելի հավանականության միջին մակարդակ ունեցող խզվածքային 

սեգմենտներին վերագրվել է սեյսմիկ ակտիվության հավանականության 0.5 արժեք: 

Վստահելի հավանականության ցածր մակարդակ ունեցող խզվածքային 

սեգմենտներին վերագրվել է սեյսմիկ ակտիվության հավանականության 0.25 արժեք: 

Նախորդ հաշվետվություններում (Գոլդեր 2012, 2013թթ.) յուրաքանչյուր խզվածքի համար երկրաշարժի 

ուժգնությունը գնահատվել է խզվածքի պատռում / երկրաշարժի ուժգնության չափման 

հարաբերակցությունից` համաձայն «Wells and Coppersmith (1994)», «Anderson et al. (1996)» և «Hanks and 

Bakun (2002)» աշխատությունների: Սանդղակային չափումները հիմնվում են նշված 

հարաբերակցության էմպիրիկ արժեքների վրա, որոնք արձանագրվել են նախկինում կատարված 

դիտարկումների ժամանակ: Հաշվետվության այս փոփոխված տարբերակի համար, յուրաքանչյուր 

խղվածքի կամ խզվածքի սեգմենտի համար առավելագույն ուժգնությունը Սթրլինգի և ուրիշների (2013) 

կողմից առաջարկվող սանդակից՝ ելնելով ռեգիոնալ երկրաբանության վերաբերյալ մեր 

մեկնաբանությունից, այդ թվում՝ սալի տեկտոնական կառուցվածքը և Փոքր Կովկասի խզվածքների 

գերիշխող տեսակները: Մեր կողմից ընտրված չափորոշիչների հիման վրա, Սթրլինգը և ուրիշները 

(2013թ.) առաջարկում են Սթրլինգի (2008թ.) ռեգրեսիայի հավասարումը՝ անկյունագծային վարնետքի 

համար երկրաշարժի առավելագույն ուժգնությունը հաշվելու համար: Ենթադրում ենք, որ 

խզվածքները պատռվում են 15 կմ խորության վրա: Յուրաքանչյուր օջախի վերաբերյալ հավաքվել կամ 
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դուրս են բերվել հետևյալ տվյալները, որոնք օգտագործվել են առավելագույն ուժգնությունը 

հաշվարկելու համար: 

 Օջախի (խզվածքի) տեսակը 

 Խզվածքի ընդհանուր երկարությունը 

 Խզվածքի սեգմենտի կամ պատռվածքի երկարությունը 

 Պատռվածքի լայնությունը 

 Պատռվածքի մակերեսը 

 

Նշված պարամետրերից յուրաքանչյուրն օգտագործվել է Աղյուսակ 3-1-ում ներկայացված 

երկրաշարժի առավելագույն ուժգնությունը հաշվարկելու նպատակով Սթրլինգի և ուրիշների (2008) 

ռեգրեսիայի հավասարումը կիրառելու համար: 

Նշենք, որ մի շարք խզվածքներ և խզվածքային սեգմենտներ ունեն խզվածքների բազմաթիվ տեսակներ, 

ինչպես ներկայացված է Աղյուսակ 3-1-ում: Այս խզվածքների և խզվածքների սեգմենտների բազմաթիվ 

տիպերը արտացոլում են գրականության մեջ առկա տարբեր ուսումնասիրություններում ցույց տրված 

սահքի տարբեր զգայունությունը: Աղյուսակ 3-1-ում թվարկված խզվածքների տեսակներից առաջինն 

ընդունվել է որպես առանցքային ՍՎՀՎ-ում օգտագործվելու համար, քանի որ այն ներկայացնում է 

խզվածքի շարժման այն դինամիկան, որն առավել արժանահավատ է թվում մեզ: 

Այս ուսումնասիրությունում մենք հատուկ ուշադրություն ենք դարձրել հանքավայրից մինչև 50 կմ 

հեռավորության վրա գտնվող խզվածքների երկրաչափությանն ու ակտիվությանը, քանի որ հենց 

դրանց տեղաշարժի արդյունքում կարող են առաջանալ այնպիսի ցնցումներ, որոնք կբերեն Ամուլսարի 

հանքավայրի տարածքում առավել ուժեղ երկրաշարժերի: Հանքավայրից մինչև 50 կմ հեռավորության 

վրա գտնվող խզվածքներից են «Փամբակ-Սևան-Սյունիք» համակարգը և մի անանուն խզվածքային 

համակարգ Գեղամա լեռների հարևանությամբ: «Փամբակ-Սևան-Սյունիք» համակարգի սեգմենտները 

և Գառնու խզվածքային համակարգը ավելի մանրամասնորեն քննարկվում են ստորև: 

 

3.1.1 Փամբակ-Սևան-Սյունիք խզվածքային համակարգ 

Հարավային Հայաստանի խոշոր խզվածքներից մեկը` «Փամբակ-Սևան-Սյունիք» խզվածքը (Ֆիլիպ և 

ուրիշներ, 2001թ.) հանդիսանում է տարածաշրջանի առավել ուսումնասիրված խզվածքը իր 

աշխարհագրական դիրքի, երկրաչափության, տեղաշարժի միջին արագության և սեյսմաբանական 
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գրառումների առումով: Մեր դիտարկումների համաձայն «Փամբակ-Սևան-Սյունիք» խզվածքի երկու 

սեգմենտներ գտնվում են Ամուլսարի հանքավայրից մոտ 30 կմ հեռավորության վրա (նկ. 2; 

Աղյուսակ 3-1) դրանք են «Փամբակ-Սևան-Սյունիք» խզվածքի թիվ 4 (PSSF 4) և թիվ 5a (PSSF 5a) 

սեգմենտները: Այդ սեգմենտների բնութագրերը ներկայացված են ստորև: 

«Փամբակ-Սևան-Սյունիք» խզվածքի թիվ 4 սեգմենտը (PSSF 4) դեպի հյուսիս-արևմուտք ձգվող, 

միջմայրցամաքային խզվածք է արտաքին աջակողմյան և հակադարձ տեղաշարժով՝ ըստ GPS 

գեոդեզիական չափումների (Կարախանյան և ուրիշներ, 2013թ.): Այն ունի մոտավորապես 98 կմ 

երկարություն և գտնվում է Ամուլսարի հանքավայրից ուղիղ գծով մոտ 10 կմ դեպի հյուսիս: 

Կարախանյանը և ուրիշները (2013թ.) առաջարկեցին բլոկ մոդել և օգտագործեցին վերջին GPS 

գեոդեզիական չափումների տվյալները՝ հաշվարկելու, որ ուղղահայաց և հորիզոնական սահքի միջին 

արագությունները կազմում են համապատասխանաբար 0.7 մմ/տարի և 0.3 մմ/տարի: Սահքի 

ընդհանուր միջին արագությունը, հաշվարկված որպես այս արագությունների արդյունարար վեկտոր, 

կազմում է մոտավորապես 0.8 մմ/տարի: PSSF 4 սեգմենտի համար առավելագույն ակնկալվող 

երկրաշարժի ուժգնությունը կարող է լինել 7.6 մագնիտուդ: 

«Փամբակ-Սևան-Սյունիք» խզվածքի թիվ 5 սեգմենտը (PSSF 5) դեպի հյուսիս-արևմուտք ձգվող 

վարնետք է: Այն ունի մոտ 200 կմ երկարություն և գտնվում է Ամուլսարի հանքավայրից ուղիղ գծով 

մոտ 14 կմ դեպի հարավ-արևելք: Կարախանյանի 2013 թվականի աշխատության, ինչպես նաև GPS 

գեոդեզիական չափումների տվյալների համաձայն, դրա ուղղահայաց տեղաշարժի միջին 

արագությունը կազմում է 0.7 մմ/տարի: Կարախանյանի 2004 թվականի աշխատությունում 

ներկայացված խզվածքի երկրաչափության հիման վրա մենք բաժանել ենք PSSF 5-ը լրացուցիչ երեք 

նորմալ խզվածքային սեգմենտների (PSSF 5b, PSSF5b, PSSF 5c): Երկրաշարժի գնահատվող 

առավելագույն ուժգնությունը 48 կմ երկարություն ունեցող PSSF 5a սեգմենտի համար կարող է լինել 7.2 

մագնիտուդ, որն ընկած է հանքավայրից 14կմ հեռավորության վրա: 

3.1.2 Գառնու խզվածքային համակարգ 

Գառնու խզվածքի թիվ 5 սեգմենտը (GF5) դեպի հյուսիս-արևմուտք ձգվող խզվածք է: Այն ունի մոտ 80 

կմ երկարություն և գտնվում է Ամուլսարի հանքավայրից ուղիղ գծով մոտ 20 կմ դեպի հարավ-

արևմուտք (նկ. 2):  Մենք խմբավորել ենք Կարախանյանի աշխատությունում ներկայացված 

բազմասեգմենտ համակարգը և դիտարկել այն որպես միասեգմենտ արտաքին աջակողմյան շարժման 

դինամիկայով խզվածք: Կարախանյանի 2004 թվականի աշխատությունում տվյալներ չեն բերվում 

Գառնու խզվածքի սահքի միջին արագության վերաբերյալ: Հաշվի առնելով Կարախանյանի (2013)՝ 
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խզվածքի սահքի արագության նախնական գնահատականը Գառնու խզվածքի 5-րդ սեգմենտի համար 

մենք ենթադրում ենք խզվածքի սահքի ընդհանուր միջին արագությունը (արդյունարար վեկտորը)       

0.6 մմ/տարի (Աղյուսակ 3-1)՝ հիմնվելով հորիզոնական և ուղղահայաց սահքի արագությունների 

համապատասխանաբար 0.6 և 0.1մմ/տարի արժեքների վրա: 

3.1.3 Մակերևութային խզվածքի առաջացում Ամուլսարի տեղամասում 

Գոլդերի երկրաբանական հետազոտությունները և առկա գրականության ու արբանյակային 

պատկերների ուսումնասիրությունը ցույց տվեցին, որ տարածքում, մասնավորապես՝ բացահանքի, 

ԿՏՀ-ի, դատարկ ապարների լցակույտի կամ հանքաքարի ջարդիչ կայանի տարածքում, չկա 

խզվածքների կամ տեկտոնական օջախների գոյության մասին խոսող որևէ գեոմորֆոլոգիական 

վկայություն: Հետևաբար, Գոլդերի կարծիքով, հանքավայրի տարածքում չկա սեյսմիկ ակտիվության 

որևէ օջախ, իսկ մակերևութային խզվածքի առաջացման հավանականությունը շատ փոքր է: 

3.2 Երկրաշարժերի կրկնման հարաբերակցությունը 

Երկրաշարժերի կրկնման հարաբերակցությունները ցույց են տալիս տվյալ սեյսմիկ օջախում տեղի 

ունեցող երկրաշարժերի հաճախականությունը: Կրկնման (ռեկուրենտային) հարաբերակցությունը 

կարևոր պարամետր է տեղայնացված ՍՎՀՎ-ի համար, քանի որ այն ցույց է տալիս երկրաշարժերի 

պարբերականությունը: Այս ուսումնասիրության մեջ ներառված բոլոր 53 խզվածքների, սեգմենտների 

և սեյսմիկ օջախների համար երկրաշարժի տարածման և կրկնման պարբերականության 

ֆունկցիաները բնութագրելու նպատակով օգտագործվել են ամպլիտուդահաճախականային 

էքսպոնենտալ կախվածության սեղմված մոդելը և բնութագրերի լիարժեք մոդելը (Youngs and 

Coppersmith, 1985թ.): Բնութագրերի լիարժեք մոդելում օգտագործվել է 0.7 կշռային գործակիցը, իսկ 

ամպլիտուդահաճախականային էքսպոնենտալ կախվածության սեղմված մոդելում՝ 0.3 կշռային 

գործակիցը: 

Ամպլիտուդահաճախականային էքսպոնենտալ կախվածության սեղմված մոդելը հիմնվում է 

Գուտենբերգի և Ռիխտերի 1944 թվականի աշխատությունում առաջարկված 

ամպլիտուդահաճախականային կախվածության լոգարիթմական-գծային հետևյալ ֆորմուլայի վրա. 

𝐿𝑜𝑔 𝑁 =  𝑎 −  𝑏 𝑴 

որտեղ, N-ը ամպլիտուդայի M կամ ավելի մեծ արժեք ունեցող երկրաշարժերի թիվն է, իսկ “a”-ն և “b”-ն 

հաստատուններ են: “a-հաստատունը” ցույց է տալիս սեյսմիկ ակտիվությունը տարածաշրջանում և 

հաշվարկվում է որոշակի շեմից բարձր երկրաշարժերի թվի հիման վրա: “b-հաստատունը” 
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ամպլիտուդահաճախականային կախվածության գծային լոգարիթմական կորի գրադիենտն է և ցույց է 

տալիս տարբեր ուժգնության երկրաշարժերի կրկնման հարաբերական հաճախականությունը: “b”-ի 

փոքր արժեքները ցույց են տալիս, որ համեմատաբար մեծ ամպլիտուդայով երկրաշարժերը 

համեմատաբար ավելի հաճախ են լինում, ինչը նշանակում է, որ սեյսմիկ վտանգը ավելի մեծ է:  Մեր 

ՍՎՀՎ-ում մենք ընդունել ենք, որ “b” արժեքը բոլոր խզվածքային օջախների համար կազմում է 0.9: 
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Աղյուսակ 3-1 Ամուլսարի հանքավայրից մինչև 200 կմ հեռավորության վրա գտնվող պոտենցիալ օջախների երկրաբանական ու երկրաչափական բնութագրերը  

Խզվածք կամ 

խզվածքային 

համակարգ1 

Խզվածք կամ խզվածքի 

սեգմենտ1 

Խզվածքի 

տեսակը2 

Խզվածքի 

տարածումը3 

Խզվածքի 

անկումը (°)  

և ուղղությունը4 

Սեգմենտի 

ընդհ. երկ  

(կմ)5 

Հեռավորությունը 

մինչև Ամուլսարի 

ոսկու հանքավայր  

(կմ) 

Որակական 

տվյալներ  

վստահելի 

մակարդակ6 

Սահքի 

ընդհանուր 

արագություն  

(մմ/տարի)7 

Գնահատվող կրկնման 

պարբերականությունը8 

Գրանցված վերջին 

երկրաշարժը  

(տարին և 

ուժգնություն)9 

Գնահատվող 

առավելագույն 

ուժգնությունը  

(M)10 

Տվյալների 

աղբյուրներև11 Նշումներ 

Փամբակ-Սևան-

Սյունիք 

խզվածքային 

համակարգ 

(ՓՍՍԽ) 

ՓՍՍԽ 1 RLSS, R, T WNW (Արմ.-հս.արմ) 90 115 131 Բարձր 1.8 1622±179 տարի (yrs) (g),  

2240±640 yrs (d)  

--- 7.7 4, 8 Ըստ «Ref. 4»-ի ՓՍՍԽ խզվածքային 

համակարգը Հայաստանում ամենաերկար 

ակտիվ գոյացությունն է՝ սահքի 

ամենաբարձր արագությամբ և 

ամենաուժգին երկրաշարժերով: ՓՍՍԽ 1-

ի, ՓՍՍԽ 2-ի, ՓՍՍԽ 4-ի և ՓՍՍԽ 5-ի 

տեղաշարժի արագությունները 

ներկայացված են «Ref. 8»-ում: Ելնելով 

ՓՍՍԽ 1-ի և ՓՍՍԽ 2-ի տեղաշարժի 

չափից ենթադրում ենք, որ ՓՍՍԽ 3-ի 

ուղղահայաց սահքի արագությունը 

կազմում է 1.8-4.3 մմ/տարի:  Ref. 4 Այս 

սեյսմիկ վտանգի վերլուծության համար 

մենք կազմել ենք ևս երկու խզվածքային 

սցենար` ՓՍՍԽ 2 և 4, ՓՍՍԽ 4, 5a և 5b:  

ՓՍՍԽ 2 RLSS, R, T NW 90 82 88 Բարձր 2.0-2.3 >4388±950 yrs (g),  

3970±1698 yrs (d)  

<757 BC M7.3* 7.5 4, 8 

ՓՍՍԽ 3 R, RLSS WNW 45 N 97 43 Միջին 1.8-2.3 --- 1139 ~M7.5-7.7 7.6 4, 7, 8 

ՓՍՍԽ 4 N, RLSS NW 60 NE 98 11 Բարձր 0.8 4675±207 yrs (g),  
3444±637 yrs (d)  

762 BC M7.1* 7.6 4, 8 

ՓՍՍԽ 5a N NW 60 NE 48 14 Միջին 0.7 ≤10,500±1600 yrs (g) 1407 M~7.0 7.2 4, 7, 8 

ՓՍՍԽ 5b N NW 60 NE 58 59 Միջին 0.7 1407 M~7.0 7.3 4, 7, 8 

ՓՍՍԽ 5c N NNW 60 E 88 35 Միջին 0.7 1931 M6.5 7.6 4, 7, 8 

Անանուն 

խզվածքներ 

ՓՍՍԽ-ից հարավ 

Անանուն խզվածք 1 

ՓՍՍԽ-ից հարավ 

R E 45 N 34 103 Ցածր 0.4 --- --- 7.0 7, 8 Այս երկու վերնետքերը գտնվում են 

ՓՍՍԽ5 սեգմենտների հարավում: 

ՓՍՍԽ5ա սովորական խզվածք է 

0.7մ/տարի ուղղահայաց սահքով: 

Ենթադրելով, որ այս տեղաշարժերը 

փոխվել են երկու անանուն խզվածքների, 

յուրաքանչյուր անանուն սովորական 

խզվածքի սահքի արագությունը մենք 

համարել ենք 0.4մմ/տարի 

Անանուն խզվածք 2 

ՓՍՍԽ5-ից հարավ 

R E 45 N 42 108 Ցածր 0.4 --- --- 7.1 7, 8 

Անանուն 

խզվածքներ 

ՓՍՍԽ1-ից հյուսիս 

Անանուն խզվածք 

ՓՍՍԽ1-ից հյուսիս 

T E 30 S 84 172 Ցածր 1.8-2.3 --- --- 7.5 3, 4, 7 Այս խզվածքի անկումը հստակ չէ՝ 

խզվածքի սահմանում տրված չէ 

(Ref.3);դեպի հյուսիս իջնող  վերնետք (Ref. 

4);  և հարավ իջնող վերնետք (Ref. 7). 

ՓՍՍԽ3 երկրաչափությունից ելնելով 

ենթադրում ենք, որ այս խզվածքը դեպի 

հյուսիս անկում ունեցող վերնետային 

խզում և հորիզոնական սահքի 

արագությունը սահմանում 1.8-ից 2.3 

մմ/տարի, հաշվի առնելով ՓՍՍԽ1 և 

ՓՍՍԽ2 սահքի արագությունը 

Գառնու 

խզվածքային (ԳԽ) 

համակարգ 

Սպիտակի խզվածք (ՍպԽ) RLSS, N WNW 90 31 148 Բարձր 0.6 <20,934±377 yrs (g) 1988 M6.8 7.0 

6.9 

2, 4, 6, 7 At the north end of the Garni fault system, a 
horsetail structure is located at the junction 
of the PSSF1 fault segment. The western 
trace of the horsetail structure is the 32 km 
surface rupture (Ref. 4) from the 1988 
moment magnitude M6.8 (Ref. 2) Spitak 
earthquake (SpF). We assign 0.6 mm/yr 
total average slip rate to the Garni Fault 

ԳԽ1 RLSS, N NW 90 29 122 1827 M7.1 4, 7 

ԳԽ2 RLSS, N NNW 90 70 86 Ցածր 0.6 --- 1827 M6.5-7.0 7.4 4 

ԳԽ3a RLSS, N NW 90 49 57 Ցածր 0.6 --- 906 M6.8 7.2 4 

ԳԽ3b RLSS, N NW 90 31 57 Ցածր 0.6 --- --- 7.0 4 

ԳԽ4 RLSS, N NNW 90 43 53 Ցածր 0.6 --- --- 7.1 4 
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Խզվածք կամ 

խզվածքային 

համակարգ1 

Խզվածք կամ խզվածքի 

սեգմենտ1 

Խզվածքի 

տեսակը2 

Խզվածքի 

տարածումը3 

Խզվածքի 

անկումը (°)  

և ուղղությունը4 

Սեգմենտի 

ընդհ. երկ  

(կմ)5 

Հեռավորությունը 

մինչև Ամուլսարի 

ոսկու հանքավայր  

(կմ) 

Որակական 

տվյալներ  

վստահելի 

մակարդակ6 

Սահքի 

ընդհանուր 

արագություն  

(մմ/տարի)7 

Գնահատվող կրկնման 

պարբերականությունը8 

Գրանցված վերջին 

երկրաշարժը  

(տարին և 

ուժգնություն)9 

Գնահատվող 

առավելագույն 

ուժգնությունը  

(M)10 

Տվյալների 

աղբյուրներև11 Նշումներ 

ԳԽ5 RLSS, N NW 90 80 20 Ցածր 0.6 --- 735 M7.2 7.5 2, 4, 8 System (Ref. 8). 

Գառնու խզվածքային համակարգի 

հյուսիսային վերջավորությունում, ՓՍՍԽ 

1 սեգմենտի հետ միացման տեղում 

նկատվում է փնջաձև գոյացություն, որի 

արևմտյան ճյուղը 32 կմ-անոց 

մակերևութային պատռվածք է (Ref. 4), որը 

գոյացել է Սպիտակի 1988 թ. 6.8 

մագնիտուդող երկրաշարժից հետո (ՍպԽ): 

Գառնու խզվածքային համակարգի սահքի 

ընդհանուր միջին արագությունը 

սահմանում ենք 0.6 մմ/տարի: 

Անանուն 

խզվածքներ 

Գեղամայի մոտ 

Անանուն խզվածք 1  

Գեղամա տեղամաս 

N NNW 60 ENE 100 39 Ցածր 0.5 --- --- 7.6 3, 4 Հիմնվելով «Ref. 4»-ի վրա, ըստ որի Հայաս-

տանում, արևելյան Թուրքիայում և 

հյուսիս-արևմտյան Իրանում ակտիվ 

խզվածքների տեղաշարժի արագությունը 

կազմում է 0.5-ից 4 մմ/տարի, ընդունում 

ենք, որ Սևանա լճի արևմուտքում, ստորին 

սահմաններում գտնվող այս երկու 

անանուն խզվածքների հորիզոնական 

սահքի արագությունը 0.5 մմ/տարի է: 

Անանուն խզվածք 2  

Գեղամա տեղամաս 

RLSS NNW 90 50 51 Ցածր 0.5 --- --- 7.2 3, 4 

Ժելոռեչենսկ-

Սարիղամիշի 

խզվածք (ԺՍԽ) 

ԺՍԽ LLSS ENE 90 93 170 Ցածր 2.0-2.3 --- --- 7.6 3, 4, 8 Այս խզվածքը Հայկական սեպի արևմտյան 

մասում գտնվող գոյացության արտաքին 

սահմանի մաս է կազմում: ՓՍՍԽ 2-ի 

օրինակով, մենք ընդունել ենք, որ 

Հայկական սեպի արևելյան մասում 

գտնվող և ԺՍԽ-ին համարժեք 

խզվածքների տեղաշարժի արագությունը 

կազմում է 2.0-2.3 մմ/տարի: 

Ախուրյանի 

խզվածք (ԱխԽ) 

ԱխԽ1 R NE 45 SE 29 189 Ցածր 0.4 --- --- 6.9 4, 7, 8 Այս խզվածքը Հայկական սեպի արևմտյան 

մասում գտնվող գոյացության ներքին 

սահմանի մաս է կազմում: Միջին 

արագությունը սահմանում ենք Ref. 8 

հիման վրա  

 

ԱխԽ2 RLSS NE 90 52 189 Ցածր 0.1 --- 1935 M6.0-6.4 7.3 4, 7, 8 

ԱխԽ3 R, LLSS NE 45 SE 48 203 Ցածր 1.1 --- --- 7.2 4, 7, 8 

Սարդարապատ-

Նախիջևան խզվ. 

համակարգ 

(ՍՆԽՀ) 

Կագիզման (ԿԽ) R WNW 45 S 51 170 Ցածր 1.2 --- --- 7.2 4, 8 Սահքի միջին արագությունները 

սահմանում ենք Ref. 8 հիման վրա  Սարդարապատ (ՍԽ) R, RLSS WNW 45 S 56 126 Միջին 0.8 --- --- 7.3 4, 8 

Փարաքար-Դվին (ՓԴԽ) R, RLSS NW 45 S 59 91 Ցածր 0.8 --- 851-893 AD: at least  
3 events M6.0-7.0 

7.3 4, 8 

Նախիջևան (ՆԽ) RLSS, N NW 90 148 69 Ցածր 0.5-1.5 --- --- 7.9 4, 8 

Դողուբայազետ-

Մակու խզվածք 

Դողուբայազետ (ԴԽ) RLSS NW 90 41 121 Ցածր 1.5-2 --- 368 M7.0 (?) 7.1 4 Հյուսիսային Թավրիզի խզվածքի 

սեգմենտի տվյալների հիման վրա մենք 

ընդունում ենք, որ ՄԽ և ԴԽ խզվածքների 

հորիզոնական տեղաշարժի արագությունը 

1.5-2 մմ/տարի է, իսկ ԻԽ-ինը` 0.5 

մմ/տարի`ելնելով ԳՍԽԽb-e խզվածքի 

տվյալներից: Նշենք, որ ըստ «Ref. 4»-ի 368 

թվականի երկրաշարժի օջախ կարող էին 

լինել ինչպես Գառնու, այնպես էլ 

Դողուբայազեթի խզվածքները, իսկ 1843թ. 

5.9 մագնիտուդով Խոյի երկրաշարժի օջախ 

կարող էր լինել Մակուի խզվածքը: 

Մակու (ՄԽ) RLSS NW 90 123 111 Ցածր 1.5-2 --- 1843 M5.9 (?) 7.8 4 

Իգդիր (ԻԽ) N, RLSS NW 60 NE 66 119 Ցածր 0.5 (h) --- 1962 M5.2 7.4 4 
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անկումը (°)  

և ուղղությունը4 

Սեգմենտի 

ընդհ. երկ  

(կմ)5 

Հեռավորությունը 

մինչև Ամուլսարի 

ոսկու հանքավայր  

(կմ) 

Որակական 

տվյալներ  

վստահելի 

մակարդակ6 

Սահքի 

ընդհանուր 

արագություն  

(մմ/տարի)7 

Գնահատվող կրկնման 

պարբերականությունը8 

Գրանցված վերջին 

երկրաշարժը  

(տարին և 

ուժգնություն)9 

Գնահատվող 

առավելագույն 

ուժգնությունը  

(M)10 

Տվյալների 

աղբյուրներև11 Նշումներ 

Գայլատու-Սիահ 

Չեշմեհ-Խոյ 

խզվածք (ԳՍԽԽ) 

ԳՍԽԽ RLSS NW 90 176 140 Ցածր 1.5-2 --- 1840 M7.4 8.0 4 Ելնելով Հյուսիսային Թավրիզի խզվածքի 

սեգմենտի տվյալներից, մենք ընդունում 

ենք, որ ԳՍԽԽ-ի հորիզոնական 

տեղաշարժի արագությունը կազմում է 1.5-

2 մմ/տարի: Հիմնվելով «Ref. 4»-ի վրա, ըստ 

որի Հայաստանում, արևելյան 

Թուրքիայում և հյուսիս-արևմտյան 

Իրանում ակտիվ խզվածքների 

տեղաշարժի արագությունը կազմում է 0.5-

ից 4 մմ/տարի, մենք ընդունում ենք, որ 

ԳՍԽԽb-e խզվածքի հորիզոնական 

տեղաշարժի արագությունը կազմում է 

0.5 մմ/տարի: 

ԳՍԽԽ a RLSS NW 90 70 161 Ցածր 1.5-2 --- --- 7.4 4 

ԳՍԽԽ b N NW 60 NE 38 165 Ցածր 0.5 --- --- 7.1 4 

ԳՍԽԽ c N NW 60 NE 34 159 Ցածր 0.5 --- --- 7.0 4 

ԳՍԽԽ d N NW 60 NE 25 157 Ցածր 0.5 --- --- 6.8 4 

ԳՍԽԽ e N NW 60 NE 30 136 Ցածր 0.5 --- --- 6.9 4 

Հս. Թավրիզ 

խզվածք 

Հս. Թավրիզ (ՀԹԽ) RLSS, R NW 90 52 178 Միջին 1.5-2 (h) --- 1780 M7.4 7.3 4, 7 Հյուսիսային Թավրիզի խզվածքի 

ընդհանուր երկարությունը կազմում է 210 

կմ, իսկ դրա երկրորդ սեգմենտինը` 80 կմ: 

Հորիզոնական տեղաշարժի նվազագույն 

արագությունը կազմում է 1.5-2 մմ/տարի: 

«ԹԽ1» և «ՍԽ1» սեգմենտներն ըստ «Ref. 4»-

ի արտաքին ձախակողմյան բացվող 

խզվածքներ են, իսկ ըստ «Ref. 7»-ի` 

հակադարձ: «ԹԽ2» և «ՍԽ2» 

ճյուղավորումները մենք որակում ենք, 

որպես արտաքին ձախակողմյան բացվող 

խզվածքներ: Ելնելով Հյուսիսային 

Թավրիզի սեգմենտի հորիզոնական 

տեղաշարժի արագությունից և հաշվի 

առնելով Սուֆյանից արևմուտք գտնվող 

երեք սեգմենտները, որոնք կարող են 

տեղաշարժվելով անջատվել Հյուսիսային 

Թավրիզի սեգմենտից, մենք «ՀՄԽ», «ՍԽ» և 

«ԹԽ» սեգմենտների հորիզոնական 

տեղաշարժի արագությունն ընդունում ենք 

մոտավորապես հավասար 0.5-1 մմ/տարի: 

Հս. Միշու (ՀՄԽ1) RLSS NW 90 38 154 Ցածր 0.5-1 --- --- 7.1 4 

Հս. Միշու (ՀՄԽ2) RLSS NW 90 66 145 Ցածր 0.5-1 --- 1786 M6.3 7.4 4 

Թասուջ (ԹԽ1) LLSS, R E 90 55 149 Ցածր 0.5-1(h) --- --- 7.3 4, 7 

Թասուջ (ՏԽ2) LLSS E 90 21 180 Ցածր 0.5-1 --- 1931 M7.2 6.7 4, 7 

Սուֆիան (ՍուԽ1) LLSS, R E 90 33 156 Ցածր 0.5-1 (h) --- --- 7.0 4, 7 

Սուֆիան (ՍուԽ2) LLSS E 90 31 164 Ցածր 0.5-1 --- --- 7.0 4, 7 

Չալդերանի 

խզվածք 

ՉԽ RLSS NW 90 107 148 Ցածր 1.5-2 --- 1976 M7.1 7.7 1, 4 Ըստ «Ref. 1»-ի, 1696թ. 7.0 մագնիտուդով 

երկրաշարժի օջախը գտնվել է 

տարածաշրջանում, բայց պարտադիր չէ, 

որ դա հենց Չալդերանի խզվածքի վրա 

լիներ: Հարակից Հյուսիսային Թավրիզի 

խզվածքի սեգմենտի տվյալների հիման 

վրա, մենք հորիզոնական տեղաշարժի 

արագությունը գնահատում ենք 1.5-2 

մմ/տարի: 

Ակերայի խզվախք ԱԽ RLSS NNW 90 155 43 Ցածր 1.5 --- --- 7.9 4, 7, 8 Խզվածքի սահքի միջին արագությունը 

մենք սահմանում են Ref. 8 հիման վրա: 

Փոքր Կովկասի 

ճկվածք 

ՓԿՃ 1 T NW 30 S 63 124 Ցածր 0.5 --- --- 7.4 5 Ըստ «Ref. 5»-ի հորիզոնական սեղմումը 

(հիմք ընդունելով GPS ցանցերը) տեղ է ՓԿՃ 2 T NW 30 S 100 87 Ցածր 0.5  ---  --- 7.6  --- 
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ընդհ. երկ  
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Հեռավորությունը 

մինչև Ամուլսարի 

ոսկու հանքավայր  
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Սահքի 

ընդհանուր 
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Գնահատվող կրկնման 

պարբերականությունը8 
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ուժգնությունը  

(M)10 

Տվյալների 

աղբյուրներև11 Նշումներ 

ՓԿՃ 3 T NW 30 S 129 79 Ցածր 0.5  ---  --- 7.8  --- գտնում ավելի շուտ Մեծ Կովկասյան 

ընդհարման գոտում, քան ՓԿՃ-ում:  

Հիմնվելով «Ref. 3»-ի վրա, ըստ որի 

Հայաստանում, արևելյան Թուրքիայում 

և հյուսիս-արևմտյան Իրանում ակտիվ 

խզվածքների տեղաշարժի 

արագությունը կազմում է 0.5-ից 4 

մմ/տարի, մենք ընդունում ենք, որ ՓԿՃ-ի 

հորիզոնական տեղաշարժի 

արագությունը կազմում է 0.5 մմ/տարի: 

Արագության սահմանները կախված են 

խզվածքի տեղաշարժի ընթացքում տեղի 

ունեցող փոփոխություններից և գրանցված 

առավելագույն պատռվածքներից: 

Կովկասյան 

ճկվածք 

ԿՃ 1 T NW 30 N 52 251 Ցածր 4 --- --- 7.3 5, 7 Ըստ «Ref. 5»-ի հորիզոնական սեղմումը 

(հիմք ընդունելով GPS ցանցերը) աճում է 

«ԿՃ-ի երկայնքով` արևելքից (4±1 

մմ/տարի) դեպի արևմուտք (10±1 

մմ/տարի): Ամուլսարի հանքավայրի 

երկայնության վրա ԿՃ-ի անկման 

արագությունը մեր ենթադրությամբ 

կազմում է 4 մմ/տարի: 

Սեգմենտի սահմանները կախված են 

խզվածքի տեղաշարժի ընթացքում տեղի 

ունեցող փոփոխություններից և գրանցված 

առավելագույն պատռվածքներից: 

ԿՃ 2 T NW 30 N 87 218 Ցածր 4  --- 1139? 7.6  --- 

ԿՃ 3 T NW 30 N 111 199 Ցածր 4  ---  --- 7.7  --- 

ԿՃ 4 T NW 30 N 75 200 Ցածր 4  ---  --- 7.5  --- 

Արասի խզվածք ԱրԽ LLSS NE 90 112 112 Ցածր 1 --- --- 7.7 5, 7, 8 Արևմուտքում ՓՍՍԽ4 և ՓՍՍԽ5 

սեգմենտների տվյալների հիման վրա, 

մենք տեղաշարժի արագությունն 

ընդունում ենք հավասար 1մմ/տարի: 

Ծանոթագրություն՝ 

1. Խզվածքային օջախները որոշվել են առկա գրականության, տվյալների և քարտեզների հիման վրա: 

2. Խզվածքի տեսակը նշվում է հետևյալ կերպ` (SS) բացվող; (LLSS) արտաքին ձախակողմյան, բացվող; (RLSS) արտաքին աջակողմյան, բացվող; (R) հակադարձ; (T) ընդհարվող; (N) նորմալ: Հաստ տառատեսակով նշված են այն տեսակները, որոնք օգտագործվել են սեյսմատեկտոնական մոդելում: 

3. Խզվածքի տեղաշարժի վերաբերյալ տվյալները վերցվել են առկա գրականությունից, քարտեզներից և այլ աղբյուրներից: 

4. Եթե որևէ այլ բան նշված չէ, խզվածքի անկման վերաբերյալ մեր ենթադրությունը հետևյալն է` 90, բացվող խզվածքների համար; 60, նորմալ խզվածքների համար; 45, հակադարձ խզվածքների համար; 30, բախվող խզվածքների համար: 

5. Այն սեգմենտների համար, որոնց երկարությունը նշված չէ գրականությունում, մենք որոշում ենք երկարությունը առկա քարտեզներից և «ArcGIS™»-ով ու «Google Earth™»-ով կատարված չափումներից: 

6. Վստահելի հավանականության մակարդակի որակական գնահատական. (բարձր) այն սեգմենտները, որոնց վերաբերյալ կան սպառիչ տվյալներ, (միջին) սեգմենտներ, որոնց վերաբերյալ կան որոշ տվյալներ, (ցածր) սեգմենտներ, որոնց վերաբերյալ տվյալները շատ քիչ են կամ բացակայում են: 

7. Տեղաշարժի ընդհանուր արագությունը վերցվել է գրականությունից կամ մեր ենթադրություններից: Որոշ դեպքերում գնահատված են միայն (v) ուղղաձիգ կամ (h) հորիզոնական տեղաշարժի արագությունները: 

8. Կրկնման պարբերականությունը որոշվել է գրականության մեջ ներկայացված տվյալների հիման վրա` օգտագործելով (g) երկրաբանական կամ (d) ուղղակի մեթոդները: 

9. Արձանագրված և գրականության մեջ նշված վերջին երկրաշարժերը: Նախնադարյան երկրաշարժերը նշված են աստղանիշով (*): 

10. Ուժգնությունը գնահատվել է գրականությունից վերցված տվյալներով կամ հաշվարկվել է պոտենցիալ օջախների երկրաբանական ու երկրաչափական բնութագրերի, ինչպես նաև խզվածքի պատռում/երկրաշարժի մագնիտուդ հարաբերակցության հիման վրա: Օգտագործվել են հետևյալ 

աղբյուրները` «Սթրլինգ և ուրիշներ» (2008թ): M = մագնիտուդ: Խզվածքի խորությունը ընդունվում է հավասար 15 կմ: Առավելագույն ամպլիտուդան որոշվել է որպես խզվածքի պատռման և երկրաշարժի ուժգնության հարաբերությունների միջին թվաբանականը: 

11. Տվյալների աղբյուրներ. (1) «Berberian and Yeats» (1999թ.); (2) «Engdahl and Villaseñor» (2002թ.); (3) «Կարախանյան և ուրիշները» (2002թ.); (4) «Կարախանյան և ուրիշները» (2004թ.); (5) «Կադիրով և ուրիշները» (2008թ.); (6) «Philip et al.» (1992թ.); (7) «Philip et al.» (2001); (8) Կարախանյան և ուրիշներ 

(2013թ.) --- Ինֆորմացիան տեղադրված չէ գրականության խմբագրականի մեջ: 
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3.3 Երկրաշարժերի մասին պատմական գրառումներ 

Գոլդերի (2012թ.) համար մենք կազմել ենք երկրաշարժերի կատալոգ` հիմք ընդունելով ստորև 

թվարկված հինգ առցանց կատալոգներից հավաքված տվյալները: Կատալոգներից տվյալներ են 

վերցվել ամբողջ կովկասյան տարածաշրջանի և հարակից տարածքների համար` ընդգրկելով 30-ից 

50 աստիճան հյուսիսային լայնության և 35-ից 55 աստիճան արևելյան երկայնության միջև ընկած 

տարածքը: Ստացված տվյալներով ճշտվել են մթա 2150 թվականից մինչև մեր դարի 2011 թվականի 

օգոստոս ընկած ժամանակահատվածում տեղի ունեցած 5,724 երկրաշարժերի (այդ թվում` կրկնվող 

երկրաշարժերը, նախացնցումների և հետցնցումների) էպիկենտրոնները: Նշված երկրաշարժերից 

միայն 84-ն են, որ տեղի չեն ունեցել 20-րդ դարի սկզբից հետո: 

 Global Centroid-Moment-Tensor (CMT) առցանց կատալոգ (http://www.globalcmt.org/) 

 ԱՄՆ երկրաբանահետախուզական ծառայության 100 տարին մեկ տեղի ունեցող 

երկրաշարժերի կատալոգ (CENT) (http://earthquake.usgs.gov/data/centennial/) 

 Միջազգային սեյսմաբանական կենտրոնի (ISC) կատալոգ  

(http://www.isc.ac.uk/iscgem/) 

 Advanced National Seismic System (ANSS) առցանց կատալոգ 
(http://www.ncedc.org/anss/catalog-search.html) 

 ԱՄՆ երկրաբանահետախուզական ծառայության (NEIC) էպիկենտրոնների նախօրոք 

հայտնաբերման ինստիտուտի առցանց կատալոգ 

(http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/) 

Այս նպատակով նշված կատալոգները կրկին ուսումնասիրվել են՝ ընդգրկելով 30-50 հյուսիսային 

լայնության և 35-55 արևելյան երկայնության միջև ընկած տարածքը: Ուսումնասիրության արդյունքում 

2011թ. սեպտեմբերից մինչև 2014թ. ընկած ժամանակահատվածում գրանցվել է 498 նոր երկրաշարժ: 

Սակայն ոչ մի նոր երկրաշարժ չի գրանցվել Հայաստանի սահմաններում: Բացի այդ, Ամուլսարի 

ծրագրի տեղամասից մոտավորապես 100կմ սահմաններում ոչ մի նոր երկրաշարժ չի արձանագրվել: 

Չորս նոր երկրաշարժ է գրանցվել Ամուլսարի տեղամասից մոտավորապես 150կմ հեռավորության 

վրա, 68 երկրաշարժ տեղի է ունեցել մոտավորապես 200 կմ հեռու և 258 երկրաշարժ՝ ծրագրի 

տարածքից  մոտ 250 կմ հեռավորության վրա: 

Տեղամասից մոտավորապես 250կմ սահմաններում գրանցված 258 երկրաշարժերից միայն երեքի 

ուժգնությունն է կազմել 6.0 մագնիտուդից բարձր: Երկու երկրաշարժ տեղի է ունեցել 2012թ. օգոստոսի 

11-ին, որոնց ուժգնությունը կազմել է 6.2 և 6.4 մագնիտուդ, և գտնվել է ծրագրի տեղամասից 

համապատասխանաբար մոտավորապես 170-ից մինչև 180 կմ դեպի հարավ-արևելք: Ամենախոշոր 

երկրաշարժը 2011թ. սեպտեմբերից մինչև 2014թ. մարտի վերջ ընկած ժամանակահատվածում 

http://www.globalcmt.org/
http://earthquake.usgs.gov/data/centennial/
http://www.isc.ac.uk/iscgem/
http://www.ncedc.org/anss/catalog-search.html
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/
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գրանցվել է 2011թ. հոկտեմբերին, դա Վանա լճի 7.1 մագնիտուդով երկրաշարժն է, որը ծրագրի 

տեղամասից գտնվում է 220կմ հեռավորության վրա՝ արևելյան Թուրքիայում: Այս իրադարձության 

մասին մանրամասն տեղեկությունները կարելի է գտնել ԱՄՆ երկրաբանահետախուզական 

ծառայության վեբ կայքում՝ 

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqinthenews/2011/usb0006bqc/#details). 

Նկար 1-ում ցույց են տրված նախագծի կատալոգում ներառված երկրաշարժերի էպիկենտրոնները: 

Ներառվել են մթա 2150 թվականից մինչև մեր դարի 2011 թվականի օգոստոս ընկած 

ժամանակահատվածում տեղի ունեցած երկրաշարժերը` նախապես Գարդների ու Կնոպոֆի (1974) և 

Ռիզենբերգի (1985) մեթոդներով դրանցից առանձնացնելով (զտելով) կրկնօրինակները, նախացնցում-

ները և հետցնցումները: Նկար 2-ում պատկերված են Ամուլսարի հանքավայրից մինչև 200 կմ 

հեռավորության վրա գտնվող երկրաշարժերի գոտիներն ըստ կատալոգից վերցված տվյալների: 

Բացի վերը նշված կատալոգներից, մենք ուսումնասիրել ենք նաև աշխարհում տեղի ունեցող 

երկրաշարժերի մոդելը, ինչպես նաև Հայաստանի ուժեղ երկրաշարժերի ատլասը (Բաբայան 2006թ.), 

որում տվյալներ և իզոսեյսմիկ քարտեզներ են ներկայացված Հայաստանում մթա 600 թվականից մինչև 

մեր դարի 2003 թվականը տեղի ունեցած, ինչպես նաև արձանագրված և համեմատաբար լավ 

նկարագրված 107 ուժեղ երկրաշարժերի վերաբերյալ: Մենք ուսումնասիրել ենք իզոսեյսմիկ 

քարտեզները գնահատելու համար երկրաշարժի ինտենսիվությունն ըստ MSK սանդղակի (Աղյուսակ 

3.2) Ամուլսարի հանքավայրի տարածքում: Նկար 3-ում պատկերված են այդ հիմնական 

երկրաշարժերի հաշվարկված էպիկենտրոնները և Մեդվեդև-Շպոնհոյեր-Կարնիկի (MSK) սանդղակով 

գնահատված ինտենսիվությունը (Աղյուսակ 3-2) Ամուլսարի հանքավայրի տարածքում: Իզոսեյսմիկ 

քարտեզներում պատկերված և 1139 - 2003 թթ. տեղի ունեցած 38 երկրաշարժերից միայն երեքը կարող 

էին ունենալ այնպիսի ուժգնություն Ամուլսարի հանքավայրի տարածքում, որ գնահատվեին որպես 

վեց և ավելի բալանոց ըստ MSK սանդղակի: 

 

Աղյուսակ 3-2 Երկրաշարժի ինտենսիվության Մեդվեդև-Շպոնհոեր-Կարնիկի (MSK) սանդղակը 

Ինտենսիվությունը Ուժգնությունը 

Զգացվող 

ազդեցությունը 

Շենքերի/կառույցների վրա 

ազդեցությունը 

Երկրաբանության վրա 

ազդեցությունը 

I Աննշան Չի զգացվում   

II Շատ թույլ Տեղ-տեղ է 

զգացվում 

  

III Թույլ Միայն հանգստի 

վիճակում գտնվող 

մարդիկ են զգում 

  

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqinthenews/2011/usb0006bqc/#details
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IV Չափավոր Զգացվում է 

տներում, ծատերը 

արթնանում են 

դրանից 

Պատուհանները ցնցվում 

են 

 

V Բավականին 

ուժեղ 

Ուժեղ զգացվում է 

դրսում 

սվաղը ճաքում է, կախված 

իրերը ճոճվում են, 

սեղանները 

տեղաշարժվում են 

 

VI Ուժեղ Վախի զգացում ծխնելույզներն ու 

քարաշեն կառույցները 

վնասվում են 

ճաքեր փափուկ գետնի 

վրա 

VII Շատ ուժեղ Շատ մարդիկ 

դուրս են փախչում 

իրեն 

կացարաններից 

թույլ շենքերը քանդվում 

են, ծխնելույզները փուլ են 

գալիս 

սողանքներ թեք լանջերի 

վրա 

VIII Վնաս հասցնող Համընդհանուր 

վախի զգացում 

հին շենքերը փլուզվում են, 

ջրանցքները` վնասվում 

ջրհորներում տեղի են 

ունենում 

փոփոխություններ, ճա-

նապարհների վրա 

ժայռեր են թափվում 

IX Փլուզումներ 

առաջացնող 

Խուճապ վնասվում են նաև ամուր 

շենքերը և 

խողովակագծերը 

ճաքեր գետնի վրա, 

համատարած սողանքներ 

X Ավերիչ Համընդհանուր 

խուճապ 

աղյուսե շինությունները 

լրիվ քանդվում են 

ռելսերը ծռմռվում են, 

գետերի ափերը` 

փլուզվու, ձևավորվում են 

նոր լճեր 

XI Աղետալի  քիչ թվով շենքեր են մնում 

կանգուն, ջրանցքներն 

ավերվում են 

գրունտի համատարած 

տեղաշարժեր, 

ցունամիներ 

XII Շատ աղետալի  բոլոր մակերևութային և 

ստորգետնյա 

շինություններն ավերվում 

են 

լանդշաֆտի փոփոխում, 

ցունամիներ 

Երկրաշարժերի վերաբերյալ բոլոր գրառումները ցույց են տալիս, որ Ամուլսարի հանքավայրը 

գտնվում է միջինից բարձր սեյսմայնության գոտում: Գրառումները ցույց են տալիս, որ ուժեղ և շատ 

ուժեղ ցնցումներ կարող էին լինել Ամուլսարի տարածքում առնվազն երեք անգամ վերջին 900 

տարիների ընթացքում: 
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4.0 ՍԵՅՍՄԻԿ ՎՏԱՆԳԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Այս բաժնում մենք ներկայացնում ենք սեյսմիկ վտանգի վերլուծությունը, դրա համար օգտագործված 

տվյալները և կիրառված մեթոդաբանությունը, ինչպես դետերմինացված, այնպես էլ հավանականային 

վերլուծության ժամանակ: 

1.1 Սեյսմիկ վտանգի դետերմիացված վերլուծություն 

Սեյսմիկ վտանգի դետերմինացված վերլուծության (ՍՎԴՎ) ժամանակ օգտագործվում են առկա 

պատմական, գիտական և երկրաբանական տվյալները, իսկ վերլուծության արդյունքում տրվում է 

տվյալ տարածքում գրունտի տատանման գնահատականը դիսկրետ արժեքի տեսքով: Որպես կանոն, 

տվյալ տարածքի համար սահմանվում են մեկ կամ ավելի երկրաշարժեր, տրվում են դրանց կոորդի-

նատները և ամպլիտուդաները: ՍՎԴՎ-ի ժամանակ կիրառվում է առավելագույն հնարավոր երկրա-

շարժի (ԱՀԵ) մոտեցումը: ԱՀԵ-ն դա ամենաուժգին երկրաշարժն է, որը կարող է ի հայտ գալ տվյալ 

խզվածքի գոտում կամ տեկտոնական շրջանում («ICOLD» 1989): ՍՎԴՎ-ի ժամանակ առանձնապես մեծ 

ուշադրություն չի դարձվում կրկնման պարբերականությանը, որը կարող է տատանվել այնպիսի մեծ 

միջակայքում, ինչպես 100 – 10,000 և ավելի տարին` կախված տվյալ տարածաշրջանի երկրաբանական 

առանձնահատկություններից: ՍՎԴՎ-ն չի կարող օգտագործվել սահմանված ուժգնության 

երկրաշարժի կրկնման պարբերականությունը գնահատելու համար: 

ՍՎԴՎ-ի ժամանակ գրունտի տատանումները գնահատելիս օգտագործվում են հետևյալ սեյսմիկ 

պարամետրերը. 

 խզվածքի (օջախի) տեսակը 

 առավելագույն ուժգնությունը 

 ամենամոտ հեռավորությունը խզվածքի պատռման հարթության մակերևութային 

պրոյեկցիային 

 ուղիղ գծով ամենամոտ հեռավորությունը պատռման հարթությանը 

 հիպոկենտրոնի խորությունը 

 գրունտի հատկությունները նախագծի տարածքում 

4.1 Սեյսմիկ վտանգի հավանակային վերլուծություն 

Սեյսմիկ վտանգի հավանականային վերլուծության (ՍՎՀՎ) ժամանակ գնահատվում է որոշակի 

ուժգնության երկրաշարժի կրկնման հավանականությունը որոշակի ժամանակահատվածում: 

Հավանականությունը որոշվում է տարբեր վայրերում գտնվող հիմնական սեյսմիկ օջախներից սկիզբ 
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առնող բոլոր երկրաշարժերի կրկնման հավանականության հիման վրա` ընդունելով որ գրունտը 

մարում է օջախից հեռացող ալիքները սահմանված գործակցով: 

4.1.1 Մեթոդաբանությունը 

Սույն ուսումնասիրության համար կիրառված ՍՎՀՎ մեթոդը հիմնվում է «Cornel»-ի (1968թ.) և 

«McGuire»-ի (1976թ., 2004թ.) հրապարակումների վրա: ՍՎՀՎ հաշվարկներն իրականացվել են «Risk 

Engineering v. 7.62»-ի կողմից ստեղծված «EZ-FRISK» (2012թ.) կոմերցիոն համակարգչային ծրագրի 

միջոցով: Մեթոդաբանությունը ներառում է տրված ժամանակահատվածում նախագծի տարածքում 

որոշակի շեմը գերազանցող ցնցումների  հաշվարկը: Մասնավորապես` տարեկան այն 

երկրաշարժերի թիվը, n, որոնք առաջացնում են գրունտի այնպիսի ցնցումներ, SA(Tn), որոնք 

գերազանցում են սահմանված չափը, Sa(Tn), նախագծի տարածքում: «ո»-ի հակադարձ մեծությունը 

կրկնման հաճախությունն է: 

Ստանդարտ վտանգն արտահայտվում է հետևյալ բանաձևով. 

𝜈(𝑆𝐴(𝑇𝑛) > 𝑆𝑎(𝑇𝑛)) =        dmdddfdfmfdmTnSTnSPMN DMaAm )()()(],,|)()([)( min
 

որտեղ` «d»-ն նախագծի տարածքից մինչև օջախն ընկած հեռավորությունն է, «m»-ը երկրաշարժի 

ուժգնությունն է, «ε»-ն ցույց է տալիս լոգարիթմական ստանդարտ շեղումների թիվը, այսինքն` քանի 

անգամ է գրունտի տատանումների լոգարիթմական ֆունկցիան շեղվում միջին արժեքից, «Tn»-ը 

տատանումների բնական պարբերությունն է վայրկյաններով, «Nm(Mmin)»-ը  տարեկան այն 

երկրաշարժերի թիվը, որոնք գերազանցում են «Mmin.» ուժգնությունը: «fM(m)», «fD(d)» և «fε(ε)» 

ֆունկցիաները ցույց են տալիս հավանականության խտության կախվածությունը ուժգնությունից, 

հեռավորությունից և էփսիլոնից: Հավանականության խտության այս ֆունկցիաները նկարագրում են 

երկրաշարժերի տարբեր սցենարների ի հայտ գալու հարաբերական հնարավորությունները: 

Գրունտի ցնցումների փոփոխականությունն արտահայտվում է «P(SA(Tn)>Sa(Tn)|m,d,)» 

անհավասարությամբ, որտեղ՝ 

𝑃(𝑆𝐴(𝑇𝑛) > 𝑆𝑎(𝑇𝑛)|𝑚, 𝑑, ) = ∫ 𝑓𝑆𝑎
(𝑆𝑎 , 𝑚, 𝑑, )𝑑𝑆𝑎

∞

𝑆𝑎

 

որտեղ «fSa(Sa,m,d,)»-ը հավանականության խտության ֆունկցիան է գրունտի ցնցումների համար: Դա 

սահմանվում է գրունտի տատանումների մարման մոդելով: 
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Մեկից ավելի օջախների դեպքում, Sa(Tn)-ը գերազանցող երկրաշարժերի տարեկան թիվը որոշվում է 

որպես առանձին օջախների համար որոշված արժեքների գումար: Այս դեպքում ենթադրվում է, որ 

նշված օջախները միմյանցից անկախ են: Երկրաշարժերի տարեկան թվից T ժամանակահատվածում 

գոնե մեկ անգամ ուժեղ երկրաշարժի ի հայտ գալու հավանականության արժեքն ստանալու համար 

հիմնականում օգտագործվում է երկրաշարժի կրկնման հավանականության հաշվարկի Պուասոնի 

մոդելը: Պուասոնի մոդելում՝ 

𝑃(𝑆𝐴(𝑇𝑛) > 𝑆𝑎(𝑇𝑛)|𝑇) =  1 −  𝑒−(𝜈(𝑆𝐴(𝑇𝑛)>𝑆𝑎(𝑇𝑛))𝑇) 

տարեկան հավանականությունը դա հավանականությունն է T=1 դեպքում: 

Վտանգի մակարդակը որպես կանոն արտահայտվում է «T» տարիների ընթացքում ուժեղ երկրաշարժի 

ի հայտ գալու հավանականությամբ: Պուասոնի մոդելում տարեկան թվի համարժեքը տրվում է՝ 

𝜈(𝑆𝐴(𝑇𝑛) > 𝑆𝑎(𝑇𝑛)) =  
−ln (1 − 𝑃(𝑆𝐴(𝑇𝑛) > 𝑆𝑎(𝑇𝑛)|𝑇))

𝑇
 

արտահայտությամբ: 

Եթե 50 տարում ուժեղ երկրաշարժի ի հայտ գալու հավանականությունն ընդունենք հավասար 10 

տոկոսի, ապա «T =50» և «P = 0.1» դեպքում «n»-ը հավասար կլինի 0.0021 երկրաշարժ/տարի: Այս 

մեծության հակադարձ արժեքը (կրկնման պարբերությունը) կազմում է 475 տարի: 

4.1.2 Սեյսմիկ վտանգի հավանակային վերլուծության համար օգտագործված 
պարամետրերը 

ՍՎՀՎ-ի ժամանակ օգտագործված հիմնական սեյսմիկ պարամետրերը ներկայացված է    

Աղյուսակ 4-1-ում: ՍՎՀՎ-ում օգտագործված սեյսմիկ պարամետրերը ներառում են՝ 

 խզվածքի (օջախի) տեսակը 

 երկրաշարժի հավանականությունը 

 երկրաշարժի մոդելը (էքսպոնենտալ կամ տիպային) 

 տեղաշարժի արագությունը (կամ կրկնման ինտերվալը) 

 առավելագույն ուժգնությունը 

 հորիզոնական ուղղությամբ ամենամոտ հեռավորությունը խզվածքի պատռման 

հարթության մակերևութային պրոյեկցիային 

 ուղիղ գծով ամենամոտ հեռավորությունը պատռման հարթությանը 
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 հիպոկենտրոնի խորությունը 

 գրունտի հատկությունները նախագծի տարածքում 

4.1.3 Անորոշություններ 

Սեյսմիկ վտանգի հավանականային վերլուծության մոդելում հաշվի են առնվում երկու տեսակի 

անորոշություններ` պատահական փոփոխականությունը և գնոսեոլոգիական անորոշությունը:  

Պատահական փոփոխականությունը դա բարդ պրոցեսի պարզեցված մոդելավորման պատճառով 

պրոցեսում տեղ գտնող բնական պատահականությունն է: Պատահական փոփոխականությունը 

պարամետրացվում է հավանականության խտության ֆունկցիայով (Աբրահամսոն 2006թ, 2009թ): 

Գնոսեոլոգիական անորոշությունը պրոցեսի պարզեցված մոդելի գիտական անորոշությունն է, որը 

պարամետրացվում է այլընտրանքային մոդելներով (Աբրահամսոն 2006թ, 2009թ): Պարզեցված մոդելի 

պարամետրերը սեյսմիկ օջախների համար ներառում են` առավելագույն ուժգնությունը, տեղաշարժի 

արագությունը, գրունտի տատանումների մարման ֆունկցիան և երկրաշարժի ուժգնության 

հավանականային խտության ֆունկցիան: 

Գնոսեոլոգիական անորոշությունը սովորաբար գնահատվում է տրամաբանական ծառի մոտեցման 

կիրառմամբ: Այս ուսումնասիրության մեջ գնոսեոլոգիական անորոշությունը դիտարկվել է հետևյալ 

պարամետրերի համատեքստում. 

 Երկրաշարժի կանխատեսման հավասարումներ (GMPE). երկրակեղևի վերին 

շերտերում տատանումների մարման չորս գործակիցները հավասարապես կշռվել են, 

ինպես դա ներկայացված է Աղյուսակ 4-1-ում: 

 Խզվածքի օջախներում ծագող երկրաշարժերի առավելագույն ուժգնությունները. 

առավելագույն ուժգնությունները ներկայացված են Աղյուսակ 3-1-ում:   Ընդունվել է, 

որ ուժգնությունը կարող է տատանվել ±0.3 միջակայքում: Առավելագույն գերադասելի 

ուժգնությանը տրվել է 0.6 կշիռ, իսկ միջակայքի վերին և ստորին սահմաններին 

տրվել է 0.2-ական կշիռ: 

 Խզվածքային օջախների սահքի արագությունը. խզվածքների սահքի արագությունները 

բերված են Աղյուսակ 3-1-ում: Որպես գերադասելի արագություն է վերցվել շարքի 

միջին արժեքը: Գերադասելի սահքի արագությանը տրվել է 0.6 կշիռ, իսկ միջակայքի 

վերին և ստորին սահմաններին՝ 0.2-ական կշիռ: 

 Խզվածքի աղբյուրների սահքի արագությունը. այն խզվածքների և սեգմենտների 

համար, որոնք ներկայացված են Աղյուսակ 3-1-ում մեկ արագությամբ, հենց այդ 

արագությունն էլ համարվում է գերադասելի: Վերին և ստորին սահմանները 

համարվում են գերադասելի տեղաշարժի արագության ±50%: Գերադասելի 

տեղաշարժի արագությանը տրվել է 0.6 կշիռ, իսկ միջակայքի վերին և ստորին 

սահմաններին տրվել է 0.2-ական կշիռ: 
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4.1.4 Վերլուծությունն ըստ փոփոխականների 

Սեյսմիկ վտանգի կորը ցույց է տալիս երկրաշարժի ուժգնության և օջախից եղած հեռավորության 

կոմբինացված ազդեցությունը սահմանված շեմից ավելի ուժեղ գրունտի տատանումներ ունենալու 

հավանականության վրա: Վտանգը վերլուծելիս, հաշվարկվում է գործոններից (օր.՝ ուժգնությունից 

կամ հեռավորությունից) յուրաքանչյուրի ազդեցությունը առանձին-առանձին: Այս անջատումը ցույց է 

տալիս, թե սեյսմիկ օջախներից որն է ավելի մեծացնում երկրաշարժի վտանգը նախագծի տարածքում 

(Աբրահամսոն 2006թ., 2009թ.): 

Բացի դրանից, էփսիլոն պարամետրի (ε) արժեքները նույնպես կարող են ստացվել ըստ առանձին 

փոփոխականների վերլուծության ընթացքում: Էփսիլոն պարամետրը ցույց է տալիս լոգարիթմական 

ստանդարտ շեղումների թիվը, այսինքն` քանի անգամ է գրունտի տատանումների լոգարիթմական 

ֆունկցիան շեղվում միջին արժեքից («McGuire» 2004թ.)՝ հաշվի առնելով գրունտի տատանումների 

կանխատեսման հավասարումը: Էփսիլոնը, ինչպես նաև ուժգնությունը և հեռավորությունը, շատ 

օգտակար պարամետրեր են երկրակեղևի ցնցումների մասին առկա տվյալները դինամիկական 

վերլուծության նպատակով ընտրելու և խմբավորելու համար («Baker and Cornell» 2005թ., 2006թ.): 

Այս հաշվետվությունում ըստ առանձին փոփոխականների վերլուծության արդյունքները 

ներկայացված են երկչափ (ուժգնություն և հեռավորություն) սյունակավոր դիագրամների միջոցով: 

Սյունակներով ներկայացվում է այն միջակայքը, որում կատարվում է սեյսմիկ վտանգի մեծացման 

հաշվարկը: Օրինակ, միաչափ դիագրամը ցույց է տալիս, որ 5.9 - 6.0 մագնիտուդով ցնցումները 

օջախում առաջացնում են 5.9 – 6 մագնիտուդով երկրաշարժի վտանգ: Երկչափ դիագրամի դեպքում 

երևում է, որ այդ ցնցումներն առաջացնում են 5.9 – 6 մագնիտուդով երկրաշարժի վտանգ օջախից          

0 – 5 կմ հեռավորության վրա գտնվող տարածքում: 

4.2 Գրունտի տատանումների կանխատեսման հավասարումները 

ԳՏԿՀ-ները և դրանց հարաբերական կշիռները երկրակեղևի խզվածքներում գտնվող օջախների համար 

ամփոփված են ստորև՝ Աղյուսակ 4-1-ում: Այդ ԳՏԿՀ-ները մշակվել են 2008 թվականին «Next 

Generation Attenuation» ծրագրի շրջանակներում և կարող են կիրառվել տեկտոնական սալերի 

սահմանագծին գտնվող և սեյսմաակտիվ խզվածքներ ունեցող աշխարհագրական այնպիսի 

տարածաշրջաններում, ինչպիսին Հայկական Լեռնաշխարհն է: 
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Աղյուսակ 4-1 Ամուլսարի հանքավայրի տարածքում սեյսմիկ վտանգի վերլուծության համար 

օգտագործված ԳՏԿՀ-ները և դրանց հարաբերական կշիռները 

Գրունտի տատանումների կանխատեսման 

հավասարումը Կշիռը Սեյսմիկ օջախը 

Abrahamson and Silva (2008) NGA 0.25 

Երկրակեղևի խախտումների բոլոր 

աղբյուրները 

Boore and Atkinson (2008) NGA 0.25 

Campbell and Bozorgnia (2008) NGA 0.25 

Chiou and Youngs (2008) NGA 0.25 
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5.0 ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ 

Այս բաժնում մենք ներկայացնում ենք հավանականային և դետերմինացված մեթոդներով սեյսմիկ 

վտանգի վերլուծության արդյունքները: Ներկայացված են նաև վտանգի կորերը, հինգ տոկոսով 

մարված արձագանքի սպեկտրերը, ինչպես նաև «2009 IBC-ASCE 7-05» ստանդարտով սահմանված 

սեյսմիկ պարամետրերը: 

5.1 Տեղամասի հողի դասակարգումը 

Ամուլսարի նախագծի տարածքի համար գրունտի շարժման և արձագանքի սպեկտրերի հաշվարկի 

նպատակով օգտագործվել է «2009 IBC-ASCE 7-05» ստանդարտը, ըստ որի գրունտին տրվել է «B» դասի 

որակում: Ըստ սահմանման՝ «B» դասի գրունտի դեպքում սեյսմիկ ալիքի միջին արագությունը (Vs) 

վերին 30 մ-անոց շերտի (Vs30) միջով անցնելիս կազմում է 760 - 1500 մ/վ: Այն հատվածների համար, 

որտեղ գրունտի դասն այլ է, կիրառվում են ճշտման գործակիցներ՝ հինգ տոկոսով մարված 

արագացման արձագանքի սպեկտրը: 

5.2 Վտանգի կորերը 

Նկար 4-ում պատկերված են հինգ տոկոսով մարված սպեկտրալ արագացման վտանգի կորերը «B» 

դասի գրունտի և ԳԱԱ 0.2 – 1.0 վրկ արժեքների դեպքում՝ կույտային տարրալվացման հրապարակի 

համար: Նկար 4-ում պատկերված կորերի ինտերպոլյացիան ցույց է տալիս, որ 475-տարվա կրկնման 

պարբերության (0.0021 տարեկան հաճախականության) դեպքում ԳԱԱ-ն կազմում է 0.10 g: Իսկ 475 

տարվա կրկնման պարբերության և 0.2 վրկ ու 1.0 վրկ սպեկտրալ արագացումների դեպքում ԳԱԱ-ն 

կազմում է համապատասխանաբար 0.23 g և 0.0.068 g «B» դասի գրունտի համար: 

Նկար 5-ում պատկերված են հինգ տոկոսով մարված սպեկտրալ արագացման վտանգի կորերը «B» 

կարգի գրունտի և ԳԱԱ 0.2 – 1.0 վրկ արժեքների դեպքում՝ հանքաքարի նախնական մանրացման 

արտադրամասի տարածքի համար: Նկար 6-ում պատկերված են հինգ տոկոսով մարված սպեկտրալ 

արագացման վտանգի կորերը «B» կարգի գրունտի և ԳԱԱ 0.2 – 1.0 վրկ արժեքների դեպքում՝ 

երկրորդային ջարդիչ կայանի համար:  դատարկ ապարների լցակույտի տարածքի համար: Նկար 7-ը 

ցույց է տալիս հինգ տոկոսով մարված սպեկտրալ արագացման վտանգի կորերը «B» կարգի գրունտի և 

ԳԱԱ 0.2 – 1.0 վրկ արժեքների դեպքում՝ դատարկ ապարների լցակույտի համար: Նկար 8-ում 

պատկերված են հինգ տոկոսով մարված սպեկտրալ արագացման վտանգի կորերը «B» կարգի գրունտի 

և ԳԱԱ 0.2 – 1.0 վրկ արժեքների դեպքում՝ բացահանքի տեղամասի համար: 
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5.3 Արձագանքի սպեկտրները 

Նկար 9-ում պատկերված են հինգ տոկոսով մարված, միասնական սպեկտրալ արագացման վտանգի 

կորերը «B» կարգի գրունտի և 475 տարվա, 1000 տարվա ու 2475 տարվա կրկնման պարբերությունների 

և 0.01-ից 10 վրկ ինտերվալների դեպքում՝ կույտային տարրալվացման հրապարակի տեղամասի 

համար: Սպեկտրալ արագացումը 0.01 վրկ ինտերվալում ըստ էության համարժեք է ԳԱԱ-ին: Այստեղ 

«միասնական վտանգ» տերմինն օգտագործվում է, որովհետև կա սպեկտրալ ցանկացած 

ժամանակահատվածում նախատեսվածից ավելի ուժեղ ցնցումներ ունենալու հավասար 

հավանականություն (Աբրահամսոն 2006թ., 2009թ.):  Նկար 9-ը ցույց է տալիս, որ սպեկտրալ 

արձագանքի պիկային արժեքն ստացվում է մոտավորապես 0.15 վրկ ժամանակահատվածում: 

Աղյուսակ 5-1-ում ներկայացված են սպեկտրալ արագացման մի քանի արժեքներ ԿՏՀ տարածքի 

համար: 

Աղյուսակ 5-1 Սպեկտրալ արագացման դիսկրետ արժեքներ ԿՏՀ տարածքի համար (Ամուլսարի 

հանքավայր, Կենտրոնական Հայաստան, «B» դասի գրունտ ըստ «IBC 2009-ASCE 7-05» 

ստանդարտի) 

Կրկնման պարբերականություն ԳԱԱ (g) 0.2 վրկ (g) 1.0 վրկ (g) 

475 տարի 0.10 0.23 0.068 

1000 տարի 0.13 0.32 0.10 

2475 տարի 0.20 0.47 (Ss) 0.15 (S1) 

 

Նկար 10-ում պատկերված են հինգ տոկոսով մարված, միասնական սպեկտրալ արագացման վտանգի 

կորերը «B» կարգի գրունտի և 475 տարվա, 1000 տարվա ու 2475 տարվա կրկնման 

պարբերականությունների և 0.01-ից 10 վրկ ինտերվալների դեպքում՝ հանքաքարի մանրացման 

արտադրամասի տարածքի համար: Աղյուսակ 5-2-ում ներկայացված են սպեկտրալ արագացման մի 

քանի արժեքներ հանքաքարի նախնական մանրացման արտադրամասի տարածքի համար: 

 

Աղյուսակ 5-2 Սպեկտրալ արագացման դիսկրետ արժեքներ հանքաքարի նախնական մանրացման 

արտադրամասի տարածքի համար (Ամուլսարի հանքավայր, Կենտրոնական 

Հայաստան, «B» դասի գրունտ ըստ «IBC 2009-ASCE 7-05» ստանդարտի) 

 

Կրկնման պարբերականություն ԳԱԱ (g) 0.2 վրկ (g) 1.0 վրկ (g) 

475 տարի 0.11 0.26 0.072 
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1000 տարի 0.16 0.37 0.11 

2475 տարի 0.24 0.57 (Ss) 0.17 (S1) 

 

Նկար 11-ում պատկերված են հինգ տոկոսով մարված, միասնական սպեկտրալ արագացման վտանգի 

կորերը «B» կարգի գրունտի և 475 տարվա, 1000 տարվա ու 2475 տարվա կրկնման 

պարբերականությունների և 0.01-ից 10 վրկ ինտերվալների դեպքում՝ հանքաքարի երկրորդային 

մանրացման արտադրամասի տարածքի համար: Աղյուսակ 5-2-ում ներկայացված են սպեկտրալ 

արագացման մի քանի արժեքներ հանքաքարի երկրորդային մանրացման արտադրամասի տարածքի 

համար: 

Աղյուսակ 5-3 Սպեկտրալ արագացման դիսկրետ արժեքներ հանքաքարի երկրորդային մանրացման  

տեղամասի համար (Ամուլսարի հանքավայր, Կենտրոնական Հայաստան, «B» դասի 

գրունտ ըստ «IBC 2009-ASCE 7-05» ստանդարտի) 

Կրկնման պարբերականություն ԳԱԱ (g) 0.2 վրկ (g) 1.0 վրկ (g) 

475 տարի 0.11 0.26 0.072 

1000 տարի 0.16 0.37 0.11 

2475 տարի 0.24 0.56 (Ss) 0.16 (S1) 

 

Նկար 12-ում պատկերված են հինգ տոկոսով մարված, միասնական սպեկտրալ արագացման վտանգի 

կորերը «B» կարգի գրունտի և 475 տարվա, 1000 տարվա ու 2475 տարվա կրկնման 

պարբերականությունների և 0.01-ից 10 վրկ ինտերվալների դեպքում՝ դատարկ ապարների լցակույտի 

տեղամասի համար: Աղյուսակ 5-2-ում ներկայացված են սպեկտրալ արագացման մի քանի արժեքներ 

դատարկ ապարների լցակույտի տեղամասի համար: 

Աղյուսակ 5-4 Սպեկտրալ արագացման դիսկրետ արժեքներ դատարկ ապարների լցակույտի  

տեղամասի համար (Ամուլսարի հանքավայր, Կենտրոնական Հայաստան, «B» դասի 

գրունտ ըստ «IBC 2009-ASCE 7-05» ստանդարտի) 

Կրկնման պարբերականություն ԳԱԱ (g) 0.2 վրկ (g) 1.0 վրկ (g) 

475 տարի 0.11 0.26 0.073 

1000 տարի 0.16 0.38 0.11 

2475 տարի 0.24 0.58 (Ss) 0.17 (S1) 
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Նկար 13-ում պատկերված են հինգ տոկոսով մարված, միասնական սպեկտրալ արագացման վտանգի 

կորերը «B» կարգի գրունտի և 475 տարվա, 1000 տարվա ու 2475 տարվա կրկնման 

պարբերականությունների և 0.01-ից 10 վրկ ինտերվալների դեպքում՝ բացահանքի տեղամասի համար: 

Աղյուսակ 5-2-ում ներկայացված են սպեկտրալ արագացման մի քանի արժեքներ բացահանքի 

տեղամասի համար: 

Աղյուսակ 5-5 Սպեկտրալ արագացման դիսկրետ արժեքներ բացահանքի տեղամասի համար 

(Ամուլսարի հանքավայր, Կենտրոնական Հայաստան, «B» դասի գրունտ ըստ «IBC 2009-

ASCE 7-05» ստանդարտի) 

Կրկնման պարբերականություն ԳԱԱ (g) 0.2 վրկ (g) 1.0 վրկ (g) 

475 տարի 0.10 0.24 0.070 

1000 տարի 0.15 0.35 0.10 

2475 տարի 0.22 0.53 (Ss) 0.16 (S1) 

 

Նկ. 9 – 13   Աղյուսակ 5-1-ից մինչև Աղյուսակ 5-5 ցույց են տալիս, որ գրունտի տատանումներն ամենից 

ուժեղ են դատարկ ապարների լցակույտի տարածքում և ամենթույլը՝ բացահանքի տարածքում: 

Սպեկտրալ արագացման մեծության տարբերությունները կազմում են մոտավորապես 6 – 21%՝ 

կախված սպեկտրալ և կրկնման պարբերականությունից: Կրկնվելու պարբերականությունը 

պակասելիս տարբերությունը կրճատվում է: Քննարկվող չորս օբյեկտների տարածքներում սպեկտրալ 

արագացման մեծության տարբերությունները կարող են պայմանավորված լինել ՓՍՍԽ 4 խզվածքից 

այդ օբյեկտների ունեցած հեռավորությունների տարբերությամբ: 

5.4 Սեյսմիկ օջախի գործոնը 

Յուրաքանչյուր օջախի գործոնը Ամուլսարի հանքավայրի ԿՏՀ տարածքում սեյսմիկ վտանգի 

հավանականային գնահատականի մեջ պատկերված է նկար 14-ում՝ ԳԱԱ արժեքների միջոցով: Նկար 

14-ում ներկայացված տվյալները ցույց են տալիս, որ 0.02 g-ից մեծ ԳԱԱ-ների դեպքում, ցնցումների 

հիմնական վտանգը գալիս է ՓՍՍԽ 4 սեգմենտից (Աղյուսակ 3-1): ԿՏՀ տարածքի, ինչպես նաև ջարդիչ 

կայանի, դատարկ ապարների լցակույտի և բացահանքի տարածքների համար նմանատիպ 

արդյունքներ են դիտարկվել նաև սպեկտրալ այլ պարբերությունների դեպքում: 

Բոլոր չորս օբյեկտների տարածքներում սեյսմիկ վտանգի գնահատականի վրա գերակշռող 

ազդեցությունը պատկանում է ՓՍՍԽ 4 սեգմենտին: Նման արդյունքները զարմանալի չեն, քանի որ 
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այս խզվածքն ունի տեղաշարժի չափավոր միջին արագություն և համեմատաբար մոտ է (10 – 12 կմ) 

բոլոր չորս տարածքներին: 

5.5 Վտանգի բաշխումն ըստ ուժգնության և հեռավորության 

Նկար 15-ում ներկայացված է Ամուլսարի նախագծով նախատեսված ԿՏՀ-ի տարածքում երկրաշարժի 

վտանգի բաշխումն ըստ ուժգնության և հեռավորության՝ 475-տարվա պարբերականության և ԳԱԱ 

սահմանված արժեքների համար: Բաշխումը (տրոհումը) ցույց է տալիս, որ երկրաշարժի վտանգն 

առավելագույնն է ՓՍՍԽ 4 սեգմենտի և ԿՏՀ-ից ավելի քան 40 կմ հեռավորության վրա 7.6 

մագնիտուդով երկրակեղևի ցնցումների դեպքում: Իսկ միջին ուժգնության երկրաշարժ կարող է լինել 

ԿՏՀ-ից 36.1 կմ հեռավորության վրա 6.4 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրակեղևի ցնցումների դեպքում: 

Նկ. 15-ը ցույց է տալիս, որ  տեղամասին մոտ ավելի փոքր ուժգնությամբ երկրաշարժերի էական 

վտանգ են ներկայացնում տեղամասում: 

Նկ. 16-ում և 17- ում պատկերված են ըստ ուժգնության և ըստ տարածության առանձնացված 

վերլուծության արդյունքները ԿՏՀ տեղամասի համար: Արդյունքները ներկայացված են 475 տարվա 

կրկնման պարբերականության և 0.2 ու 1.0 վրկ սպեկտրալ արագացումների համար: Աղյուսակ 5-6-ում 

ամփոփված են ըստ ուժգնության և ըստ տարածության տրոհված վերլուծության արդյունքները ԿՏՀ 

տարածքի համար՝ 475 տարվա կրկնման պարբերականության և 0.2 ու 1.0 վրկ սպեկտրալ 

արագացումների դեպքում: 

Աղյուսակ 5-6 Բաշխման  արդյունքները 475 տարվա համար (գետնի տատանումները ԿՏՀ 

տեղամասում, Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր, Կենտրոնական Հայաստան) 

Կրկնման 

պարբերականություն 

Ինտերվալ 

(վայրկյան) 
Արագացում 

(g) 

Միջին 

ուժգնությունը 

(M) 

Միջին 

հեռավորությունը 

(կմ) 

Մոդալ 

ուժգն. 
(M) 

Մոդալ 

հեռավ. 

(կմ) 

475 տարի ԳԱԱ 0.10 6.4 36.1 7.6 42.5 

475 տարի 0.2 0.23 6.3 37.2 7.6 42.5 

475 տարի 1.0 0.068 6.9 62.9 7.6 42.5 

 

18-ից և 20-րդ նկարներում պատկերված են ըստ ուժգնության և ըստ տարածության բաժանման 

արդյունքները ԿՏՀ տարածքի համար: Արդյունքները ներկայացված են 2475 տարվա կրկնման 

պարբերականության և 0.2 ու 1.0 վրկ սպեկտրալ արագացումների համար: 2475 տարվա  համար ԳԱԱ 

առանձնացված վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ գլխավոր վտանգ ներկայացնում է տեղամասից  

ավելի քիչ քան 20կմ հեռավորության վրա տեղի ունեցող երկրակեղևի երկրաշարժը (խզվածքի 
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սեգմենտ ՓՍՍԽ4): ԿՏՀ-ում ԳԱԱ միջին ուժգնության երկրաշարժը 6.6 մագնիտուդ է՝ տեղամասից 27.1 

կմ հեռավորության վրա: 18-րդ նկարը ցույց է տալիս փոքր ուժգնությամբ երկրաշարժերի գործոնը 

տեղամասի մոտ նվազում է, եթե համեմատենք ԳԱԱ 475 տարվա կրկնման պարբերականությամբ 

առանձնացված վերլուծության հետ:  

Աղյուսակ 5-7 ամփոփված են ըստ ուժգնության և ըստ տարածության առանձնացված վերլուծության 

արդյունքները ԿՏՀ տարածքի համար՝ 2,475 տարվա կրկնման պարբերության և 0.2 ու 1.0 վրկ 

սպեկտրալ արագացումների դեպքում: 

 

Աղյուսակ 5-7 Բաշխման  արդյունքները 2475 տարվա համար (գետնի տատանումները ԿՏՀ 

տեղամասում, Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր, Կենտրոնական Հայաստան) 

 

Կրկնման 

պարբերականություն 

Ինտերվալ 

(վայրկյան) 
Արագացում 

(g) 

Միջին 

ուժգնությունը 

(M) 

Միջին 

հեռավորությունը 

(կմ) 

Մոդալ 

ուժգն. 
(M) 

Մոդալ 

հեռավ. 

(կմ) 

2475 տարի ԳԱԱ 0.20 6.6 27.1 7.6 17.5 

2475 տարի 0.2 0.47 6.6 27.8 7.6 17.5 

2475 տարի 1.0 0.15 7.2 45.2 7.6 17.5 

Աղյուսակ 5-6 և 5-7  սպեկտրալ ժամանակահատվածը ավելանալիս մեծանում է երկրաշարժերի միջին 

ուժգնությունը: Սա կանխատեսելի է, քանի որ որպես կանոն փոքր ուժգնությամբ երկրաշարժերը 

երկարատև ցնցումներ չեն առաջացնում: Աղյուսակ 5-6 և 5-7-ը ցույց է տալիս, որ կրկնման 

պարբերականությունն ավելանալիս մեծանում է երկրաշարժի միջին ուժգնությունը: Սրա պատճառն 

այն է, որ ավելի մեծ ուժգնություն ունեցող երկրաշարժերի հաճախականությունը ավելի փոքր է: 

21-ից 23-րդ նկարներում պատկերված են ըստ ուժգնության և ըստ տարածության դիսկրետացված 

(տրոհված) վերլուծության արդյունքները հանքաքարի նախնական մանրացման արտադրամասի 

տարածքի համար: Արդյունքները ներկայացված են 475 տարվա կրկնման պարբերականության և 0.2 ու 

1.0 վրկ սպեկտրալ արագացումների համար: Իսկ 24-ից 26-րդ նկարներում արդյունքները 

ներկայացված են 475 տարվա կրկնման պարբերականության և 0.2 ու 1.0 վրկ սպեկտրալ 

արագացումների համար:  
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27-ից 29-րդ նկարներում պատկերված են ըստ ուժգնության և ըստ տարածության դիսկրետացված  

վերլուծության արդյունքները երկրորդային ջարդիչ կայանի տարածքի համար: Արդյունքները 

ներկայացված են 475 տարվա կրկնման պարբերականության և 0.2 ու 1.0 վրկ սպեկտրալ 

արագացումների համար: 30-ից 32-րդ նկարներում արդյունքները ներկայացված են 475 տարվա 

կրկնման պարբերության և 0.2 ու 1.0 վրկ սպեկտրալ արագացումների համար:  

33-ից 35-րդ նկարներում պատկերված են ըստ ուժգնության և ըստ տարածության դիսկրետացված  

վերլուծության արդյունքները դատարկ ապարների լցակույտի տարածքի համար: Արդյունքները 

ներկայացված են 475 տարվա կրկնման պարբերականության և 0.2 ու 1.0 վրկ սպեկտրալ 

արագացումների համար: Աղյուսակ 5-8-ում ամփոփված են դատարկ ապարների լցակույտում ըստ 

ուժգնության և հեռավորության բաշխման արդյունքները 475 տարվա կրկնման պարբերության և 0.2 ու 

1.0 վրկ սպեկտրալ արագացումների համար:  

Աղյուսակ 5-8 Բաշխման արդյունքները 475 տարվա կտրվածքով Կենտրոնական Հայաստանի  

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի տեղամասի դատարկ ապարների լցակույտում 

գետնի տատանումների համար 

Կրկնման 

պարբերականություն 

Ինտերվալ 

(վայրկյան) 
Արագացում 

(g) 

Միջին 

ուժգնությունը 

(M) 

Միջին 

հեռավորությունը 

(կմ) 

Մոդալ 

ուժգն. 
(M) 

Մոդալ 

հեռավ. 

(կմ) 

475 տարի ԳԱԱ 0.11 6.2 27.8 5.1 12.5 

475 տարի 0.2 0.26 6.2 29.0 7.3 12.5 

475 տարի 1.0 0.073 6.8 54.0 7.6 37.5 

 

36-ից 38-րդ նկարներում պատկերված են ըստ ուժգնության և ըստ տարածության դիսկրետացված  

վերլուծության արդյունքները դատարկ ապարների լցակույտի տարածքի համար: Արդյունքները 

ներկայացված են 2475 տարվա կրկնման պարբերականության և 0.2 ու 1.0 վրկ սպեկտրալ 

արագացումների համար: Աղյուսակ 5-8-ում ամփոփված են դատարկ ապարների լցակույտում ըստ 

ուժգնության և հեռավորության բաշխման արդյունքները 2475 տարվա կրկնման պարբերականության 

և 0.2 ու 1.0 վրկ սպեկտրալ արագացումների համար:  
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Աղյուսակ 5-9 Բաշխման արդյունքները 2475 տարվա կտրվածքով Կենտրոնական Հայաստանի  

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի տեղամասի դատարկ ապարների լցակույտում 

գետնի տատանումների համար 

 

Կրկնման 

պարբերականություն 

Ինտերվալ 

(վայրկյան) 
Արագացում 

(g) 

Միջին 

ուժգնությունը 

(M) 

Միջին 

հեռավորությունը 

(կմ) 

Մոդալ 

ուժգն. 
(M) 

Մոդալ 

հեռավ. 

(կմ) 

2475 տարի PGA 0.24 6.5 17.7 7.6 12.5 

2475 տարի 0.2 0.58 6.4 18.5 7.6 12.5 

2475 տարի 1.0 0.17 7.1 33.6 7.6 12.5 

 

39-ից 41-րդ նկարներում պատկերված են ըստ ուժգնության և ըստ տարածության դիսկրետացված  

վերլուծության արդյունքները դատարկ ապարների լցակույտի տարածքի համար: Արդյունքները 

ներկայացված են 475 տարվա կրկնման պարբերականության և 0.2 ու 1.0 վրկ սպեկտրալ 

արագացումների համար: Աղյուսակ 5-8-ում ամփոփված են դատարկ ապարների լցակույտում ըստ 

ուժգնության և հեռավորության բաշխման արդյունքները 475 տարվա կրկնման պարբերականության և 

0.2 ու 1.0 վրկ սպեկտրալ արագացումների համար:  

Աղյուսակ 5-10 Բաշխման արդյունքները 475 տարվա կտրվածքով Կենտրոնական Հայաստանի  

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի տեղամասի բացահանքում գետնի տատանումների 

համար 

 

Կրկնման 

պարբերականություն 

Ինտերվալ 

(վայրկյան) 
Արագացում 

(g) 

Միջին 

ուժգնությունը 

(M) 

Միջին 

հեռավորությունը 

(կմ) 

Մոդալ 

ուժգն. 
(M) 

Մոդալ 

հեռավ. 

(կմ) 

475 տարի PGA 0.10 6.3 31.0 7.6 42.5 

475 տարի 0.2 0.24 6.3 32.3 7.6 42.5 

475 տարի 1.0 0.070 6.9 58.7 7.6 42.5 

 

42-ից 44-րդ նկարներում պատկերված են ըստ ուժգնության և ըստ տարածության դիսկրետացված  

վերլուծության արդյունքները բացահանքի տարածքի համար: Արդյունքները ներկայացված են 475 

տարվա կրկնման պարբերականության և 0.2 ու 1.0 վրկ սպեկտրալ արագացումների համար: 

Աղյուսակ 5-8-ում ամփոփված են դատարկ ապարների լցակույտում ըստ ուժգնության և 

հեռավորության բաշխման արդյունքները 475 տարվա կրկնման պարբերականության և 0.2 ու 1.0 վրկ 

սպեկտրալ արագացումների համար:  
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Աղյուսակ 5-11 Բաշխման արդյունքները 2475 տարվա կտրվածքով Կենտրոնական Հայաստանի  

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի տեղամասի բացահանքում գետնի տատանումների 

համար 

Կրկնման 

պարբերականություն 

Ինտերվալ 

(վայրկյան) 
Արագացում 

(g) 

Միջին 

ուժգնությունը 

(M) 

Միջին 

հեռավորությունը 

(կմ) 

Մոդալ 

ուժգն. 
(M) 

Մոդալ 

հեռավ. 

(կմ) 

2475 տարի ԳԱԱ 0.22 6.5 21.1 7.6 12.5 

2475 տարի 0.2 0.53 6.5 21.8 7.6 12.5 

2475 տարի 1.0 0.16 7.2 38.3 7.6 12.5 

5.6 Սեյսմիկ վտանգի դետերմինացված վերլուծություն 

Մենք գնահատել ենք հիմնական օջախներից յուրաքանչյուրի համար դուրս բերված արձագանքի 

դետերմինացված սպեկտրերը (միջին և 84րդ-պրոցենտիլ):  Արձագանքի սպեկտրերը դուրս են բերվել 

«B» դասի գրունտ ունեցող տարածքների համար (Vs30 = 760-ից 1500 մ/վ)՝ ԿՏՀ-ում, հանքաքարի 

մանրացման նախնական և երկրորդային ջարդիչ կայաններում, դատարկ ապարների լցակույտում և 

բաց հանքում: Միջին և 84րդ պրոցենտիլ արագացման արձագանքի սպեկտրերը ԿՏՀ տարածքի համար 

ներկայացված են նկար 45-ում: Միջին և 84-րդ պրոցենտիլ արագացման արձագանքի սպեկտրերը 

հանքաքարի նախնական մանրացման արտադրամասի տարածքի համար ներկայացված են նկար 46-

ում: Միջին և 84-րդ պրոցենտիլ արագացման արձագանքի սպեկտրերը հանքաքարի երկրորդային 

մանրացման արտադրամասի տարածքի համար ներկայացված են նկար 46-ում: Միջին և 84րդ 

պրոցենտիլ արագացման արձագանքի սպեկտրերը դատարկ ապարների լցակույտի տարածքի համար 

ներկայացված են նկար 47-ում: Միջին և 84րդ պրոցենտիլ արագացման արձագանքի սպեկտրերը 

բացահանքի տարածքի համար ներկայացված են նկար 48-ում: Աղյուսակ 5-12-ում ներկայացված են 

ԳԱԱ արժեքները այդ տարածքներից յուրաքանչյուրի համար: 

Աղյուսակ 5-12 ԳԱԱ դետերմինացված արժեքները Ամուլսարի հանքավայրի շահագործման 

նախագծով նախատեսվող հիմնական օբյեկտների համար 

Տեղամաս 

Միջին (50րդ-պրոցենտիլ) ԳԱԱ 

(g) 

84րդ-պրոցենտիլ ԳԱԱ 

(g) 

Կույտային տարրալվացման հրապարակ 0.21 0.35 

Նախնական մանրացման արտադրամաս 0.27 0.47 

Երկրորդային մանրացման 

արտադրամաս 

0.27 0.46 

Դատարկ ապարների լցակույտ 0.28 0.48 
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Բացահանք 0.25 0.42 

5.7 2009 IBC-ASCE 7-05 ստանդարտի համաձայն հաշվարկված առավելագույն 

սպասվող երկրաշարժերը 

«2009 IBC-ASCE 7-05» ստանդարտով սահմանվում են գրունտի տատանման նախագծային պարամետրերը առավելագույն 

մետրերը առավելագույն սպասվելիք երկրաշարժի համար (ԱՍԵ)՝ ելնելով հինգ տոկոսով մարված արագացման արձագանքի 

արագացման արձագանքի սպեկտրից: ԱՍԵ սպեկտրը դուրս է բերվում 0.2 վրկ (SS) և 1.0 վրկ (S1)  ինտերվալների, 50 տարվա 

ինտերվալների, 50 տարվա կամ 2,475 տարվա ընթացքում կրկնվելու 2-տոկոսանոց հավանականության և «B» դասի գրունտի 

նության և «B» դասի գրունտի (որում ալիքի միջին արագությունը (Vs) վերին 30 մ-անոց շերտի (Vs30) միջով անցնելիս կազմում 

միջով անցնելիս կազմում է 760 – 1500 մ/վ) համար հաշվարկված սպեկտրալ արագացման արժեքների օգնությամբ:  Այս 

օգնությամբ:  Այս ուսումնասիրության համար սպեկտրալ արագացման SS և S1 արժեքները որոշվել են տեղում իրականացված 

տեղում իրականացված ՍՎՀՎ-ի արդյունքում՝ Vs30 = 760 մ/վ ալիքի արագության դեպքում: Սպեկտրալ արագացման 

արագացման արժեքները ԿՏՀ, հանքաքարի նախնական և երկրորդային մանրացման արտադրամասերի տարածքների 

արտադրամասերի տարածքների համար ներկայացված են ստորև՝ Աղյուսակ 5-13-ից մինչև Ծանոթագրություն. 

1. Բոլոր արժեքները հաշվարկվել են մերկացող ապարների պայմանների համար (Vs30 = 760-ից 1500 մ/վ) 

2. SS  և S1 արժեքները վերցվել են ԱՍԵ-ի համար «2009 IBC-ASCE 7-05» ստանդարտով սահմանված կարճ և երկար 

պարբերություններով սպեկտրալ արագացումների հաշվարկով: 

Աղյուսակ 5-15-ում: 

Աղյուսակ 5-13 ԳԱԱ-ն և սպեկտրալ արագացումները (հինգ տոկոսով մարված) ԿՏՀ տարածքում՝ 

կրկնման սահմանված պարբերականության դեպքում 1 

 

Կրկնման պարբերականություն 

(տարի) 
ԳԱԱ 

(g) 

Sa (0.2 վրկ.)  
(g)2 

Sa (1.0 վրկ.)  
(g)2 

475 0.10 0.23 0.068 

2475 0.20 0.47 (SS) 0.15 (S1) 

Ծանոթագրություն. 

1. Բոլոր արժեքները հաշվարկվել են մերկացող ապարների պայմանների համար (Vs30 = 760-ից 1500 մ/վ) 

2. SS  և S1 արժեքները վերցվել են ԱՍԵ-ի համար «2009 IBC-ASCE 7-05» ստանդարտով սահմանված կարճ և երկար 

պարբերություններով սպեկտրալ արագացումների հաշվարկով: 
 

Աղյուսակ 5-14 ԳԱԱ-ն և սպեկտրալ արագացումները (հինգ տոկոսով մարված) հանքաքարի 

նախնական մանրացման արտադրամասի տարածքում՝ կրկնման սահմանված 

պարբերականության դեպքում 1 

Կրկնման պարբերականություն 

(տարի) 
ԳԱԱ 

(g) 

Sa (0.2 վրկ.)  
(g)2 

Sa (1.0 վրկ.)  
(g)2 

475 0.11 0.26 0.072 

2475 0.24 0.57 (SS) 0.17 (S1) 

Ծանոթագրություն. 
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1. Բոլոր արժեքները հաշվարկվել են մերկացող ապարների պայմանների համար (Vs30 = 760-ից 1500 մ/վ) 

2. SS  և S1 արժեքները վերցվել են ԱՍԵ-ի համար «2009 IBC-ASCE 7-05» ստանդարտով սահմանված կարճ և երկար 

պարբերություններով սպեկտրալ արագացումների հաշվարկով: 

Աղյուսակ 5-15 ԳԱԱ-ն և սպեկտրալ արագացումները (հինգ տոկոսով մարված) հանքաքարի 

երկրորդային մանրացման արտադրամասի տարածքում՝ կրկնման սահմանված 

պարբերականության դեպքում 1 

Կրկնման պարբերականություն 

(տարի) 
ԳԱԱ 

(g) 

Sa (0.2 վրկ.)  
(g)2 

Sa (1.0 վրկ.)  
(g)2 

475 0.11 0.26 0.072 

2475 0.24 0.56 (SS) 0.16 (S1) 

Ծանոթագրություն. 

1. Բոլոր արժեքները հաշվարկվել են մերկացող ապարների պայմանների համար (Vs30 = 760-ից 1500 մ/վ) 

2. SS  և S1 արժեքները վերցվել են ԱՍԵ-ի համար «2009 IBC-ASCE 7-05» ստանդարտով սահմանված կարճ և երկար 

պարբերություններով սպեկտրալ արագացումների հաշվարկով: 

 

2475 տարվա արժեքներով ԱՍԵ-ն որոշվում է  «2009 IBC-ASCE 7-05» ստանդարտով սահմանված կարգի 

համաձայն: 

5.8 Անցումային երկար ժամանակահատված 

«ASCE 7-05» ստանդարտով ԱՍԵ սպեկտրերի դուրսբերման համար պահանջվում է օգտագործել 

անցումային երկար ժամանակահատված (TL– արտահայտված վայրկյաններով): ԱՄՆ տարածքի այն 

քարտեզները, որոնք ցույց են տալիս անցումային երկար ժամանակահատվածները կազմվել են «ASCE 

7-05» ստանդարտով (տես 228-233 էջերը): Քարտեզները կազմվել են միայն ԱՄՆ տարածքի համար: 

Ամուլսարի նախագծի տարածքի համար մենք առաջարկում ենք TL-ն ընդունել հավար 12 վրկ-ի: Մեր 

առաջարկությունը, որը համապատասխանում է «ASCE 7-05» ստանդարտի 22-րդ գլխին,  հիմնվում է 

Միացյալ Նահանգների արևմուտքում անցումային երկար ժամանակահատվածների բաշխման 

ուղղությամբ իրականացված մեր ուսումնասիրությունների վրա: Սեյսմիկ վտանգը Հյուսիսային 

Ամերիկայի արևմտյան մասում և մասնավորապես՝ Կալիֆորնիայի ծովափնյա հատվածում,  գալիս է 

Սան Անդրեաս խզվածքային համակարգից, որը գտնվում է հյուսամերիկյան և խաղաղօվկիանոսյան 

սալերի սահմանագծին: Խզվածքների թիվը և դրանց գնահատված երկրաշարժերի առավելագույն 

ուժգնությունը Հարավային Կալիֆորնիայում շատ նման է Եվրասիայի այն հատվածին, որտեղ 

գտնվում է Ամուլսարի հանքավայրը (նկար 1): Այսպիսով, Ամուլսարի հանքաարդյունաբերական 

համալիրի նախագծով նախատեսված շենքերի և այլ կառուցվածքների սեյսմակայունությունը 

հաշվարկելիս մենք առաջարկում ենք ընդունել անցումային երկար ժամանակահատվածը՝ «TL»-ը 

հավասար 12 վրկ-ի՝ համաձայն «2009 IBC-ASCE 7-05» ստանդարտի: 
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6.0 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Պատմական գրառումները ցույց են տալիս, որ Ամուլսարի հանքավայրը գտնվում է միջինից բարձր 

երկրաշարժային ակտիվ գոտում: Այս տվյալները համընկնում են մեր ՍՎՀՎ-ի արդյունքների հետ, ըստ 

որոնց նախագծի տարածքում ԳԱԱ-ն կազմում է 0.2 g 475 տարվա կրկնման ժամանակահատվածի 

դեպքում: Ստորև ներկայացված են հիմնական եզրակացություններից մի քանիսը. 

 Գոյություն ունեցող տվյալները վկայում են Հայաստանում մթա 600 թվականից մինչև 

մեր դարի 2003 թվականը տեղի ունեցած, ինչպես նաև արձանագրված և 

համեմատաբար լավ նկարագրված 107 ուժեղ երկրաշարժերի մասին: Գրառումները 

ցույց են տալիս, որ ուժեղ և շատ ուժեղ ցնցումներ կարող էին լինել Ամուլսարի 

տարածքում առնվազն երեք անգամ վերջին 900 տարիների ընթացքում: 

 Ամուլսարի հանքավայրը գտնվում է մայրցամաքների բախման գոտում, մասնավո-

րապես` Արաբական և Եվրասիական տեկտոնական պլատֆորմների սահմանագծին: 

Ամուլսարի հանքավայրից մինչև 250 կմ հեռավորության վրա մենք հայտնաբերել ենք 

մոտ 17 խզվածքային համակարգ, որոնք ներառում են 53 առանձին սեյսմածին 

սեգմենտներ: 

 Փամբակ-Սևան-Սյունիք խզվածքի 4-րդ սեգմենտը (ՓՍՍԽ 4), որը գտնվում է 

Ամուլսարի հանքավայրից 10 կմ դեպի հյուսիս, ամենամոտն է նախագծի տարածքին: 

ՓՍՍԽ 4-ի հորիզոնական տեղաշարժի միջին տարեկան արագությունը կազմում է 1.55 

մմ/տարի: Ըստ գնահատականների, ՓՍՍԽ 4 սեգմենտի համար առավելագույն 

ակնկալվող երկրաշարժի ուժգնությունը կարող է լինել 7.2 մագնիտուդ: 

 Ամուլսարի ոսկու հանքավայրի տարածքում սեյսմիկ վտանգի հավանականային և 

դետերմինացված վերլուծության համար օգտագործվել է 53 առանձին սեյսմիկ 

օջախներ պարունակող սեյսմատեկտոնիկ մոդել: 

 Հավանականային վերլուծությունները հանգեցրեցին այս հետևություններին. 475 

տարվա պարբերականություն` 0.10 – 0.11 g գրունտի առավելագույն արագացման 

(ԳԱԱ) և 2475 տարվա պարբերականություն` 0.20 – 0.34 g ԳԱԱ-ի՝ չորս 

տեղամասերում մերկացող ապարների համար: 

 Դետերմինացված վերլուծությունների համաձայն, ԳԱԱ-ի միջին արժեքները բոլոր 

չորս տարածքներում ընկած են 0.21 g – 0.28 g միջակայքում: Դետերմինացված 

վերլուծությունների համաձայն, ԳԱԱ-ի 84-րդ պրոցենտիլ արժեքները բոլոր չորս 

տեղամասերում ընկած են 0.35 g – 0.47 g միջակայքում: 

 Հանքաքարի նախնական մանրացման արտադրամասի տարածքի համար 

առաաջարկվող պարամետրերն ըստ «2009 IBC-ASCE 7-05» ստանդարտի հետևյալն են՝ 

ԱՍԵ = 0.57 g (SS) և 0.17 g (S1): Անցումային երկար ժամանակահատվածը՝ «TL»-ը 

Ամուլսարի հանքավայրի համար ընդունում ենք հավասար 12 վայրկյանի: 

 Հանքաքարի երկրորդային մանրացման արտադրամասի տարածքի համար 

առաաջարկվող պարամետրերն ըստ «2009 IBC-ASCE 7-05» ստանդարտի հետևյալն են՝ 

ԱՍԵ = 0.56 g (SS) և 0.16 g (S1): Անցումային երկար ժամանակահատվածը՝ «TL»-ը 

Ամուլսարի հանքավայրի համար ընդունում ենք հավասար 12 վայրկյանի: 
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7.0 ՓԱԿՄԱՆ ԽՈՍՔ 

Մեզ համար հաճելի էր իրականացնել սեյսմիկ վտանգի գնահատման այս աշխատանքները «Լիդիան 

ինթերնեյշնլի» պատվերով: Հավանականային վերլուծության հիման վրա իրականացված գնահատման 

արդյունքները ցույց են տալիս, որ նախագծի տարածքում առկա է ցածր և չափավոր սեյսմիկ վտանգ: 

Կարծում ենք, որ վտանգի հավանականային վերլուծությունը ամենից նպատակահարմար մեթոդն էր 

սեյսմիկ նախագծման այս փուլում կիրառելու համար: Եթե մեր աշխատանքի վերաբերյալ ունեք 

հարցեր և դիտողություններ, խնդրում ենք անհապաղ հայտնել մեզ դրանց մասին: 

ԳՈԼԴԵՐ ԱՍՈՇԻԵՅԹՍ ԻՆՔ. 

 

 

Էնթոնի Օգելո, ՏԳԹ, P.E. Ալան Հալ, ՏԳԹ, C.E.G 

Ավագ Ճարտարագետ  Տնօրեն 
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