
Լոռու մարզում առկա պոչամբարների համառոտ նկարագրություն 

N
/
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Պոչամբարի 
անվանումը 

Պոչամբարի 
գտնվելու վայրը,  

 

Պոչամաբարի 
կարգավիճակը 

Կոնսերվացված 
պոչամբարների 

ռեկուլտիվացիայի 
ենթարկված 
լինելը, առկա 

բնապահպանակ
ան խնդիրների 

նկարագրությունը 

Պոչամաբարի 
մակերեսը 

(հա), ծավալը 
(մ3)  

Անմիջական 
ազդեցության 
տակ գտնվող 
կամ մոտակա 

բնակավայրեր և 
գետեր 

1 2 3 4 5 6 9 

1 Ալավերդի Լոռի, 
Ալավերդու պղնձի 

գործարանի տարածք 

Կոնսերվացված  
է 

Ռեկուլտիվացված է
Ներկա դրությամբ
հանդիսանում է
խոտածածկ 
տարածք 

Պոչամբարի 
մակերեսն է 
0.8հա 
 

չկան 

2 Ախթալա- 
Նահատակ 

Լոռի, 
Ախթալայի 

բազմամետաղ 
Նահատակ գետի 
վրա, Մեծ Այրումև 

ճոճկան բնակավայրի 
մոտ 

Գործող Ցանկապատման  
և 

ռեկուլտիվացիայի 
խնդիր 

19.11հա 
5000000.0մ/

խ 

գ.Ճոճկան        
գ.Մեծ Այրում  
գետ Դեբեդ 

3 Ախթալա-
Նազիկ 

Լոռի, 
Ախթալայի 

բազմամետաղ 
Ախթալա քաղաքի 

մոտ, Նազիկ գետին  
հարակից 

Կոնսերվացվել 
է 1988թ. 

2012 թ   1.0 հա 
ռեկուլտիվացվել  

և 
կանաչապատվել 

է 

1.232 հա 
100000.0մ/խ 

ք.Ախթալա գետ 
Ախթալա գետ 

Դեբեդ 

4 Ախթալա-
Փոքր Այրում 

գետ 

Լոռի, 
Ախթալայի 

բազմամետաղ 
Փոքր Այրում գետի  

հարակից 

Կոնսերվացվել 
է 1988թ. 

պահուստային  
արտակարգ 

իրավիճակների 
համար 

 11,33 հա 
300000.0մ/խ 

ք.Ախթալա, 
գ.Մեծ Այրում,  
գետ Դեբեդ 

5 Արմանիս, 
«Սագամար» 
ՓԲԸ 
հանքահարստ
ացուցիչ 
ֆաբրիկա 

Լոռու մարզ, 
Ստեփանավան 
համայնքի Արմանիսի 
թաղամաս: 
Արմանիսի ոսկու 
բազմամետաղային 
հանքավայր,  
Ձորագետ գետի 
մերձակայքում 

2015 
թվականից չի 
գործում, 
կիրառվում է 
չոր պոչանքերի 
տեղադրման 
տեխնոլոգիա 

Ջրազրկված 
պոչանքները 
տեղադրված են 
ֆաբրիկայի և 
ֆաբրիկայից 
դուրս 
համայնքային և 
քաղաքացիների 
սեփականության 
հողերում 

Ջրազրկված 
պոչանքները 
զբաղեցնում 
են շուրջ 14.9 
հա մակերես: 
 

Արմանիս 
բնակավայր,     
գետ Ձորագետ 

6 Մղարթ Լոռի, 
Մղարթի ոսկի 

Մղարթի 
ոսկեհանքային 
հանքավայրի 

մերձակայքում, 3 
տեղամաս 

Գործող 1-ին տեղ.-1.05 հա, 
2-ին տեղ.-0.69հա, 
3-ին տեղ. -0.5 հա: 

 Կողես, Կարմիր 
Աղեգ գյուղեր, 
Ձորագետ գետ  



 

 

 

7 «Թեղուտ» 
ՓԲԸ 

հանքահարստ
ացուցիչ 

ֆաբրիկա, 
պոչանքային 

տնտեսություն:

Լոռու մարզ,                    
գ. Թեղուտ, Թեղուտի 
պղինձ-մոլիբդենային 

հանքավայր: 

Շահագործման 
մեջ: 

Պոչամբարը 
գործող է, իսկ 

բնապահպանակ
ան խնդիրները 

գտնվում են 
ամենօրյա 

ուշադրության ու 
հսկողության 

տակ: 

S = 52.35 հա 
 

V = 16422685 
մ3 
 
 

Պոչամբարը 
աշխատում է 
շրջանառու 

համակարգով, 
ինչը բացառում է 

ջրի 
արտահոսքերը: 

Մոտակա 
գետերն են 
Շնողը՝ իր  

Խառատաձոր 
վտակով: 
Մոտակա 

բնակավայրերն 
են  Շնող 

համայնքի 
Թեղուտ և Շնող 

գյուղերը: 


