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Մե տա ղա յին հան քա յին հարս տ#  թյ# ն նե րից հատ կա պես շատ են գ�  նա վոր 
մե  տաղ նե րի` պղն ձի, մո լիբ դե նի, կա պա րի, ցին կի և ալ յ�  մի  նի հ� մ քի պա շար-
նե րը: Պղին ձը տա րած ված է պղն ձահ րա քա րա յին հան քա վայ րե ր# մ, որ տեղ 
այն հան դես է գա լիս ծծմ բի հետ մի  ա ց�  թյ� ն նե րի ձևով: Այդպիսի խոշ որ հան-
քա վայ րեր են Ալա վեր դին և Կա պա նը (տե՛ս քար տե զը): Հա յաս տա ն� մ պղին ձը 
հան դի պ� մ է նաև մո լիբ դե նի հետ` պղն ձա մո լիբ դե նա յին հան քա վայ րե ր# մ: 
Հայտ նի են Քա ջա րա նի, Ագա րա կի և վեր ջերս շա հա գործ ման հանձն ված Թե-

ղ#  տի հան քա վայ րե րը: Քա ջա րա նի և Կա պա նի հան քա քա րը, բա ցի գլ խա վոր 
մե  տաղ նե րից, պա ր�  նա կ� մ է նաև թան կար ժեք (ոս կի, ար ծաթ) և հազ վագ յ� տ 
(ռե նի � մ, կադ մի  � մ, սե լեն և այլն) բարձ րար ժեք մե  տաղ ներ: Հազվագյ� տ  և 
համաշխարհային շ� կայ� մ բարձրարժեք նշանակ� թյ� ն � նեցող � ղեկից 
այդ մե տաղներն անհրաժեշտ տեխնոլոգիաների բացակայ� թյան պատճառով 
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Հայաստան� մ առայժմ չեն կորզվ� մ: Դրանք հանքարդյ�  նաբերական մյ� ս 
թափոնների հետ տեղափոխվ� մ և կ� տակվ� մ են պոչամբարներ� մ: 

Բազ մա մե  տա ղա յին (կա պար, ցինկ, թան կար ժեք և հազ վագ յ� տ մե  տաղ-
ներ) հան քա վայ րե րից նշա նա վոր են Ախթալայինը և Շա հ# մ յա նի նը (Կա պան): 
Աշ խար հ� մ ալ յ�  մի ն ստա ն� մ են մի  քա նի տե սա կի հ� մ քից: Հայաստան� մ 
տարածված է նե ֆե լի նա յին սի ե նիտ կոչ վող հանքային հ� մ քա տե սա կը: Դա 
համալիրա յին հան քա տե սակ է, որից կա րե լի է ստա նալ նաև բարձ րո րակ ցե-
մե նտ և քի մի  ա կան տար բեր նյ�  թեր: Այդ հ� մ քի հա ր� ստ հան քա վայ րե ր հայտ-
նա բեր ված են Փամ բա կի (Թեժ լե ռան հան քա վայր) և Մեղ ր#  (Շվա նի ձոր) լեռ-
նե ր� մ: 

Ազ նիվ մե  տաղ նե րից ՀՀ -� մ կարևոր նշա նա կ�  թյ� ն �  նեն ոս կ�  պաշ ար նե-

րը: Ոս կին այս պես կոչ ված «ար-

մա տա յին» հան քե ր� մ հան դես 
է գա լիս գ�  նա վոր տար բեր 
մե  տաղ նե րի հետ, առան ձին 
բնակ տոր նե րով, ինչ պես նաև 
որոշ գե տե րի ավա զա բե ր� կ նե-
րի մե ջ` «ցրո նա յին» տես քով: 
ՀՀ տա րած ք� մ հիմ նա կան ար-
մա տա կան հան քա վայ րերն են 

Սոթ քի նը և Մեղ րա ձո րի նը: 
Մեր երկ րի ըն դեր ք� մ հայտ-

նա բեր ված սև մե  տաղ նե րից 
ամե  նա տա րած վա ծը եր կաթն 
է: Հա մե  մա տա բար խոշ որ են 
Սվա րան ցի, Հրազ դա նի և 

Աբով յա նի (Կա պ�  տա նի) հան-
քա վայ րե րը: 

Ոչ մե  տա ղա կան օգ տա կար 

հա նա ծո նե րից հան րա պե տ� -
թյան ըն դեր քը հա ր� ստ է շի-
նան յ�  թե րի` բա զալ տի, տ�  ֆի, 

Քաջարանի պղնձամոլիբդենային հանքավայրը կրա քա րի, մար մա րի, պեմ զա յի,
պեռ լի տի �  զա նա զան կա վե րի 
պաշ ար նե րով: Տ�  ֆը հրա յին 
ապար է, որն իր թեթև�  թյան, 



դի մաց կ�  ն�  թյան և գե ղե ցիկ տես քի շնոր հիվ լայն կի րա ռ�  թյ� ն �  նի շի նա րա-
ր�  թյան մե ջ: Տ�  ֆա կերտ են պատ մա կան հ� շ ար ձան նե րի մե ծ մա սը, բազ մա-
թիվ բնա կե լի շի ն�  թյ� ն ներ: Տ�  ֆի խոշ ո րա գ� յն հան քա վայ րե րը գտն վ� մ են 
Արա գա ծի լան ջե րին, Շի րա կ# մ, Մեր ձ երևան յան շր ջա ն# մ: 

ՀՀ-� մ գործ նա կա ն� մ անս պառ են բա զալ տի պաշ ար նե րը: Այս դի մաց կ� ն 
շի նա քա րի շեր տե րը հա զա րա վոր քա ռա կ�  սի կի լո մե տր տա րածք են զբա ղեց-
ն� մ: Արժեքավոր շինանյ� թ է գրա նի տը:  Մե զա ն� մ այն օգ տա գործ վ� մ է որ-
պես որմ նա քար, շեն քե րի ար տա քին և ներ քին երես պատ ման հա մար և քան դա-
կա գոր ծ�  թյան մե ջ: Տա րած ված է Սյ�  նի քի և Լո ռ�  մար զե ր� մ: 

Հրաբ խա յին ապա րաշ եր տե ր� մ լայն տա րա ծ� մ �  նեն օբ սի դի անն �  պեռ լի-

տը: Օբ սի դի ա նը ապա կեն ման, բազ մե  րանգ լեռ նա յին ապար է, որին անվան� մ 
են նաև «սա տա նի եղ# նգ»: Մեր երկ ր� մ հայտ նա բեր վել են օբ սի դի ա նից նա-
խա մար դ�  պատ րաս տած զա նա զան գոր ծիք ներ (բրիչ, հա տիչ և այլն): Օբ սի դի-
ա նից այժմ պատ րաս տ� մ են զա նա զան իրեր` զար դեր, հ� շ ան վեր ներ և այլն: 

Պեռ լի տը ար տա ք� ստ նման է օբ սի դի ա նին և հան դես է գա լիս ավա զի �  
խճի տես քով: Այն հեշ տ�  թյամբ են թարկ վ� մ է ջեր մա յին մշակ ման և տար բեր 
տե սա կի շի նա րա րա կան իրե րի �  հախ ճա պա կ�  ար տադ ր�  թյան հա մար ար-
ժե քա վոր հ� մք է: Ար դ յ�  նա բե րա կան պաշ ար նե րը կ�  տակ ված են Արա գա ծի 

(Թա լինի տարածաշրջան) հան-
քա վայ ր� մ: 

ՀՀ-ն �  նի կրա քա րի հա-
ր� ստ պաշ ար ներ: Կրա քա րից 
ստա ն� մ են ցե մե նտ, մե  տա ղա-
ձ�  լ�  թյան մե ջ օգ տա գործ վ� մ է 
որ պես բո վա խառ ն� րդ (ֆլ յ� ս), 
իսկ քի մի  ա կան արդ յ�  նա բե-
ր�  թյան մե ջ` որ պես կալ ցի �  մի  
կար բի դի ար տադ ր�  թյան հ� մք 
և այլն: 

Հան րա պե տ�  թյան ոչ մե  տա-
Երկրաբանական հրաշք. ղա յին օգ տա կար հա նա ծո նե րից 

 Գառն!  ձորի բազալտային սյ! ները նշա նա կա լից են նաև կե րակ րի 
աղի, ֆոս ֆո րիտ նե րի �  կա վե-
րի պաշ ար նե րը: Կե րակ րի աղի 

շատ մե ծ պա շ ար ներ կան Երևան -Ար մա վիր գո տ� մ: Կե րակ րի աղն օգ տա գործ-
վ� մ է ոչ մի  այն սնն դի արդ յ�  նա բե ր�  թյան մե ջ և կեն ցա ղ� մ, այլև քի մի  ա կան 
արդ յ�  նա բե ր�  թյան մե ջ` քլո րա յին տար բեր մի  ա ց�  թյ� ն ներ ստա նա լ�  հա մար: 

ՀՀ-ն հա ր� ստ է հան քա յին ջրերի աղբ յ# ր նե րով: Դրանք տա րած ված են 
երկ րա կեղևի խոր քա յին բեկ վածք նե րին հա րող տա րածք նե ր� մ, գա զե րով հա-

գե ցած տաք կամ սա ռը աղբ յ# ր նե րի ձևով: Մեր երկ ր� մ կա հան քա յին ջրերի 
շ� րջ 700 աղբ յ� ր: Հատ կա պես նշա նա վոր են Ջեր մ#  կի, Արզ ն# , Բջ նի ի, Դի-

լի ջա նի, Հան քա վա նի հան քա յին աղ բյ� ր նե րը: Դրան ցից մի  քա նի սի մոտ կա-
ռ� ց վել են խոշ որ առող ջա րան ներ:




