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ՄԵՏԱԼ�ՐԳԱԿԱՆ ԱՐԴՅ�ՆԱԲԵՐ�� ՆԸ

Մե տա լ� ր գի ան Հայաստանի Հանրապետ� թյան արդ յ�  նա բե ր�  թյան հնա-
գ� յն և առա ջա տար ճյ�  ղե րից է: Հին Հա յաս տա նը հա րա կից երկր նե րի հետ 
մի  ա սին եղել է մե  տա ղա ձ�  լա կան հա մաշ խար հա յին կենտ րոն նե րից մե  կը: 
Այստեղ Ք. ա. 4-րդ հա զա րամ յա կից ար դեն ձ� լ վել է բրոնզ, իսկ Ք. ա. 2-րդ 
հա զա րամ յա կի կե սե րից` եր կաթ: Այդ են վկայ� մ Մեծամոր բնակավայր� մ, 
Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի տարածք� մ կատարված պեղ� մն երի 
ընթացք� մ հայտնաբերված զարդերը, զենքերի և գործիքների նմ� շները:

Հայտնի է, որ մե  տա ղի ստա ց� մն  անց ն� մ է տեխ նո լո գի ա կան մի  քա նի 

փ# լ` սկ սած հան քան յ#  թի հա ն# յ թից, հարս տա ց#  մի ց մի նչև մե  տա ղի ձ# -

լ#  մը և գլան ված քի ստա ց#  մը:
ՀՀ մե  տա լ# ր գի ա կան հա մա լի րը բաղ կա ցած է մի  քա նի են թաճ յ#  ղե րից` 

պղն ձի, մո լիբ դե նի, բազ մա մե  տաղ նե րի (կա պա ր, ցին կ և այլն) և ոս կ� : Դրան-
ցից ավար տ� ն տեխ նո լո գի ա կան ցիկլ �  նեն պղն ձի, մո լիբ դե նի և ոս կ�  ար տադ-
ր�  թյ� ն նե րը:  ՀՀ մե տալ� րգիայ� մ զգալի է  օտարերկրյա ընկե ր� թյ� նների 
(Գերմանիա, Ռ� սաստան, Կանադա և այլն) ներկայ� թյ� նը:

Մինչ խորհր դա յին տա րի նե րին մե  տա լ� ր գի ա կան ավար տ� ն ցիկլ � -
նե ցել է պղն ձա ձ�  լ�  թյ�  նը: Դեռևս XVlll դ. 60-70-ական թվականներին 
Զանգեզ� ր� մ (Կապան) և Հյ� սիսային Հայաստան� մ (Ալավերդի) 
կառ� ցվեցին տեղական հ� մքով աշխատող պղնձի ձ� լման գործարաններ: 
XX դ.  սկզբին Հայաստանը Ռ� սաստանի պղնձաձ� լ� թյան առաջատար 
երկրներից մե կն էր: 1913 թ. Հայաստանի 
արդյ� նաբեր� թյան համախառն 
արտադրանքի կառ� ցվածք� մ գ� նավոր 
մե տաղաձ� լ� թյան (բացառապես 
պղնձաձ� լ� թյան) բաժինը կազմ� մ 
էր մոտ 60%: Խորհրդային տարիներին 
փոքր պղն ձա ձ�  լա րան նե րի փո խա րեն 
կա ռ� ց վեց Ալա վեր դ�  լեռ նա մե  տա լ� ր-
գի ա կան խոշ որ կոմ բի նա տը, որի վերջ-
նա կան ար տադ րան քը` մա ք� ր պղին ձը, 
գլան ված քի ձևով առաք վ� մ էր մե  քե նաշ-
ի նա կան ձեռ նար կ�  թյ� ն նե րին: Պղն ձի 
հան քա քա րի ձ� լ ման ըն թաց ք� մ ան ջատ-
վ� մ է մե ծ քա նա կ�  թյամբ ծծ� մբ, որն 
ար ժե քա վոր հ� մք է տարբեր ար տադ-
ր�  թյ� ն նե րի հա մար: Ստաց վ� մ են նաև 
պղն ձար ջասպ, ար ծաթ, ոս կի և այլ ար-
ժե քա վոր մե  տաղ ներ (վեր ջին ներս փոքր 
քա նա կ�  թյամբ առ կա են պղն ձա ձ� լ ման 
թա փոն նե րի մե ջ):

 Պղն ձա ձ�  լ�  թյան թա փոն նե րը (խա-
րա մը) և ծծմ բա յին գա զե րը աղ տո տ� մ են 
շր ջա կա մի  ջա վայ րը: 

Դե բեդ գե տի հով տի բնա կան մի  ջա վայ-
րը պահ պա նե լ�  պատ ճա ռա բա ն�  թյամբ Զանգեզ! րի պղնձամոլիբդենային

կոմբինատ

Ալավերդ!  պղնձաձ! լական 
կոմբինատի ծխնել! յզը
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1989 թ. փակ վեց Ալա վեր դ�  կոմ բի նա տը, որը տա րե կան ար տադ ր� մ էր 30-40 
հազ. տ մա ք� ր պղինձ: Այժմ եր բեմն  ի հզոր կոմ բի նա տի փո խա րեն գոր ծ� մ է 
սե փա կա նա շնորհ ված «Մա նես- Վա լեքս» ձեռ նար կ�  թյ�  նը: Այն, բա ցի տե ղա-
կան հ� մ քից (Ալավերդի, Ախթալա, Շամլ� ղ), հարս տաց ված հան քան յ� թ է 
ստա ն� մ Սյ�  նի քի մար զից (Քա ջա րան, Կա պան, Ագա րակ) և ԼՂՀ -ից (Դրմ բո-
նի հան քա հարս տա ց�  ցիչ կոմ բի նատից): Հեռանկար� մ Թեղ� տի հանքավայրի 
շահագործման հետ կապված պղնձի արտադր� թյան ծավալները կընդլայնվեն: 
Դրան կնպաստի նաև  Քաջարան քաղաք� մ կառ� ցվող նոր պղնձաձ� լարանը: 
2012 թ.  ՀՀ-� մ արտադրվել է  155 հազ տ. պղնձի խտանյ� թ և 10 հազ տ. 
կոնվերտորային (մաք� ր) պղինձ:

ՀՀ մե  տա լ� ր գի ա յի մյ� ս են թաճ յ�  ղը մո լիբ դե նի արդ յ#  նա բե ր#  թյ# նն է, 
որը վեր ջերս սկ սել է աշ խա տել ավար տ� ն ար տադ րա կան ցիկ լով: Նախ կի ն� մ 
հարս տաց ված հան քան յ�  թը` խտան յ�  թը, ար տա հան վ� մ էր ար տա սահ ման` 
հե տա գա մշակ ման և մե  տա ղա յին մո լիբ դեն ստա նա լ�  հա մար: Այժմ Երևանի 
մա ք� ր եր կա թի գոր ծա րա ն� մ մշա կ� մ են խտան յ�  թի մի  մա սը և ստա ն� մ 
մե  տա ղա յին մո լիբ դեն (ֆեռոմոլիբդեն): Ծրագր վ� մ է մո լիբ դե նի ամ բողջ խտան-
յ�  թի (շ� րջ 10 հազ.տ.) վե րամ շա կ�  մը և մա ք� ր մո լիբ դե նի �  մյ� ս ար ժե քա վոր 
նյ�  թե րի ստա ց�  մը կազ մա կեր պել այս   գործարան� մ 

Մո լիբ դե նի պաշ ար նե րով ՀՀ-ն աշ խար հ# մ գրա վ# մ է առա ջին տե ղե րից 

մե  կը: Դրանց հիմն  ա կան մա սը գտն վ# մ է Քա ջա րա նի պղն ձա մո լիբ դե նա յին 
հան քա վայ ր� մ, որի բա զա յի վրա գոր ծ� մ է Զան գե զ#  րի պղն ձա մո լիբ դե նա յին 

կոմ բի նա տը` ՀՀ-ն ար դ յ�  նա բե րա կան խոշ որագ� յն ձեռ նար կ�  թյ� ն նե րից մե -
կը:  Տեղական հ� մքի բազայի վրա մոլիբդենի հանքանյ� թ է արտադրվ� մ նաև 
Ագարակ քաղաք� մ:

Դ� ք գի տեք, որ Հա յաս տա նի մե  տա ղա յին հան քա վայ րե րը հա մա լիրային 
են: Այ սինքն` գլ խա վոր մե  տա ղին �  ղեկ ց� մ են �  րիշ ար ժե քա վոր մե  տաղ ներ 
և տար բեր քի մի  ա կան տար րեր `  ոս կի, ար ծաթ, ռենի� մ, սելեն, թել� ր և այլն, 
որոնց կոր զ�  մը ն� յն պես նա խա տես վ� մ է կազ մա կեր պել տե ղ� մ: Ախթալայի 
հարստաց� ցիչ ֆաբրիկան տեղական բազմամե տաղային հանքավայրի 
մշակման հիման վրա պղնձից բացի արտադր� մ է ցինկի խտանյ� թ:

Ոս կ#  արդ յ#  նա բե ր#  թյան են թաճ յ#  ղն �  նի լրիվ ար տադ րա կան ցիկլ: 
Հայտնաբերված  շ� րջ երկ�  տասնյակ ոսկ�  հանքավայրերից առավել մե ծ 
արդյ� նաբերական  նշանակ� թյ� ն � նեն Սոթքի և Մեղրաձորի   հանքերը, 
որտեղից ստացվող հ� մքը վերամշակվ� մ է Արարատի ոսկ#  կորզման 

ֆաբրիկայ# մ: 

 Քար տե զի վրա ցո՛ւյց տվեք պղն ձի, 
մո լիբ դե նի և ոս կ�  հան քա վայ րե րը:

ՀՀ-� մ ալյ� մի նի արդյ� նաբեր� թյան ենթաճյ� ղը ստեղծ վել է 1950-ա կան 
թվա կան նե ր սկզբներին, երբ ջրէկ- նե րի Սևան-Հ րազ դան կաս կա դի շի նա-
րա ր�  թյան շնոր հիվ առաջան� մ  էր էլեկտ րա է ներ գի ա յի ավել ց� կ (ալ յ�  մի  նի 
ձ�  լ�  մը խիստ էլեկտ րա տար է): Կա ռ� ց վեց Քա նա քե ռի ալ յ�  մի  նի գոր ծա րա-
նը: Են թադր վ� մ էր, որ որ պես հ� մք կծա ռա յեն Թեժ լե ռան նե ֆե լի նա յին սի-

ե նիտ նե րը, սա կայն հան քա քա րի հարս տաց ման և խտան յ�  թի` արզ նա հո ղի 
ստաց ման տեխ նո լո գի ան մշա կել չհա ջող վեց, և այդ մտ քից հրա ժար վե ցին: 
Եր կար ժա մա նակ արզ նա հողն առաք վ� մ էր Ու րա լից: Դրա էլեկտ րա ձ�  լ�  մի ց 
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էլ Երևան� մ ստաց վ� մ էր մե  տա-
ղա կան ալ յ�  մի ն: Դա բա վա կա նին 
թանկ էր նս տ� մ: Այդ հան գա ման քը, 
ինչ պես նաև այն, որ մայ րա քա ղա քի 
մթ նո լորտ էին ար տա նետ վ� մ թ� -
նա վոր գա զեր, պատ ճառ հան դի սա-
ցան, որ մե  տա ղա յին ալ յ�  մի  նի ար-
տադ ր�  թյ�  նը դա դա րեց վի: Գոր ծա-

րա նը վե րա կա ռ# ց վեց, փո խեց իր 

պրո ֆի լը, ստա ցավ նոր ան վա ն� մ 
(Ռ� սալ-Արմե նալ) և այժմ տարբեր 
երկրներից ներ մ� ծ վող ալ յ�  մի  նի 
հի ման վրա թո ղար կ� մ են մե ծ պա-
հան ջարկ �  նե ցող փայ լա թի թեղ և  

պատ րաս տի այլ իրեր:
Մեր հան րա պե տ�  թյ�  նն �  նի սև մե  տա ղա ձ#  լ#  թյան զար գաց ման լայն 

հնա րա վո ր#  թյ# ն ներ: Դեռևս խորհրդային տարիներին Չարենցավան� մ և 
Երևան� մ ստեղծվեցին մե տաղի ջարդոնի և թ� ջի վերաձ� լման հիման վրա 
ոչ մե ծ արտադր� թյ� ններ մե քենաշին� թյան պահանջները սև մե տաղներով 
մասնակիորեն բավարարել�  համար: Ներկայ� մս դրանք չեն գործ� մ:

Առայժմ չեն շահագործ վ� մ հա ր� ստ եր կա թա հան քե րը (Սվա րան ցի, Կա-
պ�  տա նի և Հրազ դա նի): Դրա պատ ճառ նե րը մի  քա նիսն են:  Ժամանակակից 
պողպատաձ� լական ձեռնարկ� թյ� ն կառ� ցել�  համար պահանջվ� մ են  
կապիտալ մե ծ ներդր� մն եր: 

Չնա յած դրան, մե տաղաձ# լ# թյ# նը ՀՀ տնտես# թյան գերակա 

# ղղ# թյ# ններից մե կն է: Մեր եր կիրն #  նի բա վա րար պայ ման ներ` բարձր 

արդ յ#  նա վետ և բնա պահ պա նա կան առ#  մով մա ք# ր մե  տա լ# ր գի ա կան 

բազ մաճ յ# ղ արդ յ#  նա բե ր#  թյ# ն զար գաց նե լ#  հա մար: Այն ամ բող ջ#  թյամբ 

պետք է հեն վի սե փա կան հան քա վայ րե րի, ինչ պես նաև լեռ նա հան քա յին 

արդ յ#  նա բե ր#  թյան կ#  տա կած թա փոն նե րի օգ տա գործ ման վրա: Սակայն 

ՀՀ-# մ լեռ նա հան քա յին արդ յ#  նա բե ր#  թյան զարգացման # ղղ# թյ# նները 

պետք է բացառապես հիմն վեն էկոլոգիական գործոնների առաջնահերթ 

հաշվառման վրա:

Փայլաթիթեղի արտադր! թյ! նը
Ռ! սալ-Արմե նալ գործարան! մ




