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3. Երկրաբանական ուսումնասիրություններ 
 

3. Geological researches 
 

2014թ. հանրապետությունում իրա-
կանացված երկրաբանական աշխատանք-

ների ընդհանուր ծավալը կազմել է 1 332.7 
մլն. դրամ: Այդ աշխատանքներն ամբողջու-
թյամբ կատարվել են արտաբյուջետային 
միջոցների հաշվին: 

In 2014 the total volume of geological 
works implemented in the republic comprised 

1 332.7 mln. drams. These activities are 
carried out at the expenses of extra-budget. 

  

 

Երկրաբանական աշխատանքների ծավալն ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների, 2014թ. 
 

Volume of geological works by financing sources, 2014                                   մլն. դրամ  
mln. drams 

 
Ընդամենը 

Total 
Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին 
At the expenses of state budget 

- 

Արտաբյուջետային միջոցների հաշվին 
At the expenses of extra-budget 

1 332.7 

Երկրաբանական աշխատանքների ընդհանուր ծավալը 
Total volume of geological works 

1 332.7  
 

Երկրաբանական աշխատանքներն ըստ տեսակների, 2014թ. 
 

Geological works by types, 2014 
 
 

Ընդամենը
 Total

Մեխանիկական հորատում, մ 
Mechanical drilling, m 9 481 

այդ թվում`
of which:  

     սյունակային 
     core 9 381 

     ոչ սյունակային 
     non core 100 

Լեռնային վերգետնյա փորվածքներ 
Overhead mountainous excavations 

առու, խրամատ, մաքրում, խոր. մ
gutter, trench, cleaning, cub.m 8 636 

հետախուզահորեր մինչև 5մ խորության, քառ. մ
prospective boring-wells below 5 m of depth, sq. m 66 

Երկրաբանական հանույթ, քառ. կմ 
Geological mining, sq. km 44 

Երկրաքիմիական հանույթ, քառ.կմ 
Geochemical mining, sq.km 75 

Հիդրոերկրաբանական և ինժեներաերկրաբանական հանույթ, քառ. կմ
Hydrological and engineering-geological mining, km2 3 

Երկրաֆիզիկական հանույթ, քառ. կմ   
Geophysical mining, sq.km 74 

այդ թվում`
of which  

     Էլեկտրահետախուզում 
     electrical exploration 2 

     ծանրաչափական և մագնիսական հետախուզում
     gravity and magnetic exploration 72 

Տարածաշրջանային աշխատանքներ, հազ. դրամ
Regional works, thsd. drams 356 175 

այդ թվում`
of which  

երկրաբանական 
geological 352 050 
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Ընդամենը
 Total

երկրաֆիզիկական 
geophysical 4 125 

Բարեկարգում, հազ. դրամ 
Improvement, thsd. drams 69 564 

Ժամանակավոր շինություններ, հազ. դրամ
Temporary buildings, thsd. drams 34 600 

Անձնակազմի և բեռների տեղափոխում, հազ. դրամ
Transportation of personnel and cargo, thsd. drams 22 713 

Լաբորատոր աշխատանքներ, հազ. դրամ 
Laboratory work, thsd. drams 106 806 

Աշխատանոցային աշխատանքներ, հազ. դրամ
Field work, thsd. drams 350 372 

Այլ աշխատանքներ, հազ. դրամ 
Other works, thsd. drams 125 748 

 

 
Երկրաբանական աշխատանքներն ըստ բնագավառների և  

ըստ աշխատափուլերի, 2014թ. 
 

    Geological works by spheres and work stages, 2014 
մլն. դրամ  

mln. drams  

Բնագավառը 
 

Sphere 

Ընդա- 
մենը 

 
 
 

 Total 

այդ թվում` ըստ փուլերի 
of which by stages 

որոնո-
ղական 

 
prospecting

works 

նախնական 
հետախու-
զական 

preliminary 
investigation 

մանրակր-
կիտ հետա-
խուզական 

detailed 
investigation 

այլ աշխա-
տանքներ

other works

Գունավոր մետաղներ 
 Non-ferrous metals 50.7 - 2.7 48.0 -
Ազնիվ մետաղներ 
Noble metals 932.1 - 308.2 623.9 -
Ոչ մետաղներ 
Non-metals 1.8 - - - 1.8
Տարածաշրջանային երկրաբանական, 
երկրաֆիզիկա-կան, հիդրոերկրաբանական 
աշխատանքներ 
Regional geological, geophysical, hydrogeological works

272.2 116.4 - 134.9 20.9

Հիդրոերկրաբանական և ինժեներաերկրաբանական 
աշխատանքներ 
Hydrogeological and engineering- geological works

36.3 - - 2.2 34.1

Այլ աշխատանքներ 
Other works 39.6 - - 17.0 22.6
Երկրաբանական ուսումնասիրությունների 
ընդհանուր ծավալը     
 Total volume of works 

1332.7 116.4 310.9 826.0 79.4

 

Երկրաբանական աշխատանքների ծավալն ըստ 
 ֆինանսավորման աղբյուրների, 2009-2014թթ. 

 

Volume of geological works by financing sources,  2009-2014 
մլն. դրամ 

 mln. drams 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Պետական բյուջեի հաշվին 
At the expenses of state budget 

26.3 8.0 3.9 - - - 

Արտաբյուջետային միջոցների հաշվին 
At the expenses of extra-budget 

84.6 46.7 104.2 153.7 125.0 1 332.7 

Ընդամենը 
Total 

110.9 54.7 108.1 153.7 125.0 1 332.7 
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Երկրաբանական աշխատանքներն ըստ աշխատափուլերի, 2009-2014թթ. 
 

Geological works by work stages, 2009-2014 
մլն. դրամ  

 mln. drams 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Որոնողական 
Prospecting works 

26.3 4.0 - - - 116.4 

Նախնական հետախուզական 
Preliminary investigation 

- - - - - 310.9 

Մանրակրկիտ հետախուզական 
Detailed investigation 

- 4.0 3.9 - - 826.0 

  Այլ աշխատանքներ 
 Other works 

- - - - - 79.4 

Ընդամենը 
Total 

26.3 8.0 3.9 - - 1332.7 

 
Կատարված հորատման աշխատանքներն ըստ հորատանցքերի խորության, 2009-2014թթ. 

 

Implemented drilling works by depth of boring – wells, 2009-2014 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ավարտված հորատանցքերի գումարային խորությունը, մ 
Total depth of finished boring - wells, m 

436.0 - 50.0 - - 9 482 

Հորատված հորատանցքերի քանակը, միավոր 
Quantity of drilled boring-wells, unit 

13 - 1 - - 72 

    այդ թվում` ըստ խորության 
    of which:      by depth 

      

մինչև 25 մ                  
below 25 m  

5 - - - - 8 

25 – 100 մ                    
25 – 100 m  

8 - 1 - - 16 

101 – 200 մ                   
101 – 200 m  

- - - - - 41 

201 – 300 մ                   
201 – 300 m  

- - - - - 4 

501–1200 մ 
501–1200 m 

- - - - - 3 

Ավարտված հորատանցքերի միջին խորությունը, մ 
Average depth of finished boring wells, m 

33.5 - 50.0 - - 131.7 
 


