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6.18. Համայնքի առողջության, անվտանգության և ապահովության հարցեր  

Սույն վերլուծությունը ամփոփում է առողջության վրա ազդեցության (ԱԱԳ) և համայնքի 

ապահովության և անվտանգության գնահատման արդյունքները (տես բաժին 6.3-ը, որտեղ 

խոսվում է ազդեցության գնահատման մեթոդաբանության մասին):  

 

6.18.1  

Մեթոդաբանություն 

ԱԱԳ-ի նպատակն է հայտնաբերել և հաշվարկել ծրագրի գործունեության արդյունքում 

տվյալ բնակչության հատվածի առողջական վիճակի շարունակական և շոշափելի 

փոփոխությունները, մշակելով մի տրամաբանական մոտեցում, որը հնարավորություն 

կտա բացահայտել տարբեր ծրագրերի կամ պլանների դրական կամ բացասական 

ազդեցությունը բնակչության առողջության և բարեկեցության վրա: ԱԱԳ-ն 

իրականացնելիս հիմք է ընդունվել ԱԱԳ-ի համար ՄՖԿ-ի կողմից մշակված Առաջավոր 

փորձի ուղեցույցով սահմանված մեթոդաբանությունը: Այդ մեթոդաբանության հիմքում 

ընկած է առողջության վրա ազդեցությունը` հիմնված շրջակա միջավայրով 

պայմանավորված 12 առողջական խնդիրների վրա, որոնցից յուրաքանչյուրը առանձին 

առանձին նկարագրված է այս բաժնում, թեպետ աննշան չափով է առնչվում տվյալ 

Ծրագրին: Միջավայրով պայմանավորված առողջական խնդիրների (ՄՊԱԽ) շրջանակում 

սահմանվում են առողջության վրա ազդեցության տեսակները մի կառուցվածքի մեջ, որը 

հնարավորություն է տալիս դասակարգել և վերլուծել Ծրագրի հնարավոր ազդեցությունը 

համայնքում1:    

 

6.18.2 Հնարավոր ազդակիր համայնքները 

ԱԱԳ իրականացնելու համար անհրաժեշտ է սահմանել պոտենցիալ ազդակիր 

համայնքները (ՊԱՀ), որոնք միշտ չէ, որ համընկնում են սոցիալական ազդեցության 

ենթակա համայնքների հետ: ՊԱՀ -ը հստակ աշխարհագրական սահմանով զատված 

կոնկրետ համայնք է, որն իր վրա կարող է կրել ծրագրի կողմից առողջության վրա 

ազդեցությունը: ՊԱՀ-ները իրենց բնույթով ապագային են վերաբերում և ներկայացնում են 

աոողջապահության առաջադեմ մասնագետների տեսակետները: ՊԱՀ-ները սահմանելիս 

հաշվի են առնվել հետևյալ գործոնները. 

 Արդյոք վտանգ կա՞:  

                                                      

 
1 ՄՖԿ (2009թ.), Առողջության վրա ազդեցության գնահատման (ԱԱԳ) ներածություն – Առաջավոր փորձի  

ուղեցույց  
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 Ո՞վ կամ ի՞նչը կարող է ենթարկվել վտանգի (ազդեցության ուղին և չափը, որը 

հնարավորություն կտա հաշվարկել, թե ինչ կոնցենտրացիայով կամ չափով են 

մարդկային ռեցեպտորները ենթարկվել տվյալ ազդեցությանը): 

 Ազդեցության ձևը (օդ, ջուր, սնունդ, հիվանդակիր միջատներ, սոցիալական 

դետերմինանտներ, և այլն) և ազդեցության ուղին (ներշնչելը, սնունդի ընդունումը 

և այլն)  

 Ո՞րն է ազդեցության ռիսկը` ըստ հավանականության և հետևանքների 

վերլուծության (ուժգնություն, տևողություն, երկարություն): 

 Որքանո՞վ է ռեցեպտորը զգայուն կամ խոցելի հնարավոր վտանգի կամ 

ազդեցության հանդեպ: Տվյալ տարածքում ամենահաճախ հանդիպող առողջական 

պրոբլեմները ընդգծում են այդ խոցելի կողմերը: Դրանից բացի, առողջության վրա 

հնարավոր ազդեցությունը կառավարելու ինստիտուցիոնալ կարողությունը 

նույնպես ընդգծում է ՊԱՀ-ների հնարավոր խոցելի կողմերը: 

 

Հիմնվելով վերը նշված հարցերի վրա` Ծրագրի համար դիտարկվեցին հավանական հինգ  

ՊԱՀ-ներ, որոնք նկարագրված են ստորև, և պատկերված են Նկար 6.18.1-ում : Այնտեղ 

նկարագրվում են նաև համապատասխան ՊԱՀ-ների  հավանական ճառագայթման 

վտանգները:     

 

ՊԱՀ 1. Գորայք և Սարավան համայնքներ  

Գորայք գյուղը տեղակայված է Սարավանից արևելք M2 մայրուղու վրա, մոտավորապես 

5կմ Ծրագրի տարածքից  դեպի հարավ-արևելք և 4,74 կմ  դեպի Տիգրանես/Արտավազդես 

բացահանքեր:   

 

Նախկինում համայնքը գտնվում էր 2կմ դեպի արևելք, սակայն 1960-ականներին այն 

վերաբնակեցվեց`Սպանդարյանի ջրամբարի կառուցման համար: Դա մի շարք 

դժվարություններ առաջացրեց, քանի որ այդ նոր տեղանքում ջրհեղեղներ էին լինում;  ջրի 

բարձր մակարդակը խոնավություն  կամ խոնավ պայմաններ էր առաջացնում, գումարած 

տների ջեռուցման հետ կապված խնդիրները, խոնավության շատ բարձր մակարդակը 

շինությունների ներսում բորբոս էր առաջացնում2 : Շինությունների ներսում օդի որակը 

հայտնի և դեռևս առկա խնդիր է, քանի որ տներում բարձր է ռադոնի մակարդակը (տես 

Բաժին 6.17.9).   Սա հետագայում կարող է համայնքի առողջության հետ կապված լուրջ 

                                                      

 
2  Wardell-Armstrong, Ամուլսարի ոսկու հանքավայրի նախնական ուսումնասիրությունների վերաբերյալ  

հաշվետվություն 2011թ 

Ամուլսարի ոսկու հանքավայրի նախնական ուսումնասիրությունների վերաբերյալ  հաշվետվություն 2011թ 
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ռիսկեր առաջացնել` անկախ Ծրագրից ու նրա հետագա անմիջական 

գործողություններից: 

 

Սարավանը տեղակայված է Ծրագրի հարավ-արևմուտքում, M2 մայրուղու վրա: 

Սարավանի կազմի մեջ են մտնում Սարալանջ և Ուղեձոր գյուղերը (որոնք բնակեցվում են 

միայն ամռան ամիսներին):  Կույտային տարրալվացման հրապարակը կտեղակայվի 

Սարավանից մոտ 2կմ դեպի հյուսիս: Ապրուստի միջոց են հանդիսանում 

գյուղատնտեսությունն ու մանր առևտուրը: Գյուղը այլ գյուղական համայնքների նման 

չունի բավարար մակարդակի սանիտարական համակարգ: Մինչ վերջերս, Սարավանում 

չկար գազամատակարարում, սակայն 2013-2014թթ.  Լիդիան ընկերության աջակցությամբ 

տեղական ինքնկառավարման մարմինների կողմից արտաքին և ներքին համակարգ 

ձևավորվեց:   

     

Ակնկալվում է, որ Ծրագրի ազդեցությունը այս երկու համայնքների վրա կլինի 

բավականին միանման: Կույտային տարրալվացման հրապարակի շահագործումից և 

Էրատո, Տիգրանես/ Արտավազդես հանքերի   արդյունահանումից այդ համայնքները 

կարող են ենթարկվել ամենաուղղակի ազդեցության, սակայն ակնկալվում է, որ այդ 

ազդեցությունը կլինի նվազագույն (Սարալանջի ամենամոտ կետից 3,9կմ հեռավորության 

վրա): Հնարավոր է, որ բացահանքերի պայթեցումներն առաջացնեն սահմանափակ 

աղմուկ կույտային տարրալվացման հրապարակից, ինչպես նաև որոշ վիզուալ 

ազդեցություն, սակայն ոչ թե Գորայքում, այլ Սարավանում (վիզուալ ազդեցության 

ամբողջական վերլուծությունը տրված է Բաժին 6.5-ում, իսկ պայթեցումների վերաբերյալ, 

աղմուկի և վիբրացիայի համատեքտում, տես Բաժին 6.7-ը):  

 

Փոշու կամ ԿՏՀ-ից արտանետումների  հետևանքով օդի որակը չի ազդի Գորայքի  վրա, 

բայց կարող է ազդել Սարավանի վրա, (օդի որակի ազդեցության ամբողջական 

վերլուծությունը նեկայացված է Բաժին 6.6-ում):  

 

Երթևեկության ազդեցությունը ներկայացված է Բաժին 6.18-ում, սակայն քիչ հավանական 

է, որ այդ ազդեցությունը մեծ լինի, քանի որ դեպի Իրան տանող մայրուղին  առանձնապես 

չի ծանրաբեռնվում Ծրագրի հետ անմիջականորեն կապված երթևեկությամբ:  

 

ՊԱՀ 2. Գնդեվազ 

Գնդեվազը տեղակայված է Ջերմուկից դեպի հարավ H-42 մայրուղու վրա: Այս համայնքը 

կարող է Ծրագրի ամենամեծ ազդեցությունը կրել, հաշվի առնելով ԿՏՀ-ի, ադսորբցիոն-
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դեսորբցիոն վերականգնման հանգույցի (ԱԴՎ),  ժամանակավոր շինարարական 

ճամբարի, վերգետնյա փոխարկիչի և մշակման ու հեղեղաջրերի հավաքման 

ավազանների առկայությունը:  Ծրագրի տարածք երկու նախնական մերձատար 

ճանապարհները Գնդեվազից անմիջապես դեպի արևելք և 1.3կմ դեպի հարավ կլինեն: 

Ակնկալվում է, որ  գյուղի կողքով անցնող H-42 մայրուղով երթևեկությունը զգալիորեն 

կաշխուժանա, քանի որ այդտեղով կանցնեն Ծրագրի ծառայողական մեքենաները:  

 

Միջավայրով պայմանավորված առողջական խնդիրները Գնդեվազում հավանաբար 

ակնառու կլինեն՝ կապված աղմուկի, օդի և ջրի որակի հնարավոր ազդեցությամբ: 

Մասնագիտական այս հաշվետվությունները ներկայացնում են մարդկանց առողջությանը 

սպառնացող հնարավոր ազդեցությունները՝ կապված որոշակի չափանիշների և 

թիրախների բավարարման հետ, ինչը մանրամասնորեն ներկայացված է Բաժին 6.7, 6.6, 

6.10-ում:  

 

 ՊԱՀ 3: Ջերմուկի տարածք 

Ջերմուկի տարածքը ընդգրկում է այսպես կոչված ՛՛արևելյան՛՛ ափը և Կեչուտը: Ջերմուկը 

գտնվում է H-42 մայրուղու վրա, Արփա գետից մոտավորապես 2000մ բարձրության վրա:  

 

Ջերմուկի տնտեսության հիմնական աղբյուրը տուրիզմն է, տաք ջրերն ու բազմաթիվ 

առողջարանները, ինչպես նաև հանքային ջրերի գործարանը:  

 

Այս տարածքն ընկած է բացահանքից մոտավորապես 7կմ դեպի հյուսիս-արևմուտք,   

ԴԱԼ-ից 4կմ հեռավորության վրա, և ԿՏՀ-ից 6.5լմ վրա: ԴԱԼ-ը ամենամոտն է Կեչուտին – 

4.1կմ, բայց տեղանքի ռելիեֆը քիչ հավանական է դարձնում ազդեցությունը վերգետնյա 

կամ մակերեսային ջրերի որակի վրա: Կախված կառուցվող շինարարական ճամբարի 

մեծությունից (տարբերակները տատանվում են 550-920 տեղանոց շինությունների միջև), 

Ջերմուկի հյուրանոցը նույնպես կարող է օգտագործվել է առավելագույնը 370 

աշխատողների շինարարության ժամանակահատվածում բնակեցնելու նպատակով: 

Շահագործման ժամանակահատվածում ևս մոտ 250 աշխատողներ կարող են բնակեցվել 

Ջերմուկում, գլխավորապես հյուրանոցում: 

 

Ծրագիրը տեղակայված է Կեչուտի ջրամբարից ներքև, այնպես որ ջուրը որևէ 

ազդեցության չի ենթարկվի: Հանքի շահագործումից կամ այլ գործունեության հետևանքով 

աղմուկ կամ  վիբրացիա նույնպես չի ակնկալվում:  Ջերմուկում հանքի շահագործման և 

քաղաքում երթևեկության աճի հետևանքով առաջացած արտանետումների (ծծմբի 
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երկօքսիդի և հատկապես դիզելի) հետևանքով օդի որակը չի ենթարկվի որևէ 

ազդեցության: Սրանք մանրամասն կնկարագրվեն մասնագիտական ուսումնասիրության 

մեջ, որտեղ տեղ կգտնեն բոլոր շահագրգիռ կողմերի, ովքեր հետաքրքրված են Ծրագրով 

կամ իրենց վրա են կրում Ծրագրի  ազդեցությունը, կարծիքներն ու մտահոգությունները 

Ծրագրի` միջավայրի վրա ունեցած հնարավոր ազդեցության վերաբերյալ:   

 

Ջերմուկում ավելի մեծ կլինեն Ծրագրի ունեցած անուղղակի ազդեցությունները:  Ծրագրի 

շրջանակներում բնակեցման  պլանը կփոխի քաղաքի սոցիալ-տնտեսական 

կառուցվածքը, որը նաև որոշակի ազդեցություն կարող է ունենալ առողջության որոշ 

սոցիալական դետերմինանտների վրա:  Լիդիան ընկերությունը իր սոցիալական 

ռազմավարության համաձայն, աշխատում է այս համայնքի հետ և աջակցում, որպեսզի 

վերջինս հնարավորինս շատ օգտվի Ծրագրի ընձեռած առավելություններից, ինչպես նաև 

մեղմացնի ցանկացած անուղղակի ազդեցություն: Որպես այս սոցիալական 

ռազմավարության մի մաս` առողջության վրա այլ ազդեցությունները նույնպես 

կմեղմացվեն:  

 ՊԱՀ 4. Սեզոնային հովիվներ  

Հնարավոր է, որ Ծրագիրը ազդեցություն ունենա սեզոնային հովիվների վրա, ովքեր 

արածեցնում են իրենց անասուններին ԴԱԼ-ի շրջակայքում գտնվող արոտավայրերում: 

Որպես ուղղակի ազդեցություն կարելի է նշել աղմուկը, ազդեցությունը ջրի որակի կամ 

հասանելիության վրա: Սոցիալ-տնտեսական ոլորտի փոփոխությունները կարող են 

ազդել նաև սեզոնային միգրանտների վրա, հատկապես կապված սննդի կամ տների գների 

հնարավոր բարձրացման հետ: Բացի այդ, եթե հովիվներին հասանելի լինեն 

ճանապարհներից հեռու գտնվող արոտավայրեր,  կարող է կրճատվել նրանց 

արտադրանքը (հատկապես կաթը) շուկաներ տեղափոխելու հնարավորությունը, ինչն իր 

հերթին, կկրճատի նրանց եկամուտները: 

 

 ՊԱՀ 5. Ճանապարհային միջանցք 

Ծրագրի մատակարարման շղթան ապահովող տարբեր ճանապարհային միջանցքները 

համարվում են առանձին ՊԱՀ, որը մասնակիորեն պատկերված է Նկար 6.18.1-ում: 
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Նկար 0.1: ՊԱՀ-ների տարածական պատկերը
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Գենդերային և խոցելի խմբեր պոտենցիալ ազդակիր համայնքներում 

 

Սոցիալական ազդեցության գնահատումը քննարկում է ազդեցությունը 

ուսումնասիրության տարածքում գտնվող կոնկրետ գենդերային և խոցելի խմբերի վրա: 

Սակայն, անհրաժեշտ է նշել դրանք առողջապահական ազդեցության տեսանկյունից: Այդ 

խմբերը ներառում են` 

   •       Կանանց. 

 Հանքարդյունաբերության բնույթից ելնելով, քիչ հավանական է, որ 

տեղաբնակ կանայք կընդգրկվեն Ծրագրում որպես աշխատողներ: Քանի որ, 

ամենայն հավանականությամբ, կպահանջվի աշխատուժ 

մեխանիկական/ֆիզիկական  աշխատանք կատարելու համար, նման 

աշխատանք կատարելու համար տղամարդիկ ավելի հարմար թեկնածուներ 

են: Այսպիսով, տեղաբնակ կանայք չեն զգա Ծրագրից բխող ուղղակի 

սոցիալ-տնտեսական օգուտները: Կանանց ձերքբերումը սոցիալ-

տնտեսական մակարդակի բարելավումից, դա մոր և մանկան առողջության 

բարելավումն է, իսկ սոցիալ-տնտեսական պայմանների ցանկացած 

բարելավում կամ վատթարացում կարող է կարևոր դեր խաղալ այդ 

զարգացման ցուցանիշների ձևավորման հարցում: 

 Կանայք և երիտասարդ աղջիկները կարող են զգայուն լինել Ծրագրում 

ներգրավված տղամարդկանց ֆինանսական վիճակի բարելավումից: Ծանր 

սոցիալ-տնտեսական պայմանները և երիտասարդ աղջիկներին ընձեռված 

հնարավորությունների պակասը համայնքում, կարող է հանգեցնել 

գործարքային սեռական հարաբերությունների զարգացմանը, ինչը կարող է 

ազդել սոցիալական համախմբվածության վրա, բարձրացնել սեռական 

ճանապարհով փոխանցվող վարակների և անցանկալի հղիության վտանգը 

այս խմբում: Տեղական սոցիալական ծառայությունները երիտասարդ 

աղջիկներին աջակցելու համար համապատասխան ռեսուրսներ չունեն: 

• Հովիվներին և գյուղատնտեսությունից կախված տնային տնտեսությունները. 

 Հողի հասանելիության սահմանափակումը և արոտավայրերի մերձատար 

ճանապարհներին մոտ լինելը կարող է սահմանափակել արտադրանք 

ստանալու կամ շուկաներում արտադրանքը վաճառելու 

հնարավորությունը: Սա, իր հերթին, կարող է հանգեցնել եկամտի կորստի, և  
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նույն եկամուտը ստանալու համար ավելի մեծ ջանքեր կպահանջվի տեղի 

բնակիչներից, ինչը կարող է ազդեցություն ունենալ առողջության, սննդի, և 

կյանքի որակի վրա: 

• Աղքատ մարդկանց. 

 Ծրագրի շահագործումը ուսումնասիրության տարածքում և ՊԱՀ-ներում 

սոցիալ-տնտեսական պայմանների վրա ազդելու ներուժ ունի: Ապրանքների 

և ծառայությունների գնաճը (բնակարանային և սննդի գներ) կարող են զգալի 

բացասական ազդեցության ունենալ արդեն իսկ աղքատ մարդկանց վրա: 

Կապված տարածքի հասանելիության հետ,   աղքատ մարդկանց 

ապրանքները տեղում վաճառելու հնարավորությունները կարող են 

սահմանափակվել, սակայն նրանց հասանելի կդառնան նոր շուկաներ, 

որոնք հասանելի չէին նախքան Ծրագրի սկսվելը: 

• Տարեցներին. 

 Տարեց մարդիկ կարող են ավելի զգայուն լինել Ծրագրի հետ կապված 

սոցիալ-տնտեսական, բնապահպանական, առողջապահական 

փոփոխությունների նկատմամբ, այդ թվում ` 

- ապրանքների և ծառայությունների գնաճի նկատմամբ, հաշվի 

առնելով, որ տարեց մարդիկ չեն կարողանա իրենց թույլ տալ 

դրանք, չունենալով աշխատելու և իրենց եկամուտները 

բարձրացնելու հնարավորություն, 

- հանքարդյունահանման հետ կապված գործունեության 

հետևանքով՝ տարածքի վրա ազդեցության և կյանքի որակի 

փոփոխության իմաստով, նույնիսկ եթե այդ ազդեցությունը 

անուղղակի է ուսումնասիրության ավելի լայն տարածքում, 

- առողջական վիճակի զգայունության բարձրացում՝ 

հանքարդյունահանման հետ կապված հնարավոր 

բնապահպանական ազդեցության հետևանքով, օրինակ՝ 

շնչառական պայմանների վատացում կապված փոշու 

արտանետումների հետ (թեև դրանք փոքր կամ աննշան կլինեն), 

•Երեխաները կարող են շատ ավելի զգայուն լինել  առողջական վիճակի 

տեսանկյունից՝ կապված հանքարդյունահանման հետևանքով առաջացած  

հնարավոր բնապահպանական ազդեցության հետ, օրինակ՝ շնչառական  

պայմանների վատացում կապված փոշու արտանետումների հետ (թեև դրանք  
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փոքր կամ աննշան կլինեն): 

6.18.3 Հիմնական հնարավոր ազդեցությունները համայնքային առողջության, 

անվտանգության և ապահովության տեսանկյունից 

 Հիմնական հնարավոր ազդեցությունները ամփոփված են  համապատասխան  ՄՊԱԽ-

ում և ներառում են. 

 

 Վարակիչ հիվանդություններ`կապված շրջակա միջավայրի ու սոցիալ 

տնտեսական վատ պայմանների հետ  

 Հիվանդակիր միջատների միջոցով տարածվող հիվանդություններ  

 Կոյուղաջրերի և թափոնների հետ կապված հիվանդություններ 

 Բարձր ռիսկ ներկայացնող սեռական վարքագիծ, ՍՃՓՎ-եր, ներառյալ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ 

 Սնունդ և սնուցում 

 Ոչ վարակիչ հիվանդություններ  

 Շրջակա միջավայրով պայմանավորված դետերմինանտներ  

 Առողջության սոցիալական դետերմինանտներ 

 Առողջապահական մշակույթի կամ սովորությունների հարցեր  

 Առողջապահական ծառայություններ և համակարգեր  

 Վնասվածքներ և պատահարներ, ներառյալ ավտոճանապարհային պատահարներ 

 Անվտանգության ծառայությունների միջև հակասություններ 

 

ՇՄԱԳ-ի ընթացքում ներգրավման ժամանակ, շահագրգիռ կողմերը բարձրացրել են 

միջավայրով պայմանավորված առողջական խնդիրների հետ կապված 

մտահոգություններ: Այս մտահոգությունները ամբողջովին փարատելու համար, 

լրացուցիչ ուսումնասիրություններ կատարվեցին հետևյալ խնդիրների շուրջ` ռադիացիա, 

ջրի որակ, օդի որակ, աղմուկ/վիբրացիա, ամփոփված այս գլխում:   

 

16.18.4 Կենսամիջավայրի  հետ կապված վարակիչ հիվանդություններ  

Ծրագրի գործունեության ազդեցությունը կենսամիջավայրի հետ կապված վարակիչ 

հիվանդությունների փոխանցման վրա 

 

Գոյություն ունեն մի շարք վարակիչ հիվանդություններ, որոնց փոխանցման բնորոշ ձևերը 

կարող են ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդեցության ենթարկվել` կապված 

Ծրագրի իրականացման արդյունքում առողջության վրա սոցիալական և միջավայրի 

ազդեցության փոփոխության հետ: Աշխատողներին կացարանների հատկացումը 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 

Մայիս 2016թ 
Տարբերակ 10 Էջ 6.8.13 

 

առանցքային գործոն է վարակիչ հիվանդությունների փոխանցման հետ կապված ռիսկի 

կառավարման հարցում: Շինարարության փուլում աշխատակիցների բնակեցումը 

Ջերմուկի հյուրանոցներում և ճամբարում, իսկ շահագործման փուլում ՝ Ջերմուկի 

հյուրանոցներում շատ կարևոր է` վարակիչ հիվանդությունների աշխատակիցների մեջ 

տարածումը և դրանց լայն հանրությանը փոխանցումը կանխելու առումով: 

Շինարարության ճամբարը կլինի փակ հաստատություն, որտեղ ալկոհոլը կլինի 

արգելված, իսկ փոխազդեցությունը տեղական համայնքների հետ՝ սահմանափակ: 

Սակայն, հանքից դեպի Ջերմուկ և հարակից բնակավայրեր տանող, կանոնավոր գարծող 

ավտոբուսային երթուղին կսահմանափակի աշխատողների համայնքից տարանջատման 

մակարդակը:  Հյուրանոցում բնակեցումը ազատ բնույթ կունենա, սակայն, 

աշխատողներին  անհրաժեշտ ծառայությունները կտրամադրվեն  հյուրանոցի 

սահմաններում: Հյուրանոցները կացարանով կապահովեն առավելագունը 370 ոչ-

տեղաբնակ շինարարության աշխատողների և 250 ոչ-տեղաբնակ շահագործման փուլի 

աշխատողների, որոնք պարբերաբար կարող են վերադառնալ իրենց բնակավայր և 

ընտանիքներ: Ենթադրվում է, որ այդ աշխատողների մեծ մասը կլինեն տղամարդիկ:  

 

Կախված տեղում աշախատակիցներ վարձելու նախաձեռնությունների հաջողությունից՝ 

լրացուցիչ ոչ-տեղաբնակ աշխատողները կարող են տեղափոխվել տարածք (ենթադրվում 

է, որ նրանք կլինեն հիմնականում Ջերմուկից կամ Գնդեվազից): Այդ լրացուցիչ ոչ-

տեղաբնակ աշխատակիցները (սպասվում է, որ նրանց թիվը կկազմի մոտ 210 մարդ), 

ամենայն հավանականությամբ, կամ կվարձեն կամ կգնեն բնակարաններ մոտակայքում, և 

կարող են նաև տեղափոխվել այնտեղ իրենց ընտանիքների հետ (այս թեմային ավելի 

մանրամասն տեղեկանալու համար տես Բաժին 6.12): 

 

Այդ հիվանդություններից կարելի է նշել տուբերկուլյոզը, որը ազգային մակարդակով 

համարվում է հանրային առողջության լուրջ խնդիր, չնայած, նկատվում են հիվանդության 

մակարդակի և տարածվածության բարելավման միտումներ: Ելակետային տվյալների 

վերաբերյալ բաժինը ավելի մանրամասն է նկարագրում տուբերկուլյոզի ախտորոշումը, 

բայց ազդեցության գնահատման առումով, կարևոր է նշել, որ տեղում հայտնաբերված 

տուբերկուլյոզի դեպքերի մեծ մասը ուսումնասիրության անմիջական տարածք են 

ներթափանցել դրսից: Տուբերկուլյոզի փոխանցումը և տարածումը ևս մեկ անգամ 

ստիպում է անդրադառնալ արտագաղթի երևույթին և նրա կարևորությանը, և կարևորում 

է  կացարաների տրամադրումը Ծրագրում ներգրաված աշխատուժին:  

Հիվանդության տարածման ռիսկը մեծացնող գործոններ են համարվում թերի 

առողջապահական համակարգը և համայնքում բուժօգնությանը չդիմելու սովորությունը: 
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Կարմրուկը նույնպես կարող է լուրջ ռիսկ հանդիսանալ, հաշվի առնելով վերջերս 

Եվրոպայով մեկ այդ հիվանդության բռնկումը, հատկապես 20 և բարձր տարիք ունեցող 

երիտասարդների շրջանում, որը բացահայտեց այն փաստը, որ համապատասխան քայլեր 

չեն արվել վաղ հասակում այդ երիտասարդներին պատվաստումներ կատարելու 

ուղղությամբ:        

 

Կենսամիջավայրի հետ կապված վարակիչ հիվանդությունների հնարավոր 

ազդեցությունը 

Նախքան մեղմացման միջոցառումների ձեռնարկումը, ակնկալվում է, որ 

կենսամիջավայրի հետ կապված վարակիչ հիվանդությունների ազդեցությունները կարող 

են ունենալ միջին տևողություն,  դուրս չգալ  ուսումնասիրվող տարածքի սահմաններից և 

ունենալ թեթև բացասական ազդեցություն առողջության վրա:  Հնարավոր է, որ ի հայտ 

գան առողջության վրա ազդեցության հետևանքներ, որոնք կդիտվեն որպես առողջության 

վրա չափավոր բացասական ազդեցության դրսևորում: Ակնկալվում է, որ ազդեցությունը 

կլինի շինարարական աշխատանքների սկզբնական փուլերում և ծրագրի շահագործման  

ընթացքում գնալով կնվազի՝ կապված աշխատուժի նվազման հետ: 

 

Հնարավոր է, որ Գնդեվազի, Գորայքի, Սարավանի ու Ջերմուկի ՊԱՀ-ները ենթարկվեն 

այս ազդեցություններին: Տարեցները, երեխաներն ու նրանք, ովքեր ունեն թույլ իմունային 

համակարգ (մեծահասակներ, թերսնվածներ և այլն), համարվում են առավել խոցելի 

խմբեր, քանի որ ավելի զգայուն են վարակի հանդեպ: Ամենայն հավանականությամբ, 

հատուկ գենդերային խմբերի հետ կապված ազդեցություններ չեն լինի: 

 

Ծրագիրը, կենսամիջավայրում վարակիչ հիվանդությունների առումով, կարող է 

համայնքի առողջության վրա ազդել հետևյալ հնարավոր ուղղակի և անուղղակի ձևերով.  

 

Ուղղակի 

 Դրսի վարակիչ հիվանդությունների համեմատաբար բարձր մակարդակ ունեցող 

երկրներից աշխատուժի ներհոսքի միջոցով վարակիչ հիվանդությունները կարող 

են ներթափանցել Ուսումնասիրության տարածք: Սա հատկապես հավանական է 

տուբերկուլյոզի դեպքում, որի ավելի հաճախ հանդիպող տեսակը 

բազմադեղակայուն տուբերկուլոզն է (MDR-TB): Այն փաստը, որ ուսումնասիրվող 

տարածքում վերջերս հայտնաբերված տուբերկուլյոզի դեպքերը  ներթափանցել են 

միգրանտների միջոցով, ընդգծում է առկա ռիսկը: Իրավիճակը կարող է բարդանալ 

դրսում (մեծամասամբ Ռուսաստանում) աշխատող ընտանիքի անդամների տուն 
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վերադարձից հետո: 

 Աշխատավայրերում աշխատողների մեծ թիվը կարող է նպաստել վարակիչ 

հիվանդությունների, հատկապես տուբերկուլյոզի և գրիպի տարածմանը: 

 Գրիպը կարող է ներթափանցել աշխարհի տարբեր շրջաններից և կարող է լուրջ 

ռիսկ հանդիսանալ առողջության համար, հատկապես բնակչության խոցելի 

խավերի համար: Դրա վտանգը առաջանում է հատկապես այն դեպքում, երբ 

շինարարական աշխատանքներում ընդգրկվում են մարդկանց մեծ 

խմբեր/քանակություն թե՛ տվյալ տարածքից, և թե՛ դրսից: Սա հատկապես 

վերաբերում է օտարերկրացի աշխատակազմին և ճանապարհորդներին, ովքեր  

կարող են իրենց հետ տվյալ տարածք բերել նոր տեսակի տարբեր վարակիչ 

հիվանդություններ, նույնիսկ այլ մայրցամաքներում առկա սեզոնային վիրուսներ: 

Դրա վառ ապացույցն է գրիպի պանդեմիկ համաճարակների` հատկապես 

վերջերս լայն տարածում գտած H1N1 and H7N9 տեսակների բռնկումը: 

 

Անուղղակի 

 Ուղղակի կամ անուղղակի աշխատանքի հնարավորություններ փնտրող 

միգրանտները (թե՛ վերադարձող և թե՛ սպեկուլյատիվ միգրանտները) Ծրագրի 

շրջանակներում կարող են ներգաղթել տվյալ տարածք (ազդեցության ավելի 

մանրամասն ուսումնասիրության համար տես Բաժին 6.12 ): Բնակչության աճի 

արդյունքում տվյալ տարածքում կարող են առաջանալ բնակֆոնդի հետ կապված 

խնդիրներ, որոնք էլ իրենց հերթին կառաջացնեն գերբնակեցման վտանգ, քանի որ 

այդ տարածքներում բնակֆոնդը սահմանափակ է, իսկ նոր բնակարանաշինության 

համար ՊԱՀ-ների միջոցները քիչ են: Աճող հնարավորությունները տարածքում 

նույնպես կարող են նվազեցնել գյուղական համայնքները լքելու և Հայաստանի այլ 

մասերում կամ Ռուսաստանում աշխատանք փնտրելու միտումները ( այդ 

երևույթը նվազեց 2011-2012 թթ., բայց վերսկվեց 2013թ., երբ Ծրագրի 

իրականացումը ուշանում էր):    

 Մարդկանց ներհոսքը և հյուրանոցային համալիրների օգտագործումը 

աշխատողների և միգրանտ գործարարների կողմից կարող է հանգեցնել 

տեղական գների բարձրացման՝ հիմնվելով պահանջարկի և առաջարկի 

պարզ հաշվարկի վրա: Այդ հնարավոր ազդեցությունը ավելի 

մանրամասնորեն քննարկվում է Գլուխ 6.21-ում ՝ պատշաճ կերպով հաշվի 

առնելով առողջության վրա ազդեցությունը կապված տեղական 

տնտեսության և ողջ զբոսաշրջության մատակարարման շղթայի վրա 

պոտենցիալ հետևանքների հետ: 
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Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
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 Ծրագրի շրջանակներում, որպես տնտեսական զարգացումների անուղղակի 

ազդեցության հետևանք կարող է հանդիսանալ տարածքում  

բնակարանաշինության աճի խթանումը:  Տեղական աշխատուժը, ապրելով իր 

համայնքում և ստանալով բարձր աշխատավարձ` կկարողանա բարելավել իր 

կենսապայմանները: Հնարավոր է, որ տնտեսական զարգացման արդյունքում 

համայնքում բարելավվի բնակարանաշինությունը: 

 

Կենսամիջավայրի հետ կապված վարակիչ հիվանդությունների ազդեցության 

մեղմացումը  

Հետևյալ հնարավոր ազդեցությունները կարելի է մեղմացնել ստորև նշված 

գործողությունների միջոցով.   

 

Ծրագրի ազդեցության մեղմացումը 

 Աշխատողները կապահովվեն համապատասխան բնակարանային պայմաններով` 

գերբնակեցումը Ջերմուկի հյուրանոցային համակարգում կամ շինարարական 

ճամբարում կանխելու համար: ՄՖԿ-ի և Վերակառուցման և զարգացման 

եվրոպական բանկի (ՎԶԵԲ) ուղենիշը պետք է որպես ուղեցույց ծառայի այդ 

գործընթացին նպաստելու հարցում:  Մոնիթորինգ կանցկացվի ընթացիկ 

միգրացիայի մակարդակը պարզելու համար: 

 Վերահսկել բնակֆոնդի գների ինֆլյացիան Ջերմուկում և այլ ՊԱՀ-ներում, ինչպես 

նաև զբոսաշրջության թեժ սեզոնների ժամանակ Ջերմուկի այլ հյուրանոցներում 

մահճակալների զբաղվածության մակարդակը և գները: 

 Նպաստել Համայնքային առողջության տեղեկատվական համակարգի (ՀԱՏՀ) 

մշակմանը` մշտադիտարկելու վարակիչ հիվանդությունների առանձին կարևոր 

առողջապահական ցուցանիշները առողջապահական տվյալների աղբյուրներից մի 

քանի տարիների կտրվածքով: 

 Աչալուրջ լինել պանդեմիկ գրիպի վիճակի վերաբերյալ ԱՀԿ-ի տեղեկացումների 

միջոցով: 

 

Աշխատանքային առողջություն, անվտանգություն և շրջակա միջավայրի վերահսկում  

 

 Աշխատավայրերում համաճարակների նկատմամբ պատրաստվածության 

քաղաքականություն և ծրագրերի մշակում ու վարում, որպեսզի տեղերում 

նվազեցվի ցանկացած վարակիչ հիվանդության կասկածելի կամ հաստատված 
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բռնկման ազդեցությունը: Սա պետք է ներառի վերահսկողության արդյունավետ 

մեխանիզմներ: 

 Կմշակվի աշխատավայրում ՏԲ-ի հաղթահարման քաղաքականություն և ծրագիր 

(ներառյալ կապալառուներն ու կարճաժամկետ բանվորները): Սա կներառվի 

Ծրագրի ՄԻԱՎ քաղաքականության մեջ: Ծրագրերը կիրականացվեն դրա հիման 

վրա և կներառվեն ազգային ծրագրերի մեջ: 

 Նախքան աշխատանքի ընդունելը, աշխատուժը բուժզննում կանցնի ՏԲ-ի 

հայտնաբերման նպատակով: Անհրաժեշտության դեպքում աշխատողներին 

կուղղորդեն համապատասխան հաստատություններ, օրինակ՝ աշխատավայրին 

սպասարկող բուժծառայություն կամ Հայաստանի որևէ այլ բուժհաստատություն` 

շարունակական բուժում ստանալու համար: Սա պետք է արվի նախքան 

աշխատանքի ընդունելը և բանվորներին հավաքելը, վստահ լինելու համար, որ 

հիվանդությունը չի ներթափանցել տվյալ տարածք: Այս բուժզննումները պետք է 

կազմեն կապալառուների կառավարման պլանի մասը և Ընկերության համար 

սահմանված կատարողական ցուցանիշները: 

 Մշակել պատվաստումների ծրագրեր` կանխելու հիվանդությունների 

տարածումը, և ապահովել, որպեսզի ողջ աշխատակազմը պատվաստումներ 

ստանա դիֆտերիայի, կապույտ հազի, կարմրուկի, խոզուկի, կարմրախտի 

հարուցիչի դեմ: 

 Վերահսկել օդային աղտոտիչների առկայությունը` ապահովելու, որ 

բացօթյա աշխատանքային պայմաններում թույլատրելի նորմերը 

չգերազանցվեն, կանխելու շնչուղիներով  այնպիսի տարրերի 

ներթափանցումը,  ինչպիսիք են բյուրեղային սիլիցիումը, որը կարող է 

առաջացնել սիլիկոզ, կտրուկ մեծացնելով տուբերկուլյոզի առաջացման 

ռիսկը: Այդ հիվանդությունների մասին առկա գիտելիքների հիման վրա, այդ 

ռիսկերը դասակարգվել են որպես ցածր: Դրանց պետք է անդրադարձ 

կատարվի աշխատանքային առողջության և անվտանգության պլանում: 

 Հարկ կլինի դիտարկել Ծրագրի տարածք ելումուտ անող ողջ աշխատակազմին 

սեզոնային գրիպի դեմ պատվաստումներ կատարելու գործընթացը:  

 

Կենսամիջավայրի հետ կապված վարակիչ հիվանդությունների մնացորդային 

ազդեցությունը  

 

Ակնկալվում է, որ վերը նկարագրված ազդեցության մեղմացմանն ուղղված արդյունավետ 

և շարունակական միջոցների կիրառման արդյունքում  առողջության վրա կարճաժամկետ 
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Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
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բացասական մնացորդային ազդեցությունը կլինի փոքր և դուրս չի գա տարածքի 

սահմաններից:  Ընդհանուր առմամբ, այդ ազդեցությունները քիչ հավանական են և 

առողջության վրա կարող են ունենալ աննշան ազդեցություն հետագա նվազմամբ:     

 

 

6.18.5  Հիվանդակիր միջատների միջոցով տարածվող հիվանդություններ  

Ծրագրի ազդեցությունը հիվանդակիր միջատների միջոցով տարածվող 

հիվանդությունների վրա 

 

Ծրագրի միակ գործողությունը, որը կարող է ազդել միջատների միջոցով տարածվող 

հիվանդությունների վրա, ճանապարհային միջանցքի բացումն ու դրանից օգտվելն է: 

Սակայն անկախ դրանց գոյությունից, միջատների միջոցով տարածվող 

հիվանդությունների տարածման վտանգը մեծ չի ծրագրի տարածքում:  

 

Հիվանդակիր միջատների միջոցով տարածվող հիվանդությունների պոտենցիալ 

ազդեցությունը 

Ակնկալվում է, որ հիվանդակիր միջատների միջոցով տարածվող հիվանդությունների 

ազդեցությունները կլինեն կարճաժամկետ, չեն դուրս գա տարածքի սահմաններից և 

աննշան բացասական ազդեցություն կունենան: Հնարավոր չէ, որ առողջության վրա այդ 

հետևանքները ի հայտ գան՝ որպես առողջության վրա ընդհանուր առմամբ աննշան 

ազդեցության դրսևորում: Այդ ազդեցությունները անկանխատեսելի են, կարող են տեղի 

ունենալ Ծրագրի ցանկացած պահին, որոնց կարող են ենթարկվել Գնդեվազի, 

Գորայքի/Սարավանի և Ջերմուկի ՊԱՀ-ները:   

 

Ծրագրի իրականացման արդյունքում շինարարական աշխատանքների մեջ ընդգրկված 

կապալառուները շարունակաբար Երևանից Ծրագրի տարածք ելումուտ կանեն, դրանով 

իսկ բարձրացնելով շրջանից շրջան հիվանդության փոխանցման հնարավորությունը: 

Բացի այդ, Ծրագրի շրջանակներում կատարվող ապրանքափոխադրումները կարող են 

իրականացվել Վրաստանի տարածքով, որը կապ կհանդիսանա այս տարածքների և 

Ծրագրի շրջանի միջև:  
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Հիվանդակիր միջատների միջոցով տարածվող հիվանդությունների ազդեցության 

նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ 

Այս ազդեցությունը համարվում է աննշան և այն նվազեցնելու կարիք չկա: Որպես 

նախազգուշական մեթոդ, կարելի է մշտադիտարկման ենթարկել առողջապահական 

տվյալները` հետևելու շրջանի բնակչության առողջական վիճակի փոփոխություններին: 

Գենդերային խմբերի վրա ազդեցությունը չի կանխատեսվում: 

 
 

Հիվանդակիր միջատների միջոցով տարածվող հիվանդությունների մնացորդային 

ազդեցությունները 

Հիվանդակիր միջատների միջոցով տարածվող հիվանդությունների երկարաժամկետ և 

կարճաժամկետ մնացորդային ազդեցությունները ընդհանուր առմամբ աննշան են:  

 

6.18.6 Հողի, ջրի և աղբի միջոցով փոխանցվող հիվանդություններ  

Ծրագրի ազդեցությունը հողի, ջրի և աղբի միջոցով փոխանցվող հիվանդությունների վրա 

 Հիմնական գործոնները, որոնք կարող են հանգեցնել հողի, ջրի և աղբի միջոցով 

տարածվող հիվանդությունների աճին հետևյալն են. Ծրագրի շրջանակներում ուղղակի 

գործողությունները, ներառյալ հողի աշխատանքները և կեղտաջրերի ոչ բավարար 

հեռացումը, և անուղղակի գործոնները, օրինակ` մարդկանց ներգաղթը, ինչը որոշակի 

ճնշում է արդեն իսկ սահմանափակ հիմնական ծառայությունների առումով:    

 

Ներկայումս խմելու ջրի հասանելիությունը Գնդեվազի, Սարավանի և հատկապես 

Գորայքի համայնքներում սահմանափակ է, անկախ Ծրագրի գործունեությունից: 

Ջերմուկում/Կեչուտում խմելու ջրի հասանելիությունը ավելի բարձր է: Ջրահեռացման 

համակարգերը գյուղական համայնքներում սահմանափակ են, բայց Ջերմուկին հասանելի 

է կեղտաջրերի կառավարման համակարգը (այստեղ համակարգը վերջերս է բարելավվել 

և այժմ նախագծային հզորությունը կազմում է 18500 մարդ, չնայած այն ներառում էր 

միայն մեխանիկական բաժանող գործարան ԲՍԱԳ-ը գրելու պահին): Աղբահանության 

մակարդակը ցածր է: Լիդիան ընկերությունը աջակցում է Ուսումնասիրության 

տարածքում աղբի հավաքման և ոչնչացման աշխատանքներին, որպես սոցիալական 

աջակցության դրսևորում:   

 

Ոչ վտանգավոր թափոնների աղբավայրը կստեղծվի Ծրագրի կողմից ԴԱԼ-ի արևելյան 

կողմում: Եթե հարմար քաղաքային աղբավայր չմշակվի Ջերմուկի կողմից, կենցաղային 

թափոնները, որոնք կարտանետվեն հանքից, հանքի ճամբարից ինչպես նար Ջերմուկում 

բնակվող աշխատողների գործունեության արդյունքում առաջացած թափոնները 
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կվերամշակվեն հանքի տարածքում կառուցված աղբավայրում: Ծրագրի հետևանքով 

առաջացած թափոնները նվազագույնի կհասցվեն, իսկ այն թափոնները, որոնք 

վերամշակման կարիք ունեն, կտարվեն ԱԴՎ կայանին կից հատուկ վտանգավոր 

թափոնների պահեստարան:  Եթե հնարավոր է, աղբակեզ վառարան ձեռք կբերվի: 

 

 

Գործարանի, գրասենյակի, ջարդիչ կայանի, և բեռնատարերի գործունեության 

հետևանքով առաջացած կեղտաջրերը կմշակվեն ՄՖԿ Բնապահպանական և 

առողջապահական նորմերի համաձայն վերամշակման համակարգի միջոցով: 

Ճամբարը կունենա կեղտաջրերի հեռացման կայան:  Պլանավորվում է նախագծել 

սեպտիկ սանիտարական համակարգեր Ծրագրի տարբեր աշխատանքային 

տարածքներում, որտեղ կան բավական թվով զուգարաններ կանանց և տղամարդկանց 

համար: 

   

Հողի, ջրի և աղբի միջոցով փոխանցվող հիվանդությունների պոտենցիալ ազդեցությունը 

Ակնկալվում է, որ հողի, ջրի և թափոնների միջոցով փոխանցվող հիվանդությունների 

ազդեցությունը միջին տևողություն կունենա, դուրս չի գա ուսումնասիրող տարածքի 

սահմաններից և չնչին բացասական ազդեցություն կունենա առողջության վրա:  

Հնարավոր է, որ ի հայտ գան առողջության վրա ազդեցության հետևանքներ, որոնք 

կդիտվեն որպես առողջության վրա ընդհանուր առմամբ չափավոր բացասական 

ազդեցության դրսևորում:  Այդ ազդեցությունները ի հայտ կգան շինարարական 

աշխատանքների իրականացման փուլում, սակայն ավելի ցածր մակարդակով  

կդիտարկվեն նաև ծրագրի շահագործման ընթացքում: Ամենաշատն այդ ազդեցությանը 

կենթարկվեն Ջերմուկը, Սարավանը, Գնդեվազը և սեզոնային հովիվները: Գենդերային 

խմբերի վրա առանձին ազդեցություն չի կանխատեսվում: 

     

Ծրագիրը կարող է ունենալ հետևյալ ուղղակի և անուղղակի ազդեցությունները համայնքի 

առողջության վրա՝ կապված ջրի որակի, աղբի և սանիտարական պայմանների հետ.  

 

Ուղղակի 

 Մակերևութային ջրերի (գետերի, առվակների), աղբյուրների և ոչ-խորքային 

ստորերկրյա ջրային մակերևույթների աղտոտում և/կամ վերաուղղորդում 

շինարարական և հանքագործական աշխատանքների արդյունքում:  Աղտոտումը 

կարող է տեղի ունենալ մայր ապարի կամ մակերևութային ապարի բնական 

քիմիական բաղադրությունունից և դրա հետ կապված հանքայնացումից: Այս 
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հնարավոր ուղղակի ազդեցությունը կապված է շրջակա միջավայրի 

պահպանության հետ, և քննարկվում է առողջության վրա շրջակա միջավայրի 

ազդեցության դետերմինանտների վերաբերյալ Բաժին 6.18.9-ում:  

 Մակերևութային ջրերի և ոչ-խորքային ստորերկրյա ջրային ակունքների և հողի 

աղտոտում Ծրագրի գործունեության ժամանակ կեղտաջրերի և կոշտ թափոնների 

առաջացման արդյունքում:   

 Հովիվների կողմից օգտագործվող ջրի աղբյուրների փակում 

 Գնահատվել են Ջերմուկում կացարանների լրացուցիչ պահանջարկը 

բավարարելու հնարավորությունները, և 550-920 տեղանոց ճամբար է 

օգտագործվում շինարարության փուլում, որպեսզի թույլ տա Ծրագրին 

տեղի կոմունալ ծառայությունների վրա լրացուցիչ բեռը նվազագույնի 

հասցնել: Ջերմուկի կոմունալ ծառայությունների վերաբերյալ տես Բաժին 

6.12 և 6.14:  

 Չի ակնկալվում, որ Ծրագիրը որևէ ազդեցություն կունենա առողջության վրա` 

Ծրագրի կարիքների հետ կապված ջրային պաշարների օգտագործման 

արդյունքում:  

 

Անուղղակի 

 Վերաբնակեցված կամ վերադարձող բնակիչների ներհոսք դեպի շրջան, որը 

կառաջացնի արդեն սահմանափակ խմելու ջրի պաշարների և թափոնների 

հեռացման հարմարությունների գերակտիվ օգտագործում ընդարձակ 

Ուսումնասիրության տարածքում: Սա կարող է առաջ բերել հիվանդությունների 

վտանգի մեծացման հավանականություն, հատկապես փորհարիքի: Հնարավոր է 

նաև հակասությունների առաջացում հասարակության մեջ սուղ ռեսուրսների 

նկատմամբ ավելացած պահանջարկի պատճառով: Սակայն քիչ հավանական է, որ 

սրա արդյունքում տեղի ունենա բնակիչների լայնամասշտաբ և անսպասելի 

ներգաղթ, որն էլ հանգեցնի առկա համակարգերի գերբեռնվածության: Այդ 

ազդեցությունների հնարավորությունը քննարկվում է Բաժին 6.12-ում: 

 Ծրագրով չնախատեսված գործունեություն, որը կարող է տեղի ունենալ 

բնակչության արագ աճի հետ կապված, պարունակում է մակերևութային և ոչ-

խորքային ստորերկրյա ջրային ակունքները աղտոտելու նմանատիպ վտանգ: 

Սակայն, ինչպես նշվեց, դա քիչ հավանական է: 

 Շինարարության փուլում մինչև 370 աշխատողի, իսկ շահագորխման 

փուլում 250 աշխատողի բնակեցման հետ կապված ծառայությունների 

պահանջարկի աճը Ջերմուկում  լրացուցիչ ճնշում կգործադրի այդ 
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համակարգերի վրա: Արդյունավետ լուծումներ և Ջերմուկի 

քաղաքապետարանի հետ համաձայնեցված աշխատանք կպահանջվի 

թափոնների կառավարման և կեղտաջրերի հեռացման հարցերի շուրջ: 

 

Հողի, ջրի և աղբի միջոցով փոխանցվող հիվանդությունների կրճատմանն ուղղված 

միջոցառումներ  

Այս պոտենցիալ ազդեցությունները կարելի է հաղթահարել հետևյալ միջոցառումների 

իրականացման միջոցով.  

 

Ծրագրի ազդեցության նվազեցում 

 

 Ջրի որակի վերահսկում` որպես Ծրագրի շրջակա միջավայրի պահպանման 

պլանի, մակերևութային ջրերի օգտագործման պլանի (կոնտակտային և ոչ 

կոնտակտային ջուր) և ջրօգտագործման թույլտվության մաս: Սա պետք է ներառի 

համայնքի ջրային ակունքների, ներառյալ հովիվների կողմից օգտագործվող ջրի 

աղբյուրների վերահսկումը և ջրամատակարարումը,  

 Կմշակվի տեղի համայնքներին ջրի և հողի  որակի մասին իրազեկման և 

հաղորդակցման արդյունավետ ռազմավարություն: Դա պետք է ներառի Ծրագրի 

ջրի մշտադիտարկման որակի ստուգման արդյունքների թափանցիկ 

հաշվետվություն և դրա մասին տեղեկացում (տես  Մակերևութային ջրերի 

օգտագործման պլան Հավելված 8.23-ում): Ծրագրի կողմից ստեղծվել է և 

կշարունակվի նաև ջրի որակի մասնակցային մշտադիտարկումը:  

 Մշակել ենթակառուցվածքներ և համակարգեր, ընտրել համապատասխան 

վայրեր, որպեսզի, հանքի ներսում օգտագործվող ջուրը, ինչպես նաև կեղտաջրերի 

ու կենցաղային աղբի մշակումը բացասական ազդեցություն չունենա ՊԱՀ-ներում 

ջրի մատակարարման  վրա:   

 

Աշխատանքային  առողջություն, անվտանգություն և շրջակա միջավայրի վերահսկում   

 Համայնքում ջրի աղբյուրների աղտոտումը կանխելու նպատակով  

իրականացնել տեղեկատվություն, կրթություն և հաղորդակցություն (ՏԿՀ) թեմայով  

քարոզարշավներ աշխատակազմի  և համայնքի բնակիչների շրջանում ջրի ճիշտ 

օգտագործման, հիգիենայի և մաքրության վերաբերյալ:  

 Ապահովել, որ աշխատանքային տարածքներում լինի բավարար խմելու ջուր և 

թափոնների հեռացման հանգույցներ: Դա վերաբերում է նաև հանքի հեռավոր 

տարածքներում աշխատող անվտանգության և այլ աշխատակիցներին: Շարժական 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 

Մայիս 2016թ 
Տարբերակ 10 Էջ 6.8.23 

 

քիմիական զուգարաններ պետք է տրամադրվեն, որպեսզի  շրջակա միջավայրը 

չօգտագործվի բնական պահանջնրը բավարարելու նպատակով:  

 Ջերմուկում հյուրանոցային համարների օգտագործման շրջանակներում 

ապահովել բավարար քանակությամբ խմելու ջրի մատակարարում, ինչպես նաև 

կեղտաջրերի  և կենցաղային աղբի հեռացման հնարավորություն:  

Հողի, ջրի և աղբի միջոցով փոխանցվող հիվանդությունների մնացորդային ազդեցությունը  

Վերը նշված ազդեցության մեղմացմանն ուղղված միջոցառումների արդյունավետ և 

շարունակական իրականացման արդյունքում ակնկալվում է կարճաժամկետ թույլ 

բացասական ազդեցություն առողջության վրա ուսումնասիրության տարածքում: Այդ 

ազդեցությունները հնարավոր են` առողջության վրա հավանական թույլ բացասական 

ազդեցության և դրա մեղմացման դրսևորմամբ:    

 

6.18.7 Սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակներ (ներառյալ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՎ) և  

բարձր ռիսկային սեռական վարքագիծ, Ծրագրի ազդեցությունը սեռական 

ճանապարհով փոխանցվող վարակների (ներառյալ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ) և բարձր 

ռիսկային սեռական վարքագծի վրա  

 

Ծրագիրը կազդի սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների (ՍՃՓՎ)  

տարածման վրա տվյալ չորս երևույթների միջոցով` “մարդիկ, փող, տեղաշարժում և 

զուգակցում: Այս հապավումը հաճախ օգտագործվում է, երբ անհրաժեշտ է նկարագրել 

արդյունահանող արդյունաբերության զարգացման և դետերմինանտների ազդեցությունը 

ՍՃՓՎ-ների փոխանցման ռիսկի մակարդակի վրա:  

 

Ուսումնասիրության տարածքում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի, ինչպես նաև սեռական ճանապարհով 

փոխանցվող այլ վարակների (ՍՃՓՎ) ներկայիս տարածվածությունը և գրանցված 

դեպքերի քանակը ցածր է: ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով տառապող բոլոր հիվանդները այժմ բուժում 

են ստանում Ջերմուկում: Ինչպես նշվում է, բոլորը վարակվել են Ռուսաստանում 

արտագնա աշխատանքի ժամանակ: 

 

Ծրագրի գլխավոր գործողությունները, որոնք կարող են ունենալ նման ազդեցություն, 

հետևյալն են.  

i) աշխատողների գտնվելը ժամանակավոր բնակեցման ճամբարներում և հյուրանոցային 

համարներում; 

ii)  աշխատողների ծագումը (ներառյալ կապալառուները, օտարերկրացիները և 

այցելուները), հատկապես ուսումնասիրության տարածքի անմիջապես հարակից 
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տարածքներից եկածները; iii)   Ծրագրի շրջանակում օգտագործվող ճանապարհային 

միջանցքները; iv) աշխատողների/կապալառուների գենդերային բալանսը; և v)  

ներգաղթածները, ովքեր տեղափոխվել  են Ծրագրի տարածք:  

 

Պոտենցիալ ազդեցությունները սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակների 

(ներառյալ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ) և բարձր ռիսկային սեռական վարքագծի վրա  

Ակնկալվում է, որ ՍՃՓՎ-ների հետ կապված ազդեցությունը կնկատվի երկարաժամկետ 

հեռանկարում, կընդգրկի ամբողջ շրջանը և կանխատեսվող բացասական մեծ 

ազդեցություն կունենա առողջության վրա: Հնարավոր է, որ ի հայտ գան առողջության 

վրա ազեդեցության հետևանքները, որպես առողջության վրա ընդհանուր առմամբ շատ 

բացասական ազդեցության դրսևորում: Ակնկալվում է, որ ազդեցությունը ի հայտ կգա 

շինարարական աշխատանքների փուլում, և կշարունակվի ծրագրի հետագա 

շահագործման ընթացքում: Ջերմուկը ու Գնդեվազը, ինչպես նաև տրանսպորտային 

խաչմերուկների մոտակայքում գտնվող համայնքները ՊԱՀ-ներ են, որոնք հավանաբար 

կենթարկվեն ամենամեծ ազդեցությանը, չնայած, Գորայքը, Սարավանը և սեզոնային 

հովիվները նույնպես կարող  են ենթարկվել այդ ազդեցությանը: Կանայք և երտասարդ 

աղջիկներ հավանաբար ավելի զգայուն կլինեն այդ ազդեցությունների նկատմամբ, քան 

տղամարդիկ: 

 

Ուղղակի 

 Ճանապարհային միջանցքներ. Բարձր ռիսկային սեռական հարաբերությունների 

ավելացման հավանականություն են ներկայացնում դեպի Ծրագրի իրականացման 

վայր տանող ճանապարհային միջանցքները: Տրանսպորտի բնագավառի 

աշխատողները հանդիսանում են լավ բնութագրված բարձր ռիսկային խումբ և 

ունեն բազմաթիվ սեռական զուգընկերներ ունեցողների և ճանապարհային 

միջանցքներով սեռական բնույթի ծանոթություններ հաստատողների համբավ: 

Սրանք կարող են լինել ինչպես միջքաղաքային բեռնատար ավտոմեքենաների, 

այնպես էլ մարդատար մեքենաների վարորդները: Ուստի սեռավարակների 

տարածման ռիսկ կա երթուղու ամբողջ երկարությամբ, ինչպես նաև տեղական 

համայնքներում` հատկապես եթե բեռնատարերի կայանատեղիները գտնվում են 

Ծրագրի շրջակայքում գտնվող  համայնքներում: 

 

Այս հնարավոր ռիսկը կարող է թույլ տալ վիրուսի միացումը այլ շրջաններից բերված նոր 

տեսակի միացությունների կամ շտամների հետ: Սա կարող է դառնալ հանրային 

առողջության խնդիր, քանի որ այլ շրջաններից կարող են ներմուծվել դիմացկուն 
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շտամներ, որոնք հնարավոր հետևանքներ կարող են ունենալ ազգային 

հակառետրովիրուսային բուժման /ՀՌՎԲ/ մարտավարության վրա:  

 

 Ավելի բարձր եկամուտ. Մարդիկ (սովորաբար տղամարդիկ), որոնք ուղղակիորեն 

և անուղղակիորեն օգտվում են Ծրագրից, հնարավոր է ավելի շատ փող ունենան 

վճարովի սեռական հարաբերությունների տարբեր ձևերի հետ առնչվելու համար, 

իսկ համայնքի աղքատ և խոցելի խմբերը կարող են ավելի դյուրազգաց լինել 

պատահական սեռական հարաբերությունների առաջարկների հանդեպ: Կա 

«հարուստ հովանավորի» երևույթի առաջացման վտանգ, երբ փող ունեցող 

տղամարդիկ կարող են հրապուրել և գործառնական սեռական 

հարաբերությունների մեջ ներքաշել երիտասարդ աղջիկներին, որոնք խոցելի են 

աղքատության և հնարավորությունների բացակայության պատճառով: 

Բացի այդ, եկամուտի ավելացումը տեղական համայնքներում, հատկապես այն 

համայնքներում, որի անդամները կաշխատեն Ծրագրում, կնպաստի կոմերցիոն 

սեքսի մեջ ներգրավվելու դեպքերի ավելացմանը: Սա իր հերթին կարող է ռիսկի 

ենթարկել նորմալ ընտանիքներին, որոնց անդամները նույնպես կարող են 

վարակվել սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններով, որտեղ 

կանայք կրկին հանդես կգան որպես հատկապես խոցելի խումբ:  

 

Ժամանակավոր շինարարական աշխատուժը բարձր ռիսկային խումբ է, քանի որ 

կունենա տնօրինելի եկամուտ, բայց սահմանափակ ժամանցային 

հնարավորություններ: Ժամանակավոր շինարարական ճամբարում բնակեցված 

աշխատողների (550-920 հոգի) մուտքը համայնքներ սահմանափակ կլինի, ինչը 

կնվազեցնի ռիսկը: Սակայն առավելագույնը 370 շինարարներ կարող են 

բնակեցվել Ջերմուկի հյուրանոցում  շինարարության ամենա թեժ փուլում: 

Կոմերցիոն և գործառնական սեռական հարաբերություններ հնարավոր են 

ուսումնասիրության տարածքում գտնվող համայնքներում:    

 

 Աշխատողների զուգակցումը տեղաբնակների հետ. Ակնկալվում է, որ 

ժամանակավոր շինարարական աշխատուժի մոտ 70%-ը կհավաքագրվի 

ուսումնասիրվող շրջանից դուրս տարածքներից, քանի որ տեղացիները դժվար թե 

ունենան պահանջվող ողջ աշխատանքը կատարելու անհրաժեշտ հմտությունները: 

Ընդհանրապես, շինարարական աշխատանքներ կատարողները շարժուն են և 

տեղափոխվում են նախագծից նախագիծ, երբեմն` տարբեր շրջաններ: Բարձր 

ռիսկային վարքագծի պատճառով այս խմբերի մոտ հաճախ բարձր է 

սեռավարակների և ՄԻԱՎ-ի տոկոսը: Հետևաբար դրանք համարվում են բարձր 
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ռիսկային խումբ և կարող են նպաստել սեռավարակների փոխանցման ցուցանիշի 

բարձրացմանը տեղի համայնքներում, նույնիսկ եթե եկել են կարճ ժամանակով:  

 

Ի լրումն, հեռավոր վայրերում նրանք հաճախ տևականորեն հեռու են գտնվում իրենց 

սովորական զուգընկերներից, ուստի և նրանց համար սովորական բան է դառնում 

պատահական սեռական հարաբերություններ փնտրելը (բազմաթիվ զուգընկերների 

հետ): Իսկ աշխատանքի նման հերթափոխային բնույթը և ժամանցի սահմանափակ 

հնարավորությունները նշանակում են, որ նրանք հաճախ քիչ հնարավորություն են 

ունենում ծախսել տեղում վաստակած փողը, ուստի և իրենց ստացած եկամուտը 

հատկացնում են սեռական հարաբերություններին:   

 

Բնակեցման համար նախատեսված ճամբարը և հյուրանոցային համարները  բարձր 

ռիսկի տարածքներ են, որտեղ ժամանակավոր շինարարական աշխատողները 

հավանաբար ժամանցի հնարավորություններ կփնտրեն Ուսումնասիրության տարածքի 

քաղաքներում և գյուղերում, իսկ Ջերմուկն ու Գնդեվազը այդ առումով ամենաբարձր 

ռիսկային տարածքներն են: Այս ռիսկը մասամբ մեղմում է Ծրագրի նախագծի 

ընտրությունը: Դա այն է, որ շինարարական ճամբարը գործում է որպես փակ 

հաստատություն, այդպիսով սահմանափակելով ռոտացիան սկցբունքով աշխատող 

շինարարների և տեղաբնակների փոխգործակցությունը:  Սակայն, Ջերմուկի 

հյուրանոցներում տեղավորված աշխատողների, Ջերմուկի և այլ գյուղերի բնակիչների 

միախառնվումը հնարավոր չի լինի սահմանափակել, հաշվի առնելով հյուրընկալման բաց 

բնույթը: 

Պանդոկները և նմանատիպ հաստատությունները կարող են թմրադեղեր օգտագործելու 

կամ ալկոհոլը չարաշահելու հարմար վայրեր դառնալ, որտեղ բարձր ռիսկային սեռական 

հարաբերություններ են նախաձեռնվում: 

 

Բացի այդ, Ջերմուկում աշխատողների բնակեցումը համայնքին կկանգնեցնի որոշակի 

ռիսկի առջև: Հյուրանոցների ու սննդի կետերի աշխատակիցները, հատկապես 

հավաքարարները, ընդունարանի և ռեստորանի աշխատողները կարող են համարվել 

հատուկ ռիսկային խմբեր: Տեղեկացված լինելով հյուրանոցների և տեղի աշխատողների 

ֆինանսական վիճակի մասին, նրանք կարող են գրավել մասնագիտացած վճարովի 

ծառայություններ մատուցողներին դեպի այդ տարածք: Այս խումբը տեղի համայնքից 

ավելի շատ է ենթակա սեռավարակների ռիսկին, որը կարող է հանգեցնել այդ տարածքում 

սեռավարակների աճին: Այս մասին ավելի մանրամասնորեն խոսվում է ստորև. 
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Անուղղակի 

 Վերաբնակիչների և վերադարձողների ներհոսքը շրջան կարող են բերել ավելի 

շատ ու ավելի քիչ տարածվածությամբ հիվանդություններ ունեցող մարդկանց 

զուգակցմանը և ստեղծել տարաբնույթ վիրուսային շտամներ/վտանգներ տեղական 

մակարդակով: Վտանգ են ներկայացնում վերադարձողները և վերաբնակիչները 

այնպիսի երկրներից, որտեղ կա ՄԻԱՎ-ի և սեռավարակների շրջանառության 

բարձր տոկոս, ներառյալ Ռուսաստանը, Ղազախստանը և այլ արևելաեվրոպական 

ու Կենտրոնական Ասիայի երկրներ: Ներքոհիշյալ Նկար 6.18.2-ըError! Reference 

ource not found.-ը ցույց է տալիս, որ Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում 

2001-2009թթ. ավելի քան 25%-ով ավելացել է ՄԻԱՎ տարածվածությունը 

(կարմիրով), իսկ ՄԱԿ-ի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ծրագիրը այս տարածաշրջանը նշել է որպես 

մտահոգության առարկա աճող ցուցանիշների պատճառով3:  

 

 

 

Նկար 0.2.ՄԻԱՎ վարակվածության աճի միտումները Կենտրոնական Ասիայում 

 

 Տեղերում կոմերցիոն սեքս ինդուստրիայի տարածումը.  Կոմերցիոն սեքսի 

ինդուստրիան Հայաստանում լավ է բնութագրված: Դրա համար նպաստավոր 

պայմաններ են դժվարին տնտեսական դրությունը, տղամարդկանց 

արտագնացությունը և պակասը` ամուսնության նպատակներով, վատ 

                                                      

 
3 
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դաստիարակությունը, աղքատության ու բարոյական արժեքների անկումը4: Կա 

հավանականություն, որ բարելավված տնտեսության շնորհիվ Ծրագիրը 

հետաքրքրություն կառաջացնի «դրսեցիների» մոտ: Սրանց թվում կարող են լինել 

վճարովի սեռական ծառայություններ մատուցողները, որոնք կձգտեն օգտվել 

բարելավված տնտեսական վիճակից: Թեև նրանց համար թիրախ կհանդիսանա 

հանքի աշխատուժը, դրա սոցիալական ազդեցությունը կտարածվի ավելի լայն 

համայնքի համար:  

 

Ջերմուկը, որն արդեն իսկ գրավիչ է զբոսաշրջության համար, ավելի մեծ վտանգի 

առաջ կկանգնի վերը նշված հավանականության շնորհիվ, իսկ հանքի 

աշխատուժին քաղաքում բնակարաններով ապահովելը կբարձրացնի ռիսկի 

հավանականությունը (ինչպես նշված է վերևում):  Սրա արդյունքում հնարավոր 

է, որ քաղաքի ` որպես զբոսաշրջության կենտրոնի գրավչությունը, ազդի 

հատկապես ընտանիքների վրա: Վճարովի ծառայություններ 

մատուցողները կարող են խթանել նաև այլ սոցիալական խնդիրներ, 

ինչպիսիք են հարբեցողությունն ու թմրամոլությունը, այդ թվում երակային 

ճանապարհով թմրանյութերի ներարկումը:    

 

Սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակների (ներառյալ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ) և բարձր 

ռիսկային վարքագծի վրա ազդեցության նվազեցմանն ու մեղմացմանն ուղղված 

միջոցառումներ  

Այս հնարավոր ազդեցությունը կարելի է կանխել հետևյալ միջոցառումների միջոցով.    

 

Ծրագրի ազդեցության մեղմացումը 

 աշխատավայրում և համայնքում  մշակվել է ՄԻԱՎ-ի դեմ պայքարի հստակ 

քաղաքականություն և ծրագիր (տես Հավելված 8.4b): 

 Անհրաժեշտության դեպքում աջակցել ներգաղթի կառավարման պլաններին 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների և մարզային մակարդակով 

կառավարիչների հետ միասին 

                                                      

 
4 Հաշվետվություն Հայաստանում կոմերցիոն սեքսի որոշ ասպեկտների վերաբերյալ, 2001թ. Վերցված է  2012թ 

մարտի  14-ին հետևյալ հղումից`hopehelp.am/.../Report%20of%20CSWs%20eng%20_book_.pdf 
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 Մշակել վարքագծի կանոններ, որը ակտիվորեն կխոչընդոտի աշխատուժին 

սերտ կապեր հաստատել տեղական համայնքի հետ: Դա հատկապես 

կարևոր է Ջերմուկում և այլ հարակից համայնքներում:  

 Մշակել վարվելակերպի կանոններ, որոնք կխոչընդոտեն աշխատողների սեռական 

հարաբերությունները և կարգելեն սեռական բնույթի ոտնձգությունները 

հատկապես տեղի համայնքի կանանց հանդեպ: Դա պետք է հնարավորության 

դեպքում տարածվի նաև Ջերմուկի հյուրանոցների մաքրման և սննդի 

կազմակերպման աշխատանքները կատարող աշխատակազմի վրա: 

 Շինարարության ընթացքում ճամբարը կլինի փակ և կիրականացվի հակա-

ալկոհոլային քաղաքականություն: Պետք է ստեղծել համապատասխան 

զվարճանքների օբյեկտներ ճամբարից դուրս գալու անհրաժեշտությունը 

նվազեցնելու և փակ ճամբարային քաղաքականությունը ապահովելու համար:  

Ժամանցի կենտրոնները պետք է մատչելի լինեն նաև Ջերմուկի հյուրանոցում 

բնավող աշխատողների համար: 

  Վարքագծի կանոնները խախտելու դեպքում հստակ պատժամիջոցների  

կիրառմամբ` կապալառուների կառավարման ծրագիր կմշակվի: 

 Սահմանապակել տեղական համայնքներում բեռնատարների կանգառների 

քանակը: Կամ փոխադրողներին տեղավորել ժամանակավոր շինարարական 

ճամբարում, կամ էլ ընթացակարգեր  մշակել` գիշերային կանգառները տեղական 

համայնքներում, այդ թվում նաև Ջերմուկում, սահմանափակելու համար:   

 Մշակել Ջերմուկի հյուրանոցներում և ժամանցի այլ վայրերում աշխատող կանանց 

աջակցմանն ուղղված ծրագրեր` նվազեցնելու սեռական ճանապարհով 

փոխանցվող հիվանդությունների ռիսկը: Պարտադիր չէ, որ այդ 

հաստատությունների տերերը նույնպես աջակցություն ցուցաբերեն նրանց: 

 Հսկողության տակ պահել վճարովի սեռական ծառայությունների 

ցանկացած աճ, հատկապես Ջերմուկում, և աշխատել տեղական 

իշխանությունների հետ` ապահովելու տեղական օրենսդրության և այլ 

իրավական ակտերի կիրառումը: Վճարովի սեռական ծառայությունների 

վերաբերյալ ելակետային տվյալների հավաքումը ԲՍԱԳ-ի մի մաս պետք է 

կազմի, որպեսզի մոնիթորինգը ավելի արդյունավետ իրականացվի: 

 ՄԻԱՎ-ի և ՍՃՓՎ-ի կանխարգելման ծրագրեր միջքաղաքային բեռնատար և 

մարդատար մեքենաների վարորդների համար: Սա կպահանջի Կապալառուի 

աջակցությունը և մասնակցությունը: Կարևոր է նաև մշակել կրթական և 

իրազեկման ծրագրեր: 
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 Ծրագրի վայրում շահագործման փուլում աշխատողների համար ստեղծել 

ընտանեկան պայմաններ/կացարաններ: Դա կարելի է ապահովել շահագործման 

փուլում խթանելով տեղի բնակչության  նախապատրաստումը և ներգրավումը 

աշխատանքների մեջ, նրանց թույլ տալով այդ ընթացքում բնակվել իրենց 

ընտանիքներում:  Հերթապահության ցուցակներ կկազմվեն ոչ-տեղաբնակ 

աշխատողների համար, ինչը նրանց հնարավորություն կտա բավականաչափ 

ժամանակ անցկացնել  իրենց ընտանիքների հետ: 

 Մշակել ՀԱՏՀ երկարաժամկետ տվյալների աղբյուրներից ստացված հիմնական 

ՄԻԱՎ և ՍՃՓՎ ցուցանիշների հիման վրա:  

 

Մասնագիտական առողջություն, անվտանգություն և շրջակա միջավայրի վերահսկում  

 Աշխատողների շրջանում մշակել ՄԻԱՎ-ի և ՍՃՓՎ-ների հաղթահարման 

ծրագիր: Կարևոր է դա մշակել մինչև շինարարությունը, որպեսզի աշխատանքի 

ընդունվողներին հնարավոր լինի արդյունավետ կերպով ներառնել 

համապատասխան կանխարգելման ծրագրերում: Հնարավորության դեպքում 

ՄԻԱՎ ծրագիրը պետք է ներառվի ՀՀ Առողջապահության նախարարության 

աշխատանքների մեջ:  

 

 Աշխատավայրում և աշխատողների կացարանների տարածքներում 

ապահովել պահպանակների լայն հասանելիություն: Պլանավորել և 

իրականացնել պահպանակների բաշխման ծրագրեր համայքում գտնվող 

ռեստորաններում և ժամանցի այլ վայրերում, որտեղ հնարավոր են 

սեռական հարաբերություններ:  

 

Սոցիալական զարգացման վրա ազդեցության մեղմացմանն ու նվազեցմանն ուղղված 

միջոցառումներն են.  

 Աջակցել տեղական ՏԿՀ քարոզարշավների կազմակերպմանը` բարձրացնելու 

տեղի բնակչության իրազեկության մակարդակը ՄԻԱՎ-ի և սեռավարակների հետ 

կապված խնդիրների շուրջ, որոնք կնպաստեն վարքագծի փոփոխությանը: 

 

 ԱՀՀ միջոցով աջակցել տեղական առողջապահական ծառայությունների 

գործունակությունը, որպեսզի մարդիկ դիմեն դրանց` սեռավարակների 

արդյունավետ հաղթահարման համար; և 
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 Աջակցել կանանց ավելի լայն ներգրավմանը և տեղեկացվածության մակարդակի 

բարձրացմանը` վճարովի սեռական ծառայությունների մեջ որևէ ձևով 

ներգրավվելու գայթակղությունից խուսափելու նպատակով: 

 

Մնացորդային ազդեցությունը սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակների 

(ներառյալ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ) և բարձր ռիսկային վարքագծի վրա  

 

Ակնկալվում է, որ վերը նշված ծրագրի ազդեցության մեղմացմանն ուղղված 

արդյունավետ և հետևողական միջոցառումները կնվազեցնեն միջին տևողությամբ և 

տվյալ տարածքի սահմաններում առողջության վրա ունեցած ազդեցության 

հետևանքները` դարձնելով դրանք չափավոր բացասական:  Հնարավոր է, որ 

ազդեցությունը ի հայտ գա առողջության վրա մնացորդային չափավոր բացասական 

ազդեցության տեսքով:  

 

 

6.18.8 Սննդի և սնուցման հետ կապված հիվանդություններ  

Ծրագրի ազդեցությունը սննդի և սնուցման հետ կապված հիվանդությունների վրա  

 

Ուսումնասիրվող տարածքում սննդի անվտանգությունն ու թերսնուցումը հատուկ 

մտահոգության առարկա չեն հանդիսանում:   

 

Հողի հասանելիությունը գյուղատնտեսական կամ անասնաբուծական գործունեության 

համար առանցքային տարր է, հիմնական կենսամիջոց, քանի որ այն թույլ է տալիս 

բավարարել տեղի բնակչության սննդային պահանջները և կանխիկ գումար վաստակել 

վաճառքից: Պարենային ապրանքների, մասնավորապես, սննդամթերքի գնաճը ազդում է 

սննդամթերքի մատչելիության վրա երկրի մակարդակով` հատկապես խոցելի դարձնելով 

բնակչության սոցիալապես անապահով հատվածը:  

 

Հողի սահմանափակ հասանելիությունը, գնաճը և բարելաված տնտեսությունը իր դերն 

ունի սննդի և սնուցման հետ առնչվող Ծրագրի ազդեցության մեջ: 

 

 

Պոտենցիալ ազդեցությունը սննդի և սնուցման հետ կապված հիվանդությունների վրա  

Ակնկալվում է, որ սննդի և սնուցման հետ կապված կարճաժամկետ-միջնաժամկետ 

ազդեցությունը կարող է զգացվել: Այն դուրս չի գա ուսումնասիրվող տարածքի 
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սահմաններից  և առողջության վրա փոքր բացասական ազդեցություն կունենա: 

Հնարավոր է, որ ի հայտ գան առողջության վրա ազդեցության հետևանքներ, որպես 

առողջության վրա ընդհանուր առմամբ փոքր բացասական ազդեցության դրսևորում: 

Ակնկալվում է, որ ազդեցությունը ի հայտ կգա շինարարական աշխատանքների փուլում, 

սակայն կշարունակվի ծրագրի հետագա շահագործման ընթացքում: Ամենամեծ 

ազդեցությանը կենթարկվեն Գնդեվազը, Ջերմուկը, Սարավանն ու Գորայքը, ինչպես նաև 

սեզոնային հովիվները:  Գենդերային խմբերի վրա առանձին ազդեցություններ չեն 

ակնկալվում, սակայն աղքատ մարդիկ, և  նրանք, ում համար հողի հասանելիությունը 

սահմանափակ է, կարող են ավելի խոցելի լինել: 

 

Բացահայտվել են հետևյալ պոտենցիալ ազդեցությունները.  

 

Ուղղակի 

 Ծրագրի նպատակներով հողերի օտարումը կարող է կրճատել 

գյուղատնտեսության համար առկա հողատարածքները և անասունների 

արածեցման համար նախատեսված արոտավայրերը: Ծրագրի համար 

անհրաժեշտ հողի մանրամասն նկարագիրը  առկա է Բաժին 6.15-ում: Քանի դեռ 

այդ տարածքի մեծ մասն օգտագործվում է որպես արոտավայր, այդ հողի 

սահմանապակ հասանելիությունը դժվար թե զգալի ազդեցություն ունենա 

սննդամթերքի մատչելիության վրա:   

 Հողի օտարման ազդեցությունը կոմերցիոն  և սեփական օգտագործման բերքի, 

օրինակ՝ ծիրանի և ցորենի բերքի վրա,  կենսակերպի վրա: Այս ազդեցությունը 

քննարկվում է Բաժին 6.14.-ում ապրուստի միջոցների տեսանկյունից:  

Ակնկալվում է, որ այն էական ազդեցություն չի ունենա սննդամթերքի 

առկայության վրա: 

 Աշխատողների կողմից մեծ քանակությամբ սննդի օգտագործումը տեղամասի 

սննդի օբյեկտներից և հյուրանոցների խոհանոցներից կարող է հանգեցնել 

գիրության և ոչ վարակիչ հիվանդությունների աճի: Սննդամթերքի տեսակը 

նույնպես կարևոր ցուցանիշ է այդ հնարավոր ազդեցության տեսակետից: 

 

Անուղղակի  

 Ծրագրի շահագործման արդյունքում ուսումնասիրվող տարածքում տեղի 

կունենան տնտեսական փոփոխություններ, որը կարող է թե՛ դրական, և թե՛ 

բացասական ազդեցություն ունենալ: 
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o Հնարավոր դրական արդյունքի կարող է բերել սննդի մատակարարումը 

աշխատողներին և կապալառուներին աշխատավայրում:  Այս 

նախաձեռնությունը հավասարակշռված դիետայի միջոցով կարող է 

բարձրացնել աշխատունակությունը, ինչպես նաև թույլ տալ խնայել եկամտի 

մի որոշ մասը սննդի որակը համայնքում բարելավելու համար:  Սակայն 

հնարավոր բացասական կարելի է համարել ավանդական տնական սնունդից 

անցումը վերամշակված և կոմերցիոն փաթեթավորված սննդի, ինչը կարող է 

խթանել ոչ-վարակիչ հիվանդությունները:   

 

o Բացասական ազդեցությունը ուսումնասիրվող տարածքում կարող է 

արտահայտվել սննդամթերքի գնաճով` առաջարկի դիմաց մեծացած 

պահանջարկի, տեղական մակարդակով տնտեսության բարելավման, և 

տարբեր մթերքներ գնելու հնարավորությունների մեծացման շնորհիվ:    

 

Ջերմուկը հատկապես կարող է ենթարկվել սննդի և այլ ապրանքների գնաճի 

ռիսկին` կապված դրսից եկած աշխատողների հետ: Մարդկանց այս խումբը 

կունենա նորմալ եկամուտ և ի վիճակի է քաղաքից գնել տարբեր ապրանքներ: 

Հնարավոր է, որ մյուս, ավելի փոքր քաղաքները նույնպես ենթարկվեն հիմնական 

պարենային ապրանքների գնաճի ազդեցությանը:  

 

Սրա արդյունքում կարող են բոլոր, այդ թվում հիմնական ապրանքները 

թանկանալ, որն իր ազդեցությունը կունենա բնակչության խոցելի խավերի վրա, 

ովքեր չեն կարողանա հաղթահարել թանկացումները, որն էլ կարող է հանգեցնել 

պարենային անապահովության:  

 

Սննդի և սնուցման հետ կապված հիվանդությունների վրա ազդեցության մեղմացում կամ 

նվազեցում  

Առաջարկվել են ազդեցության մեղմացմանն ուղղված հետևյալ միջոցառումները.  

 

Ծրագրի ազդեցության մեղմացմանն ուղղված գործողություններ.  

 Ուսումնասիրվող տարածքում մշտական հսկողություն սահմանել պարենային 

ապրանքների գնաճի վրա, հիմնականում կենտրոնանալով Ջերմուկի և մյուս փոքր 

քաղաքների վրա: Հիմնական և առաջին անհրաժեշտության ապրանքները պետք է 

դիտարկել որպես հիմնական ցուցանիշներ: 

 Ապահովել գյուղատնտեսական նշանակության հողերից օգտվելու պատշաճ 
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հնարավորություն տեղական գյուղմթերքի արտադրության և անասունների 

արածեցման համար: Նվազագույնի հասցնել անասունների հետ կապված  

միջամտությունները, սահմանափակելով դրանց մուտքը հանքի տարածք և դրա 

շրջակայքը և ապահովելով համայնքի և արդյունահանման գործունեության միջև 

անվնաս սահման:  Սա նաև քննարկվում է   6.8 և 6.11 բաժիններում: 

 Հատուկ հսկողություն սահմանել երեխաների և մեծահասակների սննդառության 

վրա` օգտվելով համայնքի առողջապահական կենտրոնի տրամադրած 

տվյալներից: Այս տվյալները պետք է հետագայում մտցվեն ՀԱՏՀ-ի մեջ:  

 Ներգաղթի կառավարում և տեղի տնտեսական զարգացմանն ուղղված 

նախաձեռնությունների աջակցություն:   

 

Աշխատանքային  առողջություն, անվտանգություն և շրջակա միջավայրի վերահսկում 

 Ապահովել, որ  Ծրագրի տարածք սննդի մատակարարումը լինի համաձայն 

կոնկրետ ճաշացուցակի, որը ներառում է բալանսավորված դիետիկ, առողջարար 

սննդի հնարավորություն և ճաշատեսակների բաժինների սահմանափակում:  

 ՏԿՀ և սննդային ծրագրերի միջոցով նպաստել աշխատավայրերում սննդի 

կազմակերպման գործընթացի բարելավմանը` կանխարգելու գիրության ու ոչ 

վարակիչ հիվանդությունների աճը:  

 

Սոցիալական զարգացման վրա ազդեցության մեղմացում և նվազեցում 

 

 Շարունակել աջակցել տեղերում հողագործական ծրագրերի իրականացմանը` 

նորագույն տեխնիկայի օգտագործման միջոցով բարձրացնելով բերքատվության 

մակարդակը, ինչպես պատկերված է կենսամակարդակի բարելավման   ծրագրում: 

 Բացել և աշխատեցնել շուկաներ` տեղական արտադրանքը իրացնելու 

նպատակով, որը կնպաստի համայնքների կենսամակարդակի բարձրացմանը: Այն 

կխթանի համայնքների տնտեսական զարգացումը և կնպաստի սննդով 

ապահովվածությանը: 

 

Սննդի և սնուցման հետ կապված հիվանդությունների վրա մնացորդային 

ազդեցություններ  

Վերը նշված ազդեցության մեղմացմանն ուղղված արդյունավետ և շարունակական 

միջոցների կիրառման արդյունքում սննդի և սնուցման հետ կապված հիվանդությունների 

վրա թե կարճաժամկետ և թե երկարաժամկետ մնացորդային ազդեցությունները կլինեն 

ընդհանուր առմամբ աննշան, քանի որ այդ ազդեցությունները կլինեն շատ փոքր, կտևեն 
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շատ կարճ և դուրս չեն գա տվյալ տարածքի սահմաններից: Հավանական է, որ դրանք 

ընդհանրապես չլինեն:  

 

 

6.18.9 Ապրելակերպի փոփոխության հետ կապված ոչ վարակիչ հիվանդություններ  

(ՈՎՀ)  Ծրագրի ազդեցությունը ապրելակերպի փոփոխության հետ կապված 

ՈՎՀ-երի վրա  

 

ՈՎՀ-երը Հայաստանում առողջական ամենալուրջ խնդիրների շարքին են դասվում և 

մեծապես նպաստում են հիվանդությունների բեռի մեծացմանը: Դրանք են սրտանոթային 

հիվանդությունները, շաքարախտը և քաղցկեղը, որոնց առաջացման ռիսկը մեծանում է 

գիրության, ծխածոտի  և ալկոհոլի չարաշահման հետևանքով:  Բնակչության մոտ 50%-ը 

տառապում են հիպերտոնիկ հիվանդություններով:  

 

Քիչ հավանական է որ Ծրագիրն ինքնին նշանակալի և ուղղակի ազդեցություն ունենա այս 

հիվանդության բեռի մեծացման վրա, սակայն ապրելակերպի և բնակչության կազմի վրա 

ազդող այլ գործոնները կարող են առաջացնել անուղղակի ազդեցություն:   

 

Ապրելակերպի և բնակչության կազմի փոփոխությունների հետ կապված ոչ վարակիչ 

հիվանդությունների (ՈՎՀ) վրա հնարավոր ազդեցություններ  

 

Ակնկալվում է, որ ՈՎՀ-ի հետ կապված ազդեցությունները կզգացվեն ավելի ուշ, 

կսահմանափակվեն ուսումնասիրվող տարածքով և առողջության վրա կունենան աննշան 

ազդեցություն: Հնարավոր է, որ ի հայտ գան առողջության վրա ազդեցության 

հետևանքները, որպես առողջության վրա ընդհանուր առմամբ չափավոր բացասական 

ազդեցության դրսևորում:  Ակնկալվում է, որ այդ ազդեցությունները կլինեն 

շինարարության ընթացքում, սակայն կշարունակվեն ծրագրի հետագա շահագործման 

ընթացքում, տևելով նույնիսկ մինչև ծրագրի ավարտը:  Ամենամեծ ազդեցության 

կենթարկվեն, Ջերմուկը, Գնդեվազը, Սարավանն ու Գորայքը, ինչպես նաև սեզոնային 

հովիվները: Գենդերային խմբերի վրա առանձին ազդեցություն չի կանխատեսվում: 

 

Անուղղակի ազդեցությունները հետեւյալն են. 

 

 Ավելացած եկամուտ ներկա ապրելակերպի պայմաններում. Ինչպես նշվել է, 

հավանական է որ Ծրագիրը առաջացնի որոշ տնտեսական զարգացումներ և 
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նպաստի տնային տնտեսությունների եկամուտի ավելացմանը: Ցավոք, հնարավոր է 

սա նպաստի համայնքներում տիրող ոչ ճիշտ ապրելակերպի պահպանմանը` 

մեծացնելով ծխողների թիվը, էլ ավելի խթանելով միատեսակ սննդակարգը և 

պակասեցնելով ֆիզիկական ակտիվությունը: Սրանք իրենց հերթին կարող են առաջ 

բերել ոչ վարակիչ հիվանդությունների աճ: 

 ՈՎՀ-ի աճ աշխատուժի շրջանում. Շինարարության և այլ աշխատանքների համար 

հավաքագրված աշխատուժը հատկապես ընկալունակ կդառնա ոչ վարակիչ 

հիվանդությունների ազդեցության նկատմամբ: Մարդիկ ավելի մեծ եկամուտ 

կունենան, իսկ հանքում աշխատելով կստանան այնպիսի արտոնություններ, 

ինչպիսիք անվճար սնունդը և այլն: Ուստի նաև տեղացի աշխատողները ավելի 

ընկալունակ կդառնան ոչ վարակիչ հիվանդությունների վտանգի նկատմամբ, որոնց 

վրա կտարածվի հետևյալ հավանական ազդեցությունները. 

 

o Մեծ ծախսեր` կապված վատառողջության պատճառով աշխատանքից 

բացակայելու հետ,  

o Վերապատրաստված ու հմուտ աշխատուժի կորուստ հիվանդության 

պատճառով: Սա կմեծացնի գործառնական ծախսերը փոխարինողներին 

վերապատրաստելու կամ հավաքագրելու պատճառով, 

o Սոցիալական և վարքագծային փոփոխությունների հնարավոր 

ազդեցություն ընտանիքների վրա: 

 

Ապրելակերպի փոփոխության հետ կապված ՈՎՀ-ի վրա ազդեցության մեղմացում/ 

նվազեցում 

Չնայած նրան, որ Ծրագիրը հավանաբար ազդեցություն չի ունենա ապրելակերպի 

փոփոխության հետ կապված ՈՎՀ-ի վրա, այնուամենայնիվ ՈՎՀ-ի վրա ազդեցությունը 

նվազեցնելու հնարավորություններ կան, հատկապես կապված աշխատավայրի 

պայմանների բարելավման ծրագրերի հետ:    

 

Սահմանվել են մեղմացմանն ուղղված հետևյալ գործողությունները. 

 

Ծրագրի ազդեցության նվազեցում 

 Աջակցություն ՏԴՀ ծրագրերին, որպես համայնքային օգնության ծրագրերի մաս` 

կենտրոնանալով ապրելակերպի փոփոխելի գործոնների վրա, ինչպիսիք են 

սննդակարգը, ֆիզիկական վարժությունները, ծխելը, բերանի խոռոչի 

առողջությունը և ալկոհոլի օգտագործումը: Սա պետք է իրականացվի հանրային 
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առողջապահության մարմինների, տեղական ՀԿ-ների ու գործակալությունների 

համագործակցությամբ: 

 

Աշխատանքային առողջություն, անվտանգություն և շրջակա միջավայրի վերահսկում 

 Որպես աշխատուժի բժշկական վերահսկողության մաս, հետազոտել նրանց ՈՎՀ-ի 

վերաբերյալ: Սա աշխատանքի համար պիտանի լինելու կարևոր պահանջ է և 

պետք է ներառվի մասնագիտական առողջության պահպանման ծրագրի մեջ 

որպես առողջության խթանման էական միջամտություն: Քաշի 

վերահսկողությունը կամ մարմնի զանգվածի ինդեքսը ՄՄԻ-ն կարելի է կիրառել 

որպես կանխարգելիչ, իսկ հիպերտոնիայի, խոլեստերինի և շաքարային դիաբետի 

վերաբերյալ հետազոտությունները պետք է դառնան սովորական բարձր ռիսկային 

խմբերի համար, հատկապես նրանց, ովքեր աշխատում են ծանր տեխնիկայի և 

ավտոմեքենաների հետ:   

 Նախաձեռնել առողջ ապրելակերպի ծրագրեր աշխատավայրում` ռիսկի 

փոփոխելի գործոնների կառավարման միջոցով խրոնիկ հիվանդությունները 

կանխելու համար: 

 

Սոցիալական զարգացման վրա ազդեցության մեղմացում և նվազեցում 

 Խթանել բարեկեցության և առողջ ապրելակերպի ծրագրեր համայնքներում 

տարբեր պլանավորված միջամտությունների միջոցով:  

 Աջակցել ԱՀՀ-ով, որը խթանում է բուժօգնության համար պաշտոնական 

առողջապահական հիմնարկներին դիմելու մշակույթը կամ սովորությունը, 

դեղորայքը կանոնավոր կերպով ստանալու և հետագա հսկողությունը պատշաճ 

ձևով իրականացնելու համար` համաձայն պետական ուղեցույցների: Դրանով 

կարելի է աջակցել ՕՔՍՖԱՄ (OXFAM) և Միավորված մեթոդիստների օգնության 

կոմիտեի (UMCOR) կողմից իրականացվող ծրագրերին: 
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Մնացորդային ազդեցությունները ապրելակերպի փոփոխության հետ կապված ՈՎՀ-երի 

վրա  

Վերը նշված ազդեցության մեղմացմանն ուղղված արդյունավետ և շարունակական 

միջոցառումների կիրառման արդյունքում հնարավոր է, որ ՈՎՀ-ի վրա մնացորդային 

ազդեցությունը ունենա ընդհանուր առմամբ չափավոր դրական ազդեցություն 

առողջության վրա, լինի երկարաժամկետ, և դուրս չգա տվյալ տարածքի սահմաններից: 

Հնարավոր է, որ նման ազդեցությունները ունենան առողջության վրա մնացորդային 

չափավոր դրական ազդեցության դրսևորում: 

 

 

6.18.10 Անասնաբուժություն և կենդանիների հիվանդություններ  

Ծրագրի ազդեցությունը անասնաբուժության և կենդանիների հիվանդությունների վրա  

 

Չնայած կենդանիների հիվանդությունները անկանխատեսելի են և կարող են բռնկվել 

ուսումնասիրվող տարածքում, քիչ հավանական է, որ Ծրագիրը որևէ զգալի ազդեցություն 

ունենա այդ հիվանդությունների տարածման վրա: Իրականում հնարավոր է, որ Ծրագիրը 

նվազեցնի անասունների/ընտանի կենդանիների սեզոնային տեղաշարժը 

ուսումնասիրվող տարածքում: Սա հազիվ թե կարևոր դեր խաղա հիվանդությսւնների 

տարածման ռիսկի նվազեցման վրա, եթե համեմատելու լինենք, թե ինչպես էր վիճակը 

նախքան ծրագրի սկիզբը:  Գենդերային խմբերի վրա առանձին ազդեցություն չի 

կանխատեսվում: 

 

6.18.11 Առողջության բնապահպանական դետերմինանտներ կամ որոշիչներ  

Այս բաժնում գնահատվում են առողջության բնապահպանական այնպիսի 

դետերմինանտներ, ինչպիսիք են աղմուկը, ջուրը, օդի աղտոտվածությունը և վիզուալ 

ազդեցությունները: Այստեղ քննարկվում են նաև ծանր մետաղների և վտանգավոր 

քիմիական և այլ նյութերի ազդեցությունը, ինչպես նաև օդում վատ հոտի առկայությունը և 

ռադիացիայի ազդեցությունը: Այս թեմաներից շատերը մանրամասնորեն դիտարկվել են 

շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատման բաժնում և նմանատիպ մասնագիտական 

ուսումնասիրություններում, և որպես այդպիսին, չեն կրկնվի այստեղ ` բացառությամբ i) 

վտանգավոր քիմիական նյութերի ազդեցությունը; ii) հողի աղտոտվածությունը և 

ծանր մետաղների պոտենցիալ ազդեցությունը; iii) ռադիացիոն ռիսկերը: Պարզություն 

մտցնելու համար, նշված են այն բաժինները, որտեղ մասնագիտական 

ուսումնասիրություններ են անցկացվել:  
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 Ջրի որակ և քանակ – բաժին 6.9 և 6.10 

 Աղմուկ և վիբրացիա – բաժին 6.7 

 Լանդշաֆտ և վիզուալ ասպեկտներ  – բաժին 6.5 

 Վտանգավոր քիմիական նյութեր – այս բաժնում 

 Օդի որակ և վատ հոտ – բաժին 6.6 

 Ճառագայթային ազդեցության ռիսկի գնահատում – այս բաժնում 

 Փոշու և ստորգետնյա ջրերի միջոցով վարակի փոխանցման ռիսկերը սննդային 

շղթաների վրա – այս բաժնում 

 Անվտանգության ռիսկեր` կապված երկրաշարժերի և պայթեցումների հետ - այս 

բաժնում 

Այս ՄՊԱԽ-ում ներառված ոչ բոլոր բնագավառներն են, որ կենթարկվեն ծրագրի 

ազդեցությանը, սակայն խորհրդատվությունների ժամանակ ծրագրի շահագրգիռ կողմերը 

բարձրաձայնել են դրանք: Դրանց շարքին են պատկանում ճառագայթային 

ազդեցությունները և հողի ու ստորգետնյա ջրերի միջոցով վարակի փոխանցման ռիսկերը 

սննդային շղթաների վրա: Ծրագիրը, հանրային խորհրդատվությունների և շահագրգիռ 

կողմերի մտահոգություններն արտացոլող զեկույցների միջոցով պատասխանել է այդ 

մտահոգություններին: Այդ մտահոգությունների հետ կապված մարդու առողջության վրա 

ռիսկերի տեխնիկական գնահատման մասին նույնպես քննարկվում է այս բաժնում: 

Պարզության համար դրանք գնահատվել են տեխնիկական տեսանկյունից, դրանով իսկ 

շեղվելով այն համակարգից, որով գնահատվել են ծրագրի կողմից առաջացած մյուս 

ազդեցությունները:   

 

Ռիսկեր` կապված վտանգավոր քիմիական նյութերի հետ  

Ծրագրի ազդեցությունը վտանգավոր քիմիական նյութերի վրա 

 

Ծրագրի իրականացման արդյունքում կարող են առաջանալ կամ օգտագործվել մի շարք 

պոտենցիալ վտանգավոր քիմիական նյութեր (ՎՔՆ): Նատրիումի ցիանիդը դրանցից 

ամենակարևորն է, քանի որ այն օգտագործվում է ոսկու կորզման ժամանակ ԿՏՀ-ում: 

Ցիանիդը նույնիսկ ամենափոքր կոնցենտրացիաներով թունավոր է մարդկանց և այլ 

օրգանիզմների համար: Հետևաբար կարևոր է ցիանիդի հետ խնամքով վարվել 

մատակարարման և կիրառման ամբողջ շղթայով՝ Ցիանիդի կառավարման միջազգային 

օրենսգրքի (ՑԿՄՕ) պահանջների համաձայն: Դա կներառի հանքի տարածք ցիանիդի 

ապահով փոխադրման, տեղում պահեստավորման, ԿՏՀ-ում մշակման, արտահոսքի և 

թափոնների կարգավորման հարցերը: 

 

Ի հավելումն, ապարում առկա և վերամշակման փուլում առաջացող սնդիկը պետք է 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 

Մայիս 2016թ 
Տարբերակ 10 Էջ 6.8.40 

 

դիտարկել մարդու վրա դրա պոտենցիալ ազդեցությունից ելնելով: Ելնելով նախագծից` 

այն արդյունավետ կերպով  կկառավարվի համաձայն Ծրագրի թափոնների կառավարման 

պլանի, ինչի հետևանքով շրջակա միջավայրի և, հետևաբար, համայնքի առողջության 

վրա ազդեցության ռիսկը կլինի նվազագույն: Սակայն, քանի որ կարող են լինել 

աշխատատեղի վրա ազդեցություններ, հարկավոր է վերահսկել իրավիճակը, համաձայն 

Ծրագրի աշխատանքային առողջության և հիգիենաի կառավարման պլանների, հաշվի 

առնելով նաև աղտոտված անձնական պաշտպանիչ արտահագուստից հնարավոր 

ազդեցությունը համայնքի (հաճախ կոնկրետ ընտանիքի) վրա:  

 

Այլ ՎՔՆ-ները, որոնք անհրաժեշտ է գնահատել դրանց օգտագործման և մարդու 

առողջությանը սպառնացող վտանգի հիման վրա, ներառում են. 

 Երկրաբանական, հետազոտական և բնապահպանական լաբորատորիա 

 Հանքի տարածքում գտնվող բուժկետ` համապատասխան մաքրող հեղուկներով և 

այլ քիմիական նյութերով, ինչպես նաև դեղորայքով 

 Թունաքիմիկատներ և մաքրող հեղուկներ` ճամբարի մաքրությունն ապահովելու 

համար 

 Ածխաջրածիններ, հանքային յուղեր և այլ քսանյութեր  

 Սոսինձներ և լուծիչներ, որոնք գործածվում են հոսքագծերի հանգույցների 

միակցման կամ այլ նպատակներով: 

Այս ՎՔՆ-ները, ամենայն հավանականությամբ, ավելի մեծ ազդեցություն կունենան 

աշխատավայրում, քան համայնքային առողջության վրա: Ակնկալվում է, որ 

մասնագիտական առողջության և անվտանգության պլանը կանդրադառնա այդ 

հնարավոր վտանգին և դրա հետ կապված ռիսկերը կառավարելու նպատակով խորհուրդ 

տրվող միջոցառումներին կամ համակարգերին: Սակայն, պետք է հաշվի առնել 

համայնքային առողջությանը սպառնացող ռիսկերը, այդ թվում ` 

 

 Շորերի աղտոտվածությունը աշխատավայրում, ինչը, տուն վերադառնալուն պես 

չփոխելու դեպքում, պոտենցիալ վտանգ է ներկայացնում համայնքի և հատկապես 

կոնկրետ ընտանիքի անդամների համար: Դա կարող է լինել կապար` անալիզների 

լաբորատորիայից, սնդիկ` ինչպես նկարագրված է վերը, թթուներ և այլ 

քիմիկատներ ` լաբորատորիայից կամ գործարանից, թունաքիմիկատների, նավթ և 

այլն:  

 Համայնքում տեղափոխման, վատ պահեստավորման, կամ էլ տեղում 

բեռնաթափման հետևանքով արտահոսքեր:  
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Ծրագրի իրականացման ընթացքում հնարավոր է, որ լրացուցիչ ՎՔՆ-ներ օգտագործվեն, 

որին պետք է հետևի ռիսկի գնահատման գործընթացը, համաձայն որի, նախքան 

ապրանքների ձեռք բերումը, պետք է  կատարել աշխատանքային և համայնքի 

առողջության ռիսկերի գնահատում: Սա հատկապես վերաբերում է ռիսկերի 

գնահատմանը շրջակա միջավայրի աղտոտման տեսանկյունից, և այն պետք է 

իրականացվի մատակարարման շղթայի ղեկավարի կողմից, ով պետք է հետևի, որ 

նախքան ապրանքի գնումը այն վերջնական հաստատում անցնի բոլոր բաժինների  

կողմից (առողջապահական, անվտանգության և շրջակա միջավայրի):  

 

Վտանգավոր քիմիական նյութերի հետ կապված հնարավոր ազդեցություններ  

Ակնկալվում է, որ ՎՔՆ-ի հետ կապված ազդեցությունները կունենան միջին տևողություն, 

կունենան ազդեցություն շրջանի մակարդակով և կանխատեսվող մեծ բացասական 

ազդեցություն կունենան առողջության վրա: Հնարավոր է, որ ի հայտ կգան առողջության 

վրա ազդեցության հետևանքները՝ որպես առողջության վրա ընդհանուր առմամբ մեծ 

բացասական ազդեցության դրսևորում:  Ակնկալվում է, որ ազդեցությունը ի հայտ կգա 

շինարարական աշխատանքների փուլում, կշարունակվի  ծրագրի շահագործման 

ընթացքում և կտևի մինչև ծրագրի ավարտը: Հնարավոր է, որ բոլոր ՊԱՀ-ները 

կենթարկվեն այդ ազդեցությանը: Գենդերային խմբերի վրա առանձին ազդեցություն չի 

կանխատեսվում: 

 

 
Վտանգավոր քիմիական նյութերի օգտագործման ազդեցության մեղմացմանն ուղղված 
միջոցառումներ  
Վտանգավոր քիմիական նյութերի արդյունավետ օգտագործման համար անհրաժեշտ է 

համալիր մոտեցում ցուցաբերել, որը ներառում է այդ նյութերի ձեռք բերումը, 

տեղափոխումը, պահեստավորումն ու օգտագործումը: ՎՔՆ-ի օգտագործման համար 

առաջարկվել են ազդեցության նվազեցմանն ուղղված հետևյալ միջոցառումները.  

 

Ծրագրի ազդեցության նվազեցում 

 Մշակել համապատասխան ՎՔՆ-ի կառավարման ծրագրեր` համաձայն ՄՖԿ ԿՍ3 

ուղեցույցի և ՎԶԵԲ և ԵՄ պահանջների 

 Իրականացնել աշխատակազմի վերապատրաստման ծրագրեր, որպեսզի նրանք 

կարողանան ճիշտ վարվել ՎՔՆ-ի հետ, հատկապես ուշադրություն դարձնելով  

ցիանիդի գործածությանը և նրա պահեստավորմանը  

 Մշակել ցիանիդի կառավարման պլան` ելնելով Ցիանիդի կառավարման 

միջազգային օրենսգրքի (ՑԿՄՕ) պահանջներից 
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 Աջակցել համայնքների հետ գործուն հաղորդակցության ծրագրերին` 

տեղեկացնելու ցիանիդի գործածման, դրա հետ աշխատելու և ռիսկի մասին: Դա 

պետք է արվի զգույշ, որպեսզի տագնապ չառաջանա, այլ փարատվեն 

մտավախություններն ու թյուրըմբռնումները:  

 

Աշխատանքային առողջություն, անվտանգություն և շրջակա միջավայրի վերահսկում  

 Մշակել մի համակարգ, ըստ որի նախքան տարածք ներմուծելը, ռիսկերի 

մանրամասն գնահատում իրականացվի բոլոր ՎՔՆ-երի համար, որոշելու մարդու 

առողջությանը սպառնացող առանձնահատուկ ռիսկերը, որոնք կարող են 

առաջանալ որևէ ապրանքի հետ շփումից կամ բուն ապրանքից:  

 Թունավոր նյութերի հնարավոր ազդեցությունից պաշտպանվելու համար 

աշխատողներին տրամադրել անձնական պաշտպանիչ սարքավորումներ և 

արտահագուստ (ԱՊՍ/ԱՊՀ): Այս դեպքում, սակայն, կարևոր է, որպեսզի ընտրվեն 

այնպիսի ԱՊՍ և ԱՊՀ-ներ, որոնք նախատեսված լինեն պաշտպանելու կոնկրետ  

նյութի ազդեցությունից, իսկ աշխատակազմն էլ վերապատրաստված լինի դրանց 

օգտագործման կանոնների շուրջ:   

 ՎՔՆ-ների հետ առնչվող անձնակազմը կարող է ռիսկային լինել տեղամասից 

դուրս գալիս, այդ իսկ պատճառով, հարկավոր է փոխել աշխատանքային 

հագուստը և լոգանք ընդունել տարածքը լքելուց առաջ: Կեղտոտված ԱՊՀ-ն պետք 

է լվացվի տեղում և ոչ թե տեղամասից դուրս ընտանիքի անդամների կողմից:  

 Ապահովել աշխատավայրում ցիանիդի գործածման և կառավարման ծրագրեր: 

Պետք է մշակվի վտանգի հայտնաբերման մանրամասն պլան` ղեկավարելու 

ցիանիդի հետ կապված աշխատանքը մատակարարից կամ նավահանգստից մինչև 

տարածք: 

 ՎՔՆ-երի հետ աշխատողների բժշկական վերահսկողությունը (այդ թվում 

կենսաբանական) պետք է մտցված լինի մասնագիտական առողջության և 

անվտանգության պահպանման համակարգերի ծրագրերի մեջ: Սա պետք է 

ներառի հսկողություն կապարի և սնդիկի համար, քանի որ այս մետաղները երբեմն 

կարող են հանդիպել հետազոտական և ոսկու վերամշակման 

լաբորատորիաներում: Շատ կարևոր է ապահովել աշխատանքային հիգիենան և 

հսկողության համակարգերի կողմից թունավոր նյութերի ազդեցության 

գնահատումը:    

 

Վտանգավոր քիմիական նյութերի հետ կապված մնացորդային ազդեցություններ  
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Վերը նշված ազդեցության նվազեցմանն ուղղված արդյունավետ և շարունակական 

միջոցառումների կիրառման և որպես առողջության և անվտանգության մաս` 

վտանգավոր քիմիական նյութերի համալիր կառավարման պլանի մշակման արդյունքում 

մնացորդային ազդեցությունը պետք է նվազի թե կարճաժամկետ, և թե երկարաժամկետ 

կտրվածքով և դառնա աննշան: 

 

Հողի, ջրի և ծանր մետաղների ազդեցությունը 

Ծանր մետաղների հնարավոր ազդեցության ռիսկի հետևանքները 

 

Հողի և հողային ծածկույթի ելակետային ուսումնասիրությունները հետևյալ տվյալներն են 

տրամադրում ուսումնասիրության տարածքում հողի քիմիական աղտոտվածության 

վերաբերյալ. 

 

 Հողային ծածկույթը մարդու կողմից աղտոտված չէ (թունաքիմիկատներ, 

պարարտանյութեր, ածուխով աշխատող էլեկտրակայաններ, այլ արտադրական 

գործունեություն և այլն): Պարզ չէ, արդյոք տարածքում (կամ մարդկանց առնչվող 

այլ վայրերում)  բենզինի կամ ներկերի մեջ կապար կա, թե ոչ:  

 Ուսումնասիրության տարածքում ծանր մետաղների առկայությունը արտացոլվում 

է մայր ապարի և մակերեսային ապարների բնական քիմիական բաղադրության և 

հանքայնացման մեջ:  Վեց ծանր ապարների կոնցենտրացիան գերազանցվել է 

համաձայն հետևյալ ընդունված չափանիշների՝ Հայաստանի թունավոր նյութերի 

սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիա (ՍԹԿ), ԱՄՆ Շրջակա միջավայրի 

պաշտպանության գործակալության (ԱՄՆ ՇՄՊԳ - USEPA) և Միացյալ 

Թագավորության գնահատման ընդհանուր չափանիշները (ՄՔ ԳԸՉ - UK GAC), 

ներառյալ հետևյալ արդյունքները.  

o Մկնդեղ: 

 Բոլոր նմուշները (n=93) բարձր են ՍԹԿ և ԱՄՆ Շրջակա Միջավայրի 

Պաշտպանության Գործակալության արժեքներից, իսկ նմուշների 

27.5%-ը գերազանցում են Միացյալ Թագավորության գնահատման 

ընդհանուր չափանիշները:  

 Հավանական աղբյուրը բնական նյութերն են` մկնդեղ պարունակող 

ապարները: 

 Հնարավոր է, որ մկնդեղը ոչ օրգանական ծագում ունի, սակայն պարզ 

չէ, թե արդյոք մետաղը կենսաբանորեն մատչելի ձև ունի և կարող է 

արդյոք վնասակար ազդեցություն ունենալ մարդու առողջության վրա:   
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 Նշվում է, որ մկնդեղի ազդեցությունը մարդու առողջության վրա 

բավականին մեծ է, և այն համարվում է ամենաթունավոր տարրերից 

մեկը, հատկապես  դրա ոչ օրգանական տեսակը:  

o Կապար: 

 Նմուշների 47.5%-ը գերազանցում է ՍԹԿ-ն, բայց զրոյական տոկոսն 

է գերազանցում ԱՄՆ ՇՄՊԳ-ի արժեքները կամ ՄԹ ԳԸՉ-ը: 

 Կապարի աննշան հանքայնացումը բնական գրունտերից և 

հանքայնացած  գոտիներից:  

 Կապարը համարվում է մարդու, հատկապես երեխաների, 

առողջության համար վտանգավոր չորս ծանր մետաղներից մեկը: 

o Կոբալտ: 

 Բոլոր նմուշները գերազանցում են ՍԹԿ-ն, իսկ 23 նմուշ` ԱՄՆ 

ՇՄՊԳ –ի մակարդակը: 

 Կոբալտի աննշան հանքայնացում հիմքում ընկած ապարներից: 

 Լինելով կարևոր  միկրոտարր, կոբալտի մեծ պարունակությունը 

ազդում է մարդու առողջության վրա և համարվում է քաղցկեղի 

առաջացման հնարավոր պատճառ: 

 Բույսերի կողմից կլանման մակարդակը բարձր է, քանի որ հողի մեջ 

կոբալտի պարունակությունը մեծ է: Կենդանիները կարող են սնվել 

այդ բույսերով, բայց կոբալտը չի բարձրացնում թունավոր նյութերի 

կոնցենտրացիան սննդի շղթայում:   

 Կոբալտը  քայքայվում է երիկամների միջոցով 

նյութափոխանակման արդյունքում և դուրս է մղվում օրգանիզմից: 

Եվ քանի որ այն ունի կարճ կյանք, դրա հայտնաբերման տվյալները 

կարող են ճշգրիտ լինել միայն ազդեցությունից հետո մի քանի օրվա 

ընթացքում:  

o Պղինձ: 

 Բոլոր նմուշները գերազանցում են ՍԹԿ-ն, բայց ոչ մի նմուշ չի 

գերազանցում ԱՄՆ ՇՄՊԳ-ի արժեքները կամ ՄԹ ԳԸՉ-ը:  

 Ցածր մակարդակը արտացոլում է տեղի գրունտների տակ 

հանքայնացումը:  

 Պղինձը հեշտ չի կլանվում բույսերի կողմից, բույսերի մի քանի 

տեսակ միայն կարող է գոյատևել պղնձով հարուստ հողի մեջ:  

 Պղինձը կարևոր հետք տարր է մարդու առողջության համար և 

չնայած նրան, որ մարդը կարող է դիմանալ պղնձի մեծ 
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պարունակությանը, այդ տարրի չափազանց բարձր մակարդակը 

կարող է վնասել առողջությանը:  

 Պղնձի ազդեցությունը բացասական է անդրադառնում ոչխարների 

վրա, նույնիսկ ցածր կոնցենտրացիայի դեպքում, բայց դա չի 

ավելացնում վնասակար նյութերի կոնցենտրացիան սննդի 

շղթայում:   

o Նիկել: 

 Բոլոր նմուշները գերազանցում են ՍԹԿ-ն, բայց ոչ մի նմուշ չի 

գերազանցում ԱՄՆ ՇՄՊԳ-ի արժեքները կամ ՄԹ ԳԸՉ-ը:  

 Հաճախ ասոցացվում է կոբալտի կամ պղնձի հետ: 

 Հայտնի է, որ բույսերը կուտակում են նիկելը, բայց ինչպես և 

վերոհիշյալ մյուս մետաղների դեպքում, այն չի ավելացնում 

վնասակար նյութերի կոնցենտրացիան սննդի շղթայում:   

 Առողջության վրա կարող է ունենալ հետևյալ ազդեցությունը` 

պոտենցիալ քաղցկեղածին ազդեցություն, ի ծնե թերությունների,  

թոքերի / սրտի հիվանդությունների  պատճառ: 

o Սուրմա: 

 Նմուշների մեկ երրորդը  գերազանցում է ՍԹԿ-ն, իսկ 8%-ը ` ԱՄՆ 

ՇՄՊԳ-ի արժեքները:  

 Հավանաբար առաջանում է մայր ապարից աննշան բնական 

հանքայնացման հետևանքով: 

 Սուրման գազային վիճակում ջրածնի հետ միասին շնչուղիներից 

ներթափանցում է օրգանիզմ` ազդելով առողջության վրա: Այսպիսով, 

ազդեցությունը Ծրագրի գործունեությունից խիստ անհավանական է: 

 Ծանր մետաղների բնական ազդեցությանը զուգահեռ, հարկավոր է հաշվի առնել  

Թթվային ապարների դրենաժը (ԹԱԴ) կապված Ծրագրի գործունեության հետ, 

քանի որ դա կարող է ուղեկցվել դատարկ ապարներից և հանքանյութից  ծանր 

մետաղների արտահոսքով:  

o Շահագործման ընթացքում ԹԱԴ-ի հիմնական աղբյուրներ են.  

 հանքափոսի ցամաքուրդային ջրեր 

 ԴԱԼ-ից արտահոսող ջրեր 

 ԴԱԼ-ից ներծծվող ջրեր 

 Արտավազդես և Տիգրանես հանքափոսերում կուտակված դատարկ 

ապարներից ներծծվող ջրեր: 

o Դատարկ ապարների լցակույտից մետաղների արտահոսքի 
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հնարավորությունը նվազագույն է: 

o Հանքային մարմնից թթուների աոաջացման և մետաղների արտահոսքի 

հնարավորությունը մեծ է: Ցիանային հոսքերի նստվածքների նախնական 

ստուգումները ցույց են տալիս, որ հանքանյութից թթուների առաջացման 

հավանականությունը սահմանափակ է:  

o Հանքափոսերից հանվող հողից ստացված որոշ նյութեր կարող են 

թթվառաջացնող լինել. 

o Արտահոսքի ստուգումը ցույց տվեց հետևալը.  

 Արտահոսքի կարճաժամկետ ստուգումների արդյունքները ցույց 

տվեցին, որ թափոնների արտահոսքում դժվար թե լինեն վերոհիշյալ 

վեց ծանր մետաղները, որոնք հանդիպում են հողում և ապարների 

մակերեսային շերտերում: 

 Արտահոսքի երկարաժամկետ ստուգումների արդյունքները ցույց 

տվեցին, որ ստորին հրաբխային նմուշները ԹԱԴ-ի և մետաղների 

երկարաժամկետ արտազատման ներուժ ունեն: 

 Հանքափոսերից հանվող նյութերը կարող են երկաթի, պողպատի, 

մանգանի և բարիումի արտահոսք ունենալ, բայց դա կախված է նյութի 

տեսակից և սուլֆիդային օքսիդացման հնարավորությունից: Այս և 

հետագա ստուգումները ուղղված կլինեն հանքափոսի նյութի տեսակին 

այդ ծանր մետաղների արտահոսքը նվազեցնելու միտումով:  

 Մակերևութային ջրեր 

 Մակերևութային ջրերի որակը ստուգվում է սկսած 2007թ.-ից, և մի քանի տարբեր 

մետաղներ և այլ պարամետրներ են հայտնաբերվել նմուշների տարբեր վայրերից, 

ներառյալ հետևյալ ծանր մետաղների նորման գերազանցող ցուցանիշները, ինչը 

անհանգստության պատճառ է հանդիսանում. 

 

 Որոտան և Արփա գետեր. մկնդեղ, կոբալտ, պղինձ, քրոմ, նիկել, կապար, pH.-ի 

ցածր ցուցանիշ: Համարվում է, որ այդ նմուշները արտահայտում են Ամուլսարի 

բնականոն  թթվային դրենաժը և ծանր մետաղները:  

 Որոտան գետը և վտակները. Միջին pH-ը էականորեն ցածր չէ գետում նմուշների 

անմիջական մասում, բայց լեռնային հոսքերը և վտակները մշտապես չափավոր 

բարձր թթվային են: Ջրի որակը գետում ավելի լավն է, քան վտակներում, բայց 

կոբալտի, մանգանի և բարիումի մակարդակը մշտապես գերազանցում է ՍԹԿ-ն 

թե գետում, և թե վտակներում:  

 Դարբ գետը և վտակները. Դարբ գետը ցույց է տվել գրեթե չեզոք pH, թեթևակի թթվային 
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pH հիմնական վտակում: Լեռան հարավ – արևմտյան լանջի առանձին վտակում 

մակերեսային ջուրը խիստ թթվային է: 

 Արփա գետը և վտակները. ջուրը գրեթե չեզոք pH ունի, իսկ ծանր մետաղների 

մակարդակը, ինչպես այլ վայրերում, գերազանցում է թուլատրելի 

կոնցենտրացիան, ներառյալ ալյումին, բարիում, երկաթ և մանգան: 

 Գրունտային ջրեր 

o Գրունտային ջրերի հոսքը  հեռու է Ջերմուկից և Կեչուտի ջրամբարից, 

սակայն ուղղված է դեպի Գնդեվազ, Սարավան և Գորայք համայնքները:  

o Ամուլսարից և Որոտանի բարձրավանդակից գրունտային ջրերի որոշ 

նմուշներ ունեն կապարի բարձր պարունակություն: Բացի այդ, ՍԹԿ-ն 

գերազանղող  նիկել, պղինձ և երկաթ է հայտնաբերվել Ամուլսարից:   

 

Ելակետային տվյալները թույլ են տալիս պատկերացում կազմել մարդու առողջության 

վրա բնական նյութերից առաջացող ծանր մետաղների հնարավոր ազդեցությունը: 

Սակայն, մարդկանց վրա ազդեցության ուղիները չափազանց կարևոր են: Հարկավոր է 

դիտարկել ստանդարտ թունաբանական կոնցեպտուալ կառուցվածքը պարզելու, թե 

արդյոք հնարավոր ազդեցությունը առողջության վրա կլինի էական: 

 

Ներկայումս հասանելի տվյալների հիման վրա հնարավոր չէ որոշել, թե արդյոք հողում և 

մայր ապարներում առկա բնականորեն առաջացնող ծանր մետաղները նպաստում են 

ուսումնասիրվող տարածքում մարդու առողջության վրա որևէ ազդեցությանը: Այսպիսով, 

հնարավոր չէ նկարագրել համայնքներում մարդու վրա ծանր մետաղների հնարավոր 

ազդեցության ճգրիտ ելակետը ազդեցության տարբեր կետերում: Գյուղերում 

հանգամանալից կենսաբժշկական հարցումներ կանցկացվեն 2016թ-ին՝ նախքան 

շահագործման փուլը լրացուցիչ բազային տվյալներ ձեռք բերելու նկապատակով: 

 

Թունաբանական կառուցվածքը դիտարկում է հետեւյալ տարրերը` մարդու առողջության 

վրա պոտենցիալ ազդեցության կարևորությունը որոշելու համար.  

 

 Վտանգի աստիճանը; 

 Ազդեցության մակարդակը; 

 Ազդակիր մարդկանց թիվը; 

 Ազդեցության հավանականությունը;  

 Փոփոխման որևէ գործոն 
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Տվյալների բացակայության հետևանքով, այդ հինգ գործոնները հարկավոր է դիտարկել 

Ծրագրի գործունեությունից առողջության վրա հնարավոր հետագա ազդեցության 

մոդելավորման տեսակետից: Կարևոր է նաև հաշվի առնել ծանր մետաղների ելակետային 

ազդեցությունը Ուսումնասիրության տարածքի հիմնական համայնքում մինչ Ծրագրի 

մեկնարկը: Վերը նշված տվյալները ցույց են տալիս մի շարք մետաղների, հատկապես 

մարդու առողջության վրա ամենամեծ ազդեցություն ունեցող կապարի և մկնդեղի, 

ազդեցության հեռանկարը: Երկու մետաղներն էլ առաջանում են բնական ճանապարհով, 

բայց հանքարդյունաբերական գործունեությունը կարող է  մեծացնել դատարկ ապարների, 

հանքաքարի և այլ նյութերի ազդեցությունը, իսկ ԹԱԴ-ի հնարավորությունը կարող է 

բարձրացնել մետաղների կուտակումը թթվաջրերում: Հետագա բնապահպանական 

ստուգումների արդյունավետությունը (և վերահսկողության հնարավորությունը)  

ապահովելու նպատակով`  կարևոր է, որպեսզի  Ծրագրի կողմից մարդու վրա 

ազդեցության ճշգրիտ ելակետային տվյալներ   սահմանվի նախքան շինարարության և 

շահագործման մեկնարկը: Դա նույնպես թույլ կտա հասկանալ հետագա ազդեցության 

ներուժը:  

  

 

Ծանր մետաղների հնարավոր ազդեցության հետևանքները 

Սպասվում է, որ ծանր մետաղների հնարավոր ազդեցության հետևանքները կարող են 

զգացվել երկարաժամկետ կտրվածքով` Ուսումնասիրվող տարածքում և առողջության 

վրա կանխատեսվող զգալի բացասական ազդեցությամբ: Հնարավոր է, որ այդ 

հետևանքները ի հայտ գան առողջության վրա զգալի բացասական ազդեցության տեսքով: 

Ակնկալվում է, որ հետևանքները ի հայտ կգան աշխատանքների և շինարարության 

փուլում և կզգացվեն նաև շահագործման և հանքի փակման ընթացքում:  Հնարավոր է, որ 

բոլոր ՊԱՀ-ները կզգան այդ հետևանքները: Գենդերային խմբերի վրա առանձին 

ազդեցություն չի կանխատեսվում: 

 

Ծանր մետաղների հնարավոր ազդեցության մեղմացմանն ուղղված միջոցառումներ 

Ծրագրի ազդեցության նվազեցում. 

 Շրջակա միջավայրի կառավարում` մակերևութային և ստորգետնյա ջրերի և հողի 

օգտագործման, ինչպես նաև ԹԱԴ-ի մասնագիտական ուսումնասիրությունների 

հիման վրա:  

 2016թ-ին ՊԱՀ-ներում ձեռնարկել բազային կենսաբժշկական հետազոտություն` 

ծանր մետաղների ազդեցության ներկայիս մակարդակը որոշելու նպատակով 

(հետազոտությունը սահմանափակվում է մկնդեղի և կապարի տվյալներով): Այդ 
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մետաղները առաջանում են հողի և ջրի մեջ բնական եղանակով: 

Հետազոտությունը հարկավոր է իրականացնել տեղական գործընկերոջ հետ` 

տեղական առողջապահական/բնապահպանական իշխանությունների հետ 

համագործակցելով:   

 Մշակել վերահսկողության արդյունավետ համակարգ, որը թույլ կտա հետևել 

շրջակա միջավայրի վրա ծանր մետաղների ազդեցությանը: Դա կարելի է 

ապահովել մարկանցից հետազոտության համար նմուշներ վերցնելով այն նույն 

մեթոդով, որը որ կիրառվում է ելակետային ուսումնասիրություններում: Սակայն 

մարդկանցից հետազոտության համար նմուշներ վերցնելու միջոցով մոնիթորինգը 

պետք է որոշի բնապահպանական մտահոգությունների արդյունավետությունը և 

որպես այդպիսին վերահսկողություն չի հանդիսանում էթիկայի նկատառումներից 

ելնելով: 

 ՊԱՀ-ներում մշակել հաղորդակցության արդյունավետ ծրագրեր` հողի և ջրի 

որակի, ինչպես նաև նմուշներ վերցնելու հետ կապված այլ տվյալների վերաբերյալ:  

 Համագործակցել մարզային և պետական առողջապահական մարմինների հետ` 

բազային ստուգման արդյունքում բացահայտված որևէ առողջական խնդիր կամ 

վիճակ շտկելու կամ հսկողության տակ վերցնելու նպատակով:  

 

Աշխատանքային առողջություն, անվտանգություն և շրջակա միջավայրի վերահսկում  

 Շրջակա միջավայրի արդյունավետ վերահսկում 

 Աշխատանքային առողջության և անվտանգության արդյունավետ ծրագրեր 

 

Հողի և ծանր մետաղների հետ կապված մնացորդային ազդեցություններ  

Սպասվում է, որ վերը նշված ազդեցության նվազեցմանն ուղղված արդյունավետ և 

շարունակական միջոցառումների կիրառումը կնվազեցնի առողջության վրա 

ազդեցության հետևանքները` դրանք  կարճաժամկետ կտրվածքով և տեղական 

մակարդակով չափավոր բացասական դարձնելով: Քիչ հավանական է, որ հետևանքները 

կունենան մնացորդային փոքր բացասական ազդեցություն:   

 

Ճառագայթման ռիսկի գնահատում  

Ներածություն 

Ծրագրի շահագործման ընթացքում Ծրագիրը չի օգտագործի, չի պահեստավորի, և չի 

մշակի ռադիոակտիվ նյութեր: Ավելին, Ծրագրի տարածքում չկան արդյունաբերական 

կամ մարդածին ռադիացիայի աղբյուրներ: Ի պատասխան շահագրգիռ կողմերի 

արտահայտած մտահոգությունների, ճառագայթային ազդեցության ուսումնասիրություն է 
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կատարվել` գնահատելու Ծրագրի գործունեության պոտենցիալ ազդեցությունը 

աշխատողների և հարակից համայնքների բնակիչների առողջության և անվտանգության 

վրա:  

 

1970թթ. ընթացքում, Ամուլսար են եկել ուրանի հանքեր փնտրող խորհրդային 

երկրաբաններ: Բացի այդ, ռադոն գազի բարձր կոնցենտրացիաներ են հայտնաբերվել 

հարակից համայնքների մի քանի շինություններում: Բնակիչները հատկապես 

մտահոգված են նրանով, որ Ծրագրի գործունեության հետևանքով հողում և ապարներում 

փոշու և ռադոն գազի տեսքով կարող են կոնցենտրացվել և կուտակվել առկա բնական 

ռադիոակտիվ նյութեր:  

 

Նախադրյալներ 

Լիդիան ընկերությունը պայմանագիր է կնքել Բրիտանական ռադիացիոն 

պաշտպանության ոլորտում հավաստագրված խորհրդատուների կազմակերպություն 

Ռադման Ասոշիեյթսի հետ, որն ուսումնասիրել է Ծրագրի տարածքում բնական 

ռադիոակտիվ տարրեր (“ռադիոնուկլիդներ”) պարունակող փոշու տարածման հնարավոր 

ճառագայթային ռիսկերը: Ուսումնասիրության հիմնական շեշտադրությունը դրվել է 

ռադոնի, ուրանի և թորիումի հետ կապված հնարավոր ռիսկերի գնահատման վրա: 

Ռադոնի գազը առկա  է տարածաշրջանում և հատկապես մտահոգիչ է  տեղական 

բնակիչների համար: Որպես ելակետային տվյալների հավաքագրման մի մաս, հարակից 

համայնքներում կատարվել է ռադոնի կոնցենտրացիաների չափում (Տես Հավելված 

6.18.1): Գորայքի, Գնդեվազի և Սարավանի համայնքների որոշ շենքերում գրանցվել է 

ռադոնի բարձր մակարդակ: Հայտնի է, որ Ծրագրի տարածքում առկա են ռադոն 

պարունակող ապարներ:  Ռադոնը անգույն, անհոտ  և անհամ բնական իներտ գազ է:  

Քանի որ ռադոնի գազը ծանր է, այն կուտակվում է առաջին հարկերում և նկուղներում: 

Ռադոնի գազը, որպես կանոն, ունի երկու իզոտոպ՝ ռադոն 222 և ռադոն 220:  Այս 

իզոտոպները հանդիսանում են այլ բնական ռադիոակտիվ տարրերի տրոհման 

արգասիքներ: Ռադոն-222-ը ուրան 238-ի տրոհման արդյունք է, իսկ ռադոն 220-ը՝ թորիում 

232-ինը: Ռադոնի գազը առաջանում է ապարներում ու հողում պարունակվող 

ռադիոակտիվ տրոհման շղթայի տրոհվող տարրերից և կարող է արտազատվել 

ստորերկրյա ջրերում լուծման կամ ապարների և հողի վերին շերտի ճեղքերի կամ 

ջարդվածքների միջով:  
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Ուրանը բնական ռադիոակտիվ հանքանյութ է, որը սովորաբար ամբողջ աշխարհում 

փոքր կոնցենտրացիաներով (մեկ միլիոնի մեջ մի քանի մաս) առկա է հողում, 

ապարներում և ջրային ռեսուրսներում (Արգոնի ազգային լաբորատորիա, Մարդու 

առողջության ամփոփաթերթ - Ուրան, օգոստոս, 2005 թ.):  

Բնական վիճակում հանդիպող ուրանը գրեթե (> 99%) ամբողջությամբ ներկայացված է 

ուրան 238 իզոտոպով, որի կիսատրոհման պարբերությունը 4,5 մլրդ տարի է:  Չափազանց 

երկար կիսատրոհման պարբերության պատճառով  ուրան 238 - ը համարվում են ցածր 

ռադիոակտիվության տարր: Ուրանը կարող է համախմբվել ջրի միջոցով, թափանցելով 

հողի մեջ, և կպնել մանրահատիկ հողերին:  

Թորիումը մեկ այլ բնական ռադիոակտիվ հանքանյութ է, որը նույնպես փոքր 

կոնցենտրացիաներով որպես կանոն առկա է երկրակեղևում՝ 1 միլիոնում 10 մաս 

հարաբերակցությամբ (ppm կամ մգ/կգ - Արգոնի ազգային լաբորատորիա, մարդու 

առողջության ամփոփաթերթիկ – Թորիում, օգոստոս, 2005 թ.): Ընդհանուր առմամբ, 

թորիումը մոտ երեք անգամ ավելի տարածված է բնության մեջ (հողում, ապարներում, 

մակերեսային և ստորերկրյա ջրերում, բույսերում և կենդանիներում) քան ուրանը, կամ 

հանդես է գալիս կապարի կամ մոլիբդենի մոտավորապես նույն միջին 

կոնցենտրացիաներով: Բնական վիճակում հանդիպող թորիումը գրեթե (> 99%) 

ամբողջությամբ  ներկայացված է Թորիում-232- իզոտոպով: 14 միլիարդ տարվա 

ընթացքում, Թորիում- 232-ի կիսատրոհման պարբերությունը ավելի երկար է քան 

Ուրանի-238 իզոտոպինը, և, հետևաբար այն համարվում է շատ ցածր 

ռադիոակտիվության տարր: Թորիումը հիմնականում կուտակվում է ավազային 

հողերում, սակայն ի տարբերություն Ուրանի այն թույլ ջրալույծ է:  

 

Լիդիան ընկերության կողմից  81 .939 ապարների նմուշների հետախուզական տվյալների 

բազայից տրամադրած տեղեկատվության համաձայն Ծրագրի տարածքում ուրանի 

կոնցենտրացիան 14.54 ppm (մգ/կգ) է, իսկ թորիումինը՝ 5.13 ppm:  

 

Ռիսկի գնահատում   

Ռադմանի ուսումնասիրության հիմնական շեշտը դրված է Ուրան 238 և Թորիում 232 

պարունակող փոշու և Ռադոնի գազի կուտակման հավանական ռիսկերի վրա:  
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Աշխատողների և բնակչության վրա Ուրան 238, Թորիում 232 և Ռադոնի գազ 

պարունակող փոշու և ջրի ազդեցության հնարավոր ռիսկերի որոշման նպատակով 

իրականացվել են այդ տարրերի կոնցենտրացիաների առանձին գնահատումներ:  

 

Ակնկալվում է, որ ճառագայթման ազդեցությունը կլինի կարճաժամկետ, դուրս չի գա 

ուսումնասիրվող տարածքի սահմաններից, և նոր բացասական հետևանքներ չի 

առաջացնի, համեմատած այն վիճակի, որ տիրում էր նախքան Ծրագրի սկիզբը:    Քիչ 

հավանական է, որ ի հայտ գան առողջության վրա ազդեցության հետևանքներ, դիտվելով 

որպես առողջության վրա ընդհանուր առմամբ աննշան բացասական ազդեցության 

դրսևորում:  

 

Ռադման ընկերությանն են տրամադրվել Լիդիան ընկերության կողմից իրականացրած 

երկրաբանահետախուզական ծրագրի ժամանակ վերցված ուրանի և թորիումի 

պարունակությամբ հողի և ապարի նմուշները, ինչպես նաև հանքաքարի և դատարկ 

ապարների լիթոլոգիան: Ծրագրի շինարարության փուլում և շահագործման ընթացքում 

փուշու հիմնական աղբյուրները կլինեն հողը և ապարները: Ծրագրի տեղամասի հողերի և 

ապարների առավելագույն ակտիվության կոնցենտրացիաները հաշվարկելու նպատակով 

Ռադմանի կողմից անալիզի են ենթարկվել 2399 հողի և 46.964 ապարի նմուշներ:  

Ռադիոակտիվ նյութերը նկարագրվում են ըստ իրենց ակտիվության, որը միավոր 

ժամանակում միջուկային տրոհումների թիվն է: Ռադիոակտիվության չափման միավորը 

Բեքերելն է (bq), որը մեկ վայրկյանում 1 ռադիոակտիվ տրոհման գործողությունն է: 

Հաշվարկված առավելագույն ռադիոակտիվության կոնցենտրացիաները  ներկայացված 

են Աղյուսակ . -ում: 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 0.1Ամուլսարում ռադիոակտիվության առավելագույն կոնցենտրացիաները   

 

Ծրագրի տարածքի նյութերի 

տեսակը  

Ռադիոակտիվության առավելագույն կոնցենտրացիաները 

Bq/kg 

Ուրան-238 Թորիում-232 

Հող 79 100 

Ապար 855 692 
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Հայաստանի հողերում ուրան 238-ի և ռադոն 232-ի ԱԱԿ-ի վերաբերյալ տվյալները առկա 

են միայն ազգային մակարդակով:  Միջին, նվազագույն և առավելագույն ԱԱԿ արժեքները 

հաշվարկելու նպատակով  Ռադմանն իրականացրել է Ծրագրի  տարածքի հողերի 

երկրաքիմիական տվյալների վիճակագրական վերլուծություն, որը  ցույց է տրված 

Աղյուսակ 6.18.2-ում: Համեմատության համար Աղյուսակում զետեղվել են նաև 

Միավորված Ազգերի Կազմակերպության ատոմային ճառագայթման հետևանքների 

գիտական կոմիտեի (ՄԱԿ ԱՃՀԳԿ5) Հայաստանի հողերի համար ներկայացրած բնական 

ուրան 238-ի և ռադոն 232-ի կոնցենտրացիաները՝ Աղյուսակ 6.18.2-ում:  

  

                                                      

 
5 ՄԱԿ-ի գիտական կոմիտեի (UNSCEAR) 2000թ հաշվետվությունը Ազգային խորհրդի ատոմային 

ճառագայթման ազդեցության մասին, հատոր 2,  Իոնացնող ճառագայթման աղբյուրներն ու ազդեցությունը 
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Աղյուսակ 0.2 Հողում ուրան 238- ի և թորիում 232-ի գրանցված մակարդակները  

 

Ակտիվության 

կոնցենտրացիա, 

Bq/կգ 

ՈՒրան-238 Թորիում-232 

Հայաստան 

(ՄԱԿ ԱՃՀԳԿ) 

Ամուլսար 

(Լիդիան) 

Հայաստան 

(ՄԱԿ ԱՃՀԳԿ) 

Ամուլսար 

(Լիդիան) 

Միջին 46 13 30 12 

Նվազագույն  20 1 29 1 

Առավելագույն  78 79 60 100 

 

Ինչպես երևում է աղյուսակից, Ծրագրի տարածքից վերցված և չափված հողի նմուշների 

ՍԹԿ-ն փոքրինչ գերազանցում է հայաստանյան հողերի համար ներկայացված 

առավելագույն արժեքները: Այնումենայնիվ, միջին արժեքներն ավելի ցածր են, ինչը ցույց 

է տալիս, որ 2399 անալիզի ենթարկված հողի նմուշներից միայն մի քանիսն են ունեցել 

ուրանի և/կամ թորիումի բարձր կոնցենտրացիաներ, իսկ մնացած նմուշներում այս 

տարրերի կոնցենտրացիան գտնվում է ներկայացված հայաստանյան բնական արժեքների 

միջակայքում:  

 

Ինչպես ցույց է տրված Աղյուսակ 6.18.3-ում, հողի նմուշներում ուրանի 

կոնցենտրացիաները գնահատվել են Միացյալ Նահանգների Շրջակա միջավայրի 

պաշտպանության  գործակալության (ԱՄՆ ՇՄՊԳ) կողմից տրամադրած բնակչության 

համար (կարմիր) և արդյունաբերական (կանաչ) շեմերի համադրությամբ:  
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Նկար 0.3 2400 հողի նմուշներում  ուրանի կոնցենտրացիաների շեմն ըստ ԱՄՆ 

ՇՄՊԳ հողի որակի շեմերի  

 

Ուրանի մակարդակը 

Գյուղնշանակության հողեր 

Արտադրական հողեր 

 

Երթուղիներ 

Ռիսկի գնահատման մեջ հաշվի են առնվել այն բոլոր հնարավոր ուղիները, որոնցով  

ուրանը, թորիումը և ռադոնի գազը կարող են Ծրագրի աշխատողների և հարակից 

համայնքների բնակիչների համար դառնալ մտահոգիչ պարամետրեր: Այս ուղիներն 

ամփոփված են <<Ծրագրի տեղամասում ճառագայթման բնական ուղիների քանակական 

վերլուծություն>> Աղյուսակ 6.18.3-ում:  
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Աղյուսակ 0.3.  Ծրագրի տեղամասում ճառագայթահարման բնական ուղիների 

քանակական վերլուծություն 

ՀՀ Հնարավոր առաջնային ուղիներ – 

Մարդկային ընկալիչներ 

Մեկնաբանություն 

1 Հողի կլանում (Ուղղակի) Նախատեսված չէ քանակական 

վերլուծության համար, 

հավանականությունը խիստ ցածր է  

2 Ներշնչում  

փակ տարածքում /շինությունների 

ներսում, ազդեցության ենթակա են 

հանքաքարի ջարդման-մանրացման 

գործընթացի հետ կապված 

մասնագետները 

Հանքաքարի ջարդման-մանրացման 

ժամանակ տարածքում կարող է փոշի 

առաջանալ 

3 
Ներշնչում – Փոշի դրսում 

հողի և ապարների հանութաբարձ-

ման, տեղափոխման և մշակման 

ընթացքում. ենթարկվում են 

աշխատողները և հասարակության 

անդամները  

Հնարավոր է փոշու բարձրացում դրսում 

հողի և ապարների հանութաբարձման, 

տեղափոխման և հարթեցման նպատակով  

մեխանիկական թափման և պատուհանի 

բացման  ընթացքում: Փոշու նստեցումը 

կատարվելու է  աղբյուրից 1կմ- շառավղով 

և այդ   պատճառով սպասվում է, որ այն չի 

հասնի համայնքային ընկալիչներին: Տես 

օդի որակի վրա ազդեցության 

գնահատումը (բաժին 6.1): 

4 
Ներշնչում 

 Ռադոն փակ տարածքների 

/շինությունների ներսում 

հողի շերտերում առկա, կուտակված 

ռադոնի գազի բարձրացում երկրի 

մակերևույթ 

Ռադոնը կարող է առաջանալ տեղում և 

ընդերքից ճեղքերով միգրվել, վատ 

կառուցած հատակներով և  օդափոխման 

համակարգերով /ծառայությունների 

մատուցման մուտքի կետերով և կուտակվել  

վերնահարկի կառույցներում:  

 

Համաձայն երթուղիների քանակական վերլուծության, փոշու կամ ռադոնի գազի ուղղակի 

ներշնչումը մարդկային ընկալիչների համար կիրառելի առաջնային երթուղին է: Հողի 

ուղղակի կլանման ռիսկը համարվում է շատ և այդ պատճառով այստեղ չի գնահատվել:  

 

Ուրանի և թորիումի դոզաների գնահատում  

Ծրագրի տարածքում հողի և ապարների մեջ պարունակվող բնական ռադիոակտիվ 

տարրերի ճառագայթմանը ենթարկված մարդու առողջության վրա ազդեցության 

գնահատման նպատակով Ռադմանը կատարել է դոզայի գնահատում՝ հիմնվելով 

համապատասխան հայկական և միջազգային ստանդարտների վրա:  Հայաստանյան 

կանոնակարգերն ուղղված են արդյունաբերության այն ճյուղերին, որոնք տեղափոխում և 
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մշակում են ռադիոակտիվ նյութեր, այլ ոչ Ծրագրի տեղամասում in situ հայտնաբերված 

ցածր կոնցենտրացիաներին: Բացի այդ, Հայաստանում գոյություն ունեցող 

չափորոշիչները վերաբերում են միայն մասնագիտական, այլ ոչ թե հանրության 

ճառագայթմանը: Այդ պատճառով այն իրավիճակների համար, որոնցում աշխատանքը 

կապված է փոշու մեծ կոնցենտրացիաների հոտ, Ծրագրի աշխատողների հնարավոր 

մասնագիտական ճառագայթման դոզաները հաշվարկելու նպատակով իրականացվել է 

ընդհանուր դոզայի գնահատում՝ ըստ ՄԲ ԱՊԳ ռադիոակտիվ նյութերով աղտոտված 

հողերի գնահատման գործիքի (NRPB-W36)6: 

 

Դոզայի գնահատման համար վերցվել են ուրան 238-ի և թորիում 232-ի առավելագույն 

կոնցենտրացիայով Ծրագրի տարածքից հավաքված հողի և ապարների նմուշներ: Այդ 

պատճառով այս դոզայի գնահատումը ճառագայթման կոնսերվատիվ գնահատում է: 

Ակլնկալվող իրական ճառագայթումը ավելի թույլ է լինելու:  Այս դոզաները այնուհետև 

համեմատվել են աշխատողների և բնակչության համար Հայաստանյան և Միացյալ 

Թագավորության սահմանային դոզաների հետ: Ճառագայթման հաշվարկված դոզաները 

ներկայացված են մեկ տարվա կտրվածքով միկրոզիվերտներով (μSv/yr): 

Կենսաբանական նյութերի ռադիոակտիվ ճառագայթումը քանակապես արտահայտվում է 

՛կլանված դոզա՛ մեծությամբ, որի չափման միավորը Գրեյն է (Gy): Յուրաքանչյուր 

կլանված միավորի կենսաբանական ազդեցությունները տարբերվում են ռադիացիայի 

տեսակով և ազդեցության ենթարկված մարմնի մասով: Այս տարբերությունները հաշվի 

առնելու նպատակով օգտագործվում է կշռված քանակությունը՝ էֆեկտիվ դոզան, որը 

չափվում է զիվերտներով  (Sv):   Էֆեկտիվ դոզան օգտագործվում է մարդու ճառագայթման 

կամ ազդեցության չափը/մակարդակը հաշվարկելու համար:  Եվ կլանված դոզան, և 

էֆեկտիվ դոզան անվանվում են <<դոզա>>, իսկ դրանց իմաստային տարբերությունը 

հասկացվում է չափման միավորներից: Ճառագայթման տեսակները կարող են նաև 

իրարից տարբերվել՝ կախված մարդու գործունեությունից և  պրակտիկայից7 ( Աղյուսակ 

6.18.4). 

 

                                                      

 

6 ՄԹ ՇՄՊԳ ռադիոակտիվ տարրերով աղտոտված հողեր - Ուղեցույցի 2 - րդ և 8 –րդ 

ծանոթագրություններ, ռադիոակտիվ նյութերով աղտոտված հողերի և ռադիոակտիվությամբ 

աղտոտված հողերի ամփոփ ներկայացում, Ճառագայթային պաշտպանության սկզբունքները 

(2007թ.):  

7Իոնացնող ճառագայթման դեմ պաշտպանության և իոնացնող աղբյուրների անվտանգության 

պաշտպանական կանոններ. տրամադրվել է Ուորդել Արմսթրոնգի կողմից: 
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Աղյուսակ 0.4 Նորմատիվ սահմանային դոզաներ 

 Նորմատիվ սահմանային դոզաներ, in μSv/year 

 Հայաստան United Kingdom/IFC 

Աշխատողներ 1 000 20 000 

Հանրություն -- 1 000 

 

ՄԹ-ի սահմանած մասնագիտական սահմանային  դոզան 20 000 μSv/տարի է, որն ըստ 

ՄՖԿ ՇՄԱԱ ուղեցույցի (2007) համընկնում է աշխատավայրում էֆեկտիվ սահմանային  

դոզայի հետ (միջինում 5 տարի անընդմեջ): Հայաստանի <<Իոնացնող ճառագայթման դեմ 

պաշտպանության և իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների անվտանգության մասին>> 

կանոններում1  նշվում է, որ բնական աղբյուրներից ճառագայթման մասնագիտական 

սահմանային դոզան հավասար է ՄԹ-ի հանրության ճառագայթման սահմանային 

դոզային (1000 μSv/yr), որին գումարվում է ստացված բնական ֆոնային դոզան, որի 

արժեքն է 2000 μSv/yr:  

Շինարարների հավանական ճառագայթման գնահատումն իրականացվել է հիմնվելով 

հողում և ապարներում ուրան 238-ի և թորիում 232-ի գրանցված առավելագույն 

ակտիվությունների վրա՝ ընդունելով այդ տարրերի նախնական չխաթարված, հողի տակ 

համասեռ, տարածական բաշխումը:   

Ապա ենթադրվել է, որ աշխատողները կմնան նյութերի ճառագայթման ներքո մեկ 

աշխատանքային տարի: Արդյունքները ցույց են տրված Աղյուսակ 6.18.5-ում:  Գնահատվել 

է 63,4 мSv / yr արդյունավետ դոզան (7.3 և 56.1 мSv Y-1 հողից և ապարներից 

համապատասխանաբար), որը բավականին ցածր է 20,000 мSv4՝ ՄԹ/ՄՖԿ-ի աշխատողի 

տարեկան արդյունավետ սահմանային դոզայից:  Հաշվարկված ճառագայթումը գտնվում է 

1000 мSv/yr դոզայի տիրույթում, որից բարձր պայմաններում լիարժեք կկիրառվեր ՄԹ 

իոնացնող Ճառագայթման կանոնակարգը 19995 (IRR99), և  ներկայումս գործող մեկ 

անգամյա ընդունման սահմանային դոզան 300 мSv / yr (Աղյուսակ ): 

 

Աղյուսակ 0.5: Արդյունավետ չափաբաժին  

Ծրագրի 

տարածք Նյութի 

տեսակ 

Հաշվարկված 

արդյունավետ 

չափաբաժին 

μSv/yr 

Միացյալ 

Թագավորություն 

/ IFC, 

μSv/yr 

Միացյալ 

Թագավորություն 

IRR 

μSv/yr 

Հող 7.3 -- -- 

Ապար 56.1 -- -- 

Ընդամենը 63.4 20 000 1 000 
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Օգտագործելով ICRP7 ներշնչման և կլանման դոզաների գործակիցները և ՄԹ Ազգային 

Ռադիոլոգիական պաշտպանության խորհրդի ստանդարտ կամ տրադիցիոն տվյալները՝ 

հողից առաջացած փոշու ներշնչման և կլանման գնահատված դոզան 23.8 мSv/yr է, իսկ 

ապարներից՝ 202 мSv/yr: Գումարային ներքին դոզան ունի հետևյալ պատկերը. 225.9 

мSv/yr և հիմնված է 2000 ժամյա աշխատանքային տարվա վրա: Գնահատված այս 

դոզաները զգալիորեն ցածր են միջազգային սահմանային դոզաներից4: 

 

Գնահատված մասնագիտական դոզաները զգալիորեն ցածր են աշխատողների (20,000 

мSv/yr) և բնակչության (1,000 мSv/yr) սահմանային դոզաներից:  Քանի որ բնակչության 

գնահատված պոտենցիալ դոզաներն ավելի ցածր են, քան շինարարության 

աշխատողներինը, դոզաների հետագա գնահատման անհրաժեշտություն չի ծագել և   

ենթադրվում է, որ հանրային դոզաները ուղեցույցային արժեքների շրջանակներում են4: 

 

Հանքավայրի շահագործման արդյունքում առաջացող փոշու ազդեցությունը գնահատվել է 

Բաժին 6.1-ում: Դոզաների գնահատումը ցույց է տալիս, որ Ամուլսարում հողում և 

ապարներում առկա ուրանի և թորիումի ՄԲ/ՄՖԿ սահմանային դոզաները հանքավայրի 

շահագործման արդյունքում չեն գերազանցվի: Այսպիսով, անկախ երթուղուց, փոշու մեջ 

ռադիոակտիվ տարրերի առկայության հետևանքով ոչ մի ազդեցություն մարդու կամ 

շրջակա միջավայրի ընկալիչների վրա չի սպասվում:  

 

 

Ռադոնի գնահատում  

Ռադոնի պարունակության որոշման նպատակով Գորայք, Սարավան, Սարալանջ և 

Գնդեվազ գյուղերում իրականացվել է տնային տնտեսությունների հետազոտություն: 

Չափումները կատարվել են 149 վայրերում, 2010թ. դեկտեմբերից մինչև 2011թ. մարտը 

ընկած ժամանակահատվածում, ամենացածր մթնոլորտային ճնշման պայմաններում, երբ 

ակնկալվում են ռադոնի ամենաբարձր կոնցենտրացիաներ: Ստացված արդյունքները 

խիստ տարբեր են եղել՝ սկսած 40-ից մինչև 620 Bq/m3 և հատկապես բարձր են եղել 

Գորայքում: Մոնիտորինգի կատարման վայրը և ստացված արդյունքների շարքը ցույց են 

տրվածՆկար 6.18.4-ում:   
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Նկար 0.4. Ռադոնի կոնցենտրացիաների արդյունքները Գորայքի, Սարավանի, Գնդեվազի և Սարալանջի շենքերում 
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Հայաստանում ռադոն գազի վերաբերյալ կանոնակարգեր չկան:  Այդ պատճառով,  

ռադոնի գնահատման համար հաշվի են առնվել միջազգայնորեն ընդունված ուղեցույցերը: 

Միացյալ Թագավորության ԱՊԳ-ն առաջարկում է տներում, որտեղ ռադոնի գազի միջին 

տարեկան կոնցենտրացիան մեկ խորանարդ մետրի հաշվով ավելի քան 200 Բեքերել է 

(Bq/m3), կրճատել ռադոնի մակարդակը: Ատոմային էներգիայի միջազգային 

գործակալությունը (ՄԱԳԱՏԷ) և Առողջապահության համաշխարհային 

կազմակերպությունը (ԱՀԿ) ճառագայթման անվտանգության հիմնական 

ստանդարտների շրջանակներում 200-600 Bq/m3 կիրառելի է համարում: Շենքերում կամ 

հանրակացարաններում ռադոնի գազի 200 Bq/m3 կոնցենտրացիան համարվում է 

ուղեցույցային կոնսերվատիվ շեմ: Միացյալ Թագավորությունում Իոնացնող 

ճառագայթման կանոնակարգը (ՄԹ IRR, 1999) պահանջում է աշխատանքի վայրում 

աշխատողներին պաշտպանելու նպատակով ձեռնարկել միջոցառումներ, եթե ռադոնի 

միջին կոնցենտրացիան գերազանցում է 400 Bq/m3-ը:  Ռադոնի համապատասխան 

ուղենիշ  արժեքներն ամփոփված են Ազյուսակ 6.18.6-ում:  

 

Աղյուսակ 0.6. Ռադոնի ուղեցույց 

 Ռադոնի ուղեցույց, Bq/m3 

 ՄԹ ԱՊՀ ԱՏԵՄԻԳ/ԱՀԿ ՄԹ ՌԻՃ 

Տուն 200 200-600 -- 

Աշխատանքի վայր --- --- 400 

 

Քանի որ Ծրագրի տեղամասում շենքեր չկան, հետևաբար ռադոնի չափելի 

կոնցենտրացիաներ ևս չկան: Այնումենայնիվ Գորայքում ռադոնի չափված 

կոնցենտրացիաները մի քանի շենքերում գերազանցել են 400 Bq/մ3, իսկ Գնդեվազում և 

Սարավանում` 200 Bq/մ-3 գործողության մակարդակը: Վատորակ շինարարությունը և 

ռադոն առաջացնող սուբստրատից էլ բարձր իրավիճակը կարող է հանգեցնել ռադոնի 

գազի վերոհիշյալ ուղեցույցային լոկալացված կոնցենտրացիաների գերազանցմանը:  

 

Թեպետ ռադոնի կոնցենտրացիան երկրաշարժերի հետ կապված սեյսմիկ ակտիվության 

հետ ուղղակիորեն համադրելի չէ, շահագրգիռ կողմերը մտահոգություն են արտահայտել, 

քանի որ Ծրագրի տարածքում պայթեցումները կարող են առաջացնել ռադոն գազի մեծ 

քանակությունների արտահոսք: Այս խնդիրը կարող է առաջանալ նախքան 

շինարարությունը, հանգեցնելով հողի ստորին շերտում ռադոնի ավելի ցածր  

կոնցենտրացիաների առաջացման, առանց կոնցենտրացիաների զգալի և  կարճաժամկետ 

բարձրացման կամ հավելյալ ճառագայթման4:  
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Ծրագրի արդյունքում աշխատողների առողջությանը ռադոնի գազից սպառնացող ռիսկը 

համարվում է աննշան և կարելի է հեշտությամբ խուսափել այդ ռիսկից Ծրագրի 

նախագծում և աշխատանքներում պաշտպանական միջոցառումների կիրառման 

միջոցով:  Ծրագրի շրջակայքի հողերում անասուններ արածեցնող հովիվները 

սովորաբար բնակվում են թույլ կառուցված բայց լավ օդափոխությամբ ժամանակավոր 

կացարաններում, որոնք չեն նպաստում ռադոնի գազի կուտակմանը. այդ պատճառով 

հովիվներին սպառնացող հնարավոր ազդեցությունը շատ քիչ է հավանական: Ծրագրի 

տարածքում այնպիսի պայթեցման հավանականությունը, որը կարողանա սեյսմիկ 

իրադարձության հանգեցնել, խիստ հեռահար է: Նույնիսկ եթե այդպիսի իրադարձություն 

տեղի ունենա,  ապա մոտակա համայնքը գտնվում է պայթյունի թրթռման ազդեցության 

սահմաններից դուրս, ուստի հավանականությունը, որ պայթյունը կարող է ազդել ռադոնի 

միգրացիայի վրա, անհավանական է: Ընդհանուր առմամբ, Ծրագրի հետևանքով ռադոնի 

պոտենցիալ ազդեցությունը ընկալիչների վրա համարվում է չնչին:  

 

Ջրային պաշարների գնահատում  

Տրոհման հետ զուգընթաց ռադիոակտիվ տարրերը կարող են արձակել ալֆա և բետտա 

մասնիկներ: Այս մասնիկների ակտիվությունը յուրաքանչյուր վարկյանում կարող է 

չափվել Բեքերելի օգնությամբ և որպես կանոն օգտագործվում է  բնական ջրերի  

ճառագայթային ակտիվության չափման նպատակով. ԱՀԿ խմելու ջրի վերահսկիչ 

մակարդակները 0.5 bq /լ - ի համախառն ալֆա ակտիվության համար և  1 bq/լ` 

համախառն բետա ակտիվության համար: Եթե այս երկու չափանիշներից ոչ մեկը չեն 

գերազանցվում, ապա անհատական դոզան (ԱԴ), որը հավասար է  0.1 mSv / տարի, (100 

μSv / տարի) նույնպես չի կարող գերազանցվել: ԱԴ-ն մարդու մարմնի ճառագայթման 

արդյունավետ դոզայի հաշվարկված չափն է, որը նա  կարող է ստանալ խմելու ջրի հետ: 

Արժեքները հիմնված են ռադիոլոգիական պաշտպանության միջազգային հանձնաժողովի 

(ՌՊՄՀ)` ՄԱԿ-ի ՄՌԶԳԿ չափորոշիչների վրա, քանի որ Հայաստանը չունի խմելու ջրի 

ԱԴչափանիշներ:  

 

Ստորերկրյա և / կամ մակերեսային ջրերի նմուշները վերցվել են ընտրանքային 

նմուշարկման կետերից Ամուլսարի մոտակայքում 2008 թ. և 2011թ. հուլիսից մինչև 2012թ. 

ապրիլ ամիսը և 2105թ: Նմուշների մեծամասնության արձանագրված մակարդակները 

չէին գերազանցում ՀԱԿ ուղենիշ արժեքները համախառն Ալֆա (0.5 bq / լ) և համախառն 

բետտա (1.0 bq/լ) մակարդակներում: Սակայն, 2012 թ. մարտին արձանագրվել է 

մակերևութային ջրի գերազանցումները համախառն ալֆայի  և բետտայի 

մակարդակներում 0.64 bq /լ (նմուշ DWJ-9) և 2.58 bq / լ (նմուշ DWJ-8) (տես Բաժին 4.9):  

 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 

Մայիս 2016թ 
Տարբերակ 10 Էջ 6.18. 63 

 

Մեղմացման միջոցառումներ 

Փոշի 

Ռադիոլոգիական գնահատման արդյունքները ցույց են տալիս, որ շրջակա համայնքների 

վրա ճառագայթային տեսանկյունից Ծրագրի գործողություններից  ոչ մի պոտենցիալ 

ազդեցություն չի ակնկալվում: Ենթադրվում է, որ Ծրագրի աշխատողների վրա 

պոտենցիալ ազդեցությունները  առնչվում են ստանդարտ ռիսկերի հետ, որոնք կապված 

են փոշու առաջացման հետ (Տես` բաժին 6.1) և սահմանափակվում են ներսից, փոշու 

առաջացման աղբյուրներից 1կմ շառավղով: Պոտենցիալ ֆուգիտիվ փոշու ազդեցությունը 

կմեղմացվի, ինչպես նկարագրված է Բաժին 6.6-ում: 

 

Ռադոն 

Հանքավայրի կառույցները պատշաճ կերպով օդափոխվելու են և ներառեն ռադոնի գազի 

հավանական կուտակումների  նվազեցման միջոցներ:  Ռադոնի նվազեցման միջոցները 

սովորաբար ներառում են գազի անթափանց մեմբրաններ, որոնք կանխելու են ռադոնի 

ներթափանցումը շենքեր,  կամ պոմպեր, որոնք նախատեսված են կուտակված ռադոնի 

հեռացման համար՝ կանխելու ռադոնի գազի առաջացումը: Քիչ հավանական է, որ 

պոմպեր հարկավոր լինեն հատկապես այնտեղ, որտեղ առկա են փոշու ակտիվ դուրս 

բերման համակարգեր, այդ պատճառով ռադոնի սովորական արգելապատնեշներ 

կտեղադրվեն բոլոր շենքերում:  Նպատակային  արգելապատնեշները ներառում են 300 μm 

(1200 մեծությամբ) պոլիէթիլենից (պոլիէթիլենային) շերտեր, հավաքովի զոդված  

արգելապատնեշներ կամ ինքնակարգավորվող կպչուն բիտումինապատ շերտեր: Ռադոնի 

կանխարգելիչների տեղադրումը վերահսկվելու է համապատասխան որակավորում 

ունեցող և փորձառու ինժեների կողմից, որը կհաստատի կարերի և  միացումների զոդման 

որակը:  

 

Պաշտպանության միջոցները վերահսկելու նպատակով նկուղներում, առաջին հարկերի 

փակ տարածքներում իրականացվելու է ռադոնի մոնիտորինգ:  Վերոհիշյալ 

պաշտպանական միջոցների ճիշտ տեղադրման դեպքում համարվում է, որ ծրագրի 

աշխատողներին սպառնացող ռադոնի ռիսկն աննշան է և հնարավոր է հասցնել չեզոքի:  

 

Գյուղական բնակավայրերում ռադոնի կոնցենտրացիաների բարձրացման պատճառները 

և չափը դեռևս ամբողջությամբ պարզ չէ, սակայն այս գործոնը առկա է գյուղերում և կապ 

չունի Ծրագրի գործողությունների հետ:  Շինարարական նյութերը, նախագիծը, 

օդափոխիչ համակարգերը բավականին մեծ ազդեցություն ունեն փակ տարածքներում 

ռադոնի կուտակման մակարդակների վրա:  
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Քանի որ հայտնի է, որ գյուղական բնակավայրերում ռադոնի կոնցենտրացիաները բարձր 

են, Լիդիանը կարող է իր համայնքների զարգացման ծրագրի շրջանակներում քննարկել 

գյուղերի և տեղական կառավարման մարմինների հետ համագործակցության հարցը` այս 

իրավիճակը մեղմացնելու նպատակով:  

 

Խմելու ջրի մոնիթորինգ 

Հանրության անդամների կողմից ոռոգման և խմելու նպատակով ջրի օգտագործումը 

տարբեր աղբյուրներից ուրվագծված է Բաժին 4.9-ում: Մակերևույթային ջրերում 

համախառն Ալֆա և Բետա կոնցենտրացիաների բարձրացման պատճառները և չափը 

պետք է որոշվեն Ծրագրի տարածքում մարդկանց կողմից օգտագործվող ջրի աղբյուրների 

հավելյալ  մոնիտորինգի միջոցով,  և պետք է վերահսկվեն շինարարությունից առաջ և 

դրանից հետո: 

  

Ազդեցություններն ամփոփ ներկայացված են Աղյուսակ Աղյուսակ 7-ում: 
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Աղյուսակ 0.7 Ամուլսար հանքավայրում մարդկային ընկալիչների վրա ռադիոնուկլիդների (փոշի և ռադոն) ազդեցության որակական գնահատումը  

Ճառագայթմա

ն տեսակը 

Ընկալիչ խումբ Ընկալիչի 

զգայունությ

ուն 

Ճառագայթման/ազդեց

ության տեսակ 

(ներքին/արտաքին) 

Ճառագայթման/ազդեցությ

ան 

հաճախականություն/տևող

ություն 

Ճառագայթման/ազդեց

ության հավանակա 

նություն 

Դոզաներ/հետևան

քների լրջության 

աստիճան 

Ֆուգիտիվ 

փոշու մեջ 

ռադիոնուկլիդ

ներ 

Աշխատողներ Բարձր Ներքին (ներշնչում) 
Սովորական/սահմանափա

կ տևողություն 

Ցածր-միջին 

(պատահական/շատ 

հազվադեպ-

պարբերական) 

Չնչին (ընդունված 

սահմանային 

դոզաների 

շրջանակում) 

Հանրություն 

(հովիվներ և/կամ 

գյուղացիներ) 

Բարձր Ներքին (ներշնչում) 
Հազվադեպ 

/սահմանափակ 
Շատ ցածր 

Չնչին (ընդունված 

սահմանային 

դոզաների 

շրջանակում) 

Ռադիոնուկլի

դներ ռադոնի 

գազի մեջ 

Աշխատողներ  

(ենթակառուցված

քներ և   

հանրակացարան

ներ) 

Բարձր Ներքին (ներշնչում) 
Պատահական/կարճ 

տևողություն 

Ցածր 

(պատահական/շատ 

հաճախակի) 

Փոքր/լոկալացված 

Հանրություն 

(հովիվներ և/կամ 

գյուղացիներ) 

Բարձր Ներքին (ներշնչում) 

Բացառիկ 

հանգամանքներում / 

սահմանափակ 

տևողություն 

Շատ ցածր  

(անհավանական) 

Չնչին-  փոքր 

/տեղայնացված 

Ռադիոնուկ-

լիդներ ջրում 

(փոշու 

միջոցով) 

Խմելու ջուր 

օգտագործողներ 
Բարձր Չկա 

Պատահական/Սահմանա

փակ ազդեցություն 

Ցածր 

(պատահական/շատ 

հազվադեպ ) 

Փոքր/ 

տեղայնացված 
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Սննդային շղթայի ռիսկեր 

Ներածություն 

 

Գնահատումն իրականացվել է ի պատասխան շահագրգիռ կողմերի մտահոգությունների ՝ 

կապված հանքավայրի մոտակայքում առաջարկված տարածքում խոշոր եղջերավոր 

անասուններ արածեցնող հովիվների առողջության վրա Ամուլսար ծրագրի 

գործունեության արդյունքում առաջացած փոշու հնարավոր ազդեցությունների հետ: 

Հովիվներին և նրանց անասուններին մետաղներով աղտոտված փոշու ընդունումից 

սպառնացող ռիսկերի քանակական գնահատումը ներկայացված է այստեղ: Ծիրանի 

այգիների միջոցով հնարավոր կլանման գնահատումը կձեռնարկվի շինարարության 

փուլում: 

 

Մարդու առողջությանը սպառնացող ռիսկերի գնահատման նպատակն է պարզել, թե 

արդյոք ուղղակի կամ անուղղակի ազդեցության ուղիներով փոշու մեջ առկա մետաղները 

համարվում են մարդու առողջությանը սպառնացող ընդունելի ռիսկ:  Խոշոր եղջերավոր 

անասունների առողջությանը փոշու մեջ ծանր մետաղների առկայության հետևանքով 

սպառնացող ռիսկերը նույնպես գնահատվել են:  

 

 

Հանքավայրի փոշու կազմը և տարածումը  

Առաջարկվող Ամուլսար հանքավայրի ենթակառուցվածքների առաջնային տարրերից 

առաջացող փոշու կազմը գնահատվել է հիմք ընդունելով առաջարկվող ծրագրից 20000 

ապարների և ավելի քան 50000 դատարկ ապարների նմուշների քիմիական անալիզը: 

Ապարների և դատարկ ապարների համար հաշվարկված փոշու միջին կազմը ցույց է 

տրված Աղյուսակ 6.18.8-ում: 

 

Փոշու տարածումը և բաշխվածությունը հանքավայրի շրջակա տարածքում 

կանխատեսվել է  արտադրական հանգույցների շրջակայքում և բնակավայրերի վրա 

փոշու ցրման մոդելավորման միջոցով (Բաժին 6.6):  Տվյալները ցույց են տվել, որ փոշու 

առավելագույն նստեցման մակարդակը` սկզբնաղբյուրից 815մ բարձրության վրա 

կազմում էր մոտավորապես օրական  133 մգ/մ2, իսկ ամենակարևոր կետից 1կմ 

բարձրության վրա, քամու ուղղությանը հակառակ, փոշու մասնիկների 

կոնցենտրացիաները նվազում էին, հասնելով չնչին չափերի:    Փոշու նստեցման չափի 

հաշվարկը շահագործվող բացահանքի, ջարդիչ կայանի,   մերձատար ճանապարհների, 

ԿՏՀ-ի և դատարկ ապարների լցակույտի շրջակայքում պատկերված է Բաժին 6.6 և Նկար 
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6.18.5-ում: Հիմնականում փոշին կցրվի տեղափոխման ճանապարհների, բացահանքի, 

ջարդիչ կայանի և բեռնատարերի բեռնաթափման հրապարակի շրջակայքում:  

 

 

Աղյուսակ 0.8. Փոշու կազմի ամփոփ նկարագիրը 

Փոշու արտանետումներ Դատարկ 

ապարներ 

Հանքաքար  

Փոշու 

արտանետումներում 

առկա մետաղների 

կոնցենտրացիաները 

Au ppm 0.05 1.02 

Ag ppm 1.63 4.29 

As ppm 115.02 320.06 

Cd ppm 0.27 0.26 

Cr ppm 25.41 25.08 

Ni ppm 6.41 5.88 

Pb ppm 125.73 240.72 

S % 1.57 0.78 

Sb ppm 36.65 145.37 

Th ppm 16.43 12.34 

U ppm 5.31 5.47 

Zn ppm 16.62 12.63 
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Հողում փոշու հետ միախառնման արդյունքում մետաղների կոնցենտրացիաների 
հաշվարկ  

Խելամիտ կլինի ենթադրել, որ քամու և անձրևների արդյունքում հանքավայրի 

շրջակայքում ցրվող փոշին միախառնվելու է հողաշերտի վերին մի քանի սանտիմետրերի 

հետ: Սույն գնահատման իրականացման նպատակով համարվել է, որ այդ գործընթացը 

կարող է տեղի ունենալ հողի 2սմ խորության սահմաններում. փոշու ցրումը 1մգ/մ2/օր –ից 

բարձր արագությամբ գործող կոմունալ տնտեսություններից 1 կմ–ի վրա գտնվող 

տարածքի վրա հանքի շահագործման ընթացքում: Սույն տեղեկատվությունը 

ներկայացված է WAI (2012) կողմից: Հանքի 1 կմ-ի շրջանակներում հողի վերին շերտում  

մետաղների առավելագույն կոնցենտրացիաները որոշվել են յուրաքանչյուր կոնկրետ 

տարածքում հողում մետաղների կոնցենտրացիաների  հաշվարկի միջոցով, որի համար 

փոշու ցրման արագությունը հաշվարկվել է (Նկար 6.6.3) հետևյալ կերպ. 

𝐶𝑓 =
𝐷𝑀𝐿

𝐷𝑇𝐿 + 𝜌𝑡𝐴
 

 

Որտեղ Cf-ը  (մգ/կգ) հողում մետաղների վերջնական կոնցենտրացիան է հանքավայրում 

հանքարդյունաբերական գործունեության ավարտից հետո,  DM-ն 

հանքարդյունաբերական գործունեության ընթացքում կոնկրետ տարածքի համար 

գրամներով հաշվարկված  մետաղների ցրման արագությունն է (գ/օր), DT-ն  

հանքարդյունաբերական գործունեության ընթացքում կոնկրետ տարածքի համար 

կիլոգրամներով հաշվարկված մետաղների ցրման արագությունն է (կգ/օր), L-ն 

հանքարդյունաբերական գործունեության տևողությունն է  (օրեր), A-ն  

հանքարդյունաբերական գործունեության  տարածքն է (մ2), t-ն հողի այն խորությունն է, 

որի շրջանակներում տեղի է ունենում փոշու հետ խառնումը (մ) և ρ-ն հողի կշիռն է չոր 

վիճակում, որում տեղի է ունենում փոշու հետ խառնումը (կգ/մ3): 1կմ գոտու 

շրջանակներում տարածականորեն միջինացված հողում մետաղների 

կոնցենտրացիաները ցույց են տրված Աղյուսակ 6.18.9 -ում: 

 

 

Աղյուսակ 0.9: Հողի կշռված միջին կոնցենտրացիան (մգ/կգ) 
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0.01 0.066 4.75 0.01 0.63 0.16 3.92 311.17 1.96 0.36 0.13 0.39 
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Խոշոր եղջերավոր անասուններին փոշու մեջ պարունակվող մետաղներից սպառնացող 
ռիսկ 

Մեթոդաբանություն  

Խոշոր եղջերավոր անասուններին սպառնացող ռիսկերի գնահատումն իրականացվել է 

հողի մակերեսային շերտում մետաղների կոնցենտրացիան բնապահպանական 

գնահատման արժեքների հետ համեմատության միջոցով, որոնց սկզբնաղբյուրները 

նշված են ստորև. 

 

 ԱՄՆ Շրջակա Միջավայրի Պահպանության Գործակալություն (ԱՄՆ ՇՄՊԳ), Հողի 

էկոլոգիական գնահատման մակարդակներ (http://www.epa.gov/ecotox/ecossl/), 

որոնք օգտագործվել են 2012թ. հուլիսի 24-ին    

 

 Անգլիայի և Ուելսի շրջակա միջավայրի պաշտպանության  գործակալություն 

(ՇՄԳ), Հողի էկոլոգիական գնահատման արժեքներ:  

 

Արդյունքներ 

Մետաղներից ոչ մեկի կոնցենտրացիան չի գերազանցում ԱՄՆ ՇՄՊԳ կամ ՇՄԳ 

բնապահպանական գնահատման արժեքները: Հիմնվելով վերոհիշյալ 1-ին աստիճանի 

գնահատման վրա, հողում մետաղների կոնցենտրացիան անընդունելի ռիսկ չի 

համարվում խոշոր եղջերավոր անասունների առողջության համար:  

 

Ազդեցության ուղղակի աղբյուրներից մարդու առողջությանը սպառնացող ռիսկեր  

Մեթոդաբանություն  

Ազդեցության ուղղակի աղբյուրներից մարդու առողջությանը սպառնացող ռիսկերի 

գնահատումը, ինչպիսիք են հողի և փոշու կլանումը, մաշկային կոնտակտը հողի հետ և 

փոշու ներշնչումը, իրականացվել է հողի մակերեսային շերտում մետաղների 

կոնցենտրացիաների և առողջապահական գնահատման հաստատուն արժեքների 

համեմատությամբ: Նաև հաշվի են առնվել բնակելի կառուցապատման տարածքների 

սցենարները, որոնց սկզբնաղբյուրները նշված են ստորև. 

 ԱՄՆ ՇՄՊԳ ռեգիոնալ գնահատման մակարդակների տվյալների բազա 

(http://www.epa.gov/region9/superfund/prg/), վերջին թարմացումը կատարվել է 

2012թ. մայիսին և օգտագործվել է 2012թ. հուլիսի 24-ին, ՇՄԳ  Հողի ուղեցույցային 

արժեքներ, և Ընդհանուր գնահատման չափանիշների, որոնք մշակել են ՇՄԳ 

հրապարակած մոտեցման և ծրագրային ապահովման օգտագործմամբ:  

 

 

http://www.epa.gov/ecotox/ecossl/
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Արդյունքներ 

Բացառությամբ  մկնդեղի կոնցենտրացիաների, հողում մետաղների 

կոնցենտրացիաներից ոչ մեկը չի գերազանցում բնակելի գոտիների սցենարների ԱՄՆ 

ՇՄՊԳ-ի  հրատարակած կամ ՇՄԳ-ի գնահատման արժեքները: Մկնդեղի 4,81 մգ/կգ 

կոնցենտրացիան գերազանցում է ԱՄՆ ՇՄՊԳ-ի 0,39 մգ/կգ գնահատած արժեքը, սակայն 

ցածր է ՇՄԳ 32 մգ/կգ գնահատման արժեքից: Բնակելի տարածքների համար 

գնահատման արժեքների օգտագործումը համարվում է  կոնսերվատիվ մոտեցում, քանի 

որ, օրինակ ըստ բնակելի տարածքների սցենարի, հաշվարկը կատարվում է  365 

օրերի/տարի և 6 տարեկան երեխայի համար: Սույն ուսումնասիրության շրջանակներում 

մկնդեղի 4,81 մգ/կգ կոնցենտրացիան հողում հողօգտագործման տեսանկյունից չի 

համարվում մարդու առողջությանը սպառնացող անընդունելի ռիսկ: Այնումենայնիվ, 

մկնդեղը ընտրվել է բազմակողմանի մոտեցման օգտագործմամբ հետագա գնահատման 

նպատակով, որը քննարկվում է ստորև:  

 

 

Ազդեցության բազմակի աղբյուրներից մարդու առողջությանը սպառնացող ռիսկեր  

Մեթոդաբանություն  

Ազդեցության բազմակի աղբյուրների մոտեցման  օգտագործմամբ հետագա գնահատման 

նպատակով ընտրվել են չորս մետաղներ (մկնդեղ, ծարիր, կապար, եռավալենտ քրոմ): 

Ինչպես ամփոփ ներկայացված է Հավելված 1-ում, այս մետաղներն ընտրվել են հիմնվելով 

դրանց թունավորության և հողում կոնցենտրացիայի վրա: Ազդեցության բազմակի 

աղբյուրների գնահատման մեջ հաշվի են առնվել ազդեցության հետևյալ անուղղակի 

աղբյուրները. 

 Վերգետնյա բույսերի կողմից մետաղների կլանումը հողից, որոնցով սնվում են 

խոշոր եղջերավոր անասունները, 

 Գյուղաբնակ չափահասների և երեխաների կողմից մետաղների կլանում 

աղտոտված վերգետնյա բուսականությամբ սնված խոշոր եղջերավոր 

անասունների մսի օգտագործման արդյունքում, 

 Գյուղաբնակ չափահասների և երեխաների կողմից մետաղների կլանում 

աղտոտված վերգետնյա բուսականությամբ սնված խոշոր եղջրավոր անասունների 

կաթի օգտագործման արդյունքում,  

 Գյուղաբնակ չափահասների և երեխաների կողմից մետաղների կլանումը  հողի 

պատահական կլանման միջոցով ևս ներառվել է բազմակի աղբյուրների 

գնահատման մեջ` ապահովելու ազդեցության ենթարկման հաստատուն 

գնահատում:  
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Ըստ ազդեցության բազմակի աղբյուրների ՄԱՌԳ կանխատեսվում է հողում 

աղտոտիչների խրոնիկ ազդեցություն: Մոդելավորման իրականացման մեթոդոլոգիան 

միջազգայնորեն ճանաչված վտանգավոր թափոնների այրման կայանների համար ՄԱՌԳ 

կանոնակարգի կիրառումն է (ՄԱՌԳԿ), որը հրատարակվել է ԱՄՆ ՇՄՊԳ կողմից 2005թ. 

(ԱՄՆ ՇՄՊԳ ՄԱՌԳԿ, 2005): ՄԱՌԳԿ վերանայվել է ԱՄՆ ՇՄՊԳ 58 փորձագետների, 18 

այլ պետական փորձագետների և 9 այլ գիտական գործընկերների կողմից:  

 

Ազդեցության բազմակի աղբյուրների գնահատումը կանխատեսում է յուրաքանչյուր 

ազդեցության աղբյուրից յուրաքանչյուր մետաղի ընդհանուր օրական  կլանումը: 

Կանխատեսված ազդեցության մակարդակների գնահատման նպատակով օգտագործվում 

են թունաբանական կամ առողջապահական արժեքներ: ՄԱՌԳԿ-ում օգտագործվող  

թունաբանական արժեքները վերցվել են ԱՄՆ ՇՄՊԳ ռեգիոնալ գնահատման 

մակարդակների տվյալների բազայից, որոնք ներառում են հղումային դոզաները (RfD 

ներքին ընդունում) և կոնցերոգենության կորի գործոնները (CSF ներքին ընդունում): 

 

 

Արդյունքներ 

Ոչ քաղցկեղածին տարրերից  (ծարիր, կապար և եռավալենտ քրոմ) սպառնացող ռիսկը 

գնահատվել է վտանգավորության ցուցիչի ստացման միջոցով (ՎՑ): ՎՑ-ը որոշվում է 

յուրաքանչյուր մետաղի համար և իրենից ներկայացնում է կոնկրետ մետաղի ընդհանուր 

օրական ազդեցության համադրությունը կոնկրետ մետաղի թունաբանական արժեքի հետ: 

Մարդու առողջության համար անընդունելի ռիսկի հավանականությունը բարձրանում է 

այն դեպքում, եթե ՎՑ-ն մեծ է 1-ից և հակառակ, ռիսկը համարվում է ընդունելի այն 

դեպքում, երբ ՎՑ-ն փոքր է 1-ից: Ազդեցության բազմակի աղբյուրների գնահատման 

սցենարների արդյունքում ստացված ամենաբարձր ՎՑ-ն եղել է ծարիրի ազդեցությանը 

ենթարկված գյուղաբնակ մեծահասակը, որի ՎՑ-ն եղել է 0.161:  

 

Քաղցկեղածին տարրերի  (մկնդեղ) ռիսկի գնահատումը ներկայացված է աստիճանական 

հավանականության միջոցով, ըստ որի ենթադրվում է, որը անձի օրգանիզմում 

կզարգանա քաղցկեղ`որևէ քիմիական քաղցկեղածին տարրի որոշակի ազդեցության 

ենթարկվելու հետևանքով՝ ողջ կյանքի ընթացքում: Քաղցկեղի ռիսկային արժեքների 

գերազանցումը 1 x 10-6 և 1 x 10-4 միջև սովորաբար համարվում է ընդունելի ԱՄՆ ՇՄՊԳ-ի 

կողմից: Կանխատեսված քաղցկեղի ռիսկային արժեքների գերազանցումն ըստ մկնդեղի 

ազդեցության բազմակի աղբյուրների գնահատման սցենարի ևս այս տիրույթում է 

գտնվում`  5.53 x 10-5 և9.65 x 10-5:  
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Հիմնվելով ազդեցության մոդելավորված սցենարների վրա, հողում մետաղների 

կոնցենտրացիաները ուսումնասիրվող տարածքում հայտնաբերված ընկալիչների 

(գյուղաբնակ երեխա կամ չափահաս) համար անընդունելի ռիսկ չեն հանդիսանում: 

 

Եզրակացություններ 

Հիմնվելով մարդու առողջության և էկոլոգիական (խոշոր եղջերավոր անասուններ) 

ռիսկերի գնահատման արդյունքների վրա, աննշան ռիսկեր են ի հայտ եկել արածող 

անասունների կամ հովիվների մոտ, ովքեր աշխատում են Ծրագրի տարածքին մոտ:  

Հետագա ուսումնասիրություները կավարտվեն և կբացահայտեն ծիրանի այգիների հետ 

կապված ազդեցությունները, որոնք, սակայն, սպասվում է, որ աննշան կլինեն: 

 

Երկրաշարժերի և պայթեցումների անվտանգության հետ կապված ռիսկեր   

Երկրաշարժերի ազդեցության գնահատում  

Ծրագրի տարածքը գտնվում է սեյսմիկ ակտիվ գոտում, որը պատմականորեն հայտնի է իր 

երկրաշարժներով: Պոտենցիալ ակտիվ արտանետումների համակարգեր են 

հայտնաբերվել տարածքի շուրջը, որոնք կարող են խթանել այդ երկրաշարժերը, այդ 

պատճառով Ծրագրի համար կատարվել է Սեյսմիկ վտանգի հավանականության 

հետազոտություն (ՍՎՀՀ) (տես Բաժին 4.6):      

 

Երկրաշարժերի հիմնական ազդեցությունը Ծրագրի կառույցների վրա առաջանում է 

ապարի և հողի մակերևույթով սեյսմիկ ալիքների տարածման ժամանակ: Այս ալիքները 

կարող են դեֆորմացնել փխրուն նյութերը, ինչպիսիք են դատարկ ապարների լցակույտի 

տեղամասն ու տարրալվացման հրապարակները և նվազեցնել թեք պրոֆիլների 

կայունությունը` ստատիկ վիճակից փոխակերպելով դինամիկ լարված վիճակի: Այսպիսի 

դեֆորմացիան և լարումը կարող է առաջացնել տեղամասերի և այլ հարմարությունների 

անկայունություն և անսարքություն:     

 

Պատմականորեն եկած սեյսմիկ և երկրաբանական առանձնահատկությունները 

օգտագործվել են ՍՎՀՀ-ում` որոշելու խզումային խախտումների պոտենցիալ 

գործունեությունը, որը կարող է առաջ բերել երկրաշարժեր: Սա հնարավորություն է տվել 

հաշվարկել Գրունտի առավելագույն արագացումը բացահանքի, ջարդիչ կայանի, 

դատարկ ապարների լցակույտի և կույտային տարրալվացման հարթակի մոտ:   

 

Ուսումնասիրվել են դատարկ ապարների լցակույտի տեղամասը (ԴԱԼ) և կույտային 

տարրալվացման հարթակը (ԿՏՀ) ` որոշելու նրանց կայունության աստիճանը թե նորմալ 

ստատիկ վիճակում, թե լարված` Գրունտի առավելագույն արագացման արդյունքում 
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(ԳԱԱ), որը հաշվարկել են ՍՎՀՀ-ում:  Նրանց շահագործման ժամանակահատվածը 

գնահատելիս  օգտագործվել է  Շահագործման ժամանակ հաշվարկված երկրաշարժը 

(ՇՀԵ)`  50 տարում 10%  գերազանցման հավանականությամբ (համապատասխանում է 

475 տարվա կրկնման պարբերությանը): Գնահատվել է այս կառույցների  շահագործման 

ավարտի փուլը՝ օգտագործելով հաշվարկային 

առավելագույն  նախագծային  երկրաշարժ  (ԱՆԵ) 50 տարում 2%  գերազանցման 

հավանականությամբ (համապատասխանում է 2475 տարվա կրկնման պարբերությանը): 

    

Լանջերը նախագծվել են համաձայն ընդունված ճարտարագիտական նորմերի,  որի  

արդյունքոմ երկրաշարժերի հետևանքով առաջացած ԳԱԱ-ի 

լարումից  նրանք  պահպանում են  իրենց  կայունությունը:  

 

Շենքերի մեծամասնությունը Ջերմուկ քաղաքում կառուցվել են նախքան ՀՀ Սեյսմիկ 

օրենսգրքի կիրառումտը: Կառուցվածքային համապատասխանությունը սույն օրենսգրքին 

գնահատվում է որպես  բնակեցման ընտրության գործընթացի մաս շինարարության և 

շահագործման համար:   

  

Անվտանգությունը սեյսմիկ ակտիվ գոտում պայթեցումների ժամանակ   

 

Պայթեցման տեխնոլոգիաներն ու տեխնիկան հազվադեպ են ավելի մեծ էներգիայի 

անջատման աղբյուր հանդիսանում, քան բնական երկրաշարժերը: Չնայած դրան, 

կախված շրջանից, հնարավոր է, որ սեյսմիկ էներգիան պայթեցումների հետևանքով մի 

քանի անգամ մեծ լինի, քան բնական երկրաշարժերի հետևանքով անջատված էներգիան:  

 

Այսպիսով, պայթեցման սեյսմիկ ազդեցությունը կանխելու համար, նախատեսվում է 

մշակել Պայթեցումների վերահսկման կանոնակարգ, որը հնարավորություն կտա 

գնահատել  հաջորդական պայթեցումների մեթոդը: Պայթեցումների հետևանքով 

անջատված էներգիան վերահսկելու համար,  կքննարկվի պայթեցումների տարածական 

բաշխումը, կհաշվարկվի պայթուցիկների սպառումը, կգնահատվի կարճատև 

ընդմիջումներով զանգվածային պայթեցումների տեխնոլոգիան: Կարճատև 

ընդմիջումներով պայթեցումների տեխնոլոգիան մեծացնում է ապարի 

մասնատումը/տրոհումը, կանխում է ապարի տրոհված մասնիկների տարածումը ջարդիչ 

կայանի տարածքից դուրս, ապահովում ապարի տրոհված մասնիկների տեղայնացումը, և 

նվազեցնում պայթեցման սեյսմիկ ազդեցությունը: Սեյսմիկ գոտիները պայթեցումների 

ժամանակ դասակարգվում են ըստ սեյսմիկ էներգիայի անջատման չափի և մեծության: 

Սա արվում է, որպեսզի ապահովվի, որ պայթեցման ուժը չգերազանցի տվյալ սեյսմիկ 
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գոտու թույլատրելի պարամետրերը:   

 

 

6.18.12 Առողջության սոցիալական դետերմինանտներ 

Ծրագրային գործունեության ազդեցությունը առողջության սոցիալական 

դետերմինանտների վրա  

Սույն Ծրագրին վերաբերող առողջության հիմնական սոցիալական դետերմինանտներն 

են զբաղվածությունն ու համայնքների տնտեսական զարգացումը, ինչպես նաև դրանց 

հետ կապված բարեկեցությունը, ապրելակերպն ու անհավասարությունը, սոցիալական 

խմբերի փոփոխություններն ու ծրագրից ունեցած ակնկալիքները:  Այս թեմաները 

արծարծվում են սոցիալական ազդեցության գնահատման մեջ 6.13, 6.14 և  6.15 

Բաժիններում, սակայն առողջության հետ կապված որոշակի խնդիրներ ներկայացված են 

ստորև. 

 
 
Առողջության սոցիալական դետերմինանտների պոտենցիալ ազդեցությունը  

Ակնկալվում է, որ համայնքի զբաղվածությամբ և տնտեսական զարգացմամբ 

պայմանավորված ազդեցությունները կլինեն միջին տևողության, դուրս չեն գա 

ուսումնասիրվող տարածքի սահմաններից և որոշ դրական ազդեցություն կունենան 

առողջության վրա: Հնարավոր է, որ առողջության վրա այդ հետևանքները ի հայտ կգան՝ 

որպես ընդհանուր առմամբ առողջության վրա չափավոր դրական  ազդեցության 

դրսևորում:  Ակնկալվում է, որ այդ ազդեցությունները կսկսվեն շինարարական փուլում և 

կշարունակվեն ծրագրի շահագործման ընթացքում: Հավանաբար ամենամեծ օգուտը 

սրանից կքաղեն  Ջերմուկի, Գնդեվազի, Սավավանի և Գորայքի, համայնքները: Առանց 

մեղմացման հատուկ միջոցառումների, տղամարդիկ ավելի շատ կօգտվեն այդ 

ազդեցություններից, քան կանայք:  

 

Այդ հավանական դրական ազդեցությունը առավելագույնի հասցնելու համար, ՊԱՀ-ներին 

հարկավոր կլինի համախմբվել և արդյունավետորեն աջակցել այդ 

նախաձեռնություններին մարզային և տեղի իշխանությունների աջակցությամբ:  

Պոտենցիալ դրական ազդեցությունների մեծացման արդյունքում կբարձրանա մարդկանց 

կենսամակարդակը, կբարելավվեն բարեկեցության մասին մարդկանց 

պատկերացումները, որը իր հերթին հնարավորություն կտա համայնքում ունենալ 

տարբեր ծառայություններ (օրինակ` առողջապահական), որն էլ կնպաստի կյանքի որակի 

բարելավմանը և բնակչություն մեջ կզարգացնի բուժօգնության դիմելու մշակույթ կամ 

սովորություն:  Պոտենցիալ դրական ազդեցությունները հետևալն են. 
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 Չնայած Ծրագիրը չի համարվի խոշոր գործատու, այնուամենայնիվ, այն 

աշխատանքի հնարավորություն կընձեռի համայնքի որոշ անդամներին: 

Զբաղվածությունը խթանելու և Ծրագրի գործունեության հետ կապված 

աշխատանքների մեջ համայնքի բնակիչների ներգրավման հավանականությունը 

բարձրացնելու նկապատակով` Ծրագրի շրջանակներում նրանց համար 

կիրականացվեն համապատախան կրթական ծրագրեր: Գենդերային 

հավասարությանը նպաստելու և հնարավոր ազդեցությունները տեղի կանանց 

վրա նվազեցնելու նպատակով, վերջիններս պետք է ընդգրկվեն այդ 

վերապատրաստման ծրագրերում ՝ հաշվի առնելով նրանց հնարավոր ընդունումը 

աշխատանքի: 

 Հնարավոր է, որ Ծրագիրը տարածքում խթանի տնտեսության աճ,   

մատակարարման ոլորտի և ծառայությունների մատուցման ոլորտներում 

մասնագիտացած տարբեր ընկերությունների կողմից հետաքրքրություն 

առաջացնելով դեպի ուսումնասիրվող տարածքը: Հետագա տնտեսական աճը 

կարող է խթանել ներդրումների և հետագա հնարավորությունների զարգացմանը  

համայնքում և նույնիսկ հետաքրքրել դոնորներին` ֆինանսավորելու համար, 

ինչպես նաև մեծացնել կառավարության ներդրումները:  Գենդերային 

հավասարությունը համարվում է տնտեսական զարգացման ծրագրերի մի մաս:  

 Ծառայությունների բարելավման արդյունքում կավելանա ելումուտը 

ուսումնասիրվող տարածք, որն էլ իր հերթին կարող է խթանել զբոսաշրջության 

զարգացմանը և նույնիսկ երկրորդական բիզնեսի ստեղծմանը:  

 

Առողջության վրա մի շարք սոցիալական դետերմինանտների հնարավոր բացասական 

ազդեցությունը կարող է անուղղակի կերպով կապված լինել Ծրագրի հետ, ներառյալ.  

 

 Հնարավոր ազդեցություն սոցիալական համախմբվածության վրա, սոցիալական 

այնպիսի հարցերի վերհանում, ինչպիսիք են ընտանիքի կառուցվածքի խախտում 

հանցագործությունները, ընտանեկան բռնությունը, տարածք ներգաղթող անձանց 

կողմից (աշխատուժի և աշխատանք փնտրող միգրանտների) թմրանյութերի 

չարաշահումը, տնտեսական վիճակի փոփոխությունը և բնակչության փոփոխվող 

կազմը:    

 Ծրագրից օգուտների չարդարացած ակնկալիքները`  կապված աշխատանքի, 

տնտեսական շահի և կյանքի որակի բարելավման հետ: 
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Առողջության սոցիալական դետերմինանտների վրա ազդեցության մեղմացմանն ու 

նվազեցմանը ուղղված միջոցառումներ  

Ծրագրի ազդեցության մեղմացումը 

 

 Մեղմացմանն ուղղված միջոցառումները նկարագրված են ՇՄԱԳ-ում, հատկապես 

ընդգծելով տեղական տնտեսության զարգացման հնարավորությունները, որի 

արդյունքում կարող է բարելավվել կյանքի որակը և ՊԱՀ-ների կողմից 

բարեկեցության մասին ունեցած ընկալումները:   

 Կարևոր կլինի համայնքի համար մշակել արդյունավետ հաղորդակցության 

ռազմավարություն, որը հնարավորություն կտա վերահսկել ակնկալիքները և 

Ծրագրի ազդեցության մասին տեղի բնակիչների պատկերացումները: 

 

Սոցիալական զարգացման վրա ազդեցության մեղմացումն ու վերահսկումը  

 Նպաստել ՊԱՀ-ներում համայնքի համախմբվածությանը, որպեսզի նրանք 

սեփական ուժերով կարողանան հաղթահարել սոցիալական արատները: Սա 

կարող է ներառել առողջ ապրելակերպի զարգացում, սպորտային 

միջոցառումների կազմակերպում և այլն: 

 

Մնացորդային ազդեցություն առողջության սոցիալական դետերմինանտների վրա  

Ակնկալվում է, որ եթե Ծրագրի տարածքում ավելի լավ վերահսկվեն առողջության 

սոցիալական դետերմինանտները, ապա մնացորդային օգուտները պետք է խթանվեն 

դարձնելով դրանք չափավոր դրական, բայց երկարաժամկետ կտրվածքով:    

 

6.18.13 Առողջապահական մշակույթի և բուժօգնության դիմելու մշակույթ  

Ծրագրային գործունեության ազդեցությունը առողջապահական մշակույթի վրա  

 

Մարդկանց` բժշկական ծառայություններից օգտվելու մշակույթը կախված է տեղի 

առողջապահական ծառայությունների մատչելիությունից ու ադեկվատ լինելուց: 

Ծրագիրը չի կարող բացասական ազդեցություն ունենալ տեղի առողջապահական 

ծառայությունների ենթակառուցվածքի կամ ծրագրերի վրա: Ընդհակառակը, այն կարող է 

նպաստել առողջապահական ծառայությունների մատուցման մեխանիզմների 

բարելավմանը ուսումնասիրության տարածքում: Բուժօգնության դիմելու մշակույթի 

բարելավման և ավանդական բժշկության (ԱԲ) կարևորության շնորհիվ, քիչ հավանական 

է, որ Ծրագրի գործունեությունը զգալի անուղղակի ազդեցություն ունենա համայնքի` 

բուժօգնության դիմելու մշակույթի վրա: Եվ այնուամենայնիվ, հաշվի են առնվել հետևյալ 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 

Մայիս 2016թ. 
Տարբերակ 10 Էջ 6.18.77 

 

հնարավոր ազդեցությունները.  

 Սա գնահատվում է, որպես էկոհամակարգի ազդեցության գնահատման մաս 

Գլուխ 6.19-ում: 

 Ծրագրի հնարավոր դրական ազդեցությունը կարող է լինել առողջապահության 

ոլորտի ծառայությունների որակի անուղղակի բարելավումը, որի արդյունքում 

բնակչության շրջանում կձևավորվի բուժօգնությանը դիմելու մշակույթ, ինչպես 

նաև կնպաստի հիվանդությունների կանխարգելմանն ու վերահսկմանը: Դժվար է 

սա կանխատեսել կամ հաշվարկել:   

 

Հնարավոր ազդեցություն առողջապահական մշակույթի խնդիրների վրա  

Ակնկալվում է, որ առողջապահական մշակույթի վրա ազդեցությունները կզգացվեն 

երկար ժամանակահատվածում, չեն դուրս գա ուսումնասիրվող տարածքի սահմաններից 

և չեն ունենա որևէ զգալի ազդեցություն առողջության վրա` ի համեմատ նախնական 

վիճակի, երբ ծրագիրը դեռ չէր սկսվել: Առողջության վրա հետևանքները քիչ հավանական 

են, ինչը կդիտվի որպես   առողջության վրա ընդհանուր առմամբ փոքր բացասական 

ազդեցության դրսևորում:  

 

Այդ ազդեցությունները անկանխատեսելի են, կարող են ի հայտ գալ Ծրագրի շրջանի 

ցանկացած փուլում, և ազդել Գնդեվազի, Գորայքի/Սարավանի և Ջերմուկի ՊԱՀ-ների 

վրա: Գենդերային խմբերի վրա առանձին ազդեցություն չի ակնկալվում: 

 

Առողջապահական մշակույթի հարցերի վրա ազդեցության մեղմացմանն ուղղված 

միջոցառումներ  

Այս ազդեցությունը համարվում է փոքր և չի ենթադրում մեղմացմանն ուղղված 

լայնածավալ միջոցառումներ, բացի Ծրագրի այն տեղանքի գնահատումը, որտեղից 

համայնքի բնակիչները հավաքում են բուժիչ խոտաբույսեր բժշկական նպատակներով 

օգտագործելու համար:  Առողջապահական համակարգերի զարգացումը` բնակիչների 

մոտ  բուժօգնությանը դիմելու  մշակույթը զարգացնելու նպատակով, որի դեպքում նրանց 

կտրամադրվեն մատչելի բժշկական ծառայություններ,  սոցիալական զարգացմանն 

ուղղված կարևոր նախաձեռնություն կլինի, որը ընդհանուր առմամբ առողջության վրա 

դրական ազդեցություն կունենա:    
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Առողջապահական մշակույթի վրա մնացորդային ազդեցություններ  

Թե կարճաժամկետ, թե երկարաժամկետ մնացորդային ազդեցությունները 

առողջապահական մշակույթի վրա աննշան են, սակայն եթե իրականացվեն սոցիալական 

զարգացմանն ուղղված նախաձեռնություններ, ապա դրանք կարող են առողջության վրա 

չափավոր դրական ազդեցություն ունենալ:  

 

6.18.14 Առողջապահական համակարգերի հետ կապված խնդիրներ  

Ծրագրի ազդեցությունը առողջապահական համակարգերի խնդիրների վրա  

Ծրագրի շրջանակներում հանքի տեղամասում կբացվի բուժկետ, որը կունենա առվազն 

առաջին օգնություն ցուցաբերող աշխատող: Աշխատանքային առողջությունը և 

շտապօգնության/առաջին օգնության ծառայությունների հետ կապված պահանջնրը 

կարելի է կառավարել  ծառայությունների մատուցման այս տարբերակի միջոցով:  Այս 

կետին ավելի մանրամասն անդրադարձ է արվելու աշխատանքային առոջության և 

անվտանգության կառավարման պլանում: 

 

Պոտենցիալ ազդեցություններ առողջապահական համակարգերի վրա  

Ակնկալվում է, որ ազդեցությունները առողջապական ծառայությունների մատուցման 

ենթակառուցվածքի և առողջապահական ծրագրերի մատուցման վրա կզգացվեն ծրագրի 

միջին փուլերում, կտարածվեն ուսումնասիրության տարածքում և առողջության վրա 

կունենան չափավոր բացասական ազդեցություն:  Հնարավոր է, որ առողջության վրա այդ 

հետևանքները ի հայտ գան, որպես ընդհանուր առմամբ առողջության վրա չափավոր 

բացասաական ազդեցության դրսևորում:  Ազդեցությանը կարող են ենթարկվել 

Գնդեվազի, Գորայքի, Սարավանի և Ջերմուկի ՊԱՀ-երը: Գենդերային խմբերի վրա 

առանձին ազդեցություն չի ակնկալվում, քանի դեռ մոր և մանկան առողջության 

պահպանման ծառայությունների հասանելիությունը փոփոխության չի ենթարկվել: 

 

Ծրագիրը հնարավոր է ազդեցություն ունենա ազգային և համայնքային 

առողջապահական ծառայությունների ենթակառուցվածքների և սպասարկման 

մեխանիզմների վրա հետևյալ կերպ.  

 

 

 Ներգաղթ.  Ներգաղթը և բնակչության աճը կարող են հանգեցնել առկա 

առողջապահական ծառայությունների գերծանրաբեռնվածության, հատկապես 

Ջերմուկում: Ինչևէ, սա ավելի քիչ վտանգ է ներկայացնում ենթակառուցվածքների 

առումով, քանի որ շրջանում կան բազմաթիվ բուժհիմնարկներ, որոնք ներկայումս 
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թերբեռնված են: Սակայն, ինստիտուցիոնալ և մարդկային ռեսուրսների 

կարողությունների առումով այն կարող է լուրջ ազդեցություն ունենալ, քանի որ 

համայնքն ունի ցածր կարողություններ և  չի կարողանա դիմակայել պոտենցիալ 

աճին, լինի  այն պլանավորման, բյուջեի, թե ծառայությունների մատուցման 

ոլորտում: Քանի որ, արագ ներգազթ չի սպասվում, այդ ազդեցությունը կարող է 

սահմանափակ լինել, սակայն կարևոր է շարունակել պատշաճ մշտադիտարկման 

իրականացումը և ազդեցությունների կանխատեսումը:  

 Աշխատուժի առողջության պահպանման պահանջներ. Ծրագրի շրջանակներում 

կստեղծվեն առաջնային, աշխատանքային առողջության և շտապօգնության 

ծառայություններ` աշխատուժի կարիքները բավարարելու նպատակով: 

Աշխատանքային առողջության  և շտապ օգնության համար տարածքի 

առողջապահական հաստատությունները չունեն համապատասխան 

կարողություն, այնպես որ հարկ կլինի դրանք հիմնել և զարգացնել տեղերում:  

Դրա փոխարեն  Ծրագիրը կարող է օգտվել հիմնական հասարակական 

առողջապահական առկա ծառայություններից, վստահ լինելով,  որ դրանով չի 

նվազեցնի ծառայությունների մատչելիությունը տեղի բնակչության համար:  Սա 

կարող է չափազանց շահավետ լինել, քանի որ Ծրագրին հասանելի կդառնա իր 

աշխատակազմի համար պատշաճ բժշկական խնամքը, իսկ այդ ծառայությունների 

դիմաց գանձվող վճարները կարող են նպաստել դրանց ընդլայնմանը և 

բարելավմանը, ինչը կներգրավի համայնքի ավելի շատ անդամների: Սակայն այդ 

ամենը պետք կլինի հանգամանորեն պլանավորել և սույն մոդելը մշակել 

կառավարության հետ համագործակցությամբ:  

Կարևոր է, որպեսզի տպավորություն չստեղծվի, թե Ծրագիրը դիտարկվում է 

որպես դե ֆակտո Առողջապահության նախարարություն (ԱՆ):  Այն պարզապես 

թույլ կտա համայնքի ավելի մեծ տոկոսին օգտվել պատշաճ որակի 

ծառայություններից ճիշտ վայրում:  

 

 Առողջապահական ծառայությունների անհամաչափ մատչելիությունը և 

ակնկալիքները Ծրագրից.  Հնարավոր է, որ նպաստելով կոնկրետ համայնքներում 

առողջապահական ծառայությունների    զարգացմանը, Ծրագիրը կարող է 

անհավասարության կամ անհամաչափ բաշխման զգացողություն առաջացնել 

տարբեր համայնքների միջև: Շատ կարևոր է համաչափ բաշխել աջակցությունը` 

խուսափելու համար հետագա հնարավոր դժգոհություններից: Ծրագրից կարելի է 

ակնկալել, որ այն աջակցի կամ համալրի առողջապահական ծառայությունների 

մատուցումը ուսումնասիրվող տարածքում, սակայն ինչպես արդեն նշվել է, 

կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության շրջանակներում կատարվող 
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ցանկացած ներդրում կամ գործունեություն, ուղղված առողջապահական 

համակարգի հզորացմանն ու ազդեցության  նվազեցմանը, պետք է իրականացվի 

տեղական և պետական իշխանությունների հետ սերտ համագործակցությամբ, իսկ 

ծառայությունների մատուցման գործընթացը պետք է հանձնառնի Լիդիանից զատ 

այլ կազմակերպություն:  

 Առողջապահության ոլորտի կառավարման տեղեկատվական համակարգ (ԱԿՏՀ). 

Թեև Ծրագրից ելնելով դա ուղղակի ազդեցություն չի թողնում, բայց անկատարյալ 

ԱԿՏՀ-ն նվազեցնում է առողջության վրա ազդեցության արդյունավետ 

հսկողության հնարավորությունը, քանի որ հիմք են ընդունվում միայն 

առողջապահական հաստատություններից հավաքված երկրորդային տվյալները:  

Սա կարող է ռիսկ հանդիսանալ Ծրագրի համար, քանի որ առողջության վրա 

ազդեցությունների մշտադիտարկման համար սկզբնաղբյուրները սահմանափակ 

կլինեն:  

 

Առողջապահական համակարգերի վրա ազդեցության նվազեցում / բարելավում 

Կիրականացվեն ազդեցության նվազեցմանն ուղղված հետևյալ գործողությունները. 

 

Ծրագրի ազդեցության նվազեցում 
 

 Մշտական ուշադրության կենտրոնում պահել ժողովրդագրական 

փոփոխությունները Ծրագրի անմիջական տարածքում և աշխատել տեղի 

առողջապահական մարմինների հետ` որոշելու, թե արդյոք առկա 

բուժհիմնարկները համապատասխանում են համայնքի կարիքներին: 

Անհրաժեշտ կլինի մշտական վերահսկում սահմանել, որպեսզի հնարավոր 

լինի կանխատեսել առողջապահական ծառայությունների վրա 

յուրաքանչյուր ազդեցություն վաղ փուլում. Բացի այդ, անհրաժեշտ կլինի 

ԱՆ-ի 

 Աջակցել ՀԱՏՀ մշակմանը ` օգտագործելով շրջանի բուժհիմնարկներից վերցված 

երկարաժամկետ տվյալները: Հիմնական տվյալների բազա պետք է մշակվի 

հետևլու առաջնային և երկրորդական տվյալներին և ցուցանիշներին. Այն 

կօգտագործվի ` ազդեցության դրսևորումները, միջամտությունների 

հաջողությունը վերահսկելու,  ինչպես նաև տեղական իշխանությունների հետ 

մեկտեղ այդ միջամտությունների պլանավորման գործընթացին աջակցելու 

համար:  

 Մշակել տեղեկատվական գործուն ռազմավարություններ` ներկայացնելու 

Ծրագրի դերն ու պատասխանատվությունը, որով այն աջակցում է 
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առողջապահական ծառայությունների մատուցմանը ուսումնասիրվող 

տարածքում:  

 

Աշխատանքային առողջություն, անվտանգություն և շրջակա միջավայրի վերահսկում  

 Ապահովել, որ Ծրագրի առողջապահական ծառայությունները կարողանան 

պատշաճ կերպով հոգալ աշխատուժի կարիքները` աշխատանքային առողջության 

և շտապ օգնություն ցուցաբերելու առումով: 

 Գնահատել առողջության առաջնային պահպանման առկա ծառայություններից 

օգտվելու հնարավորությունը Ծրագրի կարիքների համար: Սա պետք է արվի 

զգուշորեն, խուսափելու առողջության վրա ազդեցության  ռիսկից՝ չկարողանալով 

պատշաճ ձևով հոգալ տեղի բնակչության առողջական կարիքները կամ Ծրագրում 

չընդգրկված հիվանդներին զրկել այդ ծառայություններից հավասարապես 

օգտվելու հնարավորությունից:   

 

Սոցիալական զարգացման խնդիրների թեթևացում և լուծում 
 
 Փնտրել դոնոր կազմակերպությունների և ՀԿ-ների հետ համագործակցության 

հնարավորություններ` ավելի լայն ընդգրկմամբ առողջապահական 

ծառայությունները բարելավելու նպատակով: Սրանք պետք է ղեկավարվեն և 

իրականացվեն Ծրագրից անկախ, սակայն Ծրագիրը կարող է ինչ-որ չափով 

աջակցություն ցուցաբերել:  Սրանք կիրականացվեն Օքսֆամի և իր գործընկեր 

կազմակերպությունների կողմից իրականացվող ծրագրերի բազայի վրա: 

 

 

Մնացորդային ազդեցություններ առողջապահական համակարգի վրա  

Ակնկալվում է, որ վերը նկարագրված ազդեցության մեղմացմանն ուղղված արդյունավետ 

և շարունակական միջոցառումների կիրառման արդյունքում ուսումնասիրության  

տարածքում առողջապահական համակարգերի ազդեցությունը կլինի չեզոք/աննշան 

դրական: Հնարավոր է, որ այդ փոփոխությունները տեղի կունենան, և 

հավանականություն կա, որ ուսումնասիրության տարածքում դրանք կարող են լինել 

միջնաժամկետ կտրվածքով:  Սա կունենա ընդհանուր աննշան / թույլ դրական 

ազդեցություն առողջապահական համակարգի վրա: 
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6.18.15 Պատահարներ և վնասվածքներ  

Ծրագրի ազդեցությունը ճանապարհա-տրանսպորտային պատահարների և այլ 

պաատահական և ոչ պատահական վնասվածքների վիճակագրության վրա  

 

Ծրագրի արդյունքում կավելանա երթևեկությունը Ջերմուկ տանող H-42 և Վայք տանող 

M-2 մայրուղիներով, և մի փոքր ավելի քիչ` Սարավան և Գորայք ու մատակարարման 

շղթայով մեկ Երևանից ձգվող մի քանի այլ ճանապարհներով: Հավանական է, որ Ծրագրի 

գործունեության արդյունքում երթևեկության ավելացման հետևանքով ուղղակի և 

անուղղակի ամենամեծ ազդեցությունը իրենց վրա կկրեն Ջերմուկը ու Գնդեվազը: 

Ծրագրի հետ կապված երթևեկության ազդեցությունը քննարկվում է առանձին գլխում:  

Ծրագիրը կարող է նպաստել նաև հանցագործությունների հետ կապված բռնությունների 

մակարդակի աճին համայնքների սոցիալական կառուցվածքը փոխելու պատճառով, 

ինչպես նկարագրված է Բաժին  6.12-ում: 

 

 

Ճանապարհային երթևեկության պատահարների և այլ պատահական և ոչ պատահական 

դեպքերի վրա հնարավոր ազդեցություն  

Ակնկալվում է, որ պատահարների և վնասվածքների հետ կապված ազդեցությունները 

կլինեն հեռահար, դուրս չեն գա շրջանի սահմաններից և առողջության վրա կունենան 

չափավոր բացասական ազդեցություն: Հնարավոր է, որ առողջության վրա այդ 

հետևանքները ի հայտ կգան՝ որպես առողջության վրա ընդհանուր առմամբ մեծ 

ազդեցության դրսևորում: Այս հնարավոր ազդեցությունները կարող են ի հայտ գալ բոլոր 

հինգ ՊԱՀ-ներում:    

Ծրագիրն ունի պատահարների և վնասվածքների թվի մեծացման վրա ազդելու 

պոտենցիալ հետևյալ ուղղակի և անուղղակի ձևերով.  

 

Ուղղակի 

 Ճանապարհային միջանցքներ - Ծրագրի ծավալումը և շահագործման 

աշխատանքները կավելացնեն ճանապարհային երթևեկությունը անմիջականորեն 

ուսումնասիրվող տարածքում, ինչպես նաև Երևան և, հնարավոր է, Վրաստան 

տանող ճանապարհային միջանցքներին: Սա կներառի ապրանքների և 

աշխատողների փոխադրումները Ծրագրի կարիքների համար: Աշխատանքների 

մաս կկազմեն մեծածավալ հեռահար բեռնափոխադրումները և մարդատար 

մեքենաների օգտագործումը, ինչը կարող է մեծացնել ՃՏՊ-ի վտանգը այդ 

երթուղիներին: Տրանսպորտի հետ կապված հարցերը քննարկվում են 
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Տրանսպորտի Կառավարման Պլանում (Հավելված 8.10), իսկ Ծրագրի 

նպատակներով ցիանիդի փոխադրումը կարգավորվում է համաձայն Ցիանիդի 

Գործածման Ծրագրի (Հավելված 8.11) –որը մշակվել է որպես ԲՍԱԳ-ի մաս, և 

այստեղ այդ մասին առանձին չի խոսվում:  

 

 Ծանր շարժական սարքավորում - ծանր հանքագործական մեքենաների հետ 

բախվելու որևէ հավանականություն պետք է որ չլինի, քանի որ առաջարկվող 

հանքարդյունաբերական տարածքը տեղակայված է մարդկանց բնակավայրերից 

դուրս: Ի լրումն, ծանր արդյունաբերական մեքենաների հետ ոչ մի շփում չի լինի, 

որովհետև հանքի տեղամասը առանձնացվելու է, իսկ հանքատար 

ճանապարհները հանրային օգտագործման համար բաց չեն լինի: 

 

Անուղղակի 

Սրանք կարող են վերաբերել ՃՏՊ-ներին, ինչպես նաև սոցիալական պաթոլոգիաների 

պատճառով առաջացած ոչ պատահական վնասվածքներին, և ներառում են.  

 

 Շրջանում բարելավված տնտեսական վիճակը կարող է ավելի մեծ թվով մարդկանց 

ընձեռել մոտորային տրանսպորտային միջոցներ ձեռք բերելու հնարավորություն:  

Սրա արդյունքում ճանապարհներին կավելանա շարժիչա-մոտորային 

տրանսպորտային միջոցների  թիվը` առաջացնելով պատահարների և  

վնասվածքների հնարավորություն: 

 Շրջանում հասարակական կառուցվածքների փոփոխություն հավանական 

ներգաղթի, տեղական սովորությունների փոփոխության և հնարավոր 

սոցիալական անկման պատճառով: Հանցագործությունը և դրա հետ կապված 

բռնությունը կարող են աճել` որպես այս սոցիալական պաթոլոգիաների մաս:  

 

Ճանապարհային երթևեկության առաջ բերած պատահարների և այլ պատահական և ոչ 

պատահական վնասվածքների ազդեցության նվազեցման և բարելավման միջոցառումներ  

Ծրագրի ազդեցության նվազեցում 

 Մշակել համայնքի ապահովության և անվտանգության պահպանման պլաններ` 

կապված Ծրագրի տարբեր աշխատանքների հետ: Այն պետք է ներառի 

պատրաստվածության և արագ արձագանքման ծրագրեր թե համայնքի, և թե 

աշխատավայրի հետ կապված պատահարների դեպքում: Ծրագիրը պետք է 

զինված լինի հրդեհների, փրկարարական աշխատանքների և քիմիական նյութերի 
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արտահոսքերի դեպքում արագ գործելու կարողություններով, ինչպես նաև ունենա 

բժշկական օգնության և արագ արձագանքման պատրաստվածություն:  

 

 Որպես համայնքի ապահովության և անվտանգության պահպանման ծրագրերի 

մաս, մշակել հստակ ռազմավարություն, որպեսզի համայնքում Ծրագրի 

աշխատանքներից ստեղծված արտակարգ իրավիճակները հաղթահարվեն: 

 Իրականացնել ազդեցության նվազեցման միջոցառումներ՝ ըստ երթևեկության և 

տրանսպորտի ազդեցության գնահատման զեկույցում նկարագրվածի: 

 Աջակցել ՃՏՊ և ոչ պատահական վնասվածքների (հարձակում) մշտական 

հսկողությանը առաջարկվող ՀԱՏՀ-ում:  

 Ներգաղթի կառավարում և սոցիալական կառուցվածքների և ամբողջականության 

պահպանում, որտեղ հնարավոր է:  

 

Աշխատանքային առողջություն, անվտանգություն և շրջակա միջավայրի վերահսկում   

 Շարժական սարքավորումների և մեքենաների շահագործում Ծրագրի 

աշխատանքային առողջության և անվտանգության պահպանման ծրագրի 

շրջանակում: 

 Ապահովել արտակարգ իրավիճակներում պատրաստվածության և 

արձագանքման համապատասխան կարողություն Ծրագրի տարածքում: 

 Խստորեն կիրառել թմրանյութերի և ալկոհոլային խմիչքների վերաբերյալ 

կանոնակարգը աշխատանքին առնչվող բոլոր մեքենաների օգտագործման 

ընթացքում, ներառյալ կապալառուի մեքենաները:  

 

Սոցիալական զարգացման խնդիրների թեթևացում և լուծում  

 Աշխատել տեղի իշխանությունների և իրավապահ մարմինների հետ` խթանելու 

ճանապարհային երթևեկության կանոնների պահպանում և համայնքի 

բնակիչներին տեղեկացնել արագության թույլատրելի սահմանների մասին 

 

Ճանապարհային երթևեկության պատահարների և այլ պատահական ու ոչ պատահական 

դեպքերի մնացորդային ազդեցությունը  

Վերը նկարագրված միջոցները կիրառելու պարագայում կարճաժամկետ մնացորդային 

ազդեցությունը համարվում է չափավոր բացասական, իսկ երկարաժամկետ 

ազդեցությունը` չեզոք: 
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6.18.16 Անվտանգության կոնֆլիկտներ 

Ծրագրի գործունեությունից առաջացած անվտանգության կոնֆլիկտներ  

Ծրագրին առնչվող շինարարության և շահագործման ժամանակահատվածում 

աշխատանքի կնդունվեն պահակախմբի աշխատողներ` պաշտպանելու Ծրագրի 

ունեցվածքը և տարածքը, որպեսզի չթույլատրված մուտք չլինի հանքի տարածքներ ու 

ճամբար:  

 

Ծրագրի անվտանգության միջոցառումները կմշակվեն որպես Ծրագրի կիրառման պլանի 

մաս: Առանձնապես վտանգավոր տարածքները, ինչպես օրինակ ԱԴՎ արտադրամասը և 

պայթուցիկների պահեստը, կունենան խստացված պահակախումբ, որպեսզի թույլ չտրվի 

դորե ոսկու ձուլակտորների կամ հանքարդյունաբերության մեջ օգտագործվող 

պայթուցիկների  կորուստ:  Ակնկալվում է, որ ԱԴՎ կայանում աշխատող և Դորե 

արտադրանքը տեղափոխող անվտանգության աշխատակիցները կլինեն զինված:  

 

Ծրագիրը ներկայումս պայմանագիր է կնքել տեղի անվտանգության ծառայություններ 

մատուցող կապալառուի հետ հետախուզական աշխատանքների անվտանգությունը 

ապահովելու համար: Ի լրումն, պայմանագիր է կնքվել նաև Հայաստանի ոստիկանության 

հետ, որը հսկիչ կետեր է դրել Ծրագրի տարածք տանող ճանապարհների վրա` 

սահմանափակելու չարտոնված մուտքը:  

 

Անվտանգության կոնֆլիկտների հնարավոր ազդեցությունը  

Ակնկալվում է, որ անվտանգության կոնֆլիկտների հետ կապված ազդեցությունները 

կլինեն կարճաժամկետ և միջին տևողության, դուրս չեն գա տվյալ տարածքի 

սահմաններից և անվտանգության վրա կունենան միջին բացասական ազդեցություն: 

Հնարավոր է, որ անվտանգության վրա հետևանքները ի հայտ կգան՝ որպես համայնքի 

անվատանգության վրա ընդհանուր առմամբ մեծ ազդեցության դրսևորում: Հնարավոր է, 

որ Գնդեվազի, Գորայքի և Սարավանի ՊԱՀ-ները ենթարկվեն այս պոտենցիալ 

ազդեցություններին:  

Հավանական է, որ Ծրագրի կողմից մասնավոր և պետական անվտանգության 

ծառայություններից օգտվելը առաջ կբերի ազդեցության հետևյալ դրսևորումները.    

 

 Ուժի անպատեհ կիրառում – Ծրագրի աշխատողների և տեղի համայնքների միջև 

լարվածության առկայության դեպքում, անվտանգության պահակախմբի 

ներկայությունը կարող է մեծացնել այդ լարվածությունը: Եթե պահակախմբի 

անձնակազմը չի անցել համապատասխան վերապատրաստում, նրանք կարող են 
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դիմել ուժի անպատեհ օգտագործման՝ հակասությունը հաղթահարելու համար: 

Այս հարցը նույնիսկ ավելի կարևոր է դառնում այն դեպքում, երբ պահակախումբը 

զինված է: Վատագույն տարբերակում սա կարող է հանգեցնել մարդու 

իրավունքների խախտումների:  

Անվտանգության կոնֆլիկտի ազդեցության նվազեցման միջոցառումներ 

Ծրագրի ընթացքում կկիրառվեն հակասությունների վերացմանն ուղղված հետևյալ 

միջոցառումները.  

 Լիդիանը դառնում է Անվտանգության և մարդու իրավունքների կամավոր 

սկզբունքների ստորագրող կողմ: Որպես այս հանձնառության մաս, 

նախաձեռնվում է իրականացնել ռիսկերի գնահատում` նվազագույնի հասցնելու 

Ծրագրի կողմից առաջացած անվտանգության և մարդու իրավունքների 

խախտումների ռիսկերը: Կանցկացվի առկա անվտանգության միջոցառումների 

լրիվ վերանայում:  

 Հնարավորության դեպքում անվտանգության ծառայություններ մատուցելու 

պայմանագրեր կկնքվեն տեղական ընկերությունների հետ` նվազագույնի 

հասցնելու տեղի համայնքների և պահակախմբերի միջև  լարվածության  ռիսկը:  

 Որտեղ հնարավոր է, կպահպանվի արոտավայրերից և մարգագետիններից 

օգտվելու հնարավորությունը, միաժամանակ պահպանելով Ծրագրի կառույցների 

ապահովությունը և աշխատողների ու համայնքի բնակիչների անվտանգությունը:  

 Հայաստանի ոստիկանության հետ կմշակվի փոխըմբռնման հուշագիր` որոշելու 

ուժի կիրառման պատշաճ դեպքերը հանքի տեղամասի գույքը և աշխատողներին 

պաշտպանելու համար:  

 Կօգտագործվեն զինված պահակներ Դորե արտադրանքը և 

հանքարդյունաբերության մեջ օգտագործվող պայթուցիկների պահեստը 

պաշտպանելու համար:  Կիրականացվի արդյունավետ վերապատրաստում և 

նրանց աշխատանքը խստորեն կվերահսկվի: 

 

Անվտանգության կոնֆլիկտների մնացորդային ազդեցությունը 

Համարվում է, որ Անվտանգության և մարդու իրավունքների կամավոր սկզբունքների և 

վերը նշված այլ միջոցների կիրառման միջոցով անվտանգության ծառայությունների 

կոնֆլիկտների կարճաժամկետ ազդեցությունը կլինի թեթև բացասական, իսկ հեռահար 

ազդեցությունը կլինի աննշան (տես Աղյուսակ 6.18.10.Error! Reference source not found.):  

 

Աղյուսակ 6.18.10 -ում ամփոփ ներկայացված են Ծրագրի ազդեցությունները համայնքի 

առողջության և անվտանգության վրա: 
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Աղյուսակ 0.10Ազդեցության ամփոփում – Համայնքի առողջություն և անվտանգություն 

Ենթակատեգորիա  Ուղղություն Տարածման 

սահմաններ 

Տևողություն Ազդեցություն 

(նախնական) 

Ազդեցություն (հետագա) 

Կենսապայմանների 

հետ կապված 

վարակիչ 

հիվանդություններ 

Բացասական Տեղային Միջին  
Չափավոր 

(բացասական) 
Աննշան 

Հիվանդակիր 

միջատների 

միջոցով 

տարածվող 

հիվանդություններ 

Բացասական Տեղային Կարճաժամկետ Աննշան Աննշան 

Հողի, ջրի և 

թափոնների հետ 

կապված 

հիվանդություններ 

Բացասական Տեղային Միջին  
Չափավոր 

(բացասական) 

Փոքր 

(բացասական) 

Սեռական 

ճանապարհով 

փոխանցվող 

վարակներ, 

ներառյալ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ 

Բացասական Շրջանային Հեռահար 
Շատ բարձր 

(բացասական) 

Չափավոր 

(բացասական) 

Սնունդ և 

սննդառություն 
Բացասական Տեղային Կարճաժամկետ 

Փոքր 

(բացասական) 
Աննշան 

Ոչ վարակիչ 

հիվանդություններ 
Բացասական Տեղային Երկարաժամկետ 

Չափավոր 

(բացասական) 

Չափավոր 

(դրական) 

Առողջության 

բնապահպանական 

դետերմինանտներ 

Բացասական Շրջանային Միջին  
Մեծ 

(բացասական) 
Աննշան 

Առողջության 

սոցիալական 

դետերմինանտներ 

Դրական  Տեղային Միջին  
Չափավոր 

(դրական) 

Չափավոր 

(դրական) 

Մշակութային 

առողջապա 

հություն 

 

Բացասական Տեղային Երկարաժամկետ 
Փոքր 

(բացասական) 

Աննշան 

(Չափավոր 

դրական եթե 

իրականաց 

վում են 

սոցիալական 

զարգաց 

մանը ուղղված 

հաջողված 

ձեռնարկումներ 

) 
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Առողջապահական 

ծառայու 

թյուններ և 

համակարգեր 

Բացասական Տեղային  Միջին 
Չափավոր 

(բացասական) 
Փոքր (աննշան) 

Վնասվածքներ և 

պատահար 

ներ, ՃՏՊ-եր 

Բացասական Շրջանային Երկարաժամկետ 
Մեծ 

(բացասական) 

Չափավոր 

(բացասական)  

Անվտանգության 

կոնֆլիկտներ 
Բացասական Տեղային 

Կարճից-միջին 

տևողության 

Մեծ 

(բացասական) 

Փոքր 

(բացասական) 

 


