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4.5 Աղմուկ և վիբրացիա 

2012 թ. սեպտեմբերին և 2013թ. ապրիլին տասնօրյա ժամանակահատվածում իրականաց-

վել են աղմուկի հետազոտություններ և 2014թ. մայիս/հունիսին տասնյոթօրյա ընթացքում 

թարմեցվել են՝ նպատակ ունենալով պարզել աղմուկի ելակետային պայմանները Գորայք, 

Ուղեձոր, Սարալանջ, Սարավան, Գնդեվազ, Կեչուտ և Ջերմուկ համայնքներում՝ ուշա-

դրությունը կենտրոնացնելով ազդակիր համայնքներում բնակելի տարածքների ընկալիչ-

ների վրա: 

 

4.5.1 Աղմուկի գնահատման մեթոդաբանություն 
Բոլոր չափումներն անցկացվել են օգտագործելով Cirrus Research CR811C և CR821C, 

Տեսակ 1-ը, որը ինտեգրում է աղմուկի աստիճանի չափիչներ: Չափման վկայագրման 

փաստաթղթերի պատճեները Հավելված 4.5.1.-ում են: Ձայնի աստիճանի չափիչը ուղղա-

հայաց տեղադրվում է եռոտանու վրա՝  գետնից 1.2-1.5 մ բարձրությամբ և ավելի քանի 3.5 

մ հեռավորությամբ ցանկացած այլ արտացոլող մակերեսներից: Ձայնի աստիճանը չափ-

վել է դաշտային պայմաններում 1 կՀ-ին 94 dB պայմանական մակարդակում, չափման 

ընթացքում շեղում չի գրանցվել: Ա-կշռված Leq
1 և L90

2
 աղմուկի մակարդակները չափվել 

են ըստ ՄՖԿ-ի՝ Աղմուկի մասին ուղեցույցի յուրաքանչյուր տեղամասում մի քանի օրվա 

ընթացքում և՛ ցերեկային, և՛ գիշերային ժամերին՝ ներկայացուցչական տվյալներ ձեռք 

բերելու նպատակով: 

 

 
4.5.2 Աղմուկի ելակետային պայմաններ  
Ազդակիր համայնքներում աղմուկի ելակետային պայմանները ներկայացված են 

Աղյուսակ 4.5.1-ում և Աղյուսակ 4.5.2-ում: Աղմուկի մոնիտորինգի իրականացման 

վայրերը պատկերված են Նկար 4.5.1-ում, մոնիտորինգի տեղադիրքը ցույց տվող 

լուսանկարերը ներկայացված են 4.5.1-ից 4.5.7-ում: Մոնիտորինգի ամբողջական 

տվյալները ներկայացված են Հավելված  4.5.1-ում: 

 

Ծրագրից դեպի հյուսիս արևմուտք ընկած Կեչուտ և Ջերմուկ համայնքները գտնվում են 

H-42 պետական մայրուղուց դեպի արևմուտք սահմաններից դուրս (տես Նկար 4.5.1): 

                                                      

 
1 Համարժեք շարունակական աղմուկի մակարդակ. կայուն ձայնի ճնշում, որը պարունակում է 
համարժեք քանակության ձայնի էներգիա՝ որպես ժամանակի ընթացքում տատանվող ձայնի 
ճնշման մակարդակներ: 
2 Աղմուկի մակարդակ, որը գերազանցում է չափման ժամանակահատվածի 90% (հաճախ 
դիտարկվում է որպես ելակետային) 
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Ջերմուկ քաղաքը առևտրային և զբոսաշրջային նշանակության քաղաք է՝ բազմաթիվ 

հյուրանոցներով և շշալցման երկու գործարաններով:  

 

Աղմուկի միջավայրը հանգիստ է, և գյուղական աղմուկի հիմնական աղբյուրն է երթևե-

կությունը և տվյալ համայնքի տարածքին առնչվող գործողությունները (տես Աղյուսակ 

4.5.1): Աղմուկը մշտադիտարկող կետը գտնվում էր բնակելի տարածքի ներսում քաղաքի 

հարավային մասում, բնակելի շենքերին հարևանությամբ գտնվող բաց տարածքում (տես 

Նկար 4.5.1): 

 
Նկար 4.5.1 Մոնիտորինգի կետ Ջերմուկում (նայում է հյուսիս՝ դեպի բնակելի շենքեր) 

Կեչուտը գտնվում է Ջերմուկ քաղաքի հարավում: Բացի տեղական մանկապարտեզից և 

դպրոցից, միջավայրը հանգիստ է և գյուղական (տես Աղյուսակ 4.5.1 և Աղյուսակ 4.5.2): 

Աղմուկի մոնիտորինգի կետը գտնվում էր գյուղից դեպի հարավ-արևելք բաց տարածքում, 

որը մոտ էր Ծրագրի տարածքին (տես Նկար 4.5.2): 

 

 
Նկար 4.5.2 Մոնիտորինգի կետ Կեչուտում  

(հարում է  հարավ-արևելք դեպի Ծրագրի տարածք) 

Ծրագրի տարածք 
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Գնդեվազ, Սարավան, Սարալանջ և Գորայք գյուղերում հիմնական զբաղմունքը գյուղա-

տնտեսությունն է: Աղմուկի ելակետային վիճակի վրա ազդում են կենդանիները և գյուղա-

տնտեսական մեքենաների (տրակտորների) շահագործումը: Տարածաշրջանում բնակա-

վայրերից հեռու գտնվող առանձին ֆերմերային տնտեսությունները քիչ են: Փոխարենը, 

տեղի գյուղացիական տնտեսություններն ապրում են գյուղական տներում, և նրանց պար-

տեզում կամ բակում հաճախ հանդիպում են հավեր, բադեր, շներ և երբեմն էլ՝ անա-

սուններ: Ուստի, աղմուկի ելակետային վիճակի մոնիտորինգն իրականացվել է գյուղե-

րում բնակելի տների պարտեզների տարածքում, քանի որ համարվել է, որ դրանից կարելի 

է ստանալ բնակավայրերի ընկալիչների ներկայացուցչական պատկեր:  

 

Գնդեվազ գյուղը գտնվում է Ծրագրի արևմտյան մասում և H-42-ից դեպի արևմուտք: 

Գյուղի մեծ մասը գտնվում է ավելի ցածր բարձրության վրա, քան ճանապարհը, որը 

գտնվում է Արփա գետի հովտից դեպի արևմուտք: Աղմուկի մոնիտորինգի տեղաամասը 

գտնվում է գյուղի արևելքում պտղատու այգում (տես Նկար 4.5.3): Աղմուկի միջավայրը 

հանգիստ է, քանի որ բնակելի տարածքները բավարար հեռավորության վրա են H-42-ից, 

ինչը նվազեցնում է երթևեկության աղմուկի ազդեցությունը (Աղյուսակ 4.5.1 և Աղյուսակ 

4.5.2):  

 
Նկար 4.5.3. Աղմուկի մոնիտորինգի կետ Գնդեվազում 

(արևմուտքում նայում է բնակելի տարածքի այգուն): 

 

Գյուղի ծայրամասում և դեպի հյուսիս, H-42-ից դուրս, թռչնաբուծական տնտեսություն է, 

սակայն այն ներկայումս մասամբ է գործում: 

 

Սարավան, Սարալանջ և Գորայք գյուղերը գտնվում են M-2 մայրուղու մոտ: Սարավանի և 

Սարալանջի բնակելի տարածքները M-2-ին մոտ են: Այդտեղ գյուղացիները մրգեր, բան-

ջարեղեն և այլ ապրանքներ են վաճառում: Սարավանում մոնիտորինգի կետը գտնվում է 
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M-2-ից դեպի հարավ, իսկ գյուղը տեղակայված է բաց տարածքում, բնակելի 

շինություններին մոտ, ինչը բնորոշ է գյուղին (տես Նկար 4.5.4): Ինչպես նշվել էր, M-2 

մայրուղու աղմուկի աղբյուրներն են երթևեկությունը և գյուղատնտեսական գործունեու-

թյունը (տես Աղյուսակ 4.5.1 և Աղյուսակ 4.5.2): 

    

 
Նկար 4.5.4. Աղմուկի մոնիտորինգի կետ Սարավանում (բնակելի շինության մոտ): 

 

Սարալանջում աղմուկի մոնիտորինգի կետը գտնվում է M-2-ից դեպի հյուսիս՝ գյուղի 

ծայրամասում, որը հարում է Ծրագրի տարածքին (տես Նկար 4.5.5): Աղմուկի միջավայրը 

նույնն է ինչ Սարավանում՝ M-2 մայրուղու երթևեկությունը և նախկինում նշված գյուղա-

տնտեսական գործունեությունը (տես Աղյուսակ 4.5.1 և Աղյուսակ 4.5.2): 

 

 
Նկար 4.5.5. Աղմուկի մոնիտորինգի կետ Սարալանջում: 

 

Գորայք գյուղը տեղակայված է M-2 մայրուղուց դեպի հյուսիս և ճանապարհից հեռու է: 

Փոխադրամիջոցների և հետիոտների ճանապարհը օղակաձև շրջանցումն է՝ գյուղի 

բնակելի մասով: Կաթի գործարանը և բենզալցակայանը Գորայքի միակ արդյունաբերու-
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թյունն են, և ճանապարհային երթևեկությունը շատ ցածր մակարդակի վրա է (տես Մաս 

4.18, ելակետային երթևեկության հոսքի պայմանների մասին մանրամասների համար): 

Աղմուկի մոնիտորինգի կետը գտնվում է գյուղի արևմուտքում՝ Արշակի հետին պլանում: 

Չափիչը տեղադրված է տների և գյուղատնտեսական օժանդակ շինությունների 

մեջտեղում գտնվող տնամերձ հողամասում (տես Նկար 4.5.6): Նկարում ներկայացված է 

գյուղատնտեսական գործունեությունը, որը ծավալվում է բնակելի տարածքի հարևանու-

թյամբ  և արտացոլվում է աղմուկի ելակետային միջավայրում (տես Աղյուսակ 4.5.1 և 

Աղյուսակ 4.5.2):  

 

 

             
Նկար 4.5.6 Աղմուկի մոնիտորինգի կետ Գորայքի տան բակում 

(Ամուլսարը հետին պլանում) 

 

Ուղեձոր գյուղը տներից բաղկացած բնակավայր է, որը տարին մինչև 7 ամիս (մայիս-

նոյեմբեր) զբաղեցնում են անասուններ արածեցնող քոչվոր ընտանիքները: Գյուղ հասնել 

հնարավոր է M-2 մայրուղուց բարձրացող չսալահատակաց ճանապարհով: Քանի որ 

Ուղեձորը բնակեցված է լինում ժամանակավորապես, այն ճանաչվել է աղմուկի զգայուն 

ընկալիչ, և դրա աղմուկի ելակետային միջավայրը ներկայացված է Աղյուսակ 4.5.1 և 

Աղյուսակ 4.5.2-ում: Բացառությամբ ամառային սեզոնի, բնակավայրը չունի մարդածին 

աղմուկի աղբյուրներ, բացի M-2 մայրուղիով հազվադեպ անցնող բեռնատար մեքենաների 

հեռավոր ձայնից: Ամռանը բնակեցված բնակավայրերի մեծամասնությունը նայում են 

դեպի Ծրագրի կետ: Աղմուկի մոնիտորինգի կետը գտնվում է այգում՝ բնակելի շինության 

ներսում, տես Նկար 4.5.7: 

 

 

 

 

Ծրագրի տարածք 
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Նկար 4.5.7 Աղմուկի մոնիտորինգի կետ Ուղեձորում 

(նայում է հյուսիս-արևելք դեպի Ամուլսար) 

 

Աղյուսակ 4.5.1. Ցերեկային ժամերին աղմուկի ելակետային պայմանները 
Համայնք Չափված աղմուկի մակարդակը 

LAeq (dB) LAeq 90 (dB) 
Կեչուտ 43 35 
Ջերմուկ 40 34 
Գնդեվազ 48 36 

Սարավան 49 38 
Սարալանջ 46 39 

Ուղեձոր 42 30 
Գորայք 47 32 

Ծանոթագրություն. չափումները կատարվել են 2012թ և 2013թ. ապրիլին և 2014թ. 
մայիսին/հունիսին:  

 

Աղյուսակ 4.5.2 . Գիշերային ժամերին  աղմուկի ելակետային պայմանները 
  Չափված աղմուկի մակարդակը 

LAeq (dB) LAeq 90 (dB) 
Կեչուտ 36 31 
Ջերմուկ 42 35 
Գնդեվազ 38 33 

Սարավան 40 34 
Սարալանջ 43 32 

Ուղեձոր (բնակեցված) 47 42 
Ուղեձոր (չբնակեցված) 37 28 

Գորայք 37 30 
Ծանոթագրություն. չափումները կատարվել են 2012թ. սեպտեմբերին և 2013թ. ապրիլին և 

մայիս/հունիս 2014թ. Տես Հավելված 4.5.1 յուրաքանչյուր տարվա համար 
ձեռքբերված ելակետային տվյալները:  

 
Հետազոտությունները իրականացվել են Ուղեձորում աշխատանքային և արձակուրդային 

ժամանակահատվածներում:  

Ծրագրի տարածք 
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Ուղեձորում մշտադիտարկվող աղմուկի մակարդակները (ոչ աշխատանքային ժամերին) 

համարվում են բնորոշ ավելի մեծ գյուղական տարածքի համար, որտեղ աղմուկի տարա-

ծումը քիչ է և առաջանում է ոչ մարդու գործունեության արդյունքում: Ուղեձորից չափված 

աղմուկի մակարդակները (ոչ աշխատանքային ժամերին) նույնպես օգտագործվել է բազ-

մացող թռչունների և կաթնասունների վրա աղմուկի հնարավոր ազդեցության գնահատ-

ման համար: 

 

Վիբրացիա և օդի մոնիտորինգի գերճնշումը 

Վիբրացիան փոխանցվում է գետնի միջոցով, հատկապես՝ ժայռային շերտերով, և կարող է 

բխել երեք հիմնական աղբյուրներից. 

  Ակնթարթային իրադարձություններ, օրինակ՝ պայթյուն կամ սեյսմիկ երևույթ, 

  Շինարարական որոշակի գործունեություն, որը ներառում է հարվածներ գետնին կամ 

գետնի մեջ, օրինակ՝ կույտերի ստեղծում, և 

  Ծանր ապրանքներ տեղափոխող տրանսպորտային միջոցների շարժը ճանապարհ-

ներին, հատկապես երբ նրանք ընթանում են որոշակի արագությամբ: 

 

Վիբրացիայի ելակետային մոնիտորինգն օգտակար է այն դեպքում, երբ առկա են վիբրա-

ցիայի լուրջ աղբյուրներ: Ելակետային տվյալների հավաքման իրականացման ժամանակ 

Ծրագրի տարածքում պայթեցման կամ ծանր շինարարության որևէ աշխատանք չէր իրա-

կանացվում (Նկ. 4.5.8): Հետևաբար, ԲՍԱԳ-ի շրջանակներում պահանջվող վիբրացիայի 

ելակետային ուսումնասիրություն չի իրականացվել: 

 

Ամփոփում 
Ելակետային պայմաններն արձանագրելու համար Ծրագրի ազդակիր տարածքի շրջա-

կայքի բնակելի սեփականությունների մոտ իրականացվել են աղմուկի մոնիտորինգի մի 

քանի ուսումնասիրություններ: Ընդհանուր առմամբ, ցերեկային և գիշերային ժամերին 

արձանագրվել են աղմուկի ցածր մակարդակներ. դրանք յուրաքանչյուր գյուղական 

համայնքի համար տիպիկ են ելակետային պայմաններում որևէ առանձնահատուկ 

ճանապարհային երթևեկության կամ արտադրական աղբյուրի բացակայության պահման-

ներում: Բացի այդ, Ծրագրի ազդակիր տարածքի մոտակայքում չեն հայտնաբերվել 

վիբրացիայի աղբյուրներ կամ դրանք էական չեն:    
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