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6.6 Օդի որակ 

6.6.1 Ներածություն 

Դեպի մթնոլորտ արտանետումներից առաջացող աղտոտման հնարավոր 

ազդեցությունները հստակեցված են Կատարողականի ստանդարտ 3-ում և 

Կատարողականի պահանջ 3-ում, որոնցով պահանջվում է իրականացնել Ծրագրից 

ազդեցություն կրող տարածքների և համայնքների գնահատում: Հնարավոր 

ազդեցությունների գնահատում իրականացնելու մեթոդաբանությունը 

համապատասխանում է Բաժին 6.1 ում սահմանվածին: Սույն գլխում հատուկ 

անդրադարձ չի կատարվում աշխատավայրում առողջության և անվտանգության 

պահպանման, ինչպես նաև աշխատողների բնակեցման ճամբարի վերաբերյալ 

պահանջներին սակայն դրանք քննարկվում են Գլուխ 6.14-ում ՝ հատուկ 

քաղաքականությունների և կառավարման պահանջների համատեքստում, որոնք 

ներկայացվում են Մասնագիտական հիվանդությունների կանխման և 

անվտանգության քաղաքականության և կառավարման պլանում (տես՝ Հավելված 

8.3 և 8.7, Գլուխ 8): Այսպիսով, հատուկ մասնագիտական հիվանդությունների 

կանխման և անվտանգության չափանիշը, որ գործում է Ծրագրի ազդակիր 

տարածքում, ներառյալ աշխատողների բնակեցման ճամբարը, հաշվի առնված չեն 

այս գնահատման կամ Օդի որակի, Աղմուկի և Վիբրացիայի Կառավարման 

Պլանում (ՕՈԱՎԿՊ, Հավելված 8.14):  

 

6.6.2 Ծրագրի գործողությունները օդի որակի հետ կապված 

 

Այս գնահատման մեջ դիտարկվող հնարավոր արտանետումները մթնոլորտ 

դասակարգվում են հետևյալ կերպ. 

 

 Ոչ կայուն փոշի. Հանքարդյունաբերական գործողությունների, հողի փորման, 

հանքանյութի տեղափոխման և բեռնման ու բեռնաթափման աշխատանքների 

արդյունքում, ինչպես նաև ոչ ասֆալտապատ ճանապարհներով երթևեկությունից, 

հանքաքարի մանրացման և քարմաղման արդյունքում  առաջացած փոշու 

մասնիկներ. 

 Այրումից առաջացող արտանետումներ. Շարժիչներում (ծանր և թեթև մեքենաների, 

սարքավորումների շարժիչների, գեներատորների) ներքին այրումից առաջացած 

գազեր և մասնիկներ, ինչպես նաև ԱԴՎ կայանում Դորեյի համաձուլվածքի 

արտադրման պրոցեսում առաջացած արտանետումներ. 
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 Ջերմոցային գազերի արտանետումներ. Դրանք գազային արտանետումներ են, 

որոնք կարող են ազդել գլոբալ մթնոլորտային ջերմոցային գազերի 

պարունակության վրա; 

 Տհաճ հոտեր. Ոչ հիգիենիկ (էսթետիկ) գազային արտանետումներ, որոնք ազդում են 

մերձակայքում գտնվող հարևանների և/կամ աշխատողների վրա: 

 

Շինարարական և շահագործման աշխատանքների ընթացքում ծանր տեխնիկայի, թեթև 

մեքենաների, ԱԴՎ կայանի և օժանդակ շինությունների համար օգտագործված վառելիքն 

ու էլեկտրաէներգիան ևս կարող են ջերմոցային գազի արտանետումներ առաջացնել: 

Ջերմոցային գազերին արդեն անդրադարձել ենք Բաժին 6.4-ում: 

 

Ոչ կայուն փոշու, այրումից առաջացող արտանետումների և հանքի հետ կապված տհաճ 

հոտերի հնարավոր ազդեցությունները և ազդեցության մեղմացման միջոցառումները 

դիտարկվել են հաջորդ Բաժիններում: Դիտարկվել են շինարարության, շահագործման և 

հանքի փակմանը հաջորդող փուլերում արտանետումների հնարավոր աղբյուրները, որոնք 

ներառում են. 

 

 Շինարարության ընթացքում հողային աշխատանքների՝(ներառյալ 

բուսականության հեռացումը,մակաշերտի մակաբացումը և ապարների 

հեռացումը՝ հիմնելու հարթակ, հատկապեսդատարկ ապարների լցակույտի, 

կույտային տարրալվացման հրապարակի, ԱԴՎ կայանի և այլ օժանդակ 

կառույցների համար, ինչպես նաև բացատար և մերձատար ճանապարհների 

համար հանքավայրային ենթակառույցների շինարարության պատճառով փոշու ոչ 

կայուն արտանետումներ կառաջանան: Շինարարության հետ կապված 

գործողությունները ներառում են՝ ապարի հանքաքարի հորատում և պայթեցում, 

բեռնաբարձում, բացատարում, բեռնաթափում և ջարդում՝ դրանք օգտագործելու 

բետոնե երեսարկման, կառույցների շինարարության, ինչպես նաև աշխատողների 

բնակեցման ճամբարի համար: 

  

Հանքի շահագործման ընթացքում փոշու ոչ կայուն արտանետումներ կառաջանան 

հանքարդյունաբերական այնպիսի գործողություններից, ինչպիսիք են՝ հանքաքարի 

հորատման և պայթեցման, բեռնաբարձման,   բացատարման, բեռնաթափման և 

ջարդման պատճառով, հանքաքարի տեղափոխման և տեղադրման, բացատար 

ճանապարհներով դատարկ ապարների տեղափոխման և դրանց տեղադրման, 

հանքի մարդատար մեքենաների, ինչպես նաև հողի՝ քամու ազդեցության տակ 

էրոզիայի պատճառով այնպիսի ակտիվ տարածքներում, ինչպիսիք են դատարկ 
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ապարների լցակույտը, լեռնազանգվածը, հողի բերրի շերտի կույտերը և, 

հավանաբար, նաև կույտային տարրալվացման հարթակի մակերևույթից:  

 

 Հանքի շահագործման ընթացքում պայթեցման աշխատանքների, շարժական 

սարքավորումների հետևանքով և ԱԴՎ կայանից  կառաջանան գազային և 

մասնիկների արտանետումներ: Ակնկալվում է, որ ԱԴՎ կայանում այրումից  

առաջացող արտանետումները Ծրագրի տարածքում  այդ արտանետումների այլ 

աղբյուների համեմատ կլինեն աննշան:  Հանքաքարի բաղադրիչների անալիզում 

սնդիկի պարունակությունը կամ հայտնաբերման սահմանային թույալտրելի շեմին 

(0.05 գ/տ) էր հասել, կամ դրանից ցածր էր, այնուամենայնիվ, սնդիկ հայտնաբերվել 

է հագեցած ածխաջրածինների սյունակներում սյունակների տարրալվացմամբ 

փորձաստուգումներում, հետևաբար, ԱԴՎ կայանից գոլորշիացած սնդիկի 

կոնցենտրացիաների արտանետման հավանականություն կա: 

 

 Շինարարության և շահագործման ընթացքում տհաճ հոտեր կարող են առաջանալ 

կենցաղային թափոնի ոչ պատշաճ կառավարումից (տեղափոխում և թափում 

աղբավայրում), ինչպես նաև կենցաղային կեղտաջրերի ոչ պատշաճ 

մաքրումից/հեռացումից: 

 

6.6.3 Օդի որակի կարևորության չափանիշներ 

Մթնոլորտ արտանետումների բնապահպանական ազդեցությունների կարևորությունը 

որոշվում է ազդեցության ուժգնության և ընկալիչի զգայունության փոխհարաբերության 

հիման վրա: Օդի որակի առումով ազդեցության ուժգնությունը և ընկալիչի զգայունությունը 

որոշելու մեթոդաբանությունը  ներկայացված է Աղյուսակ Error! Reference source not 

found.-ում և Error! Reference source not found.-ում: 

 

Աղյուսակ 6.6.1: Ընկալիչի զգայունությունը որոշելու մեթոդաբանություն 

Զգայունություն Մեթոդաբանություն 

Աննշան 

Տեղանքի առումով փոփոխությունը հանդուրժելի է, այն չի վնասում 

տեղանքի առանձնահատկություններին, փոքր կամ տեղական 

կարևորություն է ներկայացնում. օրինակ` արդյունաբերական և 

գյուղատնտեսական գործողություններ, որոնք օդի որակում 

փոփոխություններից բխող ազդեցության առումով ոչ մեծ ռիսկ են 

պարունակում: 

Միջին 

Տեղանքը չափավոր հնարավորություն ունի չեզոքացնելու 

փոփոխությունը առանց էապես փոխելու իր ներկա 

առանձնահատկությունները, կամ մեծ կարևորություն է 

ներկայացնում. օրինակ` բնակելի  շինությունները և համայնքները: 
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Աղյուսակ 6.6.1: Ընկալիչի զգայունությունը որոշելու մեթոդաբանություն 

Զգայունություն Մեթոդաբանություն 

Բարձր 

Տեղանքը փոփոխությունը չեզոքացնելու փոքր հնարավորություն ունի 

առանց սկզբունքորեն փոխելու իր ներկա 

առանձնահատկությունները կամ մեծ կարևորություն է 

ներկայացնում. օրինակ` հիվանդանոցները և 

առևտրային/արտադրական տարածքները, որոնց շահագործման 

համար պահանջվում է մաքուր օդ, տեսակների կազմի և 

բնակմիջավայրի որակի առումով օդի որակում փոփոխությունների 

և/կամ մասնիկների նստվածքագոյացման նկատմամբ զգայուն 

բանջարեղենը: 

Շատ բարձր 

Տեղանքի զգայունությունը օդի որակում տեղի ունեցող փոփոխության 

նկատմամբ շատ բարձր է, կամ այն միջազգային կարևորություն է 

ներկայացնում: Օրինակ՝ խիստ զգայուն բարձր տեխնոլոգիաների 

գործունեությունը, որոնք պահանջում են մաքուր օդ և օդի ֆիլտրման 

սարքերը, ինչպես նաև հատուկ բնակմիջավայրեր, որոնք միջազգային 

կարևորություն են ներկայացնում և զգայուն են օդի որակում 

փոփոխությունների և/կամ մասնիկմների նստվածքագոյացման 

նկատմամբ: 

 

 

Աղյուսակ 6.6.2: Ազդեցության ուժգնությունը որոշելու մեթոդաբանություն 

Ազդեցություն 

Փոփոխությունը ելակետային վիճակի համեմատությամբ կամ 

ակնկալվող մակարդակում տարբերությունը ուղեցույցով սահմանված 

մակարդակի համեմատությամբ 

Չնչին 

Շրջակա միջավայրի ելակետային պայմաններում տեղի է ունեցել 

նվազագույն չափով նկատելի փոփոխություն, և այն չափումներում 

սխալների թույլատրելի սահմաններում է (տարեկան միջին աճը կամ 

նվազումը <1% է): 

Ցածր 

Ազդեցությունը հանգեցնում է շրջակա միջավայրի ելակետային 

պայմաններում նկատելի փոփոխության անցանկալի/ցանկալի 

պայմաններով, որոնք հանդուրժելի են (տարեկան միջին աճը կամ 

նվազումը <1-5% միջակայքում է): 

Չափավոր 

Ազդեցությունը հանգեցնում է շրջակա միջավայրի ելակետային 

պայմաններում նկատելի փոփոխության, որի պատճառով ակնկալվում 

է, որ համապատասխան նպատակները կամ ուղեցույցում սահմանված 

մակարդակները նվազագույն չափով կգերազանցվեն, և որը կհանգեցնի 

փոփոխությունը կրող միջավայրի վրա անցանկալի հետևանքների 

(տարեկան միջին աճը կամ նվազումը <5-10% միջակայքում է): 
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Բարձր 

Ազդեցությունը հանգեցնում է շրջակա միջավայրի ելակետային 

պայմաններում էական փոփոխության, որի պատճառով ակնկալվում է, 

որ համապատասխան նպատակները կամ ուղեցույցում սահմանված 

մակարդակները կգերազանցվեն, կամ որը կհանգեցնի փոփոխությունը 

կրող միջավայրի վրա անցանկալի հետևանքների (տարեկան միջին աճը 

կամ նվազումը >10% է): 

Ծանոթագրություն. 

Փոփոխության ուժգնության գնահատման հրապարակված չափանիշների հիման վրա1: 

 

Օդի որակի այս գնահատման նպատակով օդի որակից բխող հետևանքների կարևորության 

մակարդակը վերջնական կորոշվի վերոնշյալ ԱղյուսակԱղյուսակ 6.6.2-ում նշված 

ուժգնության չափանիշների և ԱղյուսակError! Reference source not found.-ում նշված 

ընկալիչի զգայունության հիման վրա կազմված Աղյուսակ 6.1.3-ում նշված կարևորության 

սանդղակի կիրառմամբ:  

6.6.4 Օդի որակի վրա հնարավոր ազդեցությունները 

Ստորև բերված Աղյուսակ Error! Reference source not found.-ում ըստ Ծրագրի 

բաղադրիչների ներկայացված է զանազան արտանետումների ամփոփ նկարագիրը, որոնք 

շինարարական և շահագործման աշխատանքների ընթացքում կարող են ազդեցություն 

ունենալ օդի որակի վրա: 

 

Աղյուսակ 6.6.3  Արտանետումների հնարավոր աղբյուրները 

 Ծրագրի բաղադրիչ Արտանետումներ և 

ազդեցություն 
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Բնութագիր 

Շինարարական աշխատանքներ 

Հողային 

աշխատանքներ, 

տեղամասի մաքրում 

և շինարարություն 

 Մերկացած 

մակերևույթներից 

բարձրացած փոշի  

X     Բեռնատարների 

շարժից և հողափորիչ 

մեքենաներից 

առաջացած ոչ կայուն 

փոշի, կարճատև 

 Մեքենաների 

վառելիքի այրումից 

առաջացող 

արտանետումներ  

 X X   NOx, SOx, CO, CO2
 , և 

դիզելային մասնիկներ, 

կարճատև  

 Հորատումից X     Հորատման 

                                                      
1 Օդի որակի կարևորություն, Օդի որակի կառավարման ինստիտուտ (2009թ.) 
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Հորատում և 

պայթեցում, 

(քարհանք և 

հանգույցներում 

հարթակ ստեղծելու 

նպատակով) 

առաջացած փոշի աշխատանքների 

արդյունքում 

առաջացած ոչ կայուն 

փոշի, որը նվազեցվում 

է փոշու զտիչների 

միջոցով, կարճատև, 

ընդհատուն 

 Պայթեցումից 

առաջացած փոշի 

X     Պայթեցման 

արդյունքում 

առաջացած 

ակնթարթային փոշի 

(ամպեր), ընդհատուն, 

պարբերական 

ազդեցություն 

Շինարարության 

ժամանակ 

օգտագործվող 

ագրեգատների 

ջարդում, 

բեռնաբարձում,   

բացատարում,   

 Շարժական ջարդիչ 

կայան 

X     Շարժական ջարդիչ 

կայանից առաջացած 

փոշին վերահսկվում է, 

օգտագործելով 

ջրցաններ, 

արտանետումները 

նվազեցնելու 

նպատակով:   

 Տրանսպորտային 

միջոցների բեռնման 

և բարձման 

արդյունքում 

առաջացած փոշի 

X     Շինարարական 

ճանապարհների 

մուտքից և բեռնատար 

մեքենաներից 

առաջացած ոչ կայուն 

փոշի: Վերահսկվում է 

բացատար 

ճանապարհների 

մակերեսի հաճախակի 

կարգավորմամբ, և 

կիրառվում են 

ջրցաններ՝ 

խոնավեցնելու 

մակերևույթները 

հնարավոր փոշոտ 

պայմաններում:  
 

 Արտանետումներ 

մեքենաների 

վառելիքի այրումից 

 X    NOx, SOx, CO, CO2
 -ի և 

մասնիկների 

արտանետումներ 

Հանքի շահագործում 

Հորատում և 

պայթեցում 

 Փոշի հորատումից X     Հորատման 

աշխատանքների 

ընթացքում առաջացած ոչ 

կայուն փոշի, որը 
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նվազեցվում է փոշու 

զտիչներով, կարճատև, 

ընդհատուն 

 Փոշի 

պայթեցումից 

X     Պայթեցման ժամանակ 

առաջացած ակնթարթային 

փոշի (ամպեր), 

ընդհատուն, պարբերական 

ազդեցություն 

 Պայթեցումների

ց առաջացած 

գազեր 

 X    Պայթեցումնեից 

առաջացած գազեր 

Բեռնում, տեղափո-

խում և հանքի հետ 

կապված 

երթևեկություն  

 Մեքենաների 

բեռնումից և ռիթմիկ 

աշխատանքից  

առաջացած փոշին 

X     Հանքաքարից/դատարկ 

ապարից առաջացած 

փոշին կարող է 

մետաղների ցածր 

կոնցենտրացիաներ 

պարունակել, 

արտանետվում է միայն չոր 

ժամանակ, կարգավորվում 

է բացատար 

ճանապարհները և 

բեռնաթափման 

տարածքները ջրցանելու 

միջոցով 

 Արտանետումներ 

մեքենաների 

վառելիքի այրումից 

 X X   NOx, SOx, CO, CO2
 , և 

մասնիկների 

արտանետումներ 

Դատարկ ապարների 

լցակույտ 

 Դատարկ 

ապարների 

բեռնաթափումից և 

տեղադրումից 

առաջացող և 

քամուց տարածվող 

փոշի  

X     Ոչ կայուն փոշու 

մասնիկները մետաղներ են 

պարունակում, 

արտանետումները տեղի 

են ունենում միայն չոր 

պայմաններում: 

Հանքաքարի մանրացում և նախապատրաստում 

Չսորտավորված 

հանքաքարի 

կույտ, 

մանրացված 

հանքաքարի կույտ 

 Բեռնաթափումից և 

վերբեռնումից 

առաջացող փոշի 

X     Եղանակային 

պայմաններից կախված 

քամուց տարածվող ոչ 

կայուն փոշին կարող է 

պարունակել աղտոտող 

մետաղային նյութերի ցածր 

կոնցենտրացիաներ, 

կարգավորվում է 

ջրցանների միջոցով: 

Առաջնային և 

երկրորդային 

 Փոշի X     Ջարդիչ կայանից, 

քարմաղման կառույցներից 
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մանրացում և վերբեռնման կետերից 

հեռացող ոչ կայուն փոշի, 

որը վերահսկվում է 

ջրցաններով և դրանք փակ 

շինություններում 

տեղադրելով 

(փոշեկլանիչներով):  

Փոխակրիչներով 

տեղափոխում 

դեպի 

բեռնատարների 

բեռնաթափման 

կետեր 

 Փոշի վերաբեռնման 

կետերից 

X     Հանքաքարի փոշին կարող 

է պարունակել աղտոտող 

մետաղային նյութերի ցածր 

կոնցենտրացիաներ: Այդ 

փոշին չոր 

ժամանակահատվածներու

մ տեսանելի փոշու 

առկայության դեպքում  

կարգավորվում է 

ջրցաններով, իսկ  

հոսքագիծը փակ 

շինությունում է:  

Բեռնում, 

տեղափոխում և 

հանքաքարի մանր 

հատիկների 

նստում ԿՏՀ-ի վրա 

 Մեքենաների 

բեռնումից և ռիթմիկ 

աշխատանքից  

առաջացած փոշին 

     Մանրացված հանքաքարից 

առաջացած փոշին կարող է 

մետաղների ցածր 

կոնցենտրացիաներ 

պարունակել, 

արտանետվում է միայն չոր 

ժամանակ, կարգավորվում 

է բացատար 

ճանապարհները և 

բեռնաթափման 

տարածքները ջրցանելու 

միջոցով և կույտում 

ներհատուկ խոնավությամբ 

 Արտանետումներ 

մեքենաների 

վառելիքի այրումից 

     NOx, SOx, CO, CO2
 -ի և 

մասնիկների 

արտանետումներ 

ԱԴՎ  կայան 

Մշակում  Այրման գազեր 

էլեկտրական 

վառարաններից 

 X   X Հանքաքարից Դորեյի 

համաձուլվածք ստանալու 

ընթացքում 

արտանետումներ: 

Փոքրամասշտաբ 

գործունեություն 

ցանկացած 

վերականգնված սնդիկ 

կմշակվի զտման ցեխում  

Օժանդակ ենթակառուցվածքներ 
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Կենցաղային 

կեղտաջրերի 

մաքրում 

 Տհաճ հոտեր    X  Սեպտիկ բաքեր և 

կեղտաջրերի մաքրման 

կայան 

Հանքի տեղանքի 

աղբավայր  

 Տհաճ հոտեր    X  Շատ փոքրամասշտաբ 

աշխատանքներ, 

վերահսկման միջոցները 

սահմանված են 

Թափոնների հավաքման, 

պահպանման և հեռացման 

աշխատանքների 

(կառավարման) պլանում: 

Ռեագենտների 

տեղափոխում և 

պահեստավորում 

 Կրից ոչ կայուն 

փոշի 

X     Փոխադրամիջոցից 

պահեստ խճային կրի 

տեղափոխման ընթացքում 

ծակ կապարակնիքներից 

փոշու արտանետումներ 

կամ հոսակորուստներ, որը 

վերահսկվում է 

փոխադրման ընացքում 

ջրցաններ օգտագործելով:    

Քիմիական 

լաբորատորիաներ 

և 

փորձաստուգում-

ներ  

 Տհաճ/վնասակար 

հոտեր 

   X  Լաբորատոր անալիզի 

աշխատանքները 

փոքրամասշտաբ են, իսկ 

լաբորատորիայի 

շինությունը կլինի Գորայք 

բնակավայրում: Խիստ 

կերպով վերահսկման 

ենթակա՝ 

լաբորատորիաների 

նախագծում 

ծխնելույզներով և 

օդափոխության միջոցով 

ազդեցության 

համապատասխան 

մեղմացմամբ (նկատենք, որ 

լաբորատորիայում 

ներկայումս քիմիական 

փորձաստուգումներ չեն 

իրականացվում): 

Փակում 
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Վերամշակման 

կայան և օժանդակ 

ենթակառուցվածք

ներ, բացահանք, 

ԿՏՀ, ԴԱԼ, 

ճանապարհներին 

փոխադրամիջոցնե

րի շարժ 

 Փոշի 
 
 

 Մեքենայի 

վառելիքի այրումից 

առաջացող ծուխ 

X     Քանդման, հողային 

աշխատանքներից, 

լցակույտերի 

վերահարթեցման 

աշխատանքներից, ինչպես 

նաև բացահանքի ամբողջ 

պարագծով 

անվտանգության առափի 

տեղադրումից առաջացած 

փոշի: Ջրցաններ 

կկիրառվեն ըստ 

անհրաժեշտության: 

 

Հողափորման աշխատանքներից ոչ կայուն փոշու արտանետումները, այդ թվում`  

 հողի, մակաշերտի հեռացումը և դրանց տեղափոխումը տրանսպորտային միջոցներով,  

  բացատար ճանապարհների կառուցումը, օգտագործելով հողափորման նախնական 

աշխատանքներից մնացած ոչ թթվային դատարկ ապարները, մշակելու Տիգրանեսի և 

Արտավազեսի բացահանքերը: 

որոշվել են որպես շինարարական աշխատանքների ընթացքում փոշու հավանական 

արտանետումների ամենակարևոր աղբյուրների տարածքներ:  

 

Փոշու արտանետումների տեղային մյուս աղբուրը կապված է լինելու  

 հանքարդյունաբերական հանգույցների տարածքի մշակման համար 

ապարների հորատման և պայթեցման հետ, 

 քարհանման հետ՝ արտադրելու ագրեգատներ շինարարության մեջ 

օգտագործելու համար, և 

  շինությունների (օր.՝ ջարդիչ կայանի շինության, վերգետնյա հոսքագծի, 

բեռնատարների բեռնաթափման կայանի և ԱԴՎ կայանի շենքի) կառուցմաննների 

(օր.՝ ջարդիչ կայանի շինության, վերգետնյա հոսքագծի, բե  նաև 

աևուցմանշաղախիմաննների (օր.՝ ջարդիչ կայանի շինության, վերգետնյա 

հոսղություններից առաջացող փոշու արտանետումների մակարդակները 

աղախիմա աղախիմաննների (օքանիխիմաննների (օր.՝ ջարդիչ կայանի 

շինությանայդցխիմաննների (օր.՝ ջարդիչ կայանի շինության, վերնըդցխիմաննների 

(օր.՝ ջարդիչ կայանի շինության, վ 

 

 

Աշխատանքների ընթացքում փոշու արտանետումների ամենակարևոր աղբյուրներից են 

հանդիսանում. 
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 Հանքի շահագործման (ներառյալ պայթեցումները), տեղափոխման, կույտերի 

գոյացման, փոխակրիչներով վերբեռնման կետերում  և մանրացման 

աշխատանքների արդյունքում փոշու արտանետումները: 

 Տրանսպորտային միջոցների արտանետած գազերը (դիզելային վառելիք 

օգտագործող շարժական և անշարժ պլանային աշխատանքներ կատարողները), 

երբ արտանետումները պարունակում են NOx, մասնիկներ (PM10) և CO2: 

 

Շահագործման փուլում փոշու արտանետումների մակարդակները գնահատվել են: 

Ֆուգիտիվ/ոչ կայուն փոշու արտանետումների հետ կապված համայնքի առողջության վրա 

հնարավոր ազդեցությունը քննարկվում է Գլուխ 6.18-ում: 

 

Օդի որակից բխող հնարավոր ազդեցությունների կարևոր ընկալիչները սահմանվել են 

Աղյուսակ Աղյուսակ 6.6.4.-ում: 

  

Աղյուսակ 6.6.4: Ընկալիչների խմբեր և ազդեցությունների տարածման հնարավոր 

ուղիներ 

Ընկալիչների խմբեր Ազդեցության տարածման հնարավոր 

ուղիներ 

Մերձակա գյուղերի բնակիչներ 

 Գորայք (Տիգրանեսի/Արտավազդեսի 

բացահանքից 4.4կմ դեպի հարավ) 

 Սարալաջ (Տիգրանեսի/Արտավազդեսի 

բացահանքից 3.7կմ դեպի արևմուտք) 

 Գնդեվազ (ԿՏՀ-ից 1 կմ դեպի արևմուտք) 

 Գնդեվազի Անասնապահական և 

կաթնամթերքի ֆերմա (բեռնատարների 

բեռնման կետից 700մ դեպի արևմուտք) 

 Կեչուտ (հանքի մերձատար հանգույցից 

<1 կմ հեռավորության վրա)  

 

 Մանր մասնիկներով փոշի մթնոլորտում 

 Մանր մասնիկներով փոշի մթնոլորտում 

 Մակերևույթներին նստած փոշու 

պատճառով տիղմակալումից տհաճ 

հոտեր, մանր մասնիկներով փոշի 

մթնոլորտում 

Կեչուտի և Ջերմուկի բնակիչներ-ԿՏՀ-ից 

2.4կմ -6կմ դեպի հյուսիս-արևմուտք 
 Մանր մասնիկներով փոշի մթնոլորտում 

Հանքի  արտադրամասերի աշխատողներ՝ 

ներառյալ աշխատողների բնակեցման 

ճամբարը 

 Մանրացման/քարմաղման 

շինություններում PM10 ուղղակի 

ներազդեցությանը ենթակա և 

մթնոլորտում մանր մասնիկներով փոշի:  

 Ծանուցում, աշխատանքային 

պայմանները արձանագրված են 

Մասնագիտական հիվանդությունների 

կանխման և անվտանգության 

կառավարման պլանի մեջ ( տես՝ 

Հավելված 8.7) և համապատասխան 
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Աղյուսակ 6.6.4: Ընկալիչների խմբեր և ազդեցությունների տարածման հնարավոր 

ուղիներ 

Ընկալիչների խմբեր Ազդեցության տարածման հնարավոր 

ուղիներ 

դիրքորոշումները կտարածվեն 

աշխատողների բնակեցման ճամբարում 

ապրող աշխատողների վրա  

Ծրագրի տարածքին մոտ բնահողերն ու 

արոտավայրերը, որոնք կարող են 

հանքարդյունահանման 

գործունեությունից ազդեցություն կրել 

(<1000մ) 

 Ծանր մետաղներ պարունակող 

մանիկներ –բուսականության և հողի 

մակերևույթին նստվածքի գոյացման և 

խոշոր եղջերավոր անասունների կլման 

եղանակով ներթափանցում սննդի շղթա  

Կրիտիկական բնակմիջավայր (ինչպես 

սահմանված է ԿՍ6/ԿՊ6) և այլ բնական 

արոտավայրերի կենսամիջավայրեր 

 Բուսականության և հողի մակերևույթին 

մասնիկների նստվածքագոյացում, որը 

կարող է հանգեցնել բնակմիջավայրի 

որակի դեգրադիացիայի  

Պետական արգելոցներ/արգելավայրեր և 

կարևորագույն թռչնաբուծական 

տարածքներ (ԿԹՏ). 

 Ջերմուկի անտառ 

 Հերհերի նոսրանտառային 

արգելավայր 

 Ջերմուկի ԿԹՏ 

 Գորայքի ԿԹՏ 

 Բուսականության և հողի մակերևույթին 

մասնիկների նստվածքագոյացում, որը 

կարող է հանգեցնել բնակմիջավայարի 

որակի դեգրադիացիայի 

 

Աղյուսակ Աղյուսակ 6.6.4-ում նշված ընկալիչների խմբերը համարվում են միջինից 

աննշան զգայունության ընկալիչներ: Կրիտիկական բնակմիջավայրերի ընկալիչների 

խումբը դիտարկվում է որպես փոփոխության, ներառյալ փոշու նստման նկատմամբ բարձր 

զգայունություն ունեցող խումբ: 

 

Աղյուսակ Աղյուսակ 6.6.4-ում նշված ընկալիչների խմբերից առաջնային ընկալիչներ են 

համարվում շինարարության հետ կապված աշխատանքների վայրերից և շահագործման 

ենթակառուցվածքներից մինչև 1կմ հեռավորությամբ գոտում գտնվող հողերն ու 

բուսականությունը և կրիտիկական բնակմիջավայրերը (հստակեցված են 

կենսաբազմազանության վերաբերյալ Բաժին 6.11): Մոտակա բնակավայրերի բնակիչները 

շատ հեռու են մասնիկների և գազերի արտանետումների աղբյուրներից, և նրանց 

ազդեցությունը չի կարող էական լինել, քանի որ դրանք շինարարության հետ կապված 

աշխատանքների վայրերից և շահագործման ենթակառուցվածքներից առնվազն 1կմ հեռու 

են: 
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Ոչ կայուն (ֆուգիտիվ) փոշու արտանետումներ 

Ոչ կայուն փոշու և մասնիկային նյութերի արտանետումները գնահատվել են ՈՒԱԻ 

կողմից` կիրառելով ԱՄՆ Շրջակա Միջավայրի Պահպանման Գործակալության 

արտանետումների մակարդակների որոշման լայն ճանաչում գտած մեթոդաբանությունը,2,3 

որն օգտագործվում է հանքի շահագործումից, նյութերի բեռնման և բեռնաթափման և դրանց 

հետ կապված աշխատանքներից առաջացած փոշու արտանետումները գնահատելու 

համար: Այս մոտեցումը լրացվել է Ավստրալիայի կառավարության՝ Արտանետումների 

գնահատման մեթոդների ձեռնարկին4 համապատասխան: 

 

Հնարավոր ազդեցությունների գնահատման հաջորդ քայլը ընդհանուր կախված 

մասնիկների (ԸԿՄ) փոշու տարածման, արտանետումների աղբյուրներից առաջացող 

մասնիկավոր նյութերի և հողի վրա դրանց հետագա նստման մակարդակների որոշումն է: 

Գրականության տարբեր աղբյուրներից վերցված ենթադրությունների և գերակշռող 

քամիների ուղությունների վերաբերյալ տվյալների հիման վրա կազմված դասակարգման 

մոդելը կիրառվել է ԸԿՄ փոշու նստման գնահատումներում: PM10  մասնիկների տարածման 

գնահատումներում կիրառվել է ԱՄՆ ՇՄՊԳ-ի AEROMOD Screen մոդելը: 

 

Փոշու տարածման և նստման գնահատումից հետո գնահատվել են Ծրագրի 

աշխատանքների հետևանքով փոշու նստման հնարավոր ազդեցությունները, և ներառում 

են` 

 

 Մասնիկների հնարավոր տարածում և նստում շինարարական աշխատանքների 

փուլում; 

 Մասնիկների հնարավոր տարածում և նստում շահագործման փուլում: 

 

Փոշու արտանետումների և տարածման մակարդակների մոդելավորման տվյալները 

ներկայացված են հաջորդ պարբերություններում: 

 

Փոշու արտանետման գնահատումը 

Ոչ կայուն փոշու արտանետումները չափվում են ընդհանուր կախված  մասնիկների (ԸԿՄ) 

պարունակությամբ: Կախված մասնիկների` մարդու առողջությանը վնասող 

հատիկաչափական չափամասը կազմված է 10μմ-ից փոքր տրամագծով մասնիկներից 

                                                      
2 AP-42 Ոչ կայուն փոշու արտանետումների գործակիցները, ԱՄՆ ՇՄՊԳ (2006թ.) 
3 Արտնետումների գործակիցներ և արտանետումների գնահատման մեթոդներ, ԱՄՆ ՇՄՊԳ 
4 ԱԱՑ ԱԳՄ-ի (Npi EET ) Հանքարդյունաբերության ձեռնարկ, 2012, Ազգային աղտոտիչների ցանկի 

Արտանետուների գնահատման մեթոդների Հանքարդյունաբերության ձեռնարկ Տարբերակ 3.1, Ավստրալիայի 

կառավարություն 
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(PM10): Այս մասնիկները բավականաչափ փոքր են կուլ տալու և շնչառական օրգաններ 

անցնելու համար:  

 

Շինարարական աշխատանքների և շահագործման փուլերում փոշու հնարավոր 

արտանետումների աղբյուրները ներկայացված են ՆկարՆկար -ում: Նրանում պատկերված 

փոշու հավանական տարածման տարածքը սահմանազատում է Ծրագրի մակերևույթի 

շուրջը 1000մ գոտի, ընդ որում Ծրագրի տարածքի շուրջ բոլոր տարածքները համարվում են 

փոշու արտանետման հավանական աղբյուր, քանի որ համարվում է, որ փոշու փոքր 

մասնիկները հեռանում են մինչև 1կմ5:  

                                                      
5 Arup Environmental, Բաց հանքային փորվածքների ընթացքում արտանետվող փոշու ներգործությունը 

շրջակա միջավայրի վրա, Օգտագար հանածոների վարչություն, Բնապահպանության Նախարարություն, Մեծ 
Բրիտանիա, 1995թ. դեկտեմբեր 
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Նկար 6.6.1: Փոշու արտանետումների հավանական աղբյուրներ 
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Շահագործման հիմնական աշխատանքներից առաջացած փոշու արտանետումների 

վերաբերյալ հաշվարկները կատարվել են կլիմայական պայմանների և պլանային 

տեխնիկայի և գործողությունների վերահսկման կիրառման արդյունքում 

արտանետումների կրճատմանը զուգահեռ:  

 

AP-42 գործակիցների կիրառմամբ գնահատված արտանետումները չվերահսկվող 

արտանետումներ են, այսինքն` փոշիացման դադարեցում չի կիրառվում: AP-42 

հաշվարկները կատարյալ դարձնելու նպատակով օգտագործվում են ճնշման գործոնները՝ 

խոնավ և ձյան օրերի և փոշու վերահսկման միջոցառումների արդյունավետության հիման 

վրա:  

 

Խոնավ և ձյան օրեր – դրանք այն օրերն են, երբ շուրջօրյա տեղումների քանակը 

գերազանցում է 0,2մմ, համարվում են բավականաչափ խոնավ, այնպես որ փոշի չի 

տարածվի, կամ եթե այն տարածվի, ենթադրվում է, որ շուտ կնստի բարձր խոնավության 

պատճառով, որը նպաստում է մանր մասնիկների կուտակմանը ավելի ծանր 

մասնիկներում, ավելի մեծերում, որ չեն կարող այդքան հեռու տեղափոխվել: Ձյան օրերը 

այն օրերն են, երբ ոչ կայուն փոշու արտանետման աղբյուրներում գետինը ձյունածածկ է` 

խոչընդոտելով ոչ կայուն փոշու արտանետմանը և մակերևույթների վրա (հատկապես 

խոտածածկ մակերևույթների) նստմանը: 

 

Որոտանի լեռնանցքի օդերևութաբանական կայանի տվյալների վերլուծությունը (տես` 

Գլուխ 4.2) վկայում են, որ տարեկան միջին կտրվածքով օրերի 21%-ը համարվում են 

<խոնավ օրեր>, այսինքն` մթնոլորտային տեղումների քանակը եղել է >0,2մմ:  Ձյունածածկի 

վերաբերյալ տվյալները ցույց են տալիս, որ Որոտանի լեռնանցքում գետինը ձյունածածկ է 

դիտարկվող օրերից 46%-ում: Քանի որ այս երկու պայմանները կարող են համատեղվել մեկ 

օրում, ապա այս տվյալները միավորելով ստացվում է, որ տարվա ընթացքում օրերի 55%-ը 

կամ  «խոնավ օրեր» են և/կամ »ձյան օրեր»: 

 

Հանքարդյունաբերական գործողություններից առաջացող փոշու արտանետումները 

նստելու են ձյունածածկ տարածքների վրա (հավանական ազդեցություն, որը գնահատվել 

է Բաժին 6.5-ում՝ կապված վիզուալ ազդեցության հետ): Ինչ վերաբերում է օդի որակին, 

այնուամենայնիվ, քանի որ փոշին բուսականության կամ այլ զգայուն ընկալիչների հետ 

կոնտակտի մեջ չի լինելու, հավանական ազդեցությունը չնչին է: Ձնհալի ժամանակ ձյան 

ծածկի վրա և դրանում նստած փոշին կանցնի ձնհալոցքային ջրեր, որոնք նաև 

պարունակում են կախյալ և տարրալուծված պինդ մասնիկներ, որոնց մի մասը կկազմի 

հանքարդյունաբերական գործողություններից առաջացած արտանետումների հետ 
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կապված փոշին:  

 

Այսպիսով, չոր օրերը միջին հաշվով կազմում են տարվա 45% ժամանակահատվածը, երբ 

գրանցվում են <0,2մմ տեղումներ: Բացի այդ, չոր օրեր համարվում են այն օրերը, երբ կարող 

է փոշի առաջանալ նպաստավոր մթնոլորտային պայմաններում: Քանի որ հանքը 

աշխատելու է ամբողջ տարին, չոր պայմաններ կլինեն տարեկան միջինը 164 օր:    

 

Փոշու վերահսկման միջոցառումները և դրանց հարաբերական արդյունավետությունը 

կիրառվել են ըստ ԱԱՑ ԱԳՄ-ի (Npi EET ) Հանքարդյունաբերության ձեռնարկի (2012)3 

«Վերահսկման տեխնոլոգիաներ» բաժնի. 

 Համարվում է, որ հանքի բացատար ճանապարհների մակերեսը խոնավ պահելու 

նպատակով ճանապարհների ջրցանումը ջրատար մեքենաներով (կամ ձմռանը աղի 

օգտագործումը) 50%-ով կրճատում է ճանապարհի փոշին (ապահովելով 

արտանետումների չվերահսկվող մակարդակի վերահսկվող 50%), 

 Վերբեռնման կայանի, վերբեռնման աշտարակի, ջարդիչ և քարմաղման կայանների 

կառուցումը փակ շինությունում, 99% կրճատում (ապահովելով արտանետումների 

չվերահսկվող մակարդակի վերահսկվող 5%)6, 

 Հոսքագծի վերբեռնման կետերում, կույտերի համար, հանքանյութի բեռնման և 

բեռնաթափման վայրերում կիրառվող ջրցանները կրճատում են փոշու 

արտանետումները 50%-ով (ապահովելով արտանետումների չվերահսկվող 

մակարդակի վերահսկվող 50%),   

 Բեռնատարների բեռնաթափման աշտարակում և կրի պահեստում տեղադրված 

օդափոխիչներով ու կտորե զտիչներով փոշեորսիչները կրճատում են փոշու 

արտանետումները 83%-ով (ապահովելով արտանետումների չվերահսկվող 

մակարդակի վերահսկվող 17%),   

 Կույտերի շուրջը տեղակայված հողմաբեկ պատնեշները, ինչպես օրինակ՝ 

հողապատնեշները և մեկուսացման խոչընդոտները, կրճատում են փոշու 

արտանետումները 30%-ով (ապահովելով արտանետումների չվերահսկվող 

մակարդակի վերահսկվող 70%),   

 Բացահանքի ներսում գործողություններից առաջացող փոշու արտանետումները 

լրացուցիչ կկրճատվեն` թույլ չտալով, որ փոշին դուրս գա բացահանքի 

սահմաններից: Չնայած հանքի շահագործման ընթացքում բացահանքերի 

                                                      
6 ԱԱՑ ԱԳՄ-ում (Npi EET ) սահմանվում է փակ շինություններում 100% վերահսկում, սակայն «Ուորդել 

Արմսթրոնգ» կազմակերպության կողմից կիրառվող արժեքն առավել պահպանողական է. 

տեխնիկատնտեսական նախագծման ինժեներների հետ խորհրդակցությունից հետո սահմանվել է 99% 
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խորությունները տարբեր են, ենթադրվում է, որ փոշու արտանետումները միջին 

հաշվով կկրճատվեն 50%-ով: 

 

Որոշ դեպքերում կոնկրետ աղբյուրի համար կիրառվում են ազդեցության մեղմացման 

մեկից ավելի միջոցառումներ (օրինակ՝ մեկ բացահանքում ջրցանների և բացատար 

ճանապարհների կիրառում), որը հանգեցնում է փոշու արտանետումների կրճատման 

առավել մեծ տոկոսի: 

 

Աղյուսակ 

Հարկ է նշել, որ գնահատման այս մեթոդաբանության մեջ ներկայացված է վատագույն 

տարբերակը, քանի որ շահագործման երրորդ տարին արտադրության առավելագույն 

քանակի տարին է, և շահագործման ողջ ժամանակահատվածում փոշու արտանետման 

բոլոր աղբյուրները միաժամանակ փոշի չեն արտանետելու:   

 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
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-ի աջ ծայրի սյունակը ցույց է տալիս ճշգրտված մասնիկային արտանետումների 

կանխատեսվող չափերը` հաշվի առնելով տեղի կլիման և ազդեցության մեղմացմանն 

ուղղված միջոցառումները: Փոշու արտանետումների տարեկան ընդհանուր քանակը 

շահագործման երրորդ տարում հաշվարկվել է այն օրերի կտրվածքով, երբ հնարավոր է 

տեղի ունենան արտանետումներ: 

 

Հարկ է նշել, որ գնահատման այս մեթոդաբանության մեջ ներկայացված է վատագույն 

տարբերակը, քանի որ շահագործման երրորդ տարին արտադրության առավելագույն 

քանակի տարին է, և շահագործման ողջ ժամանակահատվածում փոշու արտանետման 

բոլոր աղբյուրները միաժամանակ փոշի չեն արտանետելու:   

 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
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Աղյուսակ 6.6.5: Փոշու արտանետումների գնահատված մակարդակները  

  Չվերահսկվող, կգ/օր Փոշու ճնշման գործակից  
Վերահսկվող, 

կգ/օր 

Փոշու գոյացման 

վայրը 
Գործունեությունը ԸԿՄ PM10 

Խոնավ և 

ձյան օրեր 

Փոշու 

վերահսկմ

ան 

միջոցառու

մներ 

Ընդ. ԸԿՄ PM10 

Արտավազդեսի 

հանքափոս Պայթեցում 71.047 36.944 55% 50% 77.5% 15.986 8.312 

ԴԱԼ Բուլդոզեր 6.861 0.781 55% 50% 77.5% 1.544 0.176 

ԿՏՀ Բուլդոզեր 10.590 1.662 55% 50% 77.5% 2.383 0.374 

Ցածր 

պարունակությամբ 

հանքանյութի կույտ 
1 

Բուլդոզեր 

6.861 0.781 55% 50% 77.5% 1.544 0.176 

Ցածր 

պարունակությամբ 

հանքանյութի կույտ 
2 

Բուլդոզեր 

6.861 0.781 55% 50% 77.5% 1.544 0.176 

Արտավազդեսի 

հանքափոս Հորատում 60.180 31.620 55% 50% 77.5% 13.541 7.115 

Արտավազդես-ԴԱԼ բացատար 

ճանապարհներ (յուր. 

100մ) 435.246 111.838 55% 50% 77.5% 97.930 25.163 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
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Աղյուսակ 6.6.5: Փոշու արտանետումների գնահատված մակարդակները  

  Չվերահսկվող, կգ/օր Փոշու ճնշման գործակից  
Վերահսկվող, 

կգ/օր 

Փոշու գոյացման 

վայրը 
Գործունեությունը ԸԿՄ PM10 

Խոնավ և 

ձյան օրեր 

Փոշու 

վերահսկմ

ան 

միջոցառու

մներ 

Ընդ. ԸԿՄ PM10 

Արտավազդես-

Ջարդիչ կայան 

բացատար 

ճանապարհներ (յուր. 

100մ) 156.400 40.187 55% 50% 77.5% 35.190 9.042 

Արտավազդես - 

Ցածր 

պարունակությամբ 

հանքանյութի կույտ 
1 

բացատար 

ճանապարհներ (յուր. 

100մ) 

36.013 9.254 55% 50% 77.5% 8.103 2.082 

Արտավազդես_ 

Ցածր 

պարունակությամբ 

հանքանյութի կույտ 
2 

բացատար 

ճանապարհներ (յուր. 

100մ) 

36.013 9.254 55% 50% 77.5% 8.103 2.082 

Բեռնատարների 

բեռնաթափում-ԿՏՀ 

բացատար 

ճանապարհներ (յուր. 

100մ) 206.422 44.159 55% 50% 77.5% 46.445 9.936 

Կրի պահեստ հանքանյութի բեռնում 0.306 0.123 55% 83% 92.4% 0.023 0.009 

Առաջնային ջարդիչ հանքանյութի բեռնում 1730.762 865.381 55% 50% 77.5% 389.421 194.711 

Քարմաղման կայան հանքանյութի բեռնում 1730.762 865.381 55% 99% 99.6% 7.788 3.894 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
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Աղյուսակ 6.6.5: Փոշու արտանետումների գնահատված մակարդակները  

  Չվերահսկվող, կգ/օր Փոշու ճնշման գործակից  
Վերահսկվող, 

կգ/օր 

Փոշու գոյացման 

վայրը 
Գործունեությունը ԸԿՄ PM10 

Խոնավ և 

ձյան օրեր 

Փոշու 

վերահսկմ

ան 

միջոցառու

մներ 

Ընդ. ԸԿՄ PM10 

Բեռնատարների 

բեռնաթափման 

աշտարակ 

հանքանյութի բեռնում 

1730.762 865.381 55% 83% 92.4% 132.403 66.202 

Առաջնային ջարդիչ Առաջնային ջարդիչ 576.921 576.921 55% 99% 99.6% 2.596 2.596 

Երկրորդային 

ջարդիչ Երկրորդային ջարդիչ 1730.762 346.152 55% 99% 99.6% 7.788 1.558 

ԴԱԼ կույտի՝ քամու 

ազդեցությամբ էրոզիա  245.558 122.779 55% 50% 77.5% 55.251 27.625 

Մանրացված 

հանքաքարի կույտ 

կույտի՝ քամու 

ազդեցությամբ էրոզիա  5.315 2.658 55% 65% 84.3% 0.837 0.419 

ԿՏՀ կույտի՝ քամու 

ազդեցությամբ էրոզիա  213.927 106.963 55% 50% 77.5% 48.134 24.067 

Ցածր 

պարունակությամբ 

հանքանյութի կույտ 
1 

կույտի՝ քամու 

ազդեցությամբ էրոզիա  

226.649 113.325 55% 50% 77.5% 50.996 25.498 

Ցածր 

պարունակությամբ 

հանքանյութի կույտ 

կույտի՝ քամու 

ազդեցությամբ էրոզիա  
172.971 86.486 55% 50% 77.5% 38.919 19.459 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
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Աղյուսակ 6.6.5: Փոշու արտանետումների գնահատված մակարդակները  

  Չվերահսկվող, կգ/օր Փոշու ճնշման գործակից  
Վերահսկվող, 

կգ/օր 

Փոշու գոյացման 

վայրը 
Գործունեությունը ԸԿՄ PM10 

Խոնավ և 

ձյան օրեր 

Փոշու 

վերահսկմ

ան 

միջոցառու

մներ 

Ընդ. ԸԿՄ PM10 

2 

Չմշակված 

հանքաքարի կույտ 

կույտի՝ քամու 

ազդեցությամբ էրոզիա  39.561 19.781 55% 65% 84.3% 6.231 3.115 

Արտավազդեսի 

հանքափոս 

բեռնատարների բեռնում 
99.518 47.070 55% 50% 77.5% 22.392 10.591 

ԴԱԼ բեռնատարների բեռնում 96.180 45.491 55% 50% 77.5% 21.640 10.235 

ԿՏՀ բեռնատարների բեռնում 9.190 4.347 55% 50% 77.5% 2.068 0.978 

Կրի պահեստ  բեռնատարների բեռնում 0.073 0.035 55% 83% 92.4% 0.006 0.003 

Ցածր 

պարունակությամբ 

հանքանյութի կույտ 
1 

բեռնատարների բեռնում 

7.437 3.517 55% 50% 77.5% 1.673 0.791 

Ցածր 

պարունակությամբ 

հանքանյութի կույտ 
2 

բեռնատարների բեռնում 

7.437 3.517 55% 50% 77.5% 1.673 0.791 

Առաջնային ջարդիչ բեռնատարների բեռնում 66.708 31.551 55% 50% 77.5% 15.009 7.099 

Չմշակված 

հանքաքարի կույտ 

բեռնատարների բեռնում 
12.671 5.993 55% 50% 77.5% 2.851 1.348 
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Աղյուսակ 6.6.5: Փոշու արտանետումների գնահատված մակարդակները  

  Չվերահսկվող, կգ/օր Փոշու ճնշման գործակից  
Վերահսկվող, 

կգ/օր 

Փոշու գոյացման 

վայրը 
Գործունեությունը ԸԿՄ PM10 

Խոնավ և 

ձյան օրեր 

Փոշու 

վերահսկմ

ան 

միջոցառու

մներ 

Ընդ. ԸԿՄ PM10 

Բեռնատարների 

բեռնաթափման 

աշտարակ 

բեռնատարների բեռնում 

66.708 31.551 55% 83% 92.4% 5.103 2.414 

         

Ծանոթագրություն: 

Արտանետումների մակարդակներն ըստ ԱՄՆ ՇՄՊԳ AP-42, Ոչ կայուն փոշու արտանետումների ազդեցության գործոնները, Միդուեսթի 
Գիտահետազոտական Ինստիտուտ, Նախագիծ թիվ 110397, նոյեմբեր 2006թ. և Arup Environmental; Բաց հանքային փորվածքների 
ընթացքում արտանետվող փոշու ներգործությունը շրջակա միջավայրի վրա; Օգտագար հանածոների վարչություն, Բնապահպանության 
Նախարարություն, Մեծ Բրիտանիա, 2005թ. դեկտեմբեր: Ավստրալիայի կառավարության Ազգային աղտոտիչների ցանկի 
արտանետութմների գնահատման մեթոդների Հանքարդյունաբերության ձեռնակրի (Տարբերակ 3.1, հունվար, 2012) հիման վրա փոշու 
ճնշման գործակիցներ: 
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Աղյուսակ 6.66-ում ներկայացված է գոյացման յուրաքանչյուր աղբյուրից կարգավորվող 

ընդհանուր արտանետումների ամփոփ նկարագիրը: 

 

Աղյուսակ 6.6.6.  Փոշու արտանետումների գնահատման ընդհանուր նկարագիրը 

(Շահագործման 3րդ տարի) 

Ոչ կայուն փոշու աղբյուրի 

տեղամաս 

Վերահսկվող արտանետումներ, կգ/օր 

ԸԿՄ PM10 

Արտավազդես 

(հանքափոսում 

տեղափոխումը ներառված 

չէ) 

51.9 26.0 

ԴԱԼ (ներառում է ցածր 

պարունակությամբ 

կույտերը)  

175 84.9 

Մանրացման և 

տեսակավորման 

հանգույցներ (ներառյալ՝ 

չտեսակավորված 

հանքաքարի կույտը) 

432 214 

ԿՏՀ (ներառյալ՝ 

բեռնատարների բեռնման 

կետը և մանրացված 

հանքաքարի կույտը) 

191 94.0 

Ընդամենը (հանքատար 

ճանապարհները 

ներառված չեն), կգ/օր 

850 419 

Հանքատար 

ճանապարհներ (յուր. 

անցած 100մ համար 

առավելագույն ցուցանիշ) 

149 38.4 

 

Փոշու տարածում և նստվածքագոյացում-ԸԿՄ <Վնասակար փոշի> 

Հանքավայրերից հնարավոր առաջացող փոշին սովորաբար հանրության մտահոգության 

պատճառ է դառնում: Այնպիսի ընկալում կա, որ հանքի շահագործման ընթացքում 

աշխատանքներից առաջացող անհարմարությունը կարող է ազդել տեղի գեղագիտական 

արժեքի և կյանքի որակի վրա: Այնուամենայնիվ, շատ դժվար է որոշել փոշու 

քանակությունը, որը կարող է կոնկրետ հանգամանքներում բողոք առաջացնել կամ 

անհարմարություն պատճառել, հնարավոր վնասակար փոշու մակարդակների շուրջ 

կարծիքները քիչ են համընկնում: Տարբեր ազգային ստանդարտներով սահմանվող 

մակարդակները տատանվում են 133-350 մգ/մ2/օր: Ծրագրի ԸԿՄ փոշու տարածման 

գնահատման նպատակով այս միջակայքի մակարդակներն ընտրվել են որպես փոշու 

վնասակարության մակարդակի հիմնավոր ցուցիչ:  
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Գազերի և ոչ կայուն փոշու տարածումը մթնոլորտային ցրման միջոցով կախված է 

մթնոլորտային պայմաններից: Հանքարդյունահանման գործողություններից հիմնական 

արտանետումները փոշու արտանետումներն են:  ԱՄՆ ՇՄՊԳ AP-42-ի վրա հիմնված 

արտանետումների մակարդակները ցույց են տալիս, որ փոշու  արտանետումներում PM10 

մասնիկների տոկոսը տարբեր փոշու աղբյուրներում տարբեր է: Հանքանյութի 

փոխադրումից արտանետվող փոշու մասնիկների մոտ 95%-ը 10μմ-ից մեծ տրամագիծ 

ունեն, մինչ պայթեցումներից, հորատումից և քամու ազդեցությամբ էրոզիայից 

արտանետվող մասնիկների մոտ 50%-ը 10μմ-ից փոքր են: Բացատար ճանապարհներին 

փոխադրամիջոցների ռիթմիկ աշխատանքից  արտանետվող ոչ կայուն փոշու մոտ 72%-ը 

10μմ-ից մեծ տրամագիծ ունեն: Մասնիկների չափերի և տարածման հեռավորության 

բնորոշ կապն ամփոփված է Աղյուսակ Աղյուսակ 6.6.7-ում:  

Աղյուսակ 6.6.7. Մասնիկների բնորոշ տարածումը4 

Մասնիկների 

չափերը, μմ 

Դաս Տարածման առավելագույն 

արդյունավետ 

հեռավորությունը աղբյուրից  

(մ) 

> 30 
Խոշոր մասնիկներ, մակերեսի 

աղտոտում 
300 

10 to 30 Միջանկյալ 500 

< 10 Կլանվող, փոքր 1000 

<2.5 Ներս շնչվող, շատ փոքր >1000 

Աղյուսակ 6.6.7-ում ներկայացված հեռավորությունները ցույց են տալիս մասնիկների 

տարբեր չափերի համար տարածման առավելագույն արդյունավետ  հեռավորությունները: 

Ըստ չափերի առանձացված յուրաքանչյուր խմբում մասնիկների մեծամասնությունը 

կնստի առավելագույն հեռավորությանը հասնելուց բավական շուտ (կախված գերակշռող 

քամիներից և եղանակային պայմաններից): Չնայած փոշի կարելի է նկատել 

հանքարդյունահանման շատ գործողություններից, դրանց շատ քիչ մասնաբաժինը կանցնի 

աղբյուրից ինչ-որ հեռավորություն, և գերակշռող մեծամասնությունը  կնստի մի քանի 100մ 

սահմաններում:  

 

ԸԿՄ փոշու տարածումը արտանետման կետերից և դրան հաջորդող նստումը հողի վրա 

գնահատվել է դասակարգման մոդելի կիրառմամբ հետևյալ ենթադրությունների հիման 

վրա. 

 

 ԱՄՆ ՇՄՊԳ-ի վրա հիմնված արտանետումների մակարդակները, AP-42 ոչ կայուն 

փոշու արտանետումների գործակիցները՝ ըստ Աղյուսակ  
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 Հարկ է նշել, որ գնահատման այս մեթոդաբանության մեջ ներկայացված է 

վատագույն տարբերակը, քանի որ շահագործման երրորդ տարին արտադրության 

առավելագույն քանակի տարին է, և շահագործման ողջ ժամանակահատվածում 

փոշու արտանետման բոլոր աղբյուրները միաժամանակ փոշի չեն արտանետելու:   
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 -ի, 

 Փոշու նստեցման տեմպերի հիման վրա փոշու նստման արժեքները բնորոշ չոր 

օրերի համար են (24 ժամ), 

 Յուրաքանչյուր տեղանքին հատուկ աղբյուրը և գործողությունները դիտարկվում են 

որպես մեկ ընդհանուր արտանետում, 

 Փոշու տարածումը համամասն է յուրաքանչյուր ուղղությունից չոր օրերին փչող 

քամիների հաճախականությանը: Սույն գնահատման նպատակներով քամու 

ուղղությունը պարզվել է Որոտանի օդերևութաբանական կայանի տվյալների 

օգտագործմամբ: 12 հատվածներից փչող չոր քամիների տոկոսային 

արտահայտություններն օգտագործվել են (Նկար Նկար  -ում),  

 Յուրաքանչյուր ուղղությամբ տարածվող փոշու համար դրա նստումը գնահատվում 

է՝ ենթադրելով էքսպոնենցիալ անկում, ընդ որում էքսպոնենցիալ անկման 

գործակիցը հիմնված է ԱՄՆ ՇՄՊԳ և այլ հեղինակների կողմից կատարված 

ուսումնասիրությունների4 և ISO12103-17 համապատասխան մասնիկների չափերի 

բաշխման վրա: Ըստ մոդելի գնահատումների՝ 

o Փոշու ԸԿՄ-ի 82.6%-ը նստում է աղբյուրից 100մ հեռավորության 

սահմաններում; 

o Փոշու ԸԿՄ-ի 16.7%-ը նստում է աղբյուրից 100մ-ից 500մ հեռավորության 

սահմաններում, և 

o Փոշու ԸԿՄ-ի 0.7%-ը նստում է աղբյուրից 500մ-ից 1կմ հեռավորության 

սահմաններում 

 

 

                                                      
7 ISO12103-1:1997 – Ճանապարհային փոխադրամիջոցներ – Զտիչի գնահատման համար լաբորատոր փոշի, A4 

Չմշակված լաբորատոր փոշի  
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Նկար 6.6.2. Չոր քամիների հաճախականության բաշխումը, օդերևութաբանական 

երկարաժամկետ տվյալներ, Որոտանի լեռնանցքի կայան – Փոշու տարածման համար 

քամու ուղղությունների պարզեցված բաշխումը 

 

Փոշու տարածման վերաբերյալ այստեղ օգտագործված ենթադրությունները ազդեցության 

գնահատման նպատակներով մոտավոր են արտահայտված, չնայած դրանք հիմնված են 

շատ տարբեր կլիմայական պայմաններում իրականացված հանքային ծրագրերի կայուն 

փաստացի ապացույցների վրա: 

 

Ծրագրի շրջանակներում իրականացված դասակարգման գնահատումը ցույց է տվել, որ 

հանքարդյունաբերական աշխատանքների հետ կապված շահագործման փուլում փոշու 

գոյացման առաջնային աղբյուրների շուրջը 1կմ լայնությամբ բուֆերային գոտին բավարար 

է որոշելու, թե արդյոք հետագայում առավել մանրամասն մոդելավորման 

անհրաժեշտություն կլինի: Այս վերլուծությունը ներկայացված է Նկ. Նկար -ում: 

Ակնկալվում է, որ փոշու մեծ մասը (օդի միջոցով փոխանցվող մասնիկների 95%-100% 

սահմաններում) կնստի նշված գոտում:   

 

Նկար 6.6.3 ցույց է տալիս նշված ենթադրությունների հիման վրա շահագործման փուլում 

փոշու ընդհանուր անկնկալվող նստումը հանքի տեղամասի շուրջը: Այս 

ենթադրությունների հիման վրա կազմել են ազդեցության ենթարկվող տարածքի քարտեզը՝ 

օգտագործվելով աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգը (ԱՏՀ): 

 

Չնայած փոշու տարածման և նստվածքագոյացման մոդելավորումը միայն շահագործման 

փուլի երրորդ տարին է ներառում, շահագործման մյուս տարիներին, ինչպես նաև Ծրագրի 

52.8% 

8.6% 

30.6% 

8.0% 
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շինարարության փուլում տարածման և նստվածքագոյացման սխեմաները նույնատիպ 

կլինեն: Ի տարբերություն շահագործման ժամանակահատվածի, շինարարության 

ընթացքում փոշու արտանետման մակարդակները կլինեն զգալիորեն ցածր, քանի որ այն, 

ինչը շահագործման ընթացքում հիմնականում նպաստում է փոշեգոյացմանը, 

(մասնավորապես՝ հանքանյութի ջարդումը ու մաղումը  դատարկ ապարների 

տեղափոխման հետ մեկտեղ ԴԱԼ ) կբացակայեն: Այսպիսով, շահագործման փուլի 

արտանետումների մոդելը ներկայացնում է վատագույն սցենարը: 

 

Բնակավայրերի ընկալիչների խմբերի դիտարկման մեջ ջարդիչ կայանի 

շինարարությունից հավանական ազդեցություններն էական չեն՝ հաշվի առնելով 

գործողության վայրի և հավանական ընկալիչների միջև հեռավորությունը: H-42 

ճանապարհին (75մ) հարակից և Գնդեվազից 1.3 կմ հեռավորության վրա գտնվող ԱԴՎ 

կայանի տեղակայման վայրից փոշու արտանետումների հավանականությունն ավելի մեծ 

է և դրա շինարարության ընթացքում՝ էական: Բեռնատարների բեռնաթափման կայանն 

ընկած է Գնդեվազից մոտ 1.2կմ հեռավորության վրա, և, հետևաբար, բավական մոտ 

տարածությունը կարող էր մտահոգության տեղիք տալ:  Սակայն դրա տեղակայման վայրը 

Գնդեվազից պաշտպանված է ռելիեֆով՝ փոքր բլրաշարքով, որի շնորհիվ տեղանքում որևէ 

տեսանելի փոշի չի լինի: Քանի որ այս բոլոր հանգույցները կլինեն Գնդեվազից 1կմ-ից ավել 

հեռավորության վրա, կանխատեսվում է, որ շինարարության ընթացքում վնասակար 

փոշու նստվածքագոյացման ազդեցությունը համայնքների վրա սահմանափակ կլինի կամ 

ընդհանրապես կբացակայի:   

 

Նկար 6.6.3-ում ներկայացված փոշու դասակարգման գնահատումը ցույց է տալիս 

վնասակար/տհաճ փոշուց հավանական ազդեցության ենթակա երկու շրջաններ՝ 

սահմանազատված 350մգ/մ2/օր և 133մգ/մ2/օր եզրագծով: Առավել զգայուն մարդկային 

ընկալիչներում փոշու նստման ազդեցության մակարդակները միտված են հասնել 

133մգ/մ2/օր, մինչդեռ առավել քիչ զգայուն ընկալիչներում այդ ազդեցության 

մակարդակները կլինեն 350մգ/մ2/օր կամ ավել: Փոշու արտանետման աղբյուրների 

հեռավորությունը, որտեղից կարելի է զգալ վնասակար/տհաճ ազդեցություններ 

տարբերվում է՝ կախված քամիների գերակշոռ ուղղությունից, սակայն գնահատված 

առավելագույն հեռավորությունը, որի դեպքում մարդկային ընկալիչները կարող են փոշուց 

վնասակար/տհաճ ազդեցություն կրել, արտանետումների աղբյուրից 850մ է, ընդ որում, 

փոշին հիմնականում կնստի աղբյուրից դեպի արևմուտք: Փոշու արտանետումները կարող 

են տեսանելի լինել Գնդեվազի ընկալիչների և H-42 ճանապարհով երթևեկողների համար: 

Բացառությամբ <Էկոֆարմի>, մոտակա բնակավայրերի և համայնքների ընկալիչները շատ 

հեռու են և չեն կարող շինարարության ընթացքում փոշու տարածումից ազդեցություն կրել, 
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հետևաբար, այդ ազդեցությունների կարևորությունը ցածր է: Գնդեվազի և հարակից այլ 

բնակավայրերի զգայուն ընկալիչների խմբերը հավանական վնասակար/տհաճ 

ազդեցության այս գոտուց դուրս են: Հետևաբար, համայնքների ընկալիչների վրա փոշու 

նստման հավանական ազդեցությունը ինչպես շինարարության, այնպես էլ շահագործման 

փուլերի ընթացքում համարվում է ցածր: 

Մոդելի ստացված արդյունքները բացահայտում են, որ անասնապահական և 

կաթնամթերքի ֆերման գտնվելով է հավանական տհաճ հոտի գոտու սահմաններից դուրս 

(133 մգ/մ2/օր), այն իրականում ընկած է վերգետնյա փոխակրիչի և բեռնատարների 

բեռնման կետի առաջացրած փոշու արտանետումների աղբյուրներից 700մ սահմաններում: 

Անասնապահական և կաթնամթերքի ֆերմայի  ընկալիչը համարվում է ցածր զգայնություն 

ունեցող, քանի որ դա գյուղատնտեսական գործունեություն է, որտեղ կիրառվում է 

ընտանի կենդանիների ինտենսիվ ընտելացման տեխնիկա՝ կերակրելով խոտով և 

ներկրված անասնակերով: Այսպիսով, չկա ուղիղ ճանապարհ ոչ կայուն փոշու 

տարածման և ֆերմայում անասնակերի յուրացման միջև : Մոդելում նշվածից առավել 

մեծ արագություն ունեցող քամիների դեպքում (միջինը 4,68 մ/վ), փոշու 

նստվածքագոյացումը Էկոֆարմում կարող է ավելի բարձր լինել, քան այն նախատեսվում է 

ըստ մոդելի, ուստի այն կարող է ունենալ մեղմ ազդեցություն:  Էկոֆարմի ընկալիչի վրա 

փոշու ընդհանուր ազդեցությունը չափավոր է, ուստի փոշու հետևանքը ընկալիչի վրա 

համարվում է էական:  
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Նկար 6.6.3. Հանքարդյունաբերական աշխատանքներից առաջացող փոշու նստման ընդհանուր գնահատումը
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Փոշու արտանետումների աղբյուրներին մոտ աշխատող հանքի աշխատողները 

համարվում են առաջնային ընկալիչներ, այնուամենայնիվ, նրանց զգայունությունը 

վնասակար փոշու նկատմամբ համարվում է աննշան: Տեղանքի ներսում վնասակար փոշու 

մակարդակները կհասցվեն նվազագույնի՝ աշխատողների և այլ զգայուն ընկալիչների վրա 

փոշու ազդեցությունը կրճատելու նպատակով արտանետումների աղբյուրում 

ազդեցության մեղմացման միջոցառումներ իրականացնելով, ներառյալ աշխատողների 

վրա մանրամասնիկների ներգործության վերահսկման և մեղմացման ընթացակարգերը, 

ինչպես նշված է Բաժին 6.6.4-ում: Հետևաբար, համարվում է, որ նշված միջոցառումների 

իրականացմամբ վնասակար փոշու ազդեցությունները կլինեն չնչին կամ աննշան և 

անէական: 

 

Ծրագրի տարածքի շրջակայքի՝ մինչև 1կմ հեռավորության վրա գտնվող հողերը և 

արոտավայրերը/կերհանդակները կարող են փոշու նստումից հավանական ազդեցություն 

կրել, սակայն այն փոշու մեծ մասը (արտանետվող փոշու 82%), որը կարող էր փոխել 

արոտավայրերի առանձնահատկությունները, կնստի աղբյուրից 100մ հեռավորության 

սահմաններում: Արոտավայրերի զգայունությունը փոշու նստվածքագոյացման 

ազդեցության նկատմամբ հարևան համայնքների և հովիվների համար դրանց 

կարևորության պատճառով համարվում է միջին: Համարվում է, որ տեղանքի մոտակայքում 

արոտավայրերի վրա վնասակար/տհաճ փոշու նստվածքագոյացումը կլինի չափավոր 

ծավալի՝ տարածքին առավել մոտ, իսկ Ծրագրի տարածքից  արոտավայրի հեռավորության 

մեծացմանը զուգահեռ ծավալը կիջնի՝ հասնելով ցածրից մինչև չնչին: Ասյպիսով, 

համարվում է, որ Ծրագրի տարածքից 100մ հեռավորության սահմաններում փոշու նստման 

ազդեցության կարևորությունը կլինի չափավոր, և անհրաժեշտ կլինի այն մեղմացնել և 

վերահսկել: >100մ հեռավորության վրա փոշու նստումը էական ազդեցքություն չի ունենա:  

 

Փոշու նստումը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ նաև կրիտիկական 

բնակմիջավայրերի վրա, որոնք խաչաձևվում են Ծրագրի տարածքի հետ կամ դրա շուրջն 

են: Ամուլսար լեռան գագաթների շուջը բարձրադիր վայրերում Մատնունի 

Ծիրանավորների (Potentilla porphyrantha) պոպուլացիայի գոյատևումը ապահովող 

կրիտիկական բնակմիջավայրի դեպքում (Կարմիր ցուցակում գրանցված այս 

բուսատեսակի վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկատվությունը ներկայացված է 

Գլուխ 4.10-ում և Բաժին 6.11-ում) ընկալիչի զգայունությունը գնահատված է շատ բարձր: 

Փոշու նստվածքագոյացման առումով Բաժին 6.5.11-ում գնահատվում է բնակմիջավայրի 

այն մասը, որը ենթակա է փոշու հետ կապված հնարավոր ազդեցության: Այս հնարավոր 

ազդեցության դեմ առաջարկվող մեղմացումը ներառում է մոնիտորինգի ծրագիր (տես՝ 

Բաժին 6.11.6 և Աղյուսակ 6.11.13):  
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Պետական արգելոցների խմբի ընկալիչների մեծ մասը Ծրագրից շատ հեռու են (այսինքն՝ 

վնասակար/տհաճ փոշու նստման 815մ շրջանից դուրս են)  և չեն կարող փոշու նստումից 

ազդեցություն կրել ո՛չ շինարարության, ո՛չ էլ շահագործման փուլում:  Միակ 

բացառությունը Ջերմուկի ԿԹՏ-ն է: ԱԴՎ-ի շինարարության ընթացքում դրա արևելյան 

ծայրում կարող է որոշ չափով փոշի նստել: Ողջ Ծրագրի շինարարության 

ժամանակահատվածը մոտ 2 տարի է, այնպես որ ԱԴՎ կայանի շինարարությունը դրանից 

կարճ է տևելու: Շինարարության կարճ տևողության և հետևանքների ենթակա տարածքի 

(Ջերմուկի ԿԹՏ-ի 0.5%-ից պակաս) հետ կապված հավանական ազդեցության 

կարևորությունը ցածր է, և հետևանքները՝ ոչ էական:  

 

Շահագործման ընթացքում փոշու արտանետումների հիմնական աղբյուրները շատ հեռու 

են և չեն կարող Ջերմուկի ԿԹՏ-ի վրա նկատելի ազդեցություն ունենալ, այնպես որ 

հավանական ազդեցությունը չնչին է և ոչ կարևոր: 

 

Հավանականություն կա, որ համայնքների միջով անցնող կամ դրանց մոտ ընկած 

ճանապարհները կարող են  ազդեցություն կրել հանքի հետ կապված երթևեկությունից 

առաջացող փոշու արտանետումներից: Ծրագրի հետ կապված երթևեկությունը 

հիմնականում վերաբերում է հանքի աշխատողներին և Ծրագրին սպասարկող 

փոխադրամիջոցներին: Երթևեկության գնահատման մեջ (Բաժին 6.18) նշվում է, որ 

երթևեկության ելակետային հոսքերն այն ճանապարհներով, որոնք ամենայն 

հավանականությամբ կօգտագործվեն  Ծրագրի հետ կապված երթևեկության համար, 

փոքրամասշտաբ են: Համարվում է, որ հիմնական կապող ճանապարհները 2013թ. և 2015թ.-

ին շահագործվելու են 5%-ից պակաս թողունակության պայմաններում: Կիրականացվի 

տրանսպորտային ծառայություն աշխատանքի հերթափոխային գրաֆիկով հանքի 

աշխատողների բնակեցման վայրերից, ներառյալ տեղի գյուղերից մերձքաղաքային 

ավտոբուսների՝ Ծրագրի տարածք երթևեկումների ծավալները կրճատելու նպատակով: 

Ըստ ստորև ներկայացված Աղյուսակ 6.6.9-ի՝ փոշու արտանետումների 

հավանականությունը կրճատելու նպատակով կիրականացվեն ազդեցության մեղմացման 

միջոցառումներ: Համարվում է, որ ազդեցության մեղմացման առաջարկված 

միջոցառումների իրականացման դեպքում համայնքների միջով անցնող կամ դրանց մոտ 

ընկած ճանապարհներով հանքի հետ կապված երթևեկությունից առաջացող փոշու 

արտանետումների կարևորությունը կլինի աննշան և մեղմացման ենթակա, որը 

ենթադրում է առաջնային մերձատար հանգույցների ասֆալտապատում: 

 

Փոշու տարածումը – Շնչառական եղանակով կլանվող հատիկաչափական չափամաս PM10  
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ԱՄՆ ՇՄՊԳ տարածման դասակարգման AEROMOD Screen մոդելն 8 օգտագործվել է 

հնարավոր առավելագույն կարճաժամկետ մանր մասնիկներով փոշեծածկի 

մակարդակները (PM10) գնահատելու նպատակով, որոնք զգայուն ընկալիչների համար 

կլանվող և ներս շնչվող փոշու խտությունների համապատասխան ցուցիչ են համարվում: 

Աղյուսակ 

Հարկ է նշել, որ գնահատման այս մեթոդաբանության մեջ ներկայացված է վատագույն 

տարբերակը, քանի որ շահագործման երրորդ տարին արտադրության առավելագույն 

քանակի տարին է, և շահագործման ողջ ժամանակահատվածում փոշու արտանետման 

բոլոր աղբյուրները միաժամանակ փոշի չեն արտանետելու:   

 

                                                      
8 http://www.epa.gov/scram001/ 

http://www.epa.gov/scram001/
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-ում (աջ սյունակում) ներկայացված PM10 –ի համար վերահսկվող արտանետումների 

մակարդակներն  օգտագործվել են <վատագույն դեպքում> ուժեղ քամիների և չոր 

մթնոլորտային պայմանների հետ միասին որպես մուտքային պարամետրեր: Մոդելն 

այսպիսով տրամադրում է PM10 -ի համար տարածման զգուշավոր սխեմաներ, ենթադրելով, 

որ նշված պայմանները շուրջօրյա շարունակական բնույթ են կրում, ներկայացնում է 

պայմանները <վատագույն դեպքերում>, իսկ նստեցման մակարդակները ներկայացված են 

ՆկարՆկար -ում: 

 

 

Նկար 6.6.4. Հարաբերական կլանվող փոշու մակարդակները` ներկայացված աղբյուրից 

հեռավորության հետ միասին 

Նկար -ը ցույց է տալիս, որ վատագույն դեպքերում առկա պայմաններում Ծրագրի 

գործողությունների արդյունքում արտանետվող PM10  մասնիկների մեծ մասը (95%-ից 

ավելին) կնստի տեղանքից 1 կմ հեռավորության սահմաններում, իսկ ավելի քան 90%-ը՝ 

արտանետումների աղբյուրից 500մ հեռավորության սահմաններում:  Ամենամոտ բնակելի 

համայնքները գտնվում են ամենամոտ աղբյուրից մոտավորապես 1 կմ հեռու, և, 

հետևաբար, այդ համայնքներում մանր մասնիկների փոշեծածկի մակարդակները շատ 

կրճատված կլինեն (արտանետված մակարդակների 1%-ից պակաս), ինչպես պատկերված 

է Նկար Նկար -ում: Ծրագրի գործողությունների վայրերից հեռավորությունների հիման 

վրա, PM10 և PM2.5 կոնցենտրացիաները չպետք է գերազանցեն ուղեցույցի արժեքները (տես 

նաև՝ Աղյուսակ 2.12). 

 

 PM10 20 µg/մ3 (1տարվա միջին ցուցանիշ)           50 µg/մ3 (24ժ միջին ցուցանիշ) 
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 PM2.5   10 µg/մ3 (1տարվա միջին ցուցանիշ)           25 µg/մ3 (24ժ միջին ցուցանիշ) 

 

Այս ուղեցույցի հետ համապատասխանության ստուգման աուդիտի նպատակով 

ՕՈԱՎԿՊ-ով (Հավելված 8.14) պահանջվում է մոնիտորինգ իրականացնել և 

հաշվետվություններ ներկայացնել, ընդ որում, մոնիտորինգի իրականացումը անհրաժեշտ 

է սկսել նախքան շինարարությունը: 

 

Ծրագրի փոշու աղբյուրներից շնչառական եղանակով կլանվող փոշու 

կոնցենտրացիաները, հետևաբար, այս ընկալիչներում փոքր կլինեն և ընկալիչներում 

ազդեցության ուժգնությունը, հետևաբար, համարվում է չնչին: Հետևանքի կարևորությունը 

ևս չնչին է: 

 

Շնչառական եղանակով կլանվող փոշին մարդկային ընկալիչների առումով ենթակա է 

քննարկման: Հողերի և կերհանդակների, կրիտիկական բնակմիջավայրերի և պետական 

արգելավայրերի ընկալիչների խմբերը մթնոլորտում կախյալ մանր մասնիկներից 

ազդեցություն չեն կրում: Ազդեցությունն առաջանում է, երբ PM10  մասնիկները նստում են 

մակերևույթներին: Սա ԸԿՄ-ի փոշու նստման ենթախումբ է և քննարկվել է նախորդ գլխում: 

  

Մանր մասնիկների արտանետումների աղբյուրին մոտ հանքի աշխատողները համարվում 

են առաջնային ընկալիչներ: Առանց ազդեցության մեղմացման միջոցառումների, 

համարվում է, որ փոշու ազդեցությունները հավանաբար կլինեն չափավորից բարձր, և 

դրանց հետևանքի կարևորությունը՝ չափավոր: Աշխատողների վրա մանրամասնիկների 

ներգործությունը կրճատելու և մոնիտորինգի ենթարկելու համար  ազդեցության 

մեղմացման միջոցառումները անհրեժեշտ է իրականացնել  ՄՀԿՄԱՊ-ի հիման վրա (տես՝ 

Հավելված 8.7): 

 

Այրումից առաջացած արտանետումներ 

Ծրագրի տարածքում շահագործվող մեքենաների արտանետած գազերի կարևորությունը 

դիտարկվել է՝ հաշվի առնելով ՃԿՆՁ-ի դասակարգման մեթոդաբանությունը,9 որում 

ուսումնասիրվում է մեքենաների արտանետումների հնարավոր ազդեցությունը օդի որակի 

վրա: Ձեռնարկը կիրառվել է, քանի որ այն Ծրագրի հետ կապված փոխադրումների՝ օդի 

որակի վրա ազդեցության գնահատման համապատասխան մեթոդաբանություն է 

ներառում: 

 

                                                      
9 Ճանապարհների և կամուրջների նախագծման ձեռնարկ (Հատոր 11, Բաժին 3, մաս 1, ՄԲ պետական 

ճանապարհային գործակալություն,  207/07  ) 
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ՃԿՆՁ-ի դասակարգման մեթոդաբանությունը մշակվել է ՄԲ-ի պետական ճանապարհային 

գործակալության կողմից օգտագործման համար, սակայն այն լայնորեն կիրառվում է 

որպես մերձակա զգայուն ընկալիչների վրա մեքենաների շարժի աճից բխող հնարավոր 

ազդեցությունների գնահատման գործիք: 

 

ՃԿՆՁ-ի մեթոդաբանությունը սկսվում է ազդեցության գնահատման անհրաժեշտության 

ուսումնասիրությամբ: Այդ ուսումնասիրությամբ պարզվում է, թե արդյոք Ծրագրի հետ 

կապված մեքենաների քանակի աճի հետևանքով օդի որակի վրա կարևոր ազդեցության 

հավանականություն կա: Ուսումնասիրության առաջին մասում նպատակն է պարզել, թե 

արդյոք օրեկան 1 000 մեքենայից կամ 200 բեռնատարից ավելի մեծ աճ կլինի: Բացի այդ, 

անհրաժեշտ է հայտնաբերել բոլոր համապատասխան մարդկային կամ էկոլոգիական 

զգայուն ընկալիչները: ՃԿՆՁ-ով սահմանվում է, որ միայն Ծրագրից ազդեցություն կրող 

ուղուց միայն 200մ հեռավորության սահմաններում գտնվող ընկալիչները պետք է 

դիտարկվեն: 

 

Այս չափանիշներից որևէ մեկի հետ անհամապատասխանության կամ 200մ 

հեռավորության սահմաններում ընկալիչների բացակայության դեպքում տվյալ երթուղում 

շահագործվող մեքենաների ազդեցությունը օդի որակի վրա համարվում է չեզոք, և հետագա 

գնահատման անհրաժեշտություն չկա: 

 

Ծրագրի տեղամասի սահմաններում մեքենաների արտանետումների միակ կարևոր 

աղբյուրը բացահանքերի, ջարդիչ կայանի և դատարկ ապարների լցակույտի միջև 

հանքանյութեր տեղափոխող ինքնաթափերը կլինեն: Շահագործման ամենաթեժ տարվա 

(3-րդ տարի) ընթացքում բացատար ճանապարհներով փոխադրումներ կիրականացնեն 

19<190 տոնա տարողունակությամբ բեռնատար հանքատար ճանապարհներով 

բացահանքերի, ԴԱԼ-ի և ջարդիչ կայանի միջև ընկած տարածությունում ժամում 

կիրականացնեն մոտ 54 փոխադրում: ԿՏՀ-ի տարածքում շարժի ծավալները կկազմեն 

ժամում մոտ 80 փոխադրում՝ օգտագործելով ավելի փոքր տարողունակությամբ <30 

տոննանոց փոքր բեռնատարներ: ԿՏՀ-ի բացատար ճանապարհի՝ Գնդեվազին ամենամոտ 

կետն ընկած է Գնդեվազից 1.2կմ դեպի հարավ-արևելք: Չնայած փոխադրամիջոցների 

քանակի աճը գերազանցում է ՃԿՆՁ-ի մեթոդաբանությամբ սահմանված քանակը, զգայուն 

մարդկային ընկալիչները բացատար փոխադրամիջոցների երթուղիներից 200մ.-ից շատ 

ավելի հեռու են: ՃԿՆՁ-ի համաձայն մեքենաների արտանետումների ազդեցությունը 

համարվում է չեզոք, իսկ ազդեցության ուժգնությունը՝ չնչին: ԱղյուսակError! Reference 

source not found.-ի համաձայն Ծրագրի տարածքին հարակից համայնքների 

զգայունությունը համարվում է չափավոր, և, հետևաբար, մեքենաների արտանետումների 
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հետևանքները  համարվում են չնչին և ոչ կարևոր:  

 

Ծրագրի գործողությունների վայրերից հեռավորությունների հիման վրա, այրումից 

առաջացող գազերի կոնցենտրացիաները չպետք է գերազանցեն ուղեցույցի 

արժեքները (տես նաև՝ Աղյուսակ 2.12). 

 

 SO2 20 µg/մ3 (ամենամսյա տվյալների հիման վրա 1տարվա միջին 

ցուցանիշ)            

 NO2   40 µg/մ3 (ամենամսյա տվյալների հիման վրա 1տարվա միջին ցուցանիշ)  

 

Այս ուղեցույցի հետ համապատասխանության ստուգման աուդիտի նպատակով 

ՕՈԱՎԿՊ-ով (Հավելված 8.14) պահանջվում է մոնիտորինգ իրականացնել և 

հաշվետվություններ ներկայացնել, ընդ որում, մոնիտորինգի իրականացումը 

անհրաժեշտ է սկսել նախքան շինարարությունը: 

 

Աշխատողների առողջությունն ու վառելիքնի այրումից առաջացող  ծխի 

ներգործությունը  նրանց վրա ենթակա է կանոնավոր վերահսկման՝ համաձայն 

Մասնագիտական հիվանդությունների կանխման և անվտանգության 

կառավարման պլանի (ՄԱԿՊ, Հավելված 8.7): 

 

Տհաճ հոտեր 

Նախատեսվում է, որ կենցաղային կեղտաջրերն ու կոյուղաջրերը կտեղափոխվեն հանքի 

տարածքում համապատասխան տեղամասերում տեղադրված կեղտաջրերի մաքրման 

սեպտիկ համակարգերի միջոցով, ինչպես նաև նախագծվող ջրազտիչ կայանի միջոցով, որը 

կսպասարկի ԿՏՀ-ի, ԱԴՎ տեղամասի տարածքները: 

 

Տհաճ հոտեր առաջացնող աղբյուրներից են մեքենաների վառելիքի այրումից և 

տեխնոլոգիական մշակման արդյունքում առաջացած արտանետումները, սակայն 

ամենահավանական հիմնական տհաճ հոտեր առաջացնող օբյեկտներից են կոյուղաջրերի 

մաքրման համակարգերը և կենցաղային թափոնների աղբավայրը՝ դրանց ոչ պատշաճ 

շահագործման դեպքում: Այս կառույցների ոչ պատշաճ շահագործումը կարող է չափավոր 

կարճաժամկետ տեղային ազդեցություն ունենալ օդի էսթետիկական որակի վրա, և, 

հետևաբար, անհրաժեշտ է իրականացնել ազդեցության մեղմացման համապատասխան 

միջոցառումներ, որոնք հանգամանորեն ներկայացված են հաջորդ բաժնում: 
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6.6.5 Օդի որակի վրա ազդեցության մեղմացման միջոցառումներ 

Հաջորդ բաժիններում ամփոփ նկարագրվում է օդի որակի վրա ազդեցության մեղմացման 

հիմնական գործողությունները, որոնք ներառված են ինչպես Ծրագրի տեխնիկական 

նախագծում, այնպես էլ շինարարության, շահագործման և հանքի փակման 

աշխատանքների փուլերում (տես նաև՝ Օդի որակի, աղմուկի և վիբրացիայի մոնիտոինգի 

պլանը՝ ՕՈԱՎԿՊ, Հավելված 8.15): 

 

Ոչ կայուն փոշու արտանետումների ազդեցության մեղմացման միջոցառումներ 

Օդի որակի վրա հնարավոր ազդեցությունները նպատակահարմարության 

շրջանակներում նվազեցնելու նպատակով տեխնիկական նախագծում ներառվել են ոչ 

կայուն փոշու արտանետումների կարևոր վերահսկման միջոցներ: Մշակված վերահսկման 

միջոցներից են` 

 

 Առաջնային և երկրորդային ջարդիչ կայանի և քարմաղման (տեսակավորման) 

կայանների տեղակայում հատուկ փոշեորսիչ և ֆիլտրացման համակարգերով փակ 

ապարատում: Նկարներ 3.12-ում պատկերված է կայանի դասավորվածությունը՝ 

փոշեորսման և մեկուսացման համակարգերի հետ մեկտեղ:  

 Մանրացված ապարների փոխադրումը ջարդիչ, քարմաղման, վերբեռնման և 

բեռնատարների բեռնաթափման կայանների միջև  տեղի կունենա 

ջարդման/քարմաղման հանգույցից մինչև ԿՏՀ-ի բեռնաթափման կայան տանող 

փակ փոխակրիչով  (Նկար 3.13): Նկար 3.17-ում ներկայացված է վերբեռնման 

աշտարակի նախագիծը, որտեղ հանքաքարը փոխակրիչից լցվում է բեռնատարներ: 

Բեռնաթափման տարածքի շինությունն այնպես է նախագծվել, որպեսզի նշված 

գործողության արդյունքում արտանետվող փոշին մեկուսացվի աշտարակի 

ներսում: Փոխակրիչի նախագիծն այնպիսին է, որ բացառում է բացատար 

ճանապարհներով, նույն հեռավորության վրա երթևեկող բեռնատարների 

կիրառումից փոշու հնարավոր արտանետումները: 

 Հոսքագծի ելքերում և փոշու արտանետումների այլ հայտնաբերված աղբյուրներում 

ջրցանների օգտագործման գործընթացը համապատասխանեցվել է ՕՈԱՎԿՊ 

(Հավելված 8.14) պահանջներին: 

 ԿՏՀ-ում կաթոցիչ համակարգի կիրառում: (տես՝ Բաժին 3.10.3) 

 

Շինարարական և շահագործման աշխատանքների ընթացքում համակարգված կերպով 

կիրականացվեն ՕՈԱՎԿՊ-ով (Հավելված 8.14) նախատեսված փոշու վերահսկման 

լրացուցիչ միջոցառումներ, այդ թվում` 
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 Ճանապարհների վերահսկման ծրագրեր – Լիդիան Ինթերնեյշնլ ընկերությունն 

իրագործում է փոշու արտանետումների նստեցման համապատասխան մեթոդներ, 

այդ թվում` ճանապարհները ցողվում են ջրով և/կամ կիրառվում են կայունարար 

ազդանյութեր, ինչպիսիք են աղը (ձմռանը), մանրախիճ կամ բնապահպանական 

առումով իներտ քիմիական նյութեր՝ ըստ անհրաժեշտության: Բացի այդ, հանքի 

բացատար և մերձատար ճանապարհների վրա փոշու տարածումը վերահսկելու 

համար ճանապարհների ծածկույթի տեխնիկական սպասարկման նպատակով 

Լիդիան Ինթերնեյշնլ ընկերությունը կապահովի համապատասխան 

սարքավորումներով և աշխատողներով: Առաջնային մերձատար հանգույցները (A 

և D) կասֆալտապատվեն հանրային օգտագործման մայրուղու վրա փոշու 

տարածումը և Կեչուտ ու Գնդեվազ համայնքների վրա փոշու հավանական 

ազդեցությունը նվազեցնելու համար:   

 Արագության և արտաճանապարհային սահմանափակումներ – Ծրագրի 

անվտանգության նորմերի սահմանումն ու կիրարկումը, այդ թվում` Ծրագրի 

տեղամասի բացատար և մերձատար ճանապարհների վրա արագության 

սահմանափակումների կիրառումը   ու դրանց վերաբերյալ նշանների տեղադրումն, 

ինչպես նաև արտաճանապարհային երթևեկության սահմանափակումը 

առավելագույն նպատակահարմարության շրջանակներում կնվազեցնի ոչ կայուն 

փոշու լրացուցիչ արտանետումների և պետական անվտանգության տեխնիկայի 

կանոնների խախտման հավանականությունը: Այն աշխատակիցներին, ում 

աշխատանքի պարտականությունների մեջ է մտնում մեքենա վարելը, 

կներկայացվեն անվտանգության կանոնները և նրանց կտեղեկացվի, որ 

սահմանված ճանապարհներից դուրս մեքենա վարելը արգելվում է: Մեքենա 

վարելու անվտանգության ուղեցույցն ու արագության սահմանափակումներին 

հետևելը կներառվեն նոր աշխատակիցների կողմնորոշիչ վերապատրաստման, 

տարեկան կրկնակի վերապատրաստման և կոնկրետ աշխատանքային 

պարտականության կատարմանն ուղղված, աշխատանքի ընթացքում 

վերապատրաստման ծրագրերում: 

 Կույտային տարրալվացման հարթակի մակերեսի խոնավ պահում– Լիդիան 

ընկերությունը ԿՏՀ-ն շահագործելիս օգտագործվող տարրալվացման հրապարակի 

մակերեսը կապահովվի  բավարար խոնավությամբ փոշու առաջացումը կանխելու 

նպատակով: Այս նկատառումը ներառված է <Ծրագրի ջրային հաշվեկշիռ> բաժնում:  

 ԴԱԼ-ի զուգահեռ վերականգնում և ռեկուլտիվացիա-Շահագործման չորրորդ 

տարում Լիդիանը պլանավորել է վերականգնման և ռեկուլտիվացիայի 

աշխատանքներ սկսել ԴԱԼ-ի այն հատվածներում, որոնք այլևս չեն շահագործվելու: 

Այս աշխատանքը կիրականացվի շահագործմանը զուգահեռ և ԴԱԼ-ն 
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աստիճանաբար կծածկվի և կվերականգնվի բուսականությունը: 

 Բուսական արգելքներ – Փոշու կանխման  վերը նկարագրված միջոցառումները 

լրացնելու նպատակով ԿՏՀ-ի և Գնդեվազի միջև համապատասխան վայրերում 

կարող են թփեր տնկվել (տես` Բաժին 6.5): Բուսական արգելքները կօգտագործվեն 

միայն այն հանգամանքներում, երբ նման լրացուցիչ միջոցառումների 

անհրաժեշտությունը նախատեսվում է հանրային քննարկումների ծրագրով, և եթե 

այն ընդունելի է շահառուների կողմից: 

 

Այրումից առաջացած արտանետումների ազդեցության մեղմացման միջոցառումներ 

  

Ծրագրի շրջանակներում այրումից առաջացող արտանետումները կրճատվել են 

հետևյալ եղանակներով` 

 Ջարդիչ կայանից ԿՏՀ-ի բեռնաթափման կետ հանքաքարը ինքնաթափերով 

փոխադրելու փոխարեն նախապատվությունը տրվում է փոխակրիչներով 

փոխադրմանը, 

 Ժամանակակից, էներգաարդյունավետ էլեկտրական սարքավորումների և 

վառելիքի խնայողությամբ աշխատող շարժիչներով շարժական կայանի 

օգտագործում, և ավտոհավաքակայանների կառավարում՝ ժամանակին 

ծանուցելու ու ապահովելու սարքավորումների պահպանման և 

անսարքության մասին, ինչը կարող է հանգեցնել արտանետումների աճի: 

 Սարքավորումների վառելիքի այրումից առաջացող արտանետումների 

կարգավորիչ սարքեր: Շարժական սարքավորումների վրա նրանց երաշխիքային 

շահագործման ընթացքում անհրաժեշտ է պատշաճ կերպով տեղադրել, նորոգել և 

անհրաժեշտության դեպքում փոխարինել այրումից առաջացող արտանետումների 

կարգավորիչ սարքերը: Արտանետումների կարգավորիչ սարքերով արդի 

սարքավորումների գնումը և դրանց ճիշտ շահագործումը, խնամքը և նորոգումը 

կնվազեցնի այրումից առաջացած արտանետումները` դրանք հասցնելով 

մեքենաների և գեներատորների համար ընդունելի մակարդակի, ինչպես նաև 

կնպաստի սարքավորումների առավել արդյունավետ աշխատանքին և 

կերկարացնի դրանց շահագործման կյանքի տևողությունը: 

 ԱԴՎ հանգույցում տարրալվացված և ադսորբացված սնդիկը կմշակվի զտման 

ցեխում` վառարանի թրծատուփի մեջ, որտեղ կկատարվի գոլորշիացում, խտացում 

և մետաղը կստացվի տարրի տեսքով: Քիչ  քանակությամբ (գնահատումների 

համաձայն՝ տարեկան 60կգ-ից քիչ) հավաքած սնդիկը կպահվի փակ տարայում: . 

Վերականգնված սնդիկը արտադրման պես կվաճառվի որպես հավելյալ 

արտադրանք լիցենզավորված սպառողներին:  
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Տհաճ հոտերի ազդեցության մեղմացման միջոցառումներ 

 

Ինտեգրված թափոնների կառավարման նախնական պլանը (ԻԹԿՊ, Հավելված 8.13), որը 

սահմանում է թափոնների տեղափոխման և հեռացման ընթացակարգերը` պատշաճ 

կերպով աշխատանքներ իրականացնելու և տհաճ հոտերի վերահսկման նպատակով: 

Մասնավորապես, տհաճ հոտերի ազդեցությունը կրճատելու նպատակով իրականացվելու 

են հետևյալ մեղմացնող միջոցառումները. 

 

 Ծրագրի հանգույցներում կիրառվելու են թափոնների պատշաճ տեղափոխման և 

հեռացման ընթացակարգերը, 

 Թափոնների հեռացման տեղամասերում բաց թափոնները կանոնավորապես 

կծածկվեն հողով կամ մանրախիճով, 

 Կոյուղաջրերի մաքրման կայանը կշահագործվի ինչպես հարկն է, և նրա 

արդյունավետության գործակիցները, այդ թվում` տհաճ հոտերի արտանետումների 

առումով, մոնիտորինգի կենթարկվեն: 

 

6.6.6 Մոնիտորինգ և աուդիտ 

Ազդեցության մեղմացման ռազմավարությունների արդյունավետությունը ստուգելու 

համար պահանջվող մոնիտորինգի և աուդիտի պլանավորումը սահմանված է Աղյուսակ 

Աղյուսակ 6.6.8-ում: 

 

 

Աղյուսակ 6.6.8. Օդի որակի մոնիտորինգ և աուդիտ 

Օդի որակ, մոնիտորինգի և աուդիտի ծրագիր ու ընթացակարգեր 

Մոնիտորինգի 

մոտեցում 

Ելակետային 

վիճակ 

Ֆոնային օդի նմուշառման զարգացող ծրագիրը 

մեկնարկեց 2009թ. Ծրագրի լիցենզիոն տարածքի 

ներսում հիմնական տեղանքներում և տեղի 

բնակավայրերում ելակետային պայմանները 

ամրագրելու համար (տես` Գլուխ 4.4): 

Մակարդակ 2 

Կառավարման 

պլան 

ՕՈԱՎՊ-ը (Հավելված 8.14) տրամադրում է շարժական կայանի հետ 

կապված փոշու, մասնիկների և այրումից առաջացող գազերի 

արտանետումների վերահսկման համար ազդեցության մեղմացման 

միջոցառումների վերաբերյալ տվյալները: 

Մակարդակ 3  

Ստանդարտ 

գործառնական 

ընթացակարգեր 

(ՍԳԸ) 

ՕՈԱՎՊ-ը (Հավելված 8.14) հիմնված է 5 ՍԳԸ-ների վրա, որոնք 

շինարարության, շահագործման և փակման փուլերում նմուշառման 

տեղամասերի և ընթացակարգերի վերաբերյալ հատուկ ցուցումներ 

կապահովեն. 

 Տեսողական զննում-ամենօրյա վիզուալ մոնիտորինգ փոշու 
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Աղյուսակ 6.6.8. Օդի որակի մոնիտորինգ և աուդիտ 

Օդի որակ, մոնիտորինգի և աուդիտի ծրագիր ու ընթացակարգեր 

արտանետումների աղբյուրների հայտնաբերման նպատակով. 

զննումների դիրքերը կորոշվեն այնպես, որպեսզի ծածկույթը ներառի 

հայտնաբերված փոշու աղբյուրները, ներառյալ բացահանքերը, 

բացատար ճանապարհները, ջարդիչ կայանը, ԴԱԼ-ը և հոսքագծի 

բեռնաթափման կետերը:   

 Օդերևութաբանական կայան - տեղադիրքը, տվյալների ներբեռնման 

ընթացակարգերը, արդյունքների վերլուծությունը և տվյալների 

հավաքագրման ու տարածման համար պատասխանատու անձիք: 

Կայանի տեխնիկական սպասարկման պահանջները նույնպես 

կսահմանվեն այդ պահանջների հետ 

անհամապատասխանությունների վերացման ընթացակարգերի հետ 

միասին:  

 օդի նմուշարկման սրվակների (NOx և SOx),  տեղադրում, հավաքում, 

փոխարինում և անալիզ,  ներառյալ ակտիվ սրվակների հավաքման 

ընթացակարգերը (նմուշի համար, նմուշառման ամսաթիվ, 

ժամանակային և տեղամասային հղումներ,) ընթացակարգ, որը 

կերաշխավորի սրվակների աղտոտումից նմուշառման տեղամասից 

մինչև տեղանքի գրասենյակ տեղափոխման ընթացքում, ինչպես նաև 

նմուշները հավատարմագրված լաբորատորիաներ ուղարկելու 

ընթացակարգեր: Նմուշի պահառուների ժամանակագրական 

փաստագրում: 

 DustScan-ի փոշեչափ սարքերի տեղադրում, հավաքում և 

փոխարինում՝ հետևելով նմուշարկման սրվակների համար 

սահմանված նույն ընթացակարգերին: 

 Բնապահպանական նմուշառում և Osiris monitor և EPAM 500 monitor 

սարքերի տեխնիկական սպասարկման ընթացակարգեր: 

 Մոնիտորինգի գործիքների տեղադրման վայրը կորոշվի ՕՈԱՎՊ-ի 

Մակարդակ 2-ի վերանայված տարբերակում: Հարմար 

տեղադրությունից կախված՝ այս ՍԳԸ-ն հիմնված է շահագործման 

փուլի մեկնարկին տեղանքում իրականացված աուդիտի տվյալների 

վրա, երբ մշակվեն նշված պլանի վերջնական տվյալները: ՍԳԸ-ով 

կսահմանվեն մոնիտորինգի պահանջները և սարքերի կիրառման 

ժամանակահատվածները, որը ուղղված կլինի գործողությունների 

իրականացման այն տարածքներին, որտեղ կարելի է որոշել 

ազդեցության մեղմացման միջոցառումների արդյունավետությունը՝ 

այսպիսով Օդի որակի կառավարման պլանի նպատակներով 

հետադարձ կապ ապահովելով: 

Մոնիտորինգի ռազմավարություն  

Տեսողական 

զննումներ 

Բնապահպանա

կան աշխատա-

կազմ 

Աստիճանական 

համակարգի հիման վրա 

ամենօրյա զննումներ՝ 

որոշելու նպատակով, թե 

արդյոք փոշու ճնշման 

մեթոդները բավական են, թե 

Այս դինամիկ 

վերստուգումը 

անհրաժեշտ է 

ձեռնարկել ըստ 

սահմանված 

ժամանակացույցի, 
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անհրաժեշտ է այլ 

գործողություններ 

ձեռնարկել 

որը կմշակվի օդի 

որակի կառավարման 

պլանում, և որի 

համար 

բնապահպանական 

աշխատակազմի, 

հերթափոխերի 

ղեկավարների և 

հանքի ղեկավարների 

վերապատրաստում 

կպահանջվի՝ փոշու 

արտանետումների 

վերստուգման 

հետևողական 

մոտեցում մշակելու 

նպատակով: 

Անհրաժեշտ է 

գրանցել այն բացառիկ 

միջոցառումները, 

որոնք լրացուցիչ 

փոշու կառավարման 

անհրաժեշտություն են 

առաջացնում 

մեղմացման 

մոտեցման հետ 

մեկտեղ: 

NOx և SOx  օդի 

նմուշարկման 

սրվակներ 

Օդի միջով փոխանցվող 

գազերի պասիվ 

նմուշառման համար 

ակրիլային սրվակներ: 

Սրվակը պարունակում է 

ներծծող նյութ, որն 

այնուհետև կարող է 

անալիզի ենթարկվել 

ուլտրամանուշակագույն և 

տեսանելի միջակայքի 

սպեկտրալուսաչափական 

մեթոդով՝ հղում կատարելով 

ՄԲ-ի հավատագրման 

ծառայությանը, և այս 

մեթոդաբանությանը 

համապատասխան 

ստուգաճշտման կոր: 

Ներգործության 

առաջարկվող 

տևողությունը 

սովորաբար 4 շաբաթ 

է, որից հետո սարքերը 

հանվում են 

նմուշառման 

տեղամասից և 

վերադարձվում 

արտադրողի 

հավատարմագրված 

լաբորատորիա 

անալիզի ենթարկելու:  

Փոշի DustScan DS100 DustScan DS100 ուղղորդված %ԱՏԾ-ն 
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Օդի որակ, մոնիտորինգի և աուդիտի ծրագիր ու ընթացակարգեր 

փոշեչափ փոշեչափը սարք է, որը 

հավաքում է օդի միջով 

փոխանցվող, իր վրայով 

անցնող փոշին: Իրենց 

տեղակայման վայրերում 

դրանք անձրևից 

պաշտպանվում են ծածկով: 

Գլանաձև ստուգիչ գլխիկի 

վրա տեղադրված է 

<հյուսիս> նշիչ, որն 

ուղղորդված է դեպի  

հյուսիսային մագնիսական 

բևեռ, և փոշու ստուգման  

գլանակները ևս ունեն 

<հյուսիս> նշիչ, 

ապահովելու համար 

ուղղորդիչ 

տեղեկատվության 

ստացումը: 

 Փոշու նստումը չափվում է 

նմուշառման 

ժամանակահատվածում 

արդյունավետ տարածքի 

ծածկույթի (ԱՏԾ) 

տոկոսային 

արտահայտությամբ: 

մոնիտորինգի է 

ենթարկվում մեկ 

ամսում, որից հետո 

փոշեչափերը 

վերադարձվում են 

հավատարմագրված 

լաբորատորիա 

անալիզի ենթարկելու:  
 

Չափման արդյունքը 

արտահայտվում է 

%ԱՏԾ/օր-ով: 

Մոնիտորինգի 

տվյալների 

համեմատությունը 

ելակետային վիճակի 

հետ կարող է 

օգտագործվել 

որոշելու համար, թե 

արդյոք տեղի է ունեցել 

տիղմակալում կամ 

փոշու զգալի 

ազդեցություն է 

առաջացել: 

Frisbee չափիչ 

սարք 

Frisbee չափիչ սարքը 

մոնիտորինգի անշարժ կետ 

է, որը կարող է տեղադրվել 

Ծրագրի տեղանքի 

շրջակայքում հարմար 

տեղամասերում: 
 

Նմուշառման տեխնոլոգիան 

կարող է օգտագործվել 

ինչպես փոշու նստվածքը 

գնահատելու, այնպես էլ 

փոշու աղբյուրների 

ուղղության և փոշու 

մասնիկների քիմիական 

առանձնահատկությունների 

ընդհանրացված 

գնահատման համար:   

Frisbee չափիչ 

սարքերը  սովորաբար 

մոնիտորինգի են 

ենթարկվում մեկ 

ամսում, որից հետո 

մասնիկները լվացվում 

են չափիչի 

մակերևույթից և 

հավաքվում շշերում:  

Մասնիկների 

հավաքման շշերը 

վերադարձվում են 

հավատարմագրված 

լաբորատորիա 

անալիզի ենթարկելու: 

նմուշառումից հետո 

չափիչ սարքի վրա 

տեղադրվում են 
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մասնիկների 

հավաքման նոր շշեր: 

 

Նմուշը անալիզի է 

ենթարկվում զտումից 

և վառարանում 

չորացվելուց հետո՝ 

չափելու համար 

ընդհանուր խոնավ և 

չոր նստվածքները՝ 

արտահայտվաած մգ/ 

մ2/օր-ով: 

Վառարանում 

չորացված նմուշը 

կարող է անալիզի 

ենթարկվել քիմիական 

նյութերի 

պարունակությունը 

պարզելու համար: 

Մասնիկներ Osiris Turnkey 

Monitor սարք 
Osiris սարքը չափում է 

ընդհանուր կախված 

մասնիկները (ԸԿՄ) և ' 

տեղադրվելու է 

կիսամշտական եղանակով 

երկու վայրերում՝ 

Գնդեվազում և Կեչուտում: 

PM10 և PM2.5 

կոնցենտրացիաների 

համար շարժական 

մոնիտոր: 

 

Աշխատավայրի ռեժիմում 

այն կարող է ցույց տալ 

կլանվող, 

կրծքավանդակային և ներս 

շնչվող 

կոնցենտրացիաները:  

Այս սարքը 

էլեկտրասնուցման 

ցանցից սնուցվող 

կիսամշտական 

կոնֆիգուրացիա է, 

չափիչը անընդհատ 

չափում է մասնիկների 

մակարդակը և 

երկարաժամկետ 

օգտագործման 

դեպքում կարող է 

որոշել  ընդհանուր 

ուղղությունները:  

Արդյունքում 

տվյալները գրանցվում 

են համապատասխան 

ագրեգատում և 

արտահայտվում 

մգ/մ3/ժամ-ով:  Սարքը 

մոնիտորինգի 

հավաստագրման 

համակարգի կողմից 

հավատարմագրված է, 

և կանոնավոր 

տեխսպասարկում ու 
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ստուգաչափում է 

պահանջում: ՕՈԱՎՊ-

ի համար կիրառվելու 

է երկու մոնիտոր 

Դիտարկման 

Առաջնային 

Կայանում: 

Տեղադրվելու է երկու 

մոնիտոր, որոնք 

կպտտվեն 8 

տեղանքներին շուրջ՝ 

ցույց տալով 

համայնքներին մոտ և 

Ծրագրի տարածքի 

եզրով (Ծրագրի 

տարածքից մոտ 50-100 

մ հեռավորության 

վրա) ֆոնային,  

շինարարությունից 

առաջ առկա և շրջակա 

միջավայրում առկա 

PM10 և PM2.5 

մասնիկները: 

Նմուշառման 

ժամանակահատվածը 

կլինի 24ժ, և 

տվյալները 

կներկայացվեն 

յուրաքանչյուր 

նմուշառման կետի 

համար 1 ժամյա, 

ամսեկան և տարեկան 

միջին ցուցանիշներով 

(տես՝ ՕՈԱՎԿՊ, 

Հավելված 8.14):  

 

 

Մոնիթորինգի ծրագիրը կմեկնարկի շինարարական աշխատանքների ժամանակ  

Դիտարկման Առաջնային կայանի ներկայացմամբ (աղմուկի, վիբրացիայի և օդի 

որակի համար), որը գտնվում է անասնապահական և կաթնամթերքի ֆերմայից 

արևմուտք, Ծրագրի կողմից ձեռք բերված բազմաբնակարան շենքին հարակից:  

Դիտարկումը ապահովում է էներգամատակարարմամբ և, հետևաբար,  
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մասնիկների PM10 և PM2.5) շարունակական մոնիթորինգի հնարավորություն կտա:  

Դիտարկման վայր (տես Նկար 6.6.5), կարելի է մուտք գործել H-42-ից և, հետևաբար, 

այն կարող է ներառվել համայնքային մասնակցային մոնիտորինգի ծրագրի մեջ:  

 

6.6.7 Օդի որակի վրա մնացորդային ազդեցություն  

Ազդեցության մեղմացման համապատասխան միջոցառումներ չկիրառելու դեպքում, 

վնասակար փոշին և մանր մասնիկները կարող են չափավորից բարձր բացասական 

ազդեցություն ունենալ հանքի աշխատողների և զգայուն բնակմիջավայրերի վրա, որոնք 

գտնվում են տեղանքից անմիջական տեսանելիության գոտում: Հետևաբար, Օդի որակի 

կառավարման պլանը (Հավելված 8.14) կիրականացվի վնասակար փոշու 

արտանետումները նվազագույնի հասցնելու և մանր մասնիկները վերահսկելու համար: 

Համարվում է, որ ազդեցության մեղմացման համապատասխան միջոցառումների 

կիրառմամբ հանքի աշխատողների և մարդկային ընկալիչների վրա ազզդեցության 

կարևորությունը կլինի չնչինից աննշան ինչպես կարճաժամկետ, այնպես էլ 

երկարաժամկետ կտրվածքով: Ծրագրի բարձր ակտիվության գործողությունների 

վայրերին հարակից զգայուն բնակմիջավայրերում ազդեցության ուժգնությունը հայտնի չէ, 

քանի որ հայտնի չէ փոշու նստման նկատմամբ դիմացկունությունը, սակայն ազդեցության 

ուժգնությունը Ծրագրի տարածքից հեռավորության մեծացմանը զուգահեռ կնվազի: 

 

Մնացորդային ազդեցությունը օդի որակի վրա 

 

Թափոնների կառավարման օբյեկտները շահագործվելու են ԻՋԿՊ -ում (Հավելված 8.13) 

հստակեցված սխեմաների և մասնագրերի համապատասխան: Համարվում է, որ նշված 

օբյեկտների պատշաճ կառավարման դեպքում տհաճ հոտերի ազդեցությունները կլինեն 

չնչին և ոչ կարևոր, քանի որ քիչ քանակությամբ փտող թափոններ կարտադրվեն: Ծրագրի 

շրջանակներում թափոնների աղբավայրը կկառավարվի արդյունաբերական ոլորտում 

ամենաարդյունավետ փորձի համաձայն, որը կներառի այնպիսի միջոցառումներ, 

ինչպիսիք են ամենօրյա  թափոնների ծածկում, արտանետումների առաջընթաց որսում, 

թափոններից ծորացած կեղտաջրերի կասեցում: Նվազեցման համապատասխան 

միջոցառումների իրականացման դեպքում մնացորդային ազդեցությունը համարվում է 

չնչին բոլոր զգայուն ընկալիչների վրա ինչպես կարճաժամկետ, այնպես էլ եկարաժամկետ 

կտրվածքով:  

 

ԱղյուսակError! Reference source not found.-ում ներկայացված են օդի որակի վրա 

կանխատեսվող ազդեցությունների ամփոփ նկարագիրը, համապատասխան 

գործողությունների փուլը և ազդեցության մեղմացման նախատեսվող միջոցառումները: 
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Կրիտիկական բնակմիջավայրերի վրա նստող փոշում մետաղների հավանական 

ազդեցությունը քննարկվում է Բաժին 6.11-ում: 

 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
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Աղյուսակ 6.6.9. Ազդեցությունների ամփոփ նկարագիր - Օդի որակը 

Ազդեցություն Աղբյուր 

Ա
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ա
ջն

ա
յի

ն
 

ը
ն

կ
ա

լի
չ 

(1
) 

Փ
ո
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(2
) 

Կ
ա

ր
և

ո

ր
ո

ւթ
յո

ւն
(3

) 

Ազդեցության մեղմացման միջոցառումներ 
Կառավարման 

պլան 
Շն

ր 

Շհ

գ 

Կր

ճ 
Երկ. 

Ոչ կայուն 

փոշի / մասնիկ 

Պայթեցում 

Հորատում, 

Փոխակրիչ

ներով 

տեղափոխո

ւմ 

Բեռնում 

Տեղափոխո

ւմ 

Ջարդում 

ԲԱ 

Բնկ

ԿԱ 

X X Ան Չնչ 

 Կիրառել արագության սահմանափակումներ 

չասֆալտապատված ճանապարհներով ծանր տեխնիկայի և 

ընդհանուր երթևեկության համար, 

 Սահմանափակել արտաճանապարհային երթևեկումը, եթե 

այն հույժ անհրաժեշտ չէ 

 Սահմանափակել նյութերի փոխադրման համար բեռնման 

արդյունավետ ընթացակարգերով փոխադրումների քանակը, 

 Կիրառել կայունարար ազդանյութեր փոշու բարձր 

պարունակությամբ տարածքներում  

 Ծածկել կամ թրջել փոշոտ հանքանյութով բեռնված 

բեռնատարները 

 Ջրով ցողել չասֆալտապատված ճանապարհները և 

երթևեկելի տարածքները 

 Չասֆալտապատված ճանապարհներն ու երթևեկելի 

տարածքները ծածկել մանրախիճով/խարամով Տեղադրել 

փոշեճնշման / կարգավորող սարքավորումներ 

բեռնաբարձման/բեռնաթափման, պահեստավորման և նյութի 

վերաբեռնման կետերում 

 Ջարդիչ մասնագիտացված շենքում 

 Ջարդիչ կայանի և ԿՏՀ միջև վերգետնյա փոխակրիչն առնել 

ՕՈԱՎԿՊ 

(Հավելված 8.14)  
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Աղյուսակ 6.6.9. Ազդեցությունների ամփոփ նկարագիր - Օդի որակը 

Ազդեցություն Աղբյուր 
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Ազդեցության մեղմացման միջոցառումներ 
Կառավարման 

պլան 
Շն

ր 

Շհ

գ 

Կր

ճ 
Երկ. 

ծածկի տակ 

Պայթեցում 

Հորատում, 

Փոխակրիչ

ներով 

տեղափոխո

ւմ 

Բեռնում 

Տեղափոխո

ւմ 

Ջարդում 

 

Աշ

խ 
X X Ան Չնչ 

 Ազդեցության մեղմացման բոլոր վերը նշված 

միջոցառումները 

 Որտեղ անհրաժեշտ է, օգտագործել անձնակազմի 

պաշտպանության և աշխատանքային բժշկական 

մոնիտորինգի միջոցներ 

ՕՈԱՎԿՊ 

(Հավելված 8.14)  
 

 

ՄԱԱՊ 

(Հավելված 8.7)  
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Ազդեցություն Աղբյուր 
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Ազդեցության մեղմացման միջոցառումներ 
Կառավարման 

պլան 
Շն

ր 

Շհ

գ 

Կր

ճ 
Երկ. 

Արտանետումն

եր ներքին 

այրման 

շարժիչից և 

կետային 

աղբյուրից 

Շինարարու

թյուն և 

ինքնաթափ

եր 

Մշակում 
 

Աշ

խբ

նկ 

X X Չնչ Չնչ 

 Կիրառել արագության սահմանափակումներ 

չասֆալտապատ ճանապարհներով ծանր տեխնիկայի և 

ընդհանուր երթևեկության համար 

 Շահագործողներին և վարորդներին վերապատրաստել 

շարժիչի անջատման առավելագույն ժամանկահատվածների 

վերաբերյալ 

 Տրանսպորտային միջոցների վրա տեղադրել 

արտանետումների կարգավորման համապատասխան 

սարքեր 

 Իրականացնել  տրանսպոտային միջոցների և շարժական 

սարքերի, ինչպես նաև դրանց` արտանետումների 

կարգավորման համակարգերի կանոնավոր տեխնիկական 

սպասարկում և տեխզննում 

 Օգտագործել ԱԴՎ կայանից առաջացող արտանետումների 

ծխատարների կարգավորման սարքավորումներ 

 Վերահսկել ԱԴՎ կայանի արտանետումները 

ՕՈԱՎԿՊ 

(Հավելված 8.14)  
 

 

Տհաճ հոտեր  

Դատարկ 

ապարների 

օգտագործմ

ան 

Բնկ X X Չնչ Չնչ 

 Թափոնների առաջացումը նվազագույնի հասցնելու 

նպատակով կիրառել թափոնների կրճատման և 

վերամշակման համապատասխան ընթացակարգեր 

 Ընդգրկել թափոնների տեղափոխման և հեռացման 

ԻԹԿՊ (Հավելված 

8.13) 
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Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 

Փետրվար 2016թ. 
Տարբերակ 10 Գլուխ  6.6-55 

 

Աղյուսակ 6.6.9. Ազդեցությունների ամփոփ նկարագիր - Օդի որակը 

Ազդեցություն Աղբյուր 

Ա
ռ

ա
ջն

ա
յի

ն
 

ը
ն

կ
ա

լի
չ 

(1
) 

Փ
ո

ւլ
 

(2
) 

Կ
ա

ր
և

ո

ր
ո

ւթ
յո

ւն
(3

) 

Ազդեցության մեղմացման միջոցառումներ 
Կառավարման 

պլան 
Շն

ր 

Շհ

գ 

Կր

ճ 
Երկ. 

օբյեկտներ համապատասխան ընթացակարգեր  

 Թափոնների հեռացման կայանները շահագործելիս բաց 

թափոնները ծածկել հողով կամ մանրախիճով 

 Դիտարկել գազահեռացման համակարգի տեղադրումը կոշտ 

թափոնների հեռացման տարածքում 

 Պատշաճ կերպով շահագործել կոյուղաջրերի մաքրման 

կայանները և մոնիտորինգի ենթարկել դրանց 

արդյունավետության գործակիցները 

 
Աշ

խ 
X X 

Չնչ

-ից 

Ան 

Չնչ 

 Տհաճ հոտերի ազդեցության մեղմացման վերը նշված բոլոր 

միջոցառումները 

 Որտեղ անհրաժեշտ է, օգտագործել անձնակազմի 

պաշտպանության և աշխատանքային բժշկական 

մոնիտորինգի միջոցներ 

ԻԹԿՊ (Հավելված 

8.13) 
 

ՄԱԱՊ 

(Հավելված 8.7)  
 

Ծանոթագրություն` 
(1)  Առաջնային ընկալիչներ, Աշխ.-աշխատողներ, Բնկ.-բնակիչներ, ԲԱ-բուսական աշխարհ, ԿԱ-կենդանական աշխարհ 
(2) Ծրագրի փուլը: Շնր. = Շինարարություն, Շհգ. = Շահագործման աշխատանքներ,  
(3) Ակնկալվող կարևորության դասակարգումը: Կրճ. = կարճաժամկետ, մեղմացումով, երկ.= երկարաժամկետ, մեղմացումով, Զգ - = Զգալի, Չփ. - = 
չափավոր, Ան  = աննշան  , Չնչ.+ = չնչին 
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6.6.8 Եզրակացություններ 

Ծրագրի շինարարության, շահագործման և փակման հետևանքները գնահատելու 

նպատակով իրականացվել է ազդեցության գնահատում՝ հաշվի առնելով օդի որակի 

զգայուն ընկալիչները: Ազդեցության գնահատման արդյունքները ամփոփված են 

ԱղյուսակError! Reference source not found.-ում: 

 

Օդի որակի՝ Ծրագրից բխող ազդեցությունների հնարավոր ուժգնությունը գնահատվել է 

հայտնաբերված զգայուն ընկալիչներում, և առաջարկվել են ազդեցության մեղմացման 

համապատասխան միջոցառումներ՝ ազդեցությունների կարևորությունը նվազագույնի 

հասցնելու համար: 

 

Տեղամասի շուրջը համայնքային ընկալիչների վայրերում, տեղամասից անմիջական 

տեսանելիության գոտում առկա զգայուն էկոլոգիական ընկալիչների և տեղամասում 

աշխատողների վրա օդի որակի հավանական ազդեցությունների կրճատման նպատակով 

Ծրագրի շրջանակներում կիրականացվեն ազդեցության մեղմացման լայնամասշտաբ 

միջոցառումներ, և կկիրառվեն այս ոլորտում լավագույն փորձի մեթոդները՝ 

աշխատողներին և տեղամասից դուրս ընկալիչներին պաշտպանելու համար: 

 

Ազդեցության մեղմացման միջոցառումների համապատասխան միջոցառումների 

իրականացմամբ մնացորդային ազդեցությունը կարճաժամկետ և երկարաժամկետ 

ժամանկահատվածներում համարվում է աննշանից չնչին, ինչպես աշխատողների, այնպես 

էլ համայնքային ընկալիչների վրա: Ծրագրի բարձր ակտիվության գործողությունների 

վայրերին անմիջապես հարակից (50մ սահմաններում) զգայուն բնակմիջավայրերում 

ազդեցությունը կարող է համարվել զգալի, սակայն ցանկացած ազդեցության ուժգնությունը 

Ծրագրի տարածքից հեռավորության մեծացմանը զուգահեռ կնվազի: 

 

 

 

 


