
Գեղարքունիքի մարզի «Միկրոռեգիոնալ 
մակարդակի համակցված տարածական 
պլանավորման» նախագծի  (Գեղարքունիք-2) 
պիլոտային ռազմավարական էկոլոգիական 
գնահատում

Տարածական պլանավորման փաստաթղթերի արդյունավետ 
ՌԷԳ հիմնական սկզբունքները   
Միխալ Մուսիլ 



ՌԷԳ արդյունավետ իրականացում

1.Պլանի բովանդակության և համատեքստի ճիշտ ընկալում  
▪ Ելակետային պայմաններ – սոցիալական, տնտեսական, բնապահպանական

▪ Գործող տարածական պլանավորման փաստաթղթի կատարման գնահատում.

▪ SWOT (ուժեղ և թույլ կողմեր, հնարավորություններ ու սպառնալիքներ) վերլուծություն.

▪ Պլանավորման նպատակները՝ ոլորտային, տարածական, ..

▪ Թեմատիկ ոլորտներ (տրանսպորտային համակարգ, բնակելի տարածքներ, տեխնիկական 
ենթակառուցվածք, բնական ռիսկեր և սահմանափակումներ),…

▪ Համակարգման սխեման (Հիմնական քարտեզ)

• Հիմնական հարցը, որ պետք է տալ. Ի՞նչ է առաջարկվում Տարածական պլանավորման փաստաթղթով: 
Գոյություն ունեցող հողօգտագործման և տարածական սահմանփակումներից առաջարկվող փասատթղթի լուծումներն 
ինչո՞վ են տարբերվում:  



2. Արդյունքային ՌԷԳ սքոփինգ 
▪ Ելակետային պայմաններ - շրջակա միջավայրի առկա խնդիրները  
▪ Շրջակա միջավայրի պահպանության նպատակներ
▪ Պլանի ազդեցության ոլորտում գտնվող շրջակա միջավայրի պահպանության հիմնական 

խնդիրները  

Պլանի  
բաղադրիչներ

Ջրեր  Մթնոլորտայ
ին օդ 

Աղմուկ  Կենսաբազմազանությու
ն  

….

Բնակելի նոր 
թաղամասեր  

Տրանսպորտային 
ենթակառուցված
քներ  

….

…



3. ՌԷԳ արդյունավետ մասնակցային գործընթաց.  
• Սքոփինգ հաշվետվություն.

▪ Նախագծում, ներկայացում
▪ Խորհրդակցություններ
▪ Սքոփինգ եզրակացություն

• ՌԷԳ հաշվետվություն. հավանական հետևանքների էվոլյուցիա.
▪ Հատուկ վերլուծություններ (տարածական անհամապատասխանություններ, աղտոտվածության 

ցրման ուսումնասիրություններ, տրանսպորտի մոդելավորում, կենսաբազմազանության 
հետազոտություններ).

▪ Հնարավոր ազդեցությունների գնահատում. քանակակա՞ն,  որակա՞ն։

● ՌԷԳ հաշվետվություն. մեղմացման միջոցառումներ – փոփոխություններ պլանում, 
զարգացման սահմանների և պայմանների ճշգրտում, մոնիտորինգ…



Շրջակա միջավայրի տիպային ելակետային
վերլուծություններ

• Մթնոլորտային օդի որակ և կլիմա
• Մակերևութային և ստորերկրյա ջրեր
• Գյուղատնտեսական հողեր
• Անտառներ
• Երկրաբանական պայմանները և ռեսուրսները
• Բուսական աշխարհ, կենդանական աշխարհ, կենսաբազմազանություն
• Լանդշաֆտ
• Բնակչություն, շրջակա միջավայրի որակ/անվտանգություն
• Մշակութային, ճարտարապետական և հնագիտական արժեքներ



Շրջակա միջավայրի բնորոշ խնդիրներ. մթնոլորտային օդի որակ

• Մթնոլորտային օդի վատթար որակ ունեցող տարածքներ
• Բնակավայրերի և բնակչության թիվը նման տարածքներում  
• Տարածական սահմանափակում. 1 քկմ, որտեղ վերջին հինգ տարվա ընթացքում 

գերազանցվել են սահմանային թույլատրելի նորմատիվները 
• Ցուցանիշներ` 

▪ SO2, NO2, PM10, PM2,5, CO, բենզին,
▪ բեն-զո(ա)պիրեն, կապար, մկնդեղ, կադմիում, նիկել



Շրջակա միջավայրի բնորոշ խնդիրներ. գյուղատնտեսություն
• Տարածական կատեգորիաներ.

• Վարելահողեր
• Մշտական խոտհարքներ 
• Հատուկ գյուղատնտեսական մշակույթներ

(այգիներ, խաղողի այգիներ,…)
• Հողի որակի կատեգորիաներ
• Էրոզիայից տուժած հող

• Վերլուծություններ. 
• Տարածքի փոփոխություն տարբեր կատեգորիաներում
• անցյալ միտում և
• առաջարկվող փոփոխությունները



Շրջակա միջավայրի բնորոշ խնդիրներ. 
կենսաբազմազանություն

● Տարածական կատեգորիաներ.
• Օրենքով պահպանվող տարածքներ (մի քանի կատեգորիաներ)
• Պահպանվող տեսակների առկայությամբ բնակավայրեր
• Էկոլոգիական կայունության տարածական համակարգ (տարածական պլանավորման մեջ պարտադիր  

սահմանման ենթակա)

● Վերլուծություններ. 
• Էկոլոգիական կայունության տարածական համակարգի կարգավիճակը

(ֆորմալ սահմանազատում ընդ. իրական ֆունկցիոնալության ընդ.
• նոր առաջարկվող բաղադրիչների)
• Պահպանվող տեսակների և արժեքավոր բիոտոպների առկայություն
• Վայրի բնության միգրացիոն միջանցքներ



Շրջակա միջավայրի բնորոշ խնդիրներ.բնակչության թիվ 
• Բնակելի տարածքներ
• Ենթակառուցվածքներ 

(տրանսպորտային, տեխնիկական, թափոնների
կառավարում և այլն)

• Աղտոտված տարածքներ

• Վերլուծություններ. 
• Աղմուկի մակարդակներ  



ՌԷԳ մոտեցումը 
● Համապատասխան առաջարկների/հողօգտագործման փոփոխությունների բացահայտում, 

որոնք  շրջակա միջավայրի վրա էական ազդեցության աղբյուր են. 

● Սովորաբար ներառում են` 
○ Զարգացման ոլորտները (բնակարանային, արտադրական և բիզնես, հանգստի, թափոնների 

կառավարում…)
○ Տրանսպորտային ենթակառուցվածքների միջանցքներ և տարածքներ
○ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների միջանցքներ և տարածքներ
○ Ջրային ռեսուրսների կառավարման միջանցքներ և տարածքներ (ջրամբարներ, չոր պոլիդերներ,…)
○ և այլն…



SEA Approach
• Identification of relevant proposals/land-use changes that can bring about significant environmental 

effects
• Typically:

• Development areas (housing, production and business, recreational, waste management…)
• Transport infrastructure corridors and areas 
• Energy infrastructure corridors and areas
• Water management   corridors and areas (water reservoirs, dry polders,…)
• …



ՌԷԳ մոտեցում. Առանձին բաղադրիչների հնարավոր ազդեցության
գնահատում.

• Անհատապես` առաջարկվող ամեն առանցքային միջանցքի կամ ֆունկցիոնալ տարածքի համար

• Համախառն` մեծ թվով փոքր տարածքների համար, որոնք ունեն նմանատիպ կամ նույնական գործառական 
բնութագրեր (կլաստերներ. օրինակ՝ X թաղամասի փոքր բիզնեսի համար նախատեսված տարածքներ)

Առաջարկվող միջանցքի/ֆունկցիոնալ տարածքի/հողօգտագործման փոփոխության նույնականացում: 
Հիմնական պարամետրերի նկարագրությունը (գտնվելու վայրը, չափը, նպատակը)

Շրջակա միջավայրի 
խնդիրներ

Սպասվող ազդեցության/հետևանքների նկարագրություն Գնահատում

Մթ. օդի որակ +2

Բնակչության թիվ +1

Կենսաբազմազանություն … -1/?

Կուտակային ազդեցությունների ռիսկերի բացահայտում այլ առաջարկների հետ համատեղ
…

Առաջարկություններ փոփոխությունների կամ իրականացման պայմանների վերաբերյալ
…





Կուտակային ազդեցությունների կառավարում 
• Կուտակային ազդեցություն – միևնույն ազդեցության (օրինակ՝ ազոտի օքսիդ) 

համախմբում աղտոտման բազմաթիվ աղբյուրներից (եթե նախագծերը 
գնահատվում են առանձին, այդպիսի ազդեցությունը հնարավոր չի լինի 
հայտնաբերել)

• Սիներգիկ ազդեցություն – տարբեր ազդեցությունների համակցությունը (օրինակ՝ 
տարբեր աղտոտիչներ) ստեղծում է որակապես տարբեր ճնշում` շրջակա 
միջավայրի ազդեցություն ընդունող բաղադրիչի վրա։

• Տիպիկ կուտակային ազդեցություններ.
• Հողի կլանում
• Աղտոտման բազմաթիվ աղբյուրներ (արտանետումներ օդ, ջուր,…)
• Կենսատոպերի մասնատում
• …?

• Խնդիրը ստանդարտների/քանակական նպատակների/շեմերի 
բացակայությունն է: 



Այլընտրանքների Համեմատություն
• Բազմա-չափորոշիչային  

համեմատություն
• Համապատասխան չափորոշիչի 

ընտրություն




	Գեղարքունիքի մարզի «Միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման» նախագծի  (Գեղարքունիք-2) պիլոտային ռազմավարական էկոլոգիական գնահատում 
	ՌԷԳ արդյունավետ իրականացում 
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