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ՌԷԳ վերլուծական մեթոդներ. 
Մեթոդների նկարագիրը, այլ

երկրների և / կամ հատվածների
օրինակներ
ՄԱԿ ԵՏՀ միջազգային խորհրդատուներ
ՌԷԳ‐ի գծով

Դոկտոր Մայա Գաչեչիլաձե
Պրն. Միշել Մուսիլ



Գործոններ, որ հարկավոր է
հաշվի առնել

• Շրջակա միջավայրի ներկա իրավիճակը և հնարավոր
զարգացումները (Նախնական վերլուծության արդյունքները)

• Առկա իրավական ու քաղաքական բնապահպանական
խնդիրները (թիրախները)

• Շահագրգիռ կողմերի կարծիքները
• Առաջարկվող միջոցառումների բնույթն ու մասշտաբը

• Կարևոր է կենտրոնանալ բնապահպանական հիմնական
խնդիրների վրա, որոնք բացահայտվել են հիմնախնդիրների
սահմանման փուլում:

• ՌԷԳ կիրառողները պետք է բավարար տեղեկություն հավաքեն՝
պատասխանելու համար բացահայտված հետաքրքրող
հիմնական հարցերին:



Նախնական վերլուծություն
• Տեղեկություն ներկայացնել համապատասխան

բնապահպանական ու առողջապահական խնդիրների
շուրջ

• Զարգացման նախկին միտումները
• Ներկա իրավիճակը

• Նկարագրել առկա միտումների ու պլանի կամ ծրագրի
միջև առնչությունները

• Ուրվագծել այս միտումների հնարավոր
զարգացումները առանց պլանի կամ ծրագրի
իրականացման

• Այս տեղեկությունը տրամադրել պլանավորման
գործընթացի, ինչպես նաև ՌԷԳ նպատակներով:



ՌԷԳ ուղղորդող հարցեր (I.) 
• Որո՞նք են իրավական ու քաղաքականության թիրախները:

• Ո ՞ րն է եղել միտումը մինչև այժմ:

• Որքա ՞ ն հեռու է ներկա իրավիճակը հաստատված խնդրից կամ
թիրախից:

• Արդյո ՞ ք այն որևէ ճգնաժամային կետի է հասել: 

• Որո ՞ նք են միտումների պատճառները:

• Ինչպիսի ՞ ն կլինի հետագա միտումը՝ առանց առաջարկվող
պլանի կամ ծրագրի իրականացման: 

• Ի ՞ նչ ազդեցություն կկրի նախնական միտումը արդեն իսկ
հաստատված, բայց դեռ չիրագործված հիմնական
զարգացումների արդյունքում. Կլիմայի փոփոխություն, 
կանոնակարգող կամ քաղաքականության դաշտում
փոփոխություններ, տնտեսական խթաններ և այլն:



ՌԷԳ ուղղորդող հարցեր(II.) 
• Հաշվի առնելով այս ամենը՝ ինչպե ՞ ս կնկարագրեիք

իրատեսական վատթարագույն և լավագույն սցենարները
ապագայում, եթե տարածական պլանը չի իրականացվում: 

• Որո ՞ նք են պլանավորման գործընթացի հիմնական
հետևությունները: 

• Բնակչության ո ՞ ր խմբերը կամ տնտեսական ո ՞ ր հատվածները
բացասական ազդեցություն կկրեն այս միտումի արդյունքում: 



Նպատակների վրա
կառուցված մոտեցում

• Առաջարկվող զարգացման նպատակների ու համապատասխան
բնապահպանական նպատակների համապատասխանության
գնահատում՝ կիրառելով, օրինակ, աղյուսակներ կամ այլ
գործիքներ, որոնք ցույց են տալիս հիմնական հակասությունները:

• Գնահատել զարգացման նպատակների ու համապատասխան
բնապահպանական նպատակների վերաբերյալ
ռազմավարությունում, պլանում կամ ծրագրում պարունակվող
առաջնահերթությունների դրական ու բացասական
հետևանքները:

• Հաշվի առնել առաջարկվող զարգացման նպատակների ու
առաջնահերթությունների այլընտրանքային տարբերակները:



Բնապահպանականխնդիր/Մարդու
առողջության համար որոշիչ գործոն

Բնապահպանական նպատակ

1.Օդ, կլիմա / հանրային առողջություն 1.1 կրճատել օդի աղտոտվածությունը՝
կենտրոնանալով Nox‐ի և PM10‐ի վրա

2. Ջուր / հանրային առողջություն 2.1 հզորացնել լանդշաֆտի պահպանության
գործառույթը և բարելավել ջրային
համակարգերի էկոլոգիական գործառույթը

3. Հող և երկրաբանություն 3.1 սահմանափակել գյուղատնտեսության և
անտառային հողերի նոր մշտական զբաղեցումը

4. Ֆլորա, ֆաունա էկոհամակարգեր 4.1  պաշտպանել կենսաբազմազանության
վայրերը և կրճատել լանդշաֆտի
ֆրագմենտացիան

5. Աղմուկ / հանրային առողջություն 5.1 կրճատել աղմուկը տարածական
պլանավորման միջոցով

7. Բնակչություն / հանրային առողջություն 7.1խթանել հանգստի՝շրջակա միջավայրի
համարանվնաս ձևերը, առողջ ապրելակերպը

7.2պաշտպանել շրջակա միջավայրը և
բնակչությանը բնական ու մարդածին
ճգնաժամերից (օր.՝ ջրհեղեղներ, 
արդյունաբերականաղետներ...)՝ կանխելով
դրանք

8. .... 8.1. ...



Գնահատման աղյուսակի
օրինակ

Proposed	development	
objectives/priorities	

Relevant	environmental	
objectives	

Recommended	changes	to	the	
proposed	development	
objectives	... ... ... ... …	

Proposed	development	
objective/priority	#	1	

++ ‐ 0 ‐‐ ‐	 Reformulate	the	objective	as	
follows	...	

Proposed	development	
objective/priority	#2	

++ + ‐‐ 0 +	 Prioritize	activities	such	as...

…..	
	

0 ‐‐ + ‐ ‐‐	 Implement	it	only	in	the	
following	areas...

…..	
	

‐ ++ 0 +	 Avoid	interventions	related	to	
...

Concluding	comments	on	the	optimizing	proposed	development	objectives	or	priorities:
	
These	can	be	provided	either	as	recommendations	for	changes	to	the	proposed	development	
orientations	or	as	suggestions	for	more	detailed	planning	(e.g.	which	interventions	should	be	
promoted	or	prevented,	where	should	they	go	and	where	they	should	not	take	place,	etc.).	
 



Իրական օրինակներ (օրինակներ ՌԷԳ

զեկույցներից)

• 2007 – 2013թթ. Չեխիայի
Հանրապետությունում
Ձեռնարկությունների ու
նորարարությունների օպերացիոն
ծրագրի ՌԷԳ

• 2015‐2020թթ. Մոնտենեգրոյի
Թափոնների կառավարման ազգային
պլանի ՌԷԳ



Հնարավոր բնապահպանական
հետևանքների գնահատում

Կիրառվող մեթոդներ.
• Միտումների վերլուծություն. նախնական միտումների

վրաազդեցության գնահատում
– Հաշվի առնել միտումների հիմնական պատճառները (ինչու

դա տեղի ունեցավ)
– Ընդունել որոշ անորոշություններ
– Բավարար մակարդակի մանրամասներ տրամադրել

(տեխնիկական, աշխարհագրական…)

• Տարածական վերլուծություն (GIS, քարտեզներ)
• Կենսաբազմազանության ուսումնասիրություններ
• Արտանետումների մոդելավորում
• Բազմաթիվ չափանիշներով վերլուծություն



Հնարավոր բնապահպանական
հետևանքների գնահատում

(շարունակություն)
• Յուրաքանչյուր բնապահպանական խնդրի համար (օր.՝ օդի որակ) 

առաջարկել զարգացումներ (օր.՝ անհատական նախագծեր կամ
ծրագրերի խումբ), որոնք կարող են զգալի ազդեցություն ունենալ
տվյալ բնապահպանական խնդրի վրա:

• Նկարագրել զարգացման առաջարկություններից յուրաքանչյուրի
ազդեցությունը տվյալ բնապահպանական խնդրի վրա:

• Բացահայտել հնարավոր կանխարգելիչ կամ նպաստավոր
տարբերակները:

• Ամփոփել բոլոր բաղադրիչների ընդհանուր արդյունքը, որը կարող
է զգալի բացասական կամ դրական ազդեցություն ունենալ տվյալ
բնապահպանական խնդրի վրա:

• Ամփոփել առաջարկվող կանխարգելիչ միջոցառումներն ու
սահմանել առաջնահեթությունները:
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Իրական օրինակ

• Լիզայի և Լաբեմի տարածական պլանի
ՌԷԳ (Չեխիայի Հանրապետություն)









Իրական օրինակ
• Տրանսպորտային ենթակառուցվածքի սեկտորալ

ռազմավարության ՌԷԳ (Չեխիայի
հանրապետություն,2014)

– Ռազմավարությունը վերաբերում է 260 կլաստերների 1270 ճանապարհային
ծրագրերի , 90 կլաստերների 360 երկաթուղային և 3 կլաստերների 20 ջրային
տրանսպորտային նախագծերին

– Առաջնահերթ ներդրումների ընտրության նպատակով կիրառվել է բազմաթիվ
չափանիշներով վերլուծություն (ԲՉՎ)

• Ծրագրի իրականացման ցանկությունը (տրանսպորտային, տնտեսական, սոցիալական)
• Իրականացման խոչընդոտները (հողի օգտագործման պլանավորում, բնապահպանական)
• Ծախսարդյունավետության նախնական գնահատումը

– Անհատական ներդրումների դեպքում տրանսպորտային
մոդելի ներկա ու հետագա մատակարարման ցանցի ու դրա
փոփոխությունների շուրջ տեղեկություն

– GISտվյալներ միայն միջանցքների համար (թվային քարտեզ +/‐
1 կմ ճշգրտությամբ)





ՌԷԳ մոտեցումը
• Ռազմավարական մակարդակում նպատակների վրա

կառուցված մոտեցում (ռազմավարական նպատակներ)
• Ծրագրի կլաստերների մակարդակում ռիսկերի

գնահատում
– Հիմնական հարցեր. օդի որակ, լանդշաֆտ ու

կենսաբազմազանություն, հանրային առողջություն
– Երկրորդային հարցեր. Հող, ջուր, մշակութային

ժառանգություն, կլիմայի փոփոխություն

• Խնդիրներ ու սահմանափակումներ
– Որոշակի ծրագրերի / կլաստերների մեծ թիվ (գոյություն

ունեցող տեղեկության տարբեր մակարդակներով)
– Ճշգրտություն և առկա տվյալների մասշտաբ
– Տրանսպորտային մոդելի մանրամասների մակարդակ



ՌԷԳ գնահատման
չափանիշները

Օդի որակ
• Տրաֆիկի ծանրաբեռնվածության փոփոխություններ

– Քաղաքային տարածքներում (առկա և նոր ճանապարհներ, 
ծանրաբեռնվածության աճ կամ նվազում՝ օրական մինչև 15 000 
ավտոմեքենա)

– Զգայուն էկոհամակարգեր ունեցող տարածքներում (պահպանվող
տարածքներ, անտառներ, ծովի մակարդակից 800մ բարձրության վրա
գտնվող բարձունքներ)

• Ընդհանուր արտանետումները «օդի վատ որակ
ունեցող տարածքներում»

Հանրային առողջություն
• Արտանետումներ քաղաքային տարածքներում
• Աղմուկ (լսելիությունը՝ 60 dB)
• Սոցիալ –տնտեսական նկատառումներ (աշխատանք

տանող տրանսպորտի առկայություն, սոցիալական ու
առողջապահական ծառայություններ):



ՌԷԳ գնահատման
չափանիշները

Բնություն, լանդշաֆտ, կենսաբազմազանություն
• Բնության 2000  վայրեր
• Պահպանվող տարածք, պահպանվող տեսակների միջավայրեր
• Բնական կենսատիպերի հավանական կորուստ
• Կարևոր լանդշաֆտային հատկություններ, «էկոլոգիական

կայունության ցանցի» մաս
• Լանդշաֆտի ֆրագմենտացի (նոր ծրագրեր ֆրագմենտացիայի

չենթարկված տարածքում, կենդանիների միգրացիայի համար
կարոևր տարածքներ)

• Ջրային ռեժիմ (ճահիճներ, ջրի հավաքման համար պահպանվող
տարածքներ, մեծ անտառային տարածքներ)









ՌԷԳ գնահատման աղյուսակ

Նշում. իրական աղյուսակ տրանսպորտային սեկտորալ
ռազմավարության ՌԷԳ‐ից

komentář ovzduší popis celkové 
hodnocení 

zdraví

hluk

les >800 
m.n.m.

VCHÚ OZKO zastav. 
území

vliv na zdraví 
lidí

vliv na 
ekosystémy

002P D1 Mirošovice - Kývalka opravy 0,12458 0 0 0 0,03462 -0,22 -0,41 -0,82 0,00 -0,79 minimální dotčení citlivých oblastí, nedochází k nárůstu emisí, zachovává 
intenzitu >15000 voz/den v zástavbě (zejména Velké Meziříčí a obce v 
blízkosti Prahy)

D1 Mirošovice ‐ Kývalka opravy ‐2 stavby přinesou vyšší dopravní 
zátěž.Mapy nejsou. -1

003P D1 Kývalka - Holubice rozšíření 0,00104 0 0 0,60061 0,11402 -0,74 0,00 -1,74 0,00 -1,35 minimální dotčení ekosystémů, zvyšuje znečištění v oblasti s překročenými 
limity, zachovává intenzitu >15000 voz/den v zástavbě, významný negativní 
kumulativní vliv

D1 Kývalka ‐ Holubice rozšíření ‐3 konfliktní stavba, šestiproud 
přinese nový hluk, není k 
dispozici mapa  -2

004P D1 Říkovice - Přerov 0 0 0 1 0,04259 -0,28 0,00 -1,73 1,21 -0,43 minimální dotčení ekosystémů, zvyšuje znečištění v oblasti s překročenými 
limity, významný negativní kumulativní vliv

D1 Říkovice ‐ Přerov ‐1,5 překročení hlukového limitu v 
Předmostí a Přerově, u dalších 
obcí hluk na úrovni obtěžován í -
2

005P D3 STC 0,13442 0 0 0 0,0181 -0,12 -0,44 -0,52 1,59 0,28 málo významné dotčení citlivých oblastí, zachovává intenzitu >15000 voz/den 
v zástavbě

D3 STC ‐4 Nová hluková zátěž do 
rekreačního území , 43 obcí bude 
v hluku 50 - 60 dB a tedy 
obtěžováno, v Rakousích a 
Libeři přiekročení limitu hluku  -2 

ovzduší
celkové 

hodnocení
č. 

clusteru
popis dotčení citlivých oblastí dotčení citlivých oblastí - 

souhrn
kumulativ

ní vliv
odvedení 
dopravy



ՌԷԳարդյունքներ
• Եթե իրականացվում է առաջարկվող մասշտաբով (մինչև 2050թ.) և

մոդելավարված հզորությամբ, զգալի ռիսկ կա, որ ճանապարհային
տրանսպորտի արտանետումների ընդհանուր քանակը կաճի (անգամ եթե
արտանետումների գործոնները կրճատվեն)

• Ռազմավարությունը փոփոխություն կբերի արտաետումների
տարածական բաշխման մեջ. ակնկալվում են բարելավումներ քաղաքային
տարածքներում տեղեկայված առկա ցանցերում

• Ռազմավարության հետագա վերանայման ժամանակ առաջարկվում է
տարածաշրջանային համատեքստի առավել մանրամասն
ուսումնասիրությունների նախապատրաստում (հասցեագրելու համար
տարածաշրջանային արտանետումների թիրախների հետ
համապատասխանությունը) 

• Որոշակի ծրագրերի համա առաջարկվել է որոշակի կանխարգելիչ
միջոցառումներ և այլընտրանքային ճանապարհներ

• Ծրագրային բնապահպանական գնահատման առաջարկվող
պայմանները վերաբերել են ջրային տրանսպորտի ընտրված ծրագրին:
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ՌԷԳ հուշումներ
• Օգտագործել բնապահպանական ու առողջապահական

համապատասխան մարմինների և հիմնական շահագրգիռ
կողմերի փորձագիտական պաշարը՝ բացահայտելու և
մեկնաբանելու համար համապատասխան տվյալները ու
կանխատեսելու համար միտումները:

• Ապագա միտումները գնահատելիս հաշվի առնել այլ ապագա
ծրագրերի և զարգացման պլանների ազդեցությունը, որոնք
հաստատվել են, բայց դեռ չեն իրականացվել. սրանք հաճախ
կարող են զգալիորեն ազդել առկա բնապահպանական
իրավիճակի վրա: 

• Տեղեկությունը կիսել նախաձեռնող թիմի հետ:

• Տեղեկությունը հավաքելիս պահել կենտրոնացումը:

• Չհավաքել չափից շատ մանրամասներ կամ օգտագործել
տեղեկությունը միայն որովհետև այն գոյություն ունի:



Գործնական հուշումներ

• Եզրակացությունները լրացնել գրաֆիկական
պատկերներով՝ ցույց տալու համար
միտումները

• Մեկնաբանություն տալ առկատվյալների ու
մոնիտորինգի համակարգերի
համապատասխանելիության վերաբերյալ

• Ընդգծել տվյալների հիմնական բացթողումները
կամ անորոշությունները (եթե այդպիսիք կան)՝
որպես ՌԷԳ‐ի այս փուլի հիմնական
արդյունքներից մեկը



Հարցեր քննարկման համար

Հիմնախնդիրների սահմանման փուլում
բացահայտված հարցերի համար
առաջարկել.  
• Հետագա վերլուծություններ, որոնք պետք է

արվեն ՌԷԳ շրջանակում
• Համապատասխան գործիքներ ու մեթոդներ
• Գոյություն ունեցող տվյալներ ու տեղեկություն
• Շահագրգիռ կողմեր, որոնց հետ պետք է

խորհրդակցել



Հարցեր կամ դիտարկումներ

Շնորհակալություն ուշադրության համար


