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3. Էներգաարդյունավետ լուսավորություն և կլիմայի փո
փոխության ազդեցության մեղմում. չարտանետված CO2
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Lightings accounts for 1/5 of the world’s total
demand for electrical energy. Since the electricity
generation is responsible for another 1/5 of the
world primary energy consumption, thus the
lighting is consuming the 4% of the total primary
energy. It is responsible for around 2 bln tons of
CO2 release.
There are also a number of ways that artificial
lighting affects the environment as well as human
health, as described in the sections below.

1. Mercury containing lamps and
their proper management and
disposal
Mercury content in fluorescent lightbulbs
There is one major negative of compact
fluorescent lights (CFL-s) and luminescent
lighting related to environment.
The mercury (Hg) content in all fluorescent
lightbulbs, usually is 3–5 mg per bulb and 1 mg
if the lightbulb is labelled “eco-friendly”. This
imposes special requirements related to their
disposal and recycling. These requirements
prescribe to store the old lightbulbs unbroken
for further recycling (which I personally do – my
closet is filled up by these old linear fluorescent
tubes, Figure 1). However, I am not aware of
any recycling agency/business in our country.
Governmental regulations should be introduced
to minimize the environmental hazard.
To recycle, Hg + S → HgS reaction should be
performed (“S” is for sulfur). For this purpose,
a group of fluorescent tubes is covered with
sulfur dust and the tubes are broken. The glass
fragments are put into a bag to continue with the
reaction. The mercury will combine with sulfur
without any other action.
Although, overall CFL use impact on climate
change is positive due to decreased CO2
emissions, one need to take into consideration
that the poisoning of underground water with Hg
is definitely harmful.
LED disposal

A study published in late 2010 in the journal
Environmental Science and Technology found
that LEDs contain lead, arsenic and a dozen
other potentially dangerous substances.

Էլեկտրաէներգիայի համաշխարհային ընդհանուր
պահանջարկի 1/5-ը բաժին է ընկնում լուսավորությա
նը: Քանի որ էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը
պատասխանատու է աշխարհում ընդհանուր էներգի
այի սպառման 1/5-ի համար, կարելի է ասել, որ լուսա
վորությանը բաժին է ընկնում ընդհանուր էներգիայի
սպառման 4%-ը: Այն պատասխանատու է շուրջ 2 միլի
արդ տոննա CO2-ի արտանետման համար:
Արհեստական լուսավորությունը բացասական ազ
դեցություն է ունենում շրջակա միջավայրի և մարդ
կանց ա
ռող
ջու
թյան վրա նաև մի շարք այլ ձևե
րով,
որոնք նկարագրված են ստորև ներկայացված բաժին
ներում:

1. Սնդիկ պարունակող լամպերը, դրանց
պատշաճ տնօրինումը և
թափոնահանումը
Սնդիկի պարունակությունը լյումինեսցենտային
լամպերում
Շրջակա միջավայրի առումով կոմպակտ լյումինես
ցենտային լամպերն (ԿԼԼ) ունեն մեկ լուրջ բացասա
կան կողմ:
Բոլոր լյումինեսցենտային լամպերում սնդիկի (Hg)
պարունակությունը սովորաբար կազմում է 3–5 մգ/
լամպ, իսկ եթե լամպն ունի «էկոլոգիապես անվնաս»
մակնշում, ապա այն կազմում է 1 մգ: Սա պարտադ
րում է հատուկ պահանջներ դրանց թափոնահանման
և վերամշակման առումով: Այդ պահանջներով սահ
մանվում է, որ հին լամպերը անհրաժեշտ է պահել ան
վնաս՝ հետագա վերամշակման համար (ինչն անձամբ
ես անում եմ, իմ ձեղնահարկը լիքն է այդ հին բարակ
ու երկար լյումինեսցենտային խողովակներով, Նկար
1): Սակայն ես տեղ յակ չեմ մեր երկրում որևէ վերամ
շակող հաստատության/բիզնեսի գոյության մասին:
Շրջակա միջավայրի համար վտանգները նվազեցնե
լու նպատակով կառավարությունը պետք է ներդնի
համապատասխան կանոնակարգեր:
Վերամշակումը տեղի է ունենում Hg + S → HgS
ռեակցիայի միջոցով («S» նշանակում է ծծումբ): Այդ
նպատակով մի խմբաքանակ լյումինեսցենտային խո
ղովակներ պատում են ծծմբի փոշով, և խողովակները
կոտրում են: Ապակու կտորները դնում են պարկի մեջ,
որպեսզի ռեակցիան շարունակվի: Սնդիկը միանում է
ծծմբին՝ առանց որևէ լրացուցիչ գործողության:
Չնայած CO2-ի նվազ արտանետումն երի շնորհիվ,
ընդհանուր առմամբ, ԿԼԼ-ների օգտագործումը կլի
մայի փոփոխության վրա դրական ազդեցություն ունի,
սակայն անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ ստորգետնյա
ջրերի թունավորումը Hg-ով միանշանակ վնասակար
է:
ԼԴ լամպերի թափոնահանումը
2010 թվականի վերջերին «Էկոլոգիա և տեխնոլո
գի
ա» (Environmental Science and Technology) գի
տա
կան հանդեսում հրատարակված մի ուսումն ասիրու
թյան միջոցով պարզվել է, որ ԼԴ լամպերը պարունա
- 243 -

CHAPTER 7. Lighting and Ecology

LEDs contain the least lead, but still harbor
large amounts of nickel, another heavy metal
that causes allergic reactions in as many as one
in five of us upon exposure.
And the copper found in some LEDs can
pose an environmental threat if it accumulates in
rivers and lakes where it can poison aquatic life
(Roddy Scheer, n.d.).
However, one needs to remember that
overall LED industry is part of very diverse
semiconductor electronic industry, which has
very regulated environmental impact.
Thus the overall effect of the wide
implementation of LEDs is having a positive
impact due to advantages in energy efficiency.

կում են կապար, մկնդեղ և տասնյակ այլ պոտենցիալ
վտանգավոր նյութեր:
ԼԴ-երն ամենաքիչն են սնդիկ պարունակում, սակայն
պարունակում են մեծ քանակությամբ նիկել՝ մեկ այլ
ծանր մետաղ, որի ազդեցությանը ենթարկվելուց հինգից
մեկի մոտ ալերգիկ ռեակցիաներ են առաջանում:
Իսկ որոշ ԼԴ-երում հանդիպող պղինձը կա
րող է
սպառնալիք դառնալ շրջակա միջավայրի համար, եթե
այն կուտակվի գետերում ու լճերում, որտեղ այն կարող
է թունավորել ջրային միջավայրը (Roddy Scheer, n.d.):
Ինչևէ, հարկ է հիշել, որ, ընդհանուր առմամբ, ԼԴ ար
դյունաբերությունը կիսահաղորդչային էլեկտրոնային
արդյունաբերության մի մասն է, որի ազդեցությունը շր
ջակա միջավայրի վրա խիստ կանոնակարգված է:
Այդպիսով՝ ԼԴ-երի լայնածավալ օգտագործումն, ընդ
հանուր առմամբ, դրական ազդեցություն է ունենում՝
էներգաարդյունավետության առավելությունների շնոր
հիվ:

Figure 1. Recycling of used CFL and luminescence lightbulbs.

Նկար 1. Օգտագործված ԿՖԼ և լյումինեսցենտային լամպերի վերամշակումը

- 244 -

ԳԼՈՒԽ 7. Լուսավորությունը և էկոլոգիան

2. Light pollution: definition,
prevention and control

2. Լուսային աղտոտում. սահմանումը,
կանխարգելումը և վերահսկումը

Definition:

Սահմանում.

Light pollution is the result of artificial lighting
that may cause unwanted levels of illumination that
can be a reason for problems related to health or
environment, as well as for technical and scientific
activities.
Figure 2 shows the World light pollution. Figure
3 shows the light pollution in Armenia and Figure 4
in the vicinity of Yerevan. One can see that not very
far from the capital the light pollution is substantially
less. One can go to www.lightpollutionmap.info for
light pollution map in any area of the world.

Լուսային աղտոտումն արհեստական լուսավորու
թյան հետևանք է, ինչը կարող է հանգեցնել լուսավոր
վածության անցանկալի մակարդակների, որը կարող
է առաջ բերել առողջության կամ շրջակա միջավայրի
հետ կապված անցանկալի հետևանքներ, ինչպես նաև
խնդիրներ ստեղծել տեխնիկական և գիտական գոր
ծունեության ասպարեզում:
Նկար 2-ու մ պատկերված է համաշխարհային լու
սային աղտոտումը: Նկար 3-ու մ պատկերված է լու
սային աղտոտումը Հայաստանում, իսկ Նկար 4-ու մ՝
Երևանի մերձակայքում: Կարելի է տեսնել, որ մայրա
քաղաքից ոչ շատ հեռու լուսային աղտոտումը զգալի
որեն քիչ է: Աշխարհի ցանկացած վայրի լուսային աղ
տոտման քարտեզը տեսնելու համար կարող եք այցե
լել www.lightpollutionmap.info կայքէջը:

Figure 2. Light pollution map. A composite satellite image of the Earth at night. Few naturally dark areas remain
on the land surface of the Earth.

Նկար 2. Լուսային աղտոտման քարտեզ: Երկրի գիշերային արբանյակային կազմածո պատկեր: Երկրի ցամաքային
մակերևույթի վրա բնական մութ քիչ տարածքներ են մնացել:

- 245 -

CHAPTER 7. Lighting and Ecology

Figure 3. Light pollution map of Armenia

Նկար 3. Հայաստանի լուսային աղտոտման քարտեզ
Figure 4. Light pollution in the vicinity of Yerevan.

Նկար 4. Լուսային աղտոտումը Երևանի մերձակայքում
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An excerpt from www.darkskiesawareness.org/
faq-what-is-lp.php:
Light pollution is excessive and inappropriate
artificial light. The four components of light pollution
are often combined and may overlap:
yy Urban Sky Glow—the brightening of the night
sky over inhabited areas.
yy Light Trespass—light falling where it is not
intended, wanted, or needed.
yy Glare—excessive brightness, which causes
visual discomfort. High levels of glare can
decrease visibility.
yy Clutter—bright, confusing, and excessive
groupings of light sources, commonly found in
over-lit urban areas. The proliferation of clutter
contributes to urban sky glow, trespass, and
glare.

Light pollution and astronomy
A classical example is related to astronomy,
where light pollution substantially decreases the
optical performance of telescopes (Figure 5, Figure
6) since it just obscures the night sky scene.

Քաղվածք www.darkskiesawareness.org/faq-what-islp.php կայքէջից.
Լուսային աղտոտումն ավելորդ և անհարկի արհես
տական լույսն է: Դրա չորս բաղադրիչները հաճախ մի
ավորված են և կարող են համընկնել.
yy Քաղաքային երկնքի լուսարձակում՝ բնակեցված
տարածքների վրա գիշերային երկնքի ողողում լույ
սով:
yy 	Լույսի ներխուժում՝ լույսի ընկնելն այնտեղ, որտեղ
նախատեսված չէ, ցանկալի չէ կամ անհրաժեշտ չէ:
yy Շլացնող փայլ՝ ավելորդ պայծառություն, որը պատ
ճառում է տեսողական անհարմարություն: Շլացնող
փայլի բարձր մակարդակները կարող են նվազեց
նել տեսանելիությունը:
yy 	Լուսային խառնիճաղանջություն՝ լույսի աղբյուրնե
րի պայծառ, շփոթեցնող և ավելորդ խմբավորում
ներ, որոնք սովորաբար գտնվում են գերլուսավոր
ված քաղաքային տարածքներում: Խառնիճաղանջ
լուսավորության տարածվածությունը նպաստում է
քաղաքային երկնքի լուսարձակմանը, լույսի ներ
խուժմանը և շլացնող փայլին:

Լուսային աղտոտումը և աստղագիտությունը
Դասական օրինակ կարելի է բերել աստղագիտու
թյան ասպարեզից, երբ լուսային աղտոտումը բացա
սաբար է ազդում օպտիկական աստղադիտակների
աշխատանքի վրա (Նկար 5, Նկար 6), քանի որ այն
աղոտացնում է գիշերային երկնքի պատկերը:

Figure 5. Light pollution from a big city – specifically intense at the left side of the picture.

Նկար 5. Լուսային աղտոտում մեծ քաղաքի կողմից. հատկապես զգալի է նկարի ձախ կողմում:
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Figure 6. Another case of the Light pollution in the Mt. Palomar observatory.
Source/Աղբյուր՝ http://palomarskies.blogspot.am/2010/10/astrophoto-friday-milky-way-light.html

Նկար 6. Լուսային աղտոտման մեկ այլ դեպք. Պալոմար լեռան աստղադիտարանը:
Լուսային աղտոտումը և մարդու առողջությունը

Light pollution and human health

Առավել «տեսանելի» օրինակն այն է, երբ որևէ կոնկ
րետ տեղանքում արհեստական լուսավորությունն այն
քան շատ է, որ ազդում է մարդկանց քնի վրա: Նման
դեպքերում քնելը հնարավոր չի լինի առանց լրացուցիչ
ներդրումն երի՝ հատուկ շերտավարագույրների և ծած
կերի կամ պատուհանների լիակատար մթնեցնող վա
րագույրների (Նկար 7):

Most “visible” example is if at any particular
location artificial lighting is so much excessive that
it affects peoples sleep. In these cases, sleep may
not be possible without extra investment in special
blinds and awnings or of so called “Black out”
curtains on the windows (Figure 7).

Figure 7. The infographic below illustrates the different components of light pollution and what “good” lighting
looks like. Image by Anezka Gocova, in “The Night Issue”, Alternatives Journal 39:5 (2013).
Source/Աղբյուրը՝ http://darksky.org/light-pollution/

Ամպամած երկնքից
անդրադարձած լույս

դեպի վեր
անդրադարձած լույս
դեպի վեր ուղիղ լույս

շլացման
գոտի
լույսի ներթափանցում
Օգտակար լույս

աչքերս

ուղիղ շլացում

ցավեցին

Լուսավորված տարածություն

Նկար 7. Վերը բերված ինֆոգրաֆիկան ցույց է տալիս լուսային աղտոտման տարբեր բաղադրիչները և
այն, թե ինչպիսին է «լավ» լուսավորությունը (Նկարը՝ Անեզկա Գոքովայի, «Գիշերվա խնդիրը» հոդվա
ծում, «Այլընտրանքներ» գիտական հանդես, 39:5 (2013 թ.), [Image by Anezka Gocova, in “The Night Issue”,
Alternatives Journal 39:5 (2013)]:
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ԳԼՈՒԽ 7. Լուսավորությունը և էկոլոգիան

There are two main aspects of negative impacts
of light pollution for humans:
A - over-illumination,
B - improper spectral composition of light.
Two together or separately may cause:
yy Increased headache
yy Worker fatigue
yy Psychological stress
yy Decrease in sexual function
yy increased anxiety.
When designing the street lighting, in many
cases priority is given to provide daytime-like, i.e.
higher correlated color temperature (CCT) lighting,
e.g. via modern LED technology. The reasoning is
by the fact that it improves visibility and decreases
accidents, which in fact is true. However, from the
point of view of the human’s sensitivity to circadian
rhythms of the CCT, and the requirement of having
lower CCT at night and higher during daytime, one
needs to be very careful in the aforementioned
decision-making. The optimal compromise would
be to use lower CCT, but higher color rendering
index (CRI) lighting – and LED lighting easily
allows this.
However, there is another approach too: for road
lighting the LEDs with cool white (CW) and neutral
white (NW) CCT are more preferable as their peak
is shifted to the blue region of spectrum. On the
other hand, we know that maximum sensitivity of
human eye at nighttime (scotopic vision) shifts to
blue region with peak at 505 nm. Thus, the abovementioned CCTs improve the vision. Also it CW
and NW lighting disrupts somnolence of drivers
dictated by the circadian rhythms.
Due to the fact that LEDs have light spectrum
closer to the daylight, their pollution potential
is higher, since humans associate the “warm”
spectrum, i.e. red rich illumination with the dark
time of the day, while the whiter, daytime light is
associated with the naturally lighted hours, causing
malfunction of the human “internal clock”.
From:
en.wikipedia.org/wiki/Light_pollution#
Effects_on_animal_and_human_health_and_
psychology
A discussion (2009), written by Professor
Steven Lockley, Harvard Medical School, can
be found in the CfDS handbook “Blinded by the

Մարդկանց առողջության համար լուսային աղտոտ
ման բացասական ազդեցություններն ունեն երկու հիմ
նական կողմ.
ա. գերլուսավորվածություն,
բ. լույսի ոչ պատշաճ սպեկտրալ կազմ:
Երկուսը միասին կամ առանձին կարող են հանգեց
նել՝
yy գլխացավերի ուժեղացման,
yy աշխատանքային հոգնածության,
yy հոգեբանական լարվածության,
yy սեռական ֆունկցիայի անկման,
yy անհանգստության աճ:
Փ
 ողոցային լուսավորություն նախագծելիս շատ
դեպքերում նախապատվություն է տրվում ցերեկային
լուսավորությանը մոտ, այսինքն՝ բարձր կորելացված
գունային ջերմաստիճանով (ԿԳՋ) լուսավորությանը,
օրինակ՝ ժամանակակից ԼԴ տեխնոլոգիաների միջո
ցով: Սա հիմն ավորում են այն փաստով, որ այն բարե
լավում է տեսանելիությունը և նվազեցնում է վթարների
թիվը, ինչն իրականում ճիշտ է: Այնու ամենայնիվ, ԿԳՋ-ի
ցիրկադյան ռիթմերի նկատմամբ մարդու զգայնության
և գիշերը ավելի ցածր ԿԳՋ, իսկ ցերեկը ավելի բարձր
ԿԳՋ ունենալու պահանջի տեսանկյունից շատ ուշադիր
պետք է լինել վերոհիշյալ որոշումը կայացնելիս: Օպտի
մալ փոխզիջումը կլինի ցածր ԿԳՋ-ով և բարձր գունա
փոխանցման ցուցիչով (ԳՓՑ) լուսավորության օգտա
գործումը, որը հեշտությամբ ապահովում է ԼԴ լուսավո
րությունը:
 ակայն կա ևս մեկ մոտեցում. ճանապարհների
Ս
լուսավորության համար ավելի նախընտրելի են սառը
սպիտակ (ՍՍ) և չեզոք սպիտակ (ՉՍ) ԿԳՋ-ով ԼԴ լամ
պերը, քանի որ դրանց սպեկտրալ կորի մաքսիմալ ար
ժեքը շեղված է դեպի կապույտ տիրույթ: Մյուս կողմից,
մենք գիտենք, որ գիշերը մարդու աչքի զգայունության
(գիշերային տեսողություն) մաքսիմումը շեղվում է դեպի
սպեկտրի կապույտ տիրույթը՝ 505 նմ ալիքի երկարու
թյամբ: Այդպիսով, վերոհիշյալ ԿԳՋ-ները բարելավում
են տեսողությունը: ՍՍ և ՉՍ լուսավորությունը նաև
կանխում է վարորդների՝ ցիրկադյան ռիթմերով պայ
մանավորված քնկոտությունը:
Ել
նե
լով այն փաս
տից, որ ԼԴ-ե
րի լույ
սի սպեկտրն
ավելի մոտ է ցերեկային լույսին, դրա աղտոտող նե
րուժն ավելի մեծ է, քանի որ մարդիկ «տաք» սպեկտրը,
այսինքն, կարմիր գույնով հարուստ լուսավորվածությու
նը, պայմանավորում են օրվա մութ ժամերի հետ, իսկ
ավելի սպիտակ գույները՝ ցերեկային լույսը, պայմանա
վորում են բնականորեն լուսավոր ժամերի հետ, և ինչը
հանգեցնում է մարդու «ներքին ժամացույցի» գործունե
ության խախտման:
Մեջբերում
en.wikipedia.org/wiki/Light_pollution#
Effects_on_animal_and_human_health_and_psychology
կայքէջից:
Հարվարդի բժշկական համալսարանի պրոֆեսոր
Սթիվեն Լոքլիի ակնարկին կարելի է ծանոթանալ «Կու
րանա՞լ լույսից» CfDS ձեռնարկում (2009թ.): Գլուխ 4-ու մ՝
«Լուսային աղտոտման հետևանքները մարդկանց
առողջության վրա», խոսվում է այն մասին, որ «...հա
վանական է, որ լույսի ներխուժումը, նույնիսկ աղոտ,
կարող է զգալի ներգործություն ունենալ քնի խանգա
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Light?” Chapter 4, “Human health implications of
light pollution” states that “... light intrusion, even if
dim, is likely to have measurable effects on sleep
disruption and melatonin suppression. Even if
these effects are relatively small from night to night,
continuous chronic circadian, sleep and hormonal
disruption may have longer-term health risks”. The
New York Academy of Sciences hosted a meeting
in 2009 on Circadian Disruption and Cancer. Red
light suppresses melatonin the least.
Blue hazard
According to a recent research LEDs have
harmful dose of blue radiation from a nearly point
source. The harm may be irreversible death of
photoreceptors in human retina. However, this is
in an active phase of investigation to confirm and
validate the results.
Ultraviolet (UV) radiation
UV radiation – both fluorescent lightbulbs as
well as LEDs have some UV radiation, albeit the
convention is that the harm from LED is much less
as compared to fluorescent bulbs.
UV radiation of CFL lamps is mostly not an issue
if the bulbs are 1.5 m away from people. However,
for those with sensitive skin, they may be a reason
for enhanced irritation and cancer risk, especially
in the UVA (so called “black light”, 315–400 nm)
and UVC (100–280 nm) ranges. The UV exposure
exceeds the current workplace limit set to protect
from skin and retinal damage, if the light source is
consistently in close vicinity of around 20 cm.
Light pollution and ecology
The introduction of artificial light at night is
one of the most drastic anthropogenic changes to
the Earth, comparable to toxic pollution, land use
change, and climate change due to increases in
the concentration of green house gases. https://
en.wikipedia.org/wiki/Ecological_light_pollution
Increase of smog
It is known that nitrate radicals reduce the
atmospheric smog produced by fumes emitted from
cars and factories. The bad news is that the light
pollution destroys these radicals, thus increasing
overall the particles related to atmospheric smog.

րումն երի և մելատոնինը ճնշելու վրա: Նույնիսկ եթե
այդ ներգործությունը հարաբերականորեն փոքր է,
ցիրկադային ռիթմի, քնի և հորմոնալ շարունակական
քրոնիկ խանգարումն երը կարող են երկարատև առող
ջական ռիսկեր պարունակել»: 2009 թվականին Նյու
Յորքի Գիտությունների ակադեմիայում տեղի է ունե
ցել «Ցիրկադյան ռիթմի խանգարումը և քաղցկեղը»
թեմայով հանդիպում: Կարմիր գույնն ամենաքիչն է ճն
շում մելատոնին հորմոնի արտադրությունը:
Կապույտ վտանգ
Համաձայն վերջերս կատարված հետազոտության՝
ԼԴ-երը, որպես համարյա կետային աղբյուր կրում են
կապույտ ճառագայթման վնասակար չափաբաժին:
Վնասը կարող է լինել մարդու ցանցաթաղանթի լու
սընկալիչ բջիջների անդառնալի մահը: Այնու ամենայ
նիվ, սա դեռևս ուսումն ասիրության ակտիվ փուլում է,
և արդյունքները դեռևս կարիք ունեն հաստատման և
վավերացման:


Ուլտրամանուշակագույն (Ո
Ւ Մ) ճառագայթում
ՈՒՄ ճառագայթում. թե՛ լյումինեսցենտային և թե՛
Ւ Մ
ԼԴ լամպերը արձակում են որոշ քանակությամբ Ո
ճառագայթում, չնայած համընդհանուր կարծիքն այն է,
որ վերջինիս հասցրած վնասը շատ ավելի քիչ է, քան
լյումինեսցենտային լամպերինը:
Ւ Մ ճառագայթումը մեծ մասամբ խնդիր
ԿԼԼ-երի Ո
չէ, եթե լամպերը գտնվում են մարդուց 1.5 մ հեռավո
րության վրա: Սակայն զգայուն մաշկ ունեցողների հա
մար դա կարող է լինել մաշկի գրգռվածության և քաղց
կեղի ռիսկի մեծացման պատճառ, հատկապես եթե
Ւ Մ A (այսպես կոչված «սև լույս», 315այն գտնվում է Ո
400 նմ ալիքի երկարություններ) և Ո
Ւ Մ C (100-280 նմ)
ճառագայթների միջակայքերում: Ո
Ւ Մ-ի ազդեցությու
նը գերազանցում է մաշկը և ցանցաթաղանթը վնաս
վածքից պաշտպանելու սահմանը, եթե աշխատավայ
րերում լույսի աղբյուրը մշտապես անմիջականորեն
գտնվում է շուրջ 20 սմ հեռավորության վրա:
Լուսային աղտոտումը և էկոլոգիան
Գիշերը արհեստական լուսավորության իրակա
նացումը Երկիր մոլորակի վրա մարդածին փոփոխու
թյուններից ամենասաստիկ ներգործություն ունեցող
ներից մեկն է, որը համեմատելի է թունային աղտոտ
ման, հողօգտագործման փոփոխության և ջերմոցային
գազերի արտանետումն երի աճի հետևանքով առաջա
ցող կլիմայի փոփոխության հետ;
Սմոգի ավելացումը
Հայտնի է, որ ազոտի նիտրատ ռադիկալները նվա
զեցնում են մթնոլորտային սմոգը, որն առաջանում է
ավտոմեքենաներից և գործարաններից արտանետվող
ծխից: Վատն այն է, որ լուսային աղտոտումը ոչնչաց
նում է այս ռադիկալները՝ այդպիսով ընդհանուր առ
մամբ ավելացնելով մթնոլորտային սմոգի հետ կապ
ված մասնիկների թիվը:
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Issues with natural sky polarization for
animal navigation

Կենդանիների տեղաշարժի համար բնական
լույսի բևեռացման հետ կապված խնդիրներ

From same place:

Նույն տեղից.

In the night, the polarization of the moonlit sky
is very strongly reduced in the presence of urban
light pollution, because scattered urban light is
not strongly polarized. Polarized moonlight can’t
be seen by humans, but is believed to be used by
many animals for navigation.
Thus, while the moonlight is polarized and serves
as a beacon for many animals, the light pollution
is not polarized and overlays on the moonlight
obscuring the animal orientation (Figure 8).
This is in addition to the reflection of polarized
artificial lighting from asphalt, windows, and many
other surfaces.

 իշերով, լուսնով լուսավորված երկնքից եկող լույ
Գ
սի բևեռացումը զգալիորեն պակասում է քաղաքային,
չբևեռացված լույսով աղտոտվածության շնորհիվ։
Լուսնի բևեռացված լույսը մարդկանց համար տեսա
նելի չէ, սակայն համարվում է, որ շատ կենդանիներ
տեղաշարժվելու համար օգտվում են դրանից:
Այսպիսով, մինչ լուսնի լույսը բևեռացված է և շատ
կենդանիների համար ծառայում է որպես ազդան
շան, լուսային աղտոտումը բևեռացված չէ և խառնվե
լով լուսնի լույսին՝ աղոտացնում է այն, կենդանիների
կողմն որոշման համար (Նկար 8): Սրան ավելանում է
ասֆալտից, լուսամուտներից և շատ այլ մակերևույթ
ներից բևեռացված արհեստական լուսավորության
անդրադարձման գործոնը:

Figure 8. Light pollution is mostly unpolarized, and its addition to moonlight results in a decreased polarization
signal.

Rural sky / երկինքը գյուղում

Urban sky / երկինքը քաղաքում

Degree of linear polarization / գծային բևեռացման աստիճանը
Նկար 8. Լուսային աղտոտումը հիմնականում բևեռացում չունի, և Լուսնի լույսին գումարվելով՝ թուլացնում է
բևեռացված ազդանշանը:

Insects
Light pollution can be both beneficial and
damaging for insects, especially the flying insects.
Attracted by ligh insects can be trapped in luminaria
(Figure 9). Figure 10 shows the insects attracted by
artificial light and trapped by the spider webs - an
example of a change in ecological balance of areas
near lighted roadways.

Միջատներ
Լուսային աղտոտումը կարող է և՛ օգտակար, և՛
վնասակար լինել միջատների, հատկապես թռչող մի
ջատների համար: Հրապուրվելով լույսով՝ միջատները
լուսատուի մեջ կարող են ծուղակն ընկնել (Նկար 9):
Նկար 10-ու մ պատկերված են արհեստական լույսով
հրապուրված և սարդոստայնում բռնված միջատներ.
սա լուսավորված ճանապարհներին մոտ գտնվող տա
րածքներում էկոլոգիական հավասարակշռության փո
փոխության օրինակ է:
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Figure 9. Insects killed by attraction to a buried light box.
Source/Աղբյուրը՝ https://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_light_pollution

Նկար 9. Գետնին տեղափոխված լուսամուտի լույսով հրապուրված և մահացած միջատներ:
Figure 10. Insects trapped by spider webs in or near luminaria.

Նկար 10. Լուսամփոփների ներսի կամ մոտակայքի սարֆոստայնում բռնված միջատներ:

One of the commonly noticed phenomena
are related to dragonflies on the roads. These
insects perceive the polarized light from artificial
roadway lighting systems reflected from the asphalt
roads as a sign of water surface, which they are
looking for drinking or where they mate and lay
eggs. Eventually their destiny is the death from
hyperthermia and dehydration.

Ամենանկատելի երևույթներից մեկը կապված է
ճանապարհների վրա գտնվող ճպուռների հետ: Այս
միջատները ճանապարհների ասֆալտապատ ծածկե
րից բևեռացումով անդրադրձած արհեստական լույսն
ընկալում են որպես ջրային մակերևույթ, ինչը նրանք
փնտրում են խմելու կամ զուգավորվելու և ձվադրելու
համար: Ի վերջո, նրանց վիճակված է սատկել հիպեր
թերմիայից (օրգանիզմի գերտաքացում) և ջրազրկու
մից:
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Birds

Many birds are being disoriented by the city
bright lights or searchlights (Figure 11).

Թռչուններ

Շատ թռչունների ապակողմն որոշում են քաղաք
ների պայծառ լույսերը կամ լուսարձակները (Նկար
11):

Figure 11. Migratory birds disoriented by the World Trade Center memorial searchlights.

Նկար 11. Չվող թռչունները՝ ապակողմնորոշված համաշխարհային առևտրի կենտրոնի հուշահամալիրի
լուսարձակների պատճառով:
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3. Էներգաարդյունավետ լուսավորու
թյուն և կլիմայի փոփոխության ազդեցության մեղմում. չարտանետված CO2

3. Energy

efficient lighting and
climate change mitigation: CO2
not released

For the environmental benefits, each saved kWh
of electric power is the key for the climate change
mitigation, i.e. CO2 release calculation is needed.
Depending on each country, each kWh saved is
equivalent to certain amount of not released CO2.
For Armenia the equivalent is 250 grams of CO2
per kWh of electric power generated (2016).
Taking into account externalities
Definition:
In economics, an externality is the cost or benefit
that affects a party who did not choose to incur that
cost or benefit.
Economists often urge governments to adopt
policies that “internalize” an externality, so that
costs and benefits will affect mainly parties who
choose to incur them.
When externalities are also taken into account,
the energy efficiency measures are always having
larger positive effect, since now the issues like
environmental impact, health, aesthetics and many
other are also being improved.
The internalization of externalities in general is a
complex and work in progress direction. However,
there are methods that are helping to assess the
outcome of internalization.

Բնապահպանական օգուտների տեսանկյունից
էլեկտրաէներգիայի յուրաքանչյուր խնայված կՎտժ-ը
կլիմայի փոփոխության հետևանքների մեղմման բա
նալին է, այսինքն՝ անհրաժեշտ է կատարել CO2-ի
արտանետման հաշվարկ: Ըստ տարբեր երկրների՝
խնայված յուրաքանչյուր կՎտժ-ն համարժեք է CO2-ի
չարտանետված որոշակի չափաքանակի: Հայաստա
նի պարագայում սա համարժեք է 250 գրամ CO2-ի՝ ար
տադրված յուրաքանչյուր կՎտժ էլեկտրաէներգիայի
արտադրության դիմաց (2016թ.):


Արտաքին գործոնների դիտարկում
Սահմանում.
Տնտեսագիտության մեջ արտաքին գործոնն այն
ծախսը կամ օգուտն է, որն ազդեցություն է ունենում
այն կողմի վրա, որը չէր նախատեսել նման ծախս կա
տարելը կամ օգուտ ստանալը:
Տնտեսագետները հաճախ հորդորում են կառավա
րություններին վարել այնպիսի քաղաքականություն
ներ, որոնք «ներքնացնում» են, այսինքն՝ հաշվի են առ
նում արտաքին գործոնը, որպեսզի ծախսերն ու օգուտ
ներն ազդեցություն ունենան հիմն ականում այն կողմե
րի վրա, որոնք պատասխանատու են դրանց համար:
Երբ արտաքին գործոնները նույնպես նկատի են
առնվում, էներգաարդյունավետության միջոցառում
ները միշտ ավելի մեծ դրական ազդեցություն են ունե
նում, քանի որ այդ դեպքում այնպիսի խնդիրներ, ինչ
պես օրինակ՝ շրջակա միջավայրի վրա ունեցած ազդե
ցությունը, առողջությունը, գեղագիտական միջավայրը
և շատ այլ ոլորտներ նույնպես բարելավվում են:
Ընդհանրապես արտաքին գործոնների հաշվի առ
նելը բարդ և դեռ զարգացող գործընթաց է: Այնու ամե
նայնիվ, կան մեթոդներ, որոնք օգնում են գնահատել
այդ վերջնարդյունքները:
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