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Է լեկտ րաէ ներ գի այի հա մաշ խար հային ը նդ հա նուր 
պա հան ջար կի 1/5-ը բա ժին է ը նկ նում լու սա վո րու թյա-
նը: Քա նի որ է լեկտ րաէ ներ գի այի ար տադ րու թյու նը 
պա տաս խա նա տու է աշ խար հում ը նդ հա նուր է ներ գի-
այի սպառ ման 1/5-ի հա մար, կա րե լի է ա սել, որ լու սա-
վո րու թյա նը բա ժին է ը նկ նում ը նդ հա նուր է ներ գի այի 
սպառ ման 4%-ը: Այն պա տաս խա նա տու է շուրջ 2 մի լի-
արդ տոն նա CO2-ի ար տա նետ ման հա մար: 

Ար հես տա կան լու սա վո րու թյու նը բա ցա սա կան ազ-
դե ցու թյուն է ու նե նում շր ջա կա մի ջա վայ րի և մարդ-
կանց ա ռող ջու թյան վրա նաև մի շարք այլ ձևե րով, 
ո րոնք նկա րագր ված են ստորև ներ կա յաց ված բա ժին-
նե րում:

1. Սն դիկ պա րու նա կող լամ պե րը, դրանց 
պատ շաճ տնօ րի նու մը և  
թա փո նա հա նու մը
Սն դի կի պա րու նա կու թյու նը լյու մի նես ցեն տային 
լամ պե րում
Շր ջա կա մի ջա վայ րի ա ռու մով կոմ պակտ լյու մի նես-

ցեն տային լամ պերն (ԿԼԼ) ու նեն մեկ լուրջ բա ցա սա-
կան կողմ:

 Բո լոր լյու մի նես ցեն տային լամ պե րում սն դի կի (Hg) 
պա րու նա կու թյու նը սո վո րա բար կազ մում է 3–5 մգ/ 
լամպ, ի սկ ե թե լամպն ու նի «է կո լո գի ա պես ան վնաս» 
մակն շում, ա պա այն կազ մում է 1 մգ: Սա պար տադ-
րում է հա տուկ պա հանջ ներ դրանց թա փո նա հան ման 
և վե րամ շակ ման ա ռու մով: Այդ պա հանջ նե րով սահ-
ման վում է, որ հին լամ պե րը ան հրա ժեշտ է պա հել ան-
վնաս՝ հե տա գա վե րամ շակ ման հա մար (ի նչն ան ձամբ 
ես ա նում եմ, իմ ձեղ նա հար կը լիքն է այդ հին բա րակ 
ու եր կար լյու մի նես ցեն տային խո ղո վակ նե րով, Ն կար 
1): Սա կայն ես տե ղյակ չեմ մեր ե րկ րում որ ևէ վե րամ-
շա կող հաս տա տու թյան/ բիզ նե սի գո յու թյան մա սին: 
Շր ջա կա մի ջա վայ րի հա մար վտանգ նե րը նվա զեց նե-
լու նպա տա կով կա ռա վա րու թյու նը պետք է ներդ նի 
հա մա պա տաս խան կա նո նա կար գեր:

 Վե րամ շա կու մը տե ղի է ու նե նում Hg + S → HgS 
ռե ակ ցի այի մի ջո ցով («S» նշա նա կում է ծծումբ): Այդ 
նպա տա կով մի խմ բա քա նակ լյու մի նես ցեն տային խո-
ղո վակ ներ պա տում են ծծմ բի փո շով, և խո ղո վակ նե րը 
կոտ րում են: Ա պա կու կտոր նե րը դնում են պար կի մեջ, 
որ պես զի ռե ակ ցի ան շա րու նակ վի: Սն դի կը մի ա նում է 
ծծմ բին՝ ա ռանց որ ևէ լրա ցու ցիչ գոր ծո ղու թյան:

Չ նա յած CO2-ի նվազ ար տա նե տումն ե րի շնոր հիվ, 
ը նդ հա նուր առ մամբ, ԿԼԼ-նե րի օգ տա գոր ծու մը կլի-
մայի փո փո խու թյան վրա դրա կան ազ դե ցու թյուն ու նի, 
սա կայն ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել, որ ստոր գետ նյա 
ջրե րի թու նա վո րու մը Hg-ով մի ան շա նակ վնա սա կար 
է:

ԼԴ լամ պե րի թափոնահանումը
2010 թվա կա նի վեր ջե րին «Է կո լո գի ա և տեխ նո լո-

գի ա» (Environmental Science and Technology) գի տա-
կան հան դե սում հրա տա րակ ված մի ու սումն ա սի րու-
թյան մի ջո ցով պարզ վել է, որ ԼԴ լամ պե րը պա րու նա-

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. 
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կում են կա պար, մկնդեղ և տաս նյակ այլ պո տեն ցի ալ 
վտան գա վոր նյու թեր:

ԼԴ-ե րն ա մե նա քիչն են սն դիկ պա րու նա կում, սա կայն 
պա րու նա կում են մեծ քա նա կու թյամբ նի կել՝ մեկ այլ 
ծանր մե տաղ, ո րի ազ դե ցու թյա նը են թարկ վե լուց հին գից 
մե կի մոտ ա լեր գիկ ռե ակ ցի ա ներ են ա ռա ջա նում: 

Իսկ ո րոշ ԼԴ-ե րում հան դի պող պղին ձը կա րող է 
սպառ նա լիք դառ նալ շր ջա կա մի ջա վայ րի հա մար, ե թե 
այն կու տակ վի գե տե րում ու լճե րում, որ տեղ այն կա րող 
է թու նա վո րել ջրային մի ջա վայ րը (Roddy Scheer, n.d.): 

Ինչ ևէ, հարկ է հի շել, որ, ը նդ հա նուր առ մամբ, ԼԴ ար-
դյու նա բե րու թյու նը կի սա հա ղորդ չային է լեկտ րո նային 
ար դյու նա բե րու թյան մի մասն է, ո րի ազ դե ցու թյու նը շր-
ջա կա մի ջա վայ րի վրա խիստ կա նո նա կարգ ված է: 

Այդ պի սով՝ ԼԴ-ե րի լայ նա ծա վալ օգ տա գոր ծումն, ը նդ-
հա նուր առ մամբ, դրա կան ազ դե ցու թյուն է ու նե նում՝ 
է ներ գաար դյու նա վե տու թյան ա ռա վե լու թյուն նե րի շնոր-
հիվ:

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.

Figure 1. Recycling of used CFL and luminescence lightbulbs.

Ն կար 1. Օգ տա գործ ված ԿՖԼ և լյու մի նես ցեն տային լամ պե րի վե րամ շա կու մը
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2. Light pollution: definition, 
prevention and control

Definition:

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. 

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.

Ն կար 2. Լու սային աղ տոտ ման քար տեզ: Ե րկ րի գի շե րային ար բա նյա կային կազ մա ծո պատ կեր: Ե րկ րի ցա մա քային 
մա կեր ևույ թի վրա բնա կան մութ քիչ տա րածք ներ են մնա ցել:

2.  Լու սային աղ տո տում. սահ մա նու մը, 
կան խար գե լու մը և վե րահս կու մը

 Սահ մա նում.
 Լու սային աղ տո տումն ար հես տա կան լու սա վո րու

թյան հետ ևանք է, ին չը կա րող է հան գեց նել լու սա վոր
վա ծու թյան ան ցան կա լի մա կար դակ նե րի, ո րը կա րող 
է ա ռաջ բե րել ա ռող ջու թյան կամ շր ջա կա մի ջա վայ րի 
հետ կապ ված ան ցան կա լի հետ ևանք ներ, ի նչ պես նաև 
խն դիր ներ ստեղ ծել տեխ նի կա կան և գի տա կան  գոր
ծու նե ու թյան աս պա րե զում:

Ն կար 2-ու մ պատ կեր ված է հա մաշ խար հային լու-
սային աղ տո տու մը: Ն կար 3-ու մ պատ կեր ված է լու-
սային աղ տո տու մը Հա յաս տա նում, ի սկ Ն կար 4-ու մ՝ 
Եր ևա նի մեր ձա կայ քում: Կա րե լի է տես նել, որ մայ րա-
քա ղա քից ոչ շատ հե ռու լու սային աղ տո տու մը զգա լի-
ո րեն քիչ է: Աշ խար հի ցան կա ցած վայ րի լու սային աղ-
տոտ ման քար տե զը տես նե լու հա մար կա րող եք այ ցե-
լել www.lightpollutionmap.info կայ քէ ջը:
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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: 

 y Urban Sky Glow—the brightening of the night 
sky over inhabited areas. 

 y Light Trespass—light falling where it is not 
intended, wanted, or needed.

 y Glare—excessive brightness, which causes 
visual discomfort. High levels of glare can 
decrease visibility.

 y 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.

Figure 3. Light pollution map of Armenia

Ն կար 3. Հա յաս տա նի լու սային աղ տոտ ման քար տեզ

Figure 4. Light pollution in the vicinity of Yerevan.

Ն կար 4. Լու սային աղ տո տու մը Եր ևա նի մեր ձա կայ քում

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

Ն կար 5. Լուսային աղտոտում մեծ քաղաքի կողմից. հատկապես զգալի է նկարի ձախ կողմում:  
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Figure 5. Light pollution from a big city – specifically intense at the left side of the picture.

Ն կար 5. Լուսային աղտոտում մեծ քաղաքի կողմից. հատկապես զգալի է նկարի ձախ կողմում:  

 Քաղ վածք www.darkskiesawareness.org/faq-what-is-
lp.php  կայ քէ ջից.

 Լու սային աղ տո տումն ա վե լորդ և ան հար կի ար հես
տա կան լույսն է: Դրա չորս բա ղադ րիչ նե րը հա ճախ մի
ա վոր ված են և կա րող են հա մընկ նել.
 y  Քա ղա քային ե րկն քի լու սար ձա կում՝ բնա կեց ված 

տա րածք նե րի վրա գի շե րային ե րկն քի ո ղո ղում լույ
սով:

 y   Լույ սի ներ խու ժում՝ լույ սի ը նկ նելն այն տեղ, որ տեղ 
նա խա տես ված չէ, ցան կա լի չէ կամ ան հրա ժեշտ չէ:

 y  Շ լաց նող փայլ՝ ա վե լորդ պայ ծա ռու թյուն, ո րը պատ
ճա ռում է տե սո ղա կան ան հար մա րու թյուն: Շլաց նող 
փայ լի բարձր մա կար դակ նե րը կա րող են նվա զեց
նել տե սա նե լի ու թյու նը:

 y   Լու սային խառ նի ճա ղան ջու թյուն՝ լույ սի աղ բյուր նե
րի պայ ծառ, շփո թեց նող և ա վե լորդ խմ բա վո րում
ներ, ո րոնք սո վո րա բար գտն վում են գեր լու սա վոր
ված քա ղա քային տա րածք նե րում: Խառ նի ճա ղանջ 
լու սա վո րու թյան տա րած վա ծու թյու նը նպաս տում է 
քա ղա քային ե րկն քի լու սար ձակ մա նը, լույ սի ներ
խուժ մա նը և շլաց նող փայ լին:

 Լու սային աղ տո տու մը և ա ստ ղա գի տու թյու նը
 Դա սա կան օ րի նակ կա րե լի է բե րել   ա ստ ղա գի տու-

թյան աս պա րե զից, ե րբ լու սային աղ տո տու մը բա ցա-
սա բար է ազ դում օպ տի կա կան ա ստ ղա դի տակ նե րի 
աշ խա տան քի վրա (Ն կար 5, Ն կար 6), քա նի որ այն 
ա ղո տաց նում է գի շե րային ե րկն քի պատ կե րը:



- 248 -

CHAPTER 7. Lighting and Ecology

 Լու սային աղ տո տու մը և մարդ ու ա ռող ջու թյու նը
Ա ռավել « տե սա նե լի» օ րի նակն այն է, ե րբ որ ևէ կոնկ-

րետ տե ղան քում ար հես տա կան լու սա վո րու թյունն այն-
քան շատ է, որ ազ դում է մարդ կանց քնի վրա: Նման 
դեպ քե րում քնե լը հնա րա վոր չի լի նի ա ռանց լրա ցու ցիչ 
ներդ րումն ե րի՝ հա տուկ շեր տա վա րա գույր նե րի և ծած-
կե րի կամ պա տու հան նե րի  լի ա կա տար մթ նեց նող վա-
րա գույր նե րի (Ն կար 7):

Light pollution and human health

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 6. Another case of the Light pollution in the Mt. Palomar observatory.  
Source/Աղբյուր՝ http://palomarskies.blogspot.am/2010/10/astrophotofridaymilkywaylight.html

Ն կար 6. Լուսային աղտոտման մեկ այլ դեպք. Պալոմար լեռան աստղադիտարանը: 

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/lightpollution/  
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Ն կար 7. Վե րը բեր ված ին ֆոգ րա ֆի կան ցույց է տա լիս լու սային աղ տոտ ման տար բեր բա ղադ րիչ նե րը և 
այն, թե ի նչ պի սին է « լավ» լու սա վո րու թյու նը (Ն կա րը՝ Ա նեզ կա Գո քո վայի, « Գի շեր վա խն դի րը» հոդ վա
ծում, «Այ լընտ րանք ներ» գի տա կան հան դես, 39:5 (2013 թ.), [Image by Anezka Gocova, in “The Night Issue”, 
Alternatives Journal 39:5 (2013)]:
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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: 

 y Increased headache

 y Worker fatigue

 y Psychological stress

 y Decrease in sexual function

 y 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 above-
mentioned 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 

 Մարդ կանց ա ռող ջու թյան հա մար լու սային աղ տոտ-
ման բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ներն ու նեն եր կու հիմ-
նա կան կողմ.

ա. գեր լու սա վոր վա ծու թյուն,
բ. լույ սի ոչ պատ շաճ սպեկտ րալ կազմ: 
Եր կու սը մի ա սին կամ ա ռան ձին կա րող են հան գեց-

նել՝
 y գլ խա ցա վե րի ու ժե ղաց ման,
 y աշ խա տան քային հոգ նա ծու թյան,
 y հո գե բա նա կան լար վա ծու թյան,
 y սե ռա կան ֆունկ ցի այի ան կման,
 y անհանգստության աճ:

 Փո ղո ցային լու սա վո րու թյուն նա խագ ծե լիս շատ 
դեպ քե րում նա խա պատ վու թյուն է տր վում ցե րե կային 
լու սա վո րու թյա նը մոտ, այ սինքն՝ բարձր կո րե լաց ված 
գու նային ջեր մաս տի ճա նով (ԿԳՋ) լու սա վո րու թյա նը, 
օ րի նակ՝ ժա մա նա կա կից ԼԴ տեխ նո լո գի ա նե րի մի ջո-
ցով: Սա հիմն ա վո րում են այն փաս տով, որ այն բա րե-
լա վում է տե սա նե լի ու թյու նը և նվա զեց նում է վթար նե րի 
թի վը, ի նչն ի րա կա նում ճիշտ է: Այ նու ա մե նայ նիվ, ԿԳՋ-ի 
ցիր կա դյան ռիթ մե րի նկատ մամբ մար դու զգայ նու թյան 
և գի շե րը ա վե լի ցածր ԿԳՋ, ի սկ ցե րե կը ա վե լի բարձր 
ԿԳՋ ու նե նա լու պա հան ջի տե սան կյու նից շատ ու շա դիր 
պետք է լի նել վե րո հի շյալ ո րո շու մը կա յաց նե լիս: Օպ տի-
մալ փոխ զի ջու մը կլի նի ցածր ԿԳՋ-ով և բարձր գու նա-
փո խանց ման ցու ցի չով (ԳՓՑ) լու սա վո րու թյան օգ տա-
գոր ծու մը, ո րը հեշ տու թյամբ ա պա հո վում է ԼԴ լու սա վո-
րու թյու նը:

 Սա կայն կա ևս մեկ մո տե ցում. ճա նա պարհ նե րի 
լու սա վո րու թյան հա մար ա վե լի նա խընտ րե լի են սա ռը 
սպի տակ (ՍՍ) և չե զոք սպի տակ (ՉՍ) ԿԳՋ-ով ԼԴ լամ-
պե րը, քա նի որ դրանց սպեկտ րալ կո րի մաք սի մալ ար-
ժե քը շեղված է դեպի կա պույտ տի րույ թ: Մյուս կող մից, 
մենք գի տենք, որ գի շե րը մար դու աչ քի զգա յու նու թյան 
(գի շե րային տե սո ղու թյուն) մաք սի մու մը շեղ վում է դե պի 
սպեկտ րի կա պույտ տի րույ թը՝ 505 նմ ա լի քի եր կա րու-
թյամբ: Այդ պի սով, վե րո հի շյալ ԿԳՋ-նե րը բա րե լա վում 
են տե սո ղու թյու նը: ՍՍ և ՉՍ լու սա վո րու թյու նը նաև 
կան խում է վա րորդ նե րի՝ ցիր կա դյան ռիթ մե րով պայ-
մա նա վոր ված քն կո տու թյու նը:

Ել նե լով այն փաս տից, որ ԼԴ-ե րի լույ սի սպեկտրն 
ա վե լի մոտ է ցե րե կային լույ սին, դրա աղ տո տող նե-
րուժն ա վե լի մեծ է, քա նի որ մար դիկ « տաք» սպեկտ րը, 
այ սինքն, կար միր գույ նով հա րուստ լու սա վոր վա ծու թյու-
նը, պայ մա նա վո րում են օր վա մութ ժա մե րի հետ, ի սկ 
ա վե լի սպի տակ գույ նե րը՝ ցե րե կային լույ սը, պայ մա նա-
վո րում են բնա կա նո րեն լու սա վոր ժա մե րի հետ, և ին չը 
հան գեց նում է մար դու « ներ քին ժա մա ցույ ցի» գոր ծու նե-
ու թյան խախտ ման:

 Մեջ բե րում en.wikipedia.org/wiki/Light_pollution# 
Effects_on_animal_and_human_health_and_psychology 
կայ քէ ջից: 

Հար վար դի բժշ կա կան հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր 
Սթի վեն Լոք լիի ակնարկին կա րե լի է ծա նո թա նալ « Կու
րա նա՞լ լույ սից» CfDS ձեռ նար կում (2009թ.): Գլուխ 4ու մ՝ 
« Լու սային աղ տոտ ման հետ ևանք նե րը մարդ կանց 
ա ռող ջու թյան վրա», խոս վում է այն մա սին, որ «...հա
վա նա կան է, որ լույ սի ներ խու ժու մը, նույ նիսկ ա ղոտ, 
կա րող է զգա լի ներ գոր ծու թյուն ու նե նալ քնի խան գա
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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 ե րի և մե լա տո նի նը ճն շե լու վրա: Նույ նիսկ ե թե 
այդ ներ գոր ծու թյու նը հա րա բե րա կա նո րեն փոքր է, 
ցիր կա դային ռիթ մի, քնի և հոր մո նալ շա րու նա կա կան 
քրո նիկ խան գա րումն ե րը կա րող են եր կա րատև ա ռող
ջա կան ռիս կեր պա րու նա կել»: 2009 թվա կա նին Նյու 
Յոր քի Գի տու թյուն նե րի ա կա դե մի ա յում տե ղի է ու նե
ցել « Ցիր կա դյան ռիթ մի խան գա րու մը և քաղց կե ղը» 
թե մայով հան դի պում: Կար միր գույնն ա մե նա քիչն է ճն
շում մե լա տո նին հոր մո նի ար տադ րու թյու նը:

 Կա պույտ վտանգ
 Հա մա ձայն վեր ջերս կա տար ված հե տա զո տու թյան՝ 

ԼԴ-ե րը, որ պես հա մա րյա կե տային աղ բյուր կրում են 
կա պույտ ճա ռա գայթ ման վնա սա կար չա փա բա ժին: 
Վնա սը կա րող է լի նել մար դու ցան ցա թա ղան թի լու-
սըն կա լիչ բջիջ նե րի ան դառ նա լի մա հը: Այ նու ա մե նայ-
նիվ, սա դեռևս ու սումն ա սի րու թյան ակ տիվ փու լում է, 
և ար դյունք նե րը դեռևս կա րիք ու նեն հաս տատ ման և 
վա վե րաց ման:
 

Ուլտ րա մա նու շա կա գույն (Ո Մ) ճա ռա գայ թում 
ՈՄ ճա ռա գայ թում. թե՛ լ յու մի նես ցեն տային և թե՛ 

ԼԴ լամ պե րը արձա կում են ո րոշ քա նա կու թյամբ Ո Մ 
ճա ռա գայ թում, չնա յած հա մընդ հա նուր կար ծիքն այն է, 
որ վեր ջի նիս հասց րած վնա սը շատ ա վե լի քիչ է, քան 
լյու մի նես ցեն տային լամ պե րի նը:

ԿԼԼ-ե րի Ո Մ ճա ռա գայ թու մը մեծ մա սամբ խն դիր 
չէ, ե թե լամ պե րը գտն վում են մար դուց 1.5 մ հե ռա վո-
րու թյան վրա: Սա կայն զգա յուն մաշկ ու նե ցող նե րի հա-
մար դա կա րող է լի նել մաշ կի գրգռ վա ծու թյան և քաղց-
կե ղի ռիս կի մե ծաց ման պատ ճառ, հատ կա պես ե թե 
այն գտն վում է Ո Մ A (այս պես կոչ ված «սև լույս», 315-
400 նմ ա լի քի եր կա րու թյուն ներ) և Ո Մ C (100-280 նմ) 
ճա ռա գայթ նե րի մի ջա կայ քե րում: Ո Մ-ի ազ դե ցու թյու-
նը գե րա զան ցում է մաշ կը և ցան ցա թա ղան թը վնաս-
ված քից պաշտ պա նե լու սահ մա նը, ե թե աշ խա տա վայ-
րե րում լույ սի աղ բյու րը մշ տա պես ան մի ջա կա նո րեն 
գտն վում է շուրջ 20 սմ հե ռա վո րու թյան վրա:

 Լու սային աղ տո տու մը և է կո լո գի ան
 Գի շե րը ար հես տա կան լու սա վո րու թյան ի րա կա-

նա ցու մը Եր կիր մո լո րա կի վրա մար դա ծին փո փո խու-
թյուն նե րից ա մե նա սաս տիկ ներ գոր ծու թյուն ու նե ցող-
նե րից մեկն է, ո րը հա մե մա տե լի է թու նային աղ տոտ-
ման, հո ղօգ տա գործ ման փո փո խու թյան և ջեր մո ցային 
գա զե րի ար տա նե տումն ե րի ա ճի հետ ևան քով ա ռա ջա-
ցող կլի մայի փո փո խու թյան հետ; 

Ս մո գի ա վե լա ցու մը
 Հայտ նի է, որ ա զո տի նիտրատ ռա դի կալ նե րը նվա-

զեց նում են մթ նո լոր տային սմո գը, ո րն ա ռա ջա նում է 
ավ տո մե քե նա նե րից և գոր ծա րան նե րից ար տա նետ վող 
ծխից: Վատն այն է, որ լու սային աղ տո տու մը ո չն չաց-
նում է այս ռա դի կալ նե րը՝  այդ պի սով ը նդ հա նուր առ-
մամբ ա վե լաց նե լով մթ նո լոր տային սմո գի հետ կապ-
ված մաս նիկ նե րի թի վը:
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Issues with natural sky polarization for 
animal navigation
From same place: 

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.

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 
Ն կար 8. Լուսային աղտոտումը հիմնականում բևեռացում չունի, և Լուսնի լույսին գումարվելով՝ թուլացնում է 
բևեռացված ազդանշանը:

 Կեն դա նի նե րի տե ղա շար ժի հա մար բնա կան  
լույ սի բևե ռաց ման հետ կապ ված խն դիր ներ
 Նույն տե ղից.
 Գի շե րով, լուս նով լու սա վոր ված ե րկն քից ե կող լույ

սի բևե ռա ցու մը զգա լի ո րեն պա կա սում է քա ղա քային, 
չբ ևե ռաց ված լույ սով աղ տոտ վա ծու թյան շնոր հիվ։ 
Լուս նի բևե ռաց ված լույ սը մարդ կանց հա մար տե սա
նե լի չէ, սա կայն հա մար վում է, որ շատ կեն դա նի ներ 
տե ղա շարժ վե լու հա մար օ գտ վում են դրա նից:

Այս պի սով, մինչ լուս նի լույ սը բևե ռաց ված է և շատ 
կեն դա նի նե րի հա մար ծա ռա յում է որ պես ազ դան-
շան, լու սային աղ տո տու մը բևե ռաց ված չէ և խառն վե-
լով լուս նի լույ սին՝ ա ղո տաց նում է այն, կեն դա նի նե րի 
կողմն ո րոշ ման հա մար (Ն կար 8): Սրան ա վե լա նում է 
աս ֆալ տից, լու սա մուտ նե րից և շատ այլ մա կեր ևույթ-
նե րից բևե ռաց ված ար հես տա կան լու սա վո րու թյան 
ան դրա դարձ ման գոր ծո նը:

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. 

 Մի ջատ ներ
 Լու սային աղ տո տու մը կա րող է և՛ օգ տա կար, և՛ 

վնա սա կար լի նել մի ջատ նե րի, հատ կա պես թռ չող մի-
ջատ նե րի հա մար: Հրա պուր վե լով լույ սով՝ միջատ նե րը 
լու սա տու ի մեջ կա րող են ծու ղակն ը նկ նել (Նկար 9): 
Ն կար 10-ու մ պատ կեր ված են ար հես տա կան լույ սով 
հրա պուր ված և սար դոս տայ նում բռնված մի ջատ ներ. 
սա լու սա վոր ված ճա նա պարհ նե րին մոտ գտն վող տա-
րածք նե րում է կո լո գի ա կան հա վա սա րակշ ռու թյան փո-
փո խու թյան օ րի նակ է:
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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. 

Ա մե նան կա տե լի եր ևույթ նե րից մե կը կապ ված է 
ճա նա պարհ նե րի վրա գտն վող ճպուռ նե րի հետ: Այս 
մի ջատ նե րը ճա նա պարհ նե րի աս ֆալ տա պատ ծած կե-
րից բևե ռա ցու մով ան դրադր ձած ար հես տա կան լույսն 
ըն կա լում են որ պես ջրային մա կեր ևույթ, ին չը նրանք 
փնտ րում են խմե լու կամ զու գա վոր վե լու և ձվադ րե լու 
հա մար: Ի վեր ջո, նրանց վի ճակ ված է սատ կել հի պեր-
թեր մի այից (օրգանիզմի գերտաքացում) և ջրազր կու-
մից:

Figure 9. Insects killed by attraction to a buried light box. 
Source/Աղբյուրը՝ https://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_light_pollution

Ն կար 9. Գետնին տեղափոխված լուսամուտի լույսով հրապուրված և մահացած միջատներ:

Figure 10. Insects trapped by spider webs in or near luminaria. 

Ն կար 10. Լուսամփոփների ներսի կամ մոտակայքի սարֆոստայնում բռնված միջատներ:
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Birds 

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

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

Ն կար 11. Չվող թռչունները՝ ապակողմնորոշված համաշխարհային առևտրի կենտրոնի հուշահամալիրի 
լուսարձակների պատճառով: 

Թռ չուն ներ
 Շատ թռ չուն նե րի ա պա կողմն ո րո շում են քա ղաք-

նե րի պայ ծառ լույ սե րը կամ լու սար ձակ նե րը (Ն կար 
11):
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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.

3. Է ներ գաար դյու նա վետ լու սավորու
թյուն և կլի մայի փո փո խու թյան ազդե
ցության մեղ մում. չար տա նետ ված CO2 
Բ նա պահ պա նա կան օ գուտ նե րի տե սան կյու նից 

է լեկտ րաէ ներ գի այի յու րա քան չյուր խնայ ված կՎտժ-ը 
կլի մայի փո փո խու թյան հետ ևանք նե րի մեղմ ման բա-
նա լին է, այ սինքն՝ ան հրա ժեշտ է կա տա րել CO2-ի 
ար տա նետ ման հաշ վարկ: Ը ստ տար բեր ե րկր նե րի՝ 
խնայ ված յու րա քան չյուր կՎտժ-ն հա մար ժեք է CO2-ի 
չար տա նետ ված որոշակի չա փա քա նա կի: Հա յաս տա-
նի պա րա գա յում սա հա մար ժեք է 250 գրամ CO2-ի՝ ար-
տադր ված յու րա քան չյուր կՎտժ է լեկտ րաէ ներ գի այի 
ար տադ րու թյան դի մաց (2016թ.):
 

Ար տա քին գոր ծոն նե րի դի տար կում
 Սահ մա նում.
Տն տե սա գի տու թյան մեջ ար տա քին գոր ծոնն այն 

ծախ սը կամ օ գուտն է, ո րն ազ դե ցու թյուն է ու նե նում 
այն կող մի վրա, ո րը չէր նա խա տե սել նման ծախս կա-
տա րե լը կամ օ գուտ ստա նա լը: 

Տն տե սա գետ նե րը հա ճախ հոր դո րում են կա ռա վա-
րու թյուն նե րին վա րել այն պի սի քա ղա քա կա նու թյուն-
ներ, ո րոնք «ներքնացնում» են, այսինքն՝ հաշ վի են առ-
նում ար տա քին գոր ծո նը, որ պես զի ծախ սերն ու օ գուտ-
ներն ազ դե ցու թյուն ու նե նան հիմն ա կա նում այն կող մե-
րի վրա, ո րոնք պատասխանատու են դրանց համար: 

Երբ ար տա քին գոր ծոն նե րը նույն պես նկա տի են 
ա ռն վում, է ներ գաար դյու նա վե տու թյան մի ջո ցա ռում-
նե րը միշտ ա վե լի մեծ դրա կան ազ դե ցու թյուն են ու նե-
նում, քա նի որ այդ դեպ քում այն պի սի խն դիր ներ, ի նչ-
պես օ րի նակ՝ շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ու նե ցած ազ դե-
ցու թյու նը, ա ռող ջու թյու նը, գե ղա գի տա կան մի ջա վայ րը 
և շատ այլ ո լորտ ներ նույն պես բա րե լավ վում են: 

Ընդ հան րա պես ար տա քին գոր ծոն նե րի հաշ վի առ-
նե լը բարդ և դեռ զար գա ցող գոր ծըն թաց է: Այ նու ա մե-
նայ նիվ, կան մե թոդ ներ, ո րոնք օգ նում են գնա հա տել 
այդ վերջ նար դյունք նե րը:
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