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ԼՈՌՈՒԼՈՌՈՒԼՈՌՈՒԼՈՌՈՒ    ՄԱՐԶԻՄԱՐԶԻՄԱՐԶԻՄԱՐԶԻ    ՌԵԿՐԵԱՑԻՈՆՌԵԿՐԵԱՑԻՈՆՌԵԿՐԵԱՑԻՈՆՌԵԿՐԵԱՑԻՈՆ    ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ        
ՆՐԱՆՐԱՆՐԱՆՐԱՆՑՆՑՆՑՆՑ    ԴԵՐԸԴԵՐԸԴԵՐԸԴԵՐԸ՝՝՝՝    ՄԱՐԴԿԱՆՑՄԱՐԴԿԱՆՑՄԱՐԴԿԱՆՑՄԱՐԴԿԱՆՑ    ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ        

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ    ԳՈՐԾՈՒՄԳՈՐԾՈՒՄԳՈՐԾՈՒՄԳՈՐԾՈՒՄ    
    

ԲաղդասարյանԲաղդասարյանԲաղդասարյանԲաղդասարյան    ՍասունՍասունՍասունՍասուն    
ԳոգչյանԳոգչյանԳոգչյանԳոգչյան    ԷլենաԷլենաԷլենաԷլենա    

ՀովհաննիսյանՀովհաննիսյանՀովհաննիսյանՀովհաննիսյան    ՏաթևիկՏաթևիկՏաթևիկՏաթևիկ    
 

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային        բառերբառերբառերբառեր. ռեկրեացիա, ռեսուրս, Լոռու մարզ, միկրոկլիմա, հա-
րաբերական խոնավություն, լանդշաֆտ, տուրիստական երթուղիներ, բացարձակ 
բարձրություն, անտառապատ, էկզոտիկ անտառապուրակներ: 

 
Նպատակը:  Աշխատանքի նպատակն է ցույց տալ ռեկրեացիոն ռեսուրսների 

ազդեցության բնագավառը և չափը: Կարողանալ գնահատել դրանց քանակը և 
որակը: 

Առաջադրված խնդիրները:  
1. Լոռու մարզի ռեկրեացիոն ռեսուրսների բացահայտում և դրանց բարե-

նպաստ ազդեցության գնահատում:   
2. Լոռու մարզի ռեկրեացիոն ռեսուրսների դասակարգում:  
Աշխատանքի մեթոդները 
Աշխատանքը կատարելու համար ուսումնասիրել ենք միջազգային փորձը և 

նմանատիպ գիտական աշխատանքներ, որոնց արդյունքում կիրառել ենք հետևյալ 
մեթոդական լուծումները և մեթոդական սկզբունքները. 

• հետազոտություններ տեղում, 
• գույքագրում, 
• երթուղիների մշակում, 
• խախտվածության գնահատում, 
• ազդեցության որոշում: 
Աշխատանքի բովանդակությունը: Ցանկացած գործունեություն, որն ուղղված 

է մարդու ուժերի վերականգնմանը և կարող է իրականացվել ինչպես մարդու 
մշտական բնակության վայրում, այնպես էլ դրա սահմաններից դուրս, կոչվում է 
ռեկրեացիա: «Ռեկրեացիա» լատիներենից թարգմանաբար նշանակում է «հան-
գիստ, վերականգնում»: 

Զբոսաշրջությունը դարձել է շատ երկրների սոցիալ-տնտեսական առաջըն-
թացի, բարեկեցության, մարդու առողջության վերականգնման համար կարևոր 
հիմք: Հայաստանի Հանրապետությունում ռեկրեացիան տնտեսության ճյուղերից 
է, և դրա զարգացման համար ավելի լուրջ աշխատանքներ է պետք կատարել, 
որպեսզի մարդկանց հանգիստը և առողջության վերականգնումը լինի առավել 
արդյունավետ: 

Ռեկրեացիոն ռեսուրսները (այսուհետ՝ ՌՌ) կարելի է դասակարգել հետևյալ 
խմբերում`պատմամշակութային, բնական և այլն: 

ՊատմամշակութայինՊատմամշակութայինՊատմամշակութայինՊատմամշակութային    ՌՌՌՌՌՌՌՌ----ներըներըներըները առանձին օբյեկտներ կամ օբյեկտների 
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խմբեր են, որոնք տեղեկություններ են հաղորդում հասարակությանը՝ նրա ծագ-
ման և զարգացման մասին: 

ԲնականԲնականԲնականԲնական    ՌՌՌՌՌՌՌՌ----ներըներըներըները    ստեղծում են հարմարություններ և էսթետիկական բա-
վարարվածություն, որոնք նպաստում է մարդու կյանքի որակի բարձրացմանը և 
հարմարավետությանը: Աշխարհի շատ երկրներ հսկայական շահույթներ են 
ստանում ռեկրեացիոն ռեսուրսների օգտագործումից: Հայաստանի Հանրապե-
տությունը նույնպես հարուստ է ռեկրեացիոն ռեսուրսներով, հատկապես՝ Լոռու 
մարզը, որտեղ ՌՌ-ները դասակարգել ենք երկու տիպերի` պատմամշակութային 
և բնական:  

ՊատմամշակութայինՊատմամշակութայինՊատմամշակութայինՊատմամշակութային    ՌՌՌՌՌՌՌՌ----ներններններններն    են՝են՝են՝են՝        
• ճարտարապետական կառույցներ, հուշարձաններ, խաչքարեր, թունելներ, 
բերդեր, կամուրջներ և այլն, 

• էթնիկական, գեղարվեստական, հնագիտական թանգարաններ, սպորտա-
յին համալիրներ և այլն, 

• հնագույն բնակատեղիներ [1, 250]: 
    ԲնականԲնականԲնականԲնական    ՌՌՌՌՌՌՌՌ----ներներներներնննն    ենենենեն    ՝՝՝՝        
• ռելիեֆի ձևեր, կիրճեր, բրգաձև բարձրություններ, լեռնանցքներ, երկրաբա-
նական կառույցներ, մերկացումներ, քարացրոններ, համայնապատկերներ 
և այլն, 

• վայրի կենդանիների ապրելատեղեր, որսի կենդանիներ և այլն, 
• անտառներ, էկզոտիկ անտառապուրակներ, բացատներ, դարավոր ծառեր, 
ծաղկառատ գորգեր, մրգերի, հատապտուղների, սնկերի հավաքման տե-
ղամասեր և այլն, 

• բարենպաստ կլիմայական և միկրոկլիմայական վայրեր, հանքային ջրեր և 
այլն, 

• տուրիստական երթուղիներ և հանգրվաններ, ճամբարներ: 
Լոռու մարզում կան նաև բազմաթիվ բուժական և այլ վերականգնողական 

ռեսուրսներ [1, 252]:  
Բնական ռեսուրսները Լոռու մարզում առանձնանում են հատկապես բազ-

մապիսի բնապատկերների և համայնապատկերների գեղեցկությամբ: Բնապատ-
կերներից իրենց գեղատեսիլ վայրերով հատկապես աչքի են ընկնում Փամբակ, 
Ձորագետ և Դեբեդ գետերի հովիտները: Լոռին առանձնանում է նաև բարձրաբերձ 
լեռներով, որմնախորշերով, լեռնային գետերով, մերկ և զառիթափ ժայռերով, քա-
րանձավներով և լանջերի անտառապատ տարածքներով: Այդպիսի գեղատեսիլ 
վայրում է գտնվում Փամբակ գետը, որի հովտում է գտնվում Վանաձոր քաղաքը: 
Լոռու մարզը, բացի վերը նշված ռելիեֆի ձևերից, առանձնանում է նաև բարե-
նպաստ բնակլիմայական պայմաններով: Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ 
Լոռու մարզում հարաբերական խոնավությունը 50%-ից բարձր է: Oրինակ` Վանա-
ձորում հունվար ամսին հարաբերական խոնավությունը 60% է, ամենացածրը 
փետրվար ամիսն է` 65%, առավելագույն խոնավությունը՝ հուլիսին` 75%, տարե-
կան միջինը կազմում է 71%: Ստեփանավանում տարեկան միջին հարաբերական 
խոնավությունը 73% է, Սպիտակում` 69%, Տաշիրում՝ 74%, Լերմոնտովոյում` 74%: 

Լոռու ռեկրեացիոն շրջանի բնակլիմայական պայմանները նպաստավոր են 
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մարդկանց առողջության վերականգնման համար, հատկապես խոնավ կլիման, որը 
մարդկանց զերծ է պահում վիրուսային վարակներից, օր.` գրիպից, անգինայից [2]: 

Այդպիսի խոնավ կլիման կարող է ունենալ նաև բացասական ազդեցություն, 
օրինակ` մարդկանց մոտ կարող են առաջանալ հոդային հիվանդություններ, 
նպաստավոր պայմաններ ստեղծվեն տեղային խպիպի զարգացման համար: Այդ 
իսկ պատճառով Լոռու մարզը նպաստավոր է ամառային զբոսաշրջության և ձմե-
ռային հանգստի կազմակերպման համար: Ցածրադիր վայրերում կայուն ձյունա-
ծածկույթը բացակայում է, և նպաստավոր չէ ձմեռային հանգիստի կազմակերպ-
ման համար: Այդ բնակավայրերից են Օձունը, Շնողը, Ալավերդին, Արդվին և այլն: 
Ամառային հանգիստի կազմակերպման համար առավել հարմարավետ են Վա-
նաձոր, Փամբակ և Ձորագետ գետերի հովիտները: Լոռին առանձնանում է նաև իր 
բուժիչ հանքային ջրերով, որոնք մարդու համար ունեն կարևոր ֆիզիոլոգիական 
ազդեցություն: Դրանցից հայտնի են Վանաձորի և Ֆիոլետովոյի հանքային աղ-
բյուրները: Վանաձորի հանքային աղբյուրները գտնվում են Վանաձոր և Փամբակ 
գետերի ափերին: Հանքային աղբյուրներն ունեն 2.5-10 լ/վ ելք, ջրերի բաղադրու-
թյունը քլոր-սուլֆատ-հիդրոկարբոնատայինկալցիում-մագնեզիում-նատրիումա-
յին է, հանքայնացումը` 2.8 գ/լ-ից մինչև 7.2 գ/լ, լուծված ածխաթթվի պարունակու-
թյունը՝ 1.4-2.9 գ/լ է: Այն բարենպաստ ազդեցություն ունի նյութափոխանակու-
թյան կարգավորման վրա: 

Լոռու մարզում բավական շատ են ջրային ռեկրեացիոն օբյեկտները: Դրան-
ցից ամենանշանավորն է Թռչկանի ջրվեժը, որի բարձրությունը 10 մ է, այն 
գտնվում է Փամբակի ձախակողմյան վտակ Չիչխանի վրա:  

Լոռու ռեկրեացիայի զարգացման համար կարևոր են Տաշիրի, Ստեփանա-
վանի, Սպիտակի, Գուգարքի և Թումանյանի հանգստի և տուրիզմի ռեսուրսները:  

Ֆիզիկաաշխարհագրական տեսանկյունից՝ Լոռին կարող ենք բաժանել երեք 
խոշոր տարածաշրջանների՝ Լոռվա սարահարթ, Դեբեդի հովիտ և Փամբակի գոգա-
վորություն: Լոռու մարզի ձգվածությունը արևելքից արևմուտք 84 կմ է, իսկ հյուսիսից 
հարավ՝ 72 կմ: Մարզի ամենացածր կետի բարձրությունը հասնում է 390 մ, որը 
գտնվում է Դեբեդ գետի ստորին հոսանքում՝ Քարակոփ գյուղի շրջանում, իսկ 
ամենաբարձր կետը Ջավախքի լեռնավահանի Աչքասար գագաթն է՝ 3 196 մ [2, էջ 78]: 

Լոռու մարզի բնական ռեկրեացիոն ռեսուրսներից մեծ նշանակություն ունեն 
նաև անտառները և էկզոտիկ անտառապուրակները: Վերջին ժամանակներում 
նկատվում են մեծ թվով անտառահատումներ, չնայած դրան՝ բնական անտառնե-
րի զբաղեցրած տարածքները կազմում են՝ 94 725 հա: Բնական անտառներում 
հանդիպում են վայրի մրգեր, հատապտուղներ, սնկեր, գեղեցիկ ծաղկազարդ բա-
ցատներ: Բացի տարբեր տեսակի բույսերից՝ անտառները համարվում են նաև 
կենդանիների ապրելատեղեր: Անտառներում կան մեծ թվով որսի կենդանիներ՝ 
լուսան, գորշուկ, նապաստակ, շնագայլ և այլն: 

Էկզոտիկ անտառապուրակներն այն վայրերն են, որոնք ապահովվում են 
բնական չափանմուշային, գիտական, պատմամշակութային, տնտեսական արժեք 
ներկայացնող համալիրների պահպանությունն ու վերարտադրությունը: Լոռու 
մարզում կան հետևյալ արգելավայրերը՝ Մարգահովտի, Գյուլագարակի, Մրտա-
վարդենու: 
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ՄարգահովտիՄարգահովտիՄարգահովտիՄարգահովտի    արգելավայրարգելավայրարգելավայրարգելավայր: Կազմավորվել է 1959 թ.՝ 5000 
թյան վրա: Գտնվում է Փամբակի լեռնաշղթայի հյուսիսային լանջերին՝
բարձրության վրա: Պահպանության օբյեկտներն են՝ խիստ դեգրադացվ
ֆիլ անտառները և դրանց բնորոշ ֆաունան՝ այծյամը, գորշ արջը
մայրեհավը և այլն:     

ԳյուլագարակիԳյուլագարակիԳյուլագարակիԳյուլագարակի    արգելավայրարգելավայրարգելավայրարգելավայր:::: Կազմավորվել է 1958թ.՝ 2590 
թյան վրա: Գտնվում է Բազումի լեռնաշղթայի Քարհանք-ջուր գետակի
1300-1800մ բարձրության վրա (նկ.1) [4]: 

 

 
ՆկՆկՆկՆկարարարար    1111....    ԳյուլագարակիԳյուլագարակիԳյուլագարակիԳյուլագարակի    արգելավայրարգելավայրարգելավայրարգելավայր    

 
Արգելավայրերից բացի Լոռու մարզում առանձնացնում 

թյան ենթակա այլ տարածքներ՝ Լոռու նախալեռնային, հարթավայրային
ճահճային բուսականությունը, որոնք հիմնականում տեղակայված
տարածքներում՝ Ժանգոտ, Տզրուկ լճակներում: Այստեղ պահպանվել
կան ժամանակաշրջաններից մնացած բացառիկ հարուստ ջրաճահճային
կանություն: Ավելի մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում հետևյալ
րը՝ լողացող ծովոսպը, սպիտակ ջրաշուշանը, փոքր և միջին ջրապզուկները
հեմի բոշխը, պեպշիսը, ճլախոտերը և այլն:  

Մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում Լոռու ռեկրեացիոն
դիպող էնդեմիկ բույսերը՝ հայկական գառնառվույտը, սրտատերև
Հայկական գառնառվույտը տարածված է Ձորագետի վերին հոսանքում՝
2 700 մ բարձրության վրա: Բույսը հանդիպում է հիմնականում
նալանջերին, այն ունի գիտական և գեղագիտական մեծ նշանակություն
գնարբուկը ծաղկում է վառ դեղին ծաղիկներով՝ մարգագետիններին

5000 հա տարածու-
լանջերին՝ 1900-2200 մ 
դեգրադացված մեզո-

արջը, կովկասյան 

2590 հա տարածու-
գետակի հովտում՝ 

 

 ենք պահպանու-
հարթավայրային, ջրա-

տեղակայված են լճերին մոտ 
պահպանվել է չորրորդա-

ջրաճահճային բուսա-
հետևյալ տեսակնե-
ջրապզուկները, բո-

ռեկրեացիոն շրջանում հան-
սրտատերև գնարբուկը: 

հոսանքում՝ մինչև 
հիմնականում քարքարոտ լեռ-

նշանակություն: Ամռանը 
մարգագետիններին տալով դեղ-
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նավուն երանգ: Նշված բուսատեսակները կարևոր են ռեկրեացիայի
ԼոռուԼոռուԼոռուԼոռու    մարզիմարզիմարզիմարզի    առողջարանայինառողջարանայինառողջարանայինառողջարանային    ներուժըներուժըներուժըներուժը: : : : Լոռու մարզը նպաստավոր

ծաշրջան է առողջարանային զբոսաշրջության կազմկերպման համար
Լոռու մարզն ունի բնական և մարդածին ռեկրեացիոն բազմաթիվ

ներ:  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
    ՆկՆկՆկՆկարարարար    2.2.2.2.    ՌեկրեացիոնՌեկրեացիոնՌեկրեացիոնՌեկրեացիոն    ռեսուրսներիռեսուրսներիռեսուրսներիռեսուրսների    սխեմատիկսխեմատիկսխեմատիկսխեմատիկ    պատկերըպատկերըպատկերըպատկերը    
 
Ռեկրեացիոն ռեսուրսների պահպանումը, վերականգնումն

մը հրատապ խնդիրներ են հանդիսանում համաշխարհային տնտեսության
զարգացման արդի պայմաններում, երբ շրջակա միջավայրը ավելի
չափերով է աղտոտվում: 

 

    
    

ՆկՆկՆկՆկարարարար    3. 3. 3. 3. ՎանաձորիՎանաձորիՎանաձորիՎանաձորի    ««««ԱրմենիաԱրմենիաԱրմենիաԱրմենիա» » » » առողջարանառողջարանառողջարանառողջարան    

Առողջարանային Առողջարանային Առողջարանային Առողջարանային 
ներուժներուժներուժներուժ    

Հանքային 
ջուր 

Անտառապատ 
տարածք 

Մեղմ կլիմա

Տորֆի պաշար 

ռեկրեացիայի համար: 
նպաստավոր տարա-
համար: 

բազմաթիվ ռեսուրս-

վերականգնումն ու օգտագործու-
տնտեսության բուռն 
ավելի ու ավելի մեծ 

     

Մեղմ կլիմա 
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Վանաձորը հայտնի է իր վերականգնողական առողջավայրերով, որտեղ բու-
ժում են սիրտ անոթային սիրտանոթային համակարգի, ստամոքսաղիքային 
տրակտի, հենաշարժական ապարատի քրոնիկական հիվանդությունները: Վա-
նաձոր քաղաքում է գտնվում Վանաձորի «Արմենիա» առողջարանը (նկ.3), որտեղ 
այցելելով և զրուցելով անձնակազմի և այցելուների հետ՝ տեղեկություններ ստա-
ցանք առողջարանում մատուցվող ծառայությունների մասին, ինչպես նաև ծանո-
թացանք գնացուցակին, որը ներկայացնում ենք ստորև (աղյուսակ 1). 

 
ԱղԱղԱղԱղյուսակյուսակյուսակյուսակ    1. 1. 1. 1. ՎանաձորիՎանաձորիՎանաձորիՎանաձորի    ««««ԱրմենիաԱրմենիաԱրմենիաԱրմենիա» » » » առողջարանիառողջարանիառողջարանիառողջարանի    մատուցվողմատուցվողմատուցվողմատուցվող    

ծառայություններիծառայություններիծառայություններիծառայությունների    գներըգներըգներըգները    [5][5][5][5]    
 

ՍԵՆՅԱԿՆԵՐՍԵՆՅԱԿՆԵՐՍԵՆՅԱԿՆԵՐՍԵՆՅԱԿՆԵՐ    ԱՐԺԵՔԸԱՐԺԵՔԸԱՐԺԵՔԸԱՐԺԵՔԸ    
Սովորական 
(տաք ջուր) 

1 սենյականոց երկտեղանի  
համարի 1 տեղի արժեքը 

17.000 դր. 

Սովորական 
(տաք ջուր + TV) 

1 սենյականոց երկտեղանի 
համարի 1 տեղի արժեքը 

18.000 դր. 

Կիսալյուքս 1 սենյականոց երկտեղանի 
համարի 1 տեղի արժեքը 

20.000 դր. 

Ընտանեկան 2 սենյականոց երկտեղանի 
համարի 1 տեղի արժեքը 

20.000 դր. 

Լյուքս 2 սենյականոց երկտեղանի 
համարի 1 տեղի արժեքը 

22.000 դր. 

Բուժում Առանց գիշերելու և սննդի 6.000 դր. 

1 անձը 2 տեղանոց համար զբաղեցնելու դեպքում լրացուցիչ վճարվում է 
արժեքի 30%-ը, լրացուցիչ անձի համար վճարվում է արժեքի 90%-ը: 

1-2 տարեկան երեխան՝ անվճար, 
2-5 տ. երեխան՝ լրացուցիչ մահճակալը՝ 40%, հիմնական մահճակալը՝ 45%, 
6-10 տ. երեխան՝ լրացուցիչ մահճակալը՝ 50% հիմնական մահճակալը՝ 55%, 
11-14 տ. երեխան՝ լրացուցիչ մահճակալը՝ 55% հիմնական մահճակալը՝ 70% 

  
Գնացուցակից պարզ է դառնում, որ առողջարանից չեն կարող օգտվել 

բոլորը, քանի որ գները բավականաչափ բարձր են, և պետք է այնպիսի միջոցներ 
կիրառվեն, որ յուրաքանչյուր մարդ կարողանա որոշ չափով վերականգնել իր 
առողջությունը: Ուստի մենք առաջարկում ենք ավելի մատչելի տարբերակներ, 
որոնք հասանելի են բոլորի համար: 
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ՆՆՆՆկկկկարարարար    4444....    ԼոռուԼոռուԼոռուԼոռու    մարզիմարզիմարզիմարզի    էկոզբոսաշրջությանէկոզբոսաշրջությանէկոզբոսաշրջությանէկոզբոսաշրջության    զարգացմանզարգացմանզարգացմանզարգացման    սխեմանսխեմանսխեմանսխեման    
 

Առաջարկում ենք հանգստի կազմակերպման համար կիրառել էկոզբոսա-
շրջությունը, որն իր մեջ ներառում է բնական հուշարձանների, պահպանվող տա-
րածքների ուսումնասիրություն և մշակութային արժեքների գնահատում: Մար-
զում ռեկրեացիոն տուրիզմի համար կարևոր են նաև կիրճագնացությունը, լեռնա-
գնացությունը, անտառային զբոսաշրջությունը, գեոզբոսաշրջությունը և այլն: 
Դրանք նպաստում են առողջ ապրելակերպին, որն էլ մարդկանց առողջության 
վերականգնման գրավական է: Նշված ձևերը մարզում կազմակերպելու դեպքում 
կապահովվի մեծ արդյունք՝ հասարակության առողջության վերականգնման տե-
սակետից: Դրանց կազմակերպման սխեման պատկերված է նկար 4-ում: 

    

Էկոտուրերի տարածքում հանրային սննդի ապահովում 

Արահետների երթուղիների մշակում 
 

Բնակատեղիների հարակից տեղամասերում առանձնացնել 
բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ 

էկոերթուղիների ցուցանակներ 

Տարբերվում են սանիտարահիգիենիկ և 
քաղաքաշինական պահանջներով 

Ստեղծել էկոտուրերի կացարաններ 

վրանային (քեմփինգ),  
ճամբարային, 
լեռնային խրճիթներ, 
և այլ պարզունակ կացարաններ 

ԼոռուԼոռուԼոռուԼոռու    մմմմարզի  արզի  արզի  արզի  ԷկոզբոսաշԷկոզբոսաշԷկոզբոսաշԷկոզբոսաշրջությանրջությանրջությանրջության    
զարգացմանզարգացմանզարգացմանզարգացման    համարհամարհամարհամար    անհրաժեշտանհրաժեշտանհրաժեշտանհրաժեշտ    ենենենեն....    
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РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ЛОРИЙСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ РОЛЬ В РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ЛОРИЙСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ РОЛЬ В РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ЛОРИЙСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ РОЛЬ В РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ЛОРИЙСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ РОЛЬ В 
ВОССТАНОВЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ВОССТАНОВЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ВОССТАНОВЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ВОССТАНОВЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯНАСЕЛЕНИЯНАСЕЛЕНИЯНАСЕЛЕНИЯ    
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Оганнесян ТатевикОганнесян ТатевикОганнесян ТатевикОганнесян Татевик    
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Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: рекреация. ресурс, область Лори, микроклимат, относитель-
ная влажность, пейзаж, туристические маршруты, абсолютная высота, лесистый, 
экзотические лесопарки. 

Обобщая работу, мы пришли к выводу, что Лорийская область богата рекреа-
ционными ресурсами. Однако они не используются по своему значению и не 
являются эффективными. В случае эффективного использования рекреационных 
ресурсов они будут иметь большое воздействие на процесс оздоровления общества. 
Оценивая возможности использования рекреационных ресурсов мы считаем что 
необходимо повысить уровень их привлекательности для соответствующих органи-
заций, одновременно акцентирует внимание на проблемах охраны и улучшения 
этих ресурсов. В работе выделены также такие рекреационные ресурсы, кօторые до 
сего времени полноценно не использовались с этой точки зрения. 

 
 

RECREATION RESOURCES OF LORI REGION AND THEIR ROLERECREATION RESOURCES OF LORI REGION AND THEIR ROLERECREATION RESOURCES OF LORI REGION AND THEIR ROLERECREATION RESOURCES OF LORI REGION AND THEIR ROLE    
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KeyKeyKeyKey    words:words:words:words: receation, resource, Lori region, mikroklima, conditional humidty, 
landscape, tourist roads, absolute height, wooded, exotic forest park. 

Having concluded the work we have come up with the conclusion that Lori region 
is rich with recreation resources. However, they are not used according to their purpose 
and effectiveness. In the case of effective usage of recreation resources it will have great 
impact on improving processes of the health care of the population. We consider that 
the level of attractiveness should be raised by the corresponding organizations by 
assessing the possibilities of recreation resources and, at the same time, we are signifying 
the issue of preserving and improving of these resources. We have revealed such types of 
recreation resources in the research, which have so far not fully been used from this 
viewpoint. 

     


