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ԼՈՌՈՒԼՈՌՈՒԼՈՌՈՒԼՈՌՈՒ    ՄԱՐԶԻՄԱՐԶԻՄԱՐԶԻՄԱՐԶԻ    ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ    ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ    
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ    ՌԵԳԻՈՆԱԼՌԵԳԻՈՆԱԼՌԵԳԻՈՆԱԼՌԵԳԻՈՆԱԼ    ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ    

ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ    ԳՈՐԾՈՒՄԳՈՐԾՈՒՄԳՈՐԾՈՒՄԳՈՐԾՈՒՄ    
 

ԲաղդասարյանԲաղդասարյանԲաղդասարյանԲաղդասարյան    ՍասունՍասունՍասունՍասուն    
ՀամբարյանՀամբարյանՀամբարյանՀամբարյան    ԳայանեԳայանեԳայանեԳայանե    
ՂաբուզյանՂաբուզյանՂաբուզյանՂաբուզյան    ՆարինեՆարինեՆարինեՆարինե    

 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային        բառերբառերբառերբառեր. կլիմայական պայմաններ, ռեգիոնալ հիվանդություն-

ներ, լանդշաֆտ, տարածաշրջան, Լոռու մարզ, անթրոպոգեն: 
 
Նպատակը:    Աշխատանքի նպատակն է բացահայտել Լոռու մարզի կլիմայի 

ազդեցությունը ռեգիոնալ հիվանդությունների ձևավորման գործում, պարզաբա-
նել դրանց պատճառահետևանքային և տարածաժամանակային առանձնահատ-
կությունները: 

Առաջադրված խնդիրներ: Գիտական աշխատանքում պարզաբանել Լոռու 
մարզի հիվանդությունների տարածման պատճառները՝ կախված կլիմայից և այլ 
բնական ու անթրոպոգեն պայմաններից: Ցույց տալ հիվանդությունների տեղա-
բաշխումը՝ ըստ մարզի տարածքի, և բացահայտել առանձնահատկությունները: 

Հետազոտման մեթոդները: Վիճակագրական նյութերի վերլուծություն: 
Մարզպետարանների հաշվետվությունների վերլուծություն: Օդերևութաբանա-
կան կայանի ցուցանիշների պարզաբանում: Քարտեզագրական նյութերի ուսում-
նասիրում: Հետազոտություններ տեղում: 

Աշխատանքի բովանդակությունը: Լոռու մարզն աչքի է ընկնում իր կլիմայա-
կան առանձնահատկություններով: Այն գտնվում է մերձարևադարձային և բարե-
խառն կլիմայական գոտիների միջակայքում: Լոռու մարզի կլիմայական առանձնա-
հատկությունները պայմանավորված են գերակշռող օդային զանգվածներով, ռե-
լիեֆի առանձնահատկություններով: Այն հավասարապես կրում է մերձարևադար-
ձային և բարեխառն գոտիների ազդեցությունը: Ամռանը հաճախ դիտվում են տաք և 
չորային օդային զանգվածների ներխուժումներ՝ հարավից և հարավ-արևմուտքից, 
իսկ ձմռանը ցուրտ օդային զանգվածների ներխուժումներ՝ հյուսիսային 
լայնությունից: Դա է պատճառը, որ տեղի են ունենում ջերմաստիճանի մեծ տա-
տանումներ: Օրինակ՝ Վանաձորում նվազագույն ջերմաստիճանը հասնում է -32˚, 
իսկ առավելագույնը՝ +36˚C [1]:  

Այդ ջերմաստիճանի տատանումներն իրենց ազդեցությունն են թողնում ռե-
գիոնալ հիվանդությունների ձևավորման վրա: Ջերմաստիճանային տատանում-
ները, որոնք հաճախ տեղի են ունենում հանկարծակի, անդրադառնում են մարդու 
ֆիզիոլոգիայի, իմունային համակարգի, դիմադրողականության և հարմարվողա-
կանության վրա: Հիվանդությունների սրացումներն ազգաբնակչության մոտ տե-
ղի են ունենում մարտ, ապրիլ և հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամիսներին: Օրինակ՝ վի-
ճակագրական ծառայության կողմից տրամադրված նյութերի համաձայն՝ Վանա-
ձորում շնչառական օրգանների հիվանդությամբ (գրիպ) հիվանդացել և բուժօգ-
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նության են դիմել 2012 թվականին 6250 մարդ, 2013 թվականին՝ 4875 մարդ, իսկ 
2014 թվականին՝ 3640 մարդ: Չնայած իրական հիվանդացողների թիվը շատ ավե-
լին է, քան դիմածներինը, սակայն հիվանդությունների տարածման մեջ նկատ-
վում է նվազման միտում, որը պայմանավորված է մթնոլորտի ջերմաստիճաննե-
րի տատանմամբ: Օրինակ՝ 2012 թվականին Վանաձորում ջերմատիճանի տարե-
կան ամպլիտուդը կազմել է 68˚C , 2013 թվականին՝ 60˚C , 2014 թվականին՝ 59˚C:  

Եթե համեմատենք ջերմաստիճանը գրիպով հիվանդացողների թվաքանակի 
հետ, ապա կտեսնենք հետևյալ անմիջական կապը, որ որքան ջերաստիճանի ամ-
պլիտուդը (տատանասահմանը) մեծ է, այնքան հիվանդացողների թվաքանակը 
մեծ է (տե՛ս աղյուսակ 1):  

Աղյուսակի թվերը վկայում են այն մասին, որ ջերմաստիճանի տատանումն 
անդրադառնում է մարդու իմունային համակարգի, դիմադրողականության աս-
տիճանի վրա: Այսինքն ջերմաստիճանի ավելի մեծ տատանման դեպքում մարդու 
օրգանիզմն ավելի խոցելի է դառնում և ավելի հեշտ է ենթարկվում գրիպային հի-
վանդությունների: Կարելի է ենթադրել, որ կլիման անմիջականորեն ազդում է 
մարդու առողջության և հիվանդությունների տարածման վրա: Բնական գործոնի 
ազդեցությունն ավելի է արտահայտվում ջերմաստիճանային փոփոխությունների 
տեսքով:  

Աղյուսակ1. Վանաձոր քաղաքի՝ գրիպով հիվանադացողների թիվը և օդի 
ջերմաստիճանի տատանասահմանը՝ ըստ բժշկական ծառայությունների տվյալ-
ների և [2]-ի: 
 

ՀՀՀՀ////ՀՀՀՀ    ՀետազոտություններիՀետազոտություններիՀետազոտություններիՀետազոտությունների    
տարեթիվըտարեթիվըտարեթիվըտարեթիվը    

Գրիպով հիվանդների Գրիպով հիվանդների Գրիպով հիվանդների Գրիպով հիվանդների 
թիվըթիվըթիվըթիվը, , , , որոնք դիմել են որոնք դիմել են որոնք դիմել են որոնք դիմել են 

բուժօգնությանբուժօգնությանբուժօգնությանբուժօգնության    

Վանաձոր քաղաքի օդի Վանաձոր քաղաքի օդի Վանաձոր քաղաքի օդի Վանաձոր քաղաքի օդի 
ջերմաստիճանի ջերմաստիճանի ջերմաստիճանի ջերմաստիճանի 
ամպլիտուդըամպլիտուդըամպլիտուդըամպլիտուդը    

1 2012 6250 68˚C 
2 2013 4875 60˚C 
3 2014 3640 59˚C 

 
Գրիպի տարածումը տեղի է ունենում մթնոլորտի միջոցով՝ օդակաթիլային 

ճանապարհով: Այն ավելի արագ է տարածվում մինչև 50% խոնավության պայ-
մաններում, իսկ 50%-ից ավելի պայմաններում նրա տարածումն աստիճանաբար 
դանդաղում է: Ըստ պրոֆեսոր Լինդսի Մարրի, Վան Յանի և այլ հետազոտողների՝ 
գրիպի վիրուսի կենսունակությունն ամենաբարձրն է, երբ օդի հարաբերական 
խոնավությունը մոտ է 100%–ին կամ ցածր է 50%-ից [4]: 

Վանաձորում մարտ-ապրիլ ամիսներին օդի հարաբերական խոնավությու-
նը նվազում է՝ մարտ ամսին կազմելով՝ 68%, ապրիլին՝ 66% [2, 126]: Այդ դեպքում 
ավելանում է շնչառական օրգանների հիվանդությունների տարածումը, իսկ 
մայիս-հունիս ամիսներին, երբ հարաբերական խոնավությունը հասնում է 72-
75%-ի, այդ հիվանդությամբ հիվանդանալու հավանականությունն աստիճանա-
բար փոքրանում է: 

Այսպիսով, մարզի կլիմայական պայմանները, որոնք լանդշաֆտների ձևա-
վորման դոմինանտ գործոններն են, բոլոր լանդշաֆտային գոտիներում նպաս-
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տավոր են բնական միջավայրի ամբողջականությունը կայուն պահպանելու հա
մար: Այդտեղ համեմատաբար թույլ են արտահայտված կիմայակա
նպաստ պայմանները, որոնք կարող են խոչընդոտել մարդու 
գործունեությանը: Մարզի կլիմային հատկապես բնորոշ են ջերաստիճանի և օդի 
խոնավության փոքր տատանումները՝ օրվա և տարվա ընթացքում 

Կլիմայական պայմանները փոփոխվում են ոչ միայն բնական գործոնների 
ազդեցությամբ, այլ նաև մարդու տնտեսական գործունեության հետևանքով
կան գործոններից մթնոլորտային ճնշման վրա կարևոր ազդեցություն ունի նաև 
բնակավայրերի բացարձակ բարձրությունը: Որքան տարածքը բարձր է ծովի մա
կարդակից, այնքան ավելի փոքր է մթնոլորտային ճնշումը, իսկ մթնոլորտային 
ցածր ճնշման պայմաններում բարձրանում է մարդու զարկերակային ճնշումը
Անթրոպոգեն ազդեցությունը կլիմայի վրա արտահայտվում է ավելի շատ արդ
նաբերական ձեռնարկությունների արտանետումների և վնասակար թափոնների 
տեսքով: Հատկապես Լոռու մարզն աչքի է ընկնում հանքարդյունաբերության մեծ 
ծավալներով: Սկսել են ավելի լայն չափով շահագործել Արմանիսի և Թեղուտի 
հանքավայրերը, որի արդյունքում մթնոլորտ են արտանետվում 
վայրում լողացող պինդ կամ հեղուկ մանր մասնիկներից բաղկացած հա
գեր՝ աերոզոլներ: 

Նկար 1-ում պատկերված են Թեղուտի հանքավայրի խախտված լանդ
ները, որոնք բացասական ազդեցություն են թողնում շրջակա միջավայրի վրա

 

 
 ՆկՆկՆկՆկարարարար    1. 1. 1. 1.     ԹեղուտիԹեղուտիԹեղուտիԹեղուտի    հանքավայրիհանքավայրիհանքավայրիհանքավայրի    հարակիցհարակիցհարակիցհարակից    լանդշաֆտներիլանդշաֆտներիլանդշաֆտներիլանդշաֆտների    խախախախախխխխտվածտվածտվածտված    տեղամասերտեղամասերտեղամասերտեղամասեր

 

վոր են բնական միջավայրի ամբողջականությունը կայուն պահպանելու հա-
յտված կիմայական անբարե-

 առողջությանը և 
ջերաստիճանի և օդի 

օրվա և տարվա ընթացքում [1]: 
բնական գործոնների 

տնտեսական գործունեության հետևանքով: Բնա-
կան գործոններից մթնոլորտային ճնշման վրա կարևոր ազդեցություն ունի նաև 

Որքան տարածքը բարձր է ծովի մա-
իսկ մթնոլորտային 

ցածր ճնշման պայմաններում բարձրանում է մարդու զարկերակային ճնշումը: 
րոպոգեն ազդեցությունը կլիմայի վրա արտահայտվում է ավելի շատ արդյու-

բերական ձեռնարկությունների արտանետումների և վնասակար թափոնների 
ապես Լոռու մարզն աչքի է ընկնում հանքարդյունաբերության մեծ 
Սկսել են ավելի լայն չափով շահագործել Արմանիսի և Թեղուտի 

որի արդյունքում մթնոլորտ են արտանետվում գազային միջա-
րում լողացող պինդ կամ հեղուկ մանր մասնիկներից բաղկացած համակար-

Թեղուտի հանքավայրի խախտված լանդշաֆտ-
որոնք բացասական ազդեցություն են թողնում շրջակա միջավայրի վրա: 

տեղամասերտեղամասերտեղամասերտեղամասեր    
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Մարդու համար ամենավնասակարը այն աերոզոլներն են, որոնք կազմված 

են շատ փոքր մասնիկներից և չափերը հասնում են 0.5-10 միկրոմետրի: Դրանք 
հեշտությամբ թափանցում են թոքեր և մնում ալվեոլներում: Որքան փոքր են այդ 
մասնիկները, այդքան երկար են մնում օդում և այնքան հեշտ են թափանցում 
շնչառական ուղիներ: Փոշու երկարատև ազդեցությունը մարդու շնչառական օր-
գանների վրա կարող է առաջացնել պնևմոկոնիոզ հիվանդություն [5]:  

ՊնևմոկոնիոզըՊնևմոկոնիոզըՊնևմոկոնիոզըՊնևմոկոնիոզը    ((((թոքերիթոքերիթոքերիթոքերի    փոշեգարությունփոշեգարությունփոշեգարությունփոշեգարություն)))) փոշու երկարատև շնչումից առա-
ջացող թոքերի քրոնիկական հիվանդություն է: Այդ հիվանդության խմբում միա-
վորված են թոքերի տարբեր տեսակի հիվանդություններ (սիլիկոզ, անտրակոզ, 
ազբեստոզ և այլն), որոնք, անվտանգության տեխնիկայի կանոնները խախտելու 
դեպքում, կարող են առաջանալ արդյունաբերության ճյուղերում աշխատող 
մարդկանց մոտ: Պնևմոկոնիոզի առանձին տեսակները տարբերվում են՝ ըստ կլի-
նիկական դրսևորումների, ընթացքի ծանրության և բարդությունների: Դրանց 
առաջացման ժամկետները տարբեր են և պայմանավորված են փոշու բնույթով և 
հատկություններով, ինչպես նաև օրգանիզմի անհատական զգայունությամբ և այլ 
պատճառներով: Հիվանդությունը ժամանակին հայտնաբերելու համար մեծ նշա-
նակություն ունեն աշխատողների՝ պարբերաբար անցկացվող բժշկական զննում-
ները: Իսկ հիվանդության հետագա խորացումը կանխելու նպատակով պնևմոկո-
նիոզով տառապող հիվանդներին հարկավոր է տեղափոխել այլ աշխատանքի, 
որտեղ բացառվում է փոշու առկայությունը: Նրանց հակացուցված է նաև գրգռող 
գազերի ազդեցության և անբարենպաստ միկրոկլիմայի պայմաններում աշխա-
տելը [3]: Ոչ միայն կլիմայական պայմանները, այլ նաև մթնոլորտի աղտոտվածու-
թյունն իրենց անմիջական ազդեցությունն են թողնում մարդկանց առողջության 
վրա:  

Վերջին տարիներին աերոզելներով աղտոտվածության ցուցանիշներ են 
գրանցվել Արմանիսի և Թեղուտի շրջակա տարածքների մթնոլորտի ստորին շեր-
տերում: Արմանիսի հանքավայրը Հայաստանի ամենախոշոր ոսկի-բազմամետա-
ղային հանքավայրերից մեկն է: Այն տեղակայված է Լոռու մարզում՝ Ստեփանա-
վան քաղաքից 7.5 կմ արևմուտք և Արմանիս գյուղից 1.5 կմ դեպի հյուսիս-
արևմուտք: Տեղանքը լեռնոտ է՝ Բազումի լեռնաշղթայի ստորոտում գտնվելու 
պատճառով: Բացարձակ բարձրությունը կենտրոնական հատվածում մոտ 1400-
1620 մ է, իսկ ծայրամասերում՝ մինչև 1400 մ: Ջրային ցանցը կազմում են Չքնաղ և 
Դեբեդ գետերը: Արմանիսի հանքավայրը ոսկի-բազմամետաղային է, որի հետա-
զոտությունն սկսվել է 1966 թվականին և շարունակվել մինչ 1990 թվականը [6]: 

Արմանիսի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրում պղնձի հաշվեկշռային 
քանակը կազմում է 158.6 հազար տոննա, կապարինը՝ 178100 տոննա, ցինկինը՝ 
381000 տոննա, ոսկունը՝ 12814 կգ, արծաթինը՝ 1465.3 տոննա, կադմիումինը՝ 
2358.0 տոննա, բիսմութինը՝ 38.0 տոննա, սելենինը՝ 69.8 տոննա [7]: 

Լեռնահանքային արդյունաբերությունը լուրջ ազդեցություն է թողնում նաև 
մարդու և հասարակության նյարդային համակարգի վրա: Կատարված հետազո-
տությունների արդյունքում ի հայտ են եկել այդ հիվանդությունների ընդլայնման 
միտումներ:  
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Օդի աղտոտվածությունն ուղղակի ազդեցություն ունի նաև երեխանե
ուղեղի զարգացման վրա: Շրջակա միջավայրի համաճարակների ուսում
րության կենտրոնի հետազոտությունները ցույց են տվել, որ աղտոտված օդը բա
ցի այն, որ ազդում է շնչառական համակարգի վրա, առաջացնում է ասթմա և թո
քերի տարատեսակ հիվանդություններ, նաև բացասաբար է ազդում ուղեղի աշ
խատանքի և զարգացման դինամիկայի վրա [9]:  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

ՆկՆկՆկՆկարարարար    2222....    ԲրոնխյալԲրոնխյալԲրոնխյալԲրոնխյալ    ասթմայիասթմայիասթմայիասթմայի    առաջացումըառաջացումըառաջացումըառաջացումը    կլիմայիկլիմայիկլիմայիկլիմայի    ազդեցությամբազդեցությամբազդեցությամբազդեցությամբ
 

Հիվանդությունը սրվում է հատկապես գարնանը և աշնանը
ված քամու, ջերմաստիճանի և մթնոլորտային ճնշման կտրուկ փո
րի հետ։ Բացի այդ, վերջինս նպաստում է քրոնիկական բրոնխային
վարակների տարածմանը։ Հիվանդությունը հիմնականում արտահայտվում է 
շնչարգելության նոպայով [10]: 

    
Աղյուսակ 2. Լոռու մարզի ռեգիոնալ որոշ հիվանդությունների

տարածման ցուցանիշները [8] 
ՏՏՏՏ////ԹԹԹԹ    ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ    

    Վարակիչ և Վարակիչ և Վարակիչ և Վարակիչ և 
մակաբուծամակաբուծամակաբուծամակաբուծա----
կան հիվկան հիվկան հիվկան հիվ....    

ՆորագոյաՆորագոյաՆորագոյաՆորագոյա----
ցություններցություններցություններցություններ    

Արյան ճնշման Արյան ճնշման Արյան ճնշման Արյան ճնշման 
բարձրացումով բարձրացումով բարձրացումով բարձրացումով 
բնորվող հիվբնորվող հիվբնորվող հիվբնորվող հիվ....    

Շնչառական Շնչառական Շնչառական Շնչառական 
օրգանների օրգանների օրգանների օրգանների 

հիվհիվհիվհիվ....    

 ԲնԲնԲնԲն////թվթվթվթվ    ՀիվՀիվՀիվՀիվ////թվթվթվթվ    ԲնԲնԲնԲն////թվթվթվթվ    ՀիվՀիվՀիվՀիվ////թվթվթվթվ    ԲնԲնԲնԲն////թվթվթվթվ    ՀիվՀիվՀիվՀիվ////թվթվթվթվ    ԲնԲնԲնԲն////թվթվթվթվ    ՀիվՀիվՀիվՀիվ////թվթվթվթվ
2012  3488  1935  3484  1934 2545 1410 14343 7964 
2013  3239  1816  696  390 2388 1338 14494 8124 

    
Եթե ուշադրություն դարձնենք աղյուսակի տվյալներին, ապա կտեսնենք

մեծամասամբ նկատվել է հիվանդությունների թվի աճ: Վարակիչ և մա
կան հիվանդությունների տարածմանը նպաստում է քամիներրի ակտիվությունը
Նորագոյացությունների առաջացումը պայմանավորված է ռադիոակտիվ թա

ազդեցություն ունի նաև երեխաների 
Շրջակա միջավայրի համաճարակների ուսումնասի-

որ աղտոտված օդը բա-
առաջացնում է ասթմա և թո-

բացասաբար է ազդում ուղեղի աշ-

ազդեցությամբազդեցությամբազդեցությամբազդեցությամբ    

աշնանը՝ պայմանավոր-
փոփոխություննե-

բրոնխային և թոքային 
Հիվանդությունը հիմնականում արտահայտվում է 

հիվանդությունների  

Շնչառական Շնչառական Շնչառական Շնչառական 
օրգանների օրգանների օրգանների օրգանների     

ԱսթմաԱսթմաԱսթմաԱսթմա, , , , 
հեղձուկհեղձուկհեղձուկհեղձուկ    

ասթմատիկ ասթմատիկ ասթմատիկ ասթմատիկ 
ստատուսստատուսստատուսստատուս    

թվթվթվթվ    ԲնԲնԲնԲն////թվթվթվթվ    ՀիվՀիվՀիվՀիվ////թվթվթվթվ    
 99 55 
 103 58 

ապա կտեսնենք, որ 
Վարակիչ և մակաբուծա-

կան հիվանդությունների տարածմանը նպաստում է քամիներրի ակտիվությունը: 
րագոյացությունների առաջացումը պայմանավորված է ռադիոակտիվ թափոն-
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ներով և դրանց շրջանառությամբ: Արյան ճնշման բարձրացման հետ կապված 
խնդիրները պայմանավորված են մթնոլորտային ճնշման և խոնավության պայ-
մանների փոփոխությամբ: Շնչառական օրգանների հիվանդությունների առա-
ջացմանը և զարգացմանը նպաստում են խոնավության, ջերմաստիճանի տատա-
նումները և քամիները:  

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ:    
Ամփոփելով աշխատանքը՝ հանգեցինք այն եզրակացության, որ Լոռու մար-

զի կլիմայական պայմանները մեծ ազդեցություն ունեն ռեգիոնալ հիվանդություն-
ների ձևավորման վրա: Պետք է նշել, որ կլիմայական պայմանների փոփոխությու-
նը հանգեցնում է նաև հիվանդությունների տեսակների և քանակական փոփո-
խությունների: Ընդհանուր առմամբ Լոռու մարզի կլիման աչքի է ընկնում խոնավ 
և մեղմ պայմաններով: Խոնավության ավելցուկը հանգեցնում է մի շարք հիվան-
դությունների առաջացմանը, այդ թվում շնչառական համակարգի, հենաշարժիչ 
համակարգի, սիրտ-անոթային և այլն: Միաժամանակ ուսումնասիրելով Լոռու 
մարզի քամիների վարդը՝ հանգել ենք այն եզրակացության, որ մարզի տարած-
քում գոյություն ունեցող քամիներն արագորեն տարածում են մթնոլորտում գոյու-
թյուն ունեցող հիվանդության հարուցիչները, ինչպես նաև աերոզոլները, ծխի և 
գազերի վտանգավոր մասնիկները: Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը՝ առաջար-
կում ենք, որ վտանգավոր արդյունաբերական գործարանները և ձեռնարկություն-
ները կառուցեն բնակավայրերից հեռու, դրանց արևելյան եզրամասերում, 
որովհետև մարզում գերակշռում է արևմտյան օդային զանգվածների հոսքը: Հա-
ջորդ առաջարկությունը վերաբերում է բնակչության առողջության բարելավման 
խնդիրներին այն տեսակետից, որ բարձր հարաբերական խոնավություն ունեցող 
բնակավայրերում բնակվող բնակչությանը խորհուրդ է տրվում իրենց հանգիստը 
կազմակերպել ավելի չորային կլիմայական պայմաններով բնութագրվող վայրե-
րում՝ անցկացնելով 20-30-օրյա հանգիստ: Ելնելով վերը նշվածից՝ գտնում ենք, որ 
կլիմայական պայմանները և անթրոպոգեն ազդեցությունը բացասական են 
անդրադառնում հասարակության առողջության վրա: Պատասխանատու գերա-
տեսչություններին առաջարկում ենք ուշադրություն դարձնել նշված խնդիրներին: 

    
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    
1. Բաղդասարյան Ս., Կլիմայական գործոնը՝ որպես Լոռու մարզի բնական լանդշաֆտ-
ների գեոէկոլոգիական կայունության հիմք, Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, 
Բնապահպանություն, Վանաձոր, 2013 թ., էջ 102: 
2. Մկրտչյան Ռ., Հայրապետյան Ֆ., Հայաստանի բնության օրացույց, Երևան, 2008թ,. էջ 297: 
3. www.doctors.am 
4. www.temperatures.ru 
5. www.ohrana-bgd.narod.ru 
6. www.globalmetals.am 
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9. www.aroxj.am 
10. Hy.wikipedia.org         
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЛОРИЙСКОЙ ОБЛАСТИЕСКИХ УСЛОВИЙ ЛОРИЙСКОЙ ОБЛАСТИЕСКИХ УСЛОВИЙ ЛОРИЙСКОЙ ОБЛАСТИЕСКИХ УСЛОВИЙ ЛОРИЙСКОЙ ОБЛАСТИ    
НА ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙНА ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙНА ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙНА ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ    

    
Багдасарян Багдасарян Багдасарян Багдасарян СасунСасунСасунСасун    

Амбарян Амбарян Амбарян Амбарян ГаянеГаянеГаянеГаяне    
Габузян Габузян Габузян Габузян НаринеНаринеНаринеНарине    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: климатические условия, региональные заболевания, 

ландшафт, область Лорийскайа область, антропоген. 
Обобщая работу, мы пришли к тому убеждению, что климатические условия 

Лорийской области имеют большое влияние на формирование региональных забо-
леваний. Изменения климатических условий в долголетнем срезе приводят к ка-
чественным и количественным трансформациям заболеваний. В целом, климат об-
ласти отличается влажными и умеренными условиями. Переизбыток влажности 
приводит к возникновению целого ряда заболеваний. Учитывая то обстоятельство, 
что в области преобладают западные течения воздушных масс, предлагаем возво-
дить промышленные предприятия на восточных окраинах населенных пунктов. 

 
 
 

    
THE INFLUENCTHE INFLUENCTHE INFLUENCTHE INFLUENCE OF THE CLIMATIC CONDITIONS OFE OF THE CLIMATIC CONDITIONS OFE OF THE CLIMATIC CONDITIONS OFE OF THE CLIMATIC CONDITIONS OF    

LORI REGION ON THE LORI REGION ON THE LORI REGION ON THE LORI REGION ON THE ON THE FORMATIONON THE FORMATIONON THE FORMATIONON THE FORMATION    
BaghdBaghdBaghdBaghdasaryan asaryan asaryan asaryan SasunSasunSasunSasun    
Hambaryan Hambaryan Hambaryan Hambaryan GayaneGayaneGayaneGayane    
Ghabuzyan Ghabuzyan Ghabuzyan Ghabuzyan NarineNarineNarineNarine        

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: climatic conditions, regional diseases, landscape, Lori region, 

anthropogenic.  
In the article we have presented that the climatic conditions of Lori region have a 

great impact on the formation of regional diseases. The long-term changes of climatic 
conditions are the base of type and quantity changes of the diseases. Thus the climatic 
conditions of the region, which are considered the dominant factor of the formation of 
the landscape, can hinder the health and activity of the population. The instability of the 
temperature and the air is the most definite of the regional climate during the day and 
the year.  

 
    

    


