
– 127 – 

ԼՈՌՈՒԼՈՌՈՒԼՈՌՈՒԼՈՌՈՒ    ՄԱՐԶԻՄԱՐԶԻՄԱՐԶԻՄԱՐԶԻ    ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ    ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    
ՇԱՐԺԸՆԹԱՑԻՇԱՐԺԸՆԹԱՑԻՇԱՐԺԸՆԹԱՑԻՇԱՐԺԸՆԹԱՑԻ    ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ    

ԵղյանԵղյանԵղյանԵղյան    ԳոհարԳոհարԳոհարԳոհար    
ՓարեմուզյանՓարեմուզյանՓարեմուզյանՓարեմուզյան    ՆարաՆարաՆարաՆարա    

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... բնակչության թվաքանակ, ներգաղթ, բնական աճ, 

վիճակագրական հաշվառում: 
 
Լոռու մարզը Հայաստանի ամենավաղ բնակեցված տարածքներից է: Զբա-

ղեցնում է Պատմական Հայաստանի Գուգարք աշխարհի արևելյան հատվածը: 
Մարզի տարբեր վայրերում (Դսեղ, Իգահատ, Պարնիգյուղ, Լեռնանցք և այլուր) 
հայտնաբերված հազարամյակների վաղեմության հողագործական և անասնա-
պահական բնակատեղիների մնացորդները, գործիքները, զենքերը, զարդերը, 
մշակված բույսերի մնացորդներն ու ընտելացված կենդանիների ոսկորները վկա-
յում են, որ այստեղ մարդը բնակվել է դեռևս քարեդարյան ժամանակներից: 

Այն, որ այդտեղ ապրող ցեղերը եղել են հին հայկական ցեղեր, ապացուցվել 
է մարդաբանական ուսումնասիրություններով, ըստ որոնց՝ այն ժամանակվա ցե-
ղերի կարճագանգ ձևը, որը հատուկ է եղել արմենոիդ տիպին, համապատասխա-
նում է այժմյան մարդաբանական տիպին: Իսկ այդ ցեղերից առավել մեծաթիվ են 
եղել գուգարները, որոնց անունով էլ տարածքը կոչվել է Գուգարք [1, 71]: 

Պատմական տարբեր ժամանակներում Գուգարքի բնակչության թվի փոփո-
խությունների մասին ստույգ տվյալներ չկան: Սակայն մեր ուսումնասիրություն-
ներում պարզել ենք, որ տարածքի հիմնական բնակեցումը, բնակչության թվաքա-
նակի աճը և բնակչության կազմի ու կառուցվածքի ձևավորումը կատարվել են 
1820-ական թթ.-ից, որում մեծ դեր են խաղացել ինչպես ներգաղթը (Արևմտյան 
Հայաստանից և Ցարական Ռուսաստանից), այնպես էլ բավարար բնական աճը: 
Ներգաղթի հզոր ալիքով պայմանավորված` Լոռիում բնակչության թվաքանակի և 
կազմի առաջին զգալի փոփոխությունները դիտվեցին 1820-30-ական թթ.-ից մինչև 
1870-ական թթ.-ն ընկած ժամանակահատվածում: 1831թվին այստեղ արդեն կար 
54 գյուղ` 10636 բնակչությամբ [2, 132]: Նշենք, որ հայերի հետ ներգաղթել են մեծ 
թվով հույներ, որոնք հիմնականում բնակվել են այդ ժամանակ արդեն արդյու-
նաբերական կենտրոններ դարձած Ալավերդիում, Ախթալայում և Շամլուղում 
հանքարդյունաբերություն զարգացնելու համար: Սա, ինչ խոսք, որոշիչ դեր է խա-
ղացել ինչպես ողջ Լոռու, այնպես էլ հիշյալ բնակավայրերի բնակչության թվաքա-
նակի, ազգային կազմի ձևավորման և փոփոխման գործում:  

Բնակչության թվաքանակի և նոր բնակավայրերի ավելացման գործում 
վճռորոշ դեր է խաղացել ռուս զինվորականների և աղանդավոր-աքսորականների 
վերաբնակեցումը Լոռիում, որն իր բարենպաստ դիրքով կապող օղակ էր Հայաս-
տանի մնացած գավառների և Ռուսաստանի միջև: Նշենք, որ ռուսները ևս աչքի են 
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ընկել բարձր ծնելիությամբ (ընտանիքում միջինը 4-5 երեխա), որն էլ նրանց թվա-
քանակի աճի հիմնական աղբյուրն էր: 1886 թվականին Թիֆլիսի նահանգի մեջ 
մտնող Լոռու գավառում կային երկու տասնյակից ավելի ռուսական գյուղեր` 
Վոսկրեսենովկա (այժմ Լերմոնտովո), Նիկիտինո (Ֆիոլետովո), Ալեքսանդրովկա 
(Բովաձոր), Ռուսի Գյառգյառ (Պուշկինո), Մեդովկա, Նովոսելցովո, Միխայլովկա, 
Վորոնցովկա (Տաշիր) և այլն, իսկ նրանցում ապրող ռուսների թվաքանակը հասել 
էր 3200-ի: 1897 թվականին Լոռիում գյուղերի ընդհանուր թիվն արդեն 120 էր, իսկ 
բնակչության թվաքանակը 1831-1897թթ. ավելացավ 8.5 անգամ` 10636 մարդուց 
դառնալով 90250 մարդ [3]: 

Բնակչության թվաքանակի աճի նման բարձր տեմպերը մեկնաբանվում է 
ծնելիության բարձր մակարդակով, որով աչքի են ընկել ինչպես ներգաղթող հա-
յերն ու ռուսները, այնպես էլ Լոռիում բնակվող մեծ թվով քրդերն ու այլազգիները: 
Բարձր ծնելիությունը պայմանավորված էր ընտանիքներում արմատավորված 
շատ երեխաներ ունենալու ավանդապաշտությամբ: Բազմաթիվ աղբյուրների հա-
մաձայն՝ այդ տարիներին յուրաքանչյուր կին ունենում էր 5-6 և ավելի երեխաներ: 
Պարզված է, որ 20-րդ դ. սկզբներին Հայաստանում 15-54 տարեկան յուրաքանչ-
յուր կին իր ամուսնական կյանքում ունեցել է միջինը 7,2 երեխա [3, 30]: 

Ծնունդների ակտիվացմանը խթանել է նաև հատկապես վաղ մանկական 
հասակի երեխաների բարձր մահացությունը: Ամեն մի ընտանիքում գոնե 3-4 երե-
խա պահպանվելու համար պետք է ծնունդները շատ լինեին: Ըստ Վ.Խոջաբեկյա-
նի այդքան շատ ծնունդների պայմաններում աշխատանքային տարիք են թևակո-
խել ծնված երեխաների ընդամենը կեսից քիչ ավելին [4, 55]: 

Բարձր ծնելիության պատճառ է եղել նաև վաղ տարիքում ամուսնությունը, 
որը երկարացրել է ծնելիության ժամանակահատվածը: Նույն աղբյուրի համա-
ձայն` կանանց ամուսնության միջին տարիքը 1900-1914թթ. եղել է 17.1 [3, 31]: 
Շատ հաճախ աղջիկներն ամուսնացել են 10-12 տարեկան հասակում: Հետագա 
տարիներին այն որոշ չափով բարձրացել է` 20-րդ դարի կեսերին դառնալով 22.6 
տարի [4, 183]: 

Բնակչության թվաքանակի, կազմի և բնակավայրերի փոփոխությունների 
հաջորդ ժամանակահատվածն ընդգրկում է 1890-ական թվականներից մինչև 
1920-ական թվականները` կապված ներգաղթի նոր ալիքի հետ: Թեպետ այդ տա-
րիների համար ևս Լոռու ժողովրդագրական իրավիճակի և դիտվող բնական շար-
ժի վերաբերյալ ստույգ տվյալներ չկան, սակայն հայտնի է, որ Լոռին, ողջ 
Արևելյան Հայաստանի հետ, աչքի է ընկել ծնելիության և մահացության, հատկա-
պես` վաղ մանկական հասակի մահացության մակարդակների բարձր ցուցանիշ-
ներով, վերջիններս` բժշկական սպասարկման գրեթե բացակայության, սոցիալա-
կան վատ պայմանների, պարբերաբար կրկնվող սովի և համաճարակների պատ-
ճառով: Ուստի բնական աճը եղել է չափավոր` միջինը 1,4-1,5% [3, 54]: Այդ շրջա-
նում մահացությանը նպաստող գործոններ են եղել նաև երկրում տիրող քաղա-
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քական և սոցիալ-տնտեսական բարդ իրավիճակները (քաղաքացիական պատե-
րազմ, եղեռնից փրկվածների մեծ հոսքեր, որոնք իրենց հետ բերեցին նաև սով ու 
համաճարակներ և նպաստեցին մահացության ավելացմանը): 

Հարկ է նշել, որ Լոռու տարածքում բնակչության թվաքանակի ավելացման 
գործում մեծ դեր խաղացին նաև արհեստների, առևտրի և արդյունաբերության 
որոշ ճյուղերի զարգացումը, Երևան-Ղարաքիլիսա-Դիլիջան ավտոխճուղու և 
Թիֆլիս-Ալեքսանդրապոլ երկաթուղու անցկացումը, որոնք խթանեցին նոր բնա-
կավայրերի ձևավորումը և որոշ գյուղերի խոշորացումը: Ճանապարհների եզրերի 
հարմար վայրերում հիմնված իջևանատները, փոստատները, դարբնոցները, 
կարի արտելները, բուժկետերը հետագայում դարձան բնակավայրեր (Փամբակ, 
Վահագնաձոր, Ձորագետ և այլն): 1926 թվականին Լոռիում արդեն կար 163 բնա-
կավայր (162 գյուղ և 1 քաղաք` Ղարաքիլիսան)` 132435 մարդ ընդհանուր բնակ-
չությամբ [2, 135] (տես` նկ. 1): 

Լոռու բնակչության թվաքանակի և նրա բնական շարժի փոփոխությունների 
վերաբերյալ առավել ստույգ տվյալներ կան՝ սկսած 1922 թվականից (Հայաստա-
նում առաջին լուրջ վիճակագրական հաշվառումը կատարվել է 1922 թվականին) 
[1, 63]: Այդ ժամանակից էլ դիտվեց բնակչության թվաքանակի հաստատուն աճ: 
1922-1940թթ. ընկած ժամանակահատվածն աչքի ընկավ բարձր բնական աճով` 
պայմանավորված ծնելիության մակարդակի աճով և կյանքի ու սանիտարահի-
գիենիկ պայմանների բարելավման շնորհիվ մահացությունների կրճատմամբ: 
Բարձր ծնելիությունը պահպանվեց մինչև 1930-ական թթ. վերջը: 1939թ Լոռու 
բնակչության թվաքանակը դարձավ 174994 մարդ, 1926թ. համեմատ` 13 տարում 
ավելանալով 1.3 անգամ [5, 127]: 

 
ՆկարՆկարՆկարՆկար    1. 1. 1. 1. ԼոռուԼոռուԼոռուԼոռու    մարզիմարզիմարզիմարզի    բնակավայրերիբնակավայրերիբնակավայրերիբնակավայրերի    թվիթվիթվիթվի    փոփոխությունները փոփոխությունները փոփոխությունները փոփոխությունները 1831183118311831----2013201320132013թթթթթթթթ. [2; 6; 7]. [2; 6; 7]. [2; 6; 7]. [2; 6; 7]    
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 Դրանից հետո, սակայն, ծնելիությունն աստիճանաբար նվազեց, թեպետ վի-
ճակագրական տարբեր աղբյուրներում նշվում է, որ 1950-60-ական թթ. Հայաստա-
նը ԽՍՀՄ մյուս հանրապետությունների համեմատ ունեցել է ծնելիության բարձր 
մակարդակ, որում մեծ դեր են խաղացել վաղ ամուսնությունները, ավանդական 
բազմազավակությունը և պտղաբեր հասակի կանանց մեծ տեսակարար կշիռը: 

Արդյունաբերության զարգացմամբ և ուրբանիզացիայի աճով պայմանավոր-
ված` 1930-ական թթ.-ից ծնելիության նվազում է դիտվել, սակայն բնակչության 
թվաքանակն ավելացել է` պայմանավորված կենցաղային պայմանների և բժշկա-
կան սպասարկման բարելավման շնորհիվ մահացությունների կրճատմամբ:  

1946-60-ական թթ.-ին, չնայած ծնելիության մակարդակի ընդհանուր նվազ-
մանը, այն որոշակի աճի միտում ձեռք բերեց: Ի հաշիվ պատերազմից վերադար-
ձածների՝ կարճ ժամանակում ավելացան թե/ ամուսնությունները, թե/ ծնունդնե-
րը, որն էլ բերեց բնական աճի և բնակչության թվաքանակի ավելացում: Վիճակա-
գրության մեջ այս երևույթը դիտվում է որպես պատերազմի պատճառով կրած զո-
հերի փոխհատուցում: 1970-ական թթ.-ից ծնելիությունը նորից նվազեց: Այդ տա-
րիներին երկրում կատարված սոցիալ-տնտեսական բազմաթիվ փոփոխություն-
ները` կանանց զբաղվածության մեծացումը, քաղաքային բնակչության տեսակա-
րար կշռի աճը, բնակչության կուլտուր-կրթական մակարդակի բարձրացումը, 
կենցաղային պայմանների բարելավումը և այլ երևույթներ բարձրացրին ամուս-
նության տարիքը, որով նվազեց ծնելիության գործակիցը պտղաբերության հասա-
կի կանանց բոլոր տարիքային խմբերում: Նշենք, որ 1926թ. ամուսնացող կանանց 
73%-ը, ավանդույթի համաձայն, մինչև 20 տարեկան աղջիկներ էին, որոնց 36%-ը` 
մինչև 18 տարեկաններ էին, և նրանց միայն 3%-ն էր գրագետ [3, 17]: Որպես կա-
նոն, վաղ տարիքում ամուսնացող կանայք էին ավելի շատ երեխաներ ունենում: 
Այս միտումը հետագայում շարունակվեց գյուղերում, որտեղ միշտ էլ ցածր է եղել 
ամուսնության տարիքը, բարձր` ծնելիության մակարդակը: 1970թ. մարդահա-
մարի տվյալներով Հայաստանում յուրաքանչյուր մայր միջին հաշվով ուներ 2.9, 
քաղաքներում` 2.53, իսկ գյուղերում` 3.48 երեխա [4, 39]: Ծնվող երեխաների թիվն 
աստիճանաբար սկսեց պակասել արտադրության մեջ կանանց ներգրավմանը և 
կրթական մակարդակի բարձրացմանը զուգընթաց, ուստի այն առավել 
դրսևորվեց քաղաքներում: Սակայն 1970-ական թվականներից բնակչության թվա-
քանակի աճ դիտվեց, որին նպաստող գործոններ էին նաև կյանքի պայմանների ու 
բուժսպասարկման բարելավման շնորհիվ մահացությունների խիստ կրճատումը 
և մեծ չափերի հասնող կազմակերպված հայրենադարձությունը: 

1979 թվականին Լոռու բնակչության թիվը 1970 թվի համեմատ ավելացավ 
1.2 անգամ (44838 մարդով)՝ դառնալով 357464 մարդ [5, 128] (տես նկար 2):  
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ՆկարՆկարՆկարՆկար    2. 2. 2. 2. ԼոռուԼոռուԼոռուԼոռու    մարզիմարզիմարզիմարզի    բնակչությանբնակչությանբնակչությանբնակչության    թվաքանակիթվաքանակիթվաքանակիթվաքանակի    շարժընթացըշարժընթացըշարժընթացըշարժընթացը        
1831183118311831----2013201320132013թթթթթթթթ. [2; 5; 6; 8]. [2; 5; 6; 8]. [2; 5; 6; 8]. [2; 5; 6; 8]    

 
 

Նկար 2-ից երևում է, որ 1831 թվականից մինչև 1987թվականը Լոռու մարզի 
տարածքում դիտվել է բնակչության թվաքանակի հաստատուն աճ, որը, ինչպես 
նշվեց, կատարվել է ներգաղթի, բավարար բնական աճի և կազմակերպված հայ-
րենադարձության շնորհիվ: Մարզի տարածքում բնակչության ամենամեծ թվա-
քանակն արձանագրվել է երկրաշարժին նախորդող` 1987 թվին` 383300 մարդ:  

Բնականաբար 1831-1987 թթ. ընթացքում, ապա հաջորդող երկու տասնամ-
յակում Լոռու և նրա ենթաշրջանների բնակչության թվաքանակները փոփոխվել 
են տարբեր ինտենսիվությամբ և տարբեր դրդապատճառներով: Այդ իսկ պատճա-
ռով նպատակահարմար ենք գտել բնակչության թվաքանակի փոփոխությունները 
և ժողովրդագրական վարքագիծը քննարկել ըստ ենթաշրջանների` առանձին 
փուլերով՝ հիմք ընդունելով յուրաքանչյուր ժամանակահատվածի ժողովրդագրա-
կան միտումները: Առանձնացրել ենք մարզի ժողովրդագրական զարգացման ներ-
քոնշյալ փուլերը (տես նկ. 3):  

1-ին փուլ (1831-1897թթ.): Այս փուլում Լոռու բոլոր շրջաններում գրեթե 
միևնույն ինտենսիվությամբ դիտվել է բնակչության թվաքանակի աճ` Արևմտյան 
Հայաստանից ու Ցարական Ռուսաստանից կատարվող ներգաղթի և բարձր 
ծնելիությամբ պայմանավորված բարձր բնական աճի շնորհիվ: 1831 թվից մինչև 
1897 թիվը` 66 տարվա ընթացքում, բնակչության թվաքանակն ավելացել է 8.5 
անգամ` 10636 մարդուց դառնալով 90250 մարդ (ըստ [2, 136]-ի տվյալների):  
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ՆկարՆկարՆկարՆկար    3. 3. 3. 3. ԼոռուԼոռուԼոռուԼոռու    մարզիմարզիմարզիմարզի    ենթաշրջաններիենթաշրջաններիենթաշրջաններիենթաշրջանների    բնակչությանբնակչությանբնակչությանբնակչության    թվաքանակիթվաքանակիթվաքանակիթվաքանակի    
շարժընթացըշարժընթացըշարժընթացըշարժընթացը    1831183118311831----2008200820082008թթթթթթթթ.*.*.*.*    

 *): Գծապատկերը կազմվել է ըստ [2; 5; 6; 8] աղբյուրների և ՀՀ ԱՎԾ ԼՄԳ 
պաշտոնական տվյալների: 

    
    
2-րդ փուլ (1897-1926թթ.): Այս փուլում բնակչության աճի տեմպերը նվազել 

են երկրում տիրող քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական լարված իրավիճակնե-
րով պայմանավորված մեծ չափերի հասնող մահացության պատճառով: Եթե 1-ին 
փուլի ընթացքում Լոռու բնակչության թվաքանակն ավելացել է 8.5 անգամ, ապա 
2-րդ փուլի նշված ժամանակահատվածում` 1.5 անգամ: Այն առավել ինտենսիվ 
ավելացել է Տաշիրի, ապա Գուգարքի շրջաններում, որն առաջին հերթին մեկնա-
բանվում է նրանցում բարձր ծնելիություն ունեցող այլազգիների առկայությամբ:  

3-րդ փուլ (1926-1939թթ.): Այս փուլում կրկին դիտվել է բնակչության թվաքա-
նակի աճ` բարձր ծնելիության և կրճատվող մահացության արդյունքում դիտվող 
բարձր բնական աճի հաշվին: Ենթաշրջաններից առավել աչքի է ընկել Թումանյա-
նի շրջանը, որի համար նպաստող գործոն է եղել զարգացող արդյունաբերությու-
նը, որը դեպի իրեն է ձգել մեծ թվով աշխատուժ: 

4-րդ փուլ (1940-1988թթ.): Այս փուլում մարզի և շրջանների բնակչության 
թվաքանակները և ժողովրդագրական գործընթացները պարբերաբար փոփոխվել 
են ավելի կարճ ժամանակահատվածներում, ուստի այն դիտարկել ենք ենթափու-
լերով:  

1-ին ենթափուլ (1940-1946թթ.): Հայրենական Մեծ պատերազմով պայմանա-
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վորված՝ աչքի է ընկել ամուսնությունների և ծնելիության նվազմամբ, մահացու-
թյունների աճով:  

2-րդ ենթափուլ (1946-1970թթ.): Այս ենթափուլին բնորոշ են եղել Լոռիում 
երբևէ դիտված ժողովրդագրական ամենաակտիվ գործընթացները` ամուսնու-
թյունների և ծնելիության բարձր տեմպեր, ցածր մահացություն, որոնց արդյուն-
քում դիտվել է բարձր բնական աճ, ավելացել բնակչության թվաքանակը, ինչը 
զգալի էր հատկապես Կիրովականում (այժմ` Վանաձոր):  

3-րդ ենթափուլը (1970-1988թթ.) համընկել է երկրում ընթացող հասարակա-
կան տեղաշարժերի հետ: Մասնավորապես` բնակչության կրթական մակարդա-
կի բարձրացումը և հատկապես՝ կանանց զբաղվածության աճը բերեցին ծնելիու-
թյան նվազում, դրա հետ` բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում, բժշկա-
կան սպասարկման բարելավման հետ նվազեց նաև մահացությունը: Հետևաբար, 
չափավոր բնական աճի և կազմակերպված հայրենադարձության շնորհիվ բնակ-
չության թվաքանակը շարունակել է ավելանալ: 

5-րդ փուլ (1988-2013թթ.): 1988 թվականից սկսած շրջադարձային փոփոխու-
թյուն կրեցին բնակչության ժողովրդագրական գործընթացների միտումները:  

Ըստ ենթաշրջանների` 1831-1987թթ. ընթացքում առավել ինտենսիվորեն ավե-
լացել են Կիրովական (այժմ` Վանաձոր) քաղաքի, Թումանյանի և Տաշիրի շրջան-
ների բնակչության թվաքանակները: Վանաձոր քաղաքի և Թումանյանի շրջանի 
համար գլխավոր գործոն է հանդիսացել արդյունաբերության զարգացումը:  

Նկար 3-ից պարզ երևում է, որ բնակչության թվաքանակի աճի դանդաղ 
տեմպեր արձանագրված են Գուգարքի և Ստեփանավանի շրջաններում: Գուգար-
քի պարագայում սա մեկնաբանվում է Վանաձորի առկայությամբ (որտեղ կենտ-
րոնանում էր հիմնական աշխատուժը), իսկ Ստեփանավանի շրջանի տարածքը, 
ունենալով բարենպաստ կլիմայական պայմաններ, սկզբից ևեթ ունեցել է առող-
ջարանային նշանակություն, դեպի ուր տեղաշարժվել է առավելապես տարեց 
բնակչությունը:  

Ամփոփելով` կարող ենք միանշանակ ասել, որ Լոռու մարզի բնակչության 
կազմի ձևավորումն սկսվել է 1820-ական թթ.-ից և մինչև 1988 թվականը բնակչու-
թյան թվաքանակն անշեղորեն աճել է: ՀՀ մարզերի ձևավորման նախօրեին՝ 1994 
թվականին, Լոռին 330400 մարդ բնակչությամբ Հայաստանի ամենաբազմամարդ 
մարզն էր Երևանից հետո [5, 129]: Ունենալով մեծ թվով աշխատանքային և արդ-
յունաբերական ներուժ` Լոռու մարզը մինչև ԽՍՀՄ-ի փլուզումը դարձել էր Հա-
յաստանի տնտեսապես ամենազարգացած շրջաններից մեկը: Սակայն 1988թ. 
երկրաշարժի և քաղաքական ու տնտեսական իրավիճակների վատթարացման 
արդյունքում Լոռու մարզում կտրուկ նվազեց բնակչության թվաքանակը` 2013թ. 
կազմելով 234.7հազ. մարդ [8]: 
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статистический учет. 
В статье приведены данные о формировании и динамике населения Лорийс-

кой области с 1820-ых годов до наших дней. Представлены факторы, способству-
ющие формированию численности населения, его динамике, изменения в демогра-
фических процессах и причины, приводящие к ним. Обсуждены поэтапные изме-
нения численности населения. 
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accounting. 
The article observes the formation of population in Lori Marz and changes in its 

size started from the 1820s up to present. It presents the factors contributing to the 
formation of the population size and to that of its dynamics, as well as the reasons 
causing changes in demographic processes. The changes in the population size are 
discussed based on their phases. 

     


