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Լոռու մարզի լանդշաֆտային պլանավորման 
սխեմայի մշակումը 

Բաղդասարյան Սասուն 
Բաղդասարյան Ռուզաննա 

 
Հանգուցային բառեր. հողային ֆոնդ, էկոլոգիական վիճակ, 

անթրոպոգեն ծանրաբեռնվածութույն, խախտվածություն, խոցե-
լիություն, նպատակային օգտագործում 

Նպատակը: Աշխատանքի նպատակն է գնահատել բնատա-
րածքային համալիրների (ԲՏՀ) էկոլոգիական վիճակը, բացա-
հայտել ԲՏՀ-ների արդյունավետ շահագործման ուղիները, մշակել 
Լոռու մարզի լանդշաֆտային պլանավորման սխեման: 

Խնդիրները: Հետազոտությունների արդյունքում բացահայտել 
ԲՏՀ-ների անթրոպոգեն ծանրաբեռնվածությունը, խախտվածու-
թյունը, խոցելիությունը, որոշել նպատակային օգտագործման 
կարգավիճակները: 

Հետազոտման մեթոդները: Հաշվի առնելով լանդշաֆտային 
պլանավորման միջազգային փորձը՝ ԲՏՀ-ների էկոլոգիական 
վիճակի գնահատման ժամանակ կիրառվել են մեր կողմից մշակ-
ված թվային գործակիցների ստացման սանդղակ, լաբորատոր 
հետազոտություններ, վիճակագրական, քարտեզագրական, գիտա-
փորձարարական վերլուծություններ, սեփական չափագրական, 
աչքադիտական հետազոտություններ: 

Գիտական նորույթը: Առաջին անգամ որոշված է Լոռու մարզի 
ԲՏՀ- ների անթրոպոգեն ծանրաբեռնվածությունը, խոցելիությունը, 
խախտվածությունը, և կազմվել է Լոռու մարզի ԲՏՀ-ների նպատա-
կային օգտագործման քարտեզը՝ 1: 200 000 մասշտաբով: 

Բովանդակությունը: Լանդշաֆտային պլանավորման գործըն-
թացի սխեման մշակելու համար մենք հաշվի ենք առել այդ բնագա-
վառում գոյություն ունեցող միջազգային գիտական փորձը, վեր-
լուծել տարածաշրջանային առանձնահատկությունները, օրինա-
չափությունները, բազմակողմանիորեն ուսումնասիրել ենք մարդ-
բնություն, բնություն-մարդ հակասությունները, գոյություն ունեցող 
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խնդիրները, բացահայտել դրանց առաջացման պատճառները, 
առաջարկել դրանց վերացմանն ուղղված գործողություններ: 
Արդյունքում ստացվել է Լոռու մարզի լանդշաֆտային պլանավոր-
ման օրինակելի սխեման: Լոռու մարզի լանդշաֆտային պլանա-
վորման սխեմայի մշակումը կարևորագույն խնդիր է, որովհետև 
մարզի տնտեսական զարգացումը, բնակչության ապահով կյանքի 
ամրագրումը, առողջությունը, կյանքի շարունակականությունը, 
տևողությունը, որակը, սոցիալական վիճակը ամիջականորեն 
առնչվում են լանդշաֆտային բաղադիրչների, տարածքային միա-
վորների արդյունավետ շահագործման ու պահպանության` լան-
դաֆտային պլանավորման հետ: 

Ասվածից պարզ է դառնում, որ Լոռու մարզի լանդշաֆտային 
պլանավորումը ունի կիրառական մեծ նշանակություն: Սխեմայի 
մշակումն իրականացնելիս մենք առաջնորդվել ենք փուլային 
տարբերակներով: Փուլային տարբերակը հնարավություն է տալիս 
նախ հաշվառել գոյություն ունեցող լանդշաֆտային միավորները` 
ԲՏՀ-ները: Առաջին փուլը հենց այդպես էլ անվանել ենք` գույքա-
գրման փուլ, և հետո գնահատել դրանց էկոլոգիական հատկանիշ-
ները, որոշել նպատակային օգտագործման կարգավիճակները:  

Լանդշաֆտային պլանավորման սխեմայի կարևորագույն 
էտապներից մեկը ուսումնասիրվող տարածքի բնության և սոցիալ-
տնտեսական ոլորտի բաղադրիչների գույքագրումն է [1, 49]: Այդ 
նպատակով օգտագործվում են մոնիթորինգային բոլոր հնարավոր 
տեղեկատվությունները՝ հողային, ջրային տարածքների, բուսա-
կենդանական աշխարհի, օդային ավազանի, արդյունաբերական, 
շինարարական օբյեկտների, ռեկրեացիոն ռեսուրսների, ինչպես 
նաև բնակչության սոցիալ-տնտեսական վիճակի մասին, քանակա-
կան և որակական ցուցանիշները: 

Մեր աշխատանքում որպես ինֆորմացիայի աղբյուրներ, լայ-
նորեն օգտագործված են պետական և տեղական վիճակագրական 
օրգանների ամփոփագրերը՝ բնօգտագործման հիմնական ոլորտ-
ների և բնակչության կյանքի որակի մասին, քարտեզագրական 
նյութերը, անձնական դաշտային և սոցիալական հարցումային հե-
տազոտումները և այլն: 

Մարզի հողային ֆոնդը 378873,0 հա է, որից գյուղատնտեսական 
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նպատակներով օգտագործվում է 66,2%, անտառները և թփուտները 
կազմում են 24,6%, իսկ 9,2% այլ նշանակության հողեր են 
(աղյուսակ 1) [2, 215]: 

 Գյուղատնտեսության նպատակով օգտագործվող հողերի 
241081,2 հա անջրդի են, 9612, 8 հա՝ ջրովի: Խոտհարքները զբաղեց-
նում են 35529,0 հա, արոտավայրերը՝ 145833,9 հա, բազմամյա 
տնկարկները՝ 927.5 հա, որից խաղող՝ 98.0 հա: 

Հողային ֆոնդի 64034 հա սեփականաշնորհված է, կոլեկտիվ 
այգեգործության նպատակով տրամադրված է 373 հա: Ոռոգվող 
հողերի տարածքները բաշխված են հետևյալ հարաբերությամբ. 
հացահատիկ՝ 23%, կարտոֆիլ՝ 27%, տեխնիկական մշակաբույսեր՝ 
36%, բանջարեղեն՝ 7%, կերային մշակաբույսեր՝ 7%: 

Մարզում հողատարածքների մեծ մասն զբաղեցնում են՝ աշ-
նանացան ցորեն՝ 13300 հա, գարնանացան հացահատիկ՝ 4000 հա, 
կարտոֆիլ՝ 7000 հա, կերային մշակաբույսեր՝ 1750 հա, բանջարե-
ղեն՝ 1500 հա, ցանովի խոտաբույսեր՝ 2500 հա, ծխախոտ՝ 80 հա: 

Մարզի հողային ֆոնդի մի զգալի մասը դուրս է մնացել ակտիվ 
օգտագործումից, իսկ 6000 հա վարելահողեր, որոնք գտնվում են 
մեծ թեքությունների վրա, ենթարկվել են էրոզիայի, խիստ աղքա-
տացած են, ենթակա են խորը բարելավման, և այսօր դրանց 
մշակումն անեկամտաբեր է, քանի որ դրանց դեգրադացիան ուժե-
ղանում է, և արեալները անընդհատ ընդլայնվում են: 

Ըստ վիճակագրական տվյալների՝ հողերի մշակման կանոն-
ների խախտման պատճառով մի շարք հողատիպերի բերքատվու-
թյունը նվազում է: Օրինակ՝ 2013-2017թթ. կարտոֆիլի միջին 
բերքատվությունը նվազել է. 182.4 ց/հա-ից իջել է մինչև 175. 8ց/հա 
[3, 46]: Այժմ անապատացման վտանգի տակ են մոտ 110 հազ. 
հեկտար սևահողեր, 56 հազ. հա անտառային դարչնագույն, 305 
հազ. հա անտառային գորշ հողեր [4, 138]: ՀՀ ամենաէրոզացված 
շրջաններից մեկը համարվում են Փամբակի սարահարթի հողա-
տարածքները, որտեղ ուժեղ է արտահայտված ալիքային էրոզիան: 

Հատուկ կարևորություն ենք տվել մարզի հողային ֆոնդի վեր-
լուծությանը` որպես ելակետային սկզբնաղբյուրի (աղյուսակ 1): 
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Աղյուսակ 1. Լոռու մարզի հողային ֆոնդը առ 01.07.2017 թ. 
[ըստ Լոռու մարզպետարանի վիճակագրական նյութերի] 

  
N 

Նպատակային 
նշանակությունը 

Ըն
դա

մե
նը

 
(հ

ա
) 

Սեփականացված (հա) 

ՀՀ
 ք

ա
ղա

- 
քա

ցի
նե

րի
 

իր
ա

վա
բ.

 
ա

նձ
ա

նց
 

հա
մա

յն
- 

քա
յի

ն 

պ
ետ

ա
կա

ն 

1 
 

Գյուղատնտեսական 250794,0 46846.2 131.8 121362,3 82447,2 

այդ թվում` վարելահող 41992,0 29652,8 58,4 12180,3 - 
բազմամյա տնկարկ 463,5 321,5 1,5 140.7 - 

խոտհարք 35529,0 16785,9 26,9 14992,1 - 

արոտ 145833,9 59,3 18,9 81491,7 64264,0 

այլ հողատեսքեր 26975,4 26,7 26,1 12557,4 14365,2 

2 Բնակավայրեր 16496,7 9852,4 90,4 6287,5 265,7 

3 Արդյունաբերական 1447,4 63,9 623,7 501,3 258,5 

ընդերքօգտագործման 652,9 - - 0,8 652,1 

4 Էներգետիկայի 121,1 0,5 26,8 74,6 19,2 

կապի, տրանսպորտի 1160,6 - 16,1 17,3 1127,3 

5 Հատուկ պահպանվող 2402,2 11,2 43,6 464,6 1882,8 

այդ թվում`ազգային պարկեր 1057,8 - - - 1057,8 

առողջարարական 18,0 - - 18,0 - 

հանգստի 148,4 11,2 40,9 77,1 19,2 

պ/մշակութային 1178,0 - 2,7 369,5 805,8 

6 Հատուկ նշանակության 1207,8 - 5,6 12,0 1190,3 

7 Անտառ 88626,3 - - 38,9 88587,4 

8 Ջրային 2547,5 - - 350,8 2196,7 

այդ թվում` գետեր 1770,3 - - - 1770,3 

ջրամբարներ 13,6 - - 13,6 - 
լճեր 488,6 - - 191,3 297,3 

ջրանցքներ 201,8 - - 113,7 88,1 

հիդրոտեխն. և ջրատնտ. 73,1 - - 32,2 40,9 
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Աղյուսակի տվյալներից պարզվում է, որ մարզի հողային ֆոնդի 

66,2% զբաղված է գյուղատնտեսական արտադրության ոլորտում, 
23,4% անտառային տարածքներ են, 4,4 % բնակավայրերի տակ, 
արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական 
նշանակության տարածքները`1,0%, իսկ ջրային օբյեկտների տա-
րածքը կազմում է ընդամենը 0,7%: 

Հատկանշական է, որ գյուղատնտեսական հողատարածքների 
16,7 % զբաղեցնում են վարելահողերը, 58,1 %` արոտները, 14,2 %` 
խոտհարքները, բազմամյա տնկարկները` 0,2 %, իսկ այլ հողատա-
րածքները` 10,8%: 

 Անտառային տարածքներում անտառն զբաղեցնում է 88,4 %, 
թփուտները` 4,8 %, արոտները` 0,01 %, վարելահողերը` 0,01 %, 
խոտհարքները` 0,01%, այլ հողեր` 6,77%: 

Ջրային տարածքների մեծ մասը՝ 69,5%, զբաղեցնում են 
գետերը,  19,2 %` լճերը, 7,9 %` ջրանցքները, 0,53 %` ջրամբարները 
և 2,87 %` այլ ջրային օբյեկտներ: 

Հատուկ պահպանվող տարածքերի 49,4 % զբաղված են պատ-
մամշակութային օբյեկտների տակ, 6,2%` հանգստի, 0,75 %` առող-
ջարարական, 43,65 %` բնապահպանական և ազգային պարկերի 
տակ: 

Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի օբյեկտների զբաղեց-
րած տարածքների մեծ մասը` 81,74 % զբաղեցրած են տրանս-
պորտի օբյեկտներով, 9,0%` կոմունալ ենթակառույցների, 8,6%` 
էներգետիկայի և միայն 0,66 %` կապի օբյեկտներով: 

Այսպիսով՝ մարզի տարածքի գերիշխող մասն արոտներ են, 
այնուհետև` անտառներ և վարելահողեր: Անբավարար է հատուկ 
պահպանվող տարածքների տեսակարար կշիռը այն դեպքում, երբ 
մարզն ունի բազմաթիվ և բազմապիսի հազվագյուտ բնատարած-
քային համալիրներ, որոնք արժանի են պահպանման` անտառներ, 
սևահողային, լեռնային տափաստաններ, արոտավայրեր, տեսար-
ժան համալիրներ և այլն: Չափազանց քիչ են նաև հանգստյան վայ-
րերը, այնինչ մարզի բարենպաստ կլիմայական պայմանները հնա-
րավորություն են տալիս ստեղծելու բազմաթիվ ռեկրեացիոն հա-
մալիրներ, հատկապես ամառային մանկական ճամբարներ, 
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հանգստավայրեր, սանատորիաներ, տուրիզիմի, սպորտային, 
պատմամշակութային, էթնիկ և այլ խոշոր օբյեկտներ: Մարզի հո-
ղային ֆոնդի զգալի մասը (66,2 %) էկոլոգիապես խոցելի տարածք-
ներ են, քանի որ ինտենսիվորեն օգտագործվում են գյուղատնտե-
սության տարբեր ճյուղերում: Առավել խոցելի են վարելահողերը, 
հատկապես այն վարելահողերը, որոնք գտնվում են 50 և ավելի թե-
քությունների վրա: Աննորմալ է համարվում այն, որ մարզի հողային 
ֆոնդի միայն 0,006% (2402 հա) է հատկացված հատուկ պահպան-
վող տարածքներին, այնինչ միջազգային նորմերով այդպիսի տա-
րածքների մակերեսը պետք է կազմի մոտ 10%: 

Արոտավայրերի և խոտհարքների ընդհանուր մակերեսը մար-
զում հասնում է 180870,2 հա [4, 138]: Դրանք բաշխված են հիմնա-
կանում չորս բիոտիպերում` ալպյան, ենթալպյան գոտիներում, 
գյուղամերձ տարածքներում և անտառների եզրերին ու բացատ-
ներում: Մարզի արոտավայրերը համարվում են ՀՀ ամենից 
հարուստ բնական կերահանդակները, որտեղ բերքատվությունը 
հասնում է 10-14 ց/հա: Գյուղամերձ արոտավայրերում այն 
հասնում է 8-12 ց/հա, իսկ բուսածածկի խախտվածությունը հաս-
նում է 30-40%: Մինչդեռ ամառային արոտավայրերում բուսածած-
կի խախտվածությունը բարձր չէ 15-20%-ից, իսկ ենթալպյան և 
ալպյան գոտիներում այն ավելի ցածր է ընդամենը 10-15%-ից: 
Մերձգյուղական արոտավայրերը 500-1200 մ բարձրության գոտում 
օգտագործվում են նաև ձմռանը, հատկապես մանր եղջերավոր-
ների համար: 

 Վերին գոտու արոտավայրերը վերջին տասնամյակում թույլ 
են ծանրաբեռնված, մինչդեռ մերձգյուղային արոտավայրերն ամե-
նուր եղել են խիստ ծանրաբեռնված: 

  
ԲՏՀ-ների էկոլոգիական գույքագրման ցուցանիշների վերլու-

ծությունը: Մարզի տարածքում գոյություն ունեցող ԲՏՀ-ների գույ-
քագրումն ու բնութագրումն իրականացվել է հետևյալ հիմնական 
մեթոդներով` խոշորամասշտաբ քարտեզագրական նյութերի վեր-
լուծություն, (1:100 000 և 1:50 000), սեփական դաշտային հետազո-
տումներ, կադաստրային ամփոփագրերի ուսումնասիրություն, 
տեղի մասնագետների և բնակչության հարցազրույցներ: 
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Նշված նյութերը մշակելիս հատուկ ուշադրություն է դարձված 
ԲՏՀ-ների քանակական, որակական ցուցանիշներին, էկոլոգիա-
կան վիճակին (խախտվածության, զգայունության, ծանրաբեռնվա-
ծության և այլն), ինչպես նաև տարածքի (օբյեկտի, ԲՏՀ) նպատա-
կային տնտեսական օգտագործման բնույթին [5, 94]: 

Բնատարածքային համալիրների կարգավիճակները լանդ-
շաֆտային պլանավորման համակարգում տրված են երեք խոշոր 
կարգավիճակներով` պահպանել, բարելավել և զարգացնել, 
որոնցով պայմանավորված են ԲՏՀ-ների նպատակային օգտագոր-
ծումը: Պահպանել կարգավիճակին դասվել են այն տարածքները 
(օբյեկտները), որոնք ունեն մեծագույն արժեք և բարձր զգայունու-
թյուն, այստեղ բացառված է տնտեսական գործունեությունը (ար-
գելոցներ, արգելավայրեր): Բարելավել կարգավիճակին դասվել են 
այն տարածքները, որոնք վիճակի խախտվածության պատճառով 
լիարժեք չեն օգտագործվում, սակայն բարելավումներ իրականաց-
նելուց հետո կարելի է դասել սահմանափակ օգտագործման 
տարածքների խմբին (լքված քարհանքներ, պոչամբարներ, 
ջրանցքներ, խախտված հողատարածքներ): Զարգացնել կարգավի-
ճակին դասվել են այն տարածքները, որոնք ունեն բարձր կայու-
նություն: Ցածր կայունության դեպքում տարածքը դասվել է «բարե-
լավել» խմբին (պատմամշակութային, բնության հուշարձաններ, 
հանգստյան վայրեր): 

Յուրաքանչյուր խոշոր կարգավիճակ ունի նաև տարածքների 
ենթախմբեր, որոնք բարելավումից հետո կարելի է դասել օգտա-
գործվող, սահմանափակ օգտագործվող, հատուկ նպատակներով, 
ինտենսիվ կամ էքստենսիվ օգտագործվող տարածքների շարքին: 
Այդպիսի անցողիկ տիպի խմբերն առաջացել են անթրոպոգեն գոր-
ծոնների ուղղակի կամ անուղղակի փոփոխվածության արդյուն-
քում: 
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Աղյուսակ 2. Լոռու մարզի հիմնական բնատարածքային համալիրների 
(ԲՏՀ) ընդհանուր էկոլոգիական վիճակի գույքագրման արդյունքները  

1.  ԲՏՀ տիպերը 

1.
Ա

նթ
րո

պ
ոգ

են
 

ծա
նր

ա
բե

ռն
վա

-
ծո

ւթ
յո

ւն
ը 

2.
խ

ոց
ել

իո
ւթ

յո
ւն

ը 

3.
խ

ա
խ

տ
վա

ծո
ւ-

 
թյ

ու
նը

 

4.
նպ

ա
տ

ա
կա

յի
ն 

օգ
տ

ա
գո

րծ
ու

մը
 

(կ
ա

րգ
ա

վի
ճա

կը
) 

2.  
ԼՈՌՈՒ ԼԱՆԴՇԱՖՏԱ ԷԿՈԼՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ 

(Տաշիրի և Ստեփանավանի տարածաշրջաններ) 

3.  
Վարելահողեր, 
բազմամյա տնկարկներ 

ուժեղ միջակ միջակ 
օգտագործումն 
ինտենսիվացնել 

4.  Գյուղամերձ արոտավայրեր ուժեղ ուժեղ ուժեղ 
օգտագործումը  
սահմանափակել,  
բարելավել 

5.  Ամառային արոտավայրեր թույլ միջակ միջակ 
օգտագործումն 
ինտենսիվացնել 

6.  Խոտհարքներ թույլ թույլ թույլ 
օգտագործումն 
ինտենսիվացնել 

7.  Խոնավ մարգագետիններ,  
ճահճուտներ 

թույլ թույլ թույլ 
օգտագործումը 
սահմանափակել 

8.  Անտառներ, թփուտներ ուժեղ միջակ ուժեղ 
պահպանել, 
բարելավել 

9.  Հանքավայրեր ուժեղ ուժեղ ուժեղ 
օգտագործումն 
ինտենսիվացնել 

10.  Պոչամբարներ թույլ ուժեղ ուժեղ բարելավել 

11.  Սողանքներ թույլ ուժեղ ուժեղ բարելավել 

12.  Սելավատարներ միջակ միջակ միջակ բարելավել 

13.  
Հողատարված 
տարածքներ 

ուժեղ ուժեղ ուժեղ 
բարելավել,  
օգտագործումը 
սահմանափակել 

14.  Կիրճեր, կանյոններ, կոներ  թույլ թույլ թույլ 
պահպանել, 
բարելավել 

15.  Քարացրոններ 1.թույլ 2.թույլ 3.թույլ 4.պահպանել 

16.  Արգելավայրեր թույլ միջակ թույլ 
պահպանել,  
օգտագործումը 
սահմանափակել 
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17.  Հանգստավայրեր միջակ միջակ միջակ 
օգտագործել, 
բարելավել 

18.  Աղբյուրներ ուժեղ ուժեղ ուժեղ 
օգտագործումն 
ինտենսիվացնել 

19.  
Ավտոմայրուղիներ, 
երկաթուղի 

ուժեղ միջակ ուժեղ 
օգտագործումն 
ինտենսիվացնել 

20.  Որսավայրեր միջակ միջակ միջակ 
օգտագործումը 
սահմանափակել 

21.  Հատուկ նշանակության 
տարածքներ 

ուժեղ ուժեղ ուժեղ 
օգտագործումը 
սահմանափակել 

22.  Ջրային օբյեկտներ միջակ միջակ միջակ 
օգտագործել, 
բարելավել 

23.  Պատմամշակու- 
թային օբյեկտներ 

միջակ միջակ միջակ 
պահպանել, 
զարգացնել 

24.  Արտադրական 
ձեռնարկություններ 

ուժեղ միջակ ուժեղ 
օգտագործումն 
ինտենսիվացնել 

25.  Բնակավայրեր ուժեղ ուժեղ ուժեղ 
օգտագործումն 
ինտենսիվացնել 

26.  Խորքային ջրավազաններ թույլ միջակ միջակ 
օգտագործումը 
սահմանափակել 

27.  Տորֆային տարածքներ միջակ միջակ միջակ 
պահպանել, 
օգտագործումը 
սահմանափակել 

28.  Բնության տեսարժան 
վայրեր 

միջակ միջակ միջակ 
պահպանել, 
բարելավել 

 
 Նույն սկզբունքով գնահատված և գույքագրված են մյուս 

երկու` Փամբակի, Թումանյան-Գուգարքի լանդշաֆտաէկոլոգիա-
կան շրջանները, գնահատման արդյունքների հիման վրա 
կազմված է Լոռու մարզի ԲՏՀ-ների նպատակային օգտագործման 
քարտեզը, որը պատկերված է նկար 1-ում: 
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Գրականություն 
1. Լանդշաֆտի եվրոպական կոնվենցիայի իրականացման 

գերակա ուղղությունները, Երևան, 2008, 49 էջ: 
2. Հայաստանի ազգային ատլաս, Երևան, 2007, 232 էջ: 
3. Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը 

թվերով, 2013-2017, վիճակագրական ժողովածու, Երևան, 
2018, 399 էջ:  

4. ՀՀ Լոռու մարզի 2014-2017թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգաց-
ման ծրագիր, Վանաձոր, 2014, 248 էջ: 

5. А. Н. Антипов, А. В. Дроздов, В. В. Кравченко, Ю. М. Семенов,    
О. В. Гагаринова, В. М. Плюснин, Е. Г. Суворов, В. Н. Феодоров, 
Ландшафтное планирование: принципы, методы, европейский 
и российский опыт, Бонн- Москва-Иркутск, 2002, 137 с. 

  
 



– 47 – 

 
Разработка схемы ландшафтного планирования 

Лорийского региона 
Багдасарян Сасун 

Багдасарян Рузанна 
Резюме 

Ключевые слова: земельный фонд, экологическая ситуация, антропо-
генная нагрузка, поврежденность, уязвимость, целевое использование 

Экологическую ситуацию значительной части ПТК Лорийского 
региона можно назвать кризисной, если не будут обеспечены основные 
требования ландшафтного планирования, так как их экологическое состоя-
ние представляет собой крайне тревожную картину: мощная антропо-
генная нагрузка достигает 49, 4 %, мощная уязвимость – 19, 6 %, мощная 
поврежденность – 49, 3 %, интенсивному использованию подлежат 64, 8 %. 
Площадь особо охраняемых территорий в регионе неудовлетворительна 
(всего – 2, 3 %), а количество объектов – ограничено. Их необходимо рас-
ширить за счет выделенных и достойных охраны природных комплексов в 
зонах ценных степных, лесных и горных угодий. 

Разработка схемы ландшафтного планирования в регионе поспособст-
вует улучшению и восстановлению ландшафтов. 
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Development of Lori Region Landscape Planning Scheme 
Baghdasaryan Sasun 

Baghdasaryan Ruzanna 
 

Summary 
Key words: land fund, ecological state, anthropogenic load, infringement, 

vulnerability, targeted use 
The ecological state of a significant part of Lori Region natural territorial 

complexes can be considered critical, if basic landscape planning requirements 
are not provided, as their ecological situation has an alarming portrait: strong 
anthropogenic load reaches 49.4%, strong vulnerability – 19.6%, strong 
infringement – 49.3%, use is intensified 64.8%. The surface of specially 
protected areas in the province is insufficient (just 2.3%) and the number of 
objects is limited. They should be expanded at the expense of the natural 
complexes separated in high-value steppes, forests and mountain pastures. 

The implementation of the landscape planning process in Lori Region will 
promote the improvement and restoration of landscapes. 
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