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ԲԲԲԲՆԱԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐՆԱԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐՆԱԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐՆԱԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՌԻՍԿԵՐԻ ԳԵՐԻ ՌԻՍԿԵՐԻ ԳԵՐԻ ՌԻՍԿԵՐԻ ԳԵՐԻ ՌԻՍԿԵՐԻ     
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՈՒՄԶՈՒՄԶՈՒՄԶՈՒՄ    

    Բաղդասարյան ՍասունԲաղդասարյան ՍասունԲաղդասարյան ՍասունԲաղդասարյան Սասուն        
    ՆալբանդյանՆալբանդյանՆալբանդյանՆալբանդյան    ՀայկանուշՀայկանուշՀայկանուշՀայկանուշ    

Գրիգորյան Անահիտ Գրիգորյան Անահիտ Գրիգորյան Անահիտ Գրիգորյան Անահիտ     
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. Լոռու մարզ, բնաարտադրական համակարգ, 
ռիսկերի գնահատում, բնօգտագործում, շրջակա միջավայր, բարելավում, 
պլանավորում, արդյունավետության ցուցանիշ: 

 
ՆպատակՆպատակՆպատակՆպատակը: ը: ը: ը: Աշխատանքի նպատակն է բացահայտել Լոռու մարզի 

բնաարտադրական համակարգերի ռիսկերը բնօգտագործման տարբեր 
ձևերի ազդեցություններից ելնելով: 

ԱռաջադրվածԱռաջադրվածԱռաջադրվածԱռաջադրված    խնդիրներխնդիրներխնդիրներխնդիրներ: Բացահայտել բնություն-բնակչություն-
տնտեսություն շփման և արտադրության տարբեր ուղղություններում 
առաջացած վտանգները և ռիսկերը: 

ՀետազոտմանՀետազոտմանՀետազոտմանՀետազոտման    մեթոդներըմեթոդներըմեթոդներըմեթոդները: Հետազոտման համար օգտվել ենք Event 
history analysis(EHA) մեթոդից, որը իրենից ներկայացնում է ռիսկերի 
կախվածությունը բնական և արտադրական օբյեկտներում տեղի ունեցող 
իրադարձություններից, որը բնութագրում է ռիսկերի խումբը այդ նույն 
օբյեկտներում [4, 39-46]: 

ԱշխատանքիԱշխատանքիԱշխատանքիԱշխատանքի    բովանդակությունըբովանդակությունըբովանդակությունըբովանդակությունը: Ռիսկերի ծագման հիմնախնդիր-
ներն առնչվում են հասարակության կենսագործունեության բոլոր ոլորտ-
ների հետ: Այն աստիճանաբար դառնում է աշխարհագրության հետազո-
տության կարևոր ուղղություն: Ռիսկերի ձևավորման ինտենսիվությունը 
ավելի է մեծացել հատկապես 21-րդ դարի սկզբին: Այդ տեսակետից Լոռու 
մարզը բացառություն չի կազմում: Ռիսկերի գնահատումը բարդ խնդիր է, 
այն պահանջում է մեծ ծավալի տեղեկատվություն իրավիճակների վեր-
լուծության համար: Այդ հանգամանքին նպաստում են նաև աշխարհա-
գրական դիրքը, հետազոտվող օբյեկտների կառուցվածքը, կիրառվող 
տեխնոլոգիաների բնույթը, շուկայական հարաբերությունների փոփո-
խությունները և այլն: Աշխարհագրության համար կարևոր է վտանգավոր 
երևույթների առաջացման ռիսկերի գնահատումը բնաարտադրական 
համակարգերում, որոնք առաջացել են բնություն-մարդ-տնտեսություն 
շփման շղթայում: Այդ մոտեցումը հնարավորություն է տալիս կատարել 
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Լոռու մարզի տարածքի դիֆերենցում՝ միջոցառումների և նորմատիվնե-
րի համար: Այդ միջոցառումների իրականացումը հնարավորություն կտա 
զարգացնելու Լոռու մարզի տնտեսությունը առանց խոչընդոտների:  
    ՀիմնականՀիմնականՀիմնականՀիմնական    հասկացություններհասկացություններհասկացություններհասկացություններ    ևևևև    մոդելներմոդելներմոդելներմոդելներ: Ռիսկերի գնահատումը կա-
տարել ենք հաշվի առնելով բացասական երևույթների կանխատեսվող 
վնասները` հետևյալ բանաձևով՝ [5,150]. 

RRRR====∑ ÛÜÜ ÝÜ	    
R-ը ռիսկի մեծությունն է, ∑i-ն` բացասական երևույթի հավանակա-

նությունը, Pi-ն `իրադարձությունը, Ui-ն`վնասը: Այդ մոտեցմամբ ստացել 
ենք մարզի տարածքում տեղի ունեցող բացասական երևույթների կան-
խատեսվող վտանգների ռիսկերը և մարզի տարածքում առանձնացվել են 
ռիսկերի գնահատման մեծության դիֆերենցված տարածքներ: 

Տարածքի առանձնահատկությունները, բացասական երևութները, 
իրադարձությունները ու վնասները պատկերված են աղյուսակ 1-ում: 
        
ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    1. 1. 1. 1. ԼոռուԼոռուԼոռուԼոռու    մարզիմարզիմարզիմարզի    բնականբնականբնականբնական երևույթներիերևույթներիերևույթներիերևույթների    ռիսկերիռիսկերիռիսկերիռիսկերի    առանձնաառանձնաառանձնաառանձնահատհատհատհատկուկուկուկու----
թյունթյունթյունթյուններըներըներըները 
N ՏարածքՏարածքՏարածքՏարածք    Բացասական Բացասական Բացասական Բացասական 

երևույթներերևույթներերևույթներերևույթներ    
ԻրադարձուԻրադարձուԻրադարձուԻրադարձություններթյուններթյուններթյուններ    ՎնասներՎնասներՎնասներՎնասներ    

1. Լոռու մարզ  Երկրաշարժ Ռելիեֆի նոր ձևերի 
ստեղծում, շենքերի 
փլուզում, քառաթափ-
վածքներ 

Մարդկային և ֆինանս. 
կորուստներ 

2. Լոռու մարզ  Սելավներ Հողի էրոզիայի 
ավելացում 

Հողերի քայքայում 

3. Լոռու մարզ  Հրդեհներ  Անտառների 
ոչնչացում 

Օրգանական աշխարհի 
վերացում 

4. Վահագնա-
ձոր 

Ճահճացում Տվյալ տարածքի 
գերխոնավեցում 

Տեղամասը դուրս է գա-
լիս պիտանի հողերի 
շարքից 

5. Տաշիր Ցրտահարություն   
6. Լոռու մարզ Կայծակ, 

կարկուտ 
Բերքի ոչնչացում Մարդկային զոհեր 

7. Լոռու մարզ Երաշտ Հողի մակերևույթային 
շերտի խոնավության 
կտրուկ նվազում 

Չորացում, աղակալում, 
դեգրադացիա 

8. Լոռու մարզ Անապատացում Ոչ պիտանի հողա-
հանդակների 
առաջացում 

Օրգանական աշխարհի 
ոչնչացում 
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ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    2. 2. 2. 2. ԼոռուԼոռուԼոռուԼոռու    մարզիմարզիմարզիմարզի    տարածքիտարածքիտարածքիտարածքի    անթրոպոգենանթրոպոգենանթրոպոգենանթրոպոգեն    երևույթներիերևույթներիերևույթներիերևույթների    ռիսկերիռիսկերիռիսկերիռիսկերի    
առանձնահատկություններըառանձնահատկություններըառանձնահատկություններըառանձնահատկությունները    
1.  Լոռու մարզ Հանքերի 

շահագործում 
Անտառների վերացում, 
օդի աղտոտում 
թունավոր նյութերով,  

Աերոզոլների, մեծ թվով 
հիվանդությունների 
առաջացում 

2. Լոռու մարզ Ապօրինի 
անտառահատում
ներ, հրդեհներ 
մարդու կողմից 

Տվյալ տարածքի 
անապատացում կամ 
ճահճացում 

Օդում թթվածնի 
պարունակության 
նվազեցում 

3. Լոռու մարզ 
 

Գերարածեցում Էրոզիայի մեծացում Բերքատվության անկում 

4. Լոռու մարզ Հեղերի հերկում 
ոչ ճիշտ ուղղու-
թյամբ 

Էրոզիայի ավելացում Հողի բերրիության 
անկում 

 
Աղյուսակ 1-ը և 2-ը, որոնք կազմված են ըստ մեր հետազոտություն-

ների, ցույց են տալիս մարզի տարբեր տարածաշրջաններում տեղի ունե-
ցող բնական ու հասարակական երևույթներով պայմանավորված բացա-
սական երևույթները: Բնական բացասական երևույթներից ամենավտան-
գավորը և ամենաընդարձակ մակերեսը ընդգրկողը երկրաշարժերն են: 
Երկրաշարժերը հանգեցնում ռելիեֆի նոր ձևերի ստեղծման, քարաթափ-
ման, սողանքների և փլուզումների, շենքերի փլուզման և մարդկային զո-
հերի լուրջ պատճառ են դառնում: Հաշվի առնելով դրանց վտանգը, առա-
ջարկում ենք շենքերի կառուցման և բնակավայրերի կառուցապատման 
աշխատանքներում հաշվի առնել հատկապես ստորերկրյա ջրավազան-
ների տեղադիրքը, հողաշերտերի դասավորվածությունը, ինչպես նաև 
շենքերի կառուցումը կատարել սեյսմակայուն ճարտարապետությամբ: 
Մարզի տարածքում իր վտանգավորությամբ և ուժգնությամբ 2-րդ տեղը 
զբաղեցնում են սելավները: Սելավների առաջացումը նույնպես պայմա-
նավորված է Լոռու մարզի ռելիեֆի առանձնահատկություններով, հատ-
կապես մեծ թեքությունների ու հորդառատ անձրևների պատճառով: Այդ 
պրոցեսները ավելի ինտենսիվ բնույթ է կրում հատկապես այն տարածք-
ներում, որտեղ տեղի են ունենում լայնամասշտաբ անտառահատումներ: 
Լոռու մարզում սելավային հոսքերն առաջանում են Բազումի և Փամբակ 
լեռնաշղթաների հարավային, Լալվար ու Լեջան լեռների հարավային և 
արևմտյան լանջերի ձորակներում: Ընդհանուր առմամբ Դեբետ գետի 
առավելագույն ջրի ծախս նկատվում է 8-10 տարի պարբերությամբ և 
աղետալի հետևանքներ են ունենում: Սելավային երևույթները զարգացած 
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են գրեթե ամենուրեք՝ Փամբակի, Ձորագետի և բուն Դեբեդի ավա
րում՝ հիմնականում 1800-2800 մ բացարձակ բարձրություններում: Այդ 
գոտում սելավների մեծացմանը նպաստում են վերջին տասնամ
կատարված մեծածավալ անտառահատումները: Սելավային օջախների 
առաջացմանը և զարգացմանը նպաստում են նաև մարզում լեռ
քային արդյունաբերության և գյուղատնտեսության անկազմակերպ խա
տանքները [6]: 

Լոռու մարզում հատկապես մեծ տարածում են ստացել 
Սողանքների տեղաբաշխումը մարզի տարածքում բացահայտելու
տակով կատարել ենք այդ վտանգավոր երևույթների քարտեզագրում
որտեղ դրանց ուժգնությունը ցույց է տրված համապատասխան գունային 
ֆոնով: Ուժեղ վտանգավոր երևույթները` կապույտ գույնով, մի
միր, թույլ` նարնջագույն գույներով: Այն պատկերված է նկար
զում: 

 
ՆկարՆկարՆկարՆկար1. 1. 1. 1. ԼոռուԼոռուԼոռուԼոռու    մարզիմարզիմարզիմարզի    սողանքներիսողանքներիսողանքներիսողանքների    տարածականտարածականտարածականտարածական    տեղաբաշխումըտեղաբաշխումըտեղաբաշխումըտեղաբաշխումը

են գրեթե ամենուրեք՝ Փամբակի, Ձորագետի և բուն Դեբեդի ավազաննե-
մ բացարձակ բարձրություններում: Այդ 

տում սելավների մեծացմանը նպաստում են վերջին տասնամյակներին 
տարված մեծածավալ անտառահատումները: Սելավային օջախների 
ջացմանը և զարգացմանը նպաստում են նաև մարզում լեռնահան-

յան անկազմակերպ խա-

են ստացել սողանքները: 
բացահայտելու նպա-

քարտեզագրում, 
համապատասխան գունային 

գույնով, միջին` կար-
նկար 1-ի քարտե-

 
տեղաբաշխումըտեղաբաշխումըտեղաբաշխումըտեղաբաշխումը    [3, 232][3, 232][3, 232][3, 232]    
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Լոռու մարզում սողանքային երևույթների ազդեցության տակ է 
գտնվում մոտ 1900 հա տարածք: Սողանքները մարզի այն վայրերում են, 
որտեղ կան զառիկող 19 աստիճան և ավելի թեքության լանջեր: Դրդա-
պատճառներն են՝ հոսող ջրերը, ապարների հողմահարումը կամ տեղում-
ներից և գետնաջրերից առաջացած գերխոնավացումը, ինչպես նաև երկ-
րաշարժերը, մարդու տնտեսական գործունեությունը՝ երբ հաշվի չի առն-
վում տեղանքի երկրաբանական պայմանները, անտառահատումը [1, 102]:  

 ՎանաձորՎանաձորՎանաձորՎանաձոր քաղաքի հարավային կողմում, Փամբակ լեռնաշղթայի 
հյուսիսային լանջին առկա են սողանքավտանգ տեղամասեր, որոնք 
ձգվում են քաղաքի ամբողջ երկայնքով մեկ:  

ԿաճաճկուտԿաճաճկուտԿաճաճկուտԿաճաճկուտ գյուղի սողանքավտանգ տարածքը ներկայացված է 
երկու սողանքային լեզվակներով ու զբաղեցնում է մոտ 450 հա մակերես, 
ընդ որում մեծ մասը ընդգրկում է անմիջականորեն գյուղի տարածքը: 

    ՕձունՕձունՕձունՕձուն գյուղի սողանքային տեղամասը զբաղեցում է Դեբեդ գետի 
ձախ ափին՝ Օձունի սարահարթի արևելյան եզրից մինչև գետի ողողա-
հունն ընկած լանջի հատվածը: Սողանքային մարմնի երկրաչափական 
բնութագրիչներն են ՝ երկարությունը 300մ, լայնությունը 250 մ, մակերեսը 
մոտ 70 հա, սողանքային մակերեսի միջին թեքությունը մոտ 30-35 աստի-
ճան: Այդ զանգվածում նկատվում են նոր տեղաշարժեր, որոնք կարող են 
փլուզել սողանքի ճակատային մասով անցնող ավտոմայրուղին և երկաթ-
գիծը:  

ԴսեղԴսեղԴսեղԴսեղ: Համայնքի Վանաձոր-Ալավերդի ավտոմայրուղու 30-րդ կմ-ի 
հյուսիսային հատվածում՝ 300մ հեռավորությամ վրա, Դսեղ համայնքի 
հարավային մասում է գտնվում 500մ երկարությամբ և 50մ լայնությամբ 
սողանքային գոտի [ 6 ]:  

Քարաթափումներ և փլուզումներ: Քարաթափումերի, փլուզումների, 
նստվածքային երևույթների առաջացումը հիմնականում կապված են 
երկրաբանական էկզոգեն և էնդոգեն պրոցեսների հետ, հատկապես 
մթնոլորտային տեղումները մեծ ազդեցություն ունեն, նաև գետերը, մա-
կերևութային ջրային պրոցեսները, քամիները, անտառահատումները, 
երկրակեղևի տեկտոնիկ շարժումները, անթրոպոգեն գործընթացները 
կարևոր դեր են խաղում սողանք առաջացման պրոցեսներում:  Փամբակ 
համայնքի Վանաձոր-Ալավերդի ավտոմայրուղու 6-րդ կմ-ի՝ 50մ-ի հատ-
վածն անցնում է մեծ զառիթափ լանջի տակով, որտեղ սողանքների և սե-
լավաջրերի հետևանքով քարաթափումներ են առաջացնում՝ նպաստելով 
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մայրուղու տակ գտնվող խոշոր քարաբեկորների շարժմանը, դրանք լուրջ 
վտանգ են ներկայացնում գետի հովտի շինությունների և բնակչության 
համար: Օձուն-Ալավերդի ավտոճանապարհի ժայռաբեկորների ճեղքերը 
իրարից հեռացել են և վտանգ են ներկայացնում ճանապարհի երթևեկու-
թյանը: Առավել վտանգավոր հատվածը գտնվում է Վանաձոր-Ալավերդի 
մայրուղուց դեպի Օձուն գյուղ բարձրացող ոլորապտույտ ճանապարհի 
վերջում, որտեղ կան տարբեր չափսերի ժայռաբեկորներ, այդ ժայռերը 
ճեղքերով առանձնացված են հիմնական ժայռերից: Վտանգավոր ազդե-
ցության գոտում է գտնվում Վանաձոր-Ալավերդի միջպետական ավտո-
ճանապարհը: 

Լոռու մարզում էկոլոգիական վտանգավորությամբ աչքի ընկնող 
տնտեսական նշանակություն օբյեկտներն են՝ հատկապես հանքաարդյու-
նաբերությունը: Լոռու մարզի տարածքում հանքաարդյունահանման 
իրականացման իրավունք ունի 35 կազմակերպություն, որոնցից 5-ը իրա-
կանացնում են մետաղներային հանքավայրերի շահագործում: Հիմնակա-
նում այդ հանքավայրերը գտնվում են գետերի հարակից շրջաններում և 
թափոնների արտանետումները մեծամասամբ կատարվում են գետերի 
մեջ: Գետերում ավելանում է թունավոր նյութերի քանակը, օրինակ ` 
Շնող գետի ջրերում ավելացել են մանգանի, ցինկի, նիկելի քանակը, գե-
րազանցելով սահմանային թույլատրելի խտությունը մոտ 10 անգամ: Այդ 
աղտոտված ջրերով մարդիկ ոռոգում են իրենց այգիները և ցանքատարա-
ծություննրերը, հետևաբար այդ թունավոր նյութերը մարդու օրգանիզմ են 
թափանցում ոչ միայն օդի, այլ նաև ջրի ու սննդի միջոցով, ինչն էլ բերում 
է տարբեր հիվանդությունների առաջացման, օրինակ` մոլիբդենը առկա-
յությունը մարդու օրգանիզմում արգելակում է սաղմի ոսկորների ձևավո-
րումը: Նպաստում է նաև նյարդային, լյարդի, երիկամների, թոքերի, 
ատամների և սրտանոթային հիվանդությունների առաջացմանը: Ծծում-
բը մուտագեն է, բերում է հողերի բերրիության անկման: Ցինկը մարդու 
մոտ առաջացնում է չոր հազ, սրտխառնոց, անքնություն, շնչուղիների և 
թոքերի հիվանդություններ: Վտանգ կա նաև, որ թունավոր նյութերը թա-
փանցեն ստորգետնյա ջրերի մեջ: Մարզի որոշ հանքավայրերի թափոն-
ներ պարունակում են նաև ռադիոակտիվ նյութեր, որոնք կարող են դառ-
նալ ռադիոակտիվ ճառագայթման պատճառ, դրան են նպաստում նաև 
հանքերի բաց շահագործումը, որի հետևանքով մթնոլորտ են արտանետ-
վում ռադիոակտիվ նյութերի փոշին [7]: 



– 60 – 

Էկոլոգիական հիմնախնդիրներից են՝ հանքերի շահագործման 
հետևանքով կատարվող անտառահատումները, որն էլ նպաստում է օր
գանական աշխարհի ոչնչացմանը, օրինակ Թեղուտի տարածքում կա 6 
բուսական և 26 կենդանական տեսակներ, որոնք ընդգրկված են Կարմիր 
գրքում, դա լուրջ ահազանգ է օրգանական աշխարհի ոչնչացման վե
բերյալ: Անկանոն հատումների հետևանքով անտառները կորցնում են 
իրենց կլիմայակարգավորիչ, հակաէրոզիոն, ջրակարգավորիչ նշա
թյունը: Այն հանգեցնում է հողերի դեգրադացիայի, որի արդյունքում ժա
մանակի ընթացքում հողերը կորցնում են իրենց բերրիությունը և աս
ճանաբար վերածվում անապատի [2, 248]:  

Այդ ամենից կարելի է եզրակացնել, որ նշված էկոլոգիական խնդիր
ները լուրջ վնաս են հասցնում մարզի բնակչության առողջությանը և 
շրջակա միջավայրին, մեծացնելով այդ տարածաշրջան
թյան անվտանգ ու կայուն զարգացաման խաթարման ռիսկը:

 

ՆկարՆկարՆկարՆկար    2. 2. 2. 2. Արմանիսի ոսկուԱրմանիսի ոսկուԱրմանիսի ոսկուԱրմանիսի ոսկու----բազմամետաղների հանքավայրբազմամետաղների հանքավայրբազմամետաղների հանքավայրբազմամետաղների հանքավայրիիիի    պոչամբարպոչամբարպոչամբարպոչամբար

 

Էկոլոգիական հիմնախնդիրներից են՝ հանքերի շահագործման 
քով կատարվող անտառահատումները, որն էլ նպաստում է օր-

նական աշխարհի ոչնչացմանը, օրինակ Թեղուտի տարածքում կա 6 
սական և 26 կենդանական տեսակներ, որոնք ընդգրկված են Կարմիր 

գրքում, դա լուրջ ահազանգ է օրգանական աշխարհի ոչնչացման վերա-
յալ: Անկանոն հատումների հետևանքով անտառները կորցնում են 

ավորիչ, հակաէրոզիոն, ջրակարգավորիչ նշանակու-
նը: Այն հանգեցնում է հողերի դեգրադացիայի, որի արդյունքում ժա-
նակի ընթացքում հողերը կորցնում են իրենց բերրիությունը և աստի-

էկոլոգիական խնդիր-
մարզի բնակչության առողջությանը և 

կա միջավայրին, մեծացնելով այդ տարածաշրջանի հասարակու-
թյան անվտանգ ու կայուն զարգացաման խաթարման ռիսկը: 

  
պոչամբարպոչամբարպոչամբարպոչամբար 
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ОЦЕНКА РИСКОВ ПРИРОДОЦЕНКА РИСКОВ ПРИРОДОЦЕНКА РИСКОВ ПРИРОДОЦЕНКА РИСКОВ ПРИРОДНОНОНОНО----ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ    
В ЛОРИЙСКОЙ ОБЛАСТИВ ЛОРИЙСКОЙ ОБЛАСТИВ ЛОРИЙСКОЙ ОБЛАСТИВ ЛОРИЙСКОЙ ОБЛАСТИ    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Багдасарян СасунБагдасарян СасунБагдасарян СасунБагдасарян Сасун    
Налбандян АйканушНалбандян АйканушНалбандян АйканушНалбандян Айкануш    

Григорян АнаитГригорян АнаитГригорян АнаитГригорян Анаит    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: Лорийская область, природно-промышленная 
система, оценка рисков, природопользование, окружающая среда, улучше-
ние, планирование, показатель эффективности. 

Резюмируя работу, мы пришли к выводу, что на терретории Лорийс-
кой области риски природно-промышленных систем достигли высокого 
уровня. Особенно в конце 20-начале 21 вв. на терретории области наблю-
дались различные процессы, способствующие увелечению рисков при-
родно-промышленных систем, которые стимулировали интенсивность 
естественных и общественных процессов. Результаты выполненных иссле-
дований позволют выявить естественные процессы активизации рисков на 
терретории области, среди которых особое значение приобретают земле-
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трясения, оползни, ливни, град, интенсивная эксплуатация месторожде-
ний, вырубка лесов, сверхэксплуатация ландшафтов, впрочем, каждая из 
них по-своему влияет на процесс увеличения рисков. 

Результаты исследования могут стать основой для планирования и 
создания эффективных проектов и программ по управлению ландшафтами 
и терреториями области. Проведение соотвествующих мероприятий будет 
способствовать снижению рисков природно-промышленных систем и про-
филактике последующих опасных процессов.  

 
    
    

THE ESTIMATION OF THTHE ESTIMATION OF THTHE ESTIMATION OF THTHE ESTIMATION OF THE RISKS OF THE NATURE RISKS OF THE NATURE RISKS OF THE NATURE RISKS OF THE NATURALALALAL    
PRODUCTIVE SYSTEMS IPRODUCTIVE SYSTEMS IPRODUCTIVE SYSTEMS IPRODUCTIVE SYSTEMS IN LORI REGIONN LORI REGIONN LORI REGIONN LORI REGION    

                  
Baghdasaryan Sasun Baghdasaryan Sasun Baghdasaryan Sasun Baghdasaryan Sasun     

Nalbandyan Haykanush Nalbandyan Haykanush Nalbandyan Haykanush Nalbandyan Haykanush     
Grigoryan AnahitGrigoryan AnahitGrigoryan AnahitGrigoryan Anahit    

SummarySummarySummarySummary    
Key wordsKey wordsKey wordsKey words: Lori region, natural productive system, estimation of the risks, 

use of resources, environment, improvement, planning, efficiency indicator. 
Summing up the work, we came to the conclusion that the risks of natural 

productive systems of Lori region have got large degrees. Diverse processes have 
been noticed contributing to the increase of the risks of the natural productive 
system in the territory of the region, especially at the 21th centuries, which 
have stimulated the intensity of the natural and social processes. The results of 
the investigations have enabled to reveal the activating natural processes of the 
risks of the region, from which especially have outstanding importance: the 
earthquakes, the landslides, the hail, the intensive exploitation of the mines, the 
deforestation, the overexploitation of the landscapes, however, each of them 
affects the process of the increasing of the risks differently. 

The results of the investigation will serve as a basis for the forming the 
effective projects, programs of the planning managing of the regions landscapes 
and territories: 

 The application of the risks events will promote the reduction of the risks 
of the natural productive systems and prevention of the further dangerous 
processes.  
 
  


