
Լոռու մարզ, տնտեսություն և
զբոսաշրջություն

Աստղիկ Գևորգյան
3-1 կուրս

Ներածություն
Լոռու մարզի տնտեսությունն և զբոսաշրջությունն ըստ տնտեսության
հիմնական ճյուղերի համեմատաբար հավասարաչափ զարգացած են։
Լոռու մարզի տնտեսության իրական հատվածի գերակա ճյուղերն են
արդյունաբերությունը, գյուղատնտեսությունը և զբոսաշրջությունը:
Մարզի պայմանական ՀՆԱ-ն կազմել է 76,19 մլրդ դրամ (2013թ.),
ընդհանուր արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը` 32246,3 մլն
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դրամ (2004թ.), գյուղատնտեսական արտադրանքի ծավալը` 55,4 մլրդ
դրամ (2004թ.):Մարզի ՀՆԱ-ի աճը հիմնականում գրանցվում է
արդյունաբերության կամ ոլորտի հաշվին։ Բացի այդ, Լոռու բարելավ
աշխարհագրական դիրքը, պատմա-մշակութային հուշարձանների
առատությունը, ճանապարհային զարգացած ցանցը և
բնակլիմայական նպաստավոր պայմանները լավ նախադրյալ են
հանդիսանում զբոսաշրջության ոլորտի զարգացման համար:

Մարզի նկարագրություն

Լոռու մարզի տարածքը կազմում է 3799 կմ²՝ տարածքի մեծությամբ
երրորդը Հայաստանի հանրապետությունում, իսկ բնակչությունով
(235,500 բնակիչ) հինգերորդը։ Մարզի կենտրոնական քաղաքն է
Վանաձորը։ Մարզը գտնվում է հանրապետության հյուսիսում,
սահմանակից է Վրաստանի Հանրապետությանը, արևմուտքից Շիրակի
մարզին, արևելքից Տավուշի մարզին հարավից Կոտայքի և
Արագածոտնի մարզերին։ լոռին կազմավորվել է Գուգարքի,
Թումանյանի, Սպիտակի, Ստեփանավանի և Տաշիրի նախկին
վարչական շրջանների միավորումից։ Մարզի կենտրոնական մասով
անցնում  է Հայաստանի գլխավոր երկաթուղին։ Դրա միջով
հյուսիսային ուղղությամբ անցնում է Թբիլիսի-Երևան երկաթուղու մի
հատվածը, իսկ արևմտյան ուղղությամբ կա Գյումրու միջով ելք դեպի
Թուրքիա և Երևան։ Մարզը բարեկարգ ավտոճանապարհներով
կապվում է հարևան մարզերի և Վրաստանի հետ։ Այլ Լոռու քաղաքներն
են՝ Սպիտակ, Ստեփանավան, Ալավերդի, Տաշիր, Ախթալա, Թումանյան
և Շամլուղ։ Լոռու մարզն ընդգրկում է Դեբեդ գետի ավազանը
ամբողջությամբ և ունի լեռնային ռելիեֆ: Նրա տարածքում են ձգվում
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Ջավախքի, Բազումի, Փամբակի, Գուգարաց, Վիրահայոց, Հալաբի
լեռնաշղթաները: Առանձնանում են Փամբակի, Լոռվա
գոգավորությունները և Լոռվա ձորը:   Լոռու մարզում ծովի
մակերևութից բարձրագույն կետերը Աչքասարի (3196մ) և Թեժ լեռան
(3101մ) գագաթներն են, ամենացածրը` Դեբեդ գետի ստորին հոսանքի
շրջանը` մոտ 380մ:
Մարզն աչքի է ընկնում համեմատաբար խոնավ կլիմայով: Միջին և
բարձրադիր գոտում կլիման բարեխառն լեռնային է, տևական, ցուրտ
ձմեռներով: Ամեն տարի հաստատվում է կայուն
ձնածածկույթ: Ամառները տաք են, համեմատաբար խոնավ: Տարեկան
թափվում են 600-700մմ մթնոլորտային տեղումներ: Նախալեռնային
գոտում կլիման մերձարևադարձային է, չափավոր
շոգ և չորային ամառներով, մեղմ ձմեռներով: Ագրոկլիմայական
տեսակետից ընկած է ինտենսիվ ոռոգման գոտում: Մարզի տարածքով
է հոսում Դեբեդ գետը` Ձորագետ, Մարցագետ և Փամբակ վտակներով:
Հարուստ է նաև հանքային աղբյուրներով: Մարզի տարածքում
տիրապետում են անտառային, լեռնատափաստանային, մերձալպյան
մարգագետինները:
Լոռին գտնվում է պատմական Մեծ Հայքի Գուգարք աշխարհի
տարածքում։ Ընդհանուր բնակչության 97%-ից ավել կազմող հայերից
բացի, Լոռու բնակիչների որոշ մասը իրենց դասում է հետևյալ ազգային
փոքրամասնություններին. ռուսներ՝ 3,882 (1.3%), եզդիներ՝ 793 (0.3%),
հույներ՝ 655 (0.2%), այլ՝ 607։ Ինչպես և այլուր Հայաստանում, Լոռու
մարզի բնակչության գերիշխող մասը իրենց անվանականորեն
համարում են Հայ Առաքելական Եկեղեցու հետևորդներ։
Այնուամենայնիվ մարզում են բնակվում Հոգևոր Քրիստոնեություն
դավանող Մոլոկաններ, ինչպես նաև Կաթոլիկ ֆրանգներ։ Մարզը
բաժանված է 8 քաղաքային և 105 գյուղային համայնքների, որոնք
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տարածքայնորեն ընդգրկված են` Գուգարքի շրջանում, Թումանյանի
շրջանում, Սպիտակի շրջանում  և Ստեփանավանի շրջանում։
Մարզկենտրոն Վանաձոր քաղաքը գտնվում է Հայաստանի հյուսիսային
մասում և մեծությամբ հանրապետության երրորդ քաղաքն է:
Մշտական բնակչության թիվը` 86.2 հազար
մարդ (2013թ հունվարի 1-ի դրությամբ): Հեռավորությունը Երևանից
ավտոմոբիլային ճանապարհով 120 կմ է, երկաթգծով` 224 կմ: Քաղաքը
զբաղեցնում է 2638 հա մակերես, որի
հիմնական մասը ծովի մակերևույթից բարձր է 1353 մ: Քաղաքի միջով
անցնում են Փամբակ, Տանձուտ և Վանաձոր գետերը: Քաղաքն ունի
զարգացած ենթակառուցվածքներ, հանդիսանում է միջպետական
նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների հանգույցային կետ:
Մարզկենտրոնում է կենտրոնացված մեծածախ և մանրածախ
աառևտրի, ինչպես նաև այլ ծառայությունների գերակշիռ 80% մասը:
Վանաձորում է կենտրոնացված նաև մարզի աշխատանքային
ռեսուրսների, տնտեսապես ակտիվ բնակչության կեսից ավելին:
Թումանյանի տարածաշրջանի կենտրոն համարվող Ալավերդի
քաղաքը (2013թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 13 855 մշտական բնակիչ)
գտնվում է Դեբեդ գետի ափին (Երևանից 167 կմ, Վանաձորից` 55 կմ
հեռավորության վրա): Քաղաքը ձևավորվել է պղնձաձուլական
գործարանի կառուցումից հետո: Վերագործարկված պղնձաձուլական
արտադրությունը գործում է նաև այսօր, որի արտադրանքը կազմում է
ՀՀ Լոռու մարզի տնտեսական ցուցանիշների ծանրակշիռ մասը:
Տարածաշրջանով է անցնում և հանրապետություն մտնող երկաթուղին
և Հայաստանը արտաքին աշխարհին կապող հիմնական միջպետական
նշանակության ավտոմայրուղին: Տարածաշրջանի գյուղական
համայնքների կեսից ավելին ունեն մինչև 500 բնակիչ և գտնվում են
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համեմատաբար հեռու տարածաշրջանի կենտրոն Ալավերդի քաղաքից
ու մարզկենտրոն Վանաձորից:
Տաշիրի տարածաշրջանի կենտրոն համարվող Տաշիր քաղաքը
հիմնադրվել է 1834թ., որպես ռուսական աքսորավայր և կոչվել է
Վորոնցովկա, հիմնականում ապրել են ռուսներ: 1991թ. վերանվանվել է
Տաշիր: Քաղաքով է անցնում Երևան-Թբիլիսի միջպետական
նշանակության ավտոճանապարհը: Տաշիր քաղաքը գտնվում է
Երևանից 162, Վանաձոր քաղաքից` 53կմ հեռավորության վրա:
Քաղաքում գործում են կաթի վերամշակմամբ զբաղվող մի քանի
կազմակերպություններ, որոնց արտադրած կաթնամթերքը (պանիր,
կարագ և այլն) լայն սպառում ունի ոչ միայն հանրապետությունում,
այլև հանրապետությունից դուրս: Տարածաշրջանը ընկած է մարզի
հյուսիս-արևմտյան մասում, ամբողջությամբ գտնվում է բարձր
լեռնային գոտում, բնակչության խտությամբ ամենանոսրն է մարզի
տարածաշրջանում:
Սպիտակի տարածաշրջանի կենտրոն համարվող Սպիտակ քաղաքը
գտնվում է Փամբակ գետի ափին, Երևանից 100 կմ, իսկ
մարզկենտրոնից 25 կմ հեռավորության վրա: Զբաղեցնում է 1400 հա
տարածք: Քաղաքով է անցնում Երևան–Թբիլիսի միջպետական
նշանակության ճանապարհն ու երկաթուղին: Քաղաքը մինչև 1988թ.
հանրապետության արդյունաբերական կենտրոններից էր:
Տարածաշրջանում հիմնականում գերակշռում են խոշոր (1000-ից
ավելի բնակիչ ունեցող) գյուղական համայնքները` 20 գյուղական
համայնքից 13-ը: Տարածաշրջանը առավելապես գյուղատնտեսական է,
խորհրդային տարիներին տարածաշրջանի կենտրոն Սպիտակ
քաղաքում գործել են տասնյակից ավելի արտադրական
ձեռնարկություններ, որոնցից 3-ը` խոշոր: Վերելակների գործարան,
Շաքարի գործարան և կարի ֆաբրիկան: Խորհրդային Միության
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փլզումից ու երկրաշարժից հետո վերելակների գործարանն ու շաքարի
գործարանը դադարեցրեցին գործունեությունը, իսկ կարի ֆաբրիկան
աշխատում է ընդհատումներով ու թերբեռնված:
Գուգարքի տարածաշրջանը, ինչպես և մարզի մյուս
տարածաշրջանները, ունի իր առանձնահատկությունները և որպես
հետևանք նաև առանձնահատուկ հիմնախնդիրներ: Տարածաշրջանով
են անցնում միջպետական նշանակության ավտոճանապարհներն ու
երկաթուղին: Տարածաշրջանը բացառապես գյուղական է՝ ըդգրկում է
21 գյուղական համայնք, որոնք կարելի է բաժանել երկու մասի` մի
մասը դրանք այն համայնքներն են, որոնք գտնվում են մարզկենտրոն
Վանաձոր քաղաքին շատ մոտ և մյուս մասը` մնացած համայնքները:
Ընդ որում մարզի համայնքների 43%-ը, կամ 9 գյուղ ունեն 500-ից
պակաս բնակիչ: Տարածաշրջանի գյուղական համայնքները,
համեմատած մարզի այլ տարածաշրջանների հետ,
ամենասակավահողն են՝ մեկ բնակչին ընկնող գյուղատնտեսական
նշանակության հողերի մակերեսով՝ մոտ 2 անգամ պակաս մարզային
միջին ցուցանիշից:
Ստեփանավանի տարածաշրջանի կենտրոն համարվող Ստեփանավան
քաղաքը (2013թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 13086 մշտական բնակիչ),
որը նախկինում հայտնի էր որպես առողջարանային քաղաք,
զբաղեցնում է 1666 հա տարածք, գտնվում է ծովի մակերևույթից 1375
մ. բարձրության վրա: Քաղաքով է անցնում Երևան-Թբիլիսի
միջպետական նշանակության ճանապարհը: Ստեփանավանը գտնվում
է Երևանից 144 կմ, Վանաձորից` 35 կմ հեռավորության վրա: Քաղաքում
գործել են արտադրական մանր ու միջին մի քանի ձեռնարկություններ,
որոնք զբաղվել են սննդի, կահույքի և էլեկտրասարքերի
արտադրությամբ: Այս տարածաշարջանը նույնպես
գյուղատնտեսական է` բնակչության մոտ 54%-ը գյուղաբնակ է, իսկ
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տարածաշրջանի կենտրոն Ստեփանավան քաղաքի բնակչության մի
զգալի մասը նույնպես զբաղված է հիմնականում
գյուղատնտեսությամբ: Տարածաշրջանի գյուղական համայնքների
մոտ 40%-ը կամ 7 համայնք ունեն մինչև 500 բնակիչ: Իր
բնակլիմայական պայմաններով տարածաշրջանը բավականին նման է
Տաշիրի տարածաշրջանին` բնակավայրերը գտնվում են ծովի
մակարդակից 1250 մետր և ավելի բարձրության վրա: Տարածաշրջանի
գյուղական բնակավայրերում, բնակլիմայական պայմանների շնորհիվ
հավասարաչափ զարգացած է հողագործությունը։

Տնտեսության և զբոսաշրջության ամբողջական
նկարագրություն

Ինչպես նշված էլ ներածության մեջ, 2013թ. 1-ին կիսամյակում,
ըստ նախնական պաշտոնական տվյալների հիման վրա
կատարված հաշվարկի, Լոռու մարզի պայմանական Համախառն
Ներքին Արդյունքն կազմել է 76.19 մլրդ դրամ` 266.9 մլն դրամով
պակաս է քան նախորդ տարվա համապատասխան
հաշվարկային ցուցանիշը, կամ կազմել է 2012թ. 1-ին կիսամյակի
նկատմամբ 99.65%: Լոռու մարզի տնտեսության իրական
հատվածի գերակա, առաջնային ոլորտներն են
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արդյունաբերությունը, գյուղատնտեսությունը և
զբոսաշրջությունը:

Տարածաշրջանը հարուստ է օգտակար հանածոներով (պղինձ,
կապար, ոսկի, արծաթ), շինարարական և դեկորատիվ հանքերով
(գրանիտ, բազալտ, ֆելզիք), տուֆի ավազաքարեր): Մինչև 1988թ.
դեկտեմբերյան երկրաշարժը տարածաշրջանում հատկապես
զարգացած և տեխնիկապես զարգացած արդյունաբերություն էր,
ներառյալ և՛ վերամշակումը, և՛ հանքարդյունաբերությունը: 1987
Տարածաշրջանի արդյունաբերության մեջ աշխատում էր ավելի
քան 53 հազար մարդ, իսկ արդյունաբերական արտադրանքի
ծավալը հասավ 1,1 միլիարդ ռուբլու։ Արդյունաբերության
զարգացած ճյուղերն էին՝ լեռնամետալուրգիան, քիմիական,
մեքենաշինությունն ու սարքաշինությունը, թեթև, սննդի,
շինանյութերի, փայտամշակման և այլն: 80-ականներին մարզի
հանրապետության արդյունաբերության մեջ իր ուրույն տեղն
ուներ Վանաձոր քաղաքը, որն իր արտադրական ներուժով
երկրորդն էր հանրապետությունում՝ զիջելով միայն
մայրաքաղաք Երևանին։
Քիմիական արդյունաբերությունը ներկայացված էր երեք
ձեռնարկություններով՝ քիմիական կոմբինատը, քիմիական
մանրաթելերի գործարանը և «Պոլիմեր Սոսին» ԱԷԿ-ը, որոնք
միասին արտադրում էին քաղաքի արտադրանքի 18,7%-ը, այդ
թվում՝ տարեկան 180,6 հազար տոննա հանքային
պարարտանյութ արտադրող քիմիական գործարանը։ տարեկան
2254 տոննա։ 33666 տոննա կալցիումի կարբիդ, 13570 տոննա
մելամին, 45,6 տոննա կորունդ, քիմիական մանրաթելային
գործարան՝ 13556 տոննա քիմիական մանրաթել, 6556 տոննա
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տեքստիլ մանվածք, 7000 տոննա ծխախոտի ֆիլտր, Պոլիմերային
սոսինձ 1946 տոննա տարբեր տեսականիներ։
10 մեքենաշինական և գործիքաշինական ձեռնարկություններ
արտադրել են քաղաքի արտադրանքի 29,5%-ը, այդ թվում այդ
թվում աշխարհի շատ երկրներում հայտնի ճշգրիտ մետաղահատ
հաստոցներ, գազակտրիչ «Գուգարք» և «Օրբիտա» մեքենաներ,
գազաաղեղնային կտրող և զոդող սարքեր տեխնոլոգիական
հոսքագծերի տվիչների ազդանշանների չափող-հսկող
երկրորդային սարքավորումներ, լուսատեխնիկական
սարքավորումներ, ԽՍՀՄ-ի ռազմական արդյունաբերության մեջ
մեծ կիրառում ունեցող «Էլեկտրոն» գործարանի թողարկած
ռադիոտեխնիկական սարքավորումներ ու մեքենաներ:
Թեթև արդյունաբերությունը քաղաքի արտադրանքի ծավալում
մեծ տեսակարար կշիռ ուներ՝ իր 241.9 մլն ռուբլու արտադրանքի
ծավալով: Միայն «Բազում» կարի արտադրական միությունն իր 5
գործարաններով տարեկան արտադրել է 5279 հազար կտոր
տարբեր տեսակի հագուստ։ Քաղաքի այլ ձեռնարկություններ
արտադրում էին տրիկոտաժե մուշտակներ, կոշիկներ, բամբակյա
թել և այլն։

Չնայած վերջին տարիներին մարզի ՀՆԱ-ում
գյուղատնտեսության տեսակարար կշռի նվազմանը, այն
հանդիսանում է մարզի հիմնական տնտեսության ոլորտներից։
Լոռու գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են՝
251,154.6 հա, այդ թվում վարելահողերը՝ 42,075.0 հա (ոռոգելի
9,612.1 հա), բազմամյա տնկարկները՝ (418.0 հա, տնամերձով՝
2,654.0 հա), խոտհարքները՝ 35,155.8 հա, արոտավայրերը՝
145,714.1 հա և այլ հողատեսքեր` 27,791.7 հա: Լոռու մարզի
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ագրոպարենային համակարգը ներառում է 42345 գյուղացիական
տնտեսություն, գյուղատնտեսական, սննդի և ագրոպարենային
վերամշակող արդյունաբերության, առևտրի և սպասարկման 59
ձեռնարկություններ և կազմակերպություններ՝ ալյուր, հաց,
հրուշակեղեն, մակարոնեղեն, միս, կաթնամթերք, պահածոներ,
օղի, գարեջուր, հանքային ջուր, ոչ ալկոհոլային խմիչքների
արտադրություն՝ 166 տնտեսվարող սուբյեկտ՝ անհատ
ձեռնարկատեր, 2 սպանդանոց։ Տարեկան մարզում ցանվում է
շուրջ 14000 հա հացահատիկ, 5000-6000 հա կարտոֆիլ, 1500 հա
բանջարեղեն, 12000 հա բազմամյա և միամյա կերային
մշակաբույսեր,
որոնց միջին եկամտաբերությունը հաճախ ցածր է
հանրապետական միջինից:

Զբոսաշրջության զարգացման համար անհրաժեշտ մի շարք
գործոնների առկայությունը լավ նախապայման են ոլորտի
զարգացման համար։ Լոռու մարզը Հայաստանի տնտեսական
հզոր ներուժ ունեցող մարզերից է։ Աշխարհագրական դիրքը
բարենպաստ է տնտեսության համար, քանի որ Հայաստանի
հիմնական երկաթուղին անցնում է նրա կենտրոնական մասով՝
մայրուղով, որը տանում է դեպի Վրաստանի ծովային
նավահանգիստներ, իսկ արևմուտք՝ Թուրքիայի տարածքով դեպի
Գյումրի։ Զարգացած է քաղաքային զբոսաշրջությունը,
արկածային զբոսաշրջությունը, ագրոտուրիզմը, առողջարանային
զբոսաշրջությունը և էկոտուրիզմը։ Տարածաշրջանն իր
լանդշաֆտով, բնակլիմայական պայմաններով, ավանդույթներով
և իր մշակութային և բնական հուշարձաններով
զբոսաշրջիկներին գրավելու մեծ ներուժ ունի։
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SWOT վերլուծություն

S - Ինչպես նշված էր վերևում, մարզի բարելավ լանդշաֆտը,
կլիման, ավանդույթները, ճանապարհային զարգացած ցանցը և
պատմա-մշակութային հուշարձանների առատությունը իրենից
ներկայացնում է լավ գրավիչ զբոսաշրջիկների համար։ Մարզում
է գտնվում Վանաձորի ջերմաէլեկտրակայանը, Ձորագետի
ջերմաէլեկտրակայանը և Հայաստանի ծանր արդյունաբերության
առաջնեկը՝ Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանը։ Բնական
պայմանների բազմազանությունը նպաստում է մարզի
գյուղատնտեսությանը։ Լոռին վերջի տասնամյակերում
հանդիսանում է որպես տոհմային տավարաբուծության
առաջատար շրջան։ Մարզը նաև աչքի է ընկնում կաթի
արտադրության և պանրայուղագործության մեջ։ Բարենպաստ
ՏԱԴ-ը, բազմազան բնական ռեսուրսները, խոշոր կազմակերպիչ
կենտրոնի առկայությունը նպաստավոր նախադրյալներ են
ստեղծում բազմաճյուղ տնտեսության և զբոսաշրջության
զարգացման ու համաչափ տեղաբաշխման համար։

W - Մարզում կան 30-ից ավելի հյուրանոցներ, որոնք բավարարում
են զբոսաշրջիկների կարիքները, բայց մարզի Հյուրանոցային
օբյեկտներից ոչ մեկը չի ձեռք բերել ՀՀ որակավորման
մակարդակ։ տարածքում բացակայում է քեմփինգային
հյուրանոցներն ու բազաները: Ուրիշ թուլություններն են՝ լոռու
մարզի զբոսաշրջային քարտեզի բացակայությունը, որակյալ
զբոսաշրջային գրքույկի բացակայությունը, հյուրատներում
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ծառայությունների մատուցման ցածր որակ,ոչ մասնագիտական
մոտեցում, համացանցում Հյուրանոցային տնտեսությունների
վերաբերյալ ոչ լիարժեք  և բարձր որակի տեղեկատվության
բացակայություն, մարզի զբոսաշրջային վայրերի մասին
պատմող գովազդի բացակայություն, որոշ Գյուղական
համայնքներում անբարեկարգ ճանապարհներ, մարզի
թանգարանների, պատկերասրահների պասիվ աշխատանք,
հիմնական զբոսաշրջային այցելավայրերի հարակից
տարածքներում ոչ պատշաճ աղբահանման կազմակերպում,
տեսարժան վայրեր տանող ճանապարհային ցուցանակների
բացակայություն։
Գյուղատնտեսությունը ունի ինտենսիվ տեխնոլոգիաների
բացակայություն, սերմերի ցածր որակ, գյուղատնտեսական
տեխնիկայի ֆիզիկական և բարոյական մաշվածություն:  Տարբեր
պատճառներով շրջանառության մեջ չի դրվում շուրջ 8.4 հազ. հա
վարելահող: Գյուղացիական տնտեսությունների մեծ մասը փոքր
չափերի են, արտադրության վարման, մեքենայացված
աշխատանքների ու արտադրվող ապրանքների
իրացման կազմակերպման հետ կապված դժվարությունները,
ապրանքանյութական արժեքների աճող գները հանգեցրել են
նրան, որ դրանք հետզհետե վերածվել են մանր,
բնամթերային տնտեսությունների: Մեկ գյուղացիական
տնտեսությանը բաժին է ընկնում միջինը 0.6 հա վարելահող, 1,0
հա խոտհարք: Մարզի ոռոգման համակարգի տեխնիկական
վիճակը բավարար չէ, քանի որ այսօր մարզի ավելի քան 9600 հա
ոռոգելի հողատարածքներից փաստացի ոռոգվում է
մոտավորապես 2500-3000 հա:



13

Օ - Գյուղատնտեսության արդյունավետությունը բարձրացնելու
համար շատ կարևոր է տեղում վերամշակող ձեռնարկությունների
ստեղծումը։ Առաջարկվում է մարզում ստեղծել.
«Ագրոսպասարկում» միավորումներ, որպեսզի նրանց հագեցնել
անհրաժեշտ գործիքներով և տեխնիկայով, որոնք կարող են
իրականացնել վճարովի ծառայություններ։ Տարածաշրջանում
հիմնել մրգերի և հատապտուղների վերամշակման
արտադրություններ, որտեղ կմթերվեն տարածաշրջանում
արտադրվող էկոլոգիապես մաքուր վայրի հատապտուղները և
այգիներում աճեցված բարձրորակ մրգեր՝ խթանելով ճյուղի
զարգացումը։ Ստեղծել գյուղատնտեսական կենդանիների մորթի
արտադրամասեր և մսի, կաթի, կաշվի, բրդի վերամշակման
ձեռնարկություններ։ Մարզում զբոսաշրջության ակտիվացման
համար տուրօպերատորներին պետք է առաջարկել Լոռում մի
քանի օր տևողությամբ տարաբնույթ զբոսաշրջային երթուղիներ,
այդ թվում նաև տարածաշրջանային, ինչը հնարավորություն
կընձեռնի մարզի ճանապարհների երկայնքով ստեղծել
սպասարկման բազմաթիվ կառուցվածքներ: Մեծ
հնարավորություն կհանդիսանա մարզի զբոսաշրջային B&B
տների ասոցիացիա, որը կնպաստի տուրիստական
ենթակառուցվածքների և ֆերմերային տնտեսությունների
համագործակցության կայացամնն ու ներդաշնակ զարգացմանը:

T - Գրեթե յուրաքանչյուր տարի մարզի
ցանքատարածությունները խիստ տուժում են տարերային
տարբեր աղետներից, ինչպիսիք են՝ կարկտահարությունները,
հորդառատ անձրևները, ջրհեղեղները, փոթորիկները և միշտ չէ, որ
ՀՀ կառավարությունը միջոցներ է ձեռնարկում տարերային
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տարբեր աղետներից տուժածներին օգնելու համար: Թեղուտի
պղնձամոլիբենային հանքավայրը շահագործման է ենթարկվում,
որը կարող է ստեղծել շատ լուրջ բնապահպանական խնդիր։
Մարզի լեռնահանքային, մետալուրգիական և քիմիական
ձեռնարկությունները մեծ չափով պղտոտում են Վանաձոր և
Ալավերդի քաղաքների օդային ավազանները, Փամբակ և Դեբեդ
գետերն ու հարակից անտառային տարածքները։ Լոռու մարզի
հիմնական հարստությունը իր բնություննը, և դրան վնաս
հասցնելը կարող է նաև հանգեցնել մեծ տնտեսական և
զբոսաշրջային խնդիրներին։

Եզրակացություն

Այսքանը ասած, Լոռու մարզի տնտեսությունն ունի շատ դրական, բայց
նաև շատ բացասական կողմեր։ Տարածքը հարուստ է բնական
րեսուրսներով, բայց տեխնիկայի և ուշադրության պակասությունը
հանգեցնում է րեսուրսների շահագործմանը և վատմանը։ Կարևոր է
որպեսզի մենք ուշադրության բերեք այս հիմնախնդիրները և գործենք
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դեպի նրանց լուծմանը, քանի որ մեր անտարբերությունից ՀՀ-ի
տուրիզմը և բնական միջավայրը տուժում է ամեն օր։
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Աղբյուրներ -

fliphtml5.com
Lori.mtad.am
Hy.wikipedia.org
armenia-tour.am

https://fliphtml5.com/fumf/cmlv/basic/190-242
http://lori.mtad.am/files/docs/8708.pdf
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BC%D5%B8%D5%BC%D5%B8%D6%82_%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6
http://armenia-tour.am/location/%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6-2/%D5%AC%D5%B8%D5%BC%D5%B8%D6%82-%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6/

