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Աշխատանքի ընդհանուր բնութագիրը 
 

 

Թեմայի արդիականությունը: Վերջին հարյուրամյակում մարդու գործունեության արդ-
յունքում տեղի են ունենում էկոհամակարգերի արագ և ինտենսիվ փոփոխություններ: Այս 
հանգամանքի հետ կապված գնալով ավելի մեծ անհանգստություն են պատճառում օրգա-
նիզմի և շրջակա միջավայրի փոխազդեցության հարցերը, որոնց պատճառահետևանքային 
բնույթի բացահայտմանն ուղղված խնդրիների համալիր լուծումն այսօր գերակա խնդիր է:  

Շրջակա միջավայրի բնական գործոններից կարևորագույնը կլիման է: Մարդու առող-
ջության վրա կլիմայի ազդեցության խնդիրն արդիական է և գտնվում է տարբեր գիտական 
բնագավառների հետազոտողների ուշադրության կենտրոնում (Русанов В.И., 1981; Деряпа 
Н.Р., 1998; Марченко Ю.Ю., 1998; Овчарова В.Ф., 1988; Исаев А.А., 2001; Xаснулин В.И., 2005; 
Ревич Б.А., 2009; Андреев С.С., 2010; Бойцов С.А. и др., 2013; Vandentorren S. et al., 2006; Hajat 
S. et al., 2006 ; Berry H. et al., 2010; Lin YK et al., 2013; Zhang K et al., 2014): 

Երկրագնդի բնակչության թվաքանակի ավելացման պայմաններում և մարդկանց տնտե-
սական գործունեության արդյունքում մթնոլորտ արտանետվող ջերմոցային գազերի ավելա-
ցումը կլիմայի գլոբալ փոփոխության պատճառ են (ВПИК, 2011): Նման փոփոխությունների 
պատճառով բարձրանում է ծովերի մակարդակը, հալչում են սառույցները, փոխվում է 
մթնոլորտային տեղումների բնույթը, առավել հաճախակի և ինտենսիվ են դառնում արտա-
կարգ եղանակային երևույթները, դիտվում է նաև մշտական սառցապատ տարածքների 
տաքացում և բարձր լեռնային գոտիներում ձնհալի ակտիվացում (IPCC, 2013):  

Կլիմայի փոփոխությունը ոչ միայն էկոլոգիական, այլ նաև առողջապահական խնդիր է: 
Երկրագնդի բիոֆիզիկական համակարգում վերը նշված տեղաշարժերը կարող են անբա-
րենպաստ ազդեցություն թողնել բնակչության առողջության վրա և պատճառ դառնալ մի 
շարք հիվանդությունների ավելացմանը (Costello et al., 2009; IWGCCH, 2010): Բնակչության 
առողջության վրա կլիմայի փոփոխության բացասական ազդեցության ուժգնացումը 21-րդ 
դարի ընթացքում ակնկալվում է աշխարհի շատ տարածաշրջաններում (IPCC, 2014): Այդ 
ազդեցությունը պայմանավորված է մի կողմից անոմալ բարձր և ցածր ջերմաստիճանային 
օրերի, ջրհեղեղների, փոթորիկների դեպքերի ավելացմամբ, մյուս կողմից՝ էկոլոգիական և 
սոցիալ տնտեսական փոփոխություններով:  

Կլիմայական անբարենպաստ փոփոխությունների մեղմման նպատակով խիստ կա-
րևորվում է լայնածավալ գիտական հետազոտությունների իրականացումը, որոնք ուղղված 
կլինեն մարդու օրգանիզմի, ինչպես նաև բնակչության հիվանդացության և մահացության 
ցուցանիշների վրա նշված տեղաշարժերի ազդեցության բացահայտմանը և կանխարգելիչ 
ադապտիվ միջոցառումների մշակմանը (IWGCCH, 2010): Այս հարցերի ուսումնասիրման 
արդիականությունը բխում է նաև մի շարք միջազգային կազմակերպությունների (Համաշ-
խարհային օդերևույթաբանական կազմակերպություն` WMO, Միացյալ ազգերի կազմակեր-
պության շրջակա միջավայրի ծրագիր` UNEP, Առողջապահության համաշխարհային կազ-
մակերպություն` WHO) ծրագրերում ներկայացված այն կարևորագույն խնդիրներից, որոնք 
վերաբերվում են տարբեր գիտական բնագավառներում կատարվող հետազոտությունների 
երկարաժամկետ միասնական ծրագրերի կազմմանը` ուղղված մարդու առողջության վրա 
կլիմայական անբարենպաստ փոփոխությունների ազդեցության կանխարգելմանը և ադապ-
տացիայի հիմնահարցերի ուսումնասիրմանը: 

Ըստ կլիմայի փոփոխության մասին մասին 2-րդ ազգային հաղորդագրության (2010) Հա-
յաստանը լինելով չորային կլիմայական պայմաններով լեռնային երկիր իր ամբողջ տարած-
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քով խոցելի է կլիմայի գլոբալ փոփոխության նկատմամբ: Սակայն, չնայած խնդրի արդիակա-
նությանը և գործնական նշանակությանը, ՀՀ-ում բնակչության առողջության վրա կլիմայի 
փոփոխության ազդեցության վերաբերյալ հետազոտությունները բացակայում են:  

Կենսոլորտի մյուս կարևոր գործոնը` ջուրը օրգանական աշխարհի համար ունի կարևո-
րագույն նշանակություն: Ջրի դերը նշանակալի է և' վարակիչ և' ոչ վարակիչ հիվանդություն-
ների տարածման գործում: Խմելու ջրի բնական քիմիական ցուցանիշներից` բնակչության 
հիվանդացության և մահացության վրա ունեցած ազդեցության առումով, առանձնանում են 
ջրի կոշտությունը, կալցիումի և մագնեզիումի մակարդակները: Ըստ գիտական հետազոտու-
թյունների, փափուկ ջուրն անբարենպաստ ազդեցություն է թողնում սիրտանոթային համա-
կարգի հիվանդությունների ընթացքի վրա` հանգեցնելով մահացության բարձրացմանը, իսկ 
կոշտ ջրի որոշ բաղադրիչներ, ընդհակառակը, նշված հիվանդությունների վրա թողնում են 
պաշտպանական ազդեցություն (Teitge JE, 1990; Rubenowitz E. et al., 2000; Marque S et al., 2003; 
Nerbrand C. et al., 2003; Kousa A et al., 2004): Այդպիսի հատկություններն, առաջին հերթին, 
վերագրում են մագնեզիումին: 2011թ.-ի իր ուղեցույցում ԱՀԿ-ն եզրահանգում է. «չնայած 
սիրտանոթային մահացության դեպքում խմելու ջրի մագնեզիումի կամ կոշտության պաշտ-
պանական էֆեկտի վերաբերյալ էպիդեմիոլոգիական հետազոտությունների ապացույցների 
առկայությանը, այդ տվյալները դեռևս վիճաբանվում են, ուստի հետազոտություններն այս 
ուղղությամբ պետք է շարունակվեն» (WHO, 2011): Առանձնահատուկ խնդիր է նաև խմելու 
ջրում ֆտորի (ֆտորիդներ) պարունակությունը, քանի որ այն հնարավոր անփոխարինելի 
միակ միկրոէլեմենտն է, որն օրգանիզմ է անցնում հիմնականում խմելու ջրով: 

Մարդու կյանքի պայմանների և առողջության վրա որոշակի ազդեցություն թողնող 
շրջակա միջավայրի մյուս կարևոր բաղադրիչը հողն է, որում կենսաերկրաքիմիական առու-
մով առանձնահատուկ հետաքրքրություն են ներկայացնում միկրոէլեմենտները: Այս տար-
րերը, գտնվելով օրգանիզմում հետքային քանակներով, շատ կարևոր դերակատարում ունեն 
հիմնական կենսական ֆունկցիաների կարգավորման հարցերում և բոլոր այն դեպքերում, 
երբ սննդի և ջրի միջոցով դրանք օրգանիզմ են ներմուծվում անբավարար քանակներով կա-
րող են առողջական լուրջ խնդիրների պատճառ դառնալ (Roussel A.M., 2000; Tan J et al., 2002; 
Dissanayake C, 2005; Fordyce F., 2005; Alloway BJ, 2009; Steinnes E., 2009, 2010; Weeks BS et al., 
2012):  

ՀՀ 2014-2025թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագրում նշվում է, որ 
խիստ մտահոգիչ են ոչ վարակիչ հիվանդություններով (մասնավորապես՝ արյան շրջանառու-
թյան համակարգի հիվանդություններ) հիվանդացության և այդ պատճառներով մահացութ-
յան բավական բարձր մակարդակները (ՀՀ 2014-2025թթ. հեռանկարային զարգացման 
ռազմավարական ծրագիր, 2014)։ Այդ ռազմավարական ծրագրում առողջապահությանը վե-
րաբերվող բաժնում հատուկ շեշտադրվում է հիվանդությունների կանխարգելմանը, վաղ ախ-
տորոշմանն ու բուժմանն ուղղված միջոցառումների կարևորությունը: Մասնավորապես ոչ 
վարակիչ հիվանդություններով հիվանդացության և այդ պատճառներով մահացության 
ձևավորված բացասական միտումների շրջադարձման կարևոր նախապայման կարող են լի-
նել համապարփակ հետազոտությունների արդյունքում ռիսկի գործոնների հնարավորինս 
ամբողջական վերլուծությունը և անհրաժեշտության դեպքում, համապատասխան ուղղու-
թյուններով ծրագրերի մշակումն ու իրականացումը:  

Աշխատանքի նպատակը և խնդիրները: Հայաստանում միջավայրային բնական գործոն-
ների և բնակչության առողջության վրա դրանց ունեցած ազդեցության գնահատման արդյուն-
քում բացահայտել բժշկաէկոլոգիական հիմնահարցերը և մշակել ազգաբնակչության առող-
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ջության պահպանմանն ու ամրապնդմանն ուղղված կանխարգելիչ միջոցառումների հա-
մալիր: 

Նպատակին հասնելու համար առաջ են քաշվել հետևյալ խնդիրները`  
1. Ուսումնասիրել ՀՀ տարածքում կլիմայագոյացման և կլիմայական գործոնների առանձ-

նահատկությունները և բնակչության առողջության վրա կլիմայի ազդեցության տեսան-
կյունից առանձնացնել կլիմայական գոտիներ, ինչպես նաև իրականացնել դրանց 
բժշկաշխարհագրական ու բժշկաէկոլոգիական գնահատում:  

2. Կլիմայական երկարամյա դիտարկումների արդյունքների հիման վրա առանձնացնել և 
տալ եղանակային կտրուկ փոփոխությունների, ջերմային ալիքների օրերի հիգիենիկ 
գնահատականը, ինչպես նաև ուսումնասիրել դրանց ազդեցությունը բնակչության հի-
վանդացության ու մահացության վրա:  

3. Ուսումնասիրել ՀՀ տարածքում հողերի տիպերը, նրանց բիոգեոքիմիական առանձնա-
հատկությունները և տալ դրանց հիգիենիկ գնահատականը:  

4. Ուսումնասիրել ՀՀ տարածքում խմելու ջրաղբյուրների քիմիական բաղադրությունները և 
տալ դրանց հիգիենիկ գնահատականը:  

5. ՀՀ բնակլիմայական առանձին գոտիներում ուսումնասիրել միջավայրային տարբեր գոր-
ծոնների և բնակչության հիվանդացության ու մահացության ցուցանիշների միջև հնարա-
վոր կապերի առկայությունը:  

6. Ուսումնասիրել մեթեոպատիկ ռեակցիաների տարածվածությունը և զարգացման 
առանձնահատկությունները բնակչության կազմակերպված խմբերի օրինակով:  

7. Ուսումնասիրել ՀՀ բնակլիմայական առանձին գոտիներում բնակչության առողջությունն 
ապահովող հիմնական հինգ գործոնների (ապրելակերպ, միջավայրային գործոններ, 
առողջապահություն, ժառանգականություն, հոգեկերտվածք) ազդեցության տեսակարար 
կշիռը: 

8. Մշակել ազգաբնակչության առողջության պահպանմանն ու ամրապնդմանն ուղղված 
կանխարգելիչ միջոցառումների համալիր:  
Աշխատանքի գիտական նորույթը: Բնակչության առողջության վրա կլիմայի ազդեցու-

թյամբ պայմանավորված ՀՀ տարածքում առանձնացվել են 7 վերընթաց կլիմայական գո-
տիներ և բժշկաէկոլոգիական հիմնահարցերի բացահայտման հիման վրա մշակվել է առող-
ջության պահպանմանն ու ամրապնդմանն ուղղված կանխարգելիչ միջոցառումների հա-
մալիր:  

Աշխատանքի գիտագործնական նշանակությունը և արդյունքների ներդրումը: Մեր 
կողմից  մշակվել է կանխարգելիչ միջոցառումների համալիր` որոնց կիրառումը Առողջապա-
հության և Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունների համապատասխան վարչութ-
յունների կողմից կնպաստի բնակչության առողջության վրա կլիմայական փոփոխություն-
ների հնարավոր ազդեցության բժշկական կանխատեսման, վաղ իրազեկման աշխատանք-
ների կազմակերպմանը և համապատասխան միջոցառումների ձեռնարկմանը:  

Կլիմայական փոփոխությունների և բնակչության առողջության վրա դրանց ունեցած 
ազդեցության մասին Հայաստանի հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի պետական 
ծառայության հետ համատեղ կատարած աշխատանքի արդյունքներն ընդգրկվել են ՀՀ բնա-
պահպանության նախարարության կլիմայի փոփոխության մասին երրորդ ազգային հաղոր-
դագրությունում:  

Մեր կողմից կազմված մեթեոպաթիկ ռեակցիաների ուսումնասիրման հարցաթերթը կա-
րող է օգտագործվել բնակչության մեթեոզգայուն հատվածի շրջանում բուժկանխարգելիչ 
միջոցառումների իրականացման ժամանակ: 
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Բնակչության շրջանում կոշտության աղերի և ֆտորի անհրաժեշտ քանակների ապա-
հովմանն ուղղված մեր կողմից  մշակված միջոցառումների կիրառումը, կանխարգելիչ և կլի-
նիկական բժշկության մասնագետների կողմից, կնպաստի հանրային առողջության պահ-
պանմանն ու ամրապնդմանը:  

Աշխատանքի արդյունքները ներդրվել են երկու մեթոդական ձեռնարկներում. 
1. Հայաստանի Հանրապետության կլիմայական փոփոխությունների հիգիենիկ առանձնա-
հատկությունները և բնակչության առողջության վրա դրանց հնարավոր ազդեցության 
հիգիենիկ գնահատականը։ Մեթոդական ձեռնարկ.-Երևան, ԵՊԲՀ հրատարակություն, 2014. - 
29 էջ: 
2. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում խմելու ջրաղբյուրներում որոշ քիմիական տարրերի 
հիգիենիկ գնահատականը։ Մեթոդական ձեռնարկ .– Երևան, ԵՊԲՀ հրատարակություն, 2014.- 33 էջ:  

Պաշտպանությանը ներկայացվող հիմնական դրույթները: 
1. ՀՀ տարբեր կլիմայական գոտիների բժշկաշխարհագրական և բժշկաէկոլոգիական գնահա-

տականը: 
2. ՀՀ տարբեր կլիմայական գոտիներում կլիմայական փոփոխությունների, մասնավորապես 

ջերմային ալիքների բաշխվածության և հանդիպման հաճախականության հիգիենիկ գնա-
հատականը: 

3. Բնակչության հիվանդացության և մահացության ցուցանիշների դինամիկայի վրա 
մթնոլորտային օդի ջերմաստիճանի և ջերմային ալիքների ազդեցության հիգիենիկ գնա-
հատականը: 

4. Մեթեոպատիկ ռեակցիաների տարածվածության և զարգացման առանձնահատկություն-
ների գնահատականը: 

5. ՀՀ տարբեր կլիմայական գոտիներում խմելու ջրաղբյուրների կոշտության աղերի (Ca-ի, 
Mg-ի) և ֆտորի պարունակության հիգիենիկ գնահատականը: 

6. Հայաստանի տարբեր հողատեսակներում միկրոէլեմենտների պարունակության հիգիենիկ 
գնահատականը: 

7. ՀՀ բնակչության առողջության վրա ազդող գործոնների մասնաբաժինները: 
Հրապարակումները: Հետազոտության հիմնական արդյունքներն արտացոլված են 21 

տպագիր գիտական հոդվածներում, 4 թեզիսներում և 2 մեթոդական ձեռնարկներում:  
 

Աշխատանքի նախնական փորձաքննությունը: Աշխատանքի հիմնական դրույթները 
ներկայացվել և քննարկվել են Երևանի պետական համալսարանի «Էկոլոգիայի և բնության 
պահպանության կարևորությունը կայուն զարգացման հեռանկարում» թեմայով միջազգային 
գիտաժողովում (Երևան, 2008թ), Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալ-
սարանի տարեկան հաշվետու գիտաժողովում (Երևան, 2012), Երևանի Մ. Հերացու անվան 
պետական բժշկական համալսարանի Կ.Մ. Դեղձունյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գի-
տաժողովում (Երևան, 2014թ): Աշխատանքի նախնական փորձաքննությունը կայացել է 
Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի գիտակոորդինացիոն 
խորհրդի թիվ 10 նիստում (Երևան, 2014թ.):  

 

Աշխատանքի ծավալը և կառուցվածքը: Ատենախոսությունն ամփոփված է համակարգ-
չային 231 էջում և կազմված է ներածությունից, գրականության տեսության, հետազոտության 
նյութը և մեթոդները գլուխներից, սեփական հետազոտության արդյունքների  քննարկման 4 
գլուխներից, ամփոփումից, եզրակացություններից, առաջարկություններից, գրականության 
ցանկից և հավելվածից: Աշխատանքը պարունակում է 33 աղյուսակ և 25 նկար: Գրականու-
թյան ցանկն ընդգրկում է 275 անվանում: 
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ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԸ ԵՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 

Հետազոտության նյութը 
1. Հայաստանի հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի պետական ծառայության կող-

մից ՀՀ մարզերի մասին «Կլիմայական տեղեկագրերի (2000-2009թթ.)» ամփոփ տվյալներն 
առանձին բնակավայրերում օդի ջերմաստիճանի, մթնոլորտային ճնշման, խոնավության և 
տեղումների վերաբերյալ: 

2. Հայաստանի հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի պետական ծառայության 1981-
2010թթ. տվյալները ՀՀ մի շարք բնակավայրերում օդի առավելագույն և նվազագույն օրա-
կան ջերմաստիճանային ցուցանիշների վերաբերյալ: 

3. Հայաստանի հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի պետական ծառայության ՀՀ մի 
շարք բնակավայրերում 2000, 2006 և 2010թթ. օգոստոս ամիսների օդի ջերմաստիճանի, 
հարաբերական խոնավության և քամիների արագության միջին օրական տվյալները: 

4.  Հայաստանի ազգային ատլասի և գյուղատնտեսության բնագավառում որոշ ագրոքիմիա-
կան գիտական հետազոտությունների տվյալները:  

5. «Հայջրմուղկոյուղու» 4 մարզային լաբորատորիաների ստորերկրյա և մակերևութային 
թվով 73 ջրաղբյուրների ջրի որակի լաբորատոր հետազոտության 2008-2011թթ. տվյալները:  

6. Առողջապահության ազգային ինստիտուտի հանրապետական տեղեկատվական կենտ-
րոնի առանձին կլիմայաաշխարհագրական գոտիների առանձնացված տարածաշրջան-
ներում բնակչության ըստ հիվանդությունների դասերի և առանձին նոզոլոգիաների 
դեպքերի վերաբերյալ 2005-2009թթ. տվյալները:  

7. Հայաստանի մի շարք քաղաքներում և տարածաշրջաններում ըստ մահվան պատճառների 
բնակչության մահվան դեպքերի վերաբերյալ ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 
2005-2009թթ. տվյալները:  

8. Երևան քաղաքի ըստ մահվան պատճառների բնակչության մահվան դեպքերի վերաբերյալ 
ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության 2005-2009թթ. միջին ամսական տվյալները:  

9. Սիրտանոթային համակարգի հիվանդությունների կապակցությամբ Երևան քաղաքի 
շտապ բուժօգնության ծառայության միջին ամսական կանչերի 2000-2007թթ տվյալները:  

10. Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի 300 ուսանողների 
շրջանում մեթեոպաթիկ ռեակցիաների ուսումնասիրման և առողջության վրա ազդող 
գործոնների սքրինինգային գնահատման հարցաթերթերը: 

11. ՀՀ առանձին բնակլիմայական գոտիներում բնակչության առողջության վրա ազդող 
գործոնների սքրինինգային գնահատման 500 հարցաթերթերը: 
Հետազոտության մեթոդները. 

1. Միջավայրի սանիտարահիգիենիկ հետազոտության մեթոդներ 
ա. Եղանակային կտրուկ փոփոխությունների և ջերմային ալիքների օրերի գնահատում 

Մեթեորոլոգիական գործոնների միջօրական փոփոխականության արժեքների գնահա-
տումն իրականացվել է ստանդարտ շեղումների (SD) որոշման մեթոդով, ինչը հնարավորու-
թյուն է ընձեռել եղանակային գործոնի կոնկրետ ցուցանիշը համեմատել ստանդարտ` երկա-
րամյա տվյալների արդյունքում որոշված արժեքի հետ: 

 Ջերմային և սառը ալիքների օրերի առկայության բացահայտումը կատարվել է ըստ Հա-
մաշխարհային օդերևութաբանական կազմակերպության ցուցումների: Համաձայն այս ցու-
ցումների ջերմային ալիքներ են համարվում այն հաջորդական օրերը, երբ հինգ և ավելի օրե-
րի ընթացքում օդի առավելագույն ջերմաստիճանն իր նորմայից բարձր է երեք և ավելի աս-
տիճանով: Սառը ալիքներ են համարվում այն հաջորդական օրերը, երբ հինգ և ավելի օրերի 
ընթացքում օդի նվազագույն ջերմաստիճանը նորմայից ցածր է երեք և ավել աստիճանով: 
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բ. Խմելու ջրաղբյուրների քիմիական բաղադրության գնահատում  
Այս խնդրի լուծման համար հիմք է ընդունվել ՀՀ ԱՆ «Խմելու ջուր: Ջրամատակարար-

ման կենտրոնացված համակարգերի խմելու ջրի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պա-
հանջներ: Որակի հսկողություն» N2–III-Ա2-1 սանիտարական նորմերը և կանոնները: Համա-
ձայն այդ կանոնների ֆտորիդների նորման (III կլիմայական շրջանների համար) սահման-
վում է 1.2մգ/լ-ից ոչ ավել: 

  Խմելու ջրում կոշտության աղերի առաջարկվող նվազագույն քանակների գնահատման 
համար հիմք են ծառայել հայրենական հիգիենիստների կողմից առաջարկված մոտեցում-
ները, համաձայն որոնց կալցիումի խտությունը խմելու ջրում պետք է լինի 20-25մգ/լ - ից ոչ 
պակաս, իսկ մագնեզիումի պարունակությունը` 10մգ/լ-ից ոչ պակաս:  
գ. Հողային տիպերի բիոգեոքիմիական առանձնահատկությունների գնահատում  

ՀՀ մի շարք տարածաշրջանների հողերում միկրոէլեմենտների պարունակության 
բարձր, ցածր և միջին ապահովվածության մակարդակների գնահատման նպատակով հիմք է 
ընդունվել հողերում միկրոէլեմենտների շարժուն ձևերով պարունակության ապահովվա-
ծության գրադացիանների տվյալները:  
2. Միջավայրային գործոնների նպատակային հետազոտության հատուկ մեթոդներ 
ա.Կլիմաների բնութագիրն ըստ օդի ջերմաստիճանի և մթնոլորտային տեղումների միջին 
ամսական մակարդակների 

 Կլիմայական պայմանների կոմֆորտ կամ դիսկոմֆորտ, «գրգռող» կամ «խնայողական» 
լինելու մասին անուղղակի բնութագիր կարող է ծառայել նաև տարվա ընթացքում միատիպ 
կամ ընդհակառակը հակադիր (շոգ և ցուրտ, խոնավ և չորային) եղանակային տիպերի 
առկայությունը և հաճախականությունը: Այս տեսանկյունից օգտվելով Ս.Պեգիի կողմից առա-
ջարկված մեթոդից, ըստ օդի ջերմաստիճանի և մթնոլորտային տեղումների միջին ամսական 
մակարդակների, որոշվել է տարբեր լանդշաֆտակլիմայական գոտիներում գտնվող տա-
րածքների առանձին ամիսների կլիմայական բնութագիրը` սառնամանիքային, ցուրտ ու 
խոնավ, բարեխառն, չորային, շոգ և խոնավ: Այնուհետև հաշվի առնելով առանձին տեսակնե-
րի կրկնելիությունը պարզել ենք միատիպ կամ ընդհակառակը հակադիր ամիսների առկա-
յությունը, հաճախականությունը և կլիմաների հնարավոր ազդեցության գրգռիչ կամ 
խնայողական բնույթը:  
բ. Համալիր բիոկլիմայական ինդեքսները և դրանց հաշվարկումը  

Օրգանիզմի վրա օդի ջերմաստիճանի, հարաբերական խոնավության և քամիների արա-
գության միաժամանակյա ազդեցության համալիր արտահայտությունն է էկվիվալենտ-էֆեկ-
տիվ ջերմաստիճանը (ԷԷՋ), որը հաշվարկվել է Միսենարդի բանաձևի օգնությամբ: Այն 
բնութագրում է հագնված մարդու բարեհարմարության վիճակը ստվերում: 

)
100

f
t(10.29

v1.41.76

1
f0.00140.68

t37
37ET

0.75







  

որտեղ t-ն օդի ջերմաստիճանն է (0C), f-ը` հարաբերական խոնավությունը (%), V-ն` քա-
միների արագությունը (մ/վրկ):  

 Բարեհարմարության գոտի է համարվում ԷԷՋ-ի 17.2-21.70C (կամ`0ET) արժեքների մի-
ջակայքը (նման եղանակային պայմաններում դիտարկվում է լավ, հաճելի ջերմազգացողու-
թյուն), ավելի ցածր տիրույթում գտնվող արժեքները դիտարկվում են որպես ոչ բավարար 
բարեհարմար, իսկ ավելի բարձր տիրույթում գտնվող արժեքները` չափավոր անբարեհար-
մար և անբարեհարմար: 
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Ցրտային սթրեսի ինդեքսի որոշումը  
Եղանակի խստության և ցրտային սթրեսի գնահատման համար օգտագործվել է Բոդ-

մանի ինդեքսը, որը լայնորեն կիրառվում է կենսակլիմայական հետազոտությունների 
ընթացքում: Այն հաշվարկվել է հետևյալ բանաձևի օգնությամբ. 

S=(1-0.04T)(1+0.272V), 
որտեղ` S-ը եղանակի խստության ինդեքսն է ( բալեր), T –ն` օդի ջերմաստիճանն է (0C), 

V-ն` քամիների արագությունն է (մ/վրկ):  
Ցրտային սթրեսի ինդեքսը գնահատվել է հետևյալ կերպ` եթե S=1-ի, ապա ձմեռը մեղմ է, 

S=1,1-2 –ի` ձմեռը թույլ արտահայտված խիստ է, S=2,1-3-ի –ի`ձմեռը չափավոր խիստ է, S>3-
ից` ձմեռը խիստ և շատ խիստ է: 
գ. Թթվածնի կշռային քանակները և  դրանց հաշվարկումը 

Եղանակի բժշկական դասակարգման կարևոր ցուցանիշներից է մթնոլորտային օդում 
թթվածնի պարցիալ ճնշման մակարդակը: Որպես օրենք, թթվածնի կշռային քանակները 
հասարակ օդերևութաբանական ուսումանասիրությունների ժամանակ չի որոշվում, այդ իսկ 
պատճառով եղանակի բժշկական գնահատման համար այն կարելի է որոշել հաշվարկային 
կամ հատուկ նոմոգրամայի միջոցով: Հաշվարկը կատարվել է հետևյալ բանաձևով. 

PO2 = 81 ( P - e) / T, 
որտեղ՝ PO2 –ը O2-ի կշռային քանակն է (գ/մ3), P- ն` մթնոլորտային օդի ճնշումն է (հՊա), e-

ն` ջրային գոլորշիների ճնշումն է (հՊա), T–ն` բացարձակ ջերմաստիճանն է, որը հավասար է 
273 գումարած փաստացի ջերմաստիճանը (C˚):  
3.  Հարցաթերթային հարցման և սկրինինգային գնահատման մեթոդներ 
ա. Մեթեոպաթիկ ռեակցիաների տարածվածությունը և զարգացման առանձնահատկու-
թյունների որոշումը  

  Այս նպատակով մեր կողմից կազմվել է մեթեոպաթիկ ռեակցիաների ուսումնասիրման 
հարցաթերթ: Եղանակային գործոնների ազդեցության գնահատման նպատակով, հարցաթեր-
թերում ընդգրկվել են այնպիսի հարցեր, որոնք վերաբերվում են կտրուկ փոփոխությունների 
ժամանակ ինքնազգացողության և առողջական վիճակի վատացմանը. որոշակի հիվանդագին 
վիճակների (քնի խանգարում, գլխացավեր, ճնշման տատանումներ և այլն) առկայությանը և 
դրանց պայմանավորվածությունը կոնկրետ եղանակային իրավիճակներով (ջերմաստիճանի 
կտրուկ անկում, ամպրոպ, ուժեղ քամիներ և այլն): Նշված հարցերը ներառում են 27 կետ: 
Հիվանդագին մեթեոզգայունության ցածր մակարդակ է սահմանվել այն դեպքերում, երբ 
դրական պատասխաններ են տրվել նշված կետերի 30% և ավելի ցածր դեպքերում, միջին` 31-
50% դեպքերում, բարձր` 51% և ավել դեպքերում: 

Հետազոտության ընթացքում`յուրաքանչյուր առանձին դեպքում, Կերդեի վեգետատիվ 
հավասարակշռության ինդեքսի (ԿՎԻ) օգնությամբ հաշվարկվել է նաև վեգետատիվ տոնուսը 
և որոշվել է մարմնի զանգվածի ինդեքսը (ՄԶԻ): Հարցաթերթերում ընդգրկվել են նաև 
այնպիսի հարցեր, որոնք վերաբերվում են ապրելակերպի առանձնահատկությունների 
բացահայտմանը:   
բ. Առողջության վրա ազդող գործոնների սքրինինգային գնահատումը  

ՀՀ բնակլիմայական առանձին գոտիներում բնակչության առողջությունն ապահովող 
հիմնական հինգ գործոնների (ապրելակերպ, միջավայրային գործոններ, առողջա-
պահություն, ժառանգականություն, հոգեկերտվածք) ազդեցության տեսակարար կշռի որոշ-
ման նպատակով օգտագործվել է Պ.Ի. Սիդորովի և Ի.Ա. Նովիկովայի կողմից մշակված 
«Առողջության էկոլոգիայի գնահատման» սքրինինգային մեթոդը: Այս նպատակով 
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առաջարկված հարցաթերթն ընդգրկում է հինգ բաժիններ՝ ապրելակերպ, միջավայր, 
ժառանգականություն, առողջապահություն և հոգեկերտվածք:  

 Յուրաքանչյուր բաժին ընդգրկում է տասական հարց, որոնց պատասխանների տարբե-
րակները գնահատվում են բալերի օգնությամբ: Այնուհետև մաթեմատիկական հաշվարկների 
օգնությամբ առանձին հարցադրումների հավաքած միավորների գումարով որոշվում է 
յուրաքանչյուր բաժնի տոկոսային ներդրումն առողջության գործում: 
4. Հետազոտության արդյունքների վիճակագրական վերլուծություն  

   Հետազոտության առաջնային նյութը ենթարկվել է համակարգչային մուտքագրման և 
հետագա վիճակագրական մշակման համապատասխան ծրագրերի փաթեթների (SPSS, Excel 
և Biostat) կիրառմամբ: Աշխատանքի ընթացքում հաշվարկվել են ուսումնասիրվող գործոն-
ների միջին թվաբանականը (M), միջին թվաբանականի միջին սխալը (m), միջին քառակուսի 
շեղումը (SD): Հաշվարկվել են նաև բնակչության հիվանդացության և մահացության ինտեն-
սիվ (P,0/00000) ցուցանիշները ըստ առանձին տարածաշրջանների և նոզոլոգիական միավոր-
ների: Միջավայրային տարբեր գործոնների առանձին սանդղակների դեպքերում բնակ-
չության հիվանդացության և մահացության ցուցանիշների միջև իրականացվել է դիսպերսիոն 
վերլուծություն: 

Համեմատվող ցուցանիշների արժեքների տարբերության հավաստիության գնահատա-
կանը տրվել է ըստ Ստյուդենտի գործակցի (t≥2, P<0.05): Երկուսից ավելի որակական 
ցուցանիշների միջև կախվածությունը գնահատելու համար մեր կողմից կիրառվել է χ2 ոչ 
պարամետրիկ թեստ: Պատճառահետևանքային կապերի հայտնաբերման նպատակով կա-
տարվել է կորելիացիոն և ռեգրեսիոն վերլուծություն:  

 

ՍԵՓԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄԸ 
 

Կլիմայական տարբեր պայմանների հանդեպ օրգանիզմի հարմարվողականության 
գործընթացը կախված է նախևառաջ մարդու բնակության աշխարհագրական տարածքի բիո-
կլիմայական առանձնահատկություններից: Այս առումով Հայկական լեռնաշխարհն առանձ-
նանում է իր կլիմայական հակադրություններով, որտեղ ամենափոքր տարածությունների 
վրա անգամ նկատվում են կլիմայի զգալի տարբերություններ: Մակերևույթի մեծ տատա-
նումների, լեռնաշղթաների տարբեր տեղադիրքերի, լեռնալանջերի տարբեր կողմնադրութ-
յունների պայմաններում Հայկական լեռնաշխարհ թափանցող օդային զանգվածները գոյաց-
նում են կլիմայական տիպերի մեծ բազմազանություն: Բարդ ռելիեֆի ազդեցությամբ և բազ-
մազան կլիմայական պայմաններում Հայաստանում ձևավորվել է բնական լանդշաֆտների 
բացառիկ բազմազանություն: Ելնելով նրանից, որ բժշկական կլիմայաբանությունը կլիմա 
հասկացությունը նախևառաջ որակում է որպես բնակչության առողջության վրա ազդող 
օդերևութաբանական, աշխարհագրական և լանդշաֆտային պայմանների հանրագումար, 
առանձնացվել են 7 վերընթաց կլիմայական գոտիներ և տրվել է դրանց եղանակային և կլիմա-
յական պայմանների հիգիենիկ բնութագիրը: Այդ գոտիներն են չոր մերձարևադարձայինը, 
բարեխառն տաք անտառայինը, չոր ցամաքային կիսաանապատայինը, չոր տափաստա-
նայինը, խոնավ լեռնանտառայինը, խոնավ լեռնատափաստանայինը և ցուրտ բարձր լեռ-
նայինը (աղ.1):  

Չոր մերձարևադարձային կլիմա ունեն ՀՀ ամենացածրադիր վայրերը (600-700մ.ծ.մ.): Այս 
գոտին աչքի է ընկնում կարճատև տաք ձմեռով, շոգ մերձարևադարձային երկարատև (5 
ամսից ավելի) ամառով, բարձր` 14.30C միջին տարեկան ջերմաստիճանով:  

Բարեխառն տաք անտառային կլիմա ունի ՀՀ հյուսիսարևելյան մասը, որտեղ ձմեռը 
մեղմ է, ամառը տաք և այդ պատճառով, ի տարբերություն այլ գոտիների, ջերմաստիճանի 
տարեկան լայնույթն այս պայմաններում ամենացածրն է (20.60C): 



11 
 

 
 Աղյուսակ 1  

 ՀՀ վերընթաց կլիմայական գոտիները 
       

 

*4-րդ սյունակից սկսած ներառյալ 12-րդ սյունակի տվյալները ներկայացված են կոնկրետ բնակավայրի օրինակով 
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հունվար հուլիս 
միջին 

տարեկան 

1 2 3 4* 5 6 7 8 9 10 11 12 

չոր մերձ- 
արևադարձային 

600-700 ք. Մեղրի նեղ հովիտ 2377 280 1,5 26,3 14,3 24,8 185 25 

բարեխառն, տաք 
անտառային 

800-1100 ք. Իջևան հովիտ 1818 600 0,6 21,2 10,8 20,6 142 34 

չոր ցամաքային 
կիսաանապատային 

900-1400 ք.Երևան գոգահովիտ 2578 286 -4,0 26,1 12,0 30,1 155 80 

չոր տափաստա- 
նային 

1500-1950 ք. Գյումրի հարթավայր 2499 507 -9,5 19,2 6,1 28,7 100 119 

խոնավ կլիմա 
լեռնանտառային 

1300-1700 ք. Վանաձոր զառիկող 
լանջ 

2011 660 -3,5 17,7 7,5 21,2 96 98 

խոնավ կլիմա 
լեռնատափաստ. 

1700-2000 ք. Սևան լճափ 2650 583 -8,2 15,7 4,2 23,9 60 128 

ցուրտ բարձր 
լեռնային  

1900-2250 Աշոցք բարձրադիր
հարթությ. 

2364 650 -11,6 14,4 1,9 26 17 149 
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Չոր ցամաքային կիսաանապատային կլիմա ունի Արարատյան դաշտը, որտեղ ամառը 
շոգ է (առավելագույն ջերմաստիճանը հասնում 420C-ի), իսկ ձմեռը` ցուրտ: Այս գոտու 
կարևոր առանձնահատկությունը միջին տարեկան ջերմաստիճանային արտահայտված 
լայնույթի (30.10C) առկայությունն է:  

Չոր տափաստանային կլիմա ունի Շիրակի հարթավայրը: Այս գոտին առանձնանում է 
ցուրտ ձմեռով և տաք ամառով: Այստեղ տարեկան միջին ջերմաստիճանային լայնույթը 
նույնպես արտահայտված է և կազմում է 28.70C: 

Լեռնանտառային լանդշաֆտով խոնավ կլիմա ունի Լոռու դաշտը: Այստեղ համադրվում 
են լեռնային և անտառային կլիմանների բարենպաստ պայմանները: Գոտին աչքի է ընկնում 
ամառվա և ձմեռվա համարյա հավասար տևողությամբ և խոնավության համեմատաբար 
բարձր ցուցանիշներով:  

Լեռնատափաստանային լանդշաֆտով խոնավ կլիմա ունեն Սևանը, Հրազդանը, Ապա-
րանը և այլն: Այս գոտում դիտվում են հուլիս և հունվար ամիսների միջին օրական ջեր-
մաստիճանների համեմատաբար ցածր արժեքներ, որոնց պատճառով ցածր է (4.2.0C) նաև 
տարեկան միջին ջերմաստիճանը: Գոտին բնութագրվում է եղանակների փոփոխականու-
թյամբ և ուժեղ լեռնահովտային քամիներով:  

Բարձր լեռնային ցուրտ կլիմա ունի Աշոցքի տարածաշրջանը, որտեղ հունվարյան ջեր-
մաստիճանը կազմում է -11.60C, համեմատաբար ցածր է 14.40C նաև հուլիսյան միջին ջեր-
մաստիճանը: Տարեկան միջին ջերմաստիճանը հանրապետության ողջ տարածքի ամե-
նացածր ջերմաստիճանն է և կազմում է 1.90C: Ամառն այստեղ կարճատև է, իսկ ձմեռը՝ 
երկարատև: Այստեղ տեղադրված են հանրապետության ամենացուրտ բնակավայրերը, 
որտեղ ոչ սառնամանիքային օրերի թիվը միջինում կազմում է 89 օր:  

ՀՀ տարածքում կլիմայի ուղղաձիգ գոտիականության առկայության պատճառով նշանա-
կալի փոփոխվում են նաև օդում թթվածնի կշռային պարունակությունները, որի ամենացածր 
արժեքները դիտարկվոմ են հանրապետության բարձրադիր վայրերում:  

Այսպիսով, ըստ ներկայացված գոտիականության, Հայաստանում ձևավորվել են 
տարբեր լանդշաֆտակլիմայական պայմաններ: Եվ եթե ամեն գոտում բնակիչների համար 
կլիմայական գործոնների մակարդակը և առանձնահատկությունները համարվում են բնա-
կլիմայական նորմա, ապա տեղափոխումների և վերաբնակեցման դեպքերում, հատկապես 
քրոնիկական հիվանդությունների առկայության դեպքում նշված գործոնների փոփոխու-
թյունները կարող են հարմարվողական ռեակցիանների խանգարման պատճառ դառնալ:  

 Ընդհանուր առմամբ կլիմայի բարեհարմարությունը մարդու կյանքի, աշխատանքի և 
հանգստի համար անհրաժեշտ կարևորագույն բնական ռեսուրսներից է: Կլիմայական պայ-
մանների կոմֆորտ կամ դիսկոմֆորտ, «գրգռող» կամ «խնայողական» լինելու մասին անուղ-
ղակի բնութագիր կարող է ծառայել նաև տարվա ընթացքում միատիպ կամ ընդհակառակը 
հակադիր (շոգ և ցուրտ, խոնավ և չորային) եղանակային տիպերի առկայությունը և հաճա-
խականությունը: Այս տեսանկյունից օգտվելով Ս. Պեգիի կողմից առաջարկված մեթոդից, 
որոշվել է տարբեր լանդշաֆտակլիմայական գոտիներում գտնվող տարածքների առանձին 
ամիսների կլիմայական բնութագիրը: Ինչպես երևում է ներկայացված 2-րդ աղյուսակից, 
առանձին ամիսների եղանակների արտահայտված հակադրությամբ առաջին հերթին աչքի է 
ընկնում Երևան քաղաքը, որտեղ ձմեռային ամիսները ցուրտ են, իսկ ամառային ամիսները` 
չոր և շոգ: Նման պայմաններում առկա է եղանակային գործոնների տարեկան, ամսական և 
օրական տատանումների արտահայտված լայնույթ (այս գոտում միջին տարեկան ջերմաս-
տիճանային լայնույթը հասնում է 30.10C-ի): Այսպիսի կլիման «գրգռիչ» է: Համանման 
պայմաններ են նկարագրվում նաև Գյումրի քաղաքում, որտեղ տարեկան ջերմաստիճանային 
լայնույթը հասնում է 28.70C-ի, որում իր որոշակի տեղն ունի սառնամանիքային ամիսների 
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առկայությունը և օդի նշանակալի ցածր ջերմաստիճանները: Միատիպ եղանակների 
առկայությամբ առանձնանում են հանրապետության միջին լեռնային անտառային գոտում 
գտնվող բնակավայրերը (Վանաձոր, Իջևան), որտեղ տարվա ընթացքում հիմնականում 
դիտվում են բարեխառն եղանակներ. այդ պատճառով եղանակային գործոնների տարեկան, 
ամսական և օրական տատանումներն արտահայտված չեն (տարեկան ջերմաստիճանային 
լայնույթի արժեքներն այդտեղ ամենացածրն են`200C): Այսպիսի կլիմայական պայմանները 
մեղմ են և' տեղաբնակների և' եկվորների համար:  

Այսպիսով ՀՀ-ում, ըստ հակադիր եղանակային տիպերի առկայության և ‹‹գրգռիչ›› ազդե-
ցության, առանձնանում են չոր ցամաքային կիսաանապատային, չոր տափաստանային, իսկ 
ըստ ‹‹մեղմ և խնայողական›› ազդեցության` բարեխառն տաք անտառային և լեռնանտառային 
խոնավ լանդշաֆտակլիմայական գոտիները:  

 Աղյուսակ 2 

ՀՀ բնակավայրերում առանձին ամիսների կլիմանների բնութագիրն ըստ 
օդի ջերմաստիճանի և մթնոլորտային տեղումների միջին ամսական մակարդակների 

 

Բնակավայրը 
Ամիսները 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Աշոցք G* G G F F/O O O O O O F G 
Երևան F F O O O A A A A A/O O F 
Իջևան F F/O O O O O O/T A/O O O O O 
Վանաձոր F F F F/O O O O O/A O O O/F F 
Մեղրի O/F O O O O A A A A A/O O O 
Սևան G G F F F O O O O O F G 
Գյումրի G G F F/O O O O/A A O O F G 

 

* G-ն` սառնամանիքային ամիսներն են, F- ը` ցուրտ և խոնավ, O-ն` բարեխառն,  
A-ն` չորային, T-ն շոգ և խոնավ 

 

Մեզ հետաքրքրում էր նաև ՀՀ տարբեր կլիմայական պայմաններում ժողովրդագրական 
որոշ տվյալների (օր. երկարակեցության) ուսումնասիրումը, ուստի մեր կողմից մշակվեցին 
բնակչության տարիքային կազմի վերաբերյալ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության 
Հայաստանի Ժողովրդագրական ժողովածուի բոլոր մարզերում քաղաքային և գյուղական 
բնակչության տարիքային կազմի վերաբերյալ 2005-2009թթ. տվյալները: Պարզվեց, որ երկա-
րակյաց մարդկանց թիվն ավելի շատ է հանրապետության միջին լեռնային բարձրություն-
ներում գտնվող գյուղական բնակավայրերում, որոնց բնորոշ են հիմնականում անտառային 
լանդշաֆտով խոնավ կլիմայական պայմանները:  

Կոնկրետ աշխարհագրական տարածքում միջավայրային բնական գործոնների բժշկա-
էկոլոգիական բնութագրի և բնակչության առողջության վրա դրանց ունեցած ազդեցության 
հիգիենիկ գնահատման նպատակով ՀՀ մի շարք քաղաքներում և տարածաշրջաններում մեր 
կողմից կատարվեց բնակչության հիվանդացության և մահացության վերլուծություն: Առանձ-
նացվեցին թվով յոթ տարածաշրջաններ (Արթիկ, Աշոցք, Ստեփանավան, Իջևան, Մեղրի, 
Սևան, Արտաշատ), որոնք գտնվում են տարբեր լանդշաֆտակլիմայական գոտիներում: Այս 
տարածաշրջաններում նշված ցուցանիշների միջև կատարած դիսպերսիոն վերլուծությունը 
վիճակագրորեն նշանակալի տարբերություններ արձանագրեց առանձնացված կլիմայական 
պայմաններում բնակչության շրջանում հիվանդացության և մահացության մակարդակների 
միջև: 

 Բնակչության հիվանդացության ցուցանիշների վրա մթնոլորտային օդի ջերմաստի-
ճանի ազդեցության ուսումնասիրման և այդ գործոնից կախված հիվանդացության կանխա-
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տեսման նպատակով մենք կատարեցինք ռեգրեսիոն վերլուծություն: Այն իրականացվեց 
առանձին տարածաշրջաններում օդի միջին տարեկան ջերմաստիճանային արժեքների և 
հիվանդացության համապատասխան ցուցանիշների միջև: Այդ հետազոտության արդյուն-
քում հավաստի կապեր արձանագրվեցին միջավայրի ջերմաստիճանային գործոնի և 
բնակչության ընդհանուր (R2=0.945, P<0.05), մարսողական համակարգի (R2 = 0.966, P<0.01), 
նյարդային համակարգի (R2=0.78, P<0.05), էնդոկրին համակարգի (R2=0.742, P<0.05) և 
միզասեռական համակարգի հիվանդացության (R2=0.87, P<0.05) ցուցանիշների միջև: Այս 
հետազոտության արդյունքում դուրս բերված ներքոհիշյալ ռեգրեսիոն հավասարումները 
հնարավորություն են ընձեռում կախված ջերմաստիճանային գործոնից (х) կանխատեսել 
վերը նշված պատճառներից բնակչության հիվանդացությունը (y):  

Yընդհ..= 32114-4445x+402x2 
Yմարս.= 4622-992x+72x2 

Yմ-սեռ.. = 4474-1245x+93x2 
Yնյարդ. = 547+114,6x 
Yէնդ. = 242+212x  

Ըստ այս ռեգրեսիոն հավասարումների կազմվել են ռեգրեսիոն կորեր (նկ.1): Ինչպես 
երևում է նկարից բնակչության շրջանում նյարդային և էնդոկրին համակարգի հիվանդութ-
յունների տարածվածությունն ունի հստակ գծային կախվածություն օդի ջերմաստիճանից. 
այս հիվանդություններն ավելի հաճախ են հանդիպում հանրապետության առավել տաք և 
շոգ կլիմայական պայմաններով տարածաշրջաններում: Բնակչության ընդհանուր հիվանդա-
ցության, ինչպես նաև մարսողական և միզասեռական համակարգի հիվանդացության և մի-
ջին տարեկան ջերմաստիճանային ցուցանիշների միջև արձանագրվեցին ոչ գծային կախվա-
ծություններ, ինչը ցույց է տալիս, որ նշված հիվանդությունների հաճախականությունն ավե-
լանում է ինչպես բարձր, այնպես էլ օդի միջին տարեկան ցածր ջերմաստիճան ունեցող տա-
րածաշրջաններում (չնայած օդի ցածր ջերմաստիճանի դեպքում բարձրացումն առավել 
չափավոր է): Այս և հաջորդիվ կատարած ուսումնասիրություննեը (որոնք վերաբերվում են 
բնակչության առողջության վրա կենսակլիմայական որոշ ցուցանիշների հնարավոր 
ազդեցության բացահայտմանը) ցույց տվեցին, որ հիվանդությունների տարածվածությունն 
ավելի բարձր է հանրապետության առավել ցածրադիր և միջին տարեկան ջերմաստիճանի 
ավելի բարձր արժեքներ ունեցող բնակավայրերում: 

 

 
Նկար 1: Հիվանդացության ցուցանիշների ռեգրեսիայի կորերն առանձին կլիմայական 
գոտիներին բնորոշ միջին տարեկան ջերմաստիճանային գրադացիաների դեպքում 
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Ելնելով նրանից, որ կլիմայի փոփոխությունը 21-րդ դարի ամենանշանակալի էկոլոգիա-
կան և առողջապահական խնդիրներից է` մարդու առողջության վրա կլիմայի ազդեցության 
խնդիրն այսօր գտնվում է գիտության տարբեր բնագավառների հետազոտողների ուշադրու-
թյան կենտրոնում:  

Հայտնի է, որ որպես չորային կլիմայական պայմաններով լեռնային երկիր Հայաստանն 
իր ամբողջ տարածքով խոցելի է կլիմայի գլոբալ փոփոխության նկատմամբ: Ըստ 1935-
2011թթ. դիտարկումների տվյալների Հայաստանում տարեկան միջին ջերմաստիճանի աճը 
կազմել է 1.030C, իսկ տարեկան տեղումները նվազել են 6%-ով:  

Այդ դիտարկումից ելնելով, ՀՀ տարածքում կլիմայական փոփոխությունների առանձնա-
հատկությունների և բնակչության առողջության վրա նրանց հնարավոր ազդեցության հիգիե-
նիկ գնահատման նպատակով մենք ուսումնասիրեցինք ՀՀ մի շարք բնակավայրերի օդի 
առավելագույն և նվազագույն օրական ջերմաստիճանային ցուցանիշները 1981-2010թթ. 
ժամանակահատվածի համար: Կատարվեց ջերմային և սառը ալիքների օրերի առկայության 
բացահայտում` ըստ Համաշխարհային օդերևութաբանական կազմակերպության ցուցումնե-
րի: Այս վերլուծության արդյունքում պարզվեց, որ ՀՀ տարածքում վերջին երեսուն տարիների 
ընթացքում ջերմային ալիքների առավելագույն տևողությունները դիտարկվել են հիմնա-
կանում 2000-2010թթ. ընթացքում, իսկ նվազագույն տևողությունները`1980-1990թթ. (աղ. 3): 
Այսինքն, ներկայումս ջերմային ալիքներն առավել տևական են: Ինչ վերաբերվում է դիտարկ-
վող ժամանակահատվածում ջերմային ալիքների օրերի փոփոխականությանը, ապա, բոլոր 
դիտարկված բնակավայրերում, առանց բացառության, այն կրում է դրական տենդենց. ՀՀ 
ամբողջ տարածքում ջերմային ալիքների օրերն ավելանում են, ընդ որում փոփոխականու-
թյունն առավել արտահայտված է հանրապետության ցածրադիր վայրերում: Ջերմային ալիք-
ների ժամանակ մթնոլորտային օդի առավելագույն ջերմաստիճանները նշանակալիորեն 
գերազանցում են բնակլիմայական նորմանները: Ինչպես երևում է աղ. 3-ի տվյալներից, ներ-
կայումս սառը ալիքները հիմնականում պակասել են, այս դեպքում փոփոխականությունն 
առավել արտահայտված է բարձրադիր լեռնային գոտիներում, միայն թե այս տարածքներում 
ձմեռային շրջանում սառը ալիքների տևողությունն արտահայտված կրճատվել է:  

Ջերմային ալիքների օրերին` կլիմայական գործոնների փոփոխության միտումների 
պարզաբանման և օրգանիզմի ջերմակարգավորման վրա նրանց ունեցած ազդեցության 
գնահատման նպատակով առանձնացվեցին ու հետազոտվեցին տվյալ ժամանակահատ-
վածում դիտարկված ամենաշոգ տարիններից 2000, 2006 և 2010թթ. օգոստոս ամիսները, երբ 
ջերմային ալիքներն առավել շատ էին արձանագրվել: Ուսումնասիրությունները կատարվե-
ցին ՀՀ տարբեր կլիմայաաշխարհագրական գոտիներում տեղադրված բնակավայրերում: Կա-
տարված աշխատանքի արդյունքները փաստում են, որ ջերմային ալիքների ժամանակ բոլոր 
բնակավայրերում դիտվում է օդի ջերմաստիճանի առավել կայուն` մինչև 2.5-3.00C բարձրա-
ցում: Հարաբերական խոնավության դեպքում պատկերը հակառակն է. ջերմային ալիքների 
ժամանակ բոլոր բնակավայրերում դիտվում է այս ցուցանիշի մակարդակի նվազում 
(այսինքն եղանակներն առավել չորային են դառնում):  Այս ցուցանիշի ցածր մակարդակներ 
են դիտվում Մեղրիում և Երևանում (43.0%, 46.3%), ընդ որում ի տարբերություն օգոստոսյան 
մյուս օրերի, Մեղրիում ջերմային ալիքների ժամանակ վերջինիս նվազումն առավել ար-
տահայտված է: Խոնավության ցուցանիշի առավել թույլ արտահայտված նվազում է արձա-
նագրվել հանրապետության խոնավ գոտիներում գտնվող բնակավայրերում (Սևան, Վանա-
ձոր): Ի տարբերություն նախորդ երկու ցուցանիշների, քամիների արագությունը ջերմային 
ալիքների ժամանակ բնորոշ փոփոխություններ չի կրում: Ինչ վերաբերվում է ԷԷՋ-ի  արժեք-
ներին, ապա դրանք միանշանակ բարձրանում են բոլոր բնակավայրերում`2.0-3.70ET:  
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Աղյուսակ 3 

 

ՀՀ մի շարք բնակավայրերում ջերմային և սառը ալիքների բաշխվածությունն ու փոփոխականությունը  
1981-2010թթ. ընթացքում` ըստ առանձին կլիմայական գոտիների  

 

 
1 – ջերմային և սառը ալիքների միջին օրերի թիվը մեկ տարվա կտրվածքով (M), 2- միջին մեծության սխալը,(m), 3-դիտարկվող ալիքների օրերի առավելագույն տևողությունը, 4- 
ջերմային և սառը ալիքների առավելագույն տևողության արձանագրված տարեթիվը, 5- դիտարկվող ալիքների օրերի նվազագույն տևողությունը, 6- ջերմային և սառը ալիքների 
նվազագույն տևողության արձանագրված տարեթիվը, 7-դիտարկվող ալիքների օրերի թվի փոփոխությունը նշված ժամանակահատվածում: 

Կլիմայական գոտին Բնակավայրը 
Ջերմային ալիքներ Սառը ալիքներ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

Չոր մերձարևադարձային Մեղրի 19 2.9 59 2010 0 1993 28 12 2.6 47 1982 0 2010 -1 
 
Բարեխառն տաք 
անտառային 

Կապան 
Իջևան 

23 
22 

3.1 
3.0 

55 
57 

2006 
2000 

0 
0 

2009 
1992 

15 
28 

11 
10 

2.2 
2.3 

33 
51 

2008 
1993 

0 
0 

2010 
2010 

0 
-4 

 
Խոնավ լեռնանտառային 

Դիլիջան 
Գորիս 

Վանաձոր 

29 
18 
22 

4.1 
2.5 
2.7 

70 
53 
53 

1998 
2010 
2010 

0 
0 
0 

1988 
1985 
1992 

26 
19 
27 

11 
20 
13 

2.5 
2.9 
2.0 

39 
56 
35 

1993 
1982 
2008 

0 
0 
0 

2010 
2000 
2001 

2 
4 
2 

 
Չոր կիսաանապատային 

Երևան 
Արմավիր 
Արարատ 

Արտաշատ 

26 
14 
19 
19 

3.2 
1.9 
2.4 
2.7 

64 
43 
50 
54 

2010 
2010 
2006 
1998 

5 
0 
0 
0 

1987 
1993 
1988 
1992 

46 
8 

19 
25 

18 
17 
18 
15 

2.3 
2.3 
2.5 
2.4 

55 
38 
45 
41 

1982 
1993 
2002 
1983 

0 
0 
0 
0 

2010 
2003 
2001 
2003 

-4 
5 

10 
3 

 
Չոր տափաստանային 

Գյումրի 
Սիսիան 

20 
12 

2.6 
2.1 

55 
34 

1998 
2010 

0 
0 

1996 
2009 

16 
9 

17 
16 

2.2 
2.9 

40 
54 

1982 
1982 

0 
0 

1999 
2001 

-1 
1 

 
 
Խոնավ 
լեռնատափաստանային 

Ֆանտան 
Հրազդան 
Ջերմուկ 

Ապարան 
Գավառ 

22 
20 
22 
19 
21 

2.5 
2.5 
2.1 
2.1 
2.5 

55 
53 
46 
53 
60 

2006 
1998 
2006 
1998 
2006 

0 
0 
7 
0 
0 

1982 
1982 
1992 
1982 
1991 

25 
13 
18 
14 
20 

19 
19 
19 
15 
19 

2.7 
2.7 
2.5 
1.8 
2.7 

61 
47 
46 
31 
56 

1982 
1982 
1993 
2008 
1982 

0 
0 
0 
0 
0 

2010 
2003 
2010 
1995 
2010 

-17 
-3 
-20 
-1 
-3 

16 
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Հանրապետության լանդշաֆտակլիմայական տարբեր պայմաններում ջերմային ալիք-
ների հետ կապված բացասական տեղաշարժերի (օրգանիզմի վրա ունեցած ազդեցության 
առումով) գնահատման համար մեր աշխատանքի հաջորդ փուլում, վերը նշված ժամանակա-
հատվածում, որոշվեց ԷԷՋ-ի արժեքների կրկնելիությունը (%-ով) հետևյալ միջակայքերում` 
ոչ բավարար բարեհարմար, բարեհարմար, չափավոր անբարեհարմար և անբարեհարմար 
(աղ. 4): 

Այս վերլուծության արդյունքում պարզվեց, որ բարեհարմար եղանակային պայման-
ներով օրերի կրկնելիությունը ջերմային ալիքների ժամանակ խիստ նվազում է Մեղրիում և 
Երևանում: Իջևանում ջերմային ալիքների ժամանակ դիտվում է չափավոր անբարեհարմար 
եղանակային պայմաններով օրերի նկատելի ավելացում, որը պայմանավորված է հիմնա-
կանում օդի ջերմաստիճանի նշանակալի`4.50C բարձրացմամբ (միջին ամսական երկարամյա 
տվյալների հետ համեմատած): Մնացած բնակավայրերում (բացառությամբ Աշոցքի) օգոստոս 
ամսին ջերմային ալիքների ժամանակ բարեհարմար եղանակային պայմաններով օրերն 
ավելի հաճախ են հանդիպում:   

 

Աղյուսակ 4 
ՀՀ մի շարք բնակավայրերում էկվիվալենտ Էֆեկտիվ ջերմաստիճանի արժեքների  

կրկնելիությունը (%-ով) տարբեր միջակայքերում 
 

Բնակավայրը Բնութա 
գիրը 

Օր. 
թիվը 

n 

Ոչ բավարար 
բարեհարմար Բարեհարմար Չափ.անբարեհար 

մար Անբարեհարմար 

< 17.20 ET 17.2-21.70 ET 21.8 - 22.90 ET  230 ET 

n % n % n % n % 

Երևան 
Ընդամենը 93 3 3.2 43 46.0 20 21.5 27 29.0 
Ջերմ.ալիք 40 - - 5 12.5 12 30.0 23 57.5 

Գյումրի 
Ընդամենը 93 61 65.5 30 32.3 2 2.1 - - 
Ջերմ.ալիք 38 17 44.7 20 52.6 1 2.6 - - 

Վանաձոր 
Ընդամենը 93 58 62.3 34 36.5 1 1.0 - - 
Ջերմ.ալիք 58 29 50.0 28 48.3 1 1.7 - - 

Իջևան 
Ընդամենը 93 14 15.0 67 72.0 10 10.7 2 2.1 
Ջերմ.ալիք 65 2 3.0 54 83.0 7 10.7 2 3.0 

Սևան 
Ընդամենը 93 77 82.8 16 17.2 - - - - 
Ջերմ.ալիք 41 28 68.2 13 31.7 - - - - 

Աշոցք 
Ընդամենը 93 89 95.69 4 4.3 - - - - 
Ջերմ.ալիք 45 42 93.3 3 6.6 - - - - 

Մեղրի 
Ընդամենը 93 - - 18 19.0 13 13.9 62 67.0 
Ջերմ.ալիք 46 - - 1 2.1 7 15.2 38 82.6 

 

 Ամփոփելով հետազոտությունների այս մասը, մենք փաստում ենք, որ ՀՀ ամբողջ տա-
րածքում դիտարկվող ջերմային ալիքների հետ կապված` եղանակային պայմանների անբա-
րեհարմարության և օրգանիզմի ջերմակարգավորման վրա ունեցած բացասական ազդեցու-
թյան առումով, առավել վտանգավոր տեղաշարժեր են արձանագրվում առավել ցածրադիր և 
առավել շոգ կլիմայական պայմաններով վայրերում: Դրանք են չոր մերձարևադարձային, չոր 
կիսաանապատային և բարեխառն տաք անտառային գոտիները: 

Միջավայրի ջերմաստիճանի բարձրացումը կլիմայի գլոբալ փոփոխության արդյունքում 
կարող է խթանել մարդկային պոպուլիացիայում մաշկային նորագոյացությունների ավելա-
ցումը: Ուստի, մեր աշխատանքի հաջորդ փուլում փորձեցինք պարզել օդի ջերմաստիճանի և 
ՈՒՄ-ճառագայթների ինտեսիվության հետ կապված մելանոմայի և մաշկի այլ չարորակ (ոչ 
մելանոմային) նորագոյացությունների տարածվածությունը ՀՀ տարբեր լանդշաֆտակլիմա-
յական գոտիներում: Այս նպատակով մի շարք տարածաշրջաններում բնակչության մելա-
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նոմայով և մաշկի այլ չարորակ նորագոյացություններով հիվանդացության և մահացության 
ցուցանիշները համադրվեցին օդի միջին տարեկան և հուլիս ամսվա միջին ջերմաստի-
ճանների հետ: Կորելիացիոն վերլուծության արդյունքում հավաստի կապ արձանագրվեց 
միայն հուլիս ամսվա միջին ջերմաստիճանային արժեքների և մաշկի այլ չարորակ նորա-
գոյացություններով հիվանդացության ցուցանիշների միջև (rs=0.714, P<0.05): Այն բոլոր 
բնակավայրերում, որտեղ դիտարկվել էր ամառային բարձր ջերմաստիճան, մաշկի այլ 
չարորակ նորագոյացությունների տարածվածությունն առավել բարձր էր (նկ. 2): Այսպիսով 
ջերմային ալիքների փոփոխականությունն առավել արտահայտված է հանրապետության 
ցածրադիր վայրերում և այդ տարածաշրջաններում ամառային բարձր ջերմաստիճանները 
կորելացվում են մաշկի այլ (ոչ մելանոմային) չարորակ նորագոյացությունների բարձր 
տարածվածության հետ:  

    

 
Նկար 2: ՀՀ տարբեր տարածաշրջանների օդի միջին տարեկան և հուլիս ամսվա միջին 
ջերմաստիճանների ու բնակչության շրջանում մաշկի այլ չարորակ նորագոյացություններով 
հիվանդացության ցուցանիշների միջև առկա կապերը 

 

Ինչպես ասվեց, ջերմային ալիքների փոփոխականությունն առավել արտահայտված է 
հանրապետության ցածրադիր վայրերում: Այստեղ առանձնանում է Երևան քաղաքը, որտեղ 
նկատվում են առավել վտանգավոր միտումներ, քանի որ ջերմային ալիքների օրերն ամե-
նաշատն են և առավել արտահայտված է այս երևույթի փոփոխականությունը: Այդ պատճա-
ռով, բնակչության մահացության և հիվանդացության ցուցանիշների վրա ջերմային ալիքների 
հնարավոր ազդեցության ուսումնասիրման նպատակով, ընտրվեց Երևանը: 

 Երևան քաղաքում մեթեոպաթիկ իրավիճակները, որոնք պայմանավորված են տեղային 
բիոկլիմայական նորմայից եղանակային գործոնների և բացարձակ ու միջօրական փոփոխու-
թյունների արտահայտված շեղումներով, հաճախ առաջանում են ձմեռ-գարնանային շրջա-
նում: Հարկ ենք համարում նշել, որ եղանակային գործոնների կտրուկ փոփոխությունների 
ինչպես առանձին, այնպես էլ համալիր ազդեցության առանձնահատկություններն ուսումնա-
սիրվել և ներկայացվել են մեր կողմից «Արարատյան դաշտի եղանակակլիմայական պայման-
ների հիգինիկ առանձնահատկությունները և մեթեոպաթիկ ռեակցիաների գնահատումը 
սիրտանոթային հիվանդությունների օրինակով» գիտական աշխատանքով: Այդ և ներկա 
աշխատանքի արդյունքում դուրս բերված օրինաչափությունները հիմք հանդիսացան Երևան 
քաղաքի պայմանների համար եղանակային գործոնների բիոտրոպ ազդեցության հիգիենիկ 
գնահատման սխեմայի մշակման համար (աղ. 5): 
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Աղյուսակ 5 
Երևան քաղաքի եղանակային գործոնների բիոտրոպ  

ազդեցության հիգիենիկ գնահատման սխեման  
 

  

  
Եղանակային 
գործոնները 

Եղանակի բժշկաէկոլոգիական բնութագիրը 
1. Ըստ եղանակային գործոնների միջօրական փոփոխականության 

արտահայտվածության աստիճանի 
բարենպաստ չափավոր բարենպաստ անբարենպաստ 

Ջերմաստիճան, 0C Մինչև 2 2-3.5 > 3.5 
Մթն. Ճնշում, հՊա Մինչև 4 4 – 7.5 > 7.5 
Մթն. Ճնշում, հՊա* - - 2 -4 
Հարաբ. 
խոնավություն,% 

Մինչև 5 5-15 >15 

Բացարձ. 
խոնավություն, հՊա 

Մինչև 0.4 0.4-1.2 >1.2 

Թթվածնի կշռային 
քանակներ,գ/մ3 

Մինչև 3 3-5 >5 

Եղանակային 
գործոնները 

2. Ըստ եղանակային գործոնների բացարձակ արժեքների  

Ջերմաստիճան, 0C  - - 30 և ավել 
Ամպամածություն, բալ 0-4 5-6 7-8 
Քամու արագ., մ/վրկ > 1 - 0 – 1 

3 - 4 
ԹԹվածնի կշռային 
քանակներ, գ/մ3 

M±0.5 sd M±0.5 sd մինչև M±1 sd  > M±1 sd 

Եղանակի 
բժշկաէկոլոգիական 
բնութագիրը 

3. Ըստ եղանակային գործոնների փոփոխման միտումների 

Բարենպաստ  Միջօրական ջերմաստիճանի նվազումը` հարաբերական խոնավության 
միջին և միջինից ցածր մակարդակների դեպքում 

Չափավոր 
բարենպաստ 

Միջօրական մթն. Ճնշման բարձրացումը` հարաբերական խոնավության 
միջին և միջինից ցածր մակարդակների դեպքում 

Անբարենպաստ Միջօրական ջերմաստիճանի և մթն. Ճնշման բարձրացումը` հարաբերական 
խոնավության ցանկացած մակարդակների դեպքում; միջօրական 
ջերմաստիճանի նվազումը`հարաբերական խոնավության բարձր 
մակարդակների դեպքում երկրորդ օրը; 

Խիստ անբարենպաստ Միջօրական ջերմաստիճանի բարձրացումը և մթն. Ճնշման նվազումը` 
հարաբերական խոնավության միջին և միջինից ցածր մակարդակների 
դեպքում 

Եղանակի 
բժշկաէկոլոգիական 
բնութագիրը 

4. Ըստ առանձին ամիսների մթն. օդում թթվածնի կշռային քանակների  

Հիպօքսիկ Սպաստիկ 
Բարենպաստ - YIII, IX, X 
Չափավոր 
բարենպաստ 

YI, X, XI, XII - 

Անբարենպաստ I, II, III, IY, Y, YII, YIII, IX YI, YII, XI 
 

 

* Փոփոխականությունը 3 ժամվա ընթացքում 

Երևան քաղաքի բնակչության հիվանդացության և մահացության սեզոնային առանձ-
նահատկությունների պարզաբանման նպատակով կատարած վերլուծությունները ցույց տվե-
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ցին, որ հատկապես սիրտանոթային համակարգի հիվանդությունների հաճախականության 
ու մահացության ամենաբարձր ցուցանիշներն արձանագրվում են ձմեռ-գարնանային ամիս-
ներին:  

Բացահայտելով այս հանգամանքը, շարունակեցինք ուսումնասիրել այս ցուցանիշների 
դինամիկան ամառային շոգ օրերին` նպատակ ունենալով պարզել ջերմային ալիքների հնա-
րավոր ազդեցությունը բնակչության մահացության և հիվանդացության ցուցանիշների վրա: 

Այս նպատակով համադրելով Երևան քաղաքի հուլիս, օգոստոս ամիսներին ջերմային 
ալիքների օրերը և  բնակչության մահվան դեպքերն ըստ մահվան բոլոր և առանձին պատ-
ճառների, պարզեցինք, որ ամառային շրջանում ջերմային ալիքների օրերի ավելացմանը 
զուգընթաց հավաստիորեն ավելանում են բոլոր պատճառներից, այդ թվում  դժբախտ պա-
տահարներից, վնասվածքներից ու թունավորումներից բնակչության մահվան դեպքերի 
քանակը: Ջերմային ալիքների օրերի տևողության հետ կապված բնակչության մահվան դեպ-
քերի կանխատեսման նպատակով, այս երկու դեպքերի համար, կազմվեցին ռեգրեսիոն հա-
վասարումներ, որոնք ստացան հետևյալ տեսքը` 

yընդ. = 4.5x + 676.7 

yդժբ.պ. = 0.79x + 37.5 

որտեղ x-ը ջերմային ալիքների օրերի տևողությունն է, իսկ y-ը` մահվան միջին 
ամսական դեպքերի թիվը:  

Ըստ գտնված օրինաչափությունների, ջերմային ալիքների օրերի ավելացմանը զուգըն-
թաց հավաստի ավելանում են մահվան բոլոր պատճառներից, այդ թվում դժբախտ պատա-
հարներից, վնասվածքներից և թունավորումներից բնակչության մահվան դեպքերի քանակը: 
Ընդ որում ջերմային ալիքի յուրաքանչյուր հավելյալ մեկ օրը պատճառ կարող է դառնալ հինգ 
լրացուցիչ մահվան դեպքերի, այդ թվում մեկ դժբախտ պատահարի:  

Վերլուծելով ստացված տվյալները պարզ է դառնում, որ բնակչության առողջության վրա 
նման կլիմայական երևույթների ազդեցության առումով առավել կարևոր են օդի ջերմաստի-
ճանի առավելագույն շեմային մակարդակները, որոնք կարող են դիտվել միայն տարվա 
առավել շոգ ժամանակահատվածում: Այս տեսանկյունից շարունակելով հետազոտություն-
ները և ուսումնասիրելով 2000-2009թթ ընթացքում Երևան քաղաքում օդի միջին օրական ջեր-
մաստիճանները` պարզեցինք, որ 2006թ. օգոստոս ամիսը եղել է չափազանց շոգ, երբ միջին 
ամսական ջերմաստիճանը հասել է 28,70C-ի, որը մոտ 3 աստիճանով բարձր է օգոստոսյան 
ջերմաստիճանային միջին արժեքից: Այս ամսվա ընթացքում արձանագրվել են 9 շարունա-
կական օրեր, երբ միջին օրական ջերմաստիճանը բարձր է եղել 300C-ից: Նույն ամսվա 
ընթացքում վերլուծելով բնակչության մահացությունը, պարզվեց, որ օգոստոս ամսվա ծայրա-
հեղ շոգը 143 լրացուցիչ մահվան դեպքերի պատճառ է դարձել: 

Միջավայրի ջերմաստիճանային գործոնից կախված բնակչության հիվանդացության և 
մահացության կանխատեսման նպատակով մենք կատարեցինք ռեգրեսիոն հետազոտու-
թյուն` օդի միջին ամսական ջերմաստիճանային արժեքների և Երևան քաղաքում բնակչու-
թյան մահացության ցուցանիշների միջև (աղ. 6): Այդ հետազոտության արդյունքում հավաս-
տի կապեր արձանագրվեցին միջավայրի ջերմաստիճանային գործոնի և մահվան բոլոր 
պատճառների (R2=0.822, P<0.01), ինչպես նաև արյան շրջանառության համակարգի հիվան-
դությունների (R2=0.777, P<0.01), սրտի իշեմիկ հիվանդության (R2=0.732, P<0.01), շնչառական 
օրգանների հիվանդությունների (R2=0.742, P<0.01), մարսողական օրգանների հիվանդու-
թյունների (R2= 0.602, P<0.05) պատճառով մահացության ցուցանիշների միջև:  



21 
 

 

Աղյուսակ 6 

Երևան քաղաքում մթնոլորտային օդի ջերմաստիճանի և բնակչության մահացության 
միջին ամսական ցուցանիշները 

 

Մահվան 
պատճառները 

Օդի ջերմաստիճանի միջին ամսական արժեքները, 0C 
-7 -3 1 5 9 13 17 21 25 29 

Բոլոր պատճ. 85.0 79.2 74.0 68.1 69.6 64.1 65.7 57.9 61.9 74.9 
Արյան շրջ. հ.հ. 40.1 41.7 37.2 29.3 34.8 31.9 29.7 26.8 27.5 31.3 
Սրտի իշեմ. հիվ. 29.5 30.5 26.8 22.1 25.3 22.1 21.8 19.3 18.2 25.0 

Շնչառ. համ.հիվ. 8.1 5.3 5.4 5.1 4.4 3.9 4.7 3.3 3.9 6.4 
Մարսող.համ.հիվ. 5.9 3.9 3.5 4.25 3.4 3.7 3.5 3.0 3.4 5.8 

 

Այս հետազոտության արդյունքում դուրս բերված ներքոհիշյալ ռեգրեսիոն հավասա-
րումները հնարավորություն են ընձեռում, կախված ջերմաստիճանային գործոնից (х), կան-
խատեսել վերը նշված պատճառներից բնակչության միջին ամսական մահացությունը (y):  

yընդ. = 74.6 -1.4x + 0.04х2  

yԱՇՀ= 36.7 - 0.7 х + 0.014х2 

yՍԻՀ = 26.7 – 0.55х + 0.0135х2 

yշնչ. = 5.6 – 0.23х + 0.008х2 

yմարս.= 4.1 – 0.15х + 0.006х2 

 Կատարելով նման հաշվարկներ նաև մահվան դեպքերի բացարձակ քանակների 
պայմաններում, և արձանագրելով հավաստի կապեր, մենք կառուցեցինք ռեգրեսիայի կորեր 
(նկ. 3, նկ. 4), որոնք վկայում են այն մասին, որ նշված հիվանդություններից մահվան դեպքերի 
ավելացում է նկատվում ինչպես օդի միջին ամսական ջերմաստիճանային ցածր արժեքների 
(սեզոնային բարձրացում), այնպես էլ` բարձր ջերմաստիճանների դեպքում: Այս հետազո-
տության արդյունքում դուրս բերված ռեգրեսիոն հավասարումները հնարավորություն են 
ընձեռում, կախված ջերմաստիճանային գործոնից, կանխատեսել բնակչության միջին ամսա-
կան մահացությունը:  

Այսպիսով մենք փաստում ենք, որ Երևանի կլիմայական պայմաններում դիտվում է մի 
շարք հիվանդությունների և դրանց պատճառով մահվան դեպքերի (հատկապես սիրտանո-
թային հիվանդությունների) հստակ սեզոնային ավելացում` ձմեռ-գարնանային շրջանում և 
նվազում`ամառային ամիսներին: Սակայն կլիմայի փոփոխություններն ու ամառային 
ջերմաստիճանի անոմալիաները, որոնք արտահայտվում են ծայրահեղ շոգ պայմանների 
ստեղծմամբ (երբ միջին ամսական ջերմաստիճանը հասնում է 290C-ի, իսկ միջին օրական 
ջերմաստիճանը 300C և ավելի), պատճառ են դառնում բնակչության հիվանդացության և 
մահացության ցուցանիշների հավաստի բարձրացման համար:  

Կլիմայական գլոբալ փոփոխությունների ուղղակի հետևանքն է նաև եղանակային 
կտրուկ փոփոխությունների ավելացումը, որն ըստ բազմաթիվ հետազոտությունների, ռիսկի 
գործոն է ամենատարբեր հիվանդությունների և հատկապես սիրտանոթային հիվանդու-
թյունների սրացման համար: Եղանակային կտրուկ փոփոխությունները նպաստում են 
մեթեոպատիկ ռեակցիաների զարգացմանը: Մարդու մոտ նման ռեակցիաների ի հայտ գալը 
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այն զգայուն ինտեգրալ ցուցանիշներից մեկն է, որը վկայում է օրգանիզմի ադապտատիվ պա-
շարների նվազման գործընթացի մասին: 

 

 

 
 

Նկար 3: Արյան շրջանառության համակարգի հիվանդություններից և սրտի իշեմիկ  
հիվանդությունից բնակչության մահվան միջին ամսական դեպքերի ռեգրեսիայի կորերը 
մթնոլորտային օդի միջին ամսական ջերմաստիճանի տարբեր աստիճանակարգերի դեպքում 

 
Նկար 4: Շնչառական և մարսողական օրգանների հիվանդություններից բնակչության  
մահվան միջին ամսական դեպքերի ռեգրեսիայի կորերը մթնոլորտային օդի միջին ամսական 
ջերմաստիճանի տարբեր աստիճանակարգերի դեպքում 

 

 Այդ պատճառով մեր աշխատանքի հաջորդ բաժնում ուսումնասիրել ենք մեթեոպատիկ 
ռեակցիաների տարածվածությունը և զարգացման առանձնահատկությունները բնակչության 
կազմակերպված խմբերից մեկի` ուսանողների, օրինակով: Այդ նպատակով մեր կողմից 
կազմվել է մեթեոպատիկ ռեակցիաների ուսումնասիրման հարցաթերթ: Ուսումնասիրության 
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օբյեկտ են հանդիսացել ԵՊԲՀ 3-րդ և 4-րդ կուրսերի գործնականում առողջ`թվով 300 
ուսանող: 

Մեր հետազոտությունների արդյունքում պարզվեց, որ ուսանողների 74%-ը (հետազոտ-
ված աղջիկների 81%-ը և տղաների 61%-ը) եղանակային կտրուկ փոփոխությունների ժամա-
նակ նշում են ինքնազգացողության և առողջական վիճակի վատացման մասին, ինչը 
բավական անհանգստացնող փաստ է: Հիվանդագին մեթեոզգայունության ցածր մակարդակ 
արձանագրվեց ուսանողների 61% -ի մոտ, իսկ միջին մակարդակ` ուսանողների 28%-ի մոտ: 
Ուսանողների 11%-ի շրջանում արձանագրվեց հիվանդագին մեթեոզգայունության բարձր 
մակարդակ: Ուսանողների մոտ հիվանդագին վիճակների առաջացման հաճախականության 
տվյալների վերլուծությունը` առողջ ապրելակերպի կանոնների պահպանման կամ դրանց 
բացակայության պայմաններում ԿՎԻ-ի տարբեր արժեքների դեպքում ցույց տվեց, որ 
ամենաշատ հիվանդագին վիճակներ դիտվել են այն անձանց շրջանում, ովքեր ունեցել են 
ԿՎԻ-ի բարձր արժեքներ (>+26-ից): Առողջ ապրելակերպի կանոնների պահպանման պայ-
մաններում ուսանողների մոտ հիվանդագին վիճակների առաջացման հաճախականությունն 
ավելի ցածր է, քան դրանց բացակայության պայմաններում (Р<0.05): Մեթեոզգայուն ուսա-
նողների մոտ 73%-ի մոտ դիտարկվեց պարզ շաքարների հավելյալ քանակի օգտագործում: 

Աշխատանքի հաջորդ փուլում ուսումնասիրվեց կենսոլորտի կարևորագույն գործոննե-
րից մյուսը՝ ջուրը: Վերջին տարիներին կանխարգելիչ և կլինիկական բժշկության մասնա-
գետներն ավելի մեծ ուշադրություն են հատկացնում խմելու ջրում կոշտության աղերի (հիմ-
նականում Ca-ի և Mg-ի) կենսաբանական նշանակությանը: Հայտնի է, որ կալցիումի և մագ-
նեզիումի հիմնական աղբյուրը սնունդն է, սակայն դրանք սննդամթերքի շատ տեսակներից 
օրգանիզմի կողմից վատ են յուրացվում: Մյուս կողմից ժամանակակից սննդակարգը, որն 
աչքի է ընկնում ռաֆինացված մթերքի լայն ընդգրկմամբ, չի պարունակում հանքային 
տարրերի բավարար քանակներ և նման պայմաններում չափահաս ազգաբնակչության մեծա-
մասնության շրջանում արձանագրվում է որոշ տարրերի և հատկապես մագնեզիումի անբա-
վարարություն: Այս տարրերի սննդային անբավարարության պայմաններում խմելու ջուրը 
կարող է կոմպենսացնել այդ պակասը և հանդիսանալ կալցիումի ու մագնեզիումի լրացուցիչ 
կարևոր աղբյուր:  

Ելնելով վերը նշվածից, աշխատանքի այս հատվածում ՀՀ առանձին տարածաշրջաննե-
րում խմելու ջրի քիմիական բաղադրության և բնակչության առողջության վրա դրանց հնա-
րավոր ազդեցության հիգիենիկ գնահատման նպատակով վերլուծվել են «Հայջրմուղկոյուղու» 
մարզային լաբորատորիանների և «Երևան ջուր» ընկերության 2008-2011թթ. ընթացքում իրա-
կանացված խմելու ջրաղբյուրների ջրի որակի հետազոտությունների արդյունքները:  

Հետազոտությունների արդյունքում պարզվեց, որ ՀՀ մարզերում ուսումնասիրված բնա-
կավայրերի ջրաղբյուրներում ընդհանուր հանքայնացման արժեքը միջինում կազմում է 
248.5մգ/լ, SD=138 (աղ. 7): Նշված ջրաղբյուրների շուրջ 30% դեպքերում ընդհանուր հանքայ-
նացման ցուցանիշը ցածր է օպտիմալ մակարդակներից:  

 ՀՀ մարզերում ուսումնասիրված խմելու ջրաղբյուրներում ընդհանուր կոշտության 
արժեքը միջինում կազմում է 2.0մմոլ/լ, SD=1.35 (աղ. 7): Ընդհանուր առմամբ կոշտության ցու-
ցանիշը հետազոտված ջրաղբյուրների 60% և ավել դեպքերում ցածր է 2.0մմոլ/լ-ից, ընդ որում 
37.5% դեպքերում այն չի գերազանցում 1.0մմոլ/լ-ը:  

Վերլուծությունը ցույց տվեց, որ 67% հետազոտված ջրաղբյուրներում կալցիումի պարու-
նակությունը ցածր է 25մգ/լ-ից, ընդ որում 22.8% դեպքերում այն չի գերազանցում 10.0մգ/լ 
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արժեքը: Մագնեզիումի պարունակության ցածր մակարդակներ դիտարկվեցին հետազոտված 
ջրաղբյուրների 68% դեպքերում:  

Ընդհանուր առմամբ ջրում կոշտության աղերի առաջարկվող նվազագույն քանակներից 
ցածր մակարդակներ դիտարկվեցին Բերդ, Ստեփանավան, Ապարան, Արթիկ, Թալին, Եղեգ-
նաձոր, Ջերմուկ, Գորիս, Աշոցք, Մարտունի, Արտաշատ, Վեդի, Արարատ, Հանքավան, Վար-
դենիս, Սիսիան և այլ բնակավայրերի ջրաղբյուրներում: 

 Երևան քաղաքում ջրաղբյուրների ընդհանուր կոշտության արժեքը միջինում կազմում է 
2.65մմոլ/լ, SD=1.4, Ապարան, Կաթնաղբյուր և Գառնի ջրաղբյուրներում կոշտության ցուցա-
նիշը ցածր է 2.0մմոլ/լ-ից: Այս նույն ջրաղբյուրներոմ կալցիումի և մագնեզիումի պարու-
նակությունները ցածր են առաջարկվող նվազագույն քանակներից:  

Աղյուսակ 7 
«Հայջրմուղկոյուղու» ստորերկրյա և մակերևույթային ջրաղբյուրների  

խմելու ջրի քիմիական ցուցանիշների միջին մակարդակները  
 

 

Ցուցանիշ
ները 

Ընդհանուր 
հանքայնացում, 

մգ/լ 

Ընդհ. կոշտու 
թյուն, 
մմոլ/լ 

Կալցիում, 
մգ/լ 

Մագնեզիում, 
մգ/լ 

Ֆտոր, 
մգ/լ 

n* 200 200 200 200 200 
M 248.5 2.02 23.2 10.1 0.23 
SD 138.4 1.35 16.0 8.5 0.19 
max 915.0 8.05 90.0 60.0 0.9 
min 71.7 0.28 5.0 1.0 0 

 

* ջրանմուշների քանակը 
 

Այսպիսով, ՀՀ ուսումնասիրված խմելու ջրաղբյուրների հիմնական մասում կալցիումի և 
մագնեզիումի մակարդակները ցածր են առաջարկվող նվազագույն քանակներից:  

 Եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ բարենպաստ կլիմայական պայմաններում 
միջին ֆիզիկական բեռնվածության դեպքում օրվա ընթացքում մարդուն անհրաժեշտ է 3լ 
ջուր, ապա հետազոտված ջրաղբյուրներից ջրի միջոցով օրգանիզմ կարող է անցնել կալցիու-
մի օրական պահանջի (800մգ) միջինում 8.7%-ը և մագնեզիումի օրական պահանջի (400մգ) 
միջինում 7.5%-ը (աղ. 8):  

 Աղյուսակ 8 
 

Ջրի միջոցով օրգանիզմ անցնող կալցիումի և մագնեզիումի քանակները  
տարբեր տիրույթներում նրանց պարունակության դեպքերում 

 

Ցուցանիշները Կալցիում (օրական 
պահանջի), % 

Մագնեզիում (օրական 
պահանջի), % 

Μ 8.7 7.5 
SD 2.7 – 14.7 1.1 – 13.9 
max 34.0 45.0 
min 1.8 0.7 

 

Առանձին ջրաղբյուրներում, երբ կալցիումի և մագնեզիումի պարունակությունները 
հասնում են առավելագույն արժեքների (համապատասխանաբար 90 և 60մգ/լ), ջրի միջոցով 
օրգանիզմ կարող է անցնել նշված էլեմենտների օրական պահանջի 34-45%-ը: Այստեղ հարկ 
ենք համարում նշել, որ խմելու ջրում կոշտության աղերի միջին քանակների դեպքում այն 
կարող է ապահովել նշված էլեմենտների օրական պահանջի 20-25%-ը: 



25 
 

 Այնուհետև մենք փորձեցինք գնահատել խմելու ջրի որակն ըստ առանձին կլիմայական 
գոտիների: Հետազոտված ջրաղբյուրներում մի շարք քիմիական ցուցանիշների միջին մա-
կարդակները և մեկ ստանդարտ շեղման սահմանում նրանց համապատասխան արժեքներն 
ըստ տարբեր կլիմայական գոտիների ներկայացված են թիվ 5-ից 8-րդ նկարներում: Ինչպես 
երևում է նկարներից, առանձին կլիմայական գոտիներում տեղակայված բնակավայրերի 
ջրաղբյուրները նշանակալիորեն տարբերվում են միմյանցից իրենց քիմիական կազմով. 
նշված քիմիական էլեմենտների ամենացածր մակարդակները դիտարկվում են չոր մերձ-
արևադարձային, չոր տափաստանային, բարձր լեռնային ցուրտ կլիմայական գոտիների 
ջրաղբյուրների հիմնական մասում: 

   

 

Նկար 5: ՀՀ հետազոտված ջրաղբյուրներում ընդհանուր հանքայնացման միջին մակարդակները 
տարբեր կլիմայական գոտիներում. 1-չոր մերձարևադարձային, 2-բարեխառն, տաք անտառային, 
 3-չոր ցամաքային կիսաանապատային, 4-չոր տափաստանային, 5-խոնավ կլիմա լեռնաանտառային, 
6-խոնավ կլիմա լեռնատափաստանային, 7- ցուրտ բարձր լեռնային: 

 
 

 

Նկար 6. ՀՀ հետազոտված ջրաղբյուրներում կոշտության ցուցանիշի միջին մակարդակները տարբեր 
կլիմայական գոտիներում. 1-չոր մերձարևադարձային, 2-բարեխառն, տաք անտառային, 3-չոր 
ցամաքային կիսաանապատային, 4-չոր տափաստանային, 5-խոնավ կլիմա լեռնաանտառային,  
6-խոնավ կլիմա լեռնատափաստանային, 7-ցուրտ բարձր լեռնային: 
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Նկար 7: ՀՀ հետազոտված ջրաղբյուրներում կալցիումի պարունակության միջին մակարդակները 
տարբեր կլիմայական գոտիներում. 1-չոր մերձարևադարձային, 2-բարեխառն, տաք անտառային,  
3-չոր ցամաքային կիսաանապատային, 4-չոր տափաստանային, 5-խոնավ կլիմա լեռնաանտառային, 
6-խոնավ կլիմա լեռնատափաստանային, 7- ցուրտ բարձր լեռնային: 
 

 

 

Նկար 8: ՀՀ հետազոտված ջրաղբյուրներում մագնեզիումի պարունակության միջին մակարդակները 
տարբեր կլիմայական գոտիներում. 1-չոր մերձարևադարձային, 2 - բարեխառն, տաք անտառային,  
3 - չոր ցամաքային կիսաանապատային, 4 - չոր տափաստանային, 5- խոնավ կլիմա 
լեռնաանտառային, 6- խոնավ կլիմա լեռնատափաստանային, 7 - ցուրտ բարձր լեռնային 

  

Բնակչության հիվանդացության և մահացության ցուցանիշների վրա խմելու ջրի քիմիա-
կան կազմի ազդեցությունը բացահայտելու նպատակով մեր կողմից առանձնացված տարա-
ծարջաններում` խմելու ջրի աղային կազմի առանձին ցուցանիշների և բնակչության մահա-
ցության և հիվանդացության ցուցանիշների միջև Սպիրմենի ռանգերի մեթոդով կատարած 
կորելիացիոն վերլուծությունը վիճակագրորեն նշանակալի կորելիացիոն կապ արձանա-
գըրվեց միայն խմելու ջրում կալցիումի պարունակության և միզաքարային հիվանդությունից 
բնակչության մահացության ցուցանիշների միջև (r=0.82, P<0.05): Խմելու ջրում կալցիումի 
քանակների բարձրացմանը զուգահեռ հավաստի կերպով բարձրանում է նշված հիվանդու-
թյուններից մահացությունը: 

Այնուամենայնիվ մեր ուշադրությունը գրավեց այն հանգամանքը, որ խմելու ջրում 
մագնեզիումի իոնների պարունակության նվազմանը զուգահեռ բնակչության շրջանում դիտ-
վում է որոշ հիվանդություններից (սրտամկանի սուր ինֆարկտից և ուղեղի անոթային 
հիվանդություններից) մահվան դեպքերի հաճախացում: 
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Այս հանգամանքի հետ կապված մի շարք բնակավայրերում բնակչության վերը նշված 
հիվանդություններից մահվան դեպքերի տարածվածության և խմելու ջրում մագնեզիումի 
իոնների պարունակության տարբեր մակարդակների միջև առկա կապերի ուսումնասիրման 
համար իրականացրեցինք դիսպերսիոն վերլուծություն: Այս վերլուծության արդյունքում 
պարզվեց, որ խմելու ջրում մագնեզիումի իոնների պարունակության տարբեր մակարդակ-
ների դեպքում դիտարկվում է սրտամկանի սուր ինֆարկտից և ուղեղի անոթային հիվանդու-
թյուններից բնակչության մահացության ցուցանիշների վիճակագրորեն նշանակալի տարբե-
րություններ (նկ. 9): Նշված հիվանդություններից մահացությունն ամենաբարձրն էր այն 
բնակավայրերում, որտեղ խմելու ջրում մագնեզիումի իոնների պարունակությունը միջինում 
3մգ/լ-ից ցածր էր: Այս դեպքում մեր հետազոտության արդյունքները համընկնում են գիտա-
կան այն հետազոտությունների հետ, որոնք առաջ են քաշում այն վարկածը, որ մագնեզիումը, 
առաջին հերթին, պաշտպանում և կանխարգելում է հանկարծամահությունը սրտամկանի 
սուր ինֆարկտից այլ ոչ թե սրտի իշեմիկ հիվանդություններից ընդհանուր առմամբ: Խմելու 
ջրում մագնեզիումի պարունակության և սրտամկանի սուր ինֆարկտից հիվանդացության 
կապի վերաբերյալ տարբեր հեղինակները ևս արձանագրել են, որ առավել անբարենպաստ 
ազդեցություն են թողնում մագնեզիումի միջինում 3մգ/լ և ավել ցածր պարունակությունները:  

 

 
Նկար 9: Սրտամկանի սուր ինֆարկտից (ՍՍԻ) և ուղեղի անոթային հիվանդություններից 
բնակչության մահացության ցուցանիշները խմելու ջրում մագնեզիումի ցածր, միջին և բարձր 
մակարդակների դեպքում 

 

 Մեր աշխատանքի հաջորդ փուլում մենք վերլուծեցինք ՀՀ խմելու ջրաղբյուրներում 
ֆտորի պարունակությունը և փորձեցինք գնահատել բնակչության առողջության վրա այդ 
քանակների հնարավոր ազդեցությունը: 

 Ֆտորի պարունակությունը ՀՀ մարզերի ուսումնասիրված ջրաղբյուրներում տատան-
վում է 0.00-1.07մգ/լ սահմաններում, միջին խտությունը կազմում է 0.23±0.012, SD=0.19 (աղ.6): 
Ուսումնասիրված ջրաղբյուրների 65.5% դեպքերում արձանագրվեցին ֆտորի 0.3մգ/լ-ից ցածր 
պարունակություններ: Ֆտորի պարունակությունը Երևան քաղաքի ջրաղբյուրներում 
տատանվում է 0.24-0.67մգ/լ սահմաններում, միջին խտությունը կազմում է 0.39±0.16, SD=0.19: 
Ֆտորի 0.3մգ/լ-ից ցածր պարունակություններ արձանագրվեցին Ապարան, Կաթնաղբյուր և 
Գառնի ջրաղբյուրներում:  

Ըստ մեր հաշվարկների ՀՀ տարբեր կլիմայական պայմաններում ջրում ֆտորի համա-
պատասխան քանակների դեպքում օրգանիզմ է անցնում միջին հաշվով ֆտորի 16-38 %-ը 
(աղ. 9):  
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Աղյուսակ 9 
 

ՀՀ տարբեր կլիմայական գոտիներում ստորերկրյա և մակերևույթային  
ջրաղբյուրներում ֆտորի պարունակությունը 

 

Թ. Կլիմայական գոտին 

Օդի միջին 
տարեկան 

ջերմաստիճանը (0С)* 
М±SD 

Ֆտորի 
պարունակությունը 

(մգ/լ) 
M ±SD 

Օրգանիզմ ֆտորի 
անցման մասնաբաժինը 

(%) 

1 Բարձր լեռնային ցուրտ 
2.2 

n** =1 
0.14±0.06 
n*** =19 

16 

2 Չոր տափաստանային 
7.0 ± 0.95 

n =3 
0.15±0.11 

n =20 
17 

3 Խոնավ լեռնաանտառային 
6.8 ±1.4 

n =5 
0.218 ±0.08 

n =47 
25 

4 Բարեխառն տաք 
անտառային 

10.9 ±1.6 
n =5 

0.15 ±0.09 
n =52 

17 

5 Խոնավ 
լեռնատափաստանային 

4.9 ± 0.33 
n =8 

0.327±0.18 
n =87 

38 

6 Չոր մերձարևադարձային 
12.5±2.4 

n =2 
0.175± 0.16 

n =18 
20 

7 Չոր ցամաքային 
կիսաանապատային 

11.3±1.3 
n =9 

0.305±0.2 
n =65 
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* այն բնակավայրերի օդի միջին տարեկան ջերմաստիճանը, որոնց ջրամատակարարման աղբյուրներում 
որոշվել են ֆտորի պարունակությունները 
** բնակավայրերի թիվը  
*** ջրանմուշների քանակը 

 
Ֆտորի առավել ցածր պարունակություն (<0.2մգ/լ) դիտարկվեց այն բնակավայրերի 

ջրաղբյուրներում, որոնք գտնվում են ցուրտ բարձր լեռնային, չոր տափաստանային, բարե-
խառն տաք անտառային, չոր մերձարևադարձային գոտիներում: ՀՀ տարածքում փոխվում են 
տարբեր կլիմայական պայմաններից կախված ջրօգտագործման ծավալները և հետևաբար 
ֆտորի անցումն օրգանիզմ: Միջավայրի համեմատաբար ցածր ջերմաստիճանի պայման-
ներում ջրօգտագործման ծավալները և ֆտորի անցումն օրգանիզմ պակասում է, ինչն էական 
նշանակություն կարող է ունենալ հատկապես ցուրտ բարձր լեռնային և չոր տափաս-
տանային գոտիներում, որտեղ ջրաղբյուրներն աչքի են ընկնում ֆտորի առավել ցածր 
մակարդակներով: Միևնույն ժամանակ տաք և շոգ կլիմայական պայմաններում ֆտորի 
անցումն օրգանիզմ, հատկապես տարվա տաք շրջանում, նշանակալի ավելանում է (մինչև 
60%), սակայն դարձյալ չի բավարարում անհրաժեշտ մակարդակը: Փորձելով բացահայտել 
խմելու ջրում ֆտորի պարունակության հնարավոր ազդեցությունը կարիեսի տարած-
վածության վրա մենք իրականացրեցինք վիճակագրական վերլուծություն`խմելու ջրում 
ֆտորի տարբեր մակարդակների և կարիեսի տարածվածության ցուցանիշների միջև: Այս 
վերլուծության արդյունքում արձանագրվեց հակադարձ կորելիացիոն կապ (r=-0.627, P<0.05) 
խմելու ջրում ֆտորի պարունակության տարբեր մակարդակների և 6-7 տարեկան երեխա-
ների շրջանում կարիեսի տարածվածության ցուցանիշների միջև: Խմելու ջրում ֆտորի 
խտությունների բարձրացմանը զուգահեռ այս տարիքի երեխանների շրջանում հավաստի 
կերպով նվազում է կարիեսի հաճախականությունը: 
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Մարդու կյանքի պայմանների և առողջության վրա որոշակի ազդեցություն թողնող 
շրջակա միջավայրի մյուս կարևոր բաղադրիչը հողն է: Ինչպես ասվեց, բիոգեոքիմիական 
առումով առանձնահատուկ հետաքրքրություն են ներկայացնում միկրոէլեմենտները:  

ՀՀ տարածքը բնութագրվում է որպես լեռնային կենսաերկրաքիմիական գավառ, որտեղ 
առկա է հողերի (սկսած մերձալպյանից մինչև լեռնային գորշ կիսաանապատային տիպերը) 
արտահայտված ուղղաձիգ գոտիականություն: Այս հողերն աչքի են ընկնում մանգանի, բորի, 
պղնձի, կոբալտի ու ցինկի ընդհանուր ձևերի հարուստ պարունակությամբ և մանգանի, բորի, 
ցինկի ու մոլիբդենի շարժուն ձևերի անբավարարությամբ: Ընդհանուր առմամբ հանրապե-
տության մշակելի և անմշակ հողերի մեծ մասն աղքատ են միկրոէլեմենտների շարժուն 
ձևերով: ՀՀ հողատեսակներն առավել հարուստ են պղնձով և կոբալտով: Հանրապետության 
մշակելի և անմշակ հողերի մեծ մասն աղքատ են նաև յոդով: Այս միկրոէլեմենտի շարժուն 
ձևերով համեմատաբար ապահովված են լեռնային մարգագետնատափաստանային, լեռ-
նային մարգագետնային և անտառային գոտիների հողերը, իսկ ամենացածր պարունա-
կությամբ աչքի են ընկնում գորշ կիսաանապատային հողերը: Ագրոքիմիական գիտական 
հետազոտության տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ հանրապետության բոլոր 
հողատեսակներում միկրոէլեմենտների շարժուն ձևերի խտությունները նվազում են հետևյալ 
կարգով` Mn>Cu>Co>Zn>B>Mo>J  

  Մեր հետազոտությունների հաջորդ փուլում մենք կատարեցինք վիճակագրական 
վերլուծություններ, փորձելով գտնել որոշակի օրինաչափություններ հողում միկրոէլեմենտ-
ների արձանագրված ֆոնային քանակների և համապատասխան տարածաշրջաններում 
բնակչության հիվանդացության ցուցանիշների միջև: Այդ վերլուծությունների արդյունքում 
հողում միկրոէլեմենտների ինչպես անբավարար (մանգան, ցինկ), այնպես էլ բարձր 
ապահովվածության (պղինձ, կոբալտ) դեպքերում, բնակչության շրջանում արձանագրվեց մի 
շարք հիվանդությունների տարածվածության վիճակագրորեն նշանակալի բարձրացում:  

 Մարդու առողջության վրա տարբեր գործոնների ունեցած ազդեցության մասին խոսե-
լիս, հեղինակների գերակշիռ մասը փաստում է նաև ապրելակերպի, միջավայրային, ժառան-
գական գործոնների և առողջապահության խիստ որոշակի դերը: Ուստի ՀՀ բնակլիմայական 
առանձին գոտիներում բնակչության առողջությունն ապահովող հիմնական գործոնների 
ուսումնասիրման նպատակով կիրառվեց «առողջության էկոլոգիայի գնահատման» սքրինին-
գային մեթոդը: Ուսումնասիրությունները կատարվեցին ՀՀ տարբեր լանդշաֆտա-կլիմա-
յական գոտիներում տեղադրված թվով 7 բնակավայրերում: Պարզվեց, որ ՀՀ տարբեր բնակա-
վայրերում բնակչության առողջության պահպանման խնդրում ապրելակերպի ներդրումը 
կազմում է միջինում 21%, միջավայրային գործոնների ներդրումը`18%, ժառանգական 
գործոններինը` 24%, առողջապահությանը` 17%, հոգեկերտվածքի ներդրումը` 20%:  

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
1. ՀՀ տարածքում բնակչության առողջության վրա կլիմայի ազդեցությամբ պայմանավորված 

առանձնացվել են 7 վերընթաց կլիմայական գոտիներ: 
2. ՀՀ-ում, ըստ հակադիր եղանակային տիպերի առկայության և ‹‹գրգռիչ›› ազդեցության, 

առանձնանում են չոր ցամաքային կիսաանապատային, չոր տափաստանային, իսկ ըստ 
‹‹մեղմ և խնայողական›› ազդեցության` բարեխառն տաք անտառային և լեռնանտառային 
խոնավ լանդշաֆտակլիմայական գոտիները: 

3. ՀՀ-ում առանձնացված լանդշաֆտակլիմայական պայմաններում բնակչության շրջանում 
արձանագրվել են հիվանդացության և մահացության մակարդակների վիճակագրորեն 
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նշանակալի տարբերություններ: Հիվանդությունների տարածվածությունն ավելի բարձր է 
հանրապետության առավել ցածրադիր և միջին տարեկան ջերմաստիճանի ավելի բարձր 
արժեքներ ունեցող բնակավայրերում: 

4. ՀՀ –ում վերջին 30 տարիների ընթացքում դիտարկվել է ջերմային ալիքների օրերի քանակի 
և տևողության ավելացում: Այս փոփոխությունների հետ կապված (եղանակային պայման-
ների անբարեհարմարության և օրգանիզմի ջերմակարգավորման վրա ունեցած բացասա-
կան ազդեցության առումով) առավել վտանգավոր տեղաշարժեր են արձանագրվում 
առավել ցածրադիր և առավել շոգ կլիմայական վայրերում: Այս գոտիներում ամառային 
բարձր ջերմաստիճանների և բնակչության շրջանում մաշկի այլ չարորակ նորագոյացու-
թյունների տարածվածության միջև առկա է հավաստի կապ: 

5. Ամառային շրջանում ջերմային ալիքների տևողությանը զուգընթաց հավաստի ավելանում 
են բոլոր պատճառներից բնակչության մահվան դեպքերի քանակը: Ըստ ռեգրեսիոն 
վերլուծության արդյունքների ջերմային ալիքի յուրաքանչյուր հավելյալ մեկ օրը պատճառ 
կարող է դառնալ հինգ լրացուցիչ մահվան դեպքի: 

6. Բնակչության առողջության ցուցանիշների վրա ջերմային ալիքների ազդեցության 
առումով առավել կարևոր են օդի ջերմաստիճանի առավելագույն շեմային մակարդակ-
ները, որոնց դեպքում արձանագրվում է բնակչության հիվանդացության և մահացության 
ցուցանիշների հավաստի բարձրացում: Մեր կողմից մշակված ռեգրեսիոն հավասարում-
ները հնարավորություն են ընձեռում ջերմաստիճանային գործոնով պայմանավորված 
կանխատեսել բնակչության միջին ամսական մահացությունը: 

7. Եղանակային կտրուկ փոփոխություններով պայմանավորված երիտասարդության երկու 
երրորդի շրջանում առկա է հիվանդագին մեթեոզգայունություն: Մեթեոզգայունության մա-
կարդակը պայմանավորված է մի շարք գործոններով, որոնց մեջ էական նշանակություն 
ունի առողջ ապրելակերպը:  

8. ՀՀ ուսումնասիրված խմելու ջրաղբյուրների հիմնական մասում կալցիումի և մագնեզիումի 
մակարդակները (որոնցով պայմանավորված է ջրի կոշտությունը) ցածր են առաջարկվող 
նվազագույն քանակներից: Սրտամկանի սուր ինֆարկտից և ուղեղի անոթային հիվանդու-
թյուններից բնակչության մահացության ցուցանիշները վիճակագրորեն բարձր են այն 
բնակավայրերում, որտեղ խմելու ջրում մագնեզիումի պարունակությունը միջինում 3մգ/լ-
ից ցածր է:  

9. ՀՀ ուսումնասիրված խմելու ջրաղբյուրների գերակշիռ մասում ֆտորի պարունակությունն 
անբավարար է: ՀՀ տարածքում ձևավորված տարբեր կլիմայական պայմաններում բնակ-
չության կողմից տարբեր են ջրօգտագործման ծավալները և հետևաբար տարբեր է ֆտորի 
անցումն օրգանիզմ: Խմելու ջրում ֆտորի խտությունների բարձրացմանը զուգահեռ 6-7 
տարիքի երեխանների շրջանում հավաստի կերպով նվազում է կարիեսի հաճախակա-
նությունը: 

10. Հողում միկրոէլեմենտների ինչպես անբավարար (մանգան, ցինկ), այնպես էլ բարձր 
ապահովվածության (պղինձ, կոբալտ) դեպքերում, բնակչության շրջանում առկա է մի 
շարք հիվանդությունների տարածվածության վիճակագրորեն նշանակալի բարձրացում:  

11. ՀՀ տարբեր լանդշաֆտակլիմայական գոտիներում տեղադրված բնակավայրերում բնակ-
չության առողջության վրա ազդող գործոնների ամբողջության մեջ ապրելակերպի 
ներդրումը կազմում է միջինում 20%, միջավայրային գործոններինը` 17%, ժառանգականը` 
24%, առողջապահականը` 18% և հոգեկերտվածքինը` 21%: 
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ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Առողջապահության և Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունների համապա-
տասխան վարչությունների միջոցով իրականացնել բնակչության առողջության վրա 
կլիմայական փոփոխությունների հնարավոր ազդեցության բժշկական կանխատեսում և 
վաղ իրազեկում:  

2. Առողջության վրա կլիմայական փոփոխությունների բժշկական կանխատեսման աշխա-
տանքների կազմակերպման ժամանակ հիմք ընդունել ինչպես Հայաստանի հիդրո-
օդերևութաբանության և մոնիթորինգի պետական ծառայության տվյալները, այնպես էլ 
եղնակային գործոնների և բնակչության առողջության ցուցանիշների միջև մեր կողմից 
գիտական հետազոտությունների հիման վրա արված հետևյալ եզրահանգումները. 

 հանրապետության ցածրադիր և առավել խիտ բնակեցված վայրերում ամառային 
շրջանում (հուլիս, օգոստոս) որպես ջերմաստիճանի շեմային արժեքներ ընդունել միջին 
օրական ջերմաստիճանի 300C և ավելի մակարդակները, 

  ջերմային ալիքների օրերի տևողության հետ կապված բնակչության մահվան դեպքերի 
կանխատեսման նպատակով օգտագործել մեր կողմից կազմված ռեգրեսիոն հավասա-
րումները, 

 կանխատեսել մահվան բոլոր պատճառներից, այդ թվում` ԱՇՀ-ից, ՍԻՀ-ից, շնչառական և 
մարսողական օրգանների հիվանդություններից բնակչության միջին ամսական մահացու-
թյունը` օգտագործելով մեր կողմից կազմված ռեգրեսիոն հավասարումները, 

 եղանակային կտրուկ փոփոխություններով պայմանավորված մեթեոպատիկ ռեակցիա-
ների և հատկապես սիրտանոթային հիվանդությունների սրացումների կանխարգելման 
համար օդերևութաբանական կայանների տվյալների հիման վրա կատարել եղանակների 
բժշկական կանխատեսում` հիմք ընդունելով մեր կողմից առաջարկած եղանակային 
գործոնների բիոտրոպ ազդեցության հիգիենիկ գնահատման սխեման: 

3. Սպասվող կլիմայական փոփոխությունների բժշկական կանխատեսման հիման վրա 
Առողջապահության նախարարության և նրա ենթակայության համապատասխան ստորա-
բաժանումների կողմից 

 ակտիվացնել առողջապահական օրգանների ինֆորմացիոն և շտապ բժշկական օգնության 
աշխատանքները, 

 կատարել մեթեոզգայուն հիվանդների հաշվառում, 
 իրականացնել կլիմայական փոփոխությունների նկատմամբ խոցելի խմբերի դիսպանսեր 

հսկողություն, ուշադրություն բևեռելով տարեց մարդկանց, սիրտ անոթային և շնչառական 
համակարգերի հիվանդություններով տառապող ծանր հիվանդների նկատմամբ, 

4. Ամառային շրջանում հանրապետության ցածրադիր և առավել խիտ բնակեցված վայրերի 
տեղային կառավարման մարմիններին առաջարկվում է հարմարողական պլանների 
կազմում և միջոցառումների իրականացում ուղղված`  

 քաղաքային դիզայնի (կանաչապատում, քայլուղիների և շատրվանների ավելացում) նպա-
տակային փոփոխմանը,  

 ջրամատակարարման բարելավմանը, տնտեսական խմելու ջրամատակարարման աղբ-
յուրների, ինչպես նաև սննդամթերքի որակի, տեղափոխման և պահպանման կանոնների 
սանիտարահիգիենիկ մոնիթորինգին, 

 անհրաժեշտության դեպքում (ուժեղ շոգեր, քամիների բացակայություն, անտիցիկլոնային 
եղանակ) արդյունաբերական արտանետունմների հնարավոր նվազեցմանը,  
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 կլիմայի փոփոխության խնդիրների լուսաբանմանը և դրանց վերաբերյալ հանրության 
իրազեկության բարձրացմանը: 

5. Համապատասխան գերատեսչությունների օգնությամբ բնակչությանն իրազեկել  
 անոմալ շոգ պայմաններից պաշտպանվելու համար հեղուկի համապատասխան քանակ-

ների ընդունման, աղերի և ջրալույծ վիտամինների փոխհատուցման, սննդակարգում ճար-
պերի քանակի որոշակի նվազեցման, օրվա կրիտիկական ժամերին ֆիզիկական ակտիվու-
թյան սահմանափակման, շենքերում ջերմաստիճանային հարմարավետության ապա-
հովման անհրաժեշտության մասին, 

 հավելյալ ՈՒՄ-ճառագայթներից պաշտպանվելու համար պաշտպանիչ հագուստ, գլխարկ, 
ակնոցներ կրելու, արևից պաշտպանող դեղամիջոցներ ու քսուկներ օգտագործելու և 
սննդակարգում հակաօքսիդանտների բարձր պարունակություն ապահովելու մասին, 

 մեթեոպատիկ իրավիճակների ժամանակ խնայողական բնույթի միջոցառումների (ակտիվ 
գործունեության սահմանափակում և անկողնային ռեժիմ) կիրառման և համապատաս-
խան դեղորայքի օգտագործման մասին: Մեթիոռեզիստենտականության բարձրացման 
նպատակով առողջ ապրելակերպի կանոնների պահպանման և սննդակարգում, հատ-
կապես, պարզ շաքարների սահմանափակման մասին: 

6. Բնակչության շրջանում՝ խմելու ջրի հետ կապված, կոշտության աղերի և ֆտորի անհրա-
ժեշտ քանակների ապահովման ուղղությամբ իրականացնել հետևյալ միջոցառումները. 

 ջրամատակարարման աղբյուրների ընտրության չափորոշիչներում ընդգրկել նաև ջրի 
կոշտության ցուցանիշը, 

 փափուկ ջուր օգտագործող շրջանների բնակչության շրջանում կազմակերպել իրազեկման 
աշխատանքներ` ուղղված խմելու և սննդի պատրաստման նպատակով օգտագործվող 
փափուկ ջրի քանակի սահմանափակմանը և նշված աղերով հարուստ հանքային կամ 
շշալցված ջրերի հաճախակի ընդունմանը, 

  բնակչության շրջանում իրականացնել իրազեկման աշխատանքներ` ապահովելու համար 
նրանց ամենօրյա սննդակարգը մագնեզիումով հարուստ և լավ յուրացվող մթերքով 
(չմշակված հացահատիկներ, ընկույզ, ծովամթերք, կաթնամթերք և հանքային ջուր):  

 Անհրաժեշտ է իրականացնել լրացուցիչ գիտական հետազոտություններ` ուղղված միջա-
վայրային այլ բաղադրիչներում ֆտորի պարունակության և նրա օրգանիզմ ներթափանց-
ման գումարային քանակների ուսումնասիրմանը, ինչը հնարավորություն կտա պարզել ՀՀ 
բնակչության շրջանում ֆտորի օպտիմալ մակարդակների հասանելիությունը, ինչպես 
նաև ապահովելով ֆտորացումն ընդհանուր փաթեթի մեջ ձեռնարկել հանրային առող-
ջության պահպանմանն ուղղված միջոցառումներ:  
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РЕЗЮМЕ 
 
За последнее столетие в результате человеческой деятельности наблюдаются быстрые и 

интенсивные изменения в экосистемах. В этих условиях, проблемы взаимодействия организма 
человека с окружающей средой вызывают все больше беспокойства, и комплексные решения 
проблем, направленных на выявление их причинно-следственной связи, являются на 
сегодняшний день первоочередной задачей. 

Одним из самых важных факторов природной среды является климат. В настоящее время 
изменение климата является одним из наиболее значительных проблем охраны окружающей 
среды и здравоохранения. Усиление негативного влияния климатических изменений на 
здоровье населения в нынешнем столетии ожидается во многих странах мира (IPCC, 2014). 
Важными факторами биосферы являются также вода и почва. Среди природных химических 
показателей в питьевой воде, с точки зрения влияния на заболеваемость и смертность насе-
ления, выделяются жесткость воды и уровни кальция и магния. Особой проблемой является 
содержание фтора в питьевой воде, так как это единственный возможно эссенциальный 
микроэлемент, поступающий в организм, в основном, с питьевой водой. В почве, с биогеохи-
мической точки зрения, особый интерес представляет содержание микроэлементов.  

Задачей представленной работы является гигиеническая оценка влияния природных 
факторов на здоровье населения, изученных современными исследовательскими методами за 
последние 30 лет, с целью выяснения основных медикоэкологических проблем, а также разра-
ботки комплекса профилактических мер по сохранению и укреплению здоровья населения.  

Исходя из того, что Армянское нагорье отличается своими климатическими контрастами 
(существенными климатическими различиями даже на небольших территориях), в начальной 
стадии работы нами были отделены климатические зоны. Каждой зоне была дана 
гигиеническая характеристика погодных и климатических условий. Среди населения 
соответствующих зон были проведены исследования метеопатических реакций, заболеваемости 
и смертности.  

В Республике Армения по контрастности погодных условий и ‹‹раздражающим›› влиянием 
отличаются сухая континентальная полупустынная, сухая степная зоны, а по однотипности и 
‹‹щадящим›› влиянием – умеренно теплая лесная и влажная горнолесная зоны. 

Результаты дисперсионного анализа в отдельных ландшафтно-климатических условиях 
выявили статистически значимые различия между уровнями заболеваемости и смертности 
населения. Статистические анализы, проведенные с целью изучения возможного влияния 
климатических и биоклиматических факторов на эти показатели, выявили более высокие 
уровни заболеваемости населения в низкогорных районах республики с наиболее высокими 
показателями среднегодовой температуры.  

Будучи горной страной с засушливым климатом по всей территории, Армения уязвима к 
глобальному изменению климата. Согласно наблюдениям, проведенными в Армении с 1935 по 
2011 годы, среднегодовая температура повысилась на 1.030C, а годовое количество осадков 
уменьшилось на 6%. Наше исследование показало, что в Армении за последние 30 лет увели-
чились количество и продолжительность дней температурных волн, в связи с чем (с точки 
зрения некомфортности погодных условий и негативного воздействия на терморегуляцию 
организма) наиболее опасные отклонения были зафиксированы в низкогорных районах с 
наиболее жаркими климатическими условиями.  

С увеличением продолжительности тепловых волн число случаев смерти от всех причин 
среди населения, в летнем периоде, статистически значимо возрастает. Согласно данным 



36 
 

регрессионного анализа, каждый дополнительный день тепловых волн может стать причиной 
увеличения числа смертей на пять случаев. С точки зрения влияния тепловых волн на 
показатели здоровья населения, наиболее важны максимальные пороговые уровни темпе-
ратуры, при которых регистрируется достоверное увеличение заболеваемости и смертности 
населения. Разработанные нами регрессионные уравнения дают возможность предсказать 
среднемесячную смертность населения, обусловленную температурным фактором. 

Повышение температуры окружающей среды, как результат глобального изменения 
климата, также может способствовать развитию рака кожи. Изучая распространенность злока-
чественных новообразований кожи в разных климатических регионах РА в зависимости от 
температуры воздуха, была установлена статистически значимая корреляция между величи-
нами средней температуры июля и показателями заболеваемости другими злокачественными 
(немеланомными) новообразованиями кожи. Распространенность вышеотмеченных новообра-
зований выше в районах с высокими летними температурами. 

Известно, что учащение резких погодных изменений является прямым следствием 
глобального изменения климата, способствующим развитию метеопатических реакций. Изу-
чение распространенности этих реакций по результатам опроса студентов выявило 
болезненную метеочувствительность у двух трети опрашиваемых.  

В результате анализа, проведенного с целью гигиенической оценки химического состава 
питьевой воды и его возможного влияния на здоровье населения, было установлено, что в 
большинстве исследуемых питьевых водоисточников Армении уровни кальция и магния 
(которыми обусловлена жесткость воды) ниже рекомендуемых минимальных количеств. В 
результате проведенного дисперсионного анализа при различных уровнях содержания магния 
в питьевой воде были выявлены статистически значимые различия между распространен-
ностью случаев смерти от острого инфаркта миокарда и сосудистых заболеваний мозга. Самая 
высокая смертность населения от отмеченных заболеваний наблюдается в тех регионах, где 
содержание магния в питьевой воде ниже 3мг/л.  

 Содержание фтора в преобладающем большинстве исследуемых питьевых водоисточ-
ников Армении недостаточно. Необходимо отметить, что на небольшой территории Армении 
сформировались резко отличающиеся друг от друга климатические условия, в зависимости от 
которых меняются объемы потребления воды и, следовательно, поступление фтора в организм. 
С повышением концентрации фтора в питьевой воде среди детей 6-7 летнего возраста нами 
было выявлено статистически значимое снижение частоты кариеса. 

Анализ возможных связей между агрохимическими данными содержания микро-
элементов в почве и заболеваемостью населения показал, что как при недостаточной степени 
(марганца, цинка), так и при высокой степени (меди, кобальта) обеспеченности почв микро-
элементами наблюдается статистически значимое увеличение распространенности некоторых 
болезней среди населения.  

На основе результатов исследований нами разработан комплекс профилактических мер, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья населения, которые обобщены в двух 
методических пособиях.  
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MEDICAL AND ECOLOGICAL PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL  
NATURAL FACTORS ON TERRITORY OF RA 

 

SUMMARY 
 
Over the last century, human activities have led to rapid and intense changes in ecosystems. 

Under these conditions, the problems of interaction between the human body and the environment 
cause increasing concerns, and integrated solutions to the problems aimed at identifying their cause-
effect links nowadays are of top priority. 

Climate is one of the most important factors of the natural environment. Nowadays climate 
change is one of the most significant environmental and health care problems. The increase in 
negative impact of climate changes on the health of the population in the current century will be 
expected in many countries of the world (IPCC, 2014). Water and soil are also considered as 
important factors in biosphere. In drinking water among the natural chemical indeces water hardness 
and calcium and magnesium levels may be considered in terms of impact on population morbidity 
and mortality. The content of fluorine in drinking water is a specific issue as it is the only probably 
essential microelement that enters the human body mainly through drinking water. From 
biogeochemical point, the content of microelements in the soil are of a particular interest.  

The goal of the presented study is the hygienic evaluation of influence of natural environmental 
factors on the health of population in Armenia in order to determine the major medical and ecological 
problems having been investigated through modern research methods for the last 30 years as well as 
to develop a set of preventive measures to maintain and promote the health of the population. 

Since Armenian Highland is distinguished by its climatic contrasts (availability of significant 
climatic differences even in the small areas), at the initial stage of our study climatic regions were 
separated and each there from was granted hygienic characteristics of weather and climate conditions. 
Research on meteopathic reactions, morbidity and mortality was carried out among the population of 
respective regions.  

In Republic of Armenia (RA) dry continental semi-desert and dry stepple zones are varied 
related to the contrast of weather conditions and ”irritative” influence; and moderate warm forest and 
humid mountaneous forest zones are varied related to the monotony of weather conditions and 
”sparing” influence.  

The results of ANOVA test under individual landscape-climatic conditions have registered 
statistically significant differences between the morbidity and mortality rates in population. Statistical 
analyses conducted in order to study the possible influence of climatic and bioclimatic factors upon 
these indicators, have revealed that the higher level of morbidity of population is registered in the 
low-land areas of the republic with higher average annual temperature index. 

As a mountainous country with an arid climate the whole territory of Armenia is vulnerable to 
global climate change. According to the observations conducted in Armenia during the period from 
1935 to 2011, the annual average temperature has increased by 1.030C and the annual amount of 
precipitation has decreased by 6%. Our research has shown, that in Armenia over the last 30 years the 
number and duration of heat wave days has increased and in this relation (in terms of discomfort of 
weather conditions and negative impact on the thermoregulation of the organism) the most dangerous 
deviations were registered in the low-land and the hottest climatic conditions. 
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Along with increase in the duration of heat waves the number of deaths due to all reasons 
among the population increases significantly. According to the data of regression analysis, each 
additional day of heat wave may cause five additional cases of death.  

From the point of impact of heat wave effects on the health of the population, maximum 
temperature thresholds are the most important, when a statistically significant increase in morbidity 
and mortality is registered. Regression equations elaborated by us give opportunity to predict the 
average monthly mortality of population, conditioned by temperature factor. 

The increase of environment temperature as a result of global change of climate also may 
contribute to the development of skin cancer. The study of possible influence of air temperature on 
malignant neoplasms of skin in different climatic regions of RA have revealed the significant 
correlation between values of average temperature of July and morbidity indices of other (non-
melanoma) malignant neoplasms of skin. The distribution of above mentioned neoplasms is higher in 
that regions where the summer high temperature is observed. 

It is known that increase of sharp weather changes serves as a direct consequence of global 
climate change that contributes to the development of meteopathic reactions. Therefore, according to 
the study of the prevalence of these reactions upon the results of survey conducted among 300 
students revealed a morbid meteosensitivity in two-thirds of those interviewed. 

The results of analysis aimed at giving a hygienic assessment of chemical composition of 
drinking water and its possible impact on the health of the population, revealed that in the majority of 
explored water sources in Armenia the levels of calcium and magnesium (by which water hardness is 
conditioned) is below the minimum required quantity. Аs a result of conducted ANOVA test revealed 
statistically significant differences of incidences of fatal cases caused by acute myocardial infarction 
and cerebral vascular diseases have been observed in case of different levels of magnesium in 
drinking water. Mortality rate because of the mentioned diseases was the highest in the regions where 
the content of magnesium in drinking water was in average less than 3mg/l. 

In the overwhealming majority of the investigated water sources of RA the content of fluoride is 
insufficient. It is necessary to mention, that at the small territory of Armenia are formatted sharply 
varying from each other climatic conditions, depending on which are changed the volumes of water 
utilization and consequently the input of fluoride into organism. With the increase of fluoride in 
drinking water the statistically significant decrease of frequency of caries among children at 6-7 years 
old have revealed. 

The analysis of possible links between agrochemical scientific research data and population 
morbidity rate revealed that because of insufficiency of some microelements (manganese, zinc) as 
well as their high levels (copper, cobalt) in the soil in Armenia statistically higher prevalence of some 
diseases in population is observed. 

The set of preventive measures, which are directed at the maintenance and promotion of 
population health and summarized in two metrological manuals are elaborated by us based on the 
results of investigation. 

 
 


