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ՀՏԴ 37.02 

ԿԿԿԿլիմայի գլոբալ փոփոխության ազդեցության լիմայի գլոբալ փոփոխության ազդեցության լիմայի գլոբալ փոփոխության ազդեցության լիմայի գլոբալ փոփոխության ազդեցության վերաբերյալվերաբերյալվերաբերյալվերաբերյալ    
հարցերիհարցերիհարցերիհարցերի    քննարկմանքննարկմանքննարկմանքննարկման    նպատակահարմարությունընպատակահարմարությունընպատակահարմարությունընպատակահարմարությունը    
    9999----րդրդրդրդ    դասարանիդասարանիդասարանիդասարանի    ««««ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի    աշխարհագրությունաշխարհագրությունաշխարհագրությունաշխարհագրություն» » » »     

առարկայիառարկայիառարկայիառարկայի    դասընթացդասընթացդասընթացդասընթացումումումում    

Մանուկյան ՄարգարիտաՄանուկյան ՄարգարիտաՄանուկյան ՄարգարիտաՄանուկյան Մարգարիտա    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. եղանակային պայման, օդերևութաբանական 
կայան, օդի ջերմաստիճան, մթնոլորտային տեղում, կանխարգելիչ 
միջոցառում    

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան        
9-րդ դասարանի «Հայաստանի աշխարհագրություն» դասընթացում 

[1] ուսումնասիրվում են Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի 
Հանրապետության բնությունը, բնակչությունը, տնտեսությունը, ՀՀ մար-
զերը և այլն: «Հայաստանի Հանրապետության բնությունը» բաժինը իր մեջ 
ներառում է ՀՀ կլիման, որն ուսումնասիրելիս սովորողը ծանոթանում է 
ՀՀ կլիմայագոյացնող գործոններին, ՀՀ տարածքի տարվա եղանակներին, 
կլիմայի վերընթաց գոտիներին, ջերմության և խոնավության տեղաբաշխ-
ման հիմնական օրինաչափություններին: Սակայն հաշվի առնելով, որ 
վերջին տասնամյակներին դիտվում են եղանակային և կլիմայական պայ-
մանների և նրանց հետ կապված երևույթների շեղումներ, որոնք առաջ են 
բերում բնապահպանական խնդիրներ և խոչընդոտում տնտեսության 
զարգացմանը, ազդում են բնական էկոհամակարգերի և մարդու կյանքի 
վրա, անհրաժեշտություն կա այդ դասընթացում աշակերտներին գաղա-
փար տալ նաև կլիմայի գլոբալ փոփոխության և նրա կանխարգելման 
մասին: Այդ իսկ պատճառով նպատակահարմար է «Հայաստանի աշխար-
հագրության» դպրոցական դասընթացի «ՀՀ կլիմա» թեմայի ուսուցման 
ժամանակ սովորողներին ծանոթացնել նաև կլիմայի գլոբալ փոփոխու-
թյան հետ: Աշխատանքի նպատակն է ՀՀ օրինակով ներկայացնել և վեր-
լուծել կլիմայի գլոբալ փոփոխության ազդեցությունը հանրապետության 
կլիմայական պայմանների վրա և մատնանշել այն միջոցառումները, 
որոնք կարող են կանխարգելել կամ մեղմացնել դրանց առաջացումը և 
զարգացումը, քանի որ յուրաքանչյուր սովորող պետք է տեղյակ լինի կլի-
մայի փոփոխության մասին և ոչ միայն դիմակայի առկա մարտահրավեր-
ներին, այլև օժանդակի կայուն կենսակերպի ձևավորմանն ապագայում: 
Աշխատանքում լուծվել են հետևյալ խնդիրները. 

▪ ուսումնասիրվել են ՀՀ տարածքում օդի ջերմաստիճանի և մթնո-
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լորտային տեղումների փոփոխությունների հետ կապված շեղում-
ները վերջին տասնամյակներում,  

▪ դիտարկվել են կլիմայի գլոբալ փոփոխության հետևանքները և 
դրանց կանխարգելման ուղիները: 

 Աշխատանքում վերլուծվել են տարբեր տարիներին կլիմայի գլոբալ 
փոփոխության արդյունքները և նախանշվել այն վտանգները, որոնք 
հանգեցնում են այդ փոփոխություններին: Սովորողներն իրենց տեսական 
գիտելիքների հիման վրա կկարողանան կազմել ջերմաստիճանի օրա-
կան, ջերմաստիճանի տարեկան և մթնոլորտային տեղումների ընթացքի 
կորերը և կատարել եզրահանգումներ կլիմայի գլոբալ փոփոխության 
վերաբերյալ՝ կարևորելով յուրաքանչյուրի աջակցությունը կլիմայի փո-
փոխության մեղմման և Երկիր մոլորակի պաշտպանության ուղղությամբ:  

ԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակություն    
Վերջին տասնամյակներում դիտվում են եղանակային և կլիմայա-

կան պայմանների հետ կապված երևույթների շեղումներ: Դրանք հիմնա-
կանում կապված են մթնոլորտի ընդհանուր շրջանառության, բարիկա-
կան համակարգերի, մթնոլորտային ճակատների և օդային զանգված-
ների հետ, որոնց ազդեցությունը որոշակիորեն արտահայտվում է նաև ՀՀ 
տարածքի կլիմայական և եղանակային պայմանների վրա:  

Կլիմայի փոփոխությունը տևական ժամանակահատվածում (տաս-
նամյակներ և ավելի) կլիմայական ցուցանիշների ցանկացած փոփոխու-
թյունն է: Կլիմայի փոփոխության պատճառ կարող են հանդիսանալ 
ինչպես բնական գործոնները, այնպես էլ մարդու գործունեությունը, 
որոնք փոխում են մթնոլորտի գազերի բաղադրությունը: Կլիմայի փոփո-
խությունը կարող է բնորոշվել ջերմաստիճանի բարձրացմամբ կամ իջեց-
մամբ: Տեղումների մակարդակը անձրևների կամ ձյան տեսքով կարող է 
ավելանալ կամ նվազել: Գիտնականները կարծում են, որ ժամանակակից 
փոփոխությունների մեծ մասի պատճառը մարդու գործունեությունն է: 
Մոլորակի պատմության ընթացքում Երկրի կլիման բազմիցս փոփոխվել 
է, սակայն ներկայումս «կլիմայի փոփոխություն» եզրույթը վերաբերում է 
կլիմայական այն փոփոխություններին, որոնք ուղղակիորեն մարդու 
գործունեության արդյունք են: Այդ փոփոխությունները կարող են նպաս-
տել ջրաօդերևութաբանական վտանգավոր երևույթների ակտիվացմանը:  

Հայաստանը՝ որպես չոր կլիմայական պայմաններով լեռնային 
երկիր, գործնականում իր ողջ տարածքով խոցելի է կլիմայի գլոբալ 
փոփոխության նկատմամբ: Ըստ Համաշխարհային բանկի գնահատման՝ 
Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում Հայաստանը 
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պատկանում է կլիմայի փոփոխության նկատմամբ առավել զգայուն 
երկրների թվին: Հայաստանի տարածքում կլիմայի փոփոխությունը պայ-
մանավորված է գլխավորապես Երկրի կլիմայի համամոլորակային 
փոփոխությամբ, ինչպես նաև մարդածին ներքին միկրոկլիմայական 
փոփոխություններով: 

Կլիմայի գլոբալ փոփոխության միտումները Հայաստանի տարած-
քում վեր հանելու նպատակով օգտվել ենք Համաշխարհային օդերևութա-
բանական կազմակերպության (ՀՕԿ) պարբերական հրապարակում-
ներից և օգտագործել ՀՀ տարածքում երկար տարիներ գործած բնորոշ 
օդերևութաբանական կայանների օդի ջերմաստիճանի, մթնոլորտային 
տեղումների տվյալները: 

Հայաստանի տարածքում օդի ջերմաստիճանի և տեղումների 
քանակի փոփոխությունները Հիդրոմետ ծառայության կողմից գնա-
հատվել են տարբեր ժամանակաշրջանների համար: Արդյունքները ցույց 
են տալիս, որ վերջին տասնամյակների ընթացքում Հայաստանում 
նկատվել է ջերմաստիճանի զգալի աճ, ընդ որում 1935-1996 թթ. ընթաց-
քում տարեկան միջին ջերմաստիճանը աճել է 0,40 С-ով, 1935-2007 թթ. 
ընթացքում՝ 0,850 С-ով, 1935-2012 թթ. ընթացքում՝ 1,030 С-ով: Այս 
արդյունքները վկայում են այն մասին, որ ջերմաստիճանի բարձրացման 
տեմպերը էականորեն աճել են [2, 149]: 

Թեման առավել լավ ընկալելու համար ներկայացնենք ՀՀ օդի 
ջերմաստիճանի և մթնոլորտային տեղումների շեղումների գրաֆիկները:  

ՕդիՕդիՕդիՕդի    ջերմաստիճանըջերմաստիճանըջերմաստիճանըջերմաստիճանը.... մթնոլորտի ջերմաստիճանի փոփոխության 
գնահատման համար մշակվել են 46 օդերևութաբանական կայանների 
1930-1990 թթ. դիտարկումների տվյալները: Հայաստանում օդի տարեկան 
միջին ջերմաստիճանի դրական գծային տրենդը ստանդարտ ժամանա-
կաշրջանի համեմատությամբ կազմել է 0,30 C: Հայաստանի տարածքում 
օդի ջերմաստիճանի սպասվող փոփոխությունների գնահատման համար 
օգտագործվել են ջերմաստիճանի համամոլորակային փոփոխության 
հաշվարկային արժեքները: Գիտնականները նշում են նաև, որ 1930-1996 
թթ. միջակայքում տարբեր տևողության ժամանակահատվածներ ցույց են 
տալիս ստանդարտի նկատմամբ տարբեր անոմալիաներ. օրինակ, եթե 
1930-1990 թթ. այն հավասար է 0.010 C, ապա 1935-1990 թթ. անոմալիան 
բացասական է` -0.080 C: Հաշվարկները ցույց են տվել, որ ջերմաստիճան-
ների առավել աճը ՀՀ տարածքում 2100 թ. կարող է կազմել 1.750 C: 

Ստորև ներկայացվում է հանրապետության տարածքին բնորոշ 25 
կայանների տվյալներով հաշվարկված ջերմաստիճանի շեղումների 
գրաֆիկը (նկար 1):  
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Ինչպես երևում է գրաֆիկից, 1998 թ. միջին ջերմաստիճանը նոր-
մայից բարձր է 1.540 C, որը 1996 թ. 2.060 C հետո երկրորդ մաքսիմումն է: 
Նշված ժամանակահատվածի համար տրենդով հաշված ջերմաստիճանը 
աճել է 0.350 C [3, 43]:  

 
ՆկարՆկարՆկարՆկար    1. 1. 1. 1. ՀՀՀՀՀՀՀՀ    տարածքումտարածքումտարածքումտարածքում    ջերմաստիճաններիջերմաստիճաններիջերմաստիճաններիջերմաստիճանների    շեղումներըշեղումներըշեղումներըշեղումները    

 
ՄթնոլորտայինՄթնոլորտայինՄթնոլորտայինՄթնոլորտային    տեղումներտեղումներտեղումներտեղումներ.... Հանրապետության տարածքում 

տեղումների փոփոխության գնահատման համար օգտագործվել են 56 
օդերևութաբանական կայանների և դիտակետերի 50-100 տարվա 
դիտարկումները: Ուսումնասիրվել են տեղումների տարեկան և սեզոնա-
յին գումարային քանակները և հաշվարկվել են անոմալիաները ստան-
դարտ ժամանակահատվածի համեմատությամբ: Հանրապետության ողջ 
տարածքի մթնոլորտային տեղումների 30-100 տարիների տվյալների 
վերլուծությունը ցույց է տվել, որ տարեկան տեղումները ներկա փուլում 
պակասել են 5.8%, ընդ որում տաք ժամանակահատվածում նվազել են 
7.1%, իսկ ցուրտ սեզոնում աճել են 8.5%: Եթե նման միտումը պահպանվի, 
ապա 2100 թ. տեղումների քանակը կնվազի 10%, այսինքն ՀՀ տարածքում 
ներկայիս 569 մմ փոխարեն սպասվում է 510 մմ տարեկան տեղումներ [3, 
54]: Նկար 2-ում բերվում է ՀՀ տարածքի 1998 թ. ըստ կայանների գետնա-
մերձ օդի ջերմաստիճանի 1961-90 թթ. ստանդարտ ժամանակահատվածի 
միջինի նկատմամբ շեղումների գրաֆիկը (նկար 2): 
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Նկար 2. Նկար 2. Նկար 2. Նկար 2. ՀՀՀՀՀՀՀՀ    տարածքումտարածքումտարածքումտարածքում    տեղումներիտեղումներիտեղումներիտեղումների    տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան. . . . շեղումներիշեղումներիշեղումներիշեղումների    ընթացքըընթացքըընթացքըընթացքը    

 
Հայաստանի տարածքում կլիմայական բնութագրերի սպասվող 

փոփոխությունների ստացված ցուցանիշները համապատասխանում են 
ԿՓՓՄԽ (Կլիմայի փոփոխության փորձագետների միջկառավարական 
խումբ) կողմից տրված գնահատականներին: Ելնելով դրանից՝ փորձա-
գետների խումբը հանգել է նախնական եզրակացության՝ Հայաստանում 
2100 թ. կլիմայի փոփոխության արդյունքում օդի ջերմաստիճանը կավե-
լանա 20 С-ով, և տեղումները կնվազեն 10%-ով [3, 54]: 

Կլիմայի համամոլորակային փոփոխությունը և Հայաստանի տա-
րածքում ներքին միկրոկլիմայական փոփոխությունները հանրապետու-
թյունում կարող են հանգեցնել հետևյալ հետևանքների. 

▪ բնական կլիմայական զոնաների սահմանների փոփոխություն,  
▪ բիոտայի վիճակի էական փոփոխություն,  
▪ գետերի հոսքի ռեժիմի, Սևանա լճի ջրային հաշվեկշռի և ջրային 
ռեսուրսների քանակական ցուցանիշների էական փոփոխություն,  

▪ տեղումների քանակի և հողի խոնավունակության փոփոխություն, 
▪ հանրապետության գյուղատնտեսական պոտենցիալի փոփոխու-
թյուն,  

▪ բնակչության հիվանդության ցուցանիշների փոփոխություն:  
Այդ հետևանքները կարող են էապես ազդել կլիմայից կախում 

ունեցող տնտեսության ճյուղերի վրա: Կանխատեսվող ջերմաստիճանի 
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բարձրացման և տեղումների նվազման դեպքում պետք է սպասել 
անապատա-կիսաանապատային գոտու մակերեսի ընդլայնում (մինչև 
33%), բույսերի էնդեմիկ և հազվագյուտ տեսակների անհետացման 
վտանգ, գետերի տարեկան հոսքի նվազում 15% և Սևանա լճի մակերեսից 
գոլորշիացման ավելացում 13-14%: Ջերմաստիճանային ռեժիմի փոփո-
խության արդյունքում վերջին տարիներին նկատվում է Սևանա լճի ջրի 
ավելի արագ տաքացում գարուն-ամառային և արագ սառեցում աշուն-
ձմեռային ժամանակաշրջաններում։ Սպասվում է հողի խոնավության 
նվազում 10-30%, զանազան գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բնական 
խոնավապահովվածության նվազում 7-13% և հողում խոնավության 
պակասորդի աճ 25-50 մմ: 2030 թ. կանխատեսվում է գյուղատնտեսական 
հիմնական մշակաբույսերի բերքատվության անկում 8-14%-ով [4, 35]: 
Ավելի չորադիմացկուն խաղողի բերքատվությունը կարող է աճել 8-10%: 
Հացազգիների բերքատվությունը միջին հաշվով կկրճատվի 9-13%, բան-
ջարանոցային մշակաբույսերինը` 7-14%, կարտոֆիլի բերքատվությունը` 
8-10%, պտղատու մշակաբույսերի բերքատվությունը` 5-8%, ինչպես նաև 
սպասվում է արոտավայրերի ընդհանուր մակերեսի և նրանց բերքատ-
վության կրճատում։ Դրա հետ կապված՝ սպասվում է անասունների 
գլխաքանակի կրճատում։ Կլիմայի փոփոխությունը կարող է ազդել նաև 
գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների, բնական օջա-
խային վարակների տարածման վրա։  

Կլիմայի փոփոխության հետ կապված, վերջին տասնամյակներում 
աճման միտում ունեն հիդրոօդերևութաբանական վտանգավոր երևույթ-
ները (ՀՎԵ)՝ երաշտները, խորշակները, կարկտահարությունը, ուշ գար-
նանային ցրտահարությունները։ 1990 թ. սկսած հաճախակիացել են 
երաշտները։ Ամենաուժեղ երաշտը հանրապետության տարածքում 
գրանցվել է 2000 թ.-ին, որի վնասը կազմել է 38 մլրդ ՀՀ դրամ [4, 32]: 

Կլիմայի փոփոխությունն ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ազդում 
է նաև բնակչության առողջության վրա: Ուղղակի ազդեցության 
դրսևորումներն են «ջերմային ալիքների» հետևանքով սիրտանոթային 
հիվանդությունների ավելացումը, ինչպես նաև կլիմայական վտանգավոր 
երևույթների (ջրհեղեղների, սողանքների, սելավների) ժամանակ մարդ-
կային զոհերը և պատճառված վնասները: Անուղղակի հետևանքներից են 
վարակիչ և սեզոնային հիվանդությունների հաճախականությունն ու 
տարածման աճը, մաքուր ջրով ոչ բավարար ապահովվածությունը, 
պարենի անվտանգության հետ կապված հիվանդությունների ավելա-
ցումը: Կանխատեսվում է աղիքային հիվանդությունների աճ՝ կապված 
հողում և ջրում հարուցիչների բազմացման և զարգացման համար ջեր-
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մաստիճանային բարենպաստ ժամանակահատվածի երկարացման հետ: 
Ինչ վերաբերում է ՀՀ-ում կլիմայի փոփոխության կանխարգելման 

միջոցառումներին, ապա Հայաստանն ակտիվորեն մասնակցում է կլի-
մայի փոփոխության հետ կապված միջազգային գործընթացներին: 
Հայաստանի Հանրապետությունը ստորագրել է ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփո-
խության մասին շրջանակային կոնվեցիան 1992 թ.-ի հունիսի 13-ին և վա-
վերացրել այն 1993 թ.-ի մայիսի 14-ին: 1998 թ.-ին Հայաստանի Հանրապե-
տությունը ներկայացրեց Կլիմայի փոփոխության կոնվենցիայի ներքո 
առաջին ազգային հաղորդագրությունը: 2002 թ.-ին ՀՀ վավերացրեց 
Կիոտոյի արձանագրությունը: 2010 թ.-ին Հայաստանի Հանրապեությունը 
ներկայացրեց Կլիմայի փոփոխության կոնվենցիայի ներքո երկրորդ 
ազգային հաղորդագրությունը: 2012 թ.-ին ստեղծվել է «Կլիմայի փոփո-
խության մասին» շրջանակային կոնվենցիայի պահանջների ու դրույթ-
ների կատարման միջգերատեսչական համակարգման խորհուրդ [4, 41]: 
Կարևոր քայլերից մեկն այն էր, որ 2015 թ.-ի սեպտեմբերի 22-ին ՀՀ կառա-
վարությունը պարտավորվեց 35 տարվա ընթացքում սահմանափակել 
ջերմոցային գազերի արտանետումները 633 միլիոն տոննայի սահման-
ներում, ինչպես նաև նախանշեց երկարաժամկետ նպատակ՝ ավելացնել 
անտառածածկ տարածքների մակերեսը 20.1%-ով: 

    
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Այսպիսով՝ 9-րդ դասարանի «Հայաստանի աշխարհագրություն» 
դասընթացի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի 
Հանրապետության բնությանը, բնակչությանը, տնտեսությանը, ՀՀ մար-
զերին վերաբերող հարցերին զուգահեռ արդիական է նաև գաղափար 
տալ կլիմայի գլոբալ փոփոխության և նրա ազդեցության մասին: Աշխա-
տանքում կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում գալիս ենք 
այն եզրահանգման, որ կլիմայի գլոբալ փոփոխությունը առաջ է բերում 
բնապահպանական հիմնախնդիրներ, խոչընդոտում է տնտեսության 
զարգացմանը, վտանգ է ներկայացնում մարդու առողջության համար, 
խախտում է էկոհամակարգերի հավասարակշռությունը: Այդ իսկ պատ-
ճառով նպատակահարմար է 9-րդ դասարանի «Հայաստանի աշխարհա-
գրություն» դասընթացի շրջանակներում քննարկել կլիմայի գլոբալ ազդե-
ցության հետևանքները ՀՀ կլիմայի օրինակով: Բացի այն, որ սա ունի 
գործնական նշանակություն և կարևորություն, այդ երևույթների ուսում-
նասիրությունը բարձրացնում է սովորողների իրազեկվածությունը, 
թեման դարձնում է առավել հետաքրքիր և կարող է նպաստել սովորող-
ների մասնագիտական կողմնորոշմանը:  
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Կլիմայի փոփոխությունը գլոբալ երևույթ է, և նրա ազդեցությունը 
զգացվում է ամենուրեք: Դրա վկայություններն են միջին տարեկան ջեր-
մաստիճանի բարձրացումը, տեղումների միջին քանակի փոփոխու-
թյունը, բնական աղետների և վտանգավոր եղանակային երևույթների 
հաճախակի դիտումները: Այն գործողությունները, որոնք ձեռնարկում 
ենք մենք, ոչ միայն պետք է օգնեն կատարելագործելու մեր սեփական 
մոտեցումները կլիմայի փոփոխության ներկա ազդեցության նկատմամբ, 
այլև նրանք պետք է պաշտպանեն մեր ապագա սերունդներին:    

Յուրաքանչյուր երկիր պետք է գործողություններ ձեռնարկի կլիմայի 
փոփոխության մեղմման և դիմակայման համար՝ նպաստելով այն գործո-
ղություններին, որոնք ուղղված կլինեն ջերմոցային գազերի կրճատմանը 
կամ մթնոլորտից նրանց հեռացմանը: Սակայն կլիմայի փոփոխության 
հիմնախնդրի լուծման հարցում անհրաժեշտ է յուրաքանչյուրիս աջակ-
ցությունը: Այն կօգնի նաև կատարել դրական քայլեր Երկիր մոլորակի 
պաշտպանության ուղղությամբ:        
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в курсе 9 класса «География Армении»в курсе 9 класса «География Армении»в курсе 9 класса «География Армении»в курсе 9 класса «География Армении»    

Манукян МаргаритаМанукян МаргаритаМанукян МаргаритаМанукян Маргарита    
РеРеРеРезюмезюмезюмезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: погодные условия, метеостанция, температура 
воздуха, атмосферные осадки, меры профилактики. 

В курсе «География Армении» 9 класса изучается природа, население, 
экономика, административные области Республики Армении и 
Республики Арцах.  

В разделе «Природа Республики Армения» учащийся знакомится с 
климатическими факторами РА, климатом в разные времена года, высот-
ными зональностями, основными закономерностями распределения тепла 
и влажности на территории республики. 

Однако, учитывая, что в последние десятилетия в мире наблюдается 
отклонения от климатических условий и их сопутствующих явлений, 
которые вызывают экологические проблемы и препятствуют экономичес-
кому развитию страны, негативно влияют на природные экосистемы и 
жизнь человека, необходимо дать учащимся представление о глобальном 
изменение климата и его предотвращении. Поэтому целесообразно ознако-
мить учеников с глобальным изменением климата во время преподавания 
климата РА при обучении предмета «География Армении». 

Цель работы – на примере Республики Армении представить и проа-
нализировать влияние глобального изменения климата на климатические 
условия республики и указать меры, которые могут предотвратить или 
смягчить их возникновение, т.к. каждый ученик должен быть осведомлен 
об изменении климата, чтобы решить существующие проблемы и поддер-
жать формирование устойчивого образа жизни в будущем.  

В статье были анализированы последствия глобального изменения 
климата в разные годы и указаны опасности, которые приводят к этим 
изменениям. Основываясь на своих теоретических знаниях, учащиеся 
смогут рассчитать кривые дневной температуры, годовой температуры, 
атмосферных осадков, что поможет сделать выводы о глобальном 
изменении климата, и подчеркнуть значимость поддержки каждого в 
улучшении климата и защите нашей планеты.  
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Key words:Key words:Key words:Key words: weather condition, meteorological station, air temperature, 
atmospheric location, prevention measures. 

The course “Geography of Armenia” of the 9th grade covers content about 
nature, population, economics, administrative regions of the Republic of 
Armenia and the Republic of Artsakh.  

In the section of “Nature of the Republic of Armenia”, the student gets 
acquainted with the climatic conditions of the Republic of Armenia, the general 
climatic patterns at different times of the year, altitudinal zones and the main 
regularities of heat and humidity distribution in the territory of the republic. 

However, considering that in recent decades the world has seen deviations 
in climatic conditions that cause environmental problems, hinder economic 
development of the country, and negatively affect on natural ecosystems and 
human life. Subsequently, it is necessary to give students information about 
global climate change and its prevention. Therefore, it is advisable to familiarize 
students with global climate change while covering the climate of the Republic 
of Armenia when teaching the subject “Geography of Armenia”. 

The purpose of the work is to present and analyze the impact of global 
climate change on the climatic conditions of a republic for example,the 
Republic of Armenia and during the process propose measures that can be used 
to prevent or mitigate their occurrence. This happens because of the fact that 
every student needs to be informed about climate change in order to solve 
existing problems and support the base for the formation of a sustainable 
lifestyle in the future. 

The article analyzed the consequences of global climate change for 
different years and indicated the dangers that lead to these changes. Based on 
their theoretical knowledge, students will be able to calculate daily 
temperature, annual temperature, precipitation curves; which will in turn help 
make conclusions about global climate change, and emphasize the importance 
of supporting everyone in improving the climate and protecting our planet. 
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