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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԴԱՍ 31. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Հայաստանը հազարամյակների պատմության ընթացքում ունեցել է 
ինչպես տնտեսական բարգավա՛ճման ու մշակույթի ծաղկման, այնպես էլ 
խոր անկման ու քայքայման ժամանակաշրջաններ։
Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս տարածքում տնտեսու

թյան նոր աշխուժացման ու զարգացման առաջին նշանները երկարատև 
ընդմիջումից հետո հանդես եկան XIX դարի կեսերից, երբ Արևելյան Հա
յաստանը միացվեց Ռուսական կայսրությանը և ընդգրկվեց նրա հասա
րակական զարգացումների գործընթացների մեջ։ Հենց այդ ժամանակ 
սկսեց ավելանալ Հայաստանի բնակչությունը, ընդարձակվեցին վարելա
հողերը, աշխուժացան արհեստները և արտաքին տնտեսական կապերը։ 
Ռուսաստանում գյուղացիական ռեֆորմից (1870 թ.) հետո, երբ ակտիվա
ցան կապիտալիստական արտադրահարաբերությունները, Հայաստանում 
արագորեն զարգացան գյուղատնտեսության ճյուղերը, հատկապես բամ
բակագործությունը և պտղաբուծությունը։ Դրանք դարձան երկրի գլխա
վոր մասնագիտացման ՛ճյուղերը։

XIX դարի վերջերին դրվեցին նաև ֆաբրիկագործարանային արդյունա
բերության հիմքերը։ Բուռն վերելք ապրեց պղնձի արդյունաբերությունը։ 
Ֆրանսիացիները գնեցին պղնձահանքերն ու պղնձաձուլարանները։ Ալա– 
վերդիում նրանք կառուցեցին իր ժամանակի առաջավոր տեխնոլոգիայով 
աշխատող «Մանես» հզոր պղնձաձուլական գործարանը։ Այն սկսեց աշ
խատել ոչ միայն Ալավերդու, այլև Զանգեզուրի հանքաքարով։ Արևելյան 
Հայաստանը դարձավ Ռուսաստանի պղնձի արդյունաբերության երեք 
գլխավոր շրջաններից մեկը՛ տալով ողջ կայսրության թողարկվող պղնձի 
1/4-ը։

Ռուսական կապիտալի Ներդրման շնորհիվ արագ թափով զարգացավ 
արդյունաբերության մի ճյուղ ևս՛ գինու-կոնյւսկի արտադրությունը։

Պղնձաձուլության և գինու-կոնյակի ճյուղերից բացի, որոնց բաժինը XX 
դարի սկզբին կազմում էր արդյունաբերության համախառն արտադրան
քի 71%-ը, զարգանում էին նաև էլեկտրաէներգետիկայի, կաշվի-կոշիկի, 
մրգի ու բանջարեղենի պահածոների, մետաղամշակման, շվեյցարական 
պանրագործության ճյուղերն ու արտադրությունները։

Ավելի նշանակալի էր երկաթուղային տրանսպորտի զարգացումը։ Կա
ռուցվեցին Թբիլիսի-Ալեքսանդրապոլ-Երևան երկաթուղին, որով Արևել
յան Հայաստանը երկաթուղով կապվեց Ռուսաստանի և նրա միջոցով՛ 
Կենտրոնական ու Արևմտյան Եվրոպայի հետ։
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Արևելյան Հայաստանի տնտեսական նվա՛ճումներն ի չիք դարձան Առա
ջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին։ 1914-1920 թթ. խիստ 
կրճատվեց բնակչության թիվը, 4 անգամ պակասեցին ցանքատարածու
թյունները, կազմալուծվեց արդյունաբերությունը (բոլոր ձեռնարկություն
ները դադարեցին արտադրանք տալ, շատերը ավերվեցին ու քայքայվե
ցին), սահմանափակ էր գործում երկաթուղային տրանսպորտը։

Հայաստանում խորհրդային կարգեր հաստատվելուց հետո առաջին 
երկու տասնամյակներին ոչ միայն վերականգնվեց տնտեսությունը, այլև 
դրվեցին ծանր արդյունաբերության հիմքերը։
Հանրապետության տնտեսության նոր վերելք սկսվեց հետպատերազ

մյան տարիներին։ Կատարվեցին ոչ միայն քանակական, այլև որակական 
և կառուցվածքային փոփոխություններ։

Նշենք առավել կարևոր որակական փոփոխությունները։
Կառուցվեցին միջհանրապետական գազամուղներ, և Հայաստանը 

սկսեց դրսից բնական գազ ստանալ։ Շարք մտան նոր հզոր ջրային և ջեր
մային էլեկտրակայաններ։ Բոլոր էլեկտրակայաններն էլեկտրահաղորդ– 
ման բարձր լարման գծերով միավորվեցին միասնական էներգահամա
կարգի մեջ։ Հայաստանն էլեկտրաէներգիա ներմուծող երկրից դարձավ 
արտահանող և համատարած էլեկտրիֆիկացման երկիր։

Վերամշակող արդյունաբերության մյուս կարևոր որակական փոփո
խությունը մեքենաշինության և թեթև արդյունաբերության ճյուղերի արագ 
զարգացումն էր։

Երկրի ինդուստրացումն ընդգրկեց Հայաստանի ամբողջ տարածքը։ 
Նոր արդյունաբերական շինարարության շնորհիվ արագ թափով զարգա
ցան քաղաքները։ Ինդուստրացման և ուրբանիզացման մակարդակով 
Խորհրդային Հայաստանն առաջավոր տեղ գրավեց ԽՍՀՄ՜ հանրապե
տությունների և Մերձավոր Արևելքի երկրների շարքում։

Խորհրդային տարիներին Հայաստանոււք ձևավորվեց միասնական 
տարածքային-արտադրական համալիր՛ բավականին հասուն Ներքին ճյու
ղային կառուցվածքով և կայուն արտաքին տնտեսական կապերով։ Ար
դյունաբերության բաժինը Հայաստանի ՀՆԱ-ում 1980-ական թթ. կազմում 
էր մոտ 2/3, այսինքն՛ զգալիորեն ավելի շատ, քան մնացած ոլորտներինը 
միասին վերցրած։

ԽՍՀՄ-ի փլուզմանը հաջորդած քաղաքական ու տնտեսական հա
մակարգային փոփոխությունները հետխորհրդային բոլոր անկախացած 
հանրապետություններում, այդ թվում և Հայաստանում, հանգեցրին խոր 
ճգնաժամով բնութագրվող անցումային տնտեսության ձևավորմանը։ 
ՀՀ-ում ճգնաժամն առավել խորացավ տեղական պատճառներով։ Դրանք 
էին 1988 թ. Սպիտակի երկրաշարժը (որը շարքից հանեց հանրապետու
թյան արտադրական կարողությունների գրեթե մեկ քառորդը) և Ադրբե– 
ջան-Լեռնային Ղարաբաղ հակամարտության սրումը, որն ստիպում էր 
ՀՀ տնտեսական ռեսուրսների զգալի մասը հատկացնել Լեռնային Ղարա– 
բաղի օգնությանը և Ադրբեջանից բռնի արտաքսված հարյուրհազարավոր
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ՀՀ տնտեսության հիմնական ճյուղերի զարգացումը 1998-2018 թթ.

Մլրդ 
դլււսմ

հայ գաղթականությանը։ Լուրջ պատճառ էր նաև Մդրբեջանի և Թուրքի
այի կողմից Հայաստանի տրանսպորտային շրջափակումը, որը դեռևս 
շարունակում է պահպանվել։

Մինչ տնտեսության արդի վիճակի ընդհանուր բնութագիրը տա
լը նշենք այն գլխավոր տնտեսական ցուցանիշները, որոնք օգտագործ
վում են աշխարհի երկրները բնութագրելու և միմյանց հետ համեմատելու 
համար։ Դրանք են՛ պետության համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ)1 
ծավալը, արդյունաբերության և գյուղատնտեսության համախառն 
արտադրանքների և մատուցվող ծառայությունների ծավալները։

1 ՀՆԱ-ն մեկ տարում երկրռւմ արտադրված վերջնական արտադրանքի ու մատուցված 
ծառայությունների գումարային արժեքն է։

110

Բայց այդ բացարձակ ցուցանիշները բավարար չեն երկրի զարգացա
ծության աստիճանը, տնտեսական զարգացման մակարդակը ցույց տալու 
համար։

Երկրի տնտեսական զարգացման մակարդակը գնահատվում է հարա
բերական ցուցանիշներով, որոնք ստացվում են բացարձակ ցուցանիշի 
և բնակչության թվի հարաբերությունից, այսինքն՛ բնակչության մեկ շնչի 
հաշվով։

Հայաստանի Հանրապետությունը տնտեսության զարգացման բացար
ձակ ցուցանիշներով պատկանում է աշխարհի փոքր երկրների թվին։

Հարաբերական ցուցանիշներով մեր երկիրը բնութագրվում է որպես 
զարգացման միջինից ցածր մակարդակ ունեցող երկիր։

ՀՀ֊ն տնտեսության կառուցվածքով ինդուստրիալ-ագրարային երկիր 
է, որտեղ արտադրության առաջատար ճյուղն արդյունաբերությունն 
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ՀՆՍԼ-ի կառուցվածքը 2017թ.է, իսկ արտադրական ոլորտն 
ամբողջությանմբ ՀՆԱ-ում զիջում է 
ծառայությունների ոլորտին։

Իսկ որոնք են ՀՀ տնտեսական 
զարգացման հիմքը հանդիսացող 
արտադրական ոլորտի գլխավոր 
առանձնահատկությունները։

Առաջին առանձնահատկու
թյունն արտադրության բազմաճյու– 
զային լինելն է։ ճյուղերի այդպիսի 
բազմազանությունն ունի իր ինչպես 
դրական, այնպես էլ բացասական 
կողմերը։ Դրական է այն, որ դրա
նով ստեղծվում է միջճյուղային և 
Ներճյուղային կապերի հաստատ
ման, այլ կերպ՛ համալիր զարգաց
ման հնարավորություն։ Բացասական է այն, որ այդ բազմազանությունը 
չի նպաստում շրջանների կամ մարզերի արտադրական մասնագիտաց
մանը, հետևապես և աշխատանքի աշխարհագրական բաժանման խո
րացմանն ու դրա միջոցով աշխատանքի արդյունավետության բարձ
րացմանը։

Երկրորդ առանձնահատկությունը՝ կախվածությունն է էներգակիրների 
արտաքին շուկայից։ Հանրապետությունը ներմուծում է անհրաժեշտ այր
վող գազի, նավթի ու նավթամթերքների, ատոմային էլեկտրակայաննե
րում օգտագործվող միջուկային վառելիքի ամբողջ քանակությունը։

Երրորդ առանձնահատկությունը՝ համեմատաբար զարգացած ներքին՛ 
միջշրջանային (միջմարզային) տնտեսական կապերի առկայությունն է, 
որը հանրապետությանը հաղորդում է միասնական տարածքային-ար– 
տադրական համալիրի (ՏԱՀ) հատկանիշ։

Առանձնահատկություն է նաև այն, որ ԽՍՀՄ նախկին հանրապե
տությունների հետ տնտեսական կապերի թուլացման հետևանքով 
տնտեսության ճյուղային կառուցվածքի արմատական փոփոխություններ 
տեղի ունեցան։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ինչն եք բնորոշ համարում Ռուսաստանի կազմում Արևելյան Հայաստանի 
տնտեսական զարգացման համար։

2. Ինչպիսի ցուցանիշներ են օգտագործվում երկրների տնտեսական զար
գացման մակարդակները որոշելու համար։

3. Թվարկե՛ք խորհրդային տարիներին Հւււյաստանի տնտեսւսկան զարգացման 
գլխավոր ձեռքբերումները։

4. Թվարկեք և վերլուծեք ՀՀ տնտեսության հիմնական առանձնահատ
կությունները։
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ԴԱՍ 32. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ։ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 
ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ։ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

Հայաստանի արդյունաբերությունը խորհրդային տարիներին ձևավոր
վեց որպես տնտեսության առաջատար ՜ճյուղ։ Մինչև անկախացումը 
Հայաստանի արդյունաբերության բաժինը ՀՆԱ-ում ավելին էր, քան մնա
ցած բոլոր ճյուդերինը միասին վերցրած։ Արդյունաբերությունն էր որո
շում երկրի արտադրական դիմագիծը և տեղն աշխատանքի միջազգա
յին բաժանման համակարգում։

Արդյունաբերությունն այդպիսի տիրապետող դիրք գրավեց իր զար
գացման շատ բարձր տեմպերի շնորհիվ։ Մինչև 1988 թ. Սպիտակի երկ
րաշարժն այն առնվազն 600 անգամ ավելի արտադրանք էր թողարկում, 
քան 1920-ական թթ. վերջին։ Խորհրդային Միության հանրապետություն
ների շարքում Հայաստանն արդյունաբերության զարգացման տեմպերով 
գրավում էր առաջին տեղը։

Նշենք մի հատկանշական փաստ ևս. 1913 թ. արդյունաբերական ձեռ
նարկություններ կային ընդամենը 8 բնակավայրում։ Դրանք էին Երևանը, 
Ալավերդին, Գյումրին, Արտաշատը, Կապանը, Մեղրին, Գավառը և Դի– 
լիջանը։ Արդյունաբերության մեջ զբաղվածների թիվը չէր գերազանցում 6 
հազ. մարդը։

1980-ական թվականների վերջին ավելի քան 700 արդյունաբերական 
ձեռնարկություններ էին գործում բոլոր վարչական շրջաններում ու քա
ղաքներում՛ ավելի քան 200 բնակավայրերում, այդ թվում՝ տասնյակ 
արդյունաբերական կետերում և կենտրոններում։ Դրանց զգալի մասը 
գտնվում էր ձևավորված կամ ձևավորման գործընթացում գտնվող 6 
արդյունաբերական հանգույցներում (Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի, 
Հրազդանի, Ալավերդու և Կապան-Քաջարանի)։

Արդյունաբերական ձեռնարկությունների շարքում քիչ չէին ամբողջ 
ԽՍՀՄ֊ի համար աշխատող արտադրական և գիտաարտադրական միա
վորումները, հսկա գործարանները ու կոմբինատները։ Այդպիսիք էին , օրի
նակ, Երևանի «Նաիրիտ» գիտաարտադրական միավորումը, Վանաձո
րի քիմիական, Ալավերդու լեռնամետալուրգիական, Երևանի էլեկտրա
մեքենաշինական և էլեկտրատեխնիկական գործարանները, Քաջարանի 
պղնձամոլիբդենային կոմբինատը, տարբեր քաղաքներում գտնվող մե
քենաշինության, տեքստիլ ու սննդի արդյունաբերության ՜ճյուղերի այլ 
հայտնի ձեռնարկությունները։ Արդյունաբերության մեջ զբաղված էր գրե
թե կես միլիոն մարդ։

Ինչի վրա էր հենվում արդյունաբերության այդպիսի արագ զարգացումը։
Սկզբնական շրջանում գլխավորը տեղական բնական ռեսուրսների 

յուրացումն էր։ Դրանք էին գունավոր մետաղները, կրաքարը (սինթետիկ 
կաուչուկ և ցեմենտ ստանալու համար), բնական շինանյութերը և գետերի 
ջրաէներգետիկ պաշարները։

1950-ական թվականներից հետո ավելի մեծ նշանակություն ձեռք բե–
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րեցին աշխատանքային ռեսուրսները։ Ամեն տարի աշխատանքային տա
րիքի հասնող երիտասարդներին աշխատանքով ապահովելու համար ան
հրաժեշտ էր լինում կառուցել Նորանոր գործարաններ ու ֆաբրիկաներ։

Արդյունաբերության հիւթական ցուցանիշների՛ համախառն արտա
դրանքի ծավալի և աշխատողների թվի կայուն ա՜ճի շնորհիվ Հայաստանի 
արդյունաբերության ՜ճյուղային կառուցվածքում առաջատար դիրք գրա
վեցին մեքենաշինությունը, թեթև, սննդի և քիմիական արդյունաբերու
թյան ճյուղերը։

ՀՀ անկախության առաջին տարիներին սկսված տնտեսական խոր 
ճգնաժամը և արտադրական ձեռնարկությունների հախուռն ապապետա
կանացումը (մասնավորեցումը) մեծագույն վնաս հասցրին առաջին հեր
թին արդյունաբերությանը։ Արդյունաբերական հսկաների մեծ մասը դա
դարեց արտադրանք տալ, փակվեց կամ բաժանվեց մանր արտադրա– 
մասերի, որոնց մի մասը միայն կարողացավ պահպանել իր գոյությունը։

Քայքայվեց տասնամյակների ընթացքում ձևավորված արդյունաբե
րության ճյուղային կառուցվածքը։ Տնտեսական ճգնաժամին հաջորդող 
տարիներին՝ 1990-ական թթ. վերջերին, երբ սկսվեց արդյունաբերության 
վերականգնումը, նրա նախկին ճյուղային կառուցվածքը նույնությամբ 
պահպանվել չէր կարող։ Բանն այն է, որ արմատապես փոխվել էին 
արդյունաբերության զարգացման պայմանները։

Նախկինում գլխավոր պայմանն այն էր, որ Հայաստանի արդյունա
բերությունը, զարգանալով որպես հ–>որհրդային Միության միասնա
կան տնտեսական համակարգի բաղադրամաս, իր կառուցվածքը պետք 
է ձևավորեր այդ համակարգի պահանջներին համապատասխան։ Ի–>ՍՀՄ 
փլուզումով քանդվեց նաև այդ համակարգը։ Հայաստանի արդյունաբե
րական ապրանքատեսակների մեծ մասը զրկվեց սպառման շուկայից, և 
դրանց արտադրությունը դադա
րեցվեց։

Արդյունաբերության վերա
կանգնումը և հետագա զար
գացումը, հենվելով տեղական 
բնական, արտադրական և աշ
խատանքային ռեսուրսների 
վրա, պետք է կարևորագույն 
նշանակություն տար պահան
ջարկին։ Այսինքն՛ կարող էին 
զարգանալ այն ճյուղերը, որոնց 
արտադրանքն ուներ պահան
ջարկ, և կարող էր այն սպառվել։ 
Դա նշանակում էր, որ պետք է 
ձևավորվեր արդյունաբերության 
նոր ճյուղային կառուցվածք։

Հայաստանի Հանրապետու–

Արդյունաբերության ճյուղային կառուցվածքը, 
2018 թ.

էլեկտրաէներգիայի, գազի. ջրի 
~ արտադրություն և բաշխում 

• Մշակող արդյունաբերություն

0 Հանքագործական արդյունաբերություն
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ք՝ւոշքօ.\ հէէբտ^/օհօօւՀտՖօոօօյւօէ/հօօւՀտ/քՀճբ/

Մասշտաբ 1:2 000 000

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ 
ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄԸ

IԵՐԵՎԱՆ

Արարատ

' \ ՚ ՂՎաղարշւ

ԱՐ ԱՍՎԻՐ՜™

ԿԱՊԱՆ 
ւյււսՕ Հ

ա։

Հ Կ
ԱՇՏԱՐԱԿ նղվարդ

> - *

ՍէրփւիանավւսՕՕ^®;^ ՜

՝7.>. (ՍհՏՐ^
ճ.. ֊ճ, –ա֊,յ՜ ՚իյեկան

յ| –էՐԱՋՊևՆ 4է 

■ Չարեծքյավան Հ 
Բյո ւյւէղամկսէւ V ..■ 

)ւ1բով|ան< ԳԱՎԱՌ

Արդյունաբերության 
ճյուղեր

Գունավոր մետալուրգիա

Մեքենաշինություն

( ) Քիմիական

Շինանյութերի, ապակու, հախճապակու 

Փ Թեթև

Օ լյննդԻ

( Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Արդյունաբերական
կենտրոններ

^.֊֊ խոշոր
Հ՜ մեծ

I Հ- միջին

< փոքր

Ախյ"քյաքփ ՚ Հ /

թյան արդյունաբերությունը ճգնաժամը հաղթահարելուց հետո վերջին 
տասնամյակում թևակոխել է կայուն զարգացման փուլ։ Մեծացել է նաև 
համատեղ կամ միայն արտասահմանյան կապիտալին պատկանող 
ձեռնարկությունների թիվը։ Արդյունաբերության արտադրանքի տարեկան 
ծավալն անցնում է 2,1 տրլն դրամից (2018 թ.)։ Այդ ծավալի մեծ մասը բա
ժին է ընկնում մշակող արդյունաբերությանը։

Եթե արդյունաբերական արտադրանքի ընդհանուր ծավալն ընդու
նենք 100%, ապա կառուցվածքն ըստ աշխարհոււք ընդունված տնտեսա– 
կան-արտադրական գործունեության խմբերի կունենա հետևյալ պատկերը 
(տե ս գծագիրը)։

Մշակող արդյունաբերության արտադրանքի ծավալում առավել մեծ
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Որօքօ\ հէէբտ7/օհօօ1<տ.հօոօօ.ոօէ/հօօ1<տ/ք1<ճ|)/

Արդյունաբերական արւրադրանքի կառուցվածքն 
ըսւր վարչական մարզերի (%, 2018 թ.)

է

10,8

16,7

* Երևան
0 Սյունիք
0 Արարատ
• Կուռայք
0 Լոռի
0 Արմավիր
@ Շիրակ

0 Գեղարքունիք
0 Արագածոտն
0 Տավուշ
0 Վայոց ձոր

բաժին ունեն սննդի արդյունաբերությունը, գունավոր մհ ւո աղա ծուլությունը, 
ինչպես Նաև նոր ճյուղերը՛ ադամանդագործությունը և տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների արտադրությունը։

ՀՀ արդյունաբերությունը դեռևս անհամաչափ է տեղաբաշխված։ 
Արդյունաբերության արտադրանքի ծավալի ավելի քան 40%-ը բաժին 
է ընկնում Երևանին։ Արդյունաբերության զարգացման մակարդակով և 
ճյուղերի բազմազանության առումով առաջատար դիրքեր են զբաղեցնում 
Նաև Սյունիքի, Կոտայքի, Արարատի և Լոռու մարզերը (տե ս գծագիրը)։

Արդյունաբերության հեռանկարային զարգացման ընդհանուր միտումն 
այն է, որ նրա ընդհանուր կառուցվածքում կայուն ձևով պետք է աճի մշա
կող արդյունաբերության, առանձնապես գիտատար և աշխատատար 
նորագույն ճյուղերի բաժինը։ Միաժամանակ կնվազի արդյունահանող 
ճյուղերի և արտադրությունների բաժինը։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Հայաստանում արդյունաբերությունը երբ է սկսել ձևավորվել որպես 
առանձին ճյուղ և ինչպիսի զարգացում է ունեցել խորհրդային տարիներին։

2. Թվարկեք և գնահատեք այն գործոնները, որոնց ազդեցությամբ արդյու
նաբերությունը դարձավ Հայաստանի տնտեսության առաջատար ճյուղ։

3. Որոնք են արդյունաբերությունը բնութագրող հիմնական վիճակագրական 
ցուցանիչները։ Թվարկեք այդ ցուցանիչներով արդյունաբերության առա
ջատար ճյուղերը։

4. Ինչպիսի քանակական ու որակական կորուստներ ունեցավ արդյունա
բերությունն անկախության առաջին տարիներին և ինչ պատճառով։

5. Բնութագրեք ՀՀ արդյունաբերության արդի կառուցվածքն ըստ տնտեսական– 
արտադրական գործունեության 3 խմբերի։
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ՈրօքօՀ հէէբտ։//տԵօօէտ.Եօոտտ.ոտէ/Եօօէտ/քէժբ/

ԴԱՍ 33. ՎԱՌԵԼԻՔԱԷՆեՐԳԵՏԻԿ ՀԱՄԱԼԻՐԸ

Վառելիքէս էներգետիկ համալիրն այն հիմքն է, որի վրա ներկայումս 
զարգանում է յուրաքանչյուր երկրի տնտեսությունը։ Այն ապահովում է 
տնտեսության բոլոր ճյուղերի և բնակչության՛ վառելիքի ու էլեկտրաէներ
գիայի պահանջարկը։

Մեր հանրապետության տարածքում առայժմ հանքային վառելիքի 
նշանակալից արդյունաբերական պաշարներ հայտնաբերված չեն։ Իսկ 
հայտնաբերված ածխի (Իջևան, Ջաջուռ) և տորֆի (Վարդենիս) պաշարներն 
աննշան են և ունեն տեդական նշանակություն; Վառելիքը գրեթե ամբող
ջությամբ ներմուծվում է դրսից։ Բնական գազ ստացվում է Ռուսաստանից 
և Իրանից եկող գազամուղներով, նավթ, նավթամթերքներ և քարածուխ՛ 
երկաթուղային և ավտոմոբիլային տրանսպորտով։

Մեր երկիրը համեմատաբար լավ է ապահովված ջրաէներգետիկ 
ռեսուրսներով, որոնց յուրացումը սկսվել է դեռևս մինչխորհրդային տարի
ներին։ Առաջին ջրաէլեկտրակայանը կառուցվել է 1903 թ. Կապանի մոտա
կայքում՛ Ողջի գետի հովտում։ Հետագա տասը տարիների ընթացքում 
դրանց թիվը հասավ 13-ի, որոնց տարեկան արտադրությունը կազմում էր 
5,1 մլն կՎտ-ժ էլեկտրաէներգիա։
Հայաստանի Հանրապետության վառելիքային հաշվեկշռում ամենա

մեծ բաժինն ունի գազը։ Գազը Հայաստան է մուտք գործել 1960 թ.։ Գա 
հնարավորություն տվեց 1963 թ. Երևանում կառուցել առաջին ջերմա– 
էլեկտրակայանը։ Մինչ այդ Հայաստանը զուտ ջրաէներգետիկ երկիր էր, 
քանի որ ամբողջ էլեկտրաէներգիան ստացվում էր ջրէկ֊Ներում։ Այժմ Ադր– 
բեջւսնի տարածքով Հայաստան եկող գազամուղը չի գործում։

Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է գազա
մուղների ներքին միասնական ցանց, որն ընդգրկում է քաղաքները և 
գյուղական բնակավայրերի մեծ մասը։
Հայաստանի Հանրապետության միասնական էներգահամակարգը 

բարդ արտադրական օրգանիզմ է։ Դրա մեջ մտնում են էլեկտրակայան
ները, ինչպես Նաև տրանսֆոր– 
մատորային ենթակայանները և 
էլեկտրահաղորդման գծերը, այ
սինքն՛ էլեկտրաէներգիայի թե՛ 
արտադրությունը, թե՛ սպառո
ղին հասցնելը։

ՀՀ-ում էլեկտրակայաննե
րի գումարային հզորությու
նը 4,1 մլն կՎտ է։ Եթե 1990 թ. 
ՀՀ-ում ար տագր վուլք էր 15 մլրդ 
կՎտ-ժ, ապա այժմ՛ շուրջ 7,7 
մլրդ կՎտ-ժ էլեկտրաէներգիա։ 
Էլեկտրաէներգիայի արտա–
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ք՝ւոշքօ.\ հէէբտ^/օհօօւՀտՖօոօօյւօէ/հօօւՀտ/քՀճբ/

ԷԼԵԿՏՐևէՆԵՐԳԵՏԻԿԱ

Մասշտաբ 1 ։2 000 000

Սեծամոքփ

Ջերմուկի

Գյումուչ^

Աբգնու ՚,

ղհ
1 Վանսսւ

^քանաքէտրփ 

ևրեսր-հ–֊–՜՝ վ

: Հ յ X

լ ՝՜^՝–֊ յ– Ապանր^աօյյս&ք5՜՝,յ

Հ՝ ՛լ ^3‘^^Շամբի ,

Ջրային

Ջերմային

Ատոմային

էլեկտրահաղռրդման գծեր

Գազամուղներ

Իրան-Գայաստան գազամուղը

էլեկտրակայանների 
հզորությունը 

հՀ– ) քսոջոր
/ՀՀ; ) միջին 
կ|Հ<) "ք՞էՈ

էլեկտրակայաններ

© 
© 
©

Հ.•–^՝՜Հ

՚՝Հ<քգաբակի

1խ">Հ 
^Նմր՚փ

|ք>»էւյւյայր,ի՛՜՛ւ \ ղ\։
Հ։\\ \ ՚յ

դրության նվազման հիմնական պատճառներն են. 1) Ներմուծվող վառելիքի 
(նավթ, բնական գազ) թանկացումն ու ծավալների կրճատումը, 2) արդյու
նաբերության ճգնաժամով պայմանավորված՝ էլեկտրաէներգիայի սպառ
ման ծավալների էական նվազումը։

Ներկայումս էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը ոչ միայն բավարա
րում է հանրապետության ներքին պահանջներն, այլ հնարավորություն է 
տալիս նաև արտահանել։

Էլեկտրակայաններն ըստ տեսակների բաշխվում են հետևյալ կերպ.
• ջրային1 - 130-ից ավելի կայան (գումարային հզորությունը՛ 1,29 մլն 

կՎտ),

1 Ջրային էլեկտրակայանների մեծ մասը (100֊ից ավելի) կառուցվել են վերջին երկու 
տասնամյակում փոքր գետերի վրա և ունեն շատ փոքր հզորություն։
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0,1 0,1

էլեկտրաէներգիայի գումարային հզորությունը (մլն. կՎտ) և 
արտադրանքը մլրդ. կՎտժ (2017 թ.)

♦Ջերմային ♦ Ատոմային ♦Ջրային Ծ Հողմային

• Ջերմային • Ատոմային օԶրային ՕՀողմային

• ջերմային - 3 կայան (գումարային հզորությունը՛ 2,39 մլն կՎտ),
• ատոմային - 1 կայան (հզորությունը՛ 0,82 մլն կՎտ), բաղկացած է եր

կու էներգաբլոկից (այժմ գործում է մեկը՛ 0,41 մլն կՎտ հզորությամբ),
• հողմային, արեգակնային - հզորությունը՝ 4 հազ կՎտ։
ՀՀ էլեկտրաէներգիայի արտադրության կառուցվածքում առաջատարը 

(շուրջ 37%) ջերմային էներգետիկան է։ Ջրային և ատոմային էներգետիկան 
գրեթե հավասարաչափ է ներկայացված (տես գծագիրը)։ Սակայն ջրային 
էներգետիկան միակն է, որ կախված չէ ներմուծվող էներգակիրներից և 
կարող է աշխատել նույնիսկ տրանսպորտային լիակատար շրջափակման 
պայմաններում։

ճանապարհորդելիս կամ ձեր բնակավայրի հարևանությամբ դուք հա
ճախ եք հանդիպում երկաթյա հզոր սյուներով «քայլող» մետաղյա լարե– 
րի։ Դրանք երկրի տնտեսության «արյունատար անոթներն» են, որոնցով 
էլեկտրաէներգիան արտադրության վայրից հաղորդվում է սպառողին։

ՀՀ-ում ամենաերկարն ու հզորը Հրազդան-Սևանի ավազանից Զանգե– 
զուր՛ 220 հազ. վոլտ լարման էլեկտրահաղորդման գիծն է։ Դրանից ճյուղա
վորվում են 110 հազ. և 35 հազ. վոլտ լարման գծեր, որոնք էլ իրենց հերթին 
սկիզբ են տալիս բաշխիչ ցանցը կազմող ավելի ցածր լարման գծերին և 
էլեկտրաէներգիան հասցնոււք են երկրի բոլոր քաղաքներն ու գյուղերը։
Հայաստանի Հանրապետության առավել հզոր էլեկտրակայաններն են.
Հրւսզդւսնի ջէկը - 1110 հազ. կՎտ,
Հայկական (Մ՜եծամոր) աէկը - 820 հազ. կՎտ,
Երևանի ջէկը - 550 հազ. կՎտ,
Արգելի (Գյումուշ) ջրէկը - 218 հազ. կՎտ,
Տաթևի ջրէկը - 157 հազ. կՎտ,
Շամբի ջրէկը - 151 հազ. կՎտ,
Քանաքեռի ջրէկը - 102 հազ. կՎտ։
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Մնացած էլեկտրակայաններից յուրաքանչյուրի հզորությունը 100 հազ. 
կՎտ-ից պակաս է։

Գետերի ջրաէներգետիկ ռեսուրսներն ավելի արդյունավետ են օգտա
գործվում, երբ Նույն գետի հունի երկայնքով կառուցում են էլեկտրակա
յանների կասկադ։ ՀՀ-ում համեմատաբար խոշոր ջրէկ֊Ներ կասկադի 
ձևով կառուցված են Հրազդան և Որոտան գետերի վրա։ Հրազդանի վրա 
կառուցված 6 էլեկտրակայանները (Սևանի, Հրազդանի, Արգելի, Արզնու, 
Քանաքեռի, Երևանի) սնվում են հիմնականում Սևանա լ՜ճից, ուստի հայտ
նի են Սևան-Հրազդան կասկադ անունով։ Նշված էլեկտրակայանների 
գումարային հզորությունը կազմում է շուրջ 555 հազ. կՎտ։
Որոտանի կասկադը բաղկացած ԷՅ կայանից՝ Տաթևի (ամենախոշորը), 

Շամբի և Սպանդարյանի ջրէկ֊ներից։
Հայաստանի տնտեսական զարգացման տարբեր փուլերում տարբեր է 

եղել էլեկտրաէներգիայի արտադրանքի և պահանջարկի հարաբերակ
ցությունը, այսինքն՛ էներգահաշվեկշիռը։

1970-ական թվականներին Հայկական (Մեծամորի) աէկ֊ի և այլ խոշոր 
էլեկտրակայանների շահագործումից հետո Հայաստանը էլեկտրաէներգիա 
ներմուծող երկրից վերածվեց հարևան երկրներ (Վրաստան, Ադրբեջան, 
Թուրքիա) էլեկտրաէներգիա արտահանող երկիր։

1991-1994 թթ. Հայաստանի էներգետիկայի համար խոր ճգնաժամի տա
րիներ են եղել։ Դադարել էր էներգակիրների ներկրումը։ Ատոմակայանն 
ամբողջությամբ և ջերմաէլեկտրակայանները՛ մեծ մասամբ, չէին աշխա
տում։
Հայկական աէկ֊ի վերագործարկման շնորհիվ երկիրն աստիճանաբար 

դուրս եկավ էներգետիկական ճգնաժամից։
Ներկայումս էլեկտրաէներգիայի ներքին պահանջարկը, ինչպես ասվեց, 

բավարարվում է լիովին։ Զգալի քանակության էլեկտրաէներգիա մեր հան
րապետությունը բարձր հաղորդման էլեկտրալարման գծերով մատակա
րարում է Իրանին,Վրաստանին և Արցախի Հանրապետությանը (Արցախ)։

Ապագայում ևս Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրաէներգետի– 
կան հիմնվելու է ատոմային, ջերմային (գազով աշխատող) և ջրէկ֊ների 
վրա։ Վերակառուցվում ու ընդ
լայնվում են ջերմային էլեկտրա
կայանները։ Աեծամորի գործող 
ւսէկ-ը, որն աշխատում է հնացած 
սխեմայով և վտանգավոր է, նա
խատեսվում է փակել և կառու
ցել նոր, կատարելագործված 
ու ավելի հզոր ատոմակայան։ 
Նախատեսվում է առաջիկայում 
կառուցել Մեղրու (Արաքս գետի 
վրա, Իրանի հետ համատեղ) և 
Շնողի ջրէկ֊Ները։ Քանաքեռի ջրէկ
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Ծավալուն աշխատանքներ են տարվում փոքր գետերի էներգառե
սուրսների և այսպես կոչված ոչ ավանդական էներգետիկ աղբյուրնե
րի (արևի, քամու, Երկրի ընդերքի) օգտագործման ուղղությամբ։ Արդեն 
գործում են քամու (Պուշկինի լեռնանցք) և արևի էներգիայով աշխատող 
առաջին համեմատաբար մեծ հզորության (Վարդենիսի մոտ) էլեկտրակա
յանները։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ւ՝Նւչ է իրենից ներկայացնում վառելիքաէներգեւոիկ համալիրը, որն է նրա 
գլխավոր գործառույթը։

2. Ինչպիսին է ՀՀ էլեկւորաէներգեւոիկայի կառուցվածքը։ Թվարկեք առավել 
հզոր էլեկտրակայանները։

3. Ինչո՞ւ է շահավետ էլեկտրակայանները միավորել էլեկտրա հաղորդման 
գծերի միասնական ցանցի մեջ։ Ինչպիսին է ՀՀ միասնական ցանցը։

4. Վերլուծե՛ք ՀՀ նախկին՛ խորհրդային վերջին տարիների, և ներկայիս 
էներգա հաշվեկշիռը։

5. Ինչպիսին եք տեսնում ՀՀ վառելիքաէներգեւոիկ համալիրի զարգացման 
հեռանկարը։

ԴԱՍ 34. ՄԵՏԱԼՈՒՐԳԻ ԱԿ ԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մետալուրգիան Հայաստանի Հանրապետության արդյունաբերության 
հնագույն և առաջատար ՜ճյուղերից է։ Հին Հայաստանը հարակից երկրնե– 
րի հետ միասին եղել է մետաղաձուլական համաշխարհային կենտրոննե
րից մեկը։ Այստեղ Ք. ա. IV հազարամյակից արդեն ձուլվել է բրոնզ, իսկ 
Ք. ա. II հազարամյակի կեսերից՛ երկաթ։

Հայտնի է, որ մետաղի ստացումն անցնում է տեխնոլոգիական մի քանի 
փուլ՛ սկսած հանքանյութի հանույթից, հարստացումից մինչև մետաղի 
ձուլումը և գլանվածքի ստացումը։
ՀՀ մետալուրգիական համալիրը բաղկացած է մի քանի ենթա՜ճյու

ղերից՛ պղնձի, մոլիբդենի, բազմամետաղների (կապար, ցինկ և այլն), 
ալյումինի և ոսկու։ Դրանցից ավարտուն տեխնոլոգիական ցիկլ ունեն 
պղնձի, մոլիբդենի և ոսկու արտադրությունները։ ՀՀ մետալուրգիայում 
զգալի է օտարերկրյա ընկերությունների (Գերմանիա, Ռուսաստան, 
Կանադա և այլն) ներկայությունը։

Դեռևս XVIII դ. 60-70-ական թվականներին Ջանգեզուրում (Կապան) 
և Հյուսիսային Հայաստանում (Ալավերդի) կառուցվեցին տեղական 
հումքով աշխատող պղնձի ձուլման գործարաններ։ XX դ. սկզբին 
Հայաստանը Ռուսւսստանի ւցղնձաձուլության առաջատար երկրներից 
մեկն էր։ 1913 թ. Հւսյւսստանի արդյունաբերության հւսմախառն արտա
դրանքի կառուցվածքում գունավոր մետադաձուլության (բացառապես 
պդնձաձուլության) բաժինը կազմում էր մոտ 60%։ Խորհրդային տարի– 
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սերիս փոքր պղնձաձուլարանների փոխարեն կառուցվեց Ալւսվերղու 
լեռնամետալուրգիական խոշոր կոմբինատը, որի վերջնւսկան ար
տադրանքը՛ մաքուր պղինձը, գլանվածքի ձևով առաքվում էր մեքե
նաշինական ձեռնարկություններին։

Ներկայում Ալավերդու պղնձաձուլական կոմբինատը, բացի տեղա
կան հումքից (Ալավերդի, Ախթալա, Շամլուղ), հարստացված հանքա
նյութ է ստանում Սյունիքի մարզից (Քաջաբան, Կապան, Ագարակ) և 
Արցախից (Դրմբոնի հանքահարստացուցիչ կոմբինատից)։ 2014 թ. Թեղուտի 
պղնձամոլիբդենային հանքավայրի բազայի հիման վրա շահագործման է 
հանձնվել լեռնահարստացուցիչ կոմբինատը, որը նույնպես պղնձի խտանյութ 
է մատակարարում Ալավերդու պղնձաձուլարանին։ Պղնձաձուլության թա
փոնները (խարամը) և ծծմբային գազերն աղտոտում են շրջակա միջավայրը։
Նախատեսվում է կառուցել նոր պղնձաձուլարան Սյունիքի մարզում։ 

2017 թ. ՀՀ-ում արտադրվել է 428 հազ. տ պղնձի խտանյութ և 12 հազ. տ սև 
պղինձ։

ՀՀ մետալուրգիայի մյուս ենթաճյուղը մոլիբդենի արդյունաբերու
թյունն է, որը վերջերս սկսել է աշխատել ավարտուն արտադրական ցիկ
լով։ Նախկինում հարստացված հանքանյութը՛ խտանյութը, արտահանվում 
էր արտասահման՛ հետագա մշակման և մետաղային մոլիբդեն ստանալու 
համար։ Այժմ Երևանի մաքուր երկաթի գործարանում մշակում են խտա
նյութի մի մասը և ստանում մետաղային 
մոլիբդեն (ֆերոմոլիբդեն)։ Ծրագրվում է 
մոլիբդենի ամբողջ խտանյութի (շուրջ 11 
հազ. տ) վերամշակումը և մաքուր մոլիբ
դենի ու մյուս արժեքավոր նյութերի ստա
ցումը կազմակերպել այս գործարանում։

Աոլիբդենի պաշարներով ՀՀ-ն աշ
խարհում գրավում է առաջին տեղերից 
մեկը։ Դրանց հիմնական մասը գտնվում 
է Քաջաբանի պղնձամոլիբդենային հան
քավայրում, որի բազայի վրա գործում 
է Զանգեգուրի պղնձամոլիբդենային 
կոմբինատը՛ ՀՀ արդյունաբերական խո 
շորագույն ձեռնարկություններից մեկը։ 
Տեղական հումքի բազայի վրա մոլիբդենի 
խտանյութ է արտադրվում Նաև Ագարակ 
քաղաքում։

Դուք գիտեք, որ Հայաստանի մետա
ղային հանքավայրերը համալիրային են։ 
Այսինքն՛ գլխավոր մետաղին ուղեկցում 
են այլ արժեքավոր մետաղներ և տար
բեր քիմիական տարրեր՛ ոսկի, արծաթ, 
ռենիում, սելեն, թելուր և այլն, որոնց 
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Ալավեբդու պղնձաձուլական 
կոմբինատի ծխնելույզը

Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային 
կոմբինատ
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կորզումը նույնպես նախատեսվում է կազմակերպել տեղում։ Ախթւսլայի 
հարստացուցիչ ֆաբրիկան տեղական բազմամետաղային հանքավայրի 
մշակման հիման վրա, պղնձից բացի, արտադրում էնաև ցինկի խտանյութ։

Ոսկու արդյունաբերության ենթա՛ճյուղն ունի լրիվ արտադրական ցիկլ։ 
Հայտնաբերված շուրջ երկու տասնյակ ոսկու հանքավայրերից առավել մեծ 
արդյունաբերական Նշանակություն ունեն Սոթքի և Մեղրածորի հանքերը, 
որտեղից ստացվող հումքը վերամշակվում է Արարատի ոսկու կորզման 
ֆաբրիկայում։

ՀՀ-ում ալյումինի արդյունաբերության ենթաճյուղը ստեղծվել է 1950-ւս– 
կան թվականների սկզբներին, երբ ջրէկ֊ների Սևան-Հրազդան կասկադի 
շինարարության շնորհիվ առաջանում էր էլեկտրաէներգիայի ավելցուկ 
(ալյումինի ձուլումը խիստ էներգատար է)։ Կառուցվեց Քանաքեռի ալյու
մինի գործարանը։ Մետաղական ալյումինի ձուլումը բավականին թանկ էր 
Նստում։ Այդ հանգամանքը, ինչպես նաև այն, որ մայրաքաղաքի մթնոլորտ 
էին արտանետվում թունավոր գազեր, պատճառ հանդիսացան, որ մետա
ղական ալյումինի արտադրությունը դադարեցվի։ Գործարանը, որն այժմ 

կոչվում է Ռուսալ-Արմենալ, 
տարբեր երկրներից ներմուծվող 
ալյումինի հիման վրա թողար
կում է մեծ պահանջարկ ունեցող 
փայլաթիթեղ և պատրաստի այլ 
իրեր։

Մեր հանրապետությունն ու
նի սև մետաղաձուլության զար
գացման լայն հնարավորու
թյուններ։ Դեռևս խորհրդային 
տարիներին Չարենցավանում և 
Երևանում ստեղծվեցին մետաղի 
ջարդոնի և թուջի վերաձուլման 

հիման վրա ոչ մեծ արտադրություններ մեքենաշինության պահանջները 
սև մետաղներով մասնակիորեն բավարարելու համար։ Ներկայումս դրանք 
չեն գործում։

Առայժմ չեն շահագործվում հարուստ երկաթահանքերը (Սվարանցի, 
Կապուտանի և Հրազդանի)։

Չնայած դրան՝ մետալուրգիան ՀՀ տնտեսության գերակա ուղղու
թյուններից մեկն է։ Մեր երկիրն ունի բավարար պայմաններ արդյու
նավետ և բնապահպանական առումով մաքուր մետալուրգիական բազ– 
մաճյուղ արդյունաբերություն զարգացնելու համար։ Այն ամբողջու
թյամբ պետք է հենվի սեփական հանքավայրերի, ինչպես նաև լեռնա
հանքային արդյունաբերության կուտակած թափոնների օգտագործման 
վրա։ Սակայն ՀՀ-ում լեռնահանքային արդյունաբերության զարգացման 
ուղղությունները պետք է բացառապես հիմնվեն էկոլոգիական գործոն
ների առաջնահերթ հաշվառման վրա։
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Ռուսալ-Արմենալ գործարանում

19 VՕՈ 138 12.02.2021, 11:49



Որօքօ\ հէէբտ։//օԵօօ1<տ.Եօոօօ.ոօէ/Եօօ1<տ/ք1<ճբ/

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Գնահատէք մետալուրգի ակ ան համալիրի դերը և տեղը ՀՀ տնտեսության 
մեջ;

2. Ւ՝նչ ենթաճյուղերից է բաղկացած ՀՀ մետալուրգիական արդյունաբերու
թյունը։

3. Բնութագրեք և գնահատէք ՀՀ մետալուրգիական արդյունաբերության զար
գացման բնական և տնտեսական նախադրյալները։

4. Համեմատե՛ք տեղական հումքն օգտագործող ենթաճյուղերի (պղինձ, 
մոլիբդեն, ոսկի, բազմամետաղներ) տեխնոլոգիական շղթաները։

5. Քարտեզի վրա ցույց տվեք գունավոր մետալուրգիայի կենտրոնները և նշեք 
գրանցում առկա ենթաճյուղերը։

ԴԱՍ 35. ՄԵՔԵՆԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մեքենա շինության նշանակությունը երկրի տնտեսական կյանքում շատ 
մեծ է։ Գլխավորապես մեքենաշինության շնորհիվ է, որ կատարվում են 
տնտեսության տեխնիկական վերազինում, արտադրության ավտոմա
տացում ու կոմպյուտերացում։

Մինչխոր երգային Հայաստանում մեքենաշինության ճյուղն ըստ էության 
բացակայում էր։ Խորհրդային տարիներին այն դարձավ արդյունաբերության 
առաջատար և ամենաարագ զարգացող ճյուղը։ Այն առաջին տեղն էր 
գրավում բոլոր հիմնական տնտեսական ցուցանիշներով։ Նրան բաժին 
էր ընկնում հանրապետության արդյունաբերության համախառն արտա
դրանքի 1/Յ֊ից ավելին, արտադրանքն արտահանվում էր արտասահման
յան տասնյակ երկրներ։

Մեքենաշինության ճյուղային կառուցվածքի գլխավոր առանձնահատ
կությունը ոչ մետաղատար, գիտատար ու աշխատատար, արտադրական 
բարձր մշակույթ պահանջող ենթաճյուղերի գերակշռությունն էր։

Այդ ենթաճյուղերի՛ էլեկտր ատեխնիկւսկւսն արդյունաբերության, հաս
տոցաշինության և սարքաշինության արտադրանքի ծավալներով Հայաս
տանը նախկին ԽՍՀՄ-ում գրավում էր առաջին տեղերից մեկը։
Էլեկտրատեխնիկական արդյունաբերությունը ՀՀ-ի մեքենաշինական 

համալիրի ամենազարգացած ենթաճյուղն էր։ Մինչ ճգնաժամը դրան բա
ժին էր ընկնում ամբողջ մեքենաշինության համախառն արտադրանքի 
կեսը։
Բազմազան էր Հայաստանի էլեկտրատեխնիկական արդյունաբերության 

արտադրանքը։ Հատկապես մեծ ծավալ էին կազմում տարբեր հզորության 
շարժական էլեկտրակայանները, ուժային տրանսֆորմատորները, գենե
րատորները, էլեկտրաշարժիչները, էլեկտրազոդման սարքերը, էլեկտրա
լամպերը, էլեկտրական հաշվիչները և մալուխները, որոնք ամբողջ ԽՍՀՄ 
տարածքոււք ունեին մեծ պահանջարկ։

Այս ենթաճյուղի ձեռնարկություններից հատկապես լայն ճանաչում
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Հրազդանի «Հարկաւ Մաշինըրի» 
հաստոցաշինական գործարանի 

արտադրամաս

Մարտկոցների արտադրության 
«էլբաթ» ընկերության արտադրամաս

ունեին Երևանի էլեկտրամեքե
նաշինական, էլեկտրալամպերի, 
մալուխի և էլեկտրատեխնիկական 
գործարանները։ Համեմատաբար 
փոքր ձեռնարկություններ ունեին 
Գյումրի, Վանաձոր, Կապան, Գորիս 
և Գավառ քաղաքները։
Նշված ձեռնարկություններն 

այժմ չեն գործում կամ գործում են 
մասամբ, խիստ նվազել են դրանց 
արտադրանքի ծավալները, փոխ
վել են նաև թողարկվող արտադրա
տեսակները։ Գրանցից նշանավոր 
է ժամանակակից մարտկոցների 
արտադրության «էլբաթ» ընկե
րությունը (Երևան)։
Հաստոցւսշինական-գործիքա֊ 

շինական ենթա՜ճյուղը թողարկում 
էր տարբեր տեսակի մետաղահատ 
և քարհատ հաստոցներ, ալմաս֊ 
տե հատիչներ, կտրիչ գործիքներ և 
այլն։

հաստոցաշինական, Ֆրեզերային հ

Խոշոր ձեռնարկություններից 
հայտնի էին հատկապես Երևանի 
ստոցների, «Ալմաստ» (արհեստա

կան ալմաստների և ալմաստե գործիքների), Չարենցավանի հաստոցա
շինական ու գործիքաշինական, Վանաձորի ճշգրիտ հաստոցների գոր
ծարանները, որոնք այժմ գործում են մասնակիորեն։ Հրազդան քաղաքում 
կառուցվել է հայ-կանադական հաստոցաշինական նոր գործարան։

Կարևոր ու հեռանկարային ենթաճյուղ է սարքաշինությունը, ավտոմա
տացման միջոցների ու կառավարման համակարգերի արտադրությունը։ 
Այս ենթաճյուղի ձեռնարկություններում թողարկվում էին ժամացույցներ 
(Յ֊րդ տեղը Նախկին ԽՍՀԱ֊ում), պոմպեր, չափման միջոցներ, կառա
վարման ավտոմատացված համակարգեր և այլն (Երևան, Գյումրի, Վանա
ձոր)։ Այս ենթաճյուղի ձեռնարկությունների մեծ մասընույնպես չեն գործում։

ՀՀ մեքենաշինական համալիրի ամենաերիտասարդ ենթաճյուղը ռա– 
դիոէլեկտրոնային արդյունաբերությունն է։ Այն թողարկոււք է գլխավորա
պես էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաներ, ռադիոսարքեր, կապի միջոցներ, 
կիսահաղորդիչներ։ Այս բնագավառի խոշորագույն ձեռնարկություններն 
են «Հրազդան-մեքենա», Երևանի «Տրանզիստոր», «Մարս» գործարան
ներն ու միավորումները։

ՀՀ մեքենաշինության տեղաբաշխումն ունի իր յուրահատկություննե
րը։ Այն ենթաճյուղերը, որոնք բնորոշ են մեր հանրապետությանը (հիշեք
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դրանք), սովորաբար տեղաբաշխվում են ոչ թե հումքի կամ էներգիայի 
աղբյուրների մոտ, այլ այն վայրերում, որտեղ շատ են աշխատանքային 
ռեսուրսները։ Իսկ դուք գիտեք, որ մեր քաղաքներում ու խոշոր գյուղերում 
միշտ էլ աշխատանքային ազատ ռեսուրսներ են եղել։

Նշենք ՀՀ մեքենաշինության տեղաբաշխման մի քանի առանձնահատ
կություններ։

Առաջին՛ ՜ճյուղն ունի ցրված տեղաբաշխում։ Ի տարբերություն էներ
գետիկ, մետալուրգիական ու քիմիական արդյունաբերության ճյուղերի, 
որոնք տեղաբաշխված են մի քանի հզոր կենտրոններում՝ մեքենաշինու
թյունը ցրված է հանրապետության տարբեր քաղաքներում և նույնիսկ մի 
շարք խոշոր գյուղերում։

Երկրորդ՛ մեքենաշինության ցրված տեղաբաշխման ընդհանուր պատ
կերում առանձնանում է Երևանը, որն ունի գրեթե բոլոր այն ճյուղերն ու 
ենթաճյուղերը, որոնք առկա են ընդհանրապես ամբողջ հանրապետությու
նում։ Մյուս խոշոր, բազմաճյուղ կենտրոններն են Գյումրին, Վանաձորը, 
Հրազդանը, Աբովյանը, Չարենցավանը։

Ներկայումս շուկայական տնտեսության զարգացման, մեքենաշինա
կան ձեռնարկությունների սեփականաշնորհման և ապապետականաց
ման պայմաններում դրանց մի մասը չի գործում, իսկ մի մասն էլ աշխա
տում է փոքր հզորությամբ։ Դրա գլխավոր պատճառը սպառման շուկա
յի բացակայությունն է և այլ երկրներում գտնվող ձեռնարկությունների 
հետ արտադրական կապերի խզումը։ ճյուղի բաժինը ՀՀ տնտեսության 
մեջ և արտահանման ծավալներում էապես նվազել է։

Այս ճյուղի հետագա զարգացումը պահանջում է կառուցվածքային 
լուրջ վերափոխումներ։ Շուկայի պահանջներից ելնելով՛ հանվում են մի 
շարք հին արտադրատեսակներ, ներդրվում են նորերը։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Հայաստանի տնտեսության մեջ ինչ տեղ է գրավել մեքենաշինությունը։
2. Թվարկեք Հայաստանի մեքենաշինության գլխավոր ճյուղերը և արտա

դրությունները։
3. Վերլուծեք Հայաստանի մեքենաշինության տեղաբաշխման առանձնահատ

կությունները, համեմատեք մետալուրգիայի տեղաբաշխման առանձնահատ
կությունների հետ։

4. Բնութագրեք ճյուղի վիճակը և արդի հիմնախնդիրները շուկայական 
տնտեսության զարգացման պայմաններում։
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ԴԱՍ 36. ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Խորհրդային տարիներին մեր հանրապետության քիմիական արդյունա
բերությունը բարդ համալիր էր և ընդգրկում էր բազմաթիվ ենթաճյուղեր Լւ 
արտադրություններ։
Քիմիական արդյունաբերության բազմակողմանի ու արագ զարգացման 

համար նախադրյալներ են եղել.
♦ բարձրորակ կրաքարի (տրավերտին) խոշոր պաշարների առկա

յությունը (Արարատի և այլ հանքավայրեր),
♦ էլեկտրակայանների Սևան-Հրազդան կասկադի կառուցումը և 

սկզբնական շրջանում էժան էլեկտրաէներգիայի առկայությունը,
♦ պղնձաձուլության ընթացքում անջատվող ծծմբային գազերն ու 
առաջացող թափոնները,

♦ քիմիական արտադրանքի մեծ պահանջարկը նախկին ԽՍՀՄ-ի 
տարածքում,

♦ բնական գազի ներմուծումը, որը մեծապես նպաստեց քիմիական 
արդյունաբերության հումքային բազայի ընդլայնմանը,

♦ բարձրորակ քիմիկոս կադրերի առկայությունը։
Այդ ժամանակաշրջանում հանրապետությունում ձևավորվել են 

քիմիական արդյունաբերության հետևյալ արտադրական համալիրները 
(ենթաճյուղերը).

1. Բնական գազի հիմքի վրա սինթետիկ կաուչուկի և այլ քիմիական 
միացությունների արտադրական համալիր։

Այս համալիրը ծագել է տեղական հանքային հումքի՛ կրաքարի վերա
մշակումից։ Դա էներգատար էր և բնապահպանական առումով վնասա
կար։ Ուստի կազմակերպվեց սինթետիկ կաուչուկի ստացումը բնական 
գազից։ Այս համալիրի գլխավոր ձեռնարկությունը Երևանի «Նաիրիտ» 
գործարանն էր, որն արտադրում էր սինթետիկ կաուչուկի հատուկ տեսակ՝ 
քլորոպրենային կաուչուկ։

Կաուչուկի արտադրության հիմքի վրա լայն զարգացում ստացավ ավ– 
տոդողերի և ռետինատեխնիկական իրերի արտադրությունը։ Վերջին եր
կու տասնամյակներում դրանց արտադրությունը պարբերաբար ընդհատ
վում է։ Անհրաժեշտ է սարքավորումների Նորացում և ժամանակակից տեխ
նոլոգիաների Ներդրում, որոնց համար պահանջւխււք են մեծ կապիտալ 
միջոցներ։ Միջազգային շուկայում մեծ պահանջարկ ունեցող հայկական 
սինթետիկ կաուչուկի արտադրությունը հեռանկարային ճյուղ է։ Վերջերս 
սինթետիկ կաուչուկի արտադրության հայաստանյան տեխնոլոգիան 
հատուկ պայմաններով տեղափոխվել և ներդրվել է Չինաստանում։

2. Ազոտային պարարտանյութերի և ազոտական այլ միացություն
ների համալիր։ Այս համալիրը հիմնված է բնական գազի և օդից անջատ
վող ազոտի օգտագործման վրա։ Խորհրդային տարիներին արտադրվում 
էր մեծ քանակությամբ ամիակ, ազոտաթթու, մելամին, որոնք լայն կիրա
ռություն ունեն արտադրության ամենատարբեր բնագավառներում, հատ– 
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կապես գյուղատնտեսության մեջ։ Լեյս համալիրի կենտրոնը Վանաձոր քա
ղաքն է։

3. Գունավոր մետալուրգիայի արտադրական թափոնների օգտա
գործման (ուտիլացման) համալիր։ Ալավերդու կոմբինատի պղնձաձու– 
լության թափոնների հիման վրա կազմակերպվել էր պղնձարջասպի և 
ծծմբաթթվի արտադրությունը, որը կիրառություն ունի գյուղատնտեսու
թյան մեջ։

Պղնձաձուլության արտադրության ընդլայնման հետ կապված՝ մասամբ 
վերականգնվել է դրանց արտադրությունը։

4. Առանձին համալիր է կազմում քիմիական կենցաղային իրերի ար
տադրությունը։ Այն հենվում է քիմիական մյուս համալիրներում թողարկ
վող Նյութերի վրա և արտադրում է բնակչության կենցաղում և տնտեսու
թյան տարբեր ՛ճյուղերում լայն կիրառում ունեցող լվացող հեղուկներ, լա
քեր ու ներկեր, թունաքիմիկատներ և այլնյութեր։ Դրա գլխավոր կենտրո
նը Երևան քաղաքն է։

5. Քիմիական արդյունաբերության հեռանկարային ենթաճյուղ է 
փոքր քիմիան։ Ի տարբերություն քիմիական արդյունաբերության այլ են
թաճյուղերի և արտադրությունների, որոնք սովորաբար էներգատար և 
հումքատար են, այս ենթաճյուղի արտադրանքը փոքրածավալ, գիտատար 
ու աշխատատար է և պահանջում է Նուրբ ու ճշգրիտ տեխնոլոգիա։ ՀՀ-ում 
բոլոր Նախադրյալները կան, որպեսզի փոքր քիմիան դառնա առաջատար 
ենթաճյուղ և զարգացման գերակա ուղղություն։ Արտադրանքի գլխավոր 
տեսակներն են քիմիական ռեակտիվները, վիտամինները, կենսաքիմիա
կան միացությունները։ Վերջերս ստեղծված դեղերի արտադրության ձեռ
նարկությունների շնորհիվ արագորեն զարգանում է նաև դեղագործական 
քիմիան։ Այս ենթաճյուղի գլխավոր կենտրոնը Նույնպես Երևան քաղաքն է։

Բացի Նշված համալիրներից (ենթաճյուղերից)՝ Հայաստանում զար
գացած էին նաև պոլիմերային նյութերի ու պլաստմասսաների (Երևան, 
Վաղարշապատ), սինթետիկ կորունդի ու սինթետիկ թելերի (Վանաձոր) 
արտադրությունները։
Քիմիական արդյունաբերությունը նույնպես, ինչպես և մետալուրգի

ան, չունի ցրված տեղաբաշխում։ Ընդհակառակը՛ բնորոշ է տարածքային 
բարձր համակենտրոնացումը, 
այսինքն՛ ծավալուն արտադրու
թյան տեղաբաշխումը փոքրաթիվ 
կենտրոններում։ ՀՀ քիմիական 
արդյունաբերությունը գրեթե 
ամբողջությամբ տեղաբաշխված 
է երեք կենտրոնում՛ Երևանում, 
Վանաձորում և Ալավերդիում։ 
Մի քանի մանր ձեռնարկություն
ներ կան այլ քաղաքներում։

ՀՀ քիմիական արդյունաբե–
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րության համար կարևորագույն ՒփմՆախնդիր է բնապահպանական ուղղ
վածության ապահովումը։ Մ՜եր փոքր տարածքի համար կենսական նշա
նակություն ունի այն, որ քիմիական գործարաններն ու արտադրություն
ները լինեն էկոլոգիապես անվնաս, չաղտոտեն շրջապատի օդը, ջուրը, 
հողը, չվնասեն բուսականությունն ու կենդանական աշխարհը։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ւ՝Նչ Նախադրյալներ կային Հայաստանում քիմիական արդյունաբերության 
բազմակողմանի և արագ զարգացման համար։

2. Թվարկեք և բնութագրեք Հայաստանում ձևավորված քիմիական արդյունա
բերության գլխավոր արտադրական համալիրները։

3. Թվարկեք և քարտեզի վրա ցո՛ւյց տվեք քիմիական արդյունաբերության 
կենտրոնները։ Ինչով են դրանք հայտնի։

4. ՜Նշեք ՀՀ քիմիական արդյունաբերության զարգացումը սահմանափակող 
գործոնները։

ԴԱՍ 37. ԹԵԹԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մինչխորհրդւսյին Հայաստանում թեթև արդյունաբերությունն ուներ 
տնայնագործական բնույթ։ Խորհրդային տարիներին ճյուղի արագ 
զարգացմանը նպաստել է աշխատանքային ռեսուրսների (հատկապես 
կանանց) առկայությունը։ Մյդ տարիներին ճյուղի զարգացմանը որոշ 
չափով նպաստեցին նաև բամբակենու մշակությունը, ոչխարաբուծության 
(մատակարարում էր բուրդ) և տավարաբուծության (մատակարարում էր 
կաշի) զարգացումը։ Սակայն դրանք մասամբ էին բավարարում ճյուղի 
պահանջները բնական հումքով։
Դրան հակառակ՝ քիմիական արդյունաբերությունը թողարկում է հումքի 

փոխարինիչներ՛ սինթետիկ թելերի ու կաշիների որոշ տեսակներ։
Մյսպիսով՛ Հայաստանի թեթև արդյունաբերության հումքային բա

զան թույլ է ապահովված, և դրա զգալի մասը (կաշի, բուրդ, բամբակ, 
մետաքս) ներմուծվում է դրսից։

Այդ ամենով հանդերձ՝ թեթև արդյունաբերությունը խորհրդային տա
րիներին Հայաստանի արդյունաբերական համալիրի երկրորդ ճյուղն էր։ 
Իր գլխավոր տնտեսական ցուցանիշներով (արտադրության ծավալով և 
աշխատողների թվով) այն զիջում էր միայն մեքենաշինությանը։
Բավականին բազմազան է Հայաստանի թեթև արդյունաբերության 

ճյուղային կառուցվածքը։ Դրա բազմաթիվ ենթաճյուղեր ու արտադրու
թյուններ միավորում են հարյուրից ավելի ձեռնարկություններ, որոնք տե
ղաբաշխված են Հայաստանի գրեթե բոլոր քաղաքներում և մի շարք խոշոր 
գյուղերում։ Տեղաբաշխման հիմնական նախադրյալը կանանց աշխատուժի 
առկայությունն է։

Խորհրդային տարիներին արտադրված գործվածքների, տրիկոտաժե–
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Ձեռագործ գորգերի արտադրամաս

դենի, գուլպեղենի և կոշկեղենի 3/4-ը, պատրաստի հագուստեղենի ու գոր
գեղենի կեսից ավելին սպառվում էր Հայաստանի սահմաններից դուրս։
ԽՍՀՄ փլուզումը, հումքի ներկրման և արտադրանքի սպառման 

ավանդական շրջանների ու երկրների հետ կապերի խզումը, էներգետիկ 
՜ճգնաժամը, տրանսպորտային շրջափակումը գրեթե կազմալուծեցին մեր 
երկրի արդյունաբերության առաջատար այս ճյուղը։ Բացի այդ, Գյումրիում և 
Սպիտակում գտնվողճյուղի առաջատար ձեռնարկություններից մի քանիսը 
1988 թ. ավերիչ երկրաշարժի պատճառով վերածվեցին փլատակների։

Թեթև արդյունաբերության ճյուղային կառուցվածքում գլխավորը տեքս
տիլ արդյունաբերությունն էր։ Այն թողարկում էր բամբակե (Գյումրի, 
Մարալիկ), ինչպես Նաև բրդե ու մետաքսե գործվածքեղեն (Երևան)։

Տեքստիլ արդյունաբերությունն իր հումքի մեծ մասը ստանում էր 
դրսից։ Դրա հիմքի վրա տեղում ստեղծվել են մանվածքային, գործված
քային ու ներկման արտադրություններ։

Բամբակի տեքստիլ խոշորագույն ձեռնարկությունները գտնվում էին 
Գյումրի քաղաքում։ Այժմ դրանք աշխատում են մասնակիորեն։ Մեծ ծավա
լի աշխատանքներ են տարվում 
երկրաշարժից ավերված ար
տադրությունները վերականգ
նելու համար։ Խոշոր ձեռնարկու
թյուն է Մւսրւսլիկի բամբակա
ման վածքայ ին ֆաբրիկան, որը 
նույնպես մասնակիորեն է աշ
խատում։

Մեծ տեղ էր գրավում գորգա
գործությունը, որը Հայաստա
նի համար ավանդական ճյուղ է։ 
Հայկական գորգերը հռչակված 
են եղել դեռևս հին և հատկապես 
միջին դարերում։

Վենետիկցի հայտնի ճանապարհորդ Մարկո Պոլոն (XIII դար), անց
նելով հայկական Կիլիկիայով, հիշատակում է, որ հայերը և հույները 
«գործում են աշխարհի ամենալավ գորգերը»։ Հայկական գորգերը մեծ 
համբավ են ունեցել Եվրոպայի ու արտասահմանյան այլ երկրների իշ
խանավորների ու մեծահարուստների մոտ։ Հետաքրքիր է, որ 
դարերի եվրոպական շատ գեղանկարիչներ իրենց կտավներում պատ
կերել են հայկական գորգեր։

Առավել բարձրարժեք են ձեռագործ գորգերը։ Ձեռագործ գորգերի ար
տադրության մանր և միջին մեծության ձեռնարկություններ կան մի շարք 
քաղաքներում ու գյուղերում։

129

26 VՕՈ 138 12.02.2021, 11:49



Որօքօ\ հէէ|)տ7/օհօօ1<տ.հօոօօ.ոօէ/հօօ1<տ/ք1<ճ|)/

Ենթաճյուղի խոշորւսգույն ձեռնարկությունը Իջևանի գորգագործական 
կոմբինատն է, որը թողարկում է մեքենայական արտադրության գորգեր։

Ցրված տեղաբաշխում ունի տրիկոտաժի ենթաճյուղը։ Այն արտադրում 
է ներքնազգեստ ու վերնազգեստ, գուլպեղեն, ձեռնոցներ և գլխարկներ։

Տրիկոտաժի արտադրությունը բուռն վերելք ապրեց Երկրորդ 
համաշխարհային պատերազմից հետո։ ժամանակակից խոշոր ֆաբրիկա
ներ կառուցվեցին Երևանում, Վանաձորում, Գորիսում, Գավառում, Ար֊ 
թիկում, Արտաշատում և Կապանում։ Գյումրիում կառուցվեց գուլպեղենի 
խոշոր գործարան։ Մեր հանրապետությունը դարձավ նախկին Խորհրդա
յին Միության տրիկոտաժեղեն արտահանող կարևոր շրջաններից մեկը։ 
Ձեռնարկությունների մեծ մասըներկայումս չեն աշխատում կամ աշխատում 
են փոքր հզորությամբ։

Կարի արդյունաբերությունը թեթև արդյունաբերության ենթա
ճյուղերից ամենացրված տեղաբաշխում ունեցողն էր։ Այն տասնյակ ոչ մեծ 
ձեռնարկություններով Ներկայացված էր երկրի բազմաթիվ քաղաքներում 
և որոշ գյուղերում։ Վերջին տարիներին համեմատաբար էժան և որակյալ 
աշխատուժի (հիմնականում կանանց) օգտագործման Նպատակով, օտար
երկրյա կապիտալի ներդրմամբ, առկա հզորությունների հիման վրա 
ստեղծվել են համատեղ ձեռնարկություններ։ Ենթաճյուղի մասնակի 
վերականգնման շնորհիվ հնարավոր կդառնա աստիճանաբար հայկական 
շուկայից դուրս մղել Չինաստանից և ասիական այլ երկրներից ներկրած 
ցածրորակ ու էժանագին հագուստեղենը և այլ ապրանքատեսակները։

Մեր երկրում հարուստ ավանդույթներ ունի կւսշվի֊կոշիկի արդյու
նաբերությունը։ ճյուղի հիմնական արտադրատեսակներն են բնական 
կաշին, որն ստացվում է կենդանիների մորթուց, և բնական ու արհեստա
կան կաշվից պատրաստվող կոշկեղենը։ Երևանի «Մասիս» կոշիկի ֆիրմայի 
արտադրանքը մեծ պահանջարկ ուներ ԽՍՀՄ ամբողջ տարածքում։

Այժմ ջանքեր են թափվում կոշիկի արտադրությունը և թեթև արդյու
նաբերության մյուս ճյուղերը վերականգնելու, արտադրանքը մրցունակ 
դարձնելու, ներքին և արտաքին շուկաներ ձեռք բերելու համար։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ինչպիսին են Հայաստանի թեթև արդյունաբերության զարգացման նախա
դրյալները։

2. Գնահատէք թեթև արդյունաբերության տեղը մեր երկրի տնտեսության մեջ 
անցյալում և ներկայումս։

3. Նկարագրե՛ք թեթև արդյունաբերության ճյուղային կառուցվածքը։
4. Ինչպիսին է ՀՀ տեքստիլ արդյունաբերությունը։ Ինչ գիտեք հայկական գոր

գագործության մասին։
5. Որոնք են տրիկոտաժի և կարի արդյունաբերության տեդաբաշխման առանձ

նահատկությունները։
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ԴԱՍ 38. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ 
ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՃՅՈՒՂԵՐԸ

Վերջին տասնամյակների ընթացքում համաշխարհային արդյունաբե
րության կառուցվածքում արագորեն մեծանում է նորագույն ճյուղերի բա
ժինը։ Դրանք այն ճյուղերն են, որոնց զարգացումը հենվում է նախ և առաջ 
գիտատեխնիկական առաջընթացի և կրթություն-գիտություն-արտԱռ
դրություն կապերի հաստատման ու զարգացման, դրանց սերտաճման 
վրա։
Դրանց շնորհիվ աշխարհի առաջավոր երկրներում ստեղծվել են տեխ– 

նոպարկեր և գիտաարտադրական կենտրոններ, որոնք մասնագիտա
նում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, համակարգչային տեխնի
կայի, ռադիոէլեկտրոնիկայի, լազերային տեխնիկայի և կենսատեխնոլո
գիաների գիտական մշակման, դրանց արդյունքներն արտադրության մեջ 
և կենցաղում ներդնելու գծով։
Հայաստանի Հանրապետությունում առկա են բոլոր նախադրյալները 

Նշված ոչնյութատար և ոչ էներգատար, բայց գիտատար և որակյալ աշ
խատանք պահանջող ճյուղերի զարգացման համար։ Երևանում, Գյումրի– 
ում, Վանաձորում և մի շարք այլ քաղաքներում բուհերի, գիտական կենտ
րոնների և որակյալ կադրերի առկայությունը բարենպաստ պայմաններ է 
ստեղծում նշված ճյուղերի զարգացման համար։

խՍՀՄ-ի օրոք Հայաստանը համարվում էր էլեկտրոնիկայի և տեղեկա
տվական տեխնոլոգիաների առաջատար կենտրոններից մեկը՛ ավելի 
քան մեկ տասնյակ խոշոր գիտահետազոտական ինստիտուտներով և ար
դյունաբերական ձեռնարկություններով, որոնցից խոշորագույնը Երևանի 
Մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական ինստիտուտն 
էր։

ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո նորագույն ճյուղերը Նույնպես լուրջ ճգնաժամ 
ապրեցին, ինչը, սակայն, հաղթահարվեց 1990-ական թվականների վեր
ջերին, երբ հետզհետե ի հայտ եկան մասնավոր նոր ձեռնարկություններ։ 
2000 թ. ՀՀ կառավարությունը տեղեկատվական և հեռահաղորդակցային 
ոլորտը հայտարարեց Հայաստանի տնտեսության զարգացման ռազմա
վարական ուղղություն և մշակեց դրա գերակա զարգացման ծրագրեր։ 
Այդ ծրագրերը, երկրի տնտեսական զարգացման և միջազգային շուկայի 
պահանջներին համապատասխան, պարբերաբար վերանայվում են։

Արդյունաբերության Նորագույն ճյուղերից ՀՀ-ում առավել արագորեն 
զարգանում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների՛ բնագավառը։ Այն 
ներկայացված է հարյուրից ավելի արտասահմանյան և հայկական ընկե
րություններով։ Տեղական շուկայում մեծ մասամբ գործում են հայկական 
ընկերություններ, իսկ արտահանումների հիմնական մասը պատկանում

1 Տեղեկատվական տեխնոլոգիան տվյալների հավաքման, մշակման և հաղորդման 
միջոցով օբյեկտի, գործընթացի կամ երևույթի որակական նոր վիճակի վերաբերյալ 
տեղեկատվության ստացման մեթոդների և միջոցների ամբողջությունն է։
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հ՚ւրօքօ.\ հէէբտ։//օԵօօ1<տ.Եօոօօ.ոօէ/Եօօ1<տ/ք<ճբ/

«Դիջիթեք» բարձր տեխնոլոգիաների միջազգային ցուցահանդեսը Երևանում, 2013 թ.

է արտասահմանյան ընկերությունների մասնաճյուղերին։ Վերջիններիս 
շարքում գերակշռում են հայ֊ամերիկյան ընկերությունները։ Այսօր արդեն 
արդյունաբերության Նորագույն ճյուղերի արտադրանքը և տեղեկատվա
կան տեխնոլոգիաների ծառայություններն արտահանվում են ավելի քան 
20 երկրներ, ինչը վկայում է ոլորտի կազմավորման ու զարգացման մասին։ 
Միաժամանակ այն լիովին բավարարում է հայկական շուկայի տակավին 
փոքր պահանջարկը, թեև վերջին տարիներին գրանցվում է այդ պահան
ջարկի զգալի աճ։
Հայաստանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ընկերություն

ների հիմնական մասնագիտացումներն են՛ կիսահաղորդիչների նախա
գծումը, ծրագրային ապահովման պատվերների իրականացումը, 
ֆինանսական ծրագրերի մշակումը, մուլտիմեդիանախագծումը, ինտեր– 
նետային ծրագրավորումը, տեղեկատվական համակարգերի մշակում
ները և այլն։ Հայաստանը լուրջ հաջողությունների է հասել հատկապես 
կիսահաղորդիչների Նախագծման, ծրագրերի մշակման բնագավառներում։ 
Մեր հանրապետությունում այսօր գործում են տնտեսական բարձր աճի 
ցուցանիշներով առանձնացող հարյուրավոր ՏՏ ընկերություններ։ Այս 
ընկերությունների 90%~ը տեղակայված են Երևանում։ Բայց միաժամանակ 
տարեցտարի աճում է ՀՀ այլ մարզերում գործող ընկերությունների թիվը՝ 
մարզային զարգացման ծրագրերի հիման վրա կրթական և գործարար 
ենթակառուցվածքների զարգացման շնորհիվ։

Ներկայումս արդյունաբերության նորագույն ճյուղերը միավորող ոլոր
տում զբաղվածների թիվն անցնում է մի քանի հազարից և շարունակում է 
արագ աճել։
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Որօքօ\ հէէբտն/տԵօօԽՆօոտտատէ/Եօօէտ/քէժբ/

Սակայն կրթության բնագավառի առկա սահմանափակ հնարավորու
թյունները, որակյալ մասնագետների պակասը խոչընդոտում են ոլոր
տի ավելի արագ զարգացմանը։ Նշված խնդրի լուծման լավագույն ուղին 
հայտնի ընկերությունների և համապատասխան մասնագետներ պատրաս
տող բուհերի համատեղ կրթական և ճարտարագիտական ծրագրերի 
մշակումն ու իրականացումն է։

Այսպես՝ «Սինոփսիս» հայտնի ընկերության հայկական մասնաճյուղը՝ 
«Սինոփսիս Արմենիւսն», Հայաստանի պետական ճարտարագիտական 
համալսարանի, Երևանի պետական համալսարանի և մի շարք այլ բուհերի 
հետ համատեղ մշակել և իրականացնում է բուհ-արտադրություն կրթա
կան մոդելով համագործակցության ծրագրեր։
Առկա են անհրաժեշտ ենթակաոուցվածքներն ու մարդկային ռեսուրսնե

րը, որպեսզի առաջիկայում ՀՀ-Ն դառնա տեղեկատվական տեխնոլոգիա
ների ոլորտում տարածաշրջանային կենտրոն և դեպի իրեն ձգի օտար
երկրյա, այդ թվում՛ սփյուռքահայ գործարարների ու ընկերությունների։

Ներկայումս տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը հիմնականում 
կենտրոնացված է Երևանում և մասամբ Գյումրիում, Վանաձորում ու մի 
շարք այլ քաղաքներում։ Նախատեսվում է այդ կենտրոններում ստեղծել 
նաև տեխնոպարկեր (Գյումրի, Աշտարակ)։ Տեխնոպարկերում որոշակի 
տարածքի վրա պետք է սերտաճեն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
զարգացումն ապահովող բաղադրիչները՛ գիտությունը, կրթությունը և 
արտադրությունը։

ՀՀ արդյունաբերության նորագույն և հեռանկարային ճյուղերից է լազե
րային տեխնիկայի արտադրությունը, որի գիտահետազոտական և ար
տադրական հզորությունները կենտրոնացված են Երևանում։
Հեռանկարային է կենսատեխնոլոգիաների ուղղությամբ գիտական 

մշակումների և դրանց հիման վրա արտադրությունների կազմակերպումը։
ՀՀ-ի համար զարգացման գերակա ուղղություն հանդիսացողնորագույն 

ճյուղերի (բարձր տեխնոլոգիաների) զարգացումն այն գլխավոր միջոցն է, 
որը կարող է Նպաստել երկրի ամբողջ տնտեսության հզորացմանը, Նոր 
աշխատատեղերի ստեղծմանը, մարդկային ներուժի արդյունավետ օգ
տագործմանը, արտահանման ծավալների կտրուկ աճին և այդ ամենի 
շնորհիվ՝ բնակչության բարեկեցության բարձրացմանը։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Բնութագրեք արդյունաբերության նորագույն ճյուղերը, գնահատեր դրանց 
դերը և տեղը համաշխարհային տնտեսության մեջ։

2. Որոնք են նորագույն ճյուղերի զարգացման նախւււդրյալները ՀՀ-ում։
3. Ինչո՞ւ են ՀՀ-ում տեղեկատւխյկան տեխնոլոգիաները համարվում գերակա 

ուղղություն, որոնք են նրա գործունեության հիմնական ուղղությունները։
4. Որոնք են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմնւււկան կենտրոնները ՀՀ-ում։
5. Արդյունաբերության նորագույն ճյուղերի գերակա զարգացումը ՀՀ-ոււք ի՞նչ 

արդյունքներ կարող է ապահովել։

133

30 VՕՈ 138 12.02.2021, 11:49



Որօքօ\ հէէ|)տ։//օԵօօ1<տ.Եօոօօ.ոօէ/Եօօ1<տ/ք<ճ|)/

ԴԱՍ 39. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՅԼ ՃՅՈՒՂԵՐԸ

Նախորդ դասերին դուք ծանոթացաք արդյունաբերության հիմնական 
՜ճյուրլերիՆւ, որոնք որոշում են մեր երկրի տեղն աշխատանքի միջազգային 
բաժանման մեջ։ Ամեն մի երկիր ունի նաև օժանդակ և տեղական նշանա
կության արդյունաբերության ՛ճյուղեր, որոնք հիմնականում աշխատում 
են երկրի ներքին պահանջները բավարւսրելու համար և սպասարկում 
են հիմնական ճյուղերին։ ՀՀ-ում այդպիսիք են շինանյութերի, ապակու֊ 
հախճապակու և փայտամշակման արդյունաբերության ճյուղերը։

Շինանյութերի արդյունաբերություն։ ՀՀ տնտեսության առաջատար 
ճյուղերից է շինարարությունը, որի պահանջները տարատեսակ շինանյու
թերի Նկատմամբ տարեցտարի աճում են։

Հայտնի է, որ զանգվածային կիրառություն ունեցող տեղական շինա
նյութեր (շինարարական քար, ավազ, կավ) կան գրեթե ամենուրեք։ Ընդ 
որում՝ դրանք մեծածավալ են և ոչ տրանսպորտահարմար։ Ուստի դրանց 
արտադրության ծավալը հիմնականում կախված է տեղական պահանջնե
րից և սովորաբար արտահանման նպատակ չի հետապնդում։

Սակայն ՀՀ-ում այդ առանձնահատկությունները որոշ չափով խախտ
ված են։ Բնական շինանյութերի առանձին տեսակներ (պեռլիտ, մարմար) 
իրենց բարձր որակի շնորհիվ պահանջարկ ունեն արտաքին շուկայում։

Հայաստանում շինանյութեր արդյունահանվել են վաղնջական ժամա
նակներից։ Բայց որպես արդյունաբերական ճյուղ այն մեզանում ձևավորվել 
է միայն 1920-ական թվականների վերջերին, երբ ստեղծվեցին «Անիպեմ– 
զա», «Արթիկտուֆ» ձեռնարկությունները, Երևանի գաջի գործարանը և 
այլն։ Այժմ այն բարդ կառուցվածք ունեցող մի ճյուղ է՝ բաղկացած բազ
մաթիվ արտադրություններից, որոնք բաժանվում են երեք խմբի։

Առաջինը՛ բնական շինանյութերի՛ որմնաքարի, խճի, ավազի, թեթև 
լցանյութերի արդյունահանումն ունախնական մշակումն է։ Երկրորդը՛ մա֊ 
ծող (կապակցող) Նյութերի՛ ցեմենտի, գաջի, կրի արտադրությունն է։ Եվ 
երրորդը՛ բետոնե ու երկաթբետոնե իրերի արտադրությունը։

Որպես բնական շինանյութ ծառայում են գլխավորապես հրաբխածին 
ապարները՝ տուֆը, պեմզան, 
պեռլիտը, որոնք, ինչպես գի
տեք, լայն տարածոււք ունեն մեր 
երկրում։

Բնական շինանյութերի առա
վել խոշոր մեքենայացված հան
քերը գտնվում են Արթիկում, 
Քարակերտում, Արագածում, 
Աշտարակում և Անիպեմզայում։

Պեռլիտը, պեմզան և հրա
բխային խարամը որպես լցա
նյութ լայնորեն օգտագործվում
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են ցեմենտի, բետոնի և երկաթբետոնե իրերի, իսկ պեռլիտը՛ նաև բյուրե– 
ղապակու և այլ նյութերի արտադրության համար։

Մ՜արմարի և այլ բնական կարծր քարերի մշակման ամենախոշոր ձեռ
նարկությունը գտնվում է Նուռնուսում։

Մածող նյութերի շարքում գլխավորը ցեմենտն է։ Գործում են ցեմեն
տի երկու գործարան Արարատում և Հրազդանում, որոնք օգտագործում 
են Արարատի հանքավայրի կրաքարը։ Գործարանները տարածաշրջանում 
խոշորներից են և արտադրում են ցեմենտ, ջրատար խողովակներ և այլն։
Արտաքին բարենպաստ պայմանների դեպքում Հայաստանը կարող է 

դառնալ ամբողջ Հարավային Կովկասի և Մ՜երձավոր Արևելքի երկրներին 
ցեմենտ մատակարարող միջազգային կենտրոն։

Շինանյութերի արդյունաբերության երիտասարդ ենթա՜ճյուղ է բետոնի 
ու երկաթբետոնե իրերի և հավաքովի կոնստրուկցիաների արտադրու
թյունը։ Այն ստեղծվել է անցյալ դարի 50-60-ակւսն թվականներին, երբ շի
նարարության մեջ սկսեցին տարածում գտնել ինդուստրիալ մեթոդները։

Այս ենթաճյուղի տեղաբաշխումը տարբերվում է բնական շինանյութերի 
արտադրության տեղաբաշխումից։
Բնական շինանյութերի արտադրություն կարելի է կազմակերպել մի

այն այնտեղ, որտեղ հանքավայրն է։ Մ՜ինչդեռ բետոնի, երկաթբետո
նե իրերի, ինչպես նաև ասֆալտի արտադրությունը և դրա վրա հեն
վող տնաշինական գործարանները տեղաբաշխվում են այնտեղ, որտեղ 
խոշոր ծավալի շինարարություն է կատարվում, այսինքն՛ արտադրանքի 
սպառման վայրերին մոտ։
Գա է պատճառը, որ այս ենթաճյուղի կենտրոններն են Երևանը, Գյում

րին, Վանաձորը, Հրազդանը, Աբովյանը, Չարենցավանը, Կապանը։ Սակայն 
վերջին երեք տասնամյակներին ՀՀ-ոււք խոշորամասշտաբ շինարարության 
ծավալների կտրուկ անկումը բացասաբար անդրադարձավ հատկապես 
այս ենթաճյուղի ձեռնարկությունների վրա։

Շինանյութերի արդյունաբերությունն այն ճյուղերից է, որն ուժեղ ազդե
ցություն է ունենում բնական միջավայրի վրա։ Բնական շինանյութերի հա
նույթը կատարվում է բաց հւսնքերում, որոնք ընդգրկում են փոքր խորու
թյուն, բայց ընդարձակ տարածություն։ Գա նշանակում է, որ ընդարձակ 
տարածություններ դուրս են գալիս գյուղատնտեսական օգտագործման 
շրջանառությունից։

Բացի այդ, քարհանքերում տուֆի, բազալտի, գրանիտի, մարմարի ար
դյունահանման ընթացքում արտադրանքի կեսից ավելին դառնում է թա
փոն։ Գա մի կողմից գցում է հումքի օգտագործման արդյունավետությու
նը, մյուս կողմից, կուտակվելով հանքավայրերի մոտ, աղտոտում է շրջա
պատը։
Հանրապետության բնապահպանական օրենսդրության համապա

տասխան՛ արդյունաբերական ձեռնարկությունները պարտավոր են 
անաղարտ պահել շրջակա միջավայրը։ Ամեն մի օգտագործված հանքա
վայրի տեղում նույն այդ ձեռնարկությունը պետք է վերականգնի հողա֊

135

32 VՕՈ 138 12.02.2021, 11:49



ՈրօքօՀ հէէբտ։//տԵօօէտ.Եօոտտ.ոտէ/Եօօէտ/քէժբ/

ծածկը, քարհանքի տեղամասը դարձնի օգտագործելի, օրինակ՛ ստեղծի 
ջրավազան, կատարի անտառատնկումներ։
Ապակու և հախճապակու արդյունաբերություն։ Այս ենթաճյուղն օգ

տագործում է նույն հումքային բազան, ինչ շինանյութերի արդյունաբերու
թյունը (պեռլիտ, հրաբխային խարամ, ավազ և այլն)։ Ենթաճյուղի արտա
դրանքի գլխավոր տեսակներն են՛ ապակե տարաները (սննդի արդյունա
բերության համար), էլեկտրաջահերը, կենցաղային օգտագործման բյու
րեղապակե, հախճապակե և ճենապակե իրերը։ Այս ենթաճյուղի առաջին 
խոշոր ձեռնարկությունը կառուցվել է Երևանում (1936 թ.) և առ այսօր 
թողարկում է շինարարական, տեխնիկական և ապակե տարաներ և շշեր։ 
Արագածի և Աբովյանի պեռլիտի հումքի բազայի վրա գործում են Բյուրե– 
ղավանի բյուրեղապակու, Արտաշատի ճենապակու գործարանները։
Փայտամշակման արդյունաբերություն։ Մեծ է տնտեսության պա

հանջը փայտամշակման ճյուղի արտադրանքի նկատմամբ։ Սակայն այդ 
պահանջը սեփական արտադրության հաշվին բաւխյրարվում է մասամբ։ 
ճյուղի տեղական հումքային բազան թույլ է։ Այդ պատճառով էլ ճյուղին 
հատուկ տեխնոլոգիական շղթան մեր հանրապետությունում լրիվ չէ։ 
Առկա են միայն փայտանյութի մեխանիկական մշակման արտադրություն
ները։ ճյուղի համեմատաբար խոշոր ձեռնարկություններից են Իջևանի 
փայտամշակման կոմբինատը, Ալավերդու փայտասղոցարանը, Դիլիջանի 
մանրատախտակի գործարանը։ Բացակայում են փայտաքիմիական և ցե– 
լյուլոզի-թղթի արտադրությունները։

Ներկայումս առաջատար ենթաճյուղը կահույքի արտադրությունն է, որը 
հիմնականում կենտրոնացված է սպառման վայրերին մոտ՝ Երևանում և 
այլ համեմատաբար մեծ քաղաքներում։

ՀՀ-ոււք բավականաչափ զարգացած է թանկարժեք քարերի (Նոր 
Հաճն) և ոսկերչական իրերի (Երևան) արտադրությունները։ Թողարկւսծ 
արտադրանքի մեծ մասը արտահանվում է զարգացած երկրներ։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Թվարկեք ՀՀ արդյունաբերության օժանդակ և տեղական նշանակության 
ճյուղերը։ Ինչ դեր են դրանք կատարում հանրապետությւսն տնտեսության 
մեջ։

2. Ուրվագծային քարտեզի վրա նշեք բնւսկան շինւսնյութերի խոշոր հանքւււ– 
վայրերը և արտադրության կենտրոնները։

3. Բնութագրե՛ք ՀՀ ապւււկու և հախճապակու-ճենապակու արդյունաբերու
թյունը։ Որոնք են դրա գլխավոր կենտրոնները։

4. Որոնք են ՀՀ փայտամշակման արդյունաբերության բնորոշ գծերը։
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ԴԱՍ 40. ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ։ 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Գյուղատնտեսությունը հազարամյակներ շարունակ եղել է Հայաս֊ 
տանի բնակչության հիմնական զբաղմունքն ու ապրուստի միջոցը։ Հայե
րը հնուց ի վեր վարել են նստակյաց կյանք, զբաղվել են հողագործու
թյամբ և անասնապահությամբ, կառուցել են ոռոգիչ ջրանցքներ։

ՀՀ գյուղատնտեսությունն իր զարգացման ընթացքում կտրուկ փոփո
խություններ է կրել հա՛ճախակի կրկնվող սոցիալ-տնտեսական ցնցում
ների պատճառով։

Աինչխորհրդային Հայաստանում ձևավորվել էր տիպիկ ագրարային 
տնտեսություն, որին բաժին էր ընկնում զբաղված բնակչության շուրջ 85%-ը։ 
Հողի մեծ մասը պատկանոււք էր մանր սեփականատերերին։ Ապրանքային 
բնույթ ուներ մի քանի մշակաբույսերի արտադրությունը։
Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո հողը պետականացվել է։ Գյու

ղացիական մանր տնտեսությունների միավորման հիման վրա ձևավորվել 
են գյուղատնտեսական պետական (սովխոզ) և կոլեկտիվ տնտեսություններ 
(կոլխոզ)։ Գյուղատնտեսությունը տնտեսության մյուս ճյուղերի պես զար
գանում էր սոցիալիստական ուղիով, և արդեն 1990 թ. հանրապետու
թյունում կար սոցիալիստական տիպի 850 ձեռնարկություն՛ սովխոզներ, 
կոլտնտեսություններ և միջտնտեսւսյին ձեռնարկություններ։

Գյուղացիական խոշոր տնտեսությունները մանր, փոշիացած տնտե
սությունների համեմատությամբ Նաև առավելություններ ունեն։ Հեշ
տանում են ոռոգման միասնական համակարգի կառուցումն ու 
շահագործումը, գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայա
ցումը, քիմիացումը, գիտության նվա՛ճումների կիրառումը։ Սակայն 
խորհրդային ժամանակաշրջանում գյուղատնտեսական արտադրության 
կազմակերպման մեջ առկա էին որոշակի թերություններ։ Արտադրողը, 
չլինելով իր արտադրանքի տերը, շահագրգռված չէր արտադրանքի ավե
լացման, ջրի, պարարտանյութերի և գյուղատնտեսական տեխնիկայի 
արդյունավետ օգտագործման մեջ, սահմանափակ էր օգտվում գյու
ղատնտեսական արտադրության կազմակերպման վերոնշյալ առավելու
թյուններից։

1991 թ. ՀՀ անկախացումից հետո գյուղատնտեսության մեջ սոցիալ- 
տնտեսական Նոր փոփոխություններ տեղի ունեցան։ Հաստատվեց հողի 
և գյուղատնտեսական մյուս արտադրամիջոցների նկատմամբ մասնա
վոր սեփականություն։ Լուծարվեցին սովխոզները և կոլտնտեսություն
ները, և հողը բաժանվեց գյուղացիական մասնավոր տնտեսությունների 
միջև։ Դրանց թիվը այժմ շուրջ 310 հազ. է, իսկ գյուղատնտեսության մեջ 
զբաղված է տնտեսության տարբեր ոլորտներում զբաղվածների ընդհանուր 
թվի ավելի քան 1/3-ը։

Վերջին տարիներին գյուղատնտեսության համախառն արտադրան
քը կազմում է հանրապետության ՀՆԱ-ի շուրջ 15-17%-ը, իսկ սննդի
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ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Մասշտաբ 1:2 000 000ԱլավերրփՏաշիր տ

Լ1ււ16ւիւււնււ«խւ0օ ՚ Թո էմալյան
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•Յալին »■
ԳԱՎԱՌ»ԱՇՏԱՐԱԿ.
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անասնապահություն, կարտոֆիլագործություն, պտղաբուծություն

անասնապահություն, պտղաբուծություն, հացահատիկի մշակություն

արոտային անասնապահություն

հացահատիկի մշակություն, անասնապահություն 
կարտոֆիլագործություն
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ք

Գյուղատնտեսության տարածքային ^Արարատ 
մասնագիտացումը (գերակշռող ճյուղերը)

խաղողագործություն, պտղաբուծություն, 
բանջարաբուծություն, ծխախոտագործություն, 
անասնապահություն

» 4 ւ,,
Տ Տայնւյւսյն.

| անասնապահություն, կարտոֆիլագործություն, հացահատիկի մշակություն, \ 0 ցքք
պտղաբուծություն ՚Հ

. - - ...... - X

| անտառներ

արդյունաբերության հետ միասին՝ մոտ 25%-ը։ Ներկայումս ցածր 
մրցունակություն ունեցող մանր գյուղացիական տնտեսությունները գյու
ղատնտեսական ապրանքային արտադրության զարգացման հիւթական 
խոչընդոտներից են։ Այն հաղթահարելու նպատակով պետական 
աջակցությամբ Արարատյան դաշտում, նախալեռնային ու հեռավոր 
սահմանամերձ շրջաններում ստեղծվում են մանր սեփականատերերի 
ներհամայնքային և միջհամայնքային գյուղացիական տնտեսությունների 
կամավոր միավորումներ՝ կոոպերատիվներ։ Դրանց արտոնյալ պայման
ներով տրվում են գյուղատնտեսական վարկեր, գյուղտեխնիկա, 
պարարտանյութեր և այլն։

ՀՀ-ը, չնայած հողային ռեսուրսների սահմանափակությանը, առանձ
նանում է բազմաճյուղ գյուղատնտեսությամբ։ Դա նախ և առաջ պայմա–
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ՀՀ գյուղատնտեսական արտադրանքի կառուցվածքն ըստ մարզերի (%, 2012 թ.)

1Հ0 13,9

օ Արմտ ւ|իր
Օ Արարատ 
ՓԳեղարքունիբ
Օ Շիրակ
Օ Արագւսծոտն
• Կուռայք
Օ Լոռի
Օ Սյունիք
Օ Տավուշ
Օ Վայոց ձոր
Փ Երևան

նավորված է մեր հանրապետության բնակլիմայական պայմանների բազ
մազանությամբ։ Այժմ գյուղատնտեսության մեջ հաշվվում է մոտ երեք 
տասնյակ ճյուղ, արտադրություն։ ՀՀ բնակլիմայական պայմանները 
թույլեն տալիս մշակելշուրջ 100 մշակաբույս (աշխարհում մշակաբույսերի 
թիվը մոտ 1600 է)։

Անկախության տարիներին էական տեղաշարժեր են կատարվելՀՀ գյու
ղատնտեսության ճյուղային կառուցվածքում։ Գլխավոր տեղաշարժն այն է, 
որ փոխվել է գյուղատնտեսության հիմնական երկու ճյուղեր ի՛ բուսաբուծու
թյան և անասնապահության հարաբերակցությունը։ Թ՜եև անկախության 
տարիներին ավելացել է անասնապահության բաժինը, բուսաբուծությունը 
2017 թ. տվյալներով շարունակում է մնալ առաջատար ճյուղը՝ 51,8%։

ՀՀ գյուղատնտեսության մեջ իրենց Նշանակությամբ առանձնանում են՛ 
ա) ճյուղերը, որոնք ունեն արտահանման նշանակություն և որոշում են 

հանրապետության արտադրական մասնագիտացումը։ Դրանք են՛ խա
ղողագործությունը, պտղաբուծությունը, հարավային բանջարաբուծու
թյունը և ծխախոտագործությունը.

բ) ճյուղերը, որոնք ունեն տեղական նշանակություն։ Դրանք են՛ հա
ցահատիկի, կերաբույսերի և կարտոֆիլի մշակությունը, ինչպես նաև 
անասնապահությունը (չնայած այս ճյուղերի արտադրանքի որոշ տեսակ
ներ սահմանափակ քանակությամբ արտահանվում են, օրինակ՛ թռչնի միս, 
ձու, կարտոֆիլ)։

Կետային տեղաբաշխում ունեցող արդյունաբերության և գծային 
տեղաբաշխում ունեցող տրանսպորտի համեմատ գյուղատնտեսական 
արտադրությունն ունի գերազանցապես համատարած տեղաբաշխում, 
զբաղեցնում է ընդարձակ տարածքներ և ավելի մեծ կախվածության մեջ է 
գտնվում բնական միջավայրից։

Գյուղատնտեսությունն անհամաչափ է տեղաբաշխված։ ՀՀ գյուղա
տնտեսական արտադրանքի ծավալի կեսից աւ|ելին բաժին է ընկնում 
Գեղարքունիքի, Արմավիրի և Արարատի մարզերին (տե՛ս գծագիրը)։
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Խաղողագործությունը ՀՀ գյուղատնտեսության առաջատար ճյուղերից մեկն է

ՀՀ տարածքում առանձնացվոււք են դեռևս XX դարի առաջին կեսին 
ձևավորված գյուղատնտեսական մասնագիտացման երեք գուոիներ (տես 
Գյուղատնտեսություն քարտեզը, Էջ 138).

1. ցածրադիր գոտի, որը մասնագիտացել է ջերմասեր բանջարեղենի 
մշակության, խաղողագործության, պտղաբուծության և կաթնամսատու 
անասնաբուծության ուղղությամբ.

2. նախալեռնային գոտի, մասնագիտացել է գլխավորապես հացահատի
կի, ցրտադիմացկուն բանջարեղենի, ինչպես նաև ծխախոտի մշակությամբ.

3. լեռնային գոտի, առանձնանում է հիմնականում արոտային անասնա
պահությամբ (խոշոր և մանր եղջերավոր անասուններ)։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ինչպիսի ւիուիոխություններ է կրել գյուղատնտեսական արտադրության 
կազմակերպումը խորհրդային և հետխորհրդային տարիներին։

2. Գնահատե ր գյուղատնտեսության տեղն ու դերը ՀՀ տնտեսության մեջ։
3. Բացատրե՛ք ՀՀ գյուղատնտեսության մասնագիտացման հիմնական առանձ

նահատկությունները։ Նշեք այն ճյուղերը, որոնք ունեն արտւսհանման 
նշանակություն։

4. ՀՀ տարածքում ինչւցիսի գյուղատնտեսական մասնագիտացման գոտիներ 
են առանձնացվում։

ԴԱՍ 41. ՀՈՂԱՅԻՆ ՖՈՆԴԸ։
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀՈՂԱԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄԸ

Այս կամ այն երկրի գյուղատնտեսության զարգացման հնարավորու
թյուններն առաջին հերթին պայմանավորված են հողային ռեսուրսների 
զբաղեցրած տարածքով և որակով։ Հողերի որակը որոշվում է ըստ հողե
րի տիպերի, որոնք ձեզ հայտնի են նախորդ դասերից։
Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի շուրջ 69%-ը (2044 

հազ. հա) գյուղատնտեսական նշանակության հողեր են։ Գյուղատնտե
սական Նշանակության հողերի 51,4%-ը արոտներ են, 21,8%-ը՛ վարելահողեր 
(տես դիագրամը, Էջ 141)։ Այլ նշանակության հողերն են կառուցապատված 
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ՀՀ գյուղաւրնւրեսական նշանակության հողերի 
կառուցվածքը (% 2017 թ.)

□ Արոտավայրեր□ Խոտհարքներ

□ ԼԼյլ հողեր

տարածքները, ճանապարհ
ները, ջրային տարածքները, 
անտառները և այլն։

Մեր երկրռւմ բնակչության 
մեկ շնչին բաժին է ընկնում 
0,69 հա (6300 մ2) գյուղա
տնտեսական նշանակության 
հողահանդակ, որից վարե
լահող՛ 0,15 հա (1400 մ2)։ Այս 
թվերն ապացուցում են, որ 
Հայաստանի Հանրապետու
թյունը սակւսվւսհող երկիր է։

Մակերևույթի լեռնային ռե
լիեֆի պատճառով մեր երկրի 
մշակովի հողերի խոշոր հո
ղակտորներն ընկած են միջ
լեռնային գոգավորություն
ների հատակային մասերում և մեղմաթեք (մինչև 15° թեքություն ունեցող) 
լեռն ա լանջեր ին (Արարատյան գոգավորության հատակային և նախալեռ
նային հատված, Շիրակի դաշտ, Սևանի ավազան)։ Սակայն մշակովի տա
րածքի մեծ մասը փոքր՛ մինչև 1-3 հա մակերես ունեցող հողակտորներ են 
և հիմնականում տարածված են դարավանդավորված լեռն ա լանջեր ում։
ՀՀ գյուղատնտեսական հողաբարելավման տեսակները բազմազան 

են։ Դրանց ընտրությունը կախված է հողերի տիպից, կլիմայի չորության 
աստիճանից, լեռնալանջերի թեքությունից։ Բարելավման կարիք ունեցող 
գյուղացիական հողահանդակները կազմում են 165 հազ. հա։
Քիմիական մելիորացում։ Ձեզ հայտնի է, որ Արարատյան դաշտի մերձ– 

արաքսյան հատվածում տարածված են աղուտներն ու աղակալած հողերը։ 
Գյուղատնտեսական նպատակով օգտագործելու համար դրանք «լվանում» 
են քիմիական նյութերով, որոնք լուծում են հողի մեջ եղած աղերը։ Հողաբա
րելավման այդ տեսակը կոչվում է քիմիական մելիորացում։ Այդ եղանակով 
արդեն յուրացվել են հազարավոր հեկտար աղուտներ։
Քարամաքրում։ ՀՀ-ում հողաբարելավման լայնորեն տարածված տե

սակ է դաշտերի մաքրումը 
քարերից և հողի վերին քա
րացած շերտից։ Դա կա– 
տարւխւմ է մեքենաներով և 
մեխանիզմներով։ Այս ձևով 
յուրացվել են ընդարձակ հո
ղատարածքներ՝ հատկապես 
Արա գա ծ լեռան արևմտյան և 
հարավային ստորոտներում։ 
Դրանք նախկին ղռերն են։ Արզնի-Շամիրաւյի ջրանցքը
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ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ

Սա սշտ աբ 1:2 000 000

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
...... Մայր ջրանցքներ 

Որոտան-Արփա-Սևան ջրատար 

Ջրամբարներ

• Ոռոգիչ պոմպակայաններ

Չորացում (ցամաքեցում)։ ՀՀ-ում կան նաև գերխոնավ, ճահճակալած 
հողեր։ Դրանց մելիորացումը կատարվում է ցամաքեցման միջոցով։ Փո
րում են հատուկ խրամատներ՛ ցամաքուրդներ, որտեղ ներծծվում է ավե
լորդ ջուրը և հոսում֊հեռանում դաշտից։
ՀակաԷրոզիոն միջոցառումներ։ Հողաբարելավման աշխատանքնե

րում կարևոր տեղ ունի էրոզիայի (հողաւոարման) դեմ պայքարը։ Լեռնա– 
լանջերի մեծ թեքությունները նպաստում են էրոզիային, որն իսկական չա
րիք է մեր գյուղատնտեսության համար։ Բոլոր վարելահողերի, ինչպես և 
արոտավայրերի 30%-ը թույլ և ուժեղ էրոզացված հողեր են։

ՀակաԷրոզիոն միջոցառումներից ամենատարածվածներն են լանջե
րի հերկումը ոչ թե երկայնակի (վերից վար), այլ լայնակի ուղղությամբ, 
ճմապատումը, դաշտապաշտպան անտառաշերտերի ստեղծումը։
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Որօքօ\ հէէբտ^/օհօօԹհօոօօյւօէ/հօօւՀտ/քԽԷ)/

Ս՜եր բնակլիմայական պայմաններում հողաբարելավման գլխավոր տե
սակը արհեստական ոռոգումն է՝ իռիգացիան։
Արհեստական ոռոգում։ Արհեստական ոռոգումը տնտեսապես արդյու

նավետ է. այն ոչ միայն ապահուխւմ է բարձր և կայուն բերք, այլև հնա
րավորություն է տալիս մշակովի դարձնել նոր հողատարածքներ։ 2017 թ. 
ոռոգվող հողատարածքները կազմում են 155 հագ հա։ Ոռոգվող են վարե– 
լահողերի 27% և բազմամյա տնկարկների 98%։ Արարատյան դաշտում, որը 
մեր երկրի գլխավոր շտեմարանն է, ամբողջ բերքը ստացվում է ոռոգ
վող հողերից։ Ընդ որում՝ գյուղատնտեսական հողատարածքների 88%-ը 
ոռոգվում է մակերևութային, մնացածը՝ ստորերկրյա (արտեզյան) ջրերով։
Հայաստանն արհեստական ոռոգման հնագույն երկրներից է։ Հնագույն 

ոռոգիչ ջրանցքներ կառուցվել են դեռևս Ք.ա. II հազարամյակում, որոնցից 
մի քանիսը վերակառուցվելով ծառայում են իրենց նպատակին նաև այսօր։ 
Ներկայումս գործող հնագույն ջրանցքներից են Սարդարապատի, Դալ– 
մայի, էջմիածնի և Աշտարակի ջրանցքները։

Լանդշաֆտային գոտիներում տարբեր են մթնոլորտային տեղումների և 
գոլորշիացման չափերը, հետևաբար՝ տարբեր է ոռոգման պահանջը։ Օրի
նակ՛ Արարատյան դաշտում, Վայոց ձորի և Զանգեզուրի ցածրադիր հատ
վածներում առանց արհեստական ոռոգման հողագործությունն անհնար է 
(բացարձակ ոռոգման գոտի)։ Դրան հակառակ՝ ոռոգման անհրաժեշտու
թյուն չի զգացվում բարձրլեռնային գոտում՛ 2000-2200 մ բարձրությունից 
սկսած։

ՀՀ-ում գործում է ոռոգման միասնական համակարգ։ Ստեղծվել են 
բազմաթիվ մեծ ու փոքր ջրատեխնիկական կառույցներ՛ ջրամբարներ, 
մայր ջրանցքներ, ջրհան պոմպակայաններ, հզոր խողովակաշարեր։

Ջրամբարները կառուցվում են ձմեռային և գարնանային ջրերը կուտա
կելու և ոռոգման սեզոնին օգտագործելու համար։ Դրանց միջոցով կար
գավորվում է նաև գետերի հոսքը։

ՀՀ ոռոգման համակարգում առանձնահատուկ տեղ են գրավում 
Արզնի-Շամիրամի (Հրազդան), Արմավիրի (Արաքս), Թալինի (Ախուրյան), 
Շիրակի (Ախուրյան), Շիրակամուտի (Փամբակ), Որոտանի (Որոտան) մայր 
ջրանցքները (տես քարտեզը, էջ 142)։

ՀՀ-ում ւսմենւսխոշոր ջրային կարգավորիչը Սևանա լիճն է, որից 
Սևան-Հրազդան ոռոգչւսէներգետիկ համակարգի միջոցով սնվում են 
Արարատյան դաշտի մի շարք մայր ջրանցքներ։ Ամենախոշոր արհեստա
կան ջրամբարը Ախուրյանինն է, որի մի կեսը պատկանում է մեր հանրա
պետությանը, իսկ մյուս կեսը տնօրինում է Թուրքիան։
Արարատյան դաշտում, ինչպես նաև Դեբեդ, Արփա և Որոտան գետե

րի վրա կառուցված են ջրհան կայաններ (Ս՜խչյան, Արևշատ, Ռանչպար 
և այլն), որոնք ջուրը պոմպերի միջոցով ցածր նիշերից մղում են ավելի 
բարձր դիրքում գտնվող ջրանցքներին, ջրանցույցներին։ Դրանք էլ ջուրն 
ինքնահոսով հասցնում են դաշտերին։

143

40 V0Ո 138 12.02.2021, 11:49



Որօքօ\ հէէբտն/տԵօօԽՆօոտ^ոտէ/ԵօօԽ/քէժբ/

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ինչպիսին է ՀՀ հողային ֆոնդի կառուցվածքը։ Ոըւոեղ են տարածվում 
գյուղատնտեսական խոշոր հողատարածությունները և ինչու։

2. Որոնք են Հայաստանում հողերի մելիորացիայի հիմնական տեսակները։
3. Ինչու է ոռոգման նշանակությունը նվազում ըստ բնական վերընթաց գոտի֊ 

ների։
4. Ուրվագծային քւսրտեզի վրա նշեք ՀՀ խոշոր ջրամբարները և ոռոգիչ 

ջրանցքները։

ԴԱՍ 42. ԲՈՒՍԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Բուսաբուծությունը ՀՀ գյուղատնտեսության առաջատար ճյուղն է։ Այժմ 
տալիս է տնտեսության այս ճյուղի համախառն արտադրանքի մոտ 60%-ը։

Բուսաբուծության հիմնական արտադրամիջոցը մշակովի հողերն են, 
որոնք հայտնի են ակտիվ օգտագործվող գյուղատնտեսական հանդակ֊ 
ներ անունով։

Մշակովի հողերի մեծմասն օգտագործվումէորպես վարելահող(450հագ. 
հա), որտեղ կատարվում է վարուցանք, մշակվում են բույսեր։ Դա բուսա
բուծության դաշտավարության ճյուղն է։ 2017 թ. ցանքատարածությունների 
մակերեսը կազմել է ամբողջ վարելահողերի մոտ 2/3-ը կամ՝ 295 հազ. հա։

Որտեղ են ւրեղաբաշխված ՀՀ ամենաընդարձակ 
մշակովի հոդերը։

Դաշտավարության վերին սահմանը մեր հանրապետությունում հասնում 
է շուրջ 2200 մ բացարձակ բարձրությունները։ Մշակովի բույսերի շարքում 
ամենամեծ բաժինն ունեն հացահատիկային և հատիկաընդեղենային 
մշակաբույսերը, որոնք կազմում են ցանքատարածությունների շուրջ 
52%-ը։ Երկրորդ տեղում են կերային մշակաբույսերը՛ շուրջ 26%-ը, որոնք 
բազմամյա ու միամյա խոտաբույսեր, անասնակերի եգիպտացորեն, արմա
տապտուղներ են։ ԼՐինչև90֊ական թվականները կերային մշակաբույսերը 
եղել են առաջին տեղում։

ՀՀ-ում հացահատիկ մշակում են գրեթե ամենուրեք՛ 500-ից մինչև. 
2200 մ բարձրություններում։ Դրանց մշակության համար առավել բարե
նպաստ պայմաններ կան Շիրակի դաշտումևՏեղի (Գորիսի) սարավանդում։
Հացահատիկի ցանքատարածություններում գերակշռողն աշնանա

ցան ցորենն է, երկրորդ տեղում գարնանացան գարին է։ Մշակում են 
Նաև եգիպտացորեն, լոբի, ոլոռ, վարսակ, հաճար և այլն։ ՀՀ-ում 2016 թ. 
արտադրւխլ է շուրջ 600 հազ. տ հացահատիկ։

ՀՀ֊ն ագրոկլիմայական պայմաններում բարձր բերքատվություն և 
եկամտաբերություն ունեն տեխնիկական և բանջարաբոստանային մշա
կաբույսերը։ Բանջարաբոստանային մշակաբույսերի տարածման հիմ
նական շրջանն Արարատյան դաշտն է։ Այստեղ բարձր բերք են տալիս
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12 9

ՀՀ ցանքատարածությունների կաոուցվածքն 
ըսւր մշակաբույսերի (% 2017 թ.)

□ Հացահատիկային □Տեխնիկական

ա Բանջարաբոստանային □Կարտոֆիլ

□ւ Կերային

կարտոֆիլացան շրջաններն են Սևանի

հատկապես ձմերուկն ու սե
խը և ջերմասեր բանջարեղե
նը՛ լոլիկը, տաքդեղը և սմբուկը։ 
Սրանք մշակվում են նաև հան
րապետության հյուսիսարևելյան 
և հարավարևելյան ցածրա
դիր մասերում։ Հողագործական 
առումով առանձնանում է 1500– 
2000 մ բարձրության գոտին, 
որը մասնագիտանում է պակաս 
ջերմասեր ու ցրտադիմացկուն 
բանջարաբոստանային մշակա
բույսերի՝ կաղամբի, գագարի և 
բազուկի մշակման գծով։

Կարևորագույն պարենային 
մշակաբույս է կարտոֆիլը, որն 
աճում է բոլոր բնական գոտի– 
ներում։ ՀՀ-ում առավել հայտնի 
ավազանը, Շիրակի և Լոռու դաշտերը։ Արարատյան դաշտը մասնագիտա
ցած է վաղահաս կարտոֆիլի մշակության գծով։ Կարտոֆիլի համախառն 
բերքն առանձին տարիներին անցնում է 600 հազ. տ-ից, որի մի մասն 
արտահանվում է Վրաս տան։
Անցած տասնամյակներին մեծ փոփոխություն է կրել տեխնիկական 

մշակաբույսերի տեսականին։ Ցանքատարածությունների շուրջ 55%-ը 
բաժին է ընկնում արևածաղկին (Արմավիր, Արարատ, Տավուշ)։ Մասամբ 
վերականգնւխլ է ծխախոտի ցանքատարածությունները (Տավուշ)։ Շիրակի 
դաշտի ագրոկլիմայական պայմանները Նպաստավոր են շաքարի ճակնդե
ղի և կտավատի, իսկ Արարատյան դաշտինը՝ եթերայուղատու խորդենու և 
բամբակենու մշակության համար։ Ներկայումս փորձեր են արվում վերա
կանգնելու նշված մշակաբույսերի արտադրությունը։

Այգեգործությունը։ Հանրապետության մշակովի հողերից բազմա
մյա տնկարկներ են պտուղների, հատապտուղների և խաղողի այգիները, 
որոնց զբաղեցրած տարածքները վերջին տարիներին կազմել է շուրջ 60 
հազ. հա։ Այգեգործությունն ունի երկու ենթաճյուղ՛ խաղողագործություն 
և պտղաբուծություն։

Այգեգործությունը հանրապետության գյուղատնտեսական մասնա
գիտացման գլխավոր ուղղություններից է։ Այն բնակչությանն ապահո
վում է անհրաժեշտ թարմ և պահածոյացված սննդամթերքով, իսկ գի– 
նու-կոնյակի ու պահածոների արդյունաբերությանը՛ հումքով։ Հանրա
պետությունում 2017 թ. արտադրվել է ավելի քան 210 հազ. տ խաղող և 
360 հազ. տ պտուղ։

ՀՀ-ում խաղողագործության վերին սահմանը հասնում է մոտ 1400-1500 մ 
բացարձակ բարձրությունները։ Հայաստանում հազարամյակների ընթաց–
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Բուսաբուծության արտադրանքի հիմնական ւրեսակնեբի արտադրությունը (2016 թ.)

ՃՅ ր– 

■ր -
ՏՏ ր5 3

տ 1֊
5՜
3 
Տ

2

է 3 3
օ. Ք

քում Ժողովրդէս կան սելեկցիայի շնորհիվ ստեղծվել են խաղողի բազմազան 
տեսակներ։ Ներկայումս լայն տարածում ունեցող տեղական տեսակներն 
են Ոսկեհատը, Գւսռւսն դմակը, Սև Արենին, Կար մրա հյութը, Նռնենին և 
այլն։ Ներմուծված տեսակ է Ռկացիթելին։

Հանրապետությունում ձևավորվել է խաղողագործական չորս շրջան։ 
Առաջին տեղում Արարատյան դաշտն է՛ նախալեռնային գոտու հետ միա
սին։ Երկրորդը՝ հյուսիս-արևելքն է, երրորդը՛ Արփայի հովիտը և չորրոր
դը՛ Զանգեզուրի հարավը (Մեղրին)։

Պտղաբուծության համախառն բերքի վրա մեծ ազդեցություն են 
թողնում մեր հանրապետության փոփոխական եղանակային պայ
մանները, հատկապես վաղ գարնանային և ուշ աշնանային ցրտահա
րությունները։ Պտղի և հւստւսպտղի պահանջարկը ներքին շուկայում 
վերջին տարիներին գրանցել է դանդաղ, բայց կայուն աճի միտումներ, ինչի 
շնորհիվ էլ բազմամյա տնկարկների տարածքն աննշան չափով ընդլայնվել 
է և 2015 թ. կազմել է 42,3 հազ. հա։

Հացահատիկային հիմնական 
մշակաբույսը աշնանացան ցորենն է

Առավել տարածված տեխնիկական 
մշակաբույսը ծխախոտն է
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Որօքօ\ հէէբտ^/օհօօւՀտՖօոօօյւօէ/հօօւՀտ/քւՀճբ/

Պտղատու տնկարկների կառուցվածքում գերակշռում են հնդավորները 
(խնձոր, տանձ և սերկևիլ)։ Երկրորդ տեղոււք են կորիզավորները (ծիրան, 
դեղձ, սալոր, բալ, կեռաս)։ Կան նաև ընկուզւսպտուղներ (ընկույզ, նուշ, 
պիստակ), ինչպես նաև մերձարևադարձային պտուղներ (թուզ, Նուռ)։

Պտղաբուծությամբ զբաղվում են հանրապետության գրեթե բոլոր 
շրջաններում՛ ընդհուպ մինչև 2100 մ բացարձակ բարձրությունները։ 
Սյունիքի և Տավուշի մարզերի չոր մերձարևադարձային կլիմայական պայ
մաններում մշակում են մերձարևադարձային պտուղներ։ Արարատյան 
դաշտում, Վայոց ձորի, Սյունիքի, Լոռու և Տավուշի մարզերի ցածրադիր 
գոտիներում և միջին բարձրություններում (մինչև 1400-1500 մ) մշակում են 
կորիզավորներ և ընկուզապտուղներ։ Բարձրադիր գոտիներում (1500-2100 մ) 
հիմնականում մշակում են հնդավորներ (խնձորենի, տանձենի)։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ո՞րն է բուսաբուծության ճյուղի նշանակությունը։
2. Ինչպիսին է ՀՀ ցանքատարածությունների կառուցվածքը։ Ւ*նչ փոփոխու

թյուններ է այն կրել վերջին տասնամյակներում։
3. Ձեր կարծիքով՝ դաշտավարության որ ճյուղերն են ՀՀ-ի համար հեռանկա

րային։ Փորձեք հիմնավորել։
4. Բնութագրեք հացահատիկային և տեխնիկական մշակաբույսերի տարածման 

առանձնահատկությունները ՀՀ-ում։
5. Ո՞րն է այգեգործության տեղը ՀՀ գյուղատնտեսության մեջ։ Որոնք են այս 

ճյուղի կառուցվածքի և տեղաբաշխման առանձնահատկությունները։

ԴԱՍ 43. ԱՆԱՍՆԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆԸ

Անասնապահությունը արտադրական առումով անասնակեր ծառայող 
բուսական մթերքների «վերամշակումն» է մարդու համար ավելի արժե
քավոր մթերքների՛ կաթի, մսի, բրդի, մորթու, կաշվի։

Անասնապահության կերային բազան։ Անասնապահության զարգաց
ման հնարավորությունները պայմանավորված են նախ և առաջ դրա կերա
յին բազայով։ Աշխարհի պետությունների մեծ մասում, ինչպես և Հայաս
տանում, տարվա տաք սեզոնին անասունները սնվում են բնական արոտա
յին թարմ խոտով, իսկ ցուրտ սեզոնին՛ նախօրոք կուտակված մսուրային 
կերով։ Մեր երկրում արոտային կերը բավարար է, բայց անբավարար է 
մսուրային կերը։

Մսուրային կերի խնդիրը լուծելու համար օգտագործում են բնական 
խոտհարքները, կերային մշակաբույսերը (բազմամյա ու միամյա խոտա– 
բույսեր, անասնակերի եգիպտացորեն, կերային արմատապտուղներ), ինչ
պես նաև խտացված և համակցված կերը, որն արտադրվում է արդյունա
բերական եղանակով։

Մեր լեռնային երկրի համար բնորոշ է արոտային անասնապահության
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վերընթաց գոտիական համակարգը, ցածրադիր գոսաւ տնտեսություն
ներն ամառվա ամիսներին կենդանիներին տանում են բարձրադիր 
մերձալպյւսն ու ալպյան գոտիներ, որտեղ և կազմակերպում են արոտը, 
կաթի ստացումն ու մշակումը։

ՀՀ համարյա բոլոր տարածաշրջաններում արոտավայրերը ծանրա
բեռնված են 50-70%-ով։ Միաժամանակ Նկատելի է, որ անասունների 
գրեթե չկառավարվող արոտը հանգեցրել է առանձին արոտավայրերի 
գերբեռնվածության և գերարածեցման։

Անասնապահության ՛ճյուղային կառուցվածքը։ Անասնապահության 
՜ճյուղային կառուցվածքը ձևավորվում է ոչ միայն բնական պայմանների, 
այլև բնակչության պահանջմունքների և տնտեսական պայմանների ազ
դեցությամբ։

Անասնապահության ճյուղային կառուցվածքը որոշվում է յուրաքան
չյուր ճյուղին պատկանող անասունների գլխաքանակով կամ արտա
դրվող մթերքի ծավալով։ Ավելի տարածված է երկրորդ ցուցանիշը։

Մեր հանրապետությունում անասնապահության համախառն արտա
դրանքի մոտ 70%֊ը բաժին է ընկնում խոշոր եղջերավոր անասնապահու
թյանը (տավարաբուծությանը), երկրորդ տեղում է ոչխարաբուծությունը 
(մոտավորապես 12%)։

Խոշոր եղջերավոր անասնաբուծության տեղաբաշխումը, ի տարբերու
թյուն անասնապահության մյուս ճյուղերի, ավելի համաչափ է։ Այնուհան
դերձ, որոշ շրջաններ առանձնանում են թե անասունների գլխաքանակով 
և թե բարձր մթերատվությամբ (Արարատյան դաշտ, Շիրակի, Լոռու և 
Գեղարքունիքի մարզեր)։

Վերջին տարիներին անասնապահության ոլորտում իրականացված 
արմատական բարեփոխումների շնորհիվ հնարավոր է դարձել հատկապես

Անասնագլխաքանակը (2003, 2017 թթ.)

□ 2003թ
■ 2017 թ.

Խոշոր եղջերավոր Ոչխարներ և 
անասուններ այծեր

Խոզեր
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Որօքօ\ հէէբտ^/օհօօւՀտՖօոօօյւօէ/հօօետ/քւՀճւ)/

Շվից ցեղատեսակի կովեր

խոշոր եղջերավոր կենդանիների պահելու ավանդական պայմանները 
փոխարինել ժամանակակից տեխնոլոգիաներով, իսկ ցածր մթերատու 
կենդանիների փոխարեն բուծել մեր երկրի բնակլիմայական պայմաններին 
առավել հարմարւխսծ համաշխարհային լավագույն ցեղերի բարձր 
մթերատու կենդանիներ։ Այդ նպատակով եվրոպական երկրներից Ներ
կրվել են բարձր մթերատվությամբ և ամուր կազմվածքով կաթնատու և 
կաթնամսատու (հիմնականում սի մեն թալ, շվից, հոլշտին ցեղատեսակների) 
տոհմային երինջներ։
Արարատյան դաշտում բնակչության մեծ խտությունը, մայրաքաղաքին 

մոտ լինելու հանգամանքը, կերային մշակաբույսերի համեմատաբար 
ընդարձակ տարածքները և կաթի վերամշակման ձեռնարկությունների 
խիտ ցանցը հնարավոր են դարձնում բացառապես կաթնային տավարա
բուծության ուղղությամբ մասնագիտացումը։
Նախալեռնային գոտին մասնագիտանում է կաթնամսատու տավա

րաբուծության ուղղությամբ։ Դրան Նպաստ ում են նաև տավար ի ներ մուծված 
նոր ցեղերը և տեղական «կովկասյան գորշ» ցեղը։ Լեռնային գոտին 
մասնագիտանոււք է մսակաթնատու և մսատու տավարաբուծությամբ, 
որը պայմանավորված է հարուստ բուսածածկ ունեցող ալպյան 
մարգագետինների առկայությամբ։

Ոչխարաբուծության զարգացման համար մեր երկրի բնական պայման
ներն ընդհանուր առմամբ բարե
նպաստ են։ Չնայած դրան՛ ոչխար
ների և այծերի գլխաքանակը նա
խորդ տասնամյակների համեմատ 
աստի՛ճանաբար կր՜ճատվել է և վեր
ջին տարիներին կազմում է շուրջ 
600-700 հազ. (առավելագույնը 
եղել է XX դարի 70֊ական թվական
ներին՛ մոտ 2 մլն)։ Տարբեր ցեղերի 
ոչխարներ տալիս են տարբեր քա
նակի բուրդ, միս և կաթ։ Կախված 
այն բանից, թե դրանցից որն է շատ, 
որոշվում է ոչխարաբուծության ուղ
ղությունը՛ մասնագիտացումը։ Մե
զանում տիրապետող է մսակաթ֊ 
նաբրդատու ուղղությունը։ Բուծում 
են բալբաս, արագածյան և այլ 
ցեղերի ոչխարներ։

Ոչխարաբուծությունը նույնպես 
տարածված է ամենուրեք։ Սա
կայն դրա նշանակությունն ավե
լի մեծ է լեռնային ու նախալեռ– 

շրջւսՆՆերում։ Ոչխարների
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և այծերի գլխաքանակով առաջատար տեղ են գրավում Գեղարքունիքի, 
Արագածոտնի, Սյունիքի, Շիրակի և Վայոց ձորի մարզերը։

Թռչնաբուծությունը վերջին տարիներին ամենաարագ ածող ՛ճյուղն է։ 
Այժմ այն ոչ միայն լիովին բավարարում է թռչնի մսի և ձվի ներքին շուկա
յի պահանջարկը, այլև արտադրանքի մի մասն արտահանվում է։ Գործում 
են խոշոր թռչնաբուծական ֆաբրիկաներ մերձերևանյան գոտում (Լուսա
կերտ, Արզնի), ինչպես նաև Գյումրիում և Կապանում։

Խոզաբուծությունն աչքի է ընկնում մսի արտադրությունն ավելացնե
լու լայն հնարավորություններով, քանի որ մյուս կենդանիների համեմատ 
խոզերի վերարտադրության բնական ցիկլն ավելի կար՛ճ է։ Հակառակ 
վերջերս հաճախակի գրանցվող աֆրիկյան ժանտախտի դեպքերին, 
ինչը խոզերի գլխաքանակի զանգվածային անկման պատճառ է դարձել, 
այնուամենայնիվ, դրանց ընդհանուր գլխաքանակի դանդաղ, կայուն աճ 
է Նկատվում։ Չնայած դրան, խոզերի գլխաքանակը XX դարի 80-ական 
թվականների համեմատ դեռևս երկու անգամ պակաս է։ Սուխրաբար 
խոզաբուծությունը զարգանում է հացահատիկազգիների մշակության 
շրջաններում և սննդարդյունաբերության աւ|ելցուկների հիման վրա։ 
Խոզաբուծության զարգացման առաջատար շրջաններ են Երևանին 
հարակից մարզերը և բնական կերով հարուստ անտառաշատ Տավուշի 
մարզը։

Անասնապահության ճյուղերից ՀՀ-ում առանձնահատուկ նշանակու
թյուն ունի մեղվաբուծությունը։ Բացի բուն մեղրի արտադրությունից՝ 
Հայաստանը լավ հեռանկարներ ունի Նաև այլ մեղվամթերքների ար
տադրման ոլորտում, քանի որ նպաստավոր պայմաններ կան մեղվակաթ, 
ծաղկափոշի, ինչպես նաև ակնամոմ (պրոպոլիս) ստանալու համար։ 
Վերջինս մեծ կիրառություն ունի դեղար տա դրության մեջ։

Լայն իմաստով անասնապահու
թյան ճյուղ է համարվում նաև ձկնա
բուծությունը։ Նախկինում ձկան որս 
կատարվում էր միայն Սևանա լճում, 
որի ձկնային պաշարները սպառման 
վտանգի տակ են։ Այժմ ձկնաբու
ծության ծավալները հիմնականում 
աճում են հանրապետության մի քա
նի փոքր լճերում, գետերի հունի 
մերձակա արհեստական ջրավա 
ներում, ջրամբարներում և հատկա
պես Արարատյան դաշտի աղակալած 

հողերում ստեղծված արհեստական լճակներում։ Վերջին տարիներին այս 
ջրավազաններում բուծված ձկան մի մասն արտահանվում է։

Ձկնաբուծական արհեստական լճակ
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Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Բնութւսգըե՚քՀՀ անասնապահության կերային բազան։ Ինչպիսի՞ տնտեսական 
և բնապահպանական հի մնա խնդի բներ են առնչվում դրան։

2. Որոնք են ՀՀ խոշոր եղջերավոր անասնաբուծության զարգացման ու 
տեղաբաշխման առանձնահատկությունները։

3. Ոչխարաբուծության որ ուղղությունն է զարգացած ՀՀ-ում և ինչու։
4. Որոնք են ՀՀ խոզաբուծությւսն տեղաբաշխման բնորոշ գծերը։

ԴԱՍ 44. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԹԵՐՔՆԵՐԻ 
ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՒՄԸ։
ԱԳՐՈ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐԸ

Սննդի արդյունաբերությունը շարունակում է գյուղատնտեսական ար
տադրության տեխնոլոգիական շղթան՛ գյուղատնտեսական մթերքները 
ենթարկում է արդյունաբերական վերամշակման և առաքում սպառողին։ 
Գյուղատնտեսությունը և սննդի արդյունաբերությունը համատեղ կազ
մում են ագրոարդյունաբերական համալիր։
ՀՀ սննդի արդյունաբերությունը միավորում է հարյուրավոր խոշոր, մի

ջին և մանր ձեռնարկություններ, որոնց բաժինն արդյունաբերության հա
մախառն արտադրանքում կազմում է շուրջ 35%։ ճյուղի արտադրանքի 
շուրջ կեսը բաժին է ընկնում սննդամթերքի, իսկ մնացած մասը՝ խմիչքների 
և ծխախոտի արտադրությանը։

ՀՀ-ում սննդի արդյունաբերության հիմնական ճյուղերը զարգանում են 
տեղական հումքային բազայի վրա։

Ս՝եր երկրում արտահանման նշանակություն ունեն գինու-կոնյւսկի, 
մրգի ու բանջարեղենի պահածոների և հանքային ջրերի արտադրու
թյունները, որոնք հանդես են գալիս որպես տվյալ տարածքի մասնագի
տացման ճյուղեր։

Գինու-կոնյակի արտադրանքի ծավալը մեծ չէ, բայց մեծ համբավ է 
ձեռք բերել առաջին հերթին արտադրանքի բարձր որակի շնորհիվ։

Գինեգործությունը որպես ար
դյունաբերության ճյուղ Հայաս
տանում հիմնադրվել է XIX դարի 
երկրորդ կեսին։ Երևանում և կից 
շրջաններում հայազգի գործարար
ները հիմնել են գինու և օղու գոր
ծարաններ։ Հայտնի էր հատկապես 
Ն. Թաիրովի՛ 1881 թ. Երևանում 
կառուցած գործարանը, որի հիմ
քի վրա ձևավորվեց գինու-կոնյակի 
Ներկայիս խոշոր ձեռնարկություն
ներից «Նոյ» ընկերությունը։ Երևանի կոնյակի գործարանը
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XIX դարի վերջին Ն. Թ՜աիրովի գործարանը գնեց «Շուսւոով և որդիներ» 
մոսկովյան ֆիրման, որն էլ կազմակերպեց կոնյակի արտադրություն և կա
ռուցեց նոր գործարաններ։

Ներկայումս հանրապետության գինու-կոնյակի արդյունաբերությունը 
միավորում է գինենյութի, օղու և կոնյակի (բրենդի) արտադրության մի քա
նի տասնյակ ձեռնարկություններ։ Դրանց արտադրանքի տեսականին մեծ 
է՛ ավելի քան 60 անուն։ Հայտնի են տարբեր ապրանքանիշի կոնյակները, 
սովորական և թնդեցված գինիները, շամպայն գինին, օղու տարբեր տե
սակները։ Արտադրվող գինիների ու կոնյակների մեծ մասն արտահան
վում է շուրջ 25 երկիր։

Գինու-կոնյակի արդյունաբերությունը տեղաբաշխված է խաղողա
գործական շրջաններում։ Խոշոր գործարաններ կան Երևանում, Արմա
վիրում, Վաղարշապատում, Արտաշատում, Աշտարակում և Վեդիում։ 
Ավելի փոքր են հյուսիս արևե լյան և հարավարևելյան խաղողագործական 
շրջանների (Բերդ, Իջևան, Մեղրի) գործարանները։
Հայաստանն աշխարհին հայտնի էնաև որպես գարեջրի արտադրության 

հնագույն երկիր։ Այդ մասին վկայություններ է թողել հույն պատմիչ 
Քսենոփոնը (Ք.ա. V դար)։ Ներկայումս գարեջրի արտադրության խո
շոր ձեռնարկություններ կան Երևանում, Գյումրիում և Աբովյանում, 
որոնք արտադրում են «Կիլիկիա», «Երերունի», «Գյումրի» և «Կոտայք» 
ապրանքանիշով գարեջուր։ Դրանք բավարարում են ոչ միայն տեղական 
պահանջարկը, այլնաև արտահանվում են։

Սննդի արդյունաբերության կարևոր մասնագիտացման ճյուղ է մրգի 
ու բանջարեղենի պահածոների արդյունաբերությունը։ Այն ձևավորվել է 
1920 թ. հետո (մինչ այդ մրգի պահածոների մի փոքրիկ արտադրություն 
եղել է Աեղրիում)։ Կառուցվել են խոշոր ժամանակակից գործարաններ։ 
Դրանք նույնպես տեղաբաշխված են հումքի՛ մրգերի ու բանջարեղենի 
մշակության շրջաններում։ Այդ պատճառով էլ պահածոյագործության տե
ղաբաշխումը համընկնում է գինեգործության տեղաբաշխմանը։

Պահածոների արտադրությունը ՀՀ-ում բարձր ապրանքայնություն ու
նեցող ճյուղ է, որի արտադրանքի 
շուրջ 2/Յ֊ը արտահանվում է։ Այս 
ճյուղի արտադրանքի տեսականին 
բազմազան է։ Արտադրվում են ծի
րանի, դեղձի, սալորի, խնձորի, այլ 
քաղցրահամ մրգերի հյութեր ու 
մուրաբաներ, լոլիկի մածուկ, սմբու
կի, վարունգի և այլ բանջարեղենի 
պահածոներ։

ՀՀ-ում առանձնահատուկ տեղ 
ունի հանքային ջրերի արտադրու
թյունը։ Ի տարբերություն սննդար
դյունաբերության մյուս ճյուղերի՝
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Շշալցման հոսքային գիծ

սա հումքը ստանում է ոչ թե գյու
ղատնտեսությունից, այլ Երկրի 
ընդերքից։ Ս՜եր հանքային աղբյուր
ները բազմաթիւէ են։ Ներկայումս 
շահագործվում են մի քանի հանքա֊ 

աղբյուրներ։ Լցարկվում է հան
քային ջրերի տարեկան պաշարնե– 
րի միայն 2-3%-ը։ Դա նշանակում է, 
որ այս ՛ճյուղի զարգացման համար 
հումքային պաշարները որևէ սահ
մանափակում չեն դնում։ Հատկա
պես հայտնի են «Ջերմուկ», «Արզ
նի», «Բջնի», «Դիլիջւսն» և «Հան
քավան» հանքային ջրերի գործարանները։

Մեր հանրապետության սննդի արդյունաբերության տեղական նշանա
կության կարևոր ՜ճյուղ է պանրագործությունը։ Դրա արտադրանքի մեծ 
մասը տեղական (սպիտակ) պանիրներն են՝ «Չանախ», «Լոռի», «Եղեգնա– 
ձոր», ինչպես նաև «Շվեյցարական» կոչվող պանիրը։ Պանրագործության 
համար բնորոշ է ցրված տեղաբաշխումը։

Կաթնամթերքի արտադրությամբ հայտնի ձեռնարկությունների մեծ 
մասը նույնպես տեղաբաշխված է Երևանում և մերձակա՝ Կոտայքի ու 
Արագածոտնի մարզերի բնակավայրերում։
Ալրաղաց և մսի արտադրությունները, որոնք աշխատում են տեղական 

սպառման համար, Նախկինի համեմատ ընդլայնել են տեղաբաշխման աշ
խարհագրությունը, ավելացրել արտադրանքի տեսականին։

Ալրաղաց խոշոր ձեռնարկություններ կան Երևանում, Բաղրամյանում 
և Սևանում։ Մսամթերքի արտադրության հիմնական ձեռնարկությունները 
գտնվում են Երևանում։

Երևանում և Մասիսում են գտնվում ծխախոտի արտադրության 
ձեռնարկությունները, որոնք աշխատում են տեղական և ներմուծվող 
հումքով։ Թ՜ողարկված արտադրանքի մի մասն արտահանվում է։
Շաքարի արտադրությունը նախկինում եղել է Սպիտակ քաղաքում։ 

1988 թ. երկրաշարժից այն լիովին 
ավերվեց և դադարեց գործել։ Այժմ 
Նոր գործարան է կառուցվել Ախուրյան 
գյուղում։ Այն կարող է աշխատել Շիրա
կի դաշտում բարձր բերքատվություն 
ապահովող շաքարի ճակնդեղի հում
քով։

Հրուշակեղենի արտադրությամբ 
զբաղվոււք են մեր հանրապետության 
տարբեր բնակավայրերում ցրված 
բազմաթիվ փոքր և միջին ձեռնար– Ախուրյանի շաքարի գործարանը
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կություններ։ Հրուշակեղենի արտադրության հսկան Երևանում գտնվող 
«Գրանդ Քենդխ) ընկերությունն է, որի արտադրատեսակների թիվն 
անցնում է 300-ից։

Կերակրի աղի արտադրությունն իրականացվում է Ավանի աղահանքի 
շահագործումով։

Ջովւսցուցիչջրերի և լիմոնադի տարբեր տեսակների արտադրությունը 
առավելապես տեղաբաշխված է Երևանում և մերձակա բնակավայրերում։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ւ՝Նչ է ագրոևսրդյունւսբերւււկւււն համալիրը։
2. Որոնք են սննդի արդյունաբերության տեղաբաշխման առանձնա

հատկությունները։
3. Որոնք են ՀՀ սննդի արդյունաբերության մասնագիտացման ճյուղերը։
4. Ինչպիսին է գինու-կոնյակի արտադրության տեղաբաշխումը։
5. Գնահատեք ՀՀ ւցահւսծոների արտադրության զարգւսցման պայմանները և 

մակարդակը։
6. Քննարկեք՝ որ բնական և տնտեսական գործոններն են սւսհմանափակում 

մեր հւսնրապետության սննդի արդյունաբերության զւսրգացումը։

ԴԱՍ 45. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱ
ԿԱՆ ԿԱՊԵՐԻ ԳԾԱՊԱՏԿԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրական կապերն արդյունա
բերության և գյուղատնտեսության միջև բավականին սերտ են, և դրանք 
անընդհատ զարգանում ու ավելի բազմազան են դառնում։

Օգտվելով դասագրքի նախորդ դասերի նյութերից՝ կազմե՛ք ՀՀ գյու
ղատնտեսության և թեթև ու սննդի արդյունաբերության միջև ձևավորված 
արտադրական կապերի գծապատկերը։

♦ Սկզբում աշխատանքային տետրում արտագծեք ստորև բերված 
գծապատկերը։

♦ Գծապատկերի ձախ մասի վանդակներում գրեք գյուղատնտեսության 
արտադրատեսակների (հումքի) անվանումները, իսկ աջ մասի 
վանդակներում գրեք դրանք վերամշակող թեթև, սննդի և արդյու
նաբերության այլ ՛ճյուղերն ու ենթաճյուղերը (արտադրությունները)։ 
Ապա, ինչպես ցույց է տրված օրինակում, սլաքներով միացրեք 
համապատասխան վանդակները (տես խաղողի, բրդի և թեթև ու 
սննդի արդյունաբերության ճյուղերի արտադրական կապերի տրված 
օրինակը)։

♦ Գյուղատնտեսական արտադրատեսակների (մթերքների) և այն 
վերամշակող արդյունաբերության ճյուղերի գծապատկերի տրված 
վանդակների քանակը կարող եք ըստ անհրաժեշտության ավելացնել։
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ԴԱՍ 46. ՀՀ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԸ։ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Տրանսպորտն ամեն մի տարածքի ենթւսկառուցվածքի1 կարևորագույն 
՜ճյուղն է։

I Են թակ լա ռո լցվածք է կոչվում տվյալ տարածքում գտնվող այն տարրերի ամբողջությունը 
(ճանապարհներ, խողովակաշարեր, էլեկտրահաղորդման գծեր, օժանդակ շինություններ, 
կրթական, մշակութային, առողջապահական և այլ կառույցներ), որոնք անհրաժեշտ են 
տնտեսությանը կազմակերպելու և բնակչությանը սպասարկելու համար։
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Հայաստանի Հանրապետությունում տրանսպորտի տարբեր տեսակնե
րի զարգացումը պայմանավորված է աշխարհագրական դիրքի և լեռնա
յին մակերևույթի առանձնահատկություններով։

ՀՀ-ում առկա են երկաթուղային, ավտոմոբիլային, օդային, խողովւս– 
կաշարային, էլեկտրահաղորդային (էլեկտրոնային) տրանսպորտի ճյու
ղերը։ Բացակայում է միայն ջրային տրանսպորտը։ ԱդրբեջւսՆի և Թուր
քիայի կողմից ավելի քան երկու տասնամյակ շարունակվող Հայաստա
նի շրջափակման բացասական հետևանքները մեղմելու նպատակով 
վերակառուցվել, իսկ առանձին հատվածներում՝ կառուցվել են նոր ռազ
մավարական Նշանակության՛ Հայաստանը Վրաստանի և Իրանի հետ կա
պող միջպետական ավտոմոբիլային մայրուղիներ։
Ավտոճանապարհների և երկաթուղիների միասնական ցանց Հա

յաստանում ձևավորվել է XX դարի սկզբին։ Այն լրացվել է խողովակաշա– 
րերոՎ ու բարձրաւխլտ էլեկտրահաղորդման գծերով 1960-ական թվական
ներին։
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ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
Մասշտաբ 1:2 000 000

<շ*է4
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Սևանի չ-ցբ

•Հ - լեռնանցքներ (բարձրությունը ծովի մակարդակից 
2114 հաշված մետրերովք

երկաթուղիներ

Ձեզ հայտնի է, որ որևէ երկրի տրանսպորտի զարգացման մակարդակը 
ցույց տվող կարևոր ցուցանիշ է ճանապարհային ցանցի խտությունը։

Ինչպես է որոշվում ճանապարհային ցանցի խպության ցուցանիշը։

Ներկայումս հանրապետության ամբողջ տարածքի ավտոճանապար
հային ցանցի միջին խտությունը հավասար է մոտավորապես 35 կմ/100կմ2։ 
Սակայն ՀՀ-ի տարբեր մասերում այդ ցուցանիշը խիստ տարբեր է։ Եթե, 
օրինակ, բարձրլեռնային շատ շրջաններով (2500 մ֊ից բարձր) չի անցնում 
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ոչ մի ճւսՆապւսրհ, խողովակաշար կամ էլեկտրահաղորդման գիծ, ապա 
ցածրադիր, տնտեսապես յուրացված շրջաններում (Արարատյան դաշտ), 
հատկապես քաղաքային կենտրոններին հարող տարածքներում այս ցու
ցանիշը տասնապատիկ, հարյուրապատիկ անգամ մեծ է երկրի միջին 
ցուցանիշից։

Տրանսպորտի զարգացման մակարդակը բնութագրող կարևոր ցու– 
ցանիշներ են բեռնափոխադրումների ծավալը, փոխադրված ուղևորների 
թիվը, բեռնաշրջանառությունն ու ուղևորաշրջւսնւսռությունը։

ՀՀ-ում, ինչպես և ամբողջ աշխարհում, տրանսպորտը զարգացել է 
արագ տեմպերով։ Սակայն, ի տարբերություն ընդարձակ տարածություն
ներ ունեցող երկրների, ՀՀ-ում այդ ա՜ճը տեղի է ունեցել առավելապես 
փոխադրվող բեռների ծավալների և ուղևորների թվի, բայց ոչ հեռավորու
թյունների ա՜ճի հաշվին։ Փոխադրումների միջին հեռավորությունը մնացել 
է անփոփոխ կամ շատ դանդաղ է ա՜ճել։

Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից շարունակվող տրանսպորտային 
շրջափակման պայմաններում Հայաստան ներմուծվող և արտահանվող 
ապրանքների փոխադրման հեռավորությունը մեծացել է։ Փոխադրման 
միջին հեռավորության մեծացման շնորհիվ ՀՀ բեռնաշրջանառության 
կառուցվածքում առաջատար է խողովակ աշարայ ին և երկաթուղային 
տրանսպորտը։ Ընդորում՛ խողովակաշարային տրանսպորտի բեռնաշրջա
նառությունը մոտ 7 անգամ, իսկ երկաթուղային տրւսՆսպորտինը՝ ավելի 
քան 3 անգամ գերազանցում է ավտոմոբիլային տրանսպորտի բեռնա
շրջանառությանը (տես գծագիրը, էջ 159)։
Հայաստանը միջպետական սերտ տրանսպորտային-տնտեսական կա

պեր ունի ինչպես մեր անմիջական հարևաններ Վրաստանի և Իրանի, այն
պես էլ այդ երկրների տարածքով անցնող տրանսպորտային ուղիներով՝ 
Ռուսաստանի, Եվրոպական և Հարավարևմտյան Ասիայի մի շարք երկրնե
րի հետ։
Հանրապետության ներսում կատարվող տրանսպորտային փոխադրում

ների կազմում գերիշխում են լայն սպառման ապրանքները (պարենա
մթերք, կենցաղային ու առօրյա օգտագործման իրեր) և հանքային շինա
նյութերը (որմնաքար, խիճ, ավազ, պեռլիտ, կրաքար, պեմզա և ցեմենտ)։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ինչ գործոններ են ազդում ՀՀ-ում տրանսպորտի զարգացման վրա։ Ինչպիսի՞ 
տրանսպորտային հնարավորություններ կբացվեին ՀՀ-ի առջև, եթե այն 
ունենար ծովւպին սահման և անմիջական ելք դեպի Հւսմաշխարհային 
օվկիանոս։

2. Ինչպես են փոփոխվում ճանապարհային ցանցի միջին խտության և 
բեռնաշրջանառության (ուղևորաշրջանառության) ցուցանիշները ՀՀ-ում։

3. ՀՀ ուրվագծային քւսրտեզի վրա սլաքներով միացրեք բեռների հետևյալ 
տեսակների առաքման և ստացման վայրերը (պղնձի խտանյութ, մոլիբդենի 
խտանյութ, կրաքար, ոսկու հանքաքար, ցեմենտ, ալյուր)։
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ԴԱՍ 47. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

Հայաստանի պես փոքր տարածքով, լեռնային մակերևույթ ունեցող 
երկրի համար անփոխարինելի Նշանակություն ունի ավտոմոբիլային 
տրանսպորտը։ Ավտոմոբիլային տրանսպորտին բաժին է ընկնում ՀՀ 
բեռնափոխադրումների ընդհանուր ծավալի և ուղևորների փոխադրում
ների ընդհանուր քանակի 85%֊ից ավելին։

Դեպի ծով ելք չունեցող երկ բներ ում, ինչպիւփն ԷՀՀ-ն, տրանսպորտային 
ցանցի զարգացման գործում կարևոր դեր է կատարել Նաև երկաթուղային 
տրանսպորտը։

Դեռևս XIX դ. վերջերին կառուցվել է Սև և Կասպից ծովերն իրար միաց
նող Փոթի-Թբիլիսի-Բաքու գիծը, որից և ՜ճյուղավորւխլ է Հայաստան եկող 
գիծը։ 1899 թ. շահագործման են հանձնվել Թբիլիսի-Ալեքսանդրւսպոլ 
(Գյումրի)–Կարս, 1902 թ.՛ Գյումրի-Մասիս-Երևան, 1908 թ.՛ Մասիս֊Նախի– 
ջևան-Ջուլֆա ՛ճյուղավորումները։ Ավելի ուշ, երբ կառուցվեց Կասպից ծովի 
հյուսիսային ուղղության մերձափնյա գիծը, հարավկովկասյան երկաթգծե
րը միացան Ռուսաստանի և դրա միջոցով էլ՛ Եվրոպայի երկաթուղային 
ցանցին։ Հետագայում երկաթգծեր կառուցվեցին արևմտյան ուղղությամբ 
(Կարսից դեպի Միջերկրական ծովի ափերը), կառուցվեց նաև Ջուլֆա֊Բա– 
քու երկաթգիծը, որն անցավ Հայաստանի ծայր հարավով։ Հայաստանը 
մտավ Եվրասիա մայրցամաքի՛ աշխարհի ամենահզոր երկաթուղային ցան
ցի մեջ։ Սակայն ներկայումս (սկսած 1990-ական թթ. սկզբից) Հայաստանը 
ադրբեջանա-հայկական, թուրք-հայկական և վրաց-ռուսական հակամար
տությունների պատ՛ճառով հայտնվել է երկաթուղային մեկուսացման մեջ։ 
Չեն գործում Երևան-Նախիջևան-Ջուլֆա-Բաքու, դրանից դեպի Կապան 
՛ճյուղավորվող, Երևան֊Իջևան-Աղստաֆա, Գյումրի-Կարս, ինչպես նաև 
Սև ծովի ափով Վրաստանը (դրա միջոցով և Հայաստանը) Ռուսաստանին 
կապող երկաթգծերը։

Մեր հանրապետությունը ոչ միայն շահագրգռված է այժմ չգործող գծե
րի վերագործարկումով, այլև նոր գծերի կառուցման կարիք ունի։

Երկաթուղային շրջափակումը մեղմելու նպատակով տնտեսական ու 
ռազմավարական փոխշահավետ համագործակցության շրջանակում 
Նախատեսվում է կառուցել Հայաստան֊ԻրաՆ երկաթգիծ։ Ենթադրվում 
է, որ նոր երկաթուղու ընդհանուր երկարությունը կկազմի 540 կմ, 
որից մոտ 480 կմ-ը կանցնի Հայաստանի տարածքով, իսկ մնացած 
60 կմ-ը՛ Իրանի։ Ավելի հավանական է, որ երկաթուղին կանցնի 
Գագարին-Գավառ-Մարտունի-Ջերմուկ֊Վայք-Սիսիան-Կւսպան-Մե ղրի 
երթուղով, իսկ իրանական մասը կհասնի մինչև Մերանտ։

ՀՀ գործող երկաթուղային ցանցի առանձնահատկությունն այն է, որ 
գլխավոր՛ Այրոււք-Վանաձոր-Գյումրի-Մասիս-Երասխավան մայրուղին 
հանրապետության տարածքի նկատմամբ եզրային դիրք ունի։ Այդ հան
գամանքը դժվարացնում է ներքին շրջանների, հատկապես Սյունիքի և 
Վայոց ձորի սպասարկումը։
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ՀՀ բեռնաշրջանառության կառուցվածքն 
ըսւր տրանսպորտի 

առանձին տեսակների (%, 2017 թ.)

Օ Խողովակէս չարային
0 Ավտոմոբիլային
Փ Երկաթուղային
Օ Օդային

ՀՀ ուղևորաշրջանառության 
կաոուցվածքն ըստ տրանսպորտի 
առանձին տեսակների (%, 2017 թ.)

• Ավտ ոմոբիլային
Օ Օդային
Օ Երկաթուղային և 

էլեկտ րատրանսպորւո

ՀՀ երկաթուղային ցանցի երկարությունը շուրջ 900 կմ է։ Բոլոր գծե
րը լայնաղուր՛ են։ Ներկայումս հանրապետության բոլոր երկաթուղինե
րը էլեկտրիֆիկացված են։ Երկաթուղային կայարանների թիվը հասնում է 
մի քանի տասնյակի։ Բեռնաշրջանառությամբ և ուղևորաշրջանառությամբ 
առաջատար են երկաթուղային հանգույցներ Երևանը, Գյումրին և Հրազ– 
դանը։

Վերջին երկու տասնամյակներին փոքրացել է երկաթուղային տրանս
պորտի դերը մեր երկրի թե արտաքին և թե ներքին տնտեսական-արտա֊ 
դրական կապերի զարգացման գործում։ Դրան հակառակ՛ մեծացել է ավ
տոմոբիլային տրանսպորտի դերը։ Որոնք են դրա պատճառները։

Առաջինը՝ բարդ ռելիեֆային պայմաններն են, որոնք ավելի հեշտ է 
հաղթահարել ավտոմեքենայով։ Բացի այդ, ավտոճանապարհների կառու
ցումը կրկնակի էժան է, բնակավայրերն իրար կապող ավտոճանապարհ
ներն ավելի կարճ են, քան երկաթուղիները։ Օրինակ՛ Երևանից Ալավերդի 
տարածությունը երկաթուղով կրկնակի անգամ ավելի երկար է, քան ավ
տոմեքենայով։

Երկրորդ պատճառը՝ հանրապետության տարածքի փոքրությունն է, 
որի հետևանքով փոխադրումների հեռավորությունները կարճ են, այ
սինքն՛ դրանք ավելի հարմար են ավտոմոբիլային, քան երկաթուղային 
տրանսպորտի համար (դա տնտեսապես ձեռնտու է մեծ հեռավորություն
ների դեպքում)։

1 Տարթեր երկրների երկաթուղիների աղուրի լայնությունը տարբեր է։ Հարավային 
Կովկաւփ տարածքում երկաթգիծը դեռևս ԽՍՀՄ ժամանակներից մնացած 1520 մմ, 
իսկ դեպի Թուրքիա (Գյումրի-Կարս) հատվածը՝ Արևմտյան Եվրոպայում ընդունված 
1435 մմ լայնության է; Աղուրի մի լայնությունից մյուսին անցնելու համար սահմանային 
կայարաններում (Գյումրի) կատարում են վագոնների անիվների (սռնիների հետ 
միասին) փոխարինում։
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Թասի լեռնանցքի ոլորանները 
(Գորիս-Կապան ճանապարհահաւրված)

Հայասւրանի օդային դարպասը՝ 
«Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանը

Հայաստանի Հանրապետու
թյան ավտոմոբիլային ճանա
պարհների երկարությունն ավելի 
քան 10,4 հազ. կմ է։

Ամենից ավելի բարեկարգ են 
հանրապետական նշանակու
թյան ճանապարհները։ Դրանցից 
են՛ ԵրևաՆ-Սևան֊Իջևան, Երևան 
–Աշտարակ– Գյումրի-Աշոցք, 
Երևան-Արտաշատ-ՍիսիաՆ-Գո֊ 
րիս-Կաւրան֊ Մ՜եղրի, Երևան– 
Սպիտակ-Վանաձոր-Ալավերդի 
ավտոճանապարհները, որոնք 
ունեն նաև միջպետական նշա
նակություն։ Վերջին տարիներին 
հանրապետությունում, ավտոմո
բիլային ճանապարհների (այդ 
թվում՛ համայնքային նշանա
կության) վերանորոգմանը զու
գահեռ, կառուցվել են համապե
տական նշանակության նոր ճա– 
նա պա րհ ահ ատվածներ, որոն
ցից Նշանավոր են Վւսրդենյւսց 
լեռնանցքով Սևանի ավազանն 
Արփա գետի հովտին կապող 
և Կապան-Աեղրի նոր ճանա– 
պարհահատվածները։

Այժմ մեկնարկել է տարածաշրջանային միջպետական նշանակության 
Հյուսիս-Հարւսվ 556 կմ երկարությամբ ավտոմոբիլային ճանապարհային 
միջանցքի (տես քարտեզը, Էջ 156) շինարարությունը, որը նախատեսվում 
է ավարտել մոտակա տարիներին։ ճանապարհային այս միջանցքը, 
հատելով Հայաստանի տարածքը հարավից հյուսիս, ընդգրկում է Ագա– 
րւսկ-Սիսիւսն-Երևան-Գյումրի-Բավրւս մայրուղիները և ճանապարհային 
ենթակառույցները։ ճանապարհային միջանցքը հնարավորություն 
կտա բարելավել ցամաքային կապը Հայաստանի երկու հարևանների՛ 
Իրանի և Վրաստանի հետ՛ ապահովելով ելք դեպի Փոթի և Բաթումի 
նավահանգիստներ ու միջազգային առևտրային շուկաներ։

Տրանսպորտի այլ տեսակներ։ ՀՀ-ում օդային տրանսպորտը ձևավոր
վել է 1930-ական թվականներին։ Մեր երկրի ամենախոշոր օդանավակայա
նը «Զվարթնոցն» է, որը նաև միջազգային մեծ օդանավակայան է և դաս
վում է տարածաշրջանի խոշոր օդանավակայանների շարքին։ Արտասահ
մանյան թռիչքներ կատարվում են Նաև «Երերունի» (Երևան) և «Շիրակ» 
(Գյումրի) օդանավակայաններից։ Օդային տրանսպորտն առաջատար դեր
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ճանապարհահաւրվւսծ 
Հյոաիս-Հարավ մայրուղուց

Իրաե-Հայաստան գազամուղի հատված

է կատարում արտաքին ուղևո– 
րափոխւսդրումՆերում։ Երևա
նը կանոնավոր կապեր ունի 
աշխարհի տարբեր երկրների 
տասնյակ քաղաքների հետ։ Այժմ 
աշխատանքներ են տարվում 
Կապանի օդանավակայանի 
վերաբացման ուղղությամբ։

Խողովւսկւսշարային տրանս
պորտը հանրապետությունում 
ամենաերիտասարդն է, որը 
սկսել է գործել 1960 թ.։ Տրանս
պորտի այս տեսակով հանրա
պետություն գազ է ներմուծվում 
Ռուսաստանից և հարևան Իրա
նից։ Արդեն շահագործվողԻրան– 
Հայաստան 120 կմ երկարություն 
ունեցող գազատարը մեծ հեռա
նկարներ կարող է բացել Հա
յաստանի առջև՛ որպես գազի 
տարանցիկ երկրի։ Ներկայումս 
մայրուղային գազատարի երկա
րությունը 1,6 հազ. կմ է, իսկ 
գազաբաշխիչ ցանցի ընդհանուր 
երկարությունը հասնում է մոտ 
15 հազ. կմ, որի 2/3-ը շահագործվում է։

Գազամուղները պատկերված են «ԷլեկտրաԷներգետիկա» քարտեզում 
(տե՛ս էջ 117), որտեղ ցույց են տրւէած նաև բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդ– 
ման գծերը։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ինչ գործոններով է պայմանավորված ՀՀ երկաթուղային, ավտոմոբիլային, 
խողովակաշարային, օդային և էլեկտրահաղորդման տրանսպորտի տեղա
բաշխումը։

2. Բնութագրեք երկաթուղու նշանակությունը մեր երկրի ներքին և արտաքին 
տնտեսական կապերի զարգացման համար։

3. Համեմատեք ՀՀ ավտոմոբիլային և երկաթուղային տրանսպորտի զար
գացման պայմանները։

4. Ինչ հեռանկարներ կարող է բացել Հայաստանի համար Իրան-Հայաստան 
միջազգային տարանցիկ երկաթգծի, գազամուղի, նավթամուղի և ավտո
մոբիլային ճանապարհային միջանցքի կառուցումը։
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ԴԱՍ 48. ՀՀ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ։ 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ։ 
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՃՅՈՒՂԵՐԸ

Նախորդ դասով մենք ավարտեցինք տնտեսության արտադրական 
ոլորտի և դրա ճյուղերի ուսումնասիրությունը։

Տնտեսության մյուս ոլորտը սպասարկման (կամ ծառայությունների) 
ոլորտն է (օգտագործվում է նաև ոչ արտադրական ոլորտ անվանու
մը)։ Այն միավորում է տնտեսության այն ճյուղերն ու մարդկային գործու
նեության տեսակները, որոնք ուղղակիորեն չեն մասնակցում նյութա
կան արժեքների ստեղծմանը, որոշում են մարդկանց ապրելակերպը, 
կյանքի մակարդակը, բարեկեցությունն ու սպառումը, բավարարում են 
նրանց հոգևոր և նյութական պահանջները։ Այդ ճյուղերն ու գործունե
ության տեսակները Նույնպես բազմազան են (առևտուր, կրթություն, գի
տություն, առողջապահություն, մշակույթ, սպորտ, կապ, կենցաղային 
սպասարկում, ֆինանս ավար կային սպասարկում և այլն)։

Աշխարհի շատ երկրների նման, Հայաստանի Հանրապետությունում 
ևս սպասարկման ոլորտն ավելի արագ է զարգանում, քան արտադրակա
նը։ Դրա բաժինն աճում է երկրի համախառն ներքին արդյունքում (2017 թ. 
ՀՆԱ-ի 51,4%)։ Առաջընթաց տեմպերով մեծանում է այդ ոլորտում զբաղ
վածների թիվը։ Ներկայումս հանրապետության զբաղվածության շուրջ 
45%-ը բաժին է ընկնում սպասարկման ոլորտին։

Սպասարկման ոլորտի զարգացումն ու տարածքային կազմակերպու
մը պայմանավորող գլխավոր գործոններն են՝ երկրի տնտեսական զար
գացման մակարդակը, բնակչության թիվը և կազմը, կենսամակարդակը, 
տարաբնակեցման բնույթը, աշխատանքային ռեսուրսների թիվն ու որա
կը, տրանսպորտային համակարգի զարգացման մակարդակը։ Ինչքան 
այդ ցուցանիշները բարձր են, այնքան զարգացած է սպասարկման ոլոր
տը և արդյունավետ է դրա տարածքային կազմակերպումը։
Սպասարկման ոլորտի ճյուղերի մի մասի տեղաբաշխումը հիմնականում 

կրկնում է բնակչության տեղաբաշխման և տարաբնակեցման պատկերը։ 
Այդպիսի ճյուղեր կան ՀՀ գրեթե բոլոր բնակավայրերում։ Որքան մարդա
շատ է բնակավայրը և որքան ավելի կենտրոնական տեղ է գրավում տա
րաբնակեցման ցանցում, այնքան շատ են այդտեղ առկա սպասարկման 
ոլորտի տեսակները։

2018 թ. ՀՀ-ում ծառայությունների ընդհանուր ծավալի 80%֊ից ավելին 
բաժին է ընկնում Երևանին։ Մեկ բնակչին ընկնող ծառայությունների 
ծավալով Երևանը գերազանցում է միջին հանրապետական ցուցանիշը 2,5 
անգամ։ Մինչդեռ բոլոր մարզերը մեկ բնակչին ընկնող ծառայությունների 
ծավալով զիջում են միջին հանրապետական ցուցանիշին Յ֊ից (Կոտայքի 
մարզ) 10 (Գեղարքունիքի մարզ) անգամ։

Կան նաև սպասարկման ոլորտի այնպիսի ճյուղեր (գովազդ, 
տեղեկատվություն և այլն), որոնց համար բնորոշ է համակենտրոնացված
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Երևանի պետական համալսարանի 
կենտրոնական մասնաշենքը

է. »

ՀՀ Գիտությունների ազգային 
ակադեմիայի գլխավոր մասնաշենքը

;–––

որում՝ դրանք ներկայացված են

տեղաբաշխումը, այսինքն՛ դրանք 
համատարած չեն և կենտրոնա
նում են միայն որոշակի բնակա
վայրերում։
Ծանոթանանք ՀՀ սպասարկման 

ոլորտի մի քանի կարևոր ճյուղերին 
ավելի մանրամասն։

Կրթությունը։ Հայ ժողովուրդը 
միշտ էլ առանձնահատուկ նշանա
կություն է տվել կրթությանը։

Խորհրդային Հայաստանում 
1929 թ. սկսվեց ընդհանուր տարրա
կան ուսուցումը, իսկ 1970 թ.՛ համ
ընդհանուր միջնակարգ պարտա
դիր կրթությունը։

Այժմ Հայաստանի Հանրապե
տությունում գործում են շուրջ 
884 նախադպրոցական հաստա
տություն, 1409 հանրակրթական 
դպրոց, 245-ից ավելի երաժշտա
կան, արվեստի և գեղարվեստի 
դպրոցներ։
Նախադպրոցական և հանրա

կրթական հիմնարկների տեղա
բաշխումը համընկնում է բնակա
վայրերի տեղաբաշխման, այսինքն՛ 
տարաբնակեցման ցանցի հետ։ Ընդ
բնակավայրերի մեծ մասում։ Ընդհանուր օրինաչափություն է. որքան բնա
կավայրը խոշոր է, և որքան խիտ է դրա հարակից տարածքների բնակչու
թյունը, այնքան շատ ու բազմատեսակ են կրթական հիմնարկները։

Միջին մասնագիտական հաստատությունները կամ քոլեջները (թվով 
93) տեղաբաշխված են քաղաքների մեծ մասում, մինչդեռ բարձրագույն 
ուսումնական հաստատությունները (թվով 56) հիմնականում կենտրոնաց
ված են Երևանում։ Երևանում է կենտրոնացած ուսանողների թվաքանակի 
80%-ը։ Համեմատաբար խոշոր բուհեր կամ մասնաճյուղեր կան մարզկենտ– 
րոններում և մի քանի այլ քաղաքներում։
ՀՀ անկախացումից հետո մի քանի տասնյակ պետական և մասնավոր 

բուհերի ստեղծումը նպաստեց բարձրագույն կրթության ապակենտրո
նացմանը։ ՀՀ բուհերից առաջնեկը և խոշորագույնը Երևանի պետական 
համալսարանն է (ԵՊՀ)։

Մեր հանրապետության համար Նոր երևույթ են արտասահմանյան 
երկրների (ԱՄՆ, Ֆրանսիա, Ռուսաստան) հետ համատեղ ստեղծված պե
տական համալսարանները։
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Հանրապետության բուհերը մասնագետներ են պատրաստում ժամա
նակակից տնտեսության արտադրական և սպասարկման ոլորտների 
գրեթե բոլոր մասնագիտությունների գծով։

Գիտությունը։ Կրթության հետ միասին գիտությունը ոչ արտադրական 
ոլորտի այն ճյուղն է, որը երկրի հզորացման, միջազգային հեղինակու
թյան, բնակչության Նյութական ու հոգևոր մակարդակի բարձրացման հա
մար ունի հիմնարար նշանակություն։ Հայաստանում գիտության՛ որպես 
ինքնուրույն ճյուղի հիմքերը դրվեցին առաջին հանրապետության տարի
ներին։ Սկզբում այն սկսեց զարգանալ Նոր ստեղծվող բուհերում։ Հետա
գայում հիմնվեցին նաև գիտահետազոտական ինքնուրույն հիմնարկներ։ 
Ավելի ուշ դրանք միավորվեցին հանրապետության նորաստեղծ Գիտու
թյունների ազգային ակադեմիայի (ԳԱԱ) համակարգում (1943 թ.)։
Հայաստանի անկախության նախօրյակին գիտական աշխատողների 

թիվը գերազանցում էր 23 հազ.–ը։ Յուրաքանչյուր 1000 բնակչին բաժին 
ընկնող գիտնականների թվովՀայաստանն առաջնակարգ տեղ էր գրավում 
նախկին ԽՍՀՄ-ում։ Գիտության ամենատարբեր ճյուղերի գծով գիտական 
մշակումներ էին իրականացնում Գիտությունների ակադեմիայի և նախա
րարությունների մի քանի տասնյակ գիտահետազոտական ինստիտուտներ 
և ավելի մեծ թվով բուհական ամբիոններ։

Անկախության առաջին տարիներին սկսված խոր տնտեսական ճգնա
ժամը մեծ հարված հասցրեց նաև գիտությանը։ Փակվեցին մի շարք գի
տական հիմնարկներ, զգալիորեն նվազեց գիտաշխատողների թիվը, 
խիստ կրճատվեցին պետական բյուջեից գիտությանը հատկացվող միջոց
ները, գիտահետազոտական ոլորտում մեծ հեռանկարներ ունեցող շատ 
երիտասարդներ ստիպված հեռացան հայրենիքից։ Այդ ամենով հանդերձ՝ 
հայ գիտության մեծ Ներուժի հիմնական մասը պահպանվել է։
Գիտական կազմակերպություններն ու հիմնարկները, ի տարբերու

թյուն կրթական հիմնարկների, համատարած տեղաբաշխում չունեն։ 
Գրանք առավելապես կենտրոնացած են Երևանում։ Մյուս կենտրոններից 
հիշարժան են Գյումրին, Վանաձորը, Աշտարակը, Բյուրականը։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Գնահատէք սպասարկման ոլորտի տեղը և դերը ՀՀ տնտեսության մեջ։
2. Որոնք են սպասարկման ոլորտի հիմնական ճյուղերը, ինչ խմբերի մեջ են 

դրանք միավորվում։
3. Որոնք են սպասարկման ոլորտի զարգացումն ու տարածքային կազմա

կերպումը պայմանավորող հիմնական գործոնները։
4. Բնութագրեք կրթության և գիտության ճյուղը։ Ինչպես են դրանք տեղա

բաշխված ՀՀ տարածքում։
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ԴԱՍ 49. ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ, ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆԸ, 
ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՃՅՈՒՂԵՐ

Մշակույթը։ Հայերը աշխարհի հնագույն մշակույթ ունեցող ժողովուրդ– 
Նւերից են։ Հոգևոր ոլորտի տարբեր բնագավառներում ունեցած իր ձեռք
բերումներով ու նվա՛ճումներով (երաժշտություն, կերպարվեստ, պոեզիա, 
ճարտարապետություն, գիտություն) հայ ժողովուրդը նկատելի ավանդ ու
նի համաշխարհային մշակույթի մեջ։ Այսօր էլ մշակույթի բազմաթիվ հայ 
գործիչներ, զարգացնելով ազգային ավանդույթները, ամրապնդում են հայ 
ազգային մշակույթի արժանի տեղը համաշխարհային մշակույթի տարբեր 
բնագավառներում։

1990-ականների կեսերից, տնտեսության աշխուժացմանն ու վերա
կառուցմանը զուգընթաց, ւ|երակեՆդանացավ Նաև մշակութային կյան
քը։ Հանրապետությունում ներկայումս գործում է 28 թատրոն, որից 18֊ը՛ 
Երևանում։

Իրենց գործունեությունն են շարունակում նաև շուրջ 104 թանգարան
ներ (որից 67-ը՛ Երևանում), այդ թվում՛ Երևանի պետական պատկերա
սրահը, Պատմության պետական թանգարանը։ Թանգարաններ կան բոլոր 
մարզերում։ Դրանք հիմնականում երկրագիտական բնույթի են։

Ավելի համաչափ են տեղաբաշխված գործող ավելի քան 680 գրադա
րանները։ Հանրապետությունում խոշորագույն են համարվում Ազգային 
գրադարանը, ԳԱԱ֊ի և ԵՊՀ֊փ գրադարանները։ Երևանում և հատկապես 
մարզերում գրադարաններից օգտվողների թիվը զգալիորեն նվազել է։

Առողջապահությունը։ Աշխատողների թվով և նյութական ու ֆինան
սական միջոցների, կատարվող ծախսերի ծավալով առողջապահությու
նը մեր երկրում սպասարկման ոլորտի խոշոր ճյուղերից է։ Այն միավորում 
է բազմապիսի բուժհիմնարկներ, որոնք զբաղվում են քաղաքացիների 
առողջության պահպանման ու վերականգնման, հիվանդությունների կան
խարգելման ու բուժման հարցերով։

Առողջապահության դերը մեծ է Նաև բնակչության վերարտադրու
թյան, ծննդաբերության սպա
սարկման և աշխատանքային 
ռեսուրսների աշխատունակու
թյան պահպանման գործում։

Ներկայումս ՀՀ-ում հիվան
դանոցային մահճակալների թի
վը գերազանցում է 12 հազարը, 
բժիշկների թիվը շուրջ 13,4 հա
զար է։
Առողջապահական հիմ

նարկների խիտ ցանց ունի 
Երևանը, որտեղ 10000 բնակ
չին բաժին ընկնող բժիշկների և

Այ. Սպենդիարյանի ւսնվ. օպերայի և բալեւրի 
պեւրական թաւրրոնի շենքը
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մահճակալների թիվը միջին հաշվով 3-4 անգամ գերազանցում է մարզերի 
համապատասխան ցուցանիշները։

Երևանը առանձնանում է ոչ միայն բժիշկների և հիվանդանոցային 
մահճակալների համեմատաբար լավ ապահովվածությամբ, այլև առողջա
պահական ծառայությունների բազմազանությամբ և սպասարկման բարձր 
որակով։ Մի շարք հայտնի մասնագիտացված հիվանդանոցներից օգտ
վում են նաև ՀՀ մարզերի բնակիչներ և նույնիսկ արտասահմանցիներ։

Առևտուրը։ Առևտրի զարգացման մակարդակը ցույց տվող հիմնական 
ցուցանիշն ապրանքաշրջանառության, այսինքն՛ գնվող ու վաճառվող 
ապրանքների ծավալն է՝ ւսրժեքային արտահայտությամբ։
Մանրածախ (անմիջական սպառման կամ տնային տնտեսությունների 

համար) առևտրի ապրանքաշրջանառության շուրջ 4/5-Ն իրականացվում է 
խանութներում և սպառողական ապրանքների շուկաներում։

Վերջին տարիներին առևտրի շրջանառության կառուցվածքում նվազել 
է պարենային ապրանքների և աճել է ոչ պարենային ապրանքների բա
ժինը։

Առևտուրն անհամաչափ է տեղաբաշխված ՀՀ տարածքում։ Մանրա
ծախ առևտրի ապրանքաշրջանառության շուրջ 73%-ը բաժին է ընկնում 
Եր ևւսն ին:
Սպասարկման ոլորտի համակարգում աչքի ընկնող դեր ունի բնակչու

թյան կենցաղային սպասարկում կոչվող ճյուղը (կենցաղային ծառայու
թյունների արդիական ձևերը՛ ավտոտեխսպասարկումը, լվացքատները, 
քիմիական մաքրման կետերը, կենցաղային մեքենաների ու սարքերի, 
այդ թվում՝ հեռուստացույցների և հաշվողական տեխնիկայի սպասար
կումը և այլն)։
ժամանակակից պայմաններոււք սպասարկման ոլորտի և ամբողջ տնտե

սության զարգացման կարևոր ցուցանիշ է բանկային գործի և բնակչության 
ֆինանսավարկային սպասարկման մակարդակը։ Մեր երկրռւմ բանկային 
գործի գլխավոր կազմակերպիչը ՀՀ Կենտրոնական պետական բանկն է։ 
Դրան զուգահեռ գործում են մի քանի տասնյակ ոչ պետական (առևտրա
կան կամ ճյուղային) բանկեր, այդ թվում՝ նաև աշխարհում հայտնի մի 
քանի բանկերի բաժանմունքներ։ Դրանք, հիմնականում կենտրոնացած 

լինելով Երևանում, իրենց մաս
նաճյուղերն են ստեղծել հանրա
պետության բոլոր մարզերում և 
տասնյակ քաղաքներում։ Պետա
կան մակարդակով ծրագրված 
է Դիլիջան քաղաքը վերածել 
բանկային կենտրոնի։

ՀՀ Կենտրոնական բանկը
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Սպասարկման ոլորտի արագ զարգացող ճյուղերից են կապն ու 
տեղեկատվությունը։ Վերջին տասնամյակներին «համակարգչային հեղա
փոխության» շնորհիվ տեղեկատվությունը ձեռք է բերել ապրանքի բոլոր 
հատկանիշները, սկսել է գնվել ու վաճառվել։
Տեղեկատվական հատվածի զարգացման շնորհիվ մարդկությունն այժմ 

ապրում է տեղեկատվական քաղաքակրթության պայմաններում։ Մեր 
հանրապետությունը բացառություն չի կազմում։ Ինչպես ամբողջ աշխար
հում, մեզանում Նույնպես կտրուկ աճում է համակարգիչներից, ինչպես 
նաև համացանցից (ինտերնետ) օգտվող մարդկանց թիվը։

Ներկայումս տեղեկատվության հաղորդումն ու փոխանակումն ապա
հովող ճյուղը՝ կապը, դարձել է ՀՀ ամբողջ տնտեսությանը սպասարկող 
հատուկ կարևորության ճյուղ։ Այժմ կապի ծառայության մակարդակը, այդ 
ծառայությունն իրականացնող հիմնարկների թիվը երկրի սոցիալ-տնտե– 
սական զարգացման կարևոր չափանիշ են։ Կապի բաժանմունքները և 
կազմակերպությունները, հեռախոսային կայանները տեղաբաշխված են 
ՀՀ ամբողջ տարածքում։ Վերջին տասնամյակում զգալիորեն պակասել է 
հիմնական հեռախոսային ապարատների քանակը։ Դրա փոխարեն տասն
յակ անգամներով ավելացել է բջջային կապի բաժանորդների և համա
ցանցից օգտվողների թիվը։

ՀՀ-ում տարեցտարի ավելանում է նաև պարբերական տպագրական և 
էլեկտրոնային մամուլի (թերթերի, ամսագրերի) տեսականին և տպաքա
նակը, հեռուստակայանների թվաքանակը։
Կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նորագույն տեսակներն 

ու նորամուծությունները զարգանում են Նախ մայրաքաղաք Արևանում, 
ապա օրինաչափորեն հասնում են Հայաստանի Հանրապետության մնա
ցած մարզերն ու բնակավայրերը։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Բնութագրեք ՀՀ սպասարկման ոլորտի մշակույթի ճյուղը։
2. Բնութագրեք ՀՀ սպասարկման ոլորտի առողջապահության ճյուղը։
3. Որոնք են առևտրի և կենցաղային սպասարկման զարգացման միտումները։
4. Գնահատե՚ք ՀՀ-ում կապի ու տեղեկատվության նորագույն տեսակների ու 

միջոցների ներկա վիճակը և զարգացման մակարդակը։
5. Որոնք են սպասարկման ոլորտի տարբեր ճյուղերի տեղաբաշխման առանձ

նահատկությունները։
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ԴԱՍ 50. ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆԸ

Զբոսաշրջությունը համաշխարհային տնտեսության արագ զարգացող 
ճյուղերից է։

Մեր հանրապետությունում նույնպես զբոսաշրջությունը հայտարար
ված է տնտեսության առաջնահերթ նշանակության ճյուղ և զարգանում 
է բարձր տեմպերով։

Զբոսաշրջությունը տնտեսության այն ճյուղն է, որն ապահովում է բնակ
չության հանգստի կազմակերպումը, աշխատանքից ազատ ժամանակի 
արդյունավետ օգտագործումը, մարդկանց ուժերի և առողջության վե
րականգնումը։

Զբոսաշրջությունը պետական մակարդակով Հայաստանում սկսել է 
զարգանալ խորհրդային տարիներին։ Անկախացման նախօրյակին հան
րապետությունում գործում էին 110 առողջարանային և հանգստի տներ, 
զբոսաշրջային (տուրիստական) 30 հանգրվաններ։ Արտասահմանյան 
զբոսաշրջիկների թիվը 1987 թ. հասավ շուրջ 100 հազ, դրան գումարած 
300 հազ. զբոսաշրջիկ ԽՍՀՄ տարբեր հանրապետություններից։
Հայաստանի Հանրապետության անկախության առաջին տարի

ներին արտասահմանյան զբոսաշրջիկների թիվը կտրուկ նվազեց։ 
ճյուղի վերելքն սկսվեց տնտեսության վերականգնման հետ մեկտեղ։ 
Կատարվեցին մեծածավալ, այդ թվում՛ արտասահմանյան կապիտալ 
ներդրումներ։ Վերակառուցվեցին նախկին խոշոր հյուրանոցնե
րը, կառուցվեցին նոր, արդիական հյուրանոցներ ու զբոսաշրջային 
հանգրվաններ։ Ստեղծվեցին ոչ պետական զբոսաշրջային կազմա
կերպություններ։

ճյուղի զարգացմանը նպաստեց զբոսաշրջային ծառայությունների 
մակարդակի բարձրացումը, ժա
մանակակից ավտոմայրուղինե
րի կառուցումը, զբոսաշրջության 
համար մասնագետ կադրերի 
պատրաստումը։ Դրանց շնորհիվ 
ՀՀ այցելած զբոսաշրջիկների 
թիվը տարեցտարի ավելանում է։

2019 թ. ՀՀ այցելել է մոտ 1,9 
մլն. զբոսաշրջիկ։ Նրանց մեծ մա
սը սփյուռքահայերն են, որոնք այ
ցելում են Ռուսաստանից, ԱՄՆ-ից, 
Ֆրանսիայից, Իրանից և այլ հայա
շատ երկրներից։

Ավելանում է նաև Հայաստանից 
տարբեր երկրներ մեկնող զբոսա
շրջիկների թիվը։ Միայն 2019 թ. ՀՀ– 
ից այլ երկրներ է այցելել ավելի քան
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ժամանակակից հյուրանոց Երևանում

1,8 մլն. զբոսաշրջիկ։ Նրանց մեծ 
մասը մեկնում է հանգստի և ժա
մանցի նպատակով։ ՀՀ-ն զբո– 
սաշրջային կապերի մեջ է աշխար
հի ավելի քան 90 երկրների հետ։

Բացի միջազգային զբոսա
շրջությունից, Հայաստանի Հան
րապետությունում մեծ չափերի է 
հասնում նաև ներքին զբոսաշրջու
թյունը, երբ ՀՀ քաղաքացիներն 
իրենց հանգիստը կազմակերպում 
են հանրապետության Ներսում՛ 
զբոսաշրջության և հանգստի տարբեր կենտրոններում։

Բնակչությունն իր հանգիստը կազմակերպում է կարն ժամանակահատ
վածում՛ 1-2 օրւխյ ընթացքում (որպես կանոն՛ շաբաթ և կիրակի օրերին), 
կամ էլ համեմատաբար երկար ժամանակահատվածում՛ 2-3 շաբաթվա ըն
թացքում։
Կարճաժամկետ և երկարաժամկետ հանգստի տարածքային կազմա

կերպման բնույթը տարբեր է։
Կարճաժամկետ հանգստի կենտրոնները և վայրերը սովորաբար 

գտնվում են Երևանից և այլ քաղաքային կենտրոններից մինչև 1-2-ժամյա 
տրանսպորտային մատչելիության սահմաններում։ Դրանք են Սևանա լճի 
հյուսիսարևմտյան ափերը, Ծաղկաձորը, Գառնի-Գեղարդի հանգստի 
գոտին, Երևանի շուրջը ստեղծված ամառանոցները և այլն։

Ի տարբերություն կարճաժամկետ հանգստի՝ երկարաժամկետ 
հանգստի տարածքային կազմակերպումն ընդգրկում է Նաև Երևանից և 
այլ խոշոր քաղաքային կենտրոններից ավելի հեռու վայրեր (Ջերմուկ, Դի– 
լիջան, Ստեփանավան, Հանքավան, Սևանա լճի արևելյան և հարավային 
ափեր, Վանաձոր, Գորիս և այլն)։

ՀՀ բնական պայմանները բարենպաստ նախադրյալներ են ստեղծում 
զբոսաշրջության զարգացման համար։ Դրանք են լեռնային մաքուր օդը, 
գեղեցիկ անտառային և ալպյան մարգագետնային լանդշաֆտները, խորը 
կիրճերը, լճերն ու ջրամբարները, սառնորակ աղբյուրները և հանքային 
ջրերը, քարանձավները և այլ բնա
կան հուշարձաններ։
Մեծաթիվ զբոսաշրջիկների 

ձգում են Հայաստանի ներկա տա
րածքում պատմական տարբեր ժա– 
մանակաշրջաններոււք կառուցված 
և մասամբ կամ ամբողջովին պահ
պանված բազմաթիվ պատմական, 
ճարտարապետական ու մշակու
թային հուշարձաններ՛ տաճարնե–
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րը, Հանքային համալիրները, եկեղեցիները, ամրոցները, բերդերը, հնա– 
գույն բնակատեղիները։

ՀՀ ողջ տարածքով ցրված այդ տեսարժան վայրերը զբոսաշրջիկներին 
լիարժեք պատկերացում են տալիս Հայաստանի գեղեցիկ ու բազմազան 
բնության և հարուստ ու ինքնատիպ մշակույթի մասին։

Ինչպես գիտեք, մեր հայրենիքում պահպանվել են կրոնական և պատ
մաճարտարապետական բազմաթիվ կոթողներ և հուշարձաններ, որոնք 
վկայում են մեր հայրենիքի հնագույն քաղաքակրթությունների և քրիստո
նեական հարուստ ժառանգության մասին։

Նշեք զբոսաշրջության համար հեւրաքրքիր 
պատմաճարտարապետական հուշարձանները և կոթողները։

Հայաստանի Հանրապետությունում զարգանում են զբոսաշրջության 
տարբեր տեսակներ (ենթաճյուղեր)։ Այսպես՛ հանքային բուժիչ ջրերը, մա
քուր լեռնային օդը, անտառային լանդշաֆտները, Սևանի լողափերը նպաս
տավոր են բուժիչ (առողջարար) զբոսաշրջության զարգացման համար 
(Ջերմուկ, Դիլիջան, Հանքավան, Արզնի և այլն)։

ՀՀ-ոււք զարգանում է նաև էկոլոգիական զբոսաշրջությունը։ Դրա հա
մար գլխավոր օբյեկտներ են ծառայում ազգային պարկերը, արգելոցները, 
բնության տարբեր հուշարձանները՛ ջրվեժները (Շաքիի, Թռչկանի), քա
րանձավները (Սհզրովի), քարե բուրգերը (Գորիս), բուսական բացառիկ 
համակեցությունները, բազալտի «Քարերի սիմֆոնիան» (Գառնի) և այլն։ 
Էկոլոգիական զբոսաշրջությունը նպաստում է երիտասարդների, հատ
կապես դպրոցականների բնապահպանական գիտելիքների հարստաց
մանը։

Դեռևս խորհրդային տարիներից Ծաղկաձորը և Մարմարիկ գետի հո
վիտը հայտնի են մարզական կառույցներով, հանգստյան տներով, դպրո
ցական ճամբարներով, որոնք դեպի իրենց են ձգում ամառային և ձմեռա
յին մարզաձևերի հազարավոր սիրահարների։

Վերջին տարիներին, հաշվի առնելով Ծաղկաձորի՛ հանգստի և հատ
կապես ձմեռային սպորտի համահայկական գլխավոր կենտրոնի բարե

նպաստ տրանսպորտային դիրքը, 
գեղեցիկ անտառային լանդշաֆտ
ների առկայությունը, այստեղ մեծ 
Ներդրումներ կատարվեցին։ Կա
ռուցվեցին ժամանակակից պա
հանջներին համապատասխանող 
նոր հյուրանոցային համալիրներ, 
հանգստյան տներ, մարզահրա
պարակներ, նոր ճոպանուղիներ և 
լեռնադահուկային վազքուղիներ։ 
Դրանք հիմք են տալիս պնդելու, 
որ Ծաղկաձորն աստիճանաբար
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դառնում է միջազգային նշանակության զբոսաշրջության կենտրոն, որ
տեղ նախատեսվում է անցկացնել լեռնադահուկային և այլ մարզաձևերի 
նաև միջազգային մրցումներ։

Զբոսաշրջության զարգացման համար բարենպաստ Նախադրյալներ 
կան Նաև Սյունիքի, Լոռու, Տավուշի, Գեղւսրքունիքի, Վայոց ձո
րի մարզերում։ Այդ նախադրյալների ՛ճիշտ օգտագործումը լրացուցիչ 
խթան կլինի նոր ՜ճանապարհների կառուցման, սպասարկման ոլորտի 
զարգացման, Նոր աշխատատեղերի ստեղծման, բոլոր մարզերի սոցիալ– 
տնտեսական զարգացման համար։ Այդ ուղղությամբ Սյունիքի մարզում 
կատարվել են առաջին քայլերը, կառուցվել է դեպի Տաթևի վանական 
համալիրը տանող՝ աշխարհում ամենաերկարը համարվող «Տաթևեր» 
՜ճոպանուղին։

Նոր հյուրանոցային համալիրների կառուցումը և այլ ծառայություն
ների ստեղծումը Դիլիջան և Ջերմուկ քաղաքներում մեծացնում է դրանց 
զբոսաշրջային Նշանակությունը։

Չնայած ՀՀ ամբողջ տարածքում առկա զբոսաշրջային հսկայական 
ռեսուրսներին՝ մայրաքաղաք Երևանը շարունակոււք է մնալ ՀՀ գլխավոր 
զբոսաշրջային կենտրոնը։
Հայաստանի Հանրապետությունում զբոսաշրջության զարգացման ար

դի տեմպերը և առկա ծրագրերը ցույց են տալիս, որ այն կդառնա տնտե
սության առաջատար ու եկամտաբեր ճյուղերից մեկը։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ւ՝նչ գործոններ են նպաստում միջազգային զբոսաշրջության զարգացմանը 
Հայաստանի Հանրապետությունում։

2. Որոնք են ՀՀ ներքին զբոսաշրջության զարգացման և տարածքային 
կազմակերպման բնորոշ գծերը։

3. Որոնք են Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջության գլխավոր 
կենտրոնները և շրջանները։

4. Նշե՛ք ՀՀ-ում զարգացող զբոսաշրջության գլխավոր ենթաճյուղերը և դրանց 
կենտրոնները։

ԴԱՍ 51. ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ» 
ԲԱԺՆԻ ԿՐԿՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱԼՐԱՐ

1. Նշեք ՀՀ ժամանակակից տնտեսության կառուցվածքի բնորոշ գծերն 
ու գլխավոր բաղադրիչները (ոլորտները)։

2. Թ՜վարկեք տնտեսությունը և նրա ՛ճյուղերը բնութագրելու համար օգ
տագործվող տնտեսական ցուցանիշները և տվեք դրանց համեմատա
կան վերլուծությունը։
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3. Համեմատեք խորհրդային և հետխորհրդային ժամանակաշրջանների 
Հայաստանի արդյունաբերության ճյուղային կառուցւ|ածքները։ Նշեք 
գլխավոր ճյուղերը։

4. Որոնք են անցումային տարիներին արդյունաբերության անկման 
պատճառները։

5. Ինչպիսիք են էլեկտրաէներգիայի զարգացման Նախադրյալները 
ՀՀ-ում։ Քարտեզի վրա ցույց տվեք ՀՀ գլխավոր էլեկտրակայանները՛ 
նշելով դրանց տիպերը։

6. Ինչպիսիք են ՀՀ-ում մետալուրգիայի զարգացման բնական նախա
դրյալները և տնտեսական պայմանները։ Թվարկեք գլխավոր ճյուղերը, 
և քարտեզի վրա ցույց տվեք գլխավոր կենտրոնները։

7. Թվարկեք և բնութագրեք ՀՀ քիմիական արտադրական համալիրները 
և գլխավոր կենտրոնները։

8. Բնութագրեք և գնահատեք մեքենաշինության դերն ու ճյուղային 
կառուցվածքը խորհրդային տարիներին և ներկայումս։

9. ԻՆչպիսին է ՀՀ թեթև արդյունաբերության ճյուղային կառուցվածքը։ 
Ինչ գործոններ են ազդել դրա ձևավորման վրա։

10. Որոնք են արդյունաբերության նորագույն ճյուղերը։ Գնահատեք դրանց 
զարգացման նախադրյալներն ու հեռանկարները ՀՀ-ում։

11. ՀՀՆերկայիս անկախ զարգացման պայմաններում ինչու է անհրաժեշտ 
արդյունաբերության կառուցվածքային բարեփոխումներ կատարել։

12. Որոնք են ՀՀ արդյունաբերական համալիրի հետագա զարգացման 
գլխավոր ուղղություններն ու նախադրյալները։

13. Տվեք ՀՀ գյուղատնտեսության և հողային ֆոնդի ընդհանուր բնութա
գիրը։

14. Բնութագրեք ՀՀ գյուղատնտեսության ճյուղային կառուցվածքը և յու
րաքանչյուր ճյուղի տեղաբաշխումը պայմանավորող գործոնները։

15. Որոնք են ՀՀ ագրոարդյունաբերական համալիրի գլխավոր առանձնա
հատկությունները։

16. Բնութագրեք և գնահատեք ՀՀ տրանսպորտային-աշխարհագրական 
դիրքը։

17. Որոնք են ՀՀ տրանսպորտային ցանցի ձևավորման նախադրյալները 
և բնորոշ գծերը։

18 Որոնք են սպասարկման ոլորտի զարգացումն ու տարածքային կազ
մակերպումը պայմանավորող գլխավոր գործոնները։

19. Որոնք են մշակույթի, առողջապահության, առևտրի, սպասարկման 
ոլորտի մյուս ճյուղերի աշխարհագրական առանձնահատկությունները։

20. Ինչու է զբոսաշրջությունը համարվում ՀՀ տնտեսության զարգացման 
գերակա ճյուղ։ Համեմատեք արդյունաբերության հետ։
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՄԱՐԶԵՐԸ

Դասընթացը մենք սկսեցինք՛ ծանոթանալով մեր երկրի վարչատարած– 
քային կառուցվածքին։ Տեսանք, որ այն բաղկացած է 10 վարչական մարզից 
և ավելի քան 915 քաղաքային ու գյուղական համայնքներից։ Այնուհետև ու
սումնասիրեցինք Հայաստանի Հանրապետության բնական պայմաններն 
ու հարստությունները, ղրանց օգտագործման ու պահպանության վի՜ճակը, 
բնակչության և տնտեսության կառուցվածքն ու տեղաբաշխման առանձ
նահատկությունները։ Իմացանք, որ ՀՀ-ի թե բնությունը, թե բնակչությունը 
և թե տնտեսությունն առանձնանում են իրենց բազմազանությամբ ու 
տարածքային մեծ տարբերություններով։

ՀՀ տարածքային հիմնական միավորները՛ մարզերը, առանձնանում են 
աշխարհագրական դիրքի, բնական պայմանների, բնակչության և տնտե
սության ինքնատիպ գծերով և սերտ փոխկապակցվածությամբ։ Ներկա
յացնենք Հայաստանի Հանրապետության 10 վարչական մարզերից յուրա
քանչյուրի համալիր աշխարհագրական պատկերը։

ԴԱՍ 52. ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ԼՐԱՐՋ
Արագւսծոսւեի մարզի մի քանի հիմնական 

ցուցւսնիշնԵրի մասնաբաժինը Հէ-ում 1%, 2018թ.)

Տարածքը՛ 2756 կմ2
Բնակչությունը՛ 124,7 հազ. բն. 
Կենտրոնը՛ ք. Աշտարակ

1 0Բնակչության թիվ
20Տարածք

51 Արդյունաբերական 

արտսւդրաէւքիծսւկսւլ

4 Լ) Ջյուղւս տնտեսական
արտադրանքի ծա կալ

5 ԸԾաոայությունննրի ծավալ

Սահմանները, աշխարհագրական դիրքը։ Արագածոտնը ՀՀ մարզե
րի շարքում տարածքի մեծությամբ միջին տեղ է գրավում, իսկ բնակչու
թյան թվով գերազանցում է միայն Վայոց ձորի և Տավուշի մարզերին։ Այն 
կազմավորվել է Աշտարակի, Ապարանի, Թւսլինի և Արագածի Նախկին 
վարչական շրջանների միավորումից։
Արագածոտնի մարզն իր անունը ժառանգել է պատմական Այրարատ 

աշխարհի Արա գա ծոտն գավառի անունից։
Մարզի աշխարհագրական դիրքի կարևոր առանձնահատկությունն այն 

է, որ գտնվում է մայրաքաղաք Երևանի և Արագած լեռնագագաթի միջև։
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ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
(ՀՀ մարզերի քարտեզների)

Բնւսկա վայթեր
ԵՐԵՎԱՆ& Սայր աբա րյւսք

Աշտարակ •

Մասշտաբ 1750 000

Ջրանցքներ

Աաթզկենտրոն -֊ Որոտան-Արփա֊Սևան ջրատար

Ապարան • Քաղաք

Օշակ ան • Գյուղ

Սահմաններ 
• * Պետական

• Մարգերի

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ -
® յ

՝\ ,։ 2387Ճ Սպիտակի լ-ցբ
ք

/ 2152\ի–"7 / ե 1,(,է ո
Խհ ւ-ւրօ \ I

^Ալաաէնգ ծ" ր

■։

Ապարանի 
սարավանդ

Ապարանի ջրւհ՝

՚ Արււյգած՜՝
./

X 2)52 V
ՓաՏբի քցք | 

յ*
X՜ 

Ղ“Ն որայէն

I

Բարձրությունն երի սանդղակ մետրերով
է I I 1 —

0-0(1 էէ» 1009 է»0 7000 2»0 3003 3«® 4®0 ր–ք՝Օ|»

4090 է Բարձրության նիշեր

2152 X Լեռնանցքներ (բարձրությունը 
ծովի Օակարուսկից հաշված 
մետրերով)

Հատուկ պահպանվող տարածքների

Հաղորդակցության ուղիներ 
= Միջպետական նշանակու

թյան ճանապարհներ

Հանրապետական նշանա
կության ճանապարհներ

Տեղական նշանակության 
ճանապարհներ

է= Ավտոճանապարհային թու
նելներ

Երկաթուղիներ

-*= Երկաթուղային թունելներ 

էյլ| Վանքեր և եկեղեցիներ

Ւ; Խաչքարեր

> Բերդեր և ամրոցներ

՚՚–

Լփգափսն

քՍՕԱ '

(ք ագլուխ
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ԱրՏ^ածավան |

Կարմրաշեկ

20Հ2 V՝ Կարմրակնի 
սարավանդ

Լքւքյ՚Լր/յՅ
ւԸ–՝ Շամիրամի

՚ սարավանդ

Նոր Ամւսնոս

4–(պվւ

Նիգաւրուն* / 
՝* \ ի– 2

ա Սաղժոսաւ/աճք ի
ՍաղՕոււավւսն»|Ջ > 

\ էկուրական /՜ճ / 
VI» ՚ 

։մ1՛ /> ք ր >*Դ ՀՀ՜" I 
՜ •-*-՝ ֊– Հ," “–՝

ճկան V 
ք\

՚՝^ ԵՐԵ ՎԱՆ

֊֊ՀԼշ՜Տսյո
Աոագա4ուոն /՝֊ձ 7

. *•-* Այժ–
ււ Մեսրոպ Մաշսքպ հ
I քք

Կի սաօղակաձև գոտևորելով Արագած լեռնազանգվածը՛ մարզի տարածքն 
արևմուտքում ձգվում է մինչև Թուրքիայի հետ պետական սահմանը։

■Քարտեզով որոշե՛ք, թե Արագածոտնի մարզը ՀՀ որ մարզե
րին է սահմանակից։ Պարզե՚ք, թե այդ սահմաններն ինչ բնական 

օբյեկտներով են անցնում։

ԱրագածոտՆի տարածքովանցնումեն համապետական (միջպետական) 
նշանակության 3 ավտոճանապարհ՛ Երևան-Աշտարակ-Թալին֊Գյումրի, 
Երևան-Աշտարակ-Ապարան-Սպիտակ և Երևան-Արմավիր-Քարակերտ– 
Գյումրի։ Մարզի տարածքը հատում է նաև ՀՀ գլխավոր երկաթուղին, բայց 
միայն ծայր արևմտյան հատվածով, ուստի մարզի տնտեսական զարգաց
ման վրա էական ազդեցություն չի թողնում։
Բնական պայմանները և ռեսուրսները։ ԱրագածոտՆի մարզը զբա

ղեցնում է Արարատյան դաշտից մինչև Արագածի լեռնագագաթ՝ 950֊ից 
մինչև 4090 մ բացարձակ բարձրությունների միջև ընկած տարածքը։

Մարզի մակերևույթի մեծ մասը ծածկված է տարբեր տիպի ու բնույթի 
երիտասարդ հրաբխային լափռներով։ Այստեղ են գտնւխւմ Թալինի, Կարմ– 
րաշենի, Շամիրամի, Ապարանի սարավանդները, որոնց մակերևույթին 
բնորոշ են խարամային կոները, տուֆային դաշտերը, քարակարկառները։
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ՈրօքօՀ հէէ|)տ7/օհօօ1<տ.հօոօօ.ոօէ/հօօ1<տ/ք1<ճ|)/

Բազմաթիվ են լավային ծածկույթների տակից բխող սառնորակ աղ
բյուրները, որոնցից սնվում են գետակները։ Մարզի ջրային հիմնական 
զարկերակը Քասաղ գետն է՝ Գեղարոտ և Ամբերդ գլխավոր վտակներով։ 
Քասաղի վրա կառուցւէել է Ապարանի ջրամբարը։

Հայտնի է Մաստարայի սելավային գետակը, որը, հաճախ վարարելով, 
մեծ վնաս է հասցնում ցանքատարածություններին։
Արագածի մերձգագաթային սարավանդի վրա գտնվում է Քարի լիճը։ 

Տարածքի մակերևույթի բացարձակ բարձրությունների մեծ տատանումնե
րի շնորհիվ մարզի կլիման նույնպես բազմազան է։ Մեծ են ցածրադիր 
և բարձրադիր մասերի կլիմայական պայմանների տարբերությունները։ 
Եթե տարվա ամենատաք ամսվա՝ հուլիսի միջին ջերմաստիճանը լեռան 
ստորոտում լինում է +24°–ից ոչ պակաս, ապա բարձրլեռնային գոտում չի 
անցնում +6°–ից։

Նույն օրինաչափությամբ էլ լանջերն ի վեր փոխվում է մթնոլորտային 
տեղումների քանակը՛ 400֊ից մինչև 1000 մմ։

Մարզի տարածքի մեծ մասը զբաղեցնում են չոր լեռնատափաստանային 
և լեռնատափաստանային լանդշաֆտները, որտեղ տարածված են շագա
նակագույն հողերն ու սևահողերը։

Արագածոտնի բարձրլեռնային մասերում, լեռնամարգագետնային հողե
րի վրա տարածվում են մերձալպյան և ալպյան մարգագետիններ, որոնք 
հաճախ ընդմիջվում են քարակարկառներով ու լերկ ժայռերով։ Որոշ վայ
րերում հանդիպում են կաղնու ոչ ընդարձակ անտառակներ։
Մարզի տարածքում օգտակար հանածոները բազմազան չեն, բայց 

պաշարները մեծ են։ Դրանք հիմնականում հրաբխածին ապարատե– 
սակներն են. բազմագույն տուֆերը (Աշտարակ, Բյուրական), պեռլիտը 
(Արագածավան), բազալտը, հրաբխային խարամը, որոնք իրենց գոյու
թյամբ պարտական են Արագած լեռան հրաբխային ժայթքումներին և ծա
ռայում են որպես որակյալ շինանյութ։

Մարզը հարուստ է Նաև բարձրորակ խմելու ջրի պաշարներով։
Արագածոտնը ՀՀ-ում

առանձնանում է զբոսաշրջա֊ 
յին-ռեկրեացիոն ռեսուրս
ներով։ Այստեղ շատ են ոչ 
միայն բնական, այլև պատ
մական ու ճարտարապետա
կան հուշարձանները։ Մարզ– 
կենտրոնի հարևանությամբ 
գտնվող Օշակ ան գյուղում է 
գտնվում հայ գրերի ստեղ
ծող սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի 
շիրիմ֊դամբարանը և վրան 
կառուցված եկեղեցին (V դ.)։ Քարի ւիճը Արագածի մերձգագաթային 

սարավանդի վրա
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ՈրօքօՀ հէէբտ։//տԵօօէտ.Եօոտտ.ոտէ/Եօօէտ/քէժբ/

Ամբերդ

Հայտնի են նաև Ամբեըդի ամրոցը (Ճ–Ճ111 դդ.), Աշտարակի կամուրջը 
(XVII դ.), Թալինի քարավանատունը (Ճ111–Ճ17 դդ.), Սաղմոսավանքը (XIII դ.)։

Արագածոտնի մարզում է գտնվում Բյուրականի նշանավոր աստղադի
տարանը։
Հանգստի և ժամանցի կազմակերպման լայն հնարավորություններ կան 

Քասաղի ձորի Աշտարակի հատվածում։
Բնակչությունը և բնակավայրերը։ Արագածոտնի մարզի տարածքը 

Հայաստանի ամենավաղ բնակեցված շրջաններից է։
Բնակչության տարաբնակեցման ներկայիս պատկերը հիմնականում 

ձևավորվել է վերջին հարյուրամյակի ընթացքում, երբ նախկինում եղած 
բնակավայրերի կողքին նոր յուրացված հողերի շրջաններում ստեղծվե
ցին մի շարք նոր բնակավայրեր։
Արագածոտնը ՀՀ ամենագյուղաբնակ մարզն է։ Բնակչության շուրջ 

78%– ն ապրում է գյուղերում։ Բնակավայրերի և բնակչության ճնշող մեծա
մասնությունը կենտրոնացած է 900-1500 մ բացարձակ բարձրություննե
րի համեմատաբար հարթ ու մեղմաթեք տարածքներում, թեև մարզի հյու
սիսային մասում կան զգալի թվով բարձրլեռնային գյուղեր, որոնք իրենց 
մեծությամբ մի քանի անգամ զիջում են ցածրադիր գոտ ու գյուղերին։

Արագածոտնում են հիմնականում կենտրոնացած Հայաստանում բնակ
վող ազգային փոքրամասնություններից եզդիները։ Նրանք բնակվում են 
ինչպես խառը՛ հայերի հետ միասին, այնպես էլ առանձին, մեծամասամբ՛ 
բարձրլեռնային գյուղերում։ Եզդիաբնակ գյուղերի բնակչության հիմնական 
զբաղմունքն արոտային անասնապահությունն է։
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Որօքօ\ հէէբտ։//օԵօօ1<տ.Եօոօօ.ոօէ/Եօօ1<տ/ք1<ճ|)/

Մ՜արզի 3 հազ.֊ից ավելի բնակիչ ունեցող գյուղերն են Օշականը, 
Բյուրականը, Ոսկեվազը, Մրտենին։

Մարզի ամենամեծ բնակավայրը մւսրզկենտրոն Աշտարակ քաղաքն է 
(17 հազ. մարդ)։ Այն ՀՀ գեղատեսիլ բնակավայրերից է։ Տարածվում է 
Արագած լեռան հարավային ստորոտին, Քասաղ գետի կիր՜ճի երկու ափե
րին, ծովի մակարդակից ավելի քան 1100 մ բարձրության վրա։
Քաղաքն ունի բարենպաստ աշխարհագրական դիրք, գտնվում է մայ

րաքաղաքից ընդամենը 20 կմ հեռավորության վրա՛ Երևան-Գյումրի և 
Երևան-Սպիտւսկ֊Վանւսձոր ավտո՛ճանապարհների խաչմերուկում։

Աշտարակը, 1960-ական թվականներից սկսած, զարգացել է որպես 
Երևանի արբանյակ քաղաք։ Մարզային կենտրոն դառնալուց հետո (1995 
թ.) կատարում է նաև մարզի ընդարձակ տարածքի վարչական, տնտեսա
կան, կրթամշակութային կազմակերպիչ կենտրոնի գործառույթ։

Մարզի քաղաքներից են նաև Ապարանը և Թալինը։
Տնտեսությունը։ Արագածոտնի տնտեսության զարգացման վրա ազ

դող գործոններից հարկ է առանձնացնել հատկապես երկուսը՛ բնական 
պայմանների բազմազանությունը՛ կապված վերընթաց լանդշաֆտային 
գոտիականության հետ, և մայրաքաղաքին մոտ լինելը։

Մարզի տնտեսության առաջատար ճյուղը գյուղատնտեսությունն է։ 
Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը զբաղեցնում են 218,2 հազ. հա 
(մարզի տարածքի շուրջ 80%-ը), որից վարելահողերը՝ 54 հազ. հա։

Գյուղատնտեսությունը վերընթաց տարբեր բնական գոտիներում մաս
նագիտացման տարբեր ուղղություններ ունի։ Ստորին գոտուն բնորոշ են 
խաղողագործությունն ու այգեգործությունը, միջին գոտուն՛ հացահա
տիկային տնտեսությունը և անասնապահությունը, իսկ վերին գոտուն՛ 
արոտային անասնապահությունը։

Ոռոգովի հողագործությունն այստեղ լայն տարածում գտավ վերջին 
տասնամյակների ընթացքում, երբ կառուցվեցին Արզնի-Շամիրւսմի և 
Թալինի ջրանցքները, ինչպես Նաև Ապարանի ջրամբարը։
Արհեստական ոռոգումը և քարամաքրումը հնարավորություն տվե

ցին բարձրության ստորին և միջին գոտիներում յուրացնել նախկինում 
անմշակ հազարավոր հեկտար հողատարածություններ (ղռեր)՝ վերածե
լով դրանք այգիների և հացահատիկի, կերային մշակաբույսերի ու բան
ջարեղենի դաշտերի։

Վերին գոտու գյ ուղատն տեսության գլխավոր ուղղությունը՛ արոտային 
անասնապահությունը, զարգանում է ալպյան և մերձալպյան հարուստ 
մարգագետինների բազայի վրա։ Ամռան ամիսներին անասունների 
հոտերի հետ այստեղ է բարձրանում Նաև ցածրադիր գոտիների բնակչու
թյան մի մասը։
Արագածոտնի մարզի արդյունաբերությունը զարգանում է տեղում 

արտադրվող գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակման, ինչպես նաև 
շինանյութերի հանքավայրերի շահագործման հիման վրա։ Մմենազար– 
գացած ճյուղը սննդի արդյունաբերությունն է, որը թողարկում է տարբեր
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տեսակի գինիներ (Աշտարակ), կաթնամթերք (Աշտարակ, Ապարան, Թա
լին) և այլ արտադրատեսակներ։ Թալինում է գտնվում թանկարժեք իրերի 
արտադրության գործարանը։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Քարտեզի օգնությամբ վերլուծեք Արագածոտնի մարզի աշխարհագրական 
դիրքի առանձնահատկությունները։

2. Բնութագրեք և գնահատեք Արագածոտնի մարզի զարգացման բնական 
նախադրյալները։

3. Ինչպիսին է Արագածոտնի մարզի տարաբնակեցման արդի պատկերը, և 
ինչպես է այն ձևավորվել։

4. Որոնք են Արագածոտնի մարզի տնտեսության բնորոշ գծերը։
5. Բացատրեք Արագածոտնի մարզի գյուղատնտեսության մասնագիտացման 

ներքին տարբերությունները։

ԴԱՍ 53. ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ։ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

Արարատի մարզ
Տարածքը՛ 2090 կմ2
Բնակչությունը՛ 256,5 հազ. բնակիչ
Կենտրոնը՝ ք. Արտաշատ

Արմավիրի մարզ
Տարածքը՛ 1242 կմ2
Բնակչությունը՛ 263,9 հազ. բնակիչ
Կենտրոնը՛ ք. Արմավիր

(X, 2018թ.)
14,9

Աբաբատիմսւբզի մի քանի հիմնական 
ցացսէնիշների մասնւսբաժինլյ «–ում

Արմավիրի մարզի մի քանի հիմնական 
ցուցւսնիշների մասնաբսւժինը «4ոմ 

(%, 2018թ.)

Արարատյան գոգավորությունում գտնվող Արարատը և Արմավիրը 
տարածքով ամենափոքր, բայց առավել խիտ բնակեցված մարզերն են։ 
Դրանց համար զարգացման բարենպաստ գործոններ են մերձերևանյան 
և տրանսպորտային բարենպաստ աշխարհագրական դիրքը, տարածքի 
հարթ մակերևույթը, բերրի հողերը և ջերմության առատությունը, ոռոգ
ման հնարավորությունները, ագատ աշխատանքային ռեսուրսների առ
կայությունը, ինչպես նաև ճանապարհների և բնակավայրերի խիտ ցան
ցը։ Ընդհանուր է նաև գյուղատնտեսության մասնագիտացումը (բան
ջարաբոստանային, խաղողագործական և պտղաբուծական ուղղվածու֊
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քիս

թյւսն բուսաբուծություն), որը հիմք է ծառայում պահածոների և գինու– 
կոնյակի արտադրության զարգացման համար։

Տարածքը, սահմանները, աշխարհագրական դիրքը։ Վերը նշված 
ընդհանրություններից բացի, մարզերից յուրաքանչյուրն ունի նաև աշխար
հագրական դիրքի, բնական պայմանների, բնակչության և տնտեսության 
որոշակի յուրահատկություններ։

Արմավիրի մարզը կազմավորվել է էջմիածնի, Արմավիրի և Բաղ– 
րամյանի, իսկ Արարատի մարզը՛ Մասիսի, Արտաշատի և Արարատի 
Նախկին վարչական շրջանների միավորումից։

Արարատի և Արմավիրի մարզերի տարածքները կազմել են պատմա
կան Հայաստանի Այրւսրաւո նահանգի մի մասը։

Երկու մարզերի համար կարևոր հանգամանք է Երևանին անմիջական 
հարևանությունը։ Սրանք տարանցիկ տրանսպորտային-աշխարհագրա– 
կան դիրք են գրավոււք ՀՀ-ի հյուսիսային և հարաւլարևելյան մարզերի միջև 
ավտոմոբիլային և երկաթուղային հաղորդակցության համար։

Քարւրեզի վրա ցո՛ւյց ւրվեք սահմանակից մարզերը և երկրները։

Արմավիրի մարզի Մարգւսրւս գյուղի մոտ՝ Արւսքս գետի վրա կառուց
ված ավտո՜ճանապարհային կամուրջը ՀՀ-ն կապում է Թուրքիայի հետ։
Բնական պայմանները և ռեսուրսները։ Երկու մարզերի տարածքների 

մեծ մասը հարթավայրային է և գտնվում է 800 1000 մ բարձրություննե
րում։ Արարատի մարզի լեռնային մասը զբաղեցնում են Գեղամա լեռնե– 
րի լանջերը և Ուրծի, Դահնակի ու Երանոսի միջին բարձրության լեռները։ 
Վերջիններիս նախալեռներում՛ չորային կլիմայի պայմաններում, հիմնա
կանում ջրամերժ ապարների վրա գոյացել է ռելիեֆի՝ ձեզ հայտնի յուրա
հատուկ տիպ՛ վատահողեր (բեդլանդներ)։ Այստեղ մակերևույթը խիստ
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ԱՐՄԱՎԻՐԻ

Մասշտաբ 1:750000
ԻՀ

(ԱԴՐՈԵՋԱՆ)

մասնատված է, հողաբուսական ծածկույթից համարյա զուրկ։ Հատահո– 
ղերը հողագործության համար պիտանի տարածքներ չեն։
Արարատի մարզում՝ Արաքսի Ազատ ու Վեգի վտակների վերին հոսան

քի շրջանում, առանձին կղզյակներով պահպանվում է անտառը, որը հիմ
նել է հայոց Խոսրով Կոտակ թագավորը IV դարում։ Այդտեղ մեր օրերում 
կազմակերպվել է Խոսրովի պետական արգելոցը։

Երկու մարզերի տարածքում է ձևավորվել Արարատյան արտեզյան 
ավազանը, որտեղ գտնվում է ստորերկրյա ջրերի պաշարն եր ի զգալի մասը։
Արմավիրի մարզի կլիման, հետևապես և հողաբուսական ծածկը գրե

թե նույնությամբ կրկնում են Արարատի մարզի հարթավայրային մասի 
կլիման և հողաբուսական ծածկը։ Կլիման խիստ ցամաքային է։ Մթնոլոր
տային տեղումների տարեկան քանակը չի գերազանցում 300 մմ։ Ամառը 
շոգ է, տևական (4-5 ամիս)։ Հա՜ճախ ջերմաստի՜ճանը բարձրանում է մինչև 
+40°+42°։ Գարունը կարճատև է։

Մարզերի հարթավայրային մասի բնական կիսաանապատային լանդ
շաֆտները խիստ փոփոխված են։ Ներկայումս տիրապետում են մարդա
ծին լանդշաֆտները։ Բնական հողածածկը, որը հումուսով աղքատ գոր– 
շահողերն են, հազարամյակների ընթացքում ոռոգովի հողագործության 
պայմաններում վերածվել է կուլտուր-ոռոգելի հողերի։ Հարթության ցած
րադիր մասերում գոյացել են ՜ճահ՜ճուտներ։ Կան նաև աղուտներ։

Երկու մարզերն այնքան էլ հարուստ չեն օգտակար հանածոներով։
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Արարատի մարզում կան կրաքարի, մարմարի, ֆոսֆորիտների, իսկ Արմա
վիրի մարզում՛ տուֆի, պեռլիտի և կերակրի աղի հանքավայրեր։

Երկու մարզերն էլ աչքի են ընկնում զբոսաշրջային ռեսուրսներով։ Բազ
մաթիվ են պատմական և ՛ճարտարապետական հուշարձանները։ Արմա
վիրի մարզում հայտնաբերված են Մեծւսմորի բրոնզեդարյան մետաղա
ձուլարանը, Վանի թագավորության քաղաք Արգիշտիխինիլիի ավերակ
ները։ Պատմաճարտարապետական մեծագույն արժեք են ներկայացնում 
էջմիածնի վանական կառույցները, Զվարթնոց տաճարի ավերակները։

Բնակչությունը։ Արմավիրի և Արարատի մարզերը բնակչության թվով 
և խտությամբ ՀՀ մարզերի շարքում գրավում են համապատասխանաբար 
առաջին և երկրորդ տեղերը։

Երկու մարզերում էլ գերակշռում է գյուղական բնակչությունը։ Արմավիրի 
մարզի բնակչության 69%-Ն է գյուղաբնակ, իսկ Արարատի մարզում՛ 72%-ը։ 
Երկու մարզերում էլ բնակչությունը տեղաբաշխված է անհավասարաչափ։ 
Արարատի մարզի հարթավայրային մասում են գտնվում գրեթե բոլոր 
բնակավայրերը, այստեղ բնակչության խտությունը շատ բարձր է՛ 300– 
400 մարդ/կմ2։ Դրան հակառակ՛ մարզի լեռնային մասում խորհրդային 
տարիներին տասնյակ գյուղերի վերացման հետևանքովչնչին բնակչություն 
է մնացել։

Արմավիրի մարզում, չնայած ռելիեֆային պայմանների միատարրու
թյանը, բնակչության տեղաբաշխումը հավասարաչափ չէ։ Բնակչության 
ամենամեծ կուտակումը մարզի արևելյան հատվածում է։ Դեպի արևմուտք 
շարժվելիս այն կտրուկ նվազում է։

Աինչև 1970-ական թվականների վերջերն այդ տարբերությունն ավելի 
ակնհայտ էր, և մարզի ամբողջ արևմտյան կեսը գրեթե բնակեցված չէր։ 
Միայն վերջին տասնամյակներին, երբ տարածքը ոռոգվեց և յուրացվեց, 
հիմնադրվեցին նոր բնակավայրեր, բնակչությունն ավելացավ։

Մարզերի հարթավայրային մասի տարաբնակեցման կարևոր առանձ
նահատկությունն այն է, որ գյուղական բնակավայրերի խտությունը մեծ

ՎաւրաՒւողերը Երանոսի լեռներում
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է, հաճախ չի նկատվում, թե որտեղ է վերջանում մի բնակավայրը և 
սկսվում մյուսը։ Բնորոշ են խոշոր գյուղերը։ Արարատի մարզում առավել 
խոշոր գյուղերն են Այնթափը, Արարատը ԼւՆոր Խարբերդը, իսկ Արմավիրի 
մարզում՛ Արգաշատը, Սարդարապատը և Փարաքարը։
Արարատի մարզն ունի չորս քաղաք. Արտաշատը (19,3 հազ. բն.), Արա

րատը (20,4 հազ. բն.), Մասիսը (20,6 հազ. բն.) և Վեգին (11,8 հազ. բն.)։ 
Մարզկենտրոն Արտաշատը գտնվում է Երևան-Գորիս-Ստեփանակերտ 
ավտոխճուղու վրա՝ հայոց պատմական մայրաքաղաք Արտաշատից 10 
կմ հյուսիս-արևելք, որից և ստացել է իր անվանումը։
Արտաշատն ունի բազմաճյուղ արդյունաբերություն։ Նա այդպիսին է 

դարձել վերջին 4-5 տասնամյակների ընթացքում, երբ կառուցվեցին սննդի, 
շինանյութերի և այլ ճյուղերի ձեռնարկություններ։

Արմավիրի մարզն ունի երեք քաղաք՛ Արմավիրը (27,9 հազ. բն.), Վա
ղարշապատը (46,2 հազ. բն.) և Մեծամորը (8,4 հազ. բն.)։

Արմավիրը մարզի ամբողջ տարածքի նկատմամբ կենտրոնական դիրք 
ունի, գտնվում է երկրի երկաթուղային գլխավոր մայրուղու և Եր1ւան–Վա– 
ղարշապատ-Արագած-Գյումրի ավտոճանապարհի վրա։ Քաղաքում կան 
արդյունաբերական խոշոր ձեռնարկություններ, կրթամշակութային, առող
ջապահական և մարզային նշանակության հիմնարկներ։

Տնտեսությունը։ Արարատի և Արմավիրի մարզերը ՀՀ առավել զար
գացած գյուղատնտեսություն ունեցող մարզերից են։ Արմավիրի մարզը 
տալիս է ՀՀ գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի 19,9%-֊ը 
(առաջին տեղը ՀՀ-ում), իսկ Արարատի մարզը՝ 14,0%֊ը։ Տնտեսության հիմ
քը կազմող գյուղատնտեսությունը ձեռք է բերել մերձքաղաքային տնտե
սության ուղղվածություն։

Արարատյան դաշտը՛ խաղողագործության և գինեգործության օրրան 
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Բացատրե՛ք՝ ինչ է մերձքաղաքային տնտեսությունը։

Երկու մարզերում էլ բուսաբուծության համախառն արտադրանքը մի 
քանի անգամ գերազանցում է անասնապահությունը։ Վարելահողերը 
Արմավիրի մարզի տարածքում ավելի մեծ բաժին ունեն (42,4%), քան 
Արարատի մարզում (16,0%)։

Երկու մարզերում էլ գյուղատնտեսության զարգացման գլխավոր 
Նախադրյալն արհեստական ոռոգումն է։ Բուսաբուծությունն ունի բան
ջարաբոստանային և այգեգործական ուղղություն։ Ցանքատարածու
թյունները ոռոգման ջուր ստանում են Հրազդանից և Արաքսից սնվող մայր 
ջրանցքներից, արտեզյան ավազանի տասնյակ ջրհորներից, ինչպես նաև 
հզոր պոմպակայաններից և Ազատի ջրամբարից։ Ոռոգման հետ կապված՛ 
առաջանում են բնապահպանական այնպիսի հիմնւսխնդիրներ, ինչպի
սիք են գյուղատնտեսական հողերի երկրորդային աղակալումը և արտեզ
յան ավազանի աղտոտման վտանգը։

Բանջարանոցային և բոստանային մշակաբույսերի ցանքատարա
ծություններով, բերքատվությամբ և համախառն բերքով Արմավիրի և 
Արարատի մարզերը հաջորդաբար առաջին Լւերկրորդտեղերն են գրավում՝ 
զգալիորեն առաջ անցնելով ՀՀ այլ մարզերից։ Արմավիրի և Արարատի 
մարզերը հաջորդաբար առաջին և երկրորդ տեղն են զբաղեցնում նաև 
խաղողագործության և պտղաբուծության զարգացման մակարդակով՝ 
միասին արտադրելով ՀՀ խաղողի և պտղի համախառն բերքի մեծ մասը։
Արհեստական լճակներում զարգանում է ձկնաբուծությունը։
Երկու մարզերում էլ արդյունաբերության առաջատար ճյուղը տեղա

կան գյուղատնտեսական հումքի՛ խաղողի, պտուղների և բանջարեղենի 
վերամշակման սննդի արդյունաբերության ճյուղերն են։ Գինու-կոնյակի 
և պահածոների արտադրության կենտրոններն են Արտաշատ, Արարատ, 
Մասիս, Արմավիր և Վաղարշապատ քաղաքները։ Գինու-կոնյակի գոր
ծարաններ կան նաև մի շարք գյուղերում։ Գործարանների արտադրանքը 
լայն սպառում ունի Նաև արտասահմանում։
Արարատի մարզի տարածքում շահագործվող կրաքարի բազայի վրա 

Արարատ քաղաքում գործում է ցեմենտի խոշոր գործարան։ Այստեղ է 
գտնվում նաև ոսկու կորզման ՀՀ միակ ֆաբրիկան։

Արմավիրի մարզի Արմավիր և Վաղարշապատ քաղաքներում կառուց
վել են մեքենաշինական, շինանյութերի և այլ ճյուղերի ձեռնարկություն
ներ։

Այդ ամենով հանդերձ՝ ՀՀ արդյունաբերության մեջ Արմավիրի մարզի 
տեղը և դերը որոշող գլխավոր ճյուղը էլեկտրաէներգետիկան է։ Այստեղ 
կառուցված է Հայաստանում և Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում 
միակ ատոմային էլեկտրակայանը։ Դրա կառուցման և սպասարկման հա
մար հիմնվել է Մեծամոր քաղաքը։
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Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Գնւսհւստե՚ք և համեմատե՛ք Արարատի և Արմավիրի մարզերի աշխար
հագրական դիրքերը։

2. Վերլուծե՛ք Արարատի և Արմավիրի մարզերի բնական պայմանները։ ՜Նշե՛ք 
ընդհանուր և տարբերիչ գծերը։

3. Արարատի և Արմավիրի մարզերը տարաբնակեցման ինչ բնորոշ գծեր ունեն։
4. ՜Նշե՛ք Արարատի և Արմավիրի մարզերի գյուղատնտեսության գլխավոր 

ճյուղերը։ Համեմատե՛ք դրանց զարգացման նախադրյալները։
5. Որոնք են Արմավիրի և Արարատի մարզերի արդյունաբերության գլխավոր 

ճյուղերը։ Առանձնացրեք այն արտադրությունները, որոնք հենվում են 
տեղական ռեսուրսների վրա։

ԴԱՍ 54. ԳԵՂԱՐՔՈռՆԻՔԻ Մ՝ԱՐՋ

18,0

Գերլարբւււնիբլ> մարզի մի բանի հիմնական 
ցրւցանի շների մա սեւս բաժինը «–ում 

(%, 20,8թ.)

Տարածքը, սահմանները, աշխարհագրական դիրքը։ Գեղարքունիքը 
կազմավորվել է Գավառի, Մարտունու, Սևանի, Վարդենիսի և ճամբարակի 
Նախկին վարչական շրջանների միավորումից։ Գեղարքունիքի մարզն իր 
տարածքով ամենամեծն է և այնքան է, ինչքան Կոտայքի, Արմավիրի և 
Արարատի մարզերը միասին վերցրած։ Մյուս առանձնահատկությունն այն 
է, որ տարածքի 1/4֊ը ծածկված է Սևանա լ՜ճի ջրով։ Բնակչության թվով 
հանրապետության մարզերի շարքում միջին տեղ է գրավում։

Մարզը զբաղեցնում է պատմական Հայաստանի Սյունիք աշխարհի մի 
մասը՛ հիմնականում Գեղարքունիքի, Սոթքի և Արեգունու գավառները։
Մարզը հյուսիսից սահմանակից է Տավուշի մարզին, արևելքից՛ 

Ադրբեջանին և Արցախին, հարավից՛ Վայոց ճորի, արևմուտքից՛ Կո
տայքի և Արարատի մարզերին։

Մյուս մարզերի համեմատությամբ Գեղարքունիքի տրանսպորտա
յին աշխարհագրական դիրքը պակաս նպաստավոր է, ինչը, ընդհանուր 
առմամբ, փակուղի է հիշեցնում։ Համապետական տարանցիկ նշանա
կության միակ մայրուղին, որը երկրի մայրաքաղաքը կապում է հյուսիս֊ 
արևելքին, հատում է մարզի տարածքի արևմտյան փոքր անկյունը մի
այն։ Մարզից դուրս եկող մյուս՛ ճամբարակ֊Բերդ և Մարտունի֊Եղեգևա– 
ձոր ճանապարհների նշանակությունը փոքր է։ Փակուղային է նաև միակ՛
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Երևան-Սևան-Սոտք երկաթուղին։ Արցախի հյուսիսային մասի հետ կապող 
ավտոճանապարհի կառուցումը մարզի համար կունենա տարանցիկ դեր։
Բնական պայմանները և ռեսուրսները։ Գեղարքունիքի մարզը հիմնա

կանում զբաղեցնում է Սևանա լճի ջրհավաք ավազանը։

Հիշեք ՍևաՆա լճի հիմնական ջրագրական ցուցանիշները, և քար– 
ւրեզի վրա ցույց ւրվեք ջրհավաք ավազանը եզերող լեռները։

Վարդենիսի և Գեղւսմւս լեռներում տասնյակների են հասնում հրաբխա
յին կոները։ Հատկապես դիտարժան են Աժդահակ և Արմաղան հրաբուխ
ները, որոնց ձագարաձև խառնարաններում գոյացել են գեղեցիկ լճակներ։

Արեգունու և Սևանի լեռնաշղթաների՝ դեպի Սևանա լիճն իջնող լանջե
րը զառիթափ են, ամենուրեք հանդիպում են լերկացած տարածություններ։
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Սևան, ժամանցի հաճելի վայր

Բավականին շատ են սելավային հոսքերը, որոնք վտանգավոր են լ՛ճափով 
անցնող ավտոճանապարհի և երկաթգծի համար։
Սևանա լճի մերձակա ամենահարթ տեղամասերը գտնվում են նրա հա

րավարևելյան և հարավային մասերում՛ 1900-2200 մ բարձրությունների 
վրա։ Հայտնի է Մասրիկի դաշտը, որը ծածկված է արգավանդ սևահողե– 
րով։

Կլիման բարեխառն լեռնային է, ձմեռը ցուրտ է, հունվարի միջին 
ջերմաստիճանը՛ –5°–10°։ Ձևավորվում է հաստատուն ձնածածկույթ։ Ամառը 
տաք է (հուլիսին՝ +18օ+20°), գերիշխում են քիչ ամպամած, արևոտ եղանակ
ները։ Սևանա լիճը Նկատելիորեն մեղմացնում է ափամերձ գոտու ձմռան 
սառնամանիքը և ամռան շոգը։

Մթնոլորտային տեղումները շատ չեն. լճի վրա և առափնյա գոտում՛ 
400-450 մմ, բարձրլեռնային գոտում՛ մինչև 1000 մմ։
Սևանա լճի հարակից շրջաններում տարածված են լեռնային տափաս

տանները, իսկ ավելի բարձրադիր գոտում՝ մերձալպյան և ալպյան լանդ
շաֆտները։
Սևանա լճից ազատված առափնյա գոտին այժմ հիմնականում զբա

ղեցված է արհեստական անտառով։ Սևանի և Արեգունու լեռները պատ
մական անցյալում անտառապատ են եղել։ Այժմ տեղ-տեղ պահպանվել են 
խղճուկ գիհուտներ և կաղնուտներ։

Վերջին տարիներին Սևանա լճի մակարդակի ավելի քան երեք մետրով 
բարձրացումը ոչ միայն խնդիրներ է լուծում, այլև առաջացնում է նոր 
բնույթի խնդիրներ՝ կապված շինությունների, լողափերի և անտառների 
առանձին հատվածների՝ ջրով ծածկվելու հետ։
Բազմազան ու հարուստ են մարզի օգտակար հանածոները։ Մեծ ար

ժեք են Ներկայացնում քրոմիտի (Շորժա), ոսկու (Սոթք), բազալտի և այլ 
շինանյութերի պաշարները, հանքային աղբյուրները (Լիճք և այլն)։
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Մ՜արզի և ամբողջ Հայաստանի համար առանձնահատուկ նշանակու
թյուն ունեն Սևանա լճի քաղցրահամ ջրի պաշարները։

Բնակչությունը։ Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանին միացվելուց 
հետո մարզի տարածքում վերաբնակեցվել են զգալի թվով հայեր 
Արևմտյան Հայաստանից, ինչպես նաև ռուս աղանդավորներ (մոլոկան
ներ)։ Ներկայումս Գեղարքունիքի բնակչության ազգային կազմը միա
տարր է։

Բնակավայրերի տեղաբաշխումն անհամաչափ է, հարմարված է լճի 
ափամերձ գոտու գծագրությանը ու ռելիեֆային պայմաններին։ Սևանի 
ավազանի հյուսիսային նեղ՛ լճի ու լեռների միջև սեղմված գոտում ընդա
մենը մի քանի գյուղ կա։ Դրան հակառակ՝ այդ գոտու արևելյան և հատ
կապես հարավային հատվածում գյուղերի թիվը կտրուկ մեծանում է, իսկ 
շատերն էլ լճափից բավական հեռու են գտնվում։

Մարզի 93 գյուղերում ապրում է բնակչության 70%֊ը։ Հարթավայրային 
տարածքներում շատ են խոշոր գյուղերը։ Դրանցից Վարդենիկը, 
Սարուխանը, Ներքին Գետաշենը, Ջոլաքարը, Նորատուսը, Գեղհովիտը, 
Լիճքը, Վերին Գետաշենը ունեն 5 հազ.–ից ավելի բնակչություն։

Մարզի հինգ քաղաքներն էլ եղել են Նախկին վարչական շրջանների 
կենտրոններ՛ Գավառը (18,2 հազ. մարդ), Սևանը (19,0 հազ. մարդ), Մար– 
ւոունին, Վարդենիսը և ճամբարակը։

Մարզկենւորոն Գավառը հիմնադրել են 1830 թ. Արևմտյան Հայաստա
նի Բայազետ քաղաքից վերաբնակեցված հայերը։ Ռուսական կայսրու
թյան ժամանակ քաղաքը կոչվել է Նոր Բայազետ, իսկ խորհրդային իշ
խանության տարիներին վերանվանվել է Կամո։
Գավառը նախախորհրդային Հայաստանի չորս քաղաքներից մեկն էր։ 

Նրա բնակչությունը, գյուղատնտեսությունից բացի, զբաղվում էր արհես
տագործությամբ և առևտրով։ Արդյունաբերությունը թափ առավ խորհրդա
յին տարիներին։ Կառուցվեցին մեքենաշինական, տեքստիլ ու սննդի արդ
յունաբերության գործարաններ, որոնց շնորհիվ Գավառը դարձավ Հայաս
տանի աչքի ընկնող արդյունաբերական կենտրոններից մեկը։ Այստեղ է 
գտնվում Գավառի պետական համալսարանը։

Տնտեսությունը։ Գեղարքունիքի մարզի տնտեսության մեջ առա
ջատարը գյուղատնտեսությունն է, որի արտադրանքի ծավալով ՀՀ 
մարզերի թվում երրորդն է։ 2018 թ. տվել է ՀՀ֊ի գյուղատնտեսական 
համախառն արտադրանքի 13,9%-ը։ Մարզում հավասարաչափ զարգացած 
է գյուղատնտեսության երկու ճյուղերը՝ բուսաբուծությունը և անասնա
պահությունը։
Գյուղատնտեսական հողահանդակների մեծ մասն արոտավայ

րերն ու խոտհարքներն են։ Ընդարձակ են վարելահողերը։ Այսպես՝ 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ընդհանուր մակերեսը 345 
հազ. հա է, որից 1/4-ը վարելահողեր են։

Մարզի գյուղատնտեսության գլխավոր ճյուղերն են հացահատիկա
յին տնտեսությունը, կարտոֆիլագործությունը և անասնապահությու֊
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Սոթքի ոսկու հանքավայրը

նը։ ՀՀ մարզերի թվում առաջինն 
է հացահատիկի և կարտոֆիլի 
ցանքատարածություններով 
և դրանց համախառն բերքով։ 
ՀՀ հացահատիկի շուրջ 1/4-ը և 
կարտոֆիլի գրեթե կեսը արտա
դրվում է Գեղարքունիքի մարզում։ 
Մարզը խոշոր և մանր եղջերավոր 
անասունների գլխաքանակով 
նույն պես առաջինն է։

Մարզի արդյունաբերության 
մասնագիտացումը պայմանա

վորված էր ազատ աշխատանքային ռեսուրսների և գյուղատնտեսական 
հումքի առկայությամբ։ Այդ պատ՛ճառով էլ, սննդի արդյունաբերությունից 
բացի, մի քանի խոշոր գյուղական բնակավայրերում խորհրդային ժամա
նակներում ստեղծվել էին մեքենաշինության և թեթև արդյունաբերության 
աշխատատար արտադրություններ։

Գեղարքունիքի մարզում են գտնվում Սոթքի ոսկու խոշոր հանքավայ
րը, որին բաժին է ընկնում երկրռւմ արդյունահանվող ոսկու հանքաքա
րի մեծ մասը, և Սևան-Հրազդան կասկադի գլխամասային՛ Սևանի ստոր
գետնյա ջրաէլեկտրակայանը։
Սևանա լճի ափամերձ գոտին («Սևան» ազգային պարկը) ՀՀ 

զբոսաշրջության և հանգստի կազմակերպման ամենաակտիվ շրջաններից 
է և ունի զարգացման լայն հեռանկարներ։ Վերջին տարիներին այստեղ 
կառուցվել են հյուրանոցներ և հանգստի այլ օբյեկտներ։

Մարզի տեղն ու դերը Հայաստանի տնտեսության մեջ չի սահմանափակ
վում նրա տարածքում եղած արտադրություններով։ Պակաս կարևոր չէ 
այն հանգամանքը, որ մարզում գտնվող Սևանա լճի ջրային պաշարներն 
օգտագործվում են մյուս մարզերի հազարավոր հեկտար հողերը ոռոգե
լու, Հրագդան գետի վրա կառուցված մյուս ջրէկ-ներն աշխատեցնելու և 
ամբողջ երկրին էլեկտրաէներգիա մատակարարելու համար։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Վերլուծե՛ք և գնա հատեք Գեղարքունիքի մարզի տարածքը և աշխար
հագրական դիրքը։

2. Գնահատե՚ք Սևանա լճի ևնրա ջրային պաշարների նշանակությունը Գեղար– 
քունիքի մարզի և ամբողջ հանրապետության համար։

3. Վերլուծե՛ք մարզի բնակչության տեղաբաշխման բնորոշ գծերը։
4. Բնութագրեք մարզի տնտեսությունը։
5. Քարտեզի օգնությամբ անցկւսցրե՚ք զբոսաշրջային երթուղի Սևանա լճի 

ափամերձ բնակավայրերով և պատմամշակութային հուշարձաններով։
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ԴԱՍ 55. ԼՈՌՈՒ ՄԱՐՋ

Տարածքը՛ 3799 կմ2
Բնակչությունը՛ 313,2 հազ. բնակիչ
Կենտրոնը՛ ք. Վանաձոր

12,8

2 3 4 5

Տարածքը, սահմանները, աշխարհագրական գիրքը։ Լոռու մարզը 
տարածքի մեծությամբ հանրապետությունում երրորդն է, իսկ բնակչու
թյան թվով՛ հինգերորդը։ Մարզը կազմավորվել է Գուգարքի, Թումանյանի, 
Սպիտակի, Ստեփանավանի և Տաշիրի Նախկին վարչական շրջանների 
միավորումից։

Լոռին ունի համեմատաբար նպաստավոր աշխարհագրական դիրք։ 
Տարածքի կենտրոնական մասով անցնում է Հայաստանի գլխավոր եր
կաթուղին։ Դրա միջոցով հյուսիսային ուղղությամբ մարզը ելք ունի դեպի 
ՎրաստւսՆ և Նրա սևծովյան նավահանգիստները, իսկ արևմտյան ուղղու
թյամբ՛ Գյումրու միջով դեպի Թ՜ուրքիա, ինչպես նաև դեպի մայրաքաղաք 
Երևան։ Բացի այդ, մարզը բարեկարգ ավտոճանապարհներով կապվում է 
հարևան բոլոր մարզերի ու Վրւսստւսնի հետ։

Լոռու մարզի տարածքը զբաղեցնում է պատմական Հայաստանի Գա
զարք նահանգի արևելյան կեսը։
Բնական պայմանները և ռեսուրսները։ Լոռու մարզն ընդգրկում է Դե– 

բեդ գետի ավազանն ամբողջությամբ։ Այն ունի ցայտուն արտահայտված 
բնական սահմաններ։

Թվարկեք և քարւրեզի վրա ցո՛ւյց ւրվեք սահմանակից երկրները և 
մարզերը, սահմաններումգւրնվող լեռները։

Տարածքի մակերևույթը լեռնային է, ամենաբարձր կետը Թեժ լեռան 
գագաթն (3101 մ) է, ամենացածրը՛ Դեբեդ գետի ստորին հոսանքի շրջա
նում է (մոտ 380 մ)։ Մարզին բնորոշ են ծալքաբեկորավոր լեռները, աստի– 
՜ճանակերպ լանջերը, լավային սարավանդները և անդնդախոր ձորերը։

Մարզի հյուսիսային հատվածում Լոռու գոգավորությունն է, իսկ 
հպրավում՛ Փամբակի։ Դրանք միմյանցից բաժանվում են Բազումի լեռ
նաշղթայով։ Այստեղ է գտնվում Պուշկինի լեռնանցքը, որտեղով անցնում է 
Վանաձոր-Ստեփանաւլան խճուղին։ Այստեղ 1828 թ. էրզրում մեկնող Ալեք
սանդր Պուշկինը հանդիպել է Ալեքսանդր Գրիբոյեդովի դիակը Պարսկաս
տանից Թիֆլիս փոխադրող խմբին։

Լոռու գոգավորությունը մի սարահարթ է, որի արևմտյան տափարակ 
մասում՛ Տաշիրի դաշտում, կան ճահճապատ տեղամասեր։
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Մարզի կլիման համեմատաբար խոնավ է։ Տարեկան տեղումների քա
նակը 500-800 մմ է։ Նախալեռնային մասերում ձմեռը կարճատև է ու մեղմ, 
ամառը՛ տևական ու շոգ։ Միջին բարձրություններում ձմեռը ձնառատ է, 
բայց ոչ խիստ, ամառն արևոտ է, տաք, օդը՛ մաքուր և խաղաղ։

Մարզի գլխավոր գետը Դեբեդն է՛ Ձորագետ, Փամբակ, Մարցագետ 
գլխավոր վտակներով։ Գետերն արագահոս ու ջրառատ են, ունեն էներ
գետիկ և ոռոգիչ նշանակություն։ Մարզը հարուստ է նաև հանքային աղ
բյուրներով։

Լոռու մարզում տիրապետում են լեռնատափաստանային և լեռնաան– 
տառային լանդշաֆտները։ Անտառածածկ է տարածքի մոտ 1/5֊ը։

Լոռին Հայաստանի օգտակար հանածոներով հարուստ մարզերից է։ 
Հայտնի են հատկապես պղնձի ու բազմամետաղների (Ալավերդի, Շամ– 
լուղ, Ախթալա, Թեղուտ), հրակայուն կավերի (Թումանյան), գրանիտի և 
զանազան այլ շինանյութերի հարուստ հանքավայրերը։
Շատ են տարբեր դարերից մեզ հասած պատմաճարտարապետական 

հուշարձանները։ Առանձնապես ուշագրավ են Սանահինի ու Հաղպատի 
եկեղեցական համալիրները (Ճ֊Ճ111 դդ.), Օձունի վանքը (VI դ.), Ախթալայի 
բերդն ու վանքը ( Ճ–Ճ111 դդ.), Լոռի բերդաքաղաքի ավերակները (XI դ.)։
Նշված պատմաճարտարապետական հուշարձանները, ինչպես նաև 

անտառային լայնատարած զանգվածները, բնական տեսարժան վայ
րերն ու հուշարձանները (Թռչկանի ջրվեժը, Դեբեդի կիրճը և այլն),
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մեղմ կլիման բարենպաստ նախադրյալներ են ստեղծում բնակչության 
հանգստի կազմակերպման և զբոսաշրջության զարգացման համար։

Բնակչությունը։ Լոռու մարզը բնակեցված է եղել հնագույն ժամա
նակներից։ Մարզի բնակչության թվի ավելացման համար բարենպաստ 
պայմաններ ստեղծվեցին XIX դարում՛ Ռուսաստանին միացվելուց հետո, 
երբ այստեղ բնակեցվեցին ոչ միայն հայեր, այլև հազարավոր ռուս 
աղանդավորներ (մոլոկաններ)։

Բնակչության, հատկապես քաղաքային բնակչության արագ ա՛ճը եղել է 
խորհրդային տարիներին՝ կապված արդյունաբերության զարգացման հետ։ 
Անկախության տարիներին բնակչության թիվը, ինչպես այլ մարզերում, 
Նվազել է արտագաղթի պատ՛ճառով։ Միայն 2001-2011 թթ. բնակչության 
թիվը Նվազել է 50 հազարով, որն ամենամեծ ցուցանիշն է այլ մարզերի 
համեմատությամբ։

Վերջին տարիներին Լոռու մարզում են գրանցվում ՀՀ-ում բնական ա՛ճի 
ամենացածր ցուցանիշները (մինչև 2%0)։ Ուրբանիզացման մակարդա
կով (59%) երկրորդն է ՀՀ-ում (Սյունիքի մարզից հետո)։ Այստեղ է գտնվում 
բնակչության թվով ՀՀ երրորդ քաղաքը՛ Վանաձորը (78,1 հազ. մարդ)։

Համեմատաբար մեծ բնակչություն ունեն (8-14 հազ. մարդ) Նախկին 
վարչական շրջանների կենտրոնները՛ Ալավերդին, Ստեփանւսվանը, 
Սպիտակը, Տաշիրը։ Մարզի մնացած երեք քաղաքները՛ Թումանյանը, 
Ախթալան ևՇամլուղը, հանքագործական կենտրոններ են՝ բնակչության 
ոչ մեծ թվաքանակով։

Մարզի 122 գյուղերից հայտնիներն են Գուգարքը, Մեծավանը, Օձունը, 
Մարգահովիտը, Ջրաշենը, որոնք ունեն 3 հազ-ից ավելի բնակչություն։

Լոռու մարզն ունի բնակչության տարաբնակեցման յուրահատուկ 
պատկեր։ Բոլոր քաղաքները և գյուղական բնակավայրերի ճնշող մեծա
մասնությունը կենտրոնացված են միջլեռնային գոգավորությունների հա
տակային մասում և Դեբեդ գետի ոչ ընդարձակ հովտում։

Մարզկենտրոնը՛ Վանաձոր քաղաքը, առավել արագ զարգացել է 
խորհրդային տարիներին, երբ դարձավ Հայաստանի երրորդ քաղաքը 
թե՛ բնակչության թվով և թե արդյունաբերական արտադրանքի ու 
սպասարկման ոլորտի ծառայությունների ծավալով։

Տնտեսությունը։ Լոռու մարզը ՀՀ-ի բազմա՚ճյուղ արդյունաբերու
թյուն և գյուղատնտեսություն ունեցող մարզերից է։ Արդյունաբերության 
արտադրանքի ծավալով ՀՀ ի 10 մարզերի մեջ գրավում է 4-րդ տեղը։

Տնտեսության առաջատար ճյուղն արդյունաբերությունն է, որտեղ 
առաջատարը ի սկզբանե եղել է ծանր արդյունաբերությունը։ Այստեղ 
են գտնվում Վանաձորի ջերմաէլեկտրակայանը, Ձորագետի ջրաէլեկտրա
կայանը և Հայաստանի ծանր արդյունաբերության առաջնեկը՛ Ալավերդու 
պղնձաձուլական գործարանը։
Շահագործման է հանձնվել Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հան

քավայրը, թեև դա բնապահպանական լուրջ խնդիր է հարուցել. արդեն 
հատվել են տասնյակ հեկտար անտառներ։
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Դեբեդի հովիւր

Հաղպաւրի վանական համադրը

Լոռու մարզի տնտեսության 
մյուս կարևոր ճյուղը քիմիական 
արդյունաբերությունն է։ Խորհր
դային տարիներին Վանաձորի և 
Ալավերդու ձեռնարկությունները 
թողարկում էին քիմիական պա
րարտանյութեր, քիմիական թե
լեր, ծծմբաթթու և այլ Նյութեր, 
որոնք արտահանում էին այլ 
հանրապետություններ և արտա
սահմանյան երկրներ։ Ներկա
յումս քիմիական գործարաններն 
աշխատում են ընդհատումով և 
հզորության մի մասով։

Մարզի լեռնահանքային, մե
տալուրգի ական և քիմիական 
ձեռնարկությունները մեծ չա
փով աղտոտում են Վանաձոր և 
Ալավերդի քաղաքների օդային 
ավազանները, Փամբակ և Դե֊ 
թեդ գետերն ու հարակից ան
տառային տարածքները։
Նախկինում մարզում ձևավոր

վել էր ն աև մեքենաշինական 
զարգացած ճյուղ, որի ձեռնար
կությունները Վանաձորում,
Սպիտակում և Ստեփանավանում 
արտադրում էին հաստոցներ, 

ավտոմատ սարքեր, վերելակներ և այլն։
Երկրաշարժը մեծ վնաս հասցրեց մարզի ամբողջ արդյունաբերությանը։ 

Դադարեցին արտադրանք տալ շատ այլ գործարաններ ու ֆաբրիկաներ 
ևս։ Այժմ դրանց մի մասը վերականգնվում ու վերագործարկվում է։

Լոռու մարզի բնական պայմանների բազմազանությունը պայմանա
վորել է գյուղատնտեսության ճյուղային կառուցվածքի ու տարած
քային կազմակերպման բազմազանությունը։ Գյուղատնտեսական 
Նշանակության հողերը կազմում են տարածքի 66%-ը, որի մեծ մասը 
կազմում են արոտավայրերը և խոտհարքները։ Մարզի տարբեր մասե
րում, կախված տեղական պայմաններից, գերակշռում են այգեգործությու
նը, հացահատիկային տնտեսությունը և կարտոֆիլի մշակությունը։ Ամ
բողջ մարզի համար բնորոշ է անասնապահության մասնագիտացումը։ 
Անասնաբուծության արտադրանքը մոտ երկու անգամ գերազանցում է 
բուսաբուծության արտադրանքին։ Լոռին վերջին տասնամյակների ըն
թացքում եղել և այժմ էլ մնում է որպես տոհմային տավարաբուծության 
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առաջատար շրջան։ Մարզն աչքի ընկնող տեղ է գրավում կաթի արտա
դրության և պանը այ ո Աղագործության գծով։
Բարենպաստ ՏԱԴ-ը, բազմազան բնական ռեսուրսները, որակյալ աշ

խատանքային ռեսուրսները, խոշոր կազմակերպիչ կենտրոնի առկայու
թյունը նպաստավոր նախադրյալներ են ստեղծում բազմւսճյուղ տնտեսու
թյան, այդ թվում՝ զբոսաշրջության զարգացման ու համաչափ տեղա
բաշխման համար։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Արդյոք Լոռու մարզի աշխարհագրական դիրքընպաստավոր է։ Պատասխանը 
հիմնավորեք։

2. Բնութագրեք և գնահատեք մարզի գլխավոր բնական հարստությունները։
3. Ինչպիսին են մարզի ժողովրդագրական և տարաբնակեցման բնորոշ գծերը։
4. Տվեք մարզի արդյունաբերության ճյուղային կւսռուցվածքի և տեղաբաշխման 

բնութագիրը։
5. Որոնք են մարզի գյուղատնտեսության մասնագիտացման ճյուղերը։ Բնա

կան պայմանների բազմազանությունն ինչպե՞ս է ազդել ղրանց տեղաբաշխ
ման վրա։

6. Ինչի՞ վրա կարող է հենվել մարզի հեռանկարային զարգացումը։

ԴԱՍ 56. ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

Տարածքը՛ 2086 կմ2
Բնակչությունը՛ 250,9 հազ. բնակիչ
Կենտրոնը՛ ք. Հրազդան

12,8

Լոռու մարզի մի քանի հիմնական 

ցոզսյնիշների մսւսնաբաժինը «–ում 
(%, 2018 թ.)

Տարածքը, սահմանները, աշխարհագրական դիրքը։ Կոտայքը կենտ
րոնական դիրք է գրավում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ 
Նա միակ մարզն է, որը որևէ արտասահմանյան պետության հետ սահ
ման չունի։ Կոտայքը միաժամանակ այն չորս մարզերից մեկն է, որոնք 
անմիջապես հարում են մայրաքաղաք Երևանին։

Թվարկեր և քարւրեզի վրա ցո՛ւյց ւրվեք Կուրայքին սահմանակից 
մարզերը և սահմաններով ձգվող լեռները։

Մարզի տարածքը հնում կազմել է Մեծ Հայքի Այրարատ նահանգի մի 
մասը՛ զբաղեցնելով հիմնականում նրա Կոտայք և Նիգ գավառները։

Մարզը կազմավորվել է նախկին երեք վարչական շրջանների՛ Հրազ–
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Մասշտաբ 1750 000

դանի, Աբովյանի և Նաիրիի միավորումից։ Մարզի ներկայիս տրանսպոր
տային֊ աշխարհագրական դիրքի առանձնահատկությունն այն է, որ տա
րածքի կենտրոնական մասով անցնում են հանրապետության հյուսիսը 
հարավին և հարավն արևելքին կապող առանցքային նշանակության ավ
տոմայրուղիները, Երևան-Հրազդան-Իջևան երկաթգիծը։ Դրանց շնորհիվ 
Կոտայքը դարձել է ՀՀ ամենակարևոր տարանցիկ մարզերից մեկը։

Կոտայքն աչքի է ընկնում ռելիեֆի բնական լանդշաֆտների և ռեսուրս
ների մեծ բազմազանությամբ։

Տարածքի արևելյան մասում, որտեղ Գեղամա լեռներն են, լայն տարա
ծում ունեն ռելիեֆի հրաբխային ձևերը՛ հրաբխային կոները, քարացրոն– 
Ները, լավային ընդարձակ ծածկույթներն ու հոսքերը։

Հրաբխային ապարների մեջ ներծծվող ջրերն աղբյուրների տեսքով 
դուրս են գալիս լեռների ստորոտներում, ինչպես նաև Հրազդան և Ազատ 
գետերի կիրճերում։ Հռչակված են Քւսռւսսունւսկնի, Արզնու և Գւսռնու 
աղբյուրները, որոնց սառնորակ ջրերը հատուկ խողովակներով հասցվում 
են նաև մայրաքաղաք Երևան։

Մարզի կենտրոնական հատվածում՛ Հրազդանի երկու ափերին, տա
րածվում են Եղվարդի և Կոտայքի թույլ մասնատված լավային սարա–
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վանդնեըը։ Այստեղ հայտնի են Արայի, Գութանասար և Հատիս լեռնա
գագաթները։

Մարզի հյուսիս ֊արևմուտքում և հարավում համապատասխանաբար 
գտնվում են Ծաղկունյաց և Ողջաբերդի լեռնաշղթաները։

Եղվարդի ու Կոտայքի սարավանդներում կլիման չոր ցամաքային է, 
իսկ մարզի միջին բարձրություններում՛ բարեխառն լեռնային։ Մթնոլոր
տային տեղումների տարեկան քանակը սարավանդներում 400 մմ է, իսկ 
բարձրադիր գոտիներում՝ 800 մմ։

Սարավանդներին բնորոշ են չոր տափաստանային լանդշաֆտները։ 
Ավելի վեր տարածվում են սևահողային տափաստանային, իսկ Ծաղկունյաց 
լեռներում՝ անտառային լանդշաֆտները։ Բարձրադիր լեռնային գոտուն 
բնորոշ են լեռնամարգագետնային լանդշաֆտները։

Կոտայքի մարզի տարածքում կան պատմաճարտարապետական բազ
մաթիվ հուշարձաններ։ Այստեղ են գտնվում Գառնու հեթանոսական տա
ճարը (I դ.), Գեղարդի վիմափոր վանքը (Ճ11–Ճ111 դդ.), Կեչառիսի վանքը 
(Ճ1–ճ1հ դդ.), Բջնիի բերդը (XI դ.) և այլն։

Կոտայքի ընդերքը հարուստ է բազմապիսի օգտակար հանածոներով։ 
Հայտնի են նեֆելինային սիենիտների (Թեժ լեռ), երկաթի (Աբովյան, 
Հրազդան), ոսկու (Մեղրաձոր) և ոչ մետաղային հանածոների (մարմար, 
պեռլիտ և այլն) հանքավայրերը, հանքային աղբյուրները (Բջնի, Արզնի, 
Հանքավան)։

Մարզը հարուստ է ջրային ռեսուրսներով։ Կոտայքի կենտրոնով հոսող 
Հրազդանը և մնացած գետերն ունեն էներգետիկ և ոռոգիչնշանակություն։

Բնակչությունը։ Կոտայքի մարզը բնակչության թվով և միջին 
խտությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում երրորդն է (զիջում է Ար
մավիրի և Արարատի մարզերին), իսկ ուրբանիզացման մակարդակով 
(54%) չորրորդն է (զիջում է Սյունիքի, Լոռու և Շիրակի մարզերին)։

Մարզի ներկայիս բնակչության ձևավորման վրա մեծ ազդեցություն է 
ունեցել բնակչության մեխանիկական աճը։ Առավել մեծ ներհոսք եղել է 
XX դ. 50-ական թվականներից հետո, երբ բուռն զարգացում է ապրել ար
դյունաբերությունը, և աշխատող ուժի 
մեծ կարիք է զգացվել։ Այդ ամենի 
շնորհիվ խորհրդային տարիներին 
արագորեն աճել են Հրազդան (40,4 
հազ. բն.), Աբովյան (44,9 հազ. 
բն.), Չարենցավան (20,5 հազ. բն.), 
Եղվարդ, Նոր Հաճն, Բյուրեղա– 
վան քաղաքները։ Ծաղկաձորը թեև 
բնակչության թվով ամենափոքր 
քաղաքն է, սակայն որպես հանգստի 
և զբոսաշրջության կենտրոն 
առանձնահատուկ տեղ է գրավում 
մարզում և ՀՀ քաղաքների շարքում։
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Ծաղկաձորի ճոպանուղին

Մարզի բնակչության տարաբնա
կեցմանը բնորոշ է այն, որ բնակա
վայրերը մոտ են ընկած Հրազդան 
գետին և դրան զուգահեռ անցնող 
երկաթգծին ու ավտոմայրուղուն։ 
Միայն մարզի ծայր հարավում՛ Եղ
վարդի ու Կոտայքի սարավանդ
ներում է, որ բնակավայրերը հե
ռանում են Հրազդան գետից և տա
րածվում դեպի աջ ու ձախ։ Մարզի 
62 գյուղերից 7֊ն ունեն ավելի քան 
5000 բնակիչ (Գառնի, Նոր Գեղի, 
Քասախ, Զովունի, Մռինջ, Ջրվեժ, 
Պռոշյան)։

Աբովյւսնը ստեղծվել է որպես Երևանի արբանյակ քաղաք և Հայաստա
նի արդյունաբերական բուռն զարգացման տարիներին դեպի իրեն է ձգել 
նոր կառուցվող գործարաններ՝ դրանով իսկ դանդաղեցնելով Երևանի ան
հարկի աճը։

Չարենցավանը հայտնի է որպես մեքենաշինության, Արզնին՛ հանքա
յին ջրերի արտադրության ու առողջարանային, Նոր Հւսճնը՛ թանկար
ժեք քարերի մշակման, Եղվարդը՝ թեթև և սննդի արդյունաբերության, 
Բյուր եղա վանը՛ ապակե տարաների և հախճապակու 
Ծաղկաձորը՛ հանգստի կազմակերպման կենտրոն։

Տնտեսությունը։ Կոտայքը Հայաստանի առավել 
բազմավյուղ տնտեսություն ունեցող մարզերից է, 
նաբերության արտադրանքը ծավալով երեք անգամ 
գյուղատնտեսությանը։ Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալով 
երրորդն է (Սյունիքի և Արարատի մարզերից հետո)։ Մարզը բացառիկ 
դեր ունի հատկապես ԷլեկտրւսԷներգետիկւսյի բնագավառում։ Այստեղ 
են գտնվում Սևան-Հրազդան կասկադի վեց կայաններից երեքը ևՀրազ– 
դանի՛ հանրապետության խոշորագույն ջերմաէլեկտրակայանը։ Այստեղից 
են սկսվում հանրապետության բարձր լարման գլխավոր էլեկտրահա– 
ղորդման գծերը և էլեկտրաէներգիան փոխանցվում է հանրապետության 
տարածքով մեկ։

Կոտայքի մարզն աչքի ընկնող դեր է կատարում նաև հանրապետության 
մեքենաշինության, շինանյութերի (ցեմենտի) արտադրության և սննդի 
արդյունաբերության մեջ։
Մարզի գյուղատնտեսության մասնագիտացումն ընդհանուր առմամբ 

ունի մերձքաղաքային բնույթ։ Ինչով է դա պայմանավորված։ Մի կող
մից՝ Երևան քաղաքի մոտիկությունը, մյուս կողմից՛ քաղաքային բնակ
չության բարձր տոկոսը մարզի ներսում, իսկ ամառվա ամիսներին՛ նաև 
բուժվողների ու հանգստացողների մեծ հոսքն ավելացնում է թարմ մթերք
ների պահանջարկը։ Գյուղատնտեսությունը մարզում ունի կւսթնւսմսւս֊

արտադրության,

զարգացած ու 
որտեղ արդյու– 
գերազանցում է
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ւոու անասնապահական, իսկ ցածրադիր շրջաններում՛ Նաև պտղաբու
ծական ուղղություն։ Մ՜արզը երկրորդն է (զիջում է Արմավիրի մարզին) 
հանրապետությունում ծվի արտադրությամբ, խոզերի գլխաքանակով։

Կոտայքն առանձնանում է նաև իր ռեկրեւսցիոն ռեսուրսներով, որոնց 
օգտագործման շնորհիվ զարգանում է բնակչության հանգստի կազմա
կերպման ՜ճյուղը։ Այստեղ են գտնվում Արզնի և Հանքավան առողջարան
ները (հանքային աղբյուրների մոտ), Մւսրմւսրիկի առողջարանային գո
տին՛ հանգստի ու առողջարանական բազմաթիվ ճամբարներով։ Այստեղ 
է նաև Ծաղկաձորի միջազգային հռչակ ունեցող մարզական համալիրը։
Մարզի կենտրոնական բարենպաստ դիրքը, ջրային և ռեկրեացիոն ռե

սուրսներով ապահովվածությունը, ազատ աշխատուժի առկայությունը, 
էներգետիկ հզորություններն ու առկա տնտեսական Ներուժը և Երևանի 
մոտիկությունը բարենպաստ նախադրյալներ են մարզի հեռանկարային 
զարգացման համար։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Բնութագրեք և գնահատէք Կոտայքի մարզի աշխարհագրական դիրքը։
2. Որոնք են մարզի գլխավոր բնական ռեսուրսները։
3. ՒՂւչ գիտեք մարզի բնակչության մասին։
4. Որոնք են մւսրզի արդյունաբերւսկան զարգւսցմւււնը նպւսստող գործոնները։ 

Քարտեզի վրա ցույց տվեք գլխավոր արդյունաբերական կենտրոնները։
5. Մարզի հեռանկարային զարգացման համար ինչ նպաստավոր բնակւսն և 

սոցիալ-տնտեսական նախադրյալներ կարող եք առանձնացնել։

ԴԱՍ 57. ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐՋ

Տարածքը՛ 2680 կմ2
Բնակչությունը՛ 231,2 հազ. բնակիչ
Կենտրոնը՛ ք. Գյումրի

Շիրակի մարզի մի քանի հիմնական 

ցուցաէփշների մասնա բաժինը «–ում 
2018թ.)

Տարածքը, սահմանները, աշխարհագրական գիրքը։ Շիրակի մարզը 
տարածքի մեծությամբ Հայաստանում միջին տեղ է գրավում, բնակչության 
թվաքւսնակով և խտությամբ չորրորդն է։ Մարզը կազմավորվել է Արթիկի, 
Անիի, Ախուրյանի, Աշոցքի և Ամասիայի նախկին վարչական շրջանների 
միավորումից։
Շիրակը ՀՀ արտաքին սահման ունի մեզ հարևան Թուրքիայի և Վրաս– 

տանի հետ։ Հարավից սահմանակից է Արագածոտնի, արևելքից՛ Լոռու 
մարզին։
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սարահարթ 

\ Ամւսսիա։

Պեմզա շեն V

Սաճրաշր

Ա/սուրյաճի
է1Ա&–

* 3042

Եւ&ախւ

■ Հեռակսւտէսր-է,—/ *՛
,» /• ֊ր֊ր ։ լ– էէրփի 10ի

Լ՝ ք^այ/րՍ ^րկ

լՕ»դ6կ\ "՞^

Հք ք 5 
^ԻսահակյաՕ >4

Հ \\՝ յ7
Մաբւսլիկ»ր **՜ ՚
ք ֊.Հանքին^՝՝---------

ՀՀ վարչական քարտեզի վրա ցո՛ւյց տվեք այն մարզերը, 
որոնք ընդհանուր սահման ունեն երկու պետության հեւր։

Շիրակի աշխարհագրական դիրքի կարևոր կողմերից մեկն այն է, որ 
հյուսիսում սահմանակից է հայաբնակ Ջավախքին։

Շիրակի մարզն իր անունը ստացել է պատմական Հայաստանի Այրւս– 
րւսւո աշխարհի Շիրակ գավառից, որն ավելի ընդարձակ տարածություն 
էր գրավում, քան ներկա մարզը։

Գտնվելով ՀՀ տարածքի ծայր հյուսիս ֊արևմուտքում՛ Շիրակի մարզն 
ունի եզրային դիրք։ Չնայած դրան՝ նրա տարածքով են անցնոււք Հայաս
տանը Վրաստանին կապող գլխավոր երկաթգիծը և ավտոճանապարհը։ 
Նրա միջոցով են միանոււք Հայաստանի և Թուրքիայի երկաթուղային և 
ավտոճանապարհային ցանցերը։ Ընդհատված կապի վերականգնման 
դեպքում կտրուկ կաճի մարզի տարանցիկ նշանակությունը։
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Տեսարան Գյումրի քաղաքից

Բնական պայմանները և ռեսուրսները։ Մարզի տարածքում հյուսիսից 
հարավ առանձնանում են Աշոցքի սարահարթը, Շիրակի գոգավորությու
նը և Արագածի լեռն ալան ջերը։

Շիրակի գոգավորությունը մի ընդարձակ իջվածք է, որի հատակը՛ Շիրա
կի դաշտը (1500-1600 մ), ծածկված է բերրի սևահողերոփ Գոգավորությունը 
հյուսիսից հարավ հատում է Ախուրյանի բավական լայն ու խոր կիրճը։

Մարզի հարավային մասին բնորոշ է Արագածի լավաների գոյացրած 
բլրոտ ու քարքարոտ մակերևույթը։
Մարզի հյուսիս-արևմուտքում Եղնախւսղի, իսկ հյ ուս իսարևե լյան 

եզրում Ջավախքի հրաբխային լեռներն են, որոնց միջև տարածվում է 
Աշոցքի բարձրադիր սարահարթը (1800-2200 մ)։ Այստեդ կան մի շարք 
գոգավորություններ, որոնց մի մասը, ի տարբերություն Շիրակի դաշտի, 
ճահճապատ է։ Այստեդ է գտնվում Արփի լիճ-ջրամբարը։

Երկրակեղևի շարժումները Շիրակում տակավին շարունակվում են։ Այդ 
մասին են վկայում 1926 թ. և 1988 թ. տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժերը։

Մարզում ձմեռը ցուրտ է և ձնառատ, հյուսիսում լինում են սառնա
մանիքներ (–30°֊40օ)։ Աշոցքի սարահարթում՝ Պաղակն բնակավայրում, 
գրանցվել է օդի բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը Հայաստանում՛ 
֊46°։ Ամառը մարզի հարավում շոգ է ու չոր (+22°), իսկ հյուսիսում՛ զով 
(+15°)։

Մթնոլորտային տեղումների տարեկան քանակը Շիրակի դաշտում 500– 
550 մմ է, Աշոցքի սարահարթում ևնրա շրջակա լեռներում՛ 700 մմ։

Մարզի միակ խոշոր գետն Ախուրյանն է, որն սկիզբ է առնում Արփի 
լճից։ Ախուրյանի վտակներից են Գյումրիգետը, Ջաջուռգետը և Մանթաշը, 
որոնք ամռանը համարյա ցամաքում են։

Մարզի տարածքում են գտնվում Ախուրյանի (ՀՀ-ում խոշորագույն), նաև 
Կառնուտի, Մանթաշի, Սառնաղբյուրի, Հոռոմի ջրամբարները։

Շիրակի բնական լանդշաֆտները, ի տարբերություն մյուս մարզերի,
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միատարր են։ Բնական անտառներն ամբողջովին բացակայում են։ Տիրա
պետողը լեռնային տափաստաններն են՛ հումուսով հարուստ սևահողե– 
րով և խոտային բուսականությամբ։ Բարձրադիր գոտում ընդարձակ տա
րածություններ են զբաղեցնում մերձալպյան ու ալպյան ծաղկաշատ մար
գագետինները։

Շիրակի մարզը հարուստ է շինանյութերի՛ տուֆի (Արթիկ), պեմզայի 
(Պեմզաշեն) և բազալտի հանքերով։ Կան Նաև գորշ ածխի ոչ հարուստ 
հանքավայրեր (Ջաջուռ), ոսկու երևակումներ։

Մարզի տարածքում են գտնվում լայն ՛ճանաչում ունեցող ճ ար տւսրւսպե– 
տական հուշարձաններ՛ Վահր ամա բեր դի ուրարտական ամրոցը (Ք.ա. I 
հազարամյակ), Հառի՜ճի և Մարմաշենի վանքերը (Ճ–Ճ111 դդ.), Երերուքի 
եկեղեցին (V դ.) և այլն։ Պետական սահմանից այն կողմ՛ Թ՜ուրքիայի տա
րածքում, ընդամենը մի քանի կիլոմետրի վրա երևում են Բագրատունյաց 
Հայաստանի մայրաքաղաք Անիի ավերակները։

Բնակչությունը։ Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանին միացվելուց 
(1828 թ.) հետո Արևմտյան Հայաստանից վերաբնակեցված հայության 
զգալի մասը հաստատվել է Շիրակում և ավելացրել բնակչության թվաքա– 
նակը։

Բնակչությանը ծանր հարված հասցրեց 1988 թ. երկրաշարժը։ Դրա 
պատճառով հազարավոր մարդիկ զոհվեցին, շատերն արտագաղթեցին։

Բնակչության խտությունն ավելի բարձր է մարզի տարածքի կենտրո
նական մասում՛ Շիրակի դաշտի ավելի հարթ հատվածում, որտեղ շատ են 
վարելահողերը, գյուղերն ավելի խոշոր են։ Այստեղ է Նաև մարզկենտրոն 
Գյումրին։ Նոսր է բնակեցված մարզի հյուսիսը՛ Աշոցքի սարահարթը։

Մարզի բնակչության գրեթե կեսը և քաղաքային բնակչության 4/5֊ից 
ավելին ապրոււք են Գյումրիում։ Մարզի մյուս երկու քաղաքները՛ Արթիկը և 
Մարալիկը, նախկին վարչական շրջանների կենտրոններ են։

Մարզի 127 գյուղերից Ախուրյանը, Ազատանը, Պեմզաշենը, ՓաՆիկը, 
Փոքր Մանթաշը ունեն 3 հազ.–ից ավելի բնակչություն։

Ներկայումս մարզի բնակչության գլխավոր հիմնախնդիրը նրա զբաղ
վածության ապահովումն է։ Այն ընդհանուր է ամբողջ հանրապետության 
համար, բայց Շիրակի մարզում ավելի սուր բնույթ ունի։

Տնտեսությունը։ Մինչև 1988 թ. Սպիտակի երկրաշարժը Շիրակի 
մարզն իր զարգացման մակարդակով և տնտեսական ներուժով երկրում 
գրավում էր երկրորդ տեղը՛ զիջելով միայն Երևան քաղաքին։ Վերջին 
երկու տասնամյակներին մարզի տնտեսությունն ավելի խորն անկում է 
ապրել, քան այլ մարզերը։ Դրա պատճառն այն է, որ ընդհանուր տնտե
սական ճգնաժամից բացի, Շիրակում ավելի կործանիչ էին երկրաշարժի 
տնտեսական հետևանքները։

Երկրաշարժի հետևանքների լիակատար վերացումը պահանջում է տե
ղական բնակչության և մեր երիտասարդ պետության ուժերի գերագույն 
լարում։ Ընդունվել և իրականացվում է երկրաշարժի հետևանքների վե
րացման կառավարական ծրագիր։
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ճիշտ է՛ դանդաղորեն, բայց հաստատուն կերպով վերա
կանգնվում են Շիրակի մարզի տնտեսության ենթակաոուց
վածքները և արտադրական հզորությունները։ Նպատակ է 
դրված առաջիկա մի քանի տարում վերականգնել Շիրակի 
մարզի երբեմնի տեղը հանրապետության մարզերի շարքում։ 
ԼՈսրզկենտրոնում կառուցվում է ՀՀ-ում առաջին ւոեխնոպար– 
կը։ Գյումրին ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք հռչակելով՝ 
լայն հնարավորություններ են առաջանում զբոսաշրջության 
զարգացման համար։

Հայաստանի միասնական տնտեսական համալիրում խորհրդային 
տարիներին Շիրակն առանձնանում էր առաջին հերթին թեթև արդյունա
բերության, մեքենաշինության և սննդի արդյունաբերության ՛ճյուղերով։

Արդյունաբերության համախառն արտադրանքի գրեթե կեսը բա
ժին էր ընկնում թեթև արդյունաբերությանը։ Հայաստանի չափանիշ
ներով խոշորագույն ձեռնարկություններ էին Գյումրու տեքստիլ կոմ
բինատը (հիմնովին ավերվել էր և այժմ մասամբ վերականգնվում է), 
Սնյրալիկի բամբակ ամանվածք այ ին ֆաբրիկան։

Ներկայումս Շիրակի մարզի արդյունաբերության առաջատար ճյուղը 
դարձել է սննդի արդյունաբերությունը։ Հայտնի է Գյումրու մսի կոմբինատը։

Գյումրու հարևանությամբ՛ Ախուրյան գյուղում, կառուցվել է շաքարի 
խոշոր գործարան։ Այն կխթւսնի նաև շաքարի ճակնդեղի մշակման վերա
կանգնմանը (Շիրակի մարզը մինչև երկրաշարժը հանրապետությունում 
շաքարի ճակնդեղի ամենախոշոր արտադրողն էր)։

Մարզի տնտեսության մեջ կարևոր տեղ է գրավում բնական շինանյու
թերի արդյունահանումը։ Հայտնի է Արթիկի տուֆի արդյունահանման խո– 
շորագույն ձեռնարկությունը։

Ներկայումս ՀՀ տնտեսության մեջ Շիրակը համարվում է նախ և առաջ 
գյուղատնտեսական մասնագիտացում ունեցող մարզ։

Մարզը խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակով, ինչպես նաև 
մսի և կաթի արտադրությամբ զիջում է միայն Գեղարքունիքին։ Անաս
նապահությունը հենվում է բարձրադիր գոտու փարթամ արոտավայրերի 
ու բնական խոտհարքների, ինչպես նաև դաշտավարությունից ստացվող 
անասնակերի վրա։

Մարզի գյուղատնտեսության մյուս առաջատար ճյուղերն են հացա
հատիկի մշակությունը, կարտոֆիլագործությունը։ Վարելահողերը (78 
հազ. հա) զբաղեցնում են մարզի տարածքի մոտ 37%-ը։ Ոռոգովի հողերի 
մեծ մասը գտնւխւմ է Շիրակի դաշտում, որը ոռոգւխւմ է Ախուրյան գետից 
սնվող Շիրակի ջրանցքով։ Շիրակի մարզը հացահատիկի և կարտոֆիլի 
բերքով մարզերի մեջ երկրորդն է (զիջում է Գեղարքունիքի մարզին)։

Մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գերակա ուղղություններն են 
համարվում արդյունաբերության գիտատար և աշխատատար նորագույն

201

98 VՕՈ 138 12.02.2021, 11:49



Որօքօ\ հէէբտ։//տԵօօէտ.Եօոտտ.ոտէ/Եօօէտ/քէժբ/

ճյուղերը, տեղական գյուղատնտեսական հումքի և շինանյութերի 
վերամշակման ճյուղերը, զբոսաշրջությունը։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Թվարկեք և վերլուծե՛ք Շիրակի մարզի աշխարհագրական դիրքի գլխավոր 
ւսռանձնւս հատկությունն երր։

2. Նշեք մարզի բնական պայմանների ներքին տարբերությունները։
3. Ւ՝նչ գիտեք մարզի բնակչության և նրա տարաբնակեցման մասին։
4. Տվեք մարզի տնտեսական զարգացման նախաերկրաշարժային և ներկա 

ժամանակների համեմատական բնութագիրը։
5. Որոնք են մւսրզի տնտեսության զւսրգւսցմւսն Ւփմնախնդիրները։ Ինչւցիսին 

եք տեսնում զարգացման հեռանկարը։

ԴԱՍ 58. ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

Տարածքը՛ 4506 կմ2
Բնակչությունը՛ 137,3 հազ. բնակիչ
Կենտրոնը՛ ք. Կապան

16,7

Սյունիքի մարզի մի քանի հիմնական 
ցացանիշների մսանա բաժինը ՀՀ-ում 

<*, 2018թ.)

Տարածքը, սահմանները, աշխարհագրական դիրքը։ Սյունիքը տա
րածքի մեծությամբ ՀՀ-ում երկրորդն է, իսկ միայն ցամաքային տարածքի 
չափերով՛ առաջինը։
Նախկինում Սյունիք (Սիսական) անունով կոչվել է Մեծ Հայքի իննե

րորդ նահանգը, որի մի հատվածն է միայն ներկայիս Սյունիքի մարզը։ 
Մարզը կազմավորվել է Սիսիանի, Գորիսի, Կապանի և Մեղրու նախկին 
վարչական շրջանների միավորումից։

Յուրահատուկ են մարզի տարածքի ձևը և սահմանների ուրվագիծը։ 
Այն զբաղեցնում է ՀՀ տարածքի ծայր հարավարևելյան հատվածը, որը 
Նախկինում երեք կողմից սեղմված էր Ադրբեջանի, Նախիջևանի Ինքնա
վար Հանրապետության և Իրանի միջև։ Միայն հյուսիսարևմտյան շուրջ 40 
կմ լայնության տարածքով է, որ Սյունիքը միանում է ՀՀ-ի մնացած տա
րածքին (Վայոց ձորի մարզի միջոցով)։ Այժմ Սյունիքն ամբողջ արևելյան 
մասով սահմանակցում է Արցախին։
Նախկինում Սյունիքի տրանսպորտային-աշխարհագրական դիր

քը խիստ անբարենպաստ էր. գլխավոր ճանապարհները, բացառությամբ 
մեկի, որը Նախիջևանը կապում էր Ադրբեջանին, մտնում էին փակուղի։ 
Այժմ Արաքս գետի վրա նոր կամրջի կառուցումով և Իրանի հետ առևտրա
տնտեսական կապերի հաստատումով Սյունիքը խիստ կարևոր տարանցիկ 
նշանակություն է ձեռք բերել։ Սյունիքի տարածքով Պարսից ծոցը և Իրա–
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Դաստակերտ

Սասշտար Խ7Ճ0 000

ՎԱՅՈՑ 
ՁՈՐԻ
ՄԱՐԶ

ս. սսւով^^ա^

Ծսքաէէտպ^ 
ջրւ1/– 

ք Ան^Ե։

I
234Տ։

1/ի ս իան/ւ վ– ցր

Սկ //Թ ✓ . ք •
Խնածսւխ

Հ
Շաղաս/ ջրմբ. 1|ձ

Սիւփան

< Հ I
, ՚ 4. առելոց 

ւՀս^գսււինօւարկ & 4 I 
էՎւսրղսյնիՕՐյւՀ ^Հհ>2՜։

Իչխսյ&պսար չ 
Նորուսն ՜՜^Դորի
–՝<ա Որոս>6սււ1ս1էյր .––Հ^ 

հ (Շասրի ՝"՝~^=
7^ քթէք՛. \ ՛՛Լ

Լ^\ էհ^հայե

նը կապվում են Հայաստանին, Վրաստանին ու Սև ծովին, իսկ արևմուտք– 
արևելք ուղղությամբ Թուրքիան ուՆախիջևանի Հանրապետությունը կարող 
են կապվել Ադրբեջանին ու Կասպից ծովին։ Սյունիքի մարզի տարածքով է 
անցնում ՀՀ֊ն Արցախի հետ կապող հիմնական ավտոմայրուղին։
Բնական պայմանները և ռեսուրսները։ Սյունիքը մեր երկրի ւսմենա– 

լեռնոտ և մակերևույթի բարձրությունների ամենամեծ տարբերություններ 
ունեցող մարզն է. նրա ամենաբարձր (Կապուտջուղ լեռ՛ 3904 մ) և ամենա
ցածր (Մեղրու Հ Հ " ՜՝ 400 մ) կետերի բարձրությունների տարբերու
թյունն անցնում է 3500 մ-ից և ավելին է, քան որևէ այլ մարզում։

^
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Բնության հուշարձան քարե բուրգերը

Մարզի արևմտյան սահմա
նով միջօրեականի ուղղությամբ 
ձգվում է Զանգեզուրի լեռնա
շղթան։ Նրա ջրբաժան գոտին 
ատամնավոր է, ունի անանցա
նելի ժայռոտ կատարներ։ Լեռ
նաշղթայից ՛ճյուղավորվում են 
Բարգուշատի և Մեղրու լեռ
նաբազուկները։

Մարզի հյուսիսում Սյունի
քի (Ղարաբաղի) հրաբխային 
բարձրավանդակն է՝ բազմաթիվ 
կոնաձև բարձրացումներով 
(Մեծ Իշխանասար, Ծղուկ)։ Նրա 

համեմատաբար փոքրաթեք լանջերը ծածկված են լավային դաշտերով ու 
հոսքերով, ընդարձակ «քարային ծովերով»։ Մյստեղ են գտնվում Սիսիանի 
և Գորիսի սարավանդները։
Բարձրավանդակի փեշերին՝ Գորիսին հարող տարածքին, բնորոշ են 

մակերևույթի յուրահատուկ ձևեր՛ «բուրգեր», «սնկեր» և այլ զանազան 
պատկերներ հիշեցնող ֆիզիկական հողմահարության ժայռամնացուկներ։

Մարզի մակերևույթի խիստ մասնատվածությունը և բարձրություն
ների մեծ տարբերություններն առաջ են բերել կլիմայի բացառիկ 
բազմազանություն։

Մւււրզի ցածրադիր մասերում մթնոլորտային տեղումները սա
կավ են՝ տարեկան 260-300 մմ։ Ամառը շոգ է (+25°+26°), ձմեռը՝ մեղմ 
(հունվարի միջին ջերմաստիճանը՝ 0°+1°)։ Կայուն ձնածածկույթ չի 
առաջանում։ Այստեղ կլիման չոր մերձարևադարձային է։

Հակադիր պատկերն է բարձրլեռնային գոտում, որտեղ տեղում
ներն առատ են, և ամառը զով է։ Ձմեռը ցուրտ է ու ձնառատ, հաճա
խակի ձնւսբքերի հետևանքով փւսկվում են լեռնւսնցքները։

Սյունիքի մարզի գետերից նշանավոր են Որոտանը, Ողջին, Մեղրիգե– 
ւոը։

Որոտանի ջրերի մի մասը ջրատար թունելով հասնում է Կեչուտի ջրամ
բար և այստեղից էլ՛ խառնվելով Մրփայի ջրերին՛ Սևանա լի՜ճ։ Մարզի 
բարձրլեռնային գոտում շատ են մանր լճակները (Սև, Ալ, Կապույտ)։

Սյունիքի մարզի հողաբուսական ծածկը նույնպես ենթակա է վերըն
թաց գոտիականությանը։ Անտառային լանդշաֆտները զբաղեցնում են 
մարզի տարածքի մոտ 20%-ը։ Հիմնական ծառատեսակը կաղնին է։

Դաս 18-ի լանդշաֆւրային գարիների քարւրեզով 
որոշե՛ք Սյունիքի մարզում ւրիրապեւրող լանդշաֆւրները։

Ծավ գետի ավազանում ստեղծվել է Շիկահողի արգելոցը, որտեղ 
հայտնի է բնական սոսիների պուրակը (64,2 հա)։
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Սյունիքն օգտակար հանածոներով ՀՀ ամենահարուստ մարզն է։ 
Առանձնապես հայտնի են Կապանի պղնձի, Քաջարանի և Ագարակի 
պղնձամոլիբդենային, Սվարանցի երկաթաքարի, այլ մետաղների (ալ
յումինի հումք, ազնիվ մետաղներ) հարուստ հանքավայրերը։ Բազմապի
սի են բնական շինանյութերը (բազալտ, հրաբխային խարամ, ավազ և այլն)։

Մարզում շատ բազմազան են բնական ու պատմա՜ճարտարապետա
կան հուշարձանները։ Բնական հուշարձաններից են Գորիսի և Խնձո– 
րեսկի «բուրգերն» ու այրերը, Շաքիի ջրվեժը (18 մ), Որոտանի ու Ողջիի 
կիրճերը, «Սատանի կամուրջը» և այլն։ ճարտարապետական գլուխգոր
ծոցներ են Տաթևի վանական համալիրը (IX դ.), Վահանավանքը (X դ.), 
Որոտնաբերդն ու Որոտնավանքը (Ճ–Ճ1 դդ.), Հալիձորի բերդը (XVII– 
XVIII դդ.) և այլն։ Սիսիանից 3,2 կմ դեպի հյուսիս գտնվում է «Զորաց 
քարեր» հուշարձանախումբը, որը հայտնի է Նաև Քարահունչ անունով 
(Ք.ա. III հազարամյակ)։

Բնակչությունը։ Սյունիքի մարզի տարածքը բնակեցված է եղել հնա֊ 
գույն ժամանակներից։ Նոր և նորագույն ժամանակներում (Ռուսաստա
նի և ԽՍՀՄ կազմում) աշխարհագրական աննպաստ դիրքը և ռելիեֆային 
բարդ պայմանները խոչընդոտել են տնտեսության զարգացմանը։ Տեղի է 
ունեցել բնակչության մշտական արտահոսք։ Դա է պատճառը, որ մարզի 
ընդարձակ տարածքում այժմ ապրում է փոքր թվով բնակչություն։ Բնակչու
թյան խտությունը շատ ցածր է, զիջում է բոլոր մարզերին, բացառությամբ 
Վայոց ձորի։

Այդուհանդերձ, կա մի ցուցանիշ, որով Սյունիքի մարզը գրավում է 
առաջին տեղը։ Դա ուրբանիզացման բարձր մակարդակն է՛ 68%։ Դրան 
համապատասխան էլ համեմատաբար շատ են քաղաքները։ Դրանք 7-ն են՝ 
Կապան, Գորիս, Սիսիան, Մեղրի, Քաջաբան, Ագարակ, Դաստակերտ։

Մարզի բոլոր քաղաքները երիտասարդ են։ Դրանք քաղաք են դարձել 
1930-ական թվականներից հետո։ Միայն Գորիսն է, որ քաղաք է եղել դեռևս 
ցարական իշխանության օրոք (1885 թ.)։
Կապանը (42,2 հազ. մարդ), լինելով մարզկենտրոն, միաժամանակ 

արդյունաբերական, կրթական և մշակութային գլխավոր կենտրոնն է։
Մարզի մյուս կարևոր տնտեսական, 

կրթական և մշակութային կենտրոնը 
Գորիսն է (20,4 հազ. մարդ), որը 
մարզի տարածքի նկատմամբ ունի 
բարենպաստ աշխարհագրական 
դիրք։ Սիսիան և Մեղրի քաղաքները 
նախկինում եղել են համանուն վարչա
կան շրջանների կենտրոններ։

Մարզի մյուս քաղաքները հանք
արդյունաբերության կենտրոններ են, 
որոնցից խոշորագույնը Քաջարանն 
է (մոտ 7 հազ. մարդ)։ Անկախության Տաթևի վանական համալիրը
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Ձեռակերւր քարանձավներ Ւսնածախ 
գյուղում

Հանքարդյունաբերության կենւրրոն
Քաջարան քաղաքը

տարիներին, ի տարբերություն 
ՀՀ այլքաղաքների, Քաջարանից 
բնակչության արտահոսք գրեթե 
տեղի չի ունեցել։

Յուրահատուկ պատկեր ունի 
մարզի տարաբնակեցումը, որը 
ճշտորեն կրկնում է տարածքի 
ռելիեֆային առանձնահատկու
թյունները։ Գյուղական բնակա
վայրերը սովորաբար փոքր են 
(մինչև 500 բնակիչ) և տեղա
բաշխված են խիստ անհավասա
րաչափ։ Բնակավայրերի խտու
թյունը մեծ է գետահովիտներում։ 
Մարզի 131 գյուղերից միայն 
Խնձորեսկը, Տեղը, Շինուհայրը 
և Վերիշենը ունեն 2 հազ-ից 
ավելի բնակչություն։ Մարզի մի 
քանի գյուղեր չունեն մշտական 
բնակչություն։

Տնտեսությունը։ Խորհրդային 
տարիներին Սյունիքը դարձել

է Հայաստանի հանքարդյունաբերության գլխավոր շրջանը։ Այժմ Նույն
պես հանքարդյունաբերության գծով Սյունիքի մարզը հանրապետու
թյունում առաջինն է։ Այդ ճյուղի (մոլիբդենի և պղնձի խտանյութի ար
տադրության) խոշոր կենտրոններ են Քաջաբանը, Ագարակը, Կապա
նը։ Ներկայումս մարզը տալիս է ՀՀ արդյունաբերական արտադրանքի 
մոտ 16,7%-ը, և այդ ցուցանիշով զիջում է միայն Երևան քաղաքին։ Ընդ 
որում՝ մարզի արդյունաբերական արտադրանքի 80%-ը բաժին է ընկնում 
հանքարդյունաբերությանը։
Քաջաբանի պղնձամոլիբդենային հանքավայրն աշխարհի խոշորա– 

գույններից է։ Նրա բազայի վրա աշխատող Զանգեզուրի պղնձամոլիբ
դենային կոմբինատը ՀՀ խոշորագույն ձեռնարկություններից է։ Անկա
խության տարիներին կառուցված և Սյունիքի տարածքով անցնող Իրան– 
Հայաստան էլեկտրահաղորդման գծի և գազամուղի շնորհիվ հանրապե
տության վառելիքաէներգետիկ ճյուղում մեծանում է մարզի նշանակու
թյունը։ Այստեղ է գտնվոււք ջրային էլեկտրակայանների Հայաստանում 
երկրորդ՛ Որոտանի կասկադը՝ Սպանդարյանի, Շամբի և Տաթևի ջրէկ– 
ներով։

Մարզի սննդի արդյունաբերությունը հիմնականում ունի տեղական 
Նշանակություն։ Ապրանքային նշանակություն ունեն միայն մրգի պահա
ծոները, գինիները (Մեղրի) և պանիրը (Սիսիան)։

Մարզի զբոսաշրջության զարգացմանը նպաստում է 2010 թ. շահագործ–
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ման հանձնված 5,7 կմ երկարությամբ աշխարհի ամենաերկար՝ «Տաթևեր» 
՛ճոպանուղին (առավելագույն բարձրությունը՛ 380 մ)։ Այն անցնում է 
Որոտան գետի կիրճով և Հալիձոր գյուղից հասնում է Տաթևի վանական 
համալիր։

Սյունիքի մարզի բնական պայմանների բազմազանությունը պայմա
նավորում է նաև գյուղատնտեսության թազմւս՜ճյուղ բնույթը՝ չնայած որ 
տարածքի միայն 68%-ն են գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, 
այն էլ՛ հիմնականում որպես արոտավայրեր։ Վարելահողերը կազմում են 
գյուղատնտեսական հողահանդակների ընդամենը 14%-ը։ Գյուղատնտե
սության զարգացմանը նպաստում են Սիսիանի և Որոտանի ջրանցքները, 
Սպանդարյանի, Տոլորսի և Շամբի ջրամբարները։

Գյուղատնտեսության մասնագիտացման առումովնկատելի տարբերու
թյուն կա մարզի հյուսիսի և հարավի միջև։ Հյուսիսում տիրապետում են 
լեռնային տափաստաններն ու մարգագետինները և դրանց համապատաս
խան էլ՛ հացահատիկային տնտեսությունն ու անասնապահությունը։ Հա
րավի ցածրադիր գոտիների համար ավելի բնորոշ են մերձարևադարձային 
պտղաբուծությունը (նուռ, թուզ և այլն)։

Տարանցիկ աշխարհագրական դիրքը, բնական մեծ և բազմազան հարս
տությունները, որակյալ աշխատուժի առկայությունը, բնական ու պատմա
ճարտարապետական հուշարձանների մեծ քանակը, նոր ճանապարհների 
և ենթակառուցվածքների կառուցումը, ՀՀ֊ի և Իրանի միջև տնտեսական 
կապերի զարգացումը մեծ հեռանկարներ են ստեղծում մարզի տնտեսու
թյան համալիր զարգացման համար։ Միաժամանակ ռազմավարական 
առումով խիստ կարևոր այս մարզի զարգացմանը խոչընդոտում են 
երևանից ունեցած մեծ հեռավորությունը, նոսր բնակեցումը և տնտեսապես 
թույլ յուրացումը, տրանսպորտային կապերի այլընտրանքային միջոցների 
բացակայությունը և խոշոր քաղաքային կենտրոնի բացակայությունը։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ինչն է բնորոշ Սյունիքի մարզի աշխարհագրական դիրքի, մակերևույթի և 
գետային ցանցի համար։

2. Թվարկեք և բնութագրեք մարզի տարածքի վերընթաց լանդշաֆտային 
գոտիները։

3. Բնութագրեք մարզի բնակչության տեղաբաշխումը և տարաբնակեցումը։
4. Որոնք են մարզի տնտեսության առաջատար ճյուղերը, ինչպե՞ս են դրանք 

տեղաբաշխված։
5. Բնութագրեք մարզի հեռանկարային զարգացման բնական և սոցիալ– 

տնտեսւսկան նւսխաղրյալները և խոչընդոտները։
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ԴԱՍ 59. ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ Ս՝ԱՐԶ։ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

Վայոց ձորի մարզ Տավուշի մարզ
Տարածքը՛ 2308 կմ2 Տարածքը՛ 2704 կմ2
Բնակչությունը՛ 48,5 հազ. բնակիչ Բնակչությունը՛ 121,3 հազ. բնակիչ
Կենտրոնը՝ ք. Եղեգնաձոր Կենտրոնը՛ ք. Իջևան

Վայոց ճորի Աարզքւ մի քօւէւիհիմնական Տավոէ;ի մարզ|,մի քանի հիմնական
ցուցանիշերի մասէւաբսւժինը«–ում ցՈ19ա)1հշէւՒրի մաւմայրաժիևո ՀՀ-ւսմ

(%, 2018թ.) 2018թ.)

Վայոց ձորը և Տավուշը բնակչության թվով և տնտեսական ներուժով 
Հայաստանի Հանրապետության ամենափոքր մարզերն են, նաև ունեն 
բնական և սոցիալ-տնտեսական պայմանների ընդհանուր գծեր։

Երկու մարզերին էլ բնորոշ են ծայրամասային աշխարհագրական դիր
քը, լեռնային կտրտված ռելիեֆը, ռեսուրսապահովվածության ցածր մա
կարդակը, տարածքի թույլ բնակեցվածությունը, տրանսպորտային նոսր 
ցանցը, տնտեսության զարգացման ցածր մակարդակը և ագրարային 
բնույթը, գյուղական բնակչության խիստ գերակշռությունը, տնտեսական 
խոշոր կազմակերպիչ կենտրոնի բացակայությունը։ Արդյունաբերության 
և գյուղատնտեսության արտադրանքի ծավալներով հանրապետությունում 
Նրանք գրավում են վերջին երկու տեղերը՛ զգալիորեն զիջելով մյուս մար
զերին։

Այս մարզերն ունեն նաև տարբերիչ գծեր, ընդգծված յուրահատկու
թյուններ։

Վայոց ձորի մարզ։ Տարածքը, սահմանները, աշխարհագրական 
դիրքը։ Վայոց ձորի աշխարհագրական դիրքի համար բնորոշ է այն, որ 
երկու կողմից ունի ներքին և երկու կողմից՝ արտաքին սահմաններ։

Քարտեզի օգնությամբ որոշեք մարզի հարևաններին և տարածքը 
հատող ճանապարհները՝ նշելով դրանց վերջնակետերը։

Նախկինոււք Վայոց ձորի տարածքը մտել է Մեծ Հայքի Սյունիք նահան
գի մեջ՛ կազմելով նրա Վայոց ձոր գավառը։ Ներկայիս Վայոց ձորի մար
զը կազմավորվել է նախկին երկու վարչական շրջանների՛ Եղեգնաձորի և 
Վայքի միավորումից։
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Ագաւոեկ I

Մ՜արզի աշխարհագրական դիրքի համար բնորոշ է այն, որ հարևաննե
րի հետ կապող գլխավոր ճանապարհներն անցնում են դժվարամատչելի 
լեռնանցքներով։

■Քարգւեզի օգնությամբ գւրե՚ք լեռնանցքները։

Բնական պայմանները և ռեսուրսները։ Վայոց ձորն աչքի է ընկնում 
բնական պայմանների մեծ հակադրություններով։ Մակերևույթի բարձ
րությունների տարբերությունն ավելի քան 2500 մ է։ Լեռնալանջերն ամե
նուրեք կտրտված են խոր կիրճերով ու ձորերով։ Մյդ է պատճառը, որ շատ 
տեղանուններ վերջանում են «ձոր» բառով՛ Եղեգնաձոր, Մղավնաձոր, 
Գլաձոր, Մգարակաձոր և այլն։

Մարզի ռելիեֆի կարևոր միավորներից է Արփայի գոգավորությունը, 
որին հարավից եզերում է Վայքի լեռնաշղթան։

Մարզի հյուսիսով ձգվող Վարդենիսի լեռների տակով անցնում է Ար– 
փա-Սևան ջրատար թունելը, որը սկսվում է Մրփա գետի վրա կառուցված 
Կեչուտի ջրամբարից։

Մարզի ցածրադիր գոտում տիրապետում են կիսաանապատային 
և չոր տափաստանային լանդշաֆտները և չորասեր (ֆրիգանոիդ)
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Նորավանք վանական համալիրը

բուսականությունը։ Այդ պատ
ճառով էլ մարզի գլխավոր 
ջրային զարկերակ Արփ այ ի 
և Նրա վտակների երկայնքով 
ձգվող այգիները թողնում են 
օազիսների տպավորություն։

Վայոց ձորըճարտարապետա– 
կան և բնական հուշարձանների 
բացօթյա թանգարան է։ Առանձ
նապես հայտնի են Գնդեվանքը 
(X դ.), Նորավանքը (XII դ.), 
Պռոշաբերդը, Մոզ ավանի 
ավերակները (VIII դ.) և այլն։
Գեղեցիկ բնապատկերներով 

առանձնանում են Արփայի և Եղեգիսի հովիտները։ Բնական հուշարձան
ներից հայտնի են Մոզրովի և Մագիլի քարանձավները։

Բնակչությունը։ Վայոց ձորի մարզը բնակչության թվաքանակով և մի
ջին խտությամբ (21 մարդ/կմ2) ՀՀ մարզերի թվում վերջինն է։ Մարզի բնակ
չության թվի ձևավորման գործում մեծ դեր է խաղացել XIX դարում Պարս
կաստանի Խոյ և Սալմաստ գավառներից հայ բնակչության ներգաղթը։

Մարզի տարաբնակեցման կարևոր առանձնահատկությունն այն է, 
որ այստեղ չկան մեծ քաղաքներ և ոչ էլ գյուղերի խոշոր կուտակումներ։ 
Մարզի երեք քաղաքներն էլ՝ Եղեգնաձորը, Վւսյքը և Ջերմուկ քաղաք– 
առողջարանը, փոքր են։ Մարզի բնակչության մեծ մասը (մոտ 64%) ապ
րում է գյուղերում, որոնցից մի քանիսը մշտական բնակչություն չունեն։ 
Տարածված են փոքր գյուղերը։ Ամենամեծ գյուղը Մալիշկան է (4,5 հազ. 
բնակչությամբ)։

Մւսրզկենւորոն Եղեգնաձորը (7,4 հազ. մարդ) պատմական Սյունիքի 
հնագույն բնակավայրերից է։ Ներկայումս մարզի տնտեսական, կրթական 
և մշակութային գլխավոր կենտրոնն է։

Տնտեսությունը։ Վայոց ձորի տնտեսական հզորությունը մեծ չէ։ Ար
տադրության ընդհանուր ծավալում գերակշռողը գյուղատնտեսությունն 
է, որն ավելի քան երկու անգամ գերազանցում է արդյունաբերական 
արտադրանքի ծավալին։ Գյուղատնտեսական հողահանդակների մեծ 
մասն արոտավայրեր են։ Մշակովի հողատարածքները քիչ են, կազմում են 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ընդամենը 8%-ը և բաղկացած 
են փոքր հողակտորներից։

Մարզի գյուղատնտեսության առաջատար ճյուղն անասնապահությունն 
է, որին բաժին է ընկնում գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի 
ծավալի ավելի քան 2/3-ը։

Վայոց ձորի ցածրադիր գոտու ոռոգելի հողերում զբաղվում են խա
ղողագործությամբ և պտղաբուծությամբ, ցորենի մշակությամբ։ Միջին 
բարձրության և բարձրլեռնային գոտիներում գյուղատնտեսության առա–
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Տեր մուկի Գլաձոր առողջարանը

ջատար ՛ճյուղերն են բրդատու ոչ
խարաբուծությունը և կաթնատու 
անասնապահությունը։

Վայոց ձորը արդյունաբե
րության զարգացման համար 
հումքային նախադրյալներ չու
նի։ Ապագայում արդյունաբե
րության զարգացման գլխավոր 
գործոններ մնում են աշխա
տանքային ռեսուրսները և գյու
ղատնտեսական հումքը (խաղող, 
կաթ, բուրդ և այլն)։

Աարզի ներկայիս արդյունա
բերությունը բաղկացած է պան
րի, գորգերի և շինանյութերի արտադրության փոքր ձեռնարկություննե
րից, որոնք գտնվում են Եղեգնաձոր և Վայք քաղաքներում։ Հայտնի են 
նաև խաղողի գինու արտադրությունը (Գետափ, Արենի) և Ջերմուկի հան
քային ջրերի գործարանը։

Տավուշի մարզ։ Տարածքը, սահմանները, աշխարհագրական դիրքը։ 
Մարզն ունի արտաքին սահմաններ Վրաստանի և Ադրբեջանի, իսկ ՀՀ-ի 
Ներսում՛ Լոռու, Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի հետ։

Խորհրդային տարիներին մարզի տարածքը Հայաստանի համար գլխա
վոր դարպասի դեր էր կատարում, որով Հայաստան մուտք էին գործում 
երկու գլխավոր երկաթուղիները, գլխավոր ավտոմայրուղին և գլխավոր 
գազատար խողովակը։ Այստեղով էր անցնում Հայաստանն Անդրկովկա
սի միասնական էներգահամակարգին կապող էլեկտրահաղորդման բարձր 
լարման գլխավոր գիծը։

Բնորոշ է նաև այն, որ Տաւխւշը մյուս մարզերի հետ իր կապերը գրեթե 
բացառապես իրականացնում է իր հարավային սահմանագծով։ Արևմտյան 
սահմանագծի երկարությամբ, որտեղ դժվարամատչելի Գուգւսրւսց լեռ– 
ներն են, տրանսպորտային հաղորդակցություն չկա։

Նախկինում Տավուշի տարածքի մեծ մասը մտել է Մեծ Հայքի Գուգւսրք 
և Ուտիք նահանգների մեջ։

Տավուշի մարզն իր ներկայիս սահմաններով կազմավորվել է Նոյեմ
բերյանի, Իջևանի, Տավուշի նախկին վարչական շրջանների միավորու
մից։
Բնական պայմանները և ռեսուրսները։ Տավուշի մակերևույթը տիպիկ 

լեռնային է. բաղկացած է տարբեր ուղղության լեռնաշղթաներից և դրանց 
միջև ձգվող լայն ու նեղ գետահովիտներից։
Հարավից դեպի հյուսիս մակերևույթն աստիճանաբար ցածրանում է՛ 

3000 մ բացարձակ բարձրությունից հասնելով 400 մ-ի։
Մարզի հովտային մասերում՛ մասնավորապես Գիլիջւսնի գոգավորու

թյան սահմաններում, լայն տարածում ունեն սողանքները, որոնք մեծ
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Սսւսշ«1սւբ 1:750 000

Պւսռավաբար

Այզէպար

Չինար

«>
Դաւու՛ի • 
«մ/. *

ջևանՀ
Օ»

«քղբ
• Նոյեմբերյան* >. , 

Լ՚*՜Ն Սարգիս |

Բարյավս .. *ԿոբԱ. 
։ –մ՝–

X Սարիզյհէքք^- '

ՄակարավաՇք^ ^Ալւ 

Հ * < 
ձ ^^ասարքւ /ւ

է հ Ենոբավան» ֊ Ժյ

ԿՈՏևՅՔԻ՝՜^֊-* ՝՝Պ՝Հ
Ս՚ԱՐԶ Հ % Ո ւ. Ո |լ Ո Ո Ո լ •

վնաս են պատճառում տնտեսությանը, մանավանդ շենքերին ու ճանա
պարհներին։

Մարզի ընդերքը հարուստ է ոչ մետաղային օգտակար հանածոներով 
(մարմար, բենթոնիտային կավ, ածուխ և այլն)։

Ձմեռը մեղմ է, ամառը՝ շոգ։ Տարեկան տեղումների քանակը հյուսիսում 
450-500 մմ է, հարավում՝ 600-700 մմ։

Գետային ցանցը բավական խիտ է։ Ամենամեծ գետն Աղստևն է, որի 
աչքի ընկնող վտակներն են Գետիկը և Ոսկեպարը։
Միափորի լեռներից սկսվում և գեղատեսիլ հովիտներով դեպի Կուր 

գետն են հոսում Հախում, Վարագաջուր, Խնձորուտ գետերը։ Գետերի վրա 
կառուցված են ջրամբարներ (Տավուշ, Խնձորուտ)։ Լճերից հայտնի է գեղա
տեսիլ Պարզ լիճը։

Տավուշը Հայաստանի ամենաանտառաշատ մարզն է. տարածքի հա
մարյա կեսն անտառապատ է։ Աղստև գետի ավազանում է գտնվում Դիլի– 
ջանի ազգային պարկը։

Տավուշում բազմաթիվ են բնական հուշարձանները՛ կիրճերը,
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Սողանքապաւրվարային ծագման Պարզ լիճը

Հաոարծհնի վանքը

քարանձավները, ջրվեժները և 
այլն։ Մարզի գեղատեսիլ բնու
թյան գրկում կան բազմաթիվ 
պատմական հուշարձաններ, 
որոնցից առանձնապես ուշա
գրավ են Գոշավանքը (XII դ.), 
Հւսղւսրծինի վանքը (XII դ.), Մա– 
կարավւսնքը (X դ.), Տավուշ բեր
դը (X դ.) և այլն։

Բնակչությունը։ Տավուշի 
մարզը բնակեցված է եղել հին 
ժամանակներից սկսած։ Բնակ
չության որոշ Ներգաղթ նկատ
վել է XVIII ղարի սկզբին, երբ 
դաշտային Արցախի առանձին 
գավառներից զգալի թվով հայեր 
վերաբնակեցվել են մարզի ստո
րին գոտ ու գյուղերում։

Տավուշի մարզում նույնպես 
բնակչության մեծ մասը (58%) 
ապրում է գյուղերում։ Քաղաք
ները 5-ն են՛ Իջևան, Դիլի– 
ջւսն, Նոյեմբերյան, Այրում, 
Բերդ։ Առավել խոշոր և հայտնի 
գյուղերն են Աչաջուրը, Կողբը, 
Հաղարծինը, Այգեհովիտը,
Գանձաքարը, որոնք ունեն 3 հազ.֊ից ավելի բնակչություն։

Բնակավայրերը մեծամասնությամբ գտնվում են մարզի տարածքի ըն
դամենը 1/Յ֊ը կազմող ստորին սահմանամերձ գոտում՛ մինչև 1000 մ բա
ցարձակ բարձրություններում։ Բացառություն են կազմում Դիլիջան քա
ղաքը և դրան հարող գյուղերի խումբը, որոնք գտնվում են Աղստև գետի 
վերին հոսանքի շրջանում։

Մարզկենտրոն Իջևանը (20,3 հազ. մարդ)։ Մարզի տարածքինկատմամբ 
ունի հարմար ՏԱԴ։ Նրա տնտեսական դերը մեծացել է XIX դարի վերջերին, 
երբ կառուցվել է Ղազախ Իջևւսն-Սևան ֊Երևան ռազմավարական նշանա
կության խ՜ճուղին։

Տավուշի մարզի ամենահին քաղաքը՝ Դիլիջւսնը (17,4 հազ.մարդ), 
առողջարանային գործառույթից բացի, ձեռք է բերում նաև ֆինանսական 
և կրթական գործառույթներ։

Տնտեսությունը։ Տավուշի մարզը ՀՀ վառ արտահայտված գյուղատնտե
սական շրջաններից է։ Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը 
մոտ 1,5 անգամ գերազանցում է արդյունաբերական արտադրանքին։

Ինչն է բնորոշ մարզի գյուղատնտեսությանը։ Նրա առաջատար ճյուղը՝
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ծխախոտագործությունը, վերջին տարիներին կրկին վերելք է ապրում։ 
Աստիճանաբար մարզի գյուղատնտեսության դիմագիծը որոշող ճյուղի 
նախկին համբավը վերականգնում էնւսև պտղաբուծությունը, հատկապես 
դեղձի մշակությունը։ Տաւխւշը խաղողի համախառն բերքով Արմավիրի և 
Արարատի մարզերից հետո երրորդն է։

Տավուշի մարզի անասնապահությունը ևս ունի իր յուրահատկությունը։ 
Այն մարզերի մեջ միակն է, որտեղ գերակշռողը խոզաբուծությունն է, 
որի զարգացման համար դրական Նախադրյալ է անտառային կերի առա
տությունը։

Այն փաստը, որ մարզի տարածքի միջին գոտին զբաղված է համատա
րած անտառներով, ազդել է գյուղատնտեսության տեղաբաշխման վրա։ 
Անտառից ցած գտնվող ստորին խտաբնակ գոտում կենտրոնացված են 
ոռոգովի հողատարածությունները և գրեթե ամբողջ դաշտավարու
թյունն ու այգեգործությունը։ Անտառից վեր, որտեղ մերձալպյան ու ալ
պյան մարգագետինների թագավորությունն է, գյուղատնտեսության մի
ակ ճյուղն արոտային անասնապահությունն է։

Գյուղատնտեսական հումքի մշակման համար ստեղծվել են մրգի պա
հածոների (Այրում, Բերդ), գինու (Իջևան) և պանրի գործարաններ։ ԱՆ– 
տառափայտի բազայի վրա ավելի վաղ Իջևանում ստեղծվել էր փայտա
մշակման կոմբինատ, որը խոշորագույնն է ՀՀ-ում։

Ինչպես Վայոց ձորի, այնպես էլ Տավուշի մարզերի զարգացման հե
ռանկարները կապվում են գյուղատնտեսության, գյուղատնտեսական 
հումքը վերամշակող արտադրությունների, զբոսաշրջության և ծառայու
թյունների ոլորտների զարգացման հետ։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ինչ ընդհանուր գծերով են բնութագրվում Վայոց ձորի և Տավուշի մւււրզերը։
2. Տվեք Վայոց ձորի և Տւսվուշի մարզերի աշխարհագրական դիրքի 

համեմատական բնութւսգիրը։
3. Որոնք են Վայոց ձորի և Տավուշի մարզերի բնակչության տեղաբաշխման և 

տարաբնակեցման առանձնահատկությունները։
4. Ինչ ընդհանուր և տարբերիչ գծերով են բնութագրվում Վայոց ձորի ու 

Տավուշի գյուղատնտեսությունը։
5. Գնահատեք Վայոց ձորի և Տավուշի մարզերի տնտեսակւււն զւււրգացման 

հնարավորություններն ու հեռանկարները։
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ԴԱՍ 60. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Դասի նպատակն է ամփոփել ձեր մարզի (որտեղ գտնվում է ձեր դպրո
ցը) մասին դասագրքում եղած տեղեկությունները և դրանցից առանձնաց
նել գլխավորն ու բնութագրականը։ Աշխատանքը դասարանում չավարտե
լու դեպքում կարելի է շարունակել և ավարտել տանը։

Անհրաժեշտ է.
1. Աշխարհագրության տետրում արտագրել և լրացնել հետևյալ աղյուսակը.

ԱՂՅՈՒՍԱԿ
-----------  մարզի բնության, բնակչության ու տնտեսության 

առանձնահատկությունները բնութագրող գլխավոր ցուցանիշները

1. ՏԱՐԱԾՔԸ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՅՎԱՆՆԵՐԸ
- տարածքը, կմ2
- մարզերի շարքում զբաղեցրած տեղը
- մակերևույթի բացարձակ բարձրությունների տարբերությունը
- գլխավոր լեռները
- գլխավոր լեռնագագաթները
- գլխավոր լեռնանցքները
- օդի ջերմության ցուցանիշները
- մթնոլորտային տեղումների քանակը
- գլխավոր գետերը, լճերը և ջրամբարները
- վերընթաց լանդշաֆտային գոտիները
- բնորոշ վնասաբեր բնական երևույթները
- բնական և պատմաճւսրտւսրապետական գլխավոր հուշարձւսն–

նեըը
2. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԸ
- թվաքանակը, հազ. մարդ
- մարզերի շարքում զբաղեցրած տեղը
- խտությունը, մարդ/կմ2
- ուրբանիզացման մակարդակը, %
- քաղաքները
- տարաբնակեցման առանձնահատկությունները
- հայտնի և խոշոր գյուղերը
3. ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ
- գլխավոր բնական հարստությունները, որոնց վրա հենվում է

մարզի տնտեսական զարգացումը
- տնտեսության կառուցվածքը և զարգացման գլխավոր 

ուղղությունը
- արդյունաբերության առաջատար ճյուղերը
- գլխավոր արդյունաբերական կենտրոնները
- գյուղատնտեսության մասնագիտացման ճյուղերը
- գլխավոր մշակաբույսերը
- գլխավոր ճանապարհները (ըստ տրանսպորտի տեսակների)
- մարզի տնտեսակւսն զարգացման գլխավոր Ւփմնախնդիրները
- տնտեսական կապերը

2. Համառոտ նկարագրեք մարզի ֆիզիկաաշխարհագրական և տնտե– 
սաաշխարհագրական դիրքը, բացատրեք դրա բնորոշ գծերը։
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ԴԱՍ 61. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ։ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԸ

Նախորդ դասընթացներից դուք գիտեք, թե ինչ է աշխատանքի աշխար
հագրական (տարածքային) բաժանումը։

Յուրաքանչյուր երկիր աշխատանքի միջազգային բաժանմանը մաս
նակցում է այն արտադրանքով, որի գծով մասնագիտացել է։ Միաժա
մանակ ներմուծում է այն արտադրանքը, որի կարիքն ունի, բայց տեդում 
բավարար պայմաններ չկան դրա թողարկումը կազմակերպելու համար։

Ինչպես ամեն մի երկրի, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության 
տնտեսական զարգացումը միաժամանակ դրա մասնագիտացման խո
րացումն է։ Այսինքն՛ ավելի ուավելի շատ արտադրատեսակներովուդրանց 
ավելի մեծ քանակով է երկիրը մասնակցում աշխատանքի միջազգային 
աշխարհագրական բաժանմանը։
Նախկինում Հայաստանի մասնակցությունն աշխատանքի աշխարհա

գրական բաժանմանը հիմնականում տեղի էր ունենում Խորհրդային Միու
թյան սահմանների ներսում։ Մինչդեռ շատ թույլ էր նրա մասնակցությունն 
աշխատանքի միջազգային բաժանմանը, հետևապես և համաշխարհային 
շուկային։

Այժմ ՀՀ-ն՝ որպես ինքնիշխան պետություն, ինքն է որոշում իր արտա
քին տնտեսական կապերի բնույթը և ուղղությունը, այսինքն՝ ինչ, ինչքան 
և դեպի ուր արտահանի և դրա դիմաց ինչ և որտեղից ներմուծի։

Բայց ակնհայտ է նաև, որ երկրի արտաքին տնտեսական կապերի զար
գացումը պայմանավորված չէ միայն ցանկությամբ։ Այն որոշվում է տնտե
սական օրենքներով և կախված է տվյալ պետության հնարավորություն
ներից ու զարգացման մակարդակից։ Աշխատանքի միջազգային բաժան
ման համակարգում կայուն տեղ զբաղեցնելու համար պետք է դիմանալ 
դաժան մրցակցությանը։
Աշխատանքի միջազգային բաժանմանը մեր մասնակցության Նախա

դրյալներն ընդհանուր առմամբ բավարար են։ Կան և բազմազան բնա
կան հարստություններ, և հմուտ մասնագետներ, և թազմաճյուղ տնտե
սություն։ Բարձր է մի շարք արտադրությունների Նկատմամբ միջազգա
յին շուկայի պահանջը։ Կարևոր նախադրյալ է նաև այն, որ ձևավորվել են 
մասնագիտացման ճյուղեր, որոնց հնարավորություններն ավելին են, 
քան ներքին պահանջարկն է։

ՀՀ-ի արտաքին տնտեսական կապերն արտահայտվում են երկու հիմնա
կան բնութագրիչներով։ Առաջինն արտահանման և ներմուծման կառուց
վածքն է, երկրորդը՛ արտահանման և ներմուծման աշխարհագրությունը։
Ներկա անցումային ժամանակաշրջանում խիստ կրճատվել է ՀՀ-ի 

արտահանման ծավալը։ Վերջին տարիներին այն սովորաբար երկու երեք 
անգաւք զիջում է ներմուծման ծավալին։ 2019 թ. արտահանման ծավալները 
կազմել են շուրջ 2,7 մլրդ դոլար, իսկ ներմուծմանը՝ 5,5 մլրդ դոլար։
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Ակնհայտ է, որ ամեն մի երկրի արտահանման ու ներմուծման կառուց
վածքն ուղղակիորեն առնչվում է նրա տնտեսության ՛ճյուղային կառուց
վածքին։
Արտահանմանը մասնակցում են մասնագիտացման ՜ճյուղերը, իսկ 

ներմուծումով լրացվում է այն ճյուղերի արտադրանքը, որը չի բավարա
րում ներքին շուկայի պահանջը։

Ս՝ինչ անկախացումը Հայաստանի արտահանմանը մասնակցում էին հա
րյուրավոր անուն ամենատարբեր տեսակի ապրանքներ։ Արտահանման կա
ռուցվածքում առաջին տեղը գրավում էր մեքենաշինության արտադրան
քը։ Արտահանվում էին էլեկտրաշարժիչներ, գեներատորներ, հաստոցներ, 
ժամացույցներ և այլն։
Մեծ էր նաև քիմիական արտադրանքի բաժինը։ Արտահանվող գլխա

վոր արտադրատեսակներն էին սինթետիկ կաուչուկը, արհեստական ման
րաթելը, արհեստական քարերը, ավտոդողերը, քիմռեակտիվները։
Արտահանման ծաւէալոււք մեծ տեղ էին զբաղեցնում նաև գունավոր 

մետաղները, թեթև և սննդի արդյունաբերության արտադրանքը (կոշիկ, 
տրիկոտաժ, գորգեր, կոնյակ, գինի, պահածոներ և այլն)։

Բնական է, որ սոցիալ-տնտեսական և աշխարհաքաղաքական Նոր 
պայմաններում փոխվել է ՀՀ-ի ինչպես արտահանման և Ներմուծման 
կառուցվածքը, այնպես էլ աշխարհագրությունը։

Ներկայումս արտահանման կառուցվածքում կարևոր տեղ է գրավում 
գունավոր մետալուրգիայի արտադրանքը՝ մոլիբդենի, պղնձի ու բազ– 
մամետաղների խտանյութը, ալյումինե փայլաթիթեղը։ Արտահանման 
կառուցվածքում զգալի բաժին ունեն Նաև թանկարժեք և կիսաթանկարժեք 
քարերը, թանկարժեք մետաղները, ոսկե զարդերը, բնական և արհեստա
կան մարգարիտը։

Արդյունաբերության մյուս ճյուղերի արտադրատեսակներից արտա
հանվում են մրգի ու բանջարեղենի պահածոներ, գինիներ, կոնյակ, հան
քային ջրեր, թարմ մրգեր, ծխախոտ, ձուկ, էլեկտրական ապարատներ, 
ապակե իրեր, հագուստ և այլն։
Ներմուծման կառուցվածքում գլխավորներն են էներգակիրները (նավ

թամթերքներ, բնական գազ), սև մետաղները, հացահատիկը, սննդա
մթերքի տարբեր տեսակները, արդյունաբերական սարքավորումը, ավ
տոմեքենաները, քիմիական ապրանքները, հագուստեղենը, կոշկեղենը 
և դեղորայքը։

ՀՀ արտահանման ծավալների շուրջ կեսը և ներմուծման ծավալների 
4/5֊ից ավելին բաժին է ընկնում Երևանին։ Արտահանման ծավալներում 
զգալի են նաև Սյունիքի, Լոռու մարզերի բաժինները։

Խորհրդային Միության և նրա միասնական տնտեսական համալիրի 
փլուզումով խախտվեցին, իսկ շատ դեպքերում էլ ամբողջովին ընդհատ
վեցին նախկին տնտեսական կապերը։ Դա մեծ վնաս հասցրեց բոլոր հան
րապետություններին և ամենուրեք արտադրության կազմալուծման պատ
ճառ դարձավ։
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ՀՀ-ի հետ ակտիվ առևտրական կապեր ունեցող երկրները։ 2017թ (մլն. դոլար)

Այժմ ձևավորվում են արտաքին տնտեսական կապերի նոր կառուց
վածք և նոր աշխարհագրություն։ Արտահանման ու ներմուծման կառուց
վածքը պետք է կատարելագործվի ու հարմարվի միջազգային շուկայի 
պահանջներին։ Ավելի լուրջ տեղաշարժեր կկատարվեն արտահանման ու 
ներմուծման աշխարհագրության մեջ։ ԱՊՀ անդամ երկրների հետ նախ
կին շատ կապեր կարող են վերականգնվել ու զարգանալ։

Ներկայումս ԱՊՀ երկրներին բաժին է ընկնոււք ՀՀ-ի արտահանման 
ընդհանուր ծավալի 29%֊ը և ներմուծման՛ 30%֊ը։ ՀՀ-ի թե՛ արտահանման 
և թե՛ ներմուծման ծավալներում մեծագույն մասը բաժին է ընկնում 
Ռուսաստանին։ ԱՊՀ երկրներ զգալի չափով արտահանում է սննդի արդյու
նաբերության ապրանքներ (կոնյակ, գինի, պահածո և այլն), ներմուծում է 
էներգակիրներ (նավթամթերքներ, գազ, ածուխ) և սև մետաղներ։

ՀՀ-ի արտաքին առևտրի կառուցվածքում մեծ է Իրանի, Գերմանիայի, 
Բուլղարիայի, Բելգիայի, Չինաստանի, ԱՄՆ-ի և մի քանի այլ պետություն
ների բաժինը (տես գծագիրը)։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ինչպիսին են աշխատանքի միջազգային բաժանման համակարգում ՀՀ 
մասնակցության նախադրյալները։

2. Նախկինում ինչու են թույլ եղել Հայաստանի արտաքին (միջազգային) 
տնտեսական կապերը։

3. Բնութագրեք ևգնահատեքՀՀ-ի արտահանման ևներմուծման կառուցվածքը։
4. Համեմատե՛ք արտահանման կառուցվածքը խորհրդային և անկախության 

տարիներին։
5. ՀՀ-ն արտասահմանյան ո՞ր երկրների հետ է ւսռւսվել ակւոիվ տնտեսական 

կապերի մեջ և ինչ ապրանքների գծով։
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ԱՐՑԱԽԻ (ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ) 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԴԱՍ 62. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ։ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ։ 
ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Տարածքը՛ 11,433 հազ. կմ2 
Բնակչությունը՛ 148,5 հազ. մարդ 
Մայրաքաղաքը՛ Սւոեփանակերտ

Պ ա ւոմաաշխարհ ա գրակ ան համառոտ 
ակնարկ։ Արցախը (Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետություն)՝ որպես հայկական երկ
րորդ անկախ պետություն, հռչակվեց 1991 թ., 
Խորհրդային Ադրբեջանի կազմում գտնվող 
Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզի 
(ԼՂԻՄ) ևնրա հարևան հայաբնակ Շահումյանի 
վարչական շրջանի բնակչության միահամուռ 
կամքով։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե
տության (ԼՂՀ) հռչակումը լիովին համապա
տասխանում էր միջազգայնորեն ՛ճանաչված 
ազգերի ինքնորոշման իրավունքին և ԽՍՀՄ 
օրենքներին։ Չնայած դրան՛ Ադրբեջանը փոր
ձեց ռազմական ուժով ճնշել հայ բնակչության 
ազգային-ազատագրական պայքարը։ Հայ 
բնակչությունը ռազմական գործողությունների արդյունքում պաշտպանեց 
ոչ միայն ինքնորոշման իր իրավունքը, այլև իրեն միացրեց ԼՂՀ ի սահման
ներից դուրս գտնվող՛ պատմականորեն հայկական համարվող շրջաններ 
և ստեղծեց անվտանգության գոտի։ Այդպես ձևավորվեցին Արցախի Ներ
կայիս սահմանները։
Արցախը գտնվում է Հարավային Կովկասի գրեթե կենտրոնական մասում՝ 

Փոքր Կովկասի ծալքաբեկորային լեռների արևելքում։ Արևմուտքից սահ
մանակից է ՀՀ-ին, արևելքից և հյուսիսից՛ Ադրբեջանին, իսկ հարավից՝ 
Իրանին։

Այժմ Արցախը վարչականորեն բաժանված է 7 շրջանների՛ Շահում– 
յանի, Մարտակերտի, Ասկերանի, Շուշիի, Մարտունու, Հադրութի, Քաշա– 
թաղի, և 303 բնակավայրերի, որից 13-ը՛ քաղաքային, 290-ը՝ գյուղական։ 
Վարչական կենտրոնները շրջանների հետ համանուն են, բացառությամբ 
Շահումյանի շրջանի (կենտրոնը՛ Քարվաճառ) և Քաշաթաղի շրջանի 
(կենտրոնը՛ Բերձոր)։

219
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•Քարտեզի վրա ցո՛ւյց տվեք Արցախի սահմանները, 
վարչական շրջանները և դրանց կենտրոնները։

Արցախի ներկա տարածքը հիմնականում ընդգրկում է Մեծ Հայ
քի պատմական Արցախ նահանգի մի մասը։ Պատմական երկարատև 
ժամանակաշրջանում, չնայած սելջուկ-թուրքերի, թաթար-մոնղոլների, 
պարսիկների ներխուժումներին, Արցախը շարունակում էր մնալ 
հայաբնակ, իսկ իշխանությունները կարողանում էին պահպանել 
իրենց հարւսբերւսկան անկախությունը։

Արևելյան Անդրկովկաս թափանցած թուրքալեզու ցեղերը XV դա
րից սկսած Արցախի տարածքը կոչել են Ղարաբաղ։ Այս անունը հե
տագայում լայն տարածում է ստացել։

Արցախ-Ղարաբւսդը XIX դարի սկզբներին պատերազմական գոր
ծողությունների հետևանքով Պարսկաստանից անցնում է Ռուսաս
տանին։ Դա ամրագրվում է 1813 թ. Գյուլիստանի պայմանագրով։ 
Ռուսաստանի կազմում Ղարաբաղի տարածքը Ելիզավետպոլի (Գան
ձակի) նահանգի մի մասն էր։

Այժմ Արցախը կայացել է որպես ինքնիշխան պետություն, ունի իր 
խորհրդարանը, կառավարությունը, բանակը, պետական դրոշը, զինանշա
նը, օրհներգը, զարգացնում է իր տնտեսությունը, ապրում է անկախ պե
տության լիարժեք կյանքով։
Բնական պայմանները։ Արցախն ունի լեռնային բարդ ռելիեֆ։ 

Արցախի ընդհանուր տարածքի 3/4-ը լեռնային է։ Մակերևույթի բարձրու
թյունների տարբերությունն ավելի քան 3600 մ է։ Հանրապետության տա
րածքի հյուսիսային մասում արևմուտքից արևելք ձգվում է Մռավի լեռ
նաշղթան, որտեղ գտնվում է Արցախի ամենաբարձր կետը՝ Գոմշասար 
գագաթը (3724 մ)։ Ամենացածր տեղը (100 մ) հյուսիս արևե լյան հատվածն 
է, որը միացված է Կուր-Արաքսյան դաշտավայրին։
Առավի լեռնաշղթայի հյուսիսային լանջերը երկար են և մի շարք լեռնա– 

ժյուղերով ցածրանում են դեպի Կուրի հովիտը։ Հարավային լանջերը կարժ 
են, ժայռոտ, զառիթափ և մասնատված խոր գետահովիտներով։ Մռավի 
լեռնաշղթայի միջին բարձրության լանջերն անտառապատ են։
Հանրապետության արևմտյան 

մասում՛ հյուսիս-արևմուտքից 
հարավ-արևելք ուղղությամբ, 
ձգվում է Արցախի (Ղարաբա
ղի) լեռնաշղթան։ Դրա ամե
նաբարձր գագաթը Մեծ Քիրսն 
է։ Լեռնաշղթայի մոտավորա
պես կենտրոնական հատվածում 
գտնվում է Լիսագորի լեռնանց
քը (2080 մ), որով անցնում է Գո– 
րիս-Սւոեփանակերւո խճուղին։
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Մռավի լեռնաշղթան

Արցախի լեռնաշղթան ունի 
անհամաչափ կառուցվածք։ Դրա 
արևմտյան լանջերը կարճ են, 
զառիթափ և ժայռոտ, իսկ արևել
յան լանջերըերկար են, մեղմաթեք 
և անտառածածկ, մասնատված 
գետահովիտներով։ Հանրապե
տության ողջ տարածքով դեպի 
արևելք տարածվում են մի շարք 
անտառապատ լեռնագյուղեր։ 
Հայտնի է Շուշիի սարավանդը, 
որն ունի նեղ լեզվակի տեսք և 
գահավեժ իջնում է Կարկառ գե
տի ու նրա վտակ Քարինտակի 

հովիտները։ Կրաքարային ապարաշերտերի մեջ գոյացել են բազմաթիվ 
քարանձավներ ու այրեր։ Առանձնապես հայտնի է Ազոխի քարանձավը։
Արցախի կլիման հիմնականում բարեխառն է, մեղմ, չափավոր և ենթա

կա է վերընթաց գոտիականության։ Արևելքում՝ հարթավայրային մասում, 
այն չոր մերձարևադարձային տիպի է, նախալեռներում՛ չափավոր տաք, 
չորային, միջին բարձրության լեռներում՛ չափավոր տաք, խոնավ, իսկ 
առավել բարձրադիր վայրերում՛ բարձրլեռնային ցուրտ։

Հարթավայրային մասերում հունվարի միջին ջերմաստիճանը –2+2° է, 
հուլիսինը՛ +24°+25°, իսկ միջին բարձրության լեռնային գոտում՝ հունվարին 
–2°֊4°, հուլիսին՝ +20°+24°։ ՚

Հիշե՛ք՝ Արցախն իր կլիմայով Հայաստանի Հանրապետության որ 
մարզին է նման։

Տեղումների տարեկան քանակը նույնպես ըստ բարձրության փոխվում 
է՛ հարթավայրերոււք և նախալեռներում 300-450 մմ է, իսկ միջին բարձրու
թյուններում՛ 700-1000 մմ։ Կայուն ձնածածկույթ ձևավորվում է 1400 մ֊ից 
բարձր վայրերում, իսկ Առավի լեռնաշղթայում նույնիսկ ամռանը պահ
պանվում են ձնաբծեր։
Արցախի ջրագրական ցանցը, ինչպես ՀՀ-ի ջրագրական ցանցը, բա

ժանվում է Կուր և Արաքս գետերի միջև։ Ջրբաժանն անցնում է Արցախի 
լեռների կատարային հատվածով։
Գետերի սնումը խառն է, հոսքը՛ սեզոնային։ Դրանք հորդանում են 

գարնանը, մասամբ՛ աշնանը, իսկ ամռանը բավական ծանծաղում են։
Կուրի ավազանին պատկանող գետերը՛ Թարթառը, ԽաչեՆագետը, 

Կարկառը, համեմատաբար երկար են և ջրառատ։ Համեմատաբար խոշո
րը Թարթառ գետն է, որն սկսվում է Արցախի լեռնաշղթայի հյուսիսային և 
Առավի լեռնաշղթայի հարավային լանջերից։ Նշանավոր է նրա Թրղի վտա
կը։
Թարթառ գետի հոսքի ռեժիմը կարգավորելու և ջրերն առավել արդյու–
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Նավետ օգտագործելու Նպատակով կառուցվել են Սարսանգի ջրամբարը 
(ավելի քան 600 մլն մ3 ծավալով), ինչպես նաև Սարսանգի և Սադաղիսի 
ջրէկ-ները։

Արաքսի ավագանին են պատկանում Հագարու (Որոտան վտակով), Իշ– 
խանագետ, Վարանդա և Խոնաշեն գետերը։ Սրանք ավելի սակավաջուր 
են։
Արցախի բոլոր գետերի ավազանները հիմնականում անտառապատ են, 

հովիտները՛ գեղատեսիլ։
Հանրապետության ցածրադիր վայրերում տարածված են կիսաանա

պատային գորշ հողերը, գետահովիտներում՛ կուլտուր-ոռոգելի հողերը։ 
Լեռներն ի վեր իրար հաջորդում են վերընթաց հողային գոտիները (շա
գանակագույն, անտառային դարչնագույն և գորշ, լեռնամարգագետնա
յին)։

Հարթավայրային շրջանների բնական բուսածածկույթին բնորոշ են 
օշինդրային և օշինդրատափաստանային համակցությունները։ Նախալեռ
ները ծածկված են խոտային բուսականությամբ, որն աստիճանաբար անց
նում է թփուտների՛ ցաքուտների։

Արցախում 1500 մ-ից սկսվում է անտառային գոտին, որն զբաղեցնում 
է հանրապետության տարածքի 1/Յ֊ը։ Բնորոշ են կաղնին, բոխին, լորե
նին, հացենին, թխկին։ Շատ են վայրի պտղատու ծառատեսակները։ 2000– 
3500 մ բարձրություններում տիրապետում են մերձալպյան և ալպյան մար
գագետինները։

Վայրի կենդանիներից բնորոշ են բեզոարյան այծը, այծյամը, գորշ ար
ջը, լուսանը, վայրի խոզը, անտառի կատուն, սկյուռը, ինչպես Նաև գայլը, 
աղվեսը, նապաստակը, բազմաթիվ կրծողներ։ Հարթավայրերում և Նախա
լեռներում կան սողուններ՛ օձ, մողես, կրիա։ Հարուստ է թռչնաշխարհը։
Արցախի տարածքում ըստ բարձրության հերթափոխում են չոր տա

փաստանային, լեռնատափաստանային, լեռնաանտառային, լեռնամար
գագետնային և ձյունամերձ լանդշաֆտները։
Օգտակար հանածոներից հայտնի են բազմամետաղների, պղնձի, ոս

կու, երկաթի հանքավայրերը՛ Թարթառ-Խաչենագետ միջագետքում։ Ոչ 
մետաղային հանածոներից կան մարմարի, կրաքարի, վիմագրական քա
րի, գրանիտի, գրաֆիտի, գիպսի և կավի հանքավայրեր։

Սարսանգի ջրամբարը
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Շատ են հանքային աղբյուրները (Թթուջուր, Հւսթերք, Չւսրեքտւսր, Տու
մի)։

Գեղեցիկ է Արցախ աշխարհը։ Բազմաթիվ են բնական հուշարձանները՛ 
խորը կիրճերը, ջրւխժները, քարանձավները, «հողե բուրգերը» և այլն։
Հանրապետության տարածքը հարուստ է պատմաճարտարապետական 

հուշարձաններով։ Հանրահայտ են Տիգրան ակեր ւոը (Ք.ւս. I դ.), Ամարասի 
վանքը (IV դ.), Գանձասարի վանքը (XIII դ.), Գադիվանքը (17֊Ճ111 դդ.), 
Շուշիի Ղազանչեցոց եկեղեցին (XIX դ.), բազմաթիվ այլ կառույցներ ու 
միջնադարյան հարյուրավոր խաչքարեր, որոնք լուռ վկայությունն են այն 
իրողության, որ հարյուրամյակներ անընդմեջ Ղարաբաղը բնակեցված է 
եղել հայերով։

Հանրապետության շռայլ բնությունը և պատմամշակութային ժառան
գությունը տալիս են բոլոր նախադրյալները բարձրակարգ առողջա
րաններ, հանգստյան տներ ու տուրիստական հանգրվաններ հիմնելու և 
զբոսաշրջությունը զարգացնելու համար։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Օգտվելով քարտեզից՛ նկարագրեք Արցախի աշխարհագրական դիրքը։
2. Ւ՝նչ լեռնագրական տարրերից է բաղկացած Արցախի մակերևույթը։
3. Բնութագրեք Արցախի կլիման և բուսածածկը։
4. Ւ՝նչ օգտակար հանածոներ կան Արցախում։
5. Արբ և ինչպես է կազմավորվել Արցախը, և ի՞նչ վարչական շրջաններ է 

ընդգրկում։

ԴԱՍ 63. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԸ

Արցախի բնակչության ազգային կազմը միատարր է։ Բացի հայերից 
(շուրջ 99%-ը), ապրում են ռուսներ և հույներ։

Բազմաթիվ հայկական և օտար գրավոր աղբյուրները, տարբեր 
ժամանակներում կառուցված պատմաճարտարապետական հուշար
ձանները վկայում են, որ հազարամյակներ շարունակ Արցախը բնա
կեցված է եղել հայերով։ Այդպես է եղել նաև XIX ղարի սկզբին, երբ 
Անդրկովկասը միւսցվեց Ռուսաստանին։

1913 թ. Արցախի ներկայիս տւսրածքում բնակվել է 176 հազ. մարդ։ 
1921 թ., երբ Լեռնային Ղարաբաղը բռնակցվեց խորհրդային Ադրբե– 
ջանին, բնակչության թիվը կազմել է 135 հազ. մարդ, որոնցից 95%-ը 
հայեր էին։ Այլազգիները կազմել են ընդամենը 5%՛ մահմեդականներ 
(մարդահամարի ժամանակ նրանց գրանցում էին որպես մեկ ազգ) և 
ուրիշներ։

Խորհրդային Աղրբեջանի կազմում գտնվելու տարիներին Լեռնւսյին 
Ղարաբաղի բնակչության թիվն ու ազգային կազմը փոխվում էր ար– 
հեստականորեն։ Աղրբեջանի իշխանությունները ստեղծում էին բոլոր
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պայմանները, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի արմատական բնակ
չությունը՛ հայերը, արտւսգաղթեն։ Նրանց հաջողվում էր այդ եղանա
կով խափանել հայ բնակչության թվաքանակի աճը։ Այսպես, 1913 թ-ից 
ի վեր՛ մինչև 1959 թ. մարդահամարի տարին, Լեռնային Ղարաբաղի 
բնակչությունը ոչ միայն չի աճել, այլև տվել է բացարձակ կրճատում 
(50 հազ.–ով)։

Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության 1913 թ. թվաք ան ակը վերա
կանգնվեց միայն 1980-ականների կեսերին։ ԼԼյն դեպքում, երբ նույն 
ժամանակահատվածում մարզի հարևանների՛ Հայաստանի, Ադրբե– 
ջանի և Նախիջևանի բնակչությունը կրկնապատկվել ու եռապատկվել 
էր։ Ընդ որում՝ աճը հիմնականում տեղի էր ունեցել ադրբեջանցիների 
ներգաղթի հաշվին։ Բավական է նշել, որ 1989 թ. մարդահամարի 
տվյալներուէ ԼՂԻՄ՝–ի բնակչության թիվը կազմել է 189,1 հազ., որից 
145,5 հազարը հայեր էին, իսկ 40,7 հազարը՛ ադրբեջանցիներ։

Այսպիսով՝ խորհրդային տարիներին ազգային կազմի փոփոխության 
հիմնական ուղղությունն ադրբեջանցիների թվի և բաժնի ավելացումն 
էր՝ ի հաշիվ հայերի։

Ադրբեջանի կազմից դուրս գալու նախօրյակին ԼՂԻՄ-ում վերացել էր 
ավելի քան 50 գյուղ և բոլորն էլ՝ հայկական։ Հայ բնակչությունը ստիպված 
արտագաղթում էր։ Դրան հակառակ տեղի էր ունենում ադրբեջանական 
բնակչության Ներգաղթ։

Ադրբեջանի իշխանություններն իէնչ նպատակ էիՆ 
հետապնդում՝ այդպիսի րադաքականություն վարելով։

ԼՂՀ-ի անկախացումից հետո, սկսած 1995 թ-ից, բնակչության 
թվաքանակի նվազման միտում չի արձանագրվել։ Դեռ ավելին՛ 2005 թ. 
մարդահամարից հետո բնակչության թիվն աճել է 7,0 հազ.–ով և 2015 թ. 
կազմել 150,9 հազ.։
Արցախի բնակչության թվի աճը նախ և առաջ պայմանավորված է 

բնակչության համեմատաբար բարձր բնական աճով։ Վերջին տարիներին

Ստեփանակերտի համայնապատկերը

225 

122 V0Ո 138 12.02.2021, 11:49



Որօ(օ\ հէէբտ։//տԵօօէտ.Եօոտտ.ոտէ/Եօօէտ/քէժբ/

ծնելիության ընդհանուր գործակիցը կազմել է 15,8%օ, մահացությանը՛ 8%օ, 
իսկ բնական ա՜ճինը՛ 7,8%Օ, որը զգալիորեն բարձր է ՀՀ-ի համապատասխան 
ցուցանիշից։

Բնակչության սեռային կազմում գերակշռում են կանայք՛ 51,1%։ Կանանց 
գերակշռությունն զգալի է հատկապես մեծահասակ բնակչության մեջ։ 
2012 թ. Արցախի բնակչության ընդհանուր թվաքանակի 26,1%-ը 
մինչաշխատունակ տարիքի բնակչությունն էր, 61,3%֊ը՛ աշխատունակ 
տարիքի, 12,6%-ը՛ հետաշխատունակ տարիքի բնակչությունը։ Ընդհանուր 
առմամբ, Արցախն ապահովված է աշխատանքային ռեսուրսներով։

Ցածր է բնակչության խտությունը (13 մարդ/կմ2)։ Բնակչությունն ավելի 
խիտ է Արցախի արևելյան և հարավարևելյան մասերում՛ Մւսրտակերտի, 
Մւսրւոունու, Ասկերանի ևՀւսդրութի շրջանների նախալեռնային գոտում։ 
Լեռներն ի վեր բնակավայրերի և բնակչության խտությունը պակասում է։
Համեմատաբար նոսր է արևելյան հարթավայրային գոտու բնակչությու

նը։ Վերջին ռազմական գործողությունների հետևանքով սահմանամերձ 
գյուղերից հեռացած բնակչության մեծ մասը դեռևս չի վերադարձել իր 
հայրենի օջախը։

Ընդհանուր առմամբ, բնակչության տեղաբաշխման պատկերը, որն 
անցած տարիներին մեծ փոփոխություններ կրեց, դեռևս չի կայունա
ցել և չի ստացել իր վերջնական տեսքը։ Դա հատկապես վերաբերում է 
ազատագրված և խիստ նոսր բնակեցված տարածքներին՛ Քաշաթաղի և 
Շահումյանի շրջաններին։

Հաշվվում է 377 բնակավայր, որից 10֊ը՛ քաղաքներ։ Քաղաքներում ապ
րում է բնակչության 55%-ը։ Առավել հայտնի քաղաքներն են Սւոեփւսնւս– 
կերտը և Շուշին։

Գյուղերը փոքր են, գերակշռում են մինչև 500 բնակիչ ունեցող, իսկ 
ազատագրված տարածքներում՛ մինչև 50 բնակիչ ունեցող գյուղերը։
Ստեփանակերտը՛ Արցախի մայրաքաղաքը, նախկինում Վարարակն 

կոչվող հին հայկական բնակավայրն է։ Այն կառուցված է Արցախի (Ղա– 
րաբաղի) լեռնաշղթայի արևելյան ստորոտին՝ Կարկառ գետի ձախ ափին, 

Գորիս-Տիգրանակերտ ավտո– 
խճուղու վրա։ Այստեղ է ավարտ
վում ԹբիլիւփԲաքու երկա
թուղու՛ Եվլախից սկիզբ առնող 
ճյուղավորությունը։ Ստեփանա– 
կերտով անցնում է նաև Ադրբե– 
ջանից Նախիջևան գնացող գա
զամուղը։ Թե երկաթուղին, թե 
գազամուղն այժմ չեն գործում։

Վերջին տարիներին Ստե– 
փանակերտի համար բնորոշ է 
եղել բնակչության և քաղաքային 
տնտեսության համեմատաբար 
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արագ ա՛ճը։ Նրան բաժին է ընկնում Արցախի ամբողջ բնակչության մոտ 
36%-ը (55,2 հազ. մարդ)։

Ստեփւսնւսկերտը Արցախի ոչ միայն վւսրչւսկւսն-քւսղաքւսկւսն, այլև 
մշակութային և արդյունաբերական կենտրոնն է։ Այստեղ են գտնվում 
հանրապետության նախագահի աշխատակազմը, Ազգային ժողովը, Կա
ռավարությունը, ֆինանսական, մշակութային ու առողջապահական գլխա
վոր օջախները, Արցախի պետական համալսարանը։

Արդյունաբերական ձեռնարկություններից հայտնի են մետաքսի և շի
նանյութերի կոմբինատները, էլեկտրատեխնիկական և գինու-կոնյակի 
գործարանները։ Կան նաև գորգագործական, կոշիկի, կահույքի և այլ ոչ 
խոշոր ձեռնարկություններ։ Արդյունաբերական ձեռնարկությունների մի 
մասը չի գործում կամ գործում է փոքր հզորությամբ։
Ստեփանակերտի առաջին հատակագծի (1926 թ.) հեղինակը մեծանուն 

■ճարտարապետ Ալեքսանդր ԹամանյաՆՆ է։
Շուշին (4,2 հազ. բն.) գտնվում է Ստեփանակերտից 10 կմ հարավ՝ շրջա

պատի նկատմամբ տիրապետող դիրք ունեցող սարավանդի վրա՝ Ստե– 
փանակերտ-Գորիս ավտոճանապարհի հարևանությամբ։

Այժմ Շուշին վերականգնվում է և վերագտնում իր պատմական հայկա
կան Նկարագիրը։ Քաղաքում գործում են արտադրական, մշակութային, 
կրթական, սպասարկման, առողջարանային տարբեր հիմնարկներ։ Աստի
ճանաբար վերականգնվում է Նրա նշանակությունը որպես մշակութային, 
առողջարանային և զբոսաշրջային կենտրոնի։
Արցախի մյուս քաղաքներից Մարտունին (5,7 հազ. բն.), Մարտւսկերտը 

(4,5 հազ. բն.), Ասկերանը (2,3 հազ. բն.), Հադրութը (3,9 հազ. բն.), Բեր– 
ձորը (1,9 հազ. բն.) և Քարվաճառը վարչական շրջանների կենտրոններ են։ 
Քաշաթաղի վարչական շրջանում գտնվող Միջնավան և Կովսական փոքր 
քաղաքները, ինչպես նաև Քարվաճառը և մյուս քաղաքներն ունեն մինչև 
1000 բնակիչ։ Վերջերս քաղաքի կարգավիճակ է ստացել ճարտարը (4,1 
հազ. բն.)։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. խորհրդային Ադրբեջանի իշխանությունները Լեռնային Ղարաբաղում 
ինչպիսի՞ ազգային քաղաքականություն էին վարում և ինչու։

2. Ովքե՞ր են Արցախի արմատական բնակիչները։ Ւ՝նչ փոփոխություններ է կրել 
հայ բնակչության թիվը։

3. Որոնք են Արցախի ներկայիս ժողովրդական իրավիճակի բնորոշ գծերը։
4. Նկարագրեք Արցախի բնակչության տարաբնակեցման և տեղաբաշխման 

ընդհանուր պատկերը։
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ԴԱՍ 64. ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ

Արցախի բազմապիսի բնական հարստությունները և աշխատանքային 
ռեսուրսները լավագույն նախադրյալներ են բազմաճյուղ տնտեսություն 
ստեղծելու և զարգացնելու համար։

Այսպիսով՛ մի կողմից առկա էին տնտեսության զարգացման Նպաստա
վոր նախադրյալներ, մյուս կողմից՛ ադրբեջանական իշխանությունները 
խոչընդոտում էին այդ նախադրյալների օգտագործմանը ևնպաստոււք էին 
երկրից աշխատուժի հեռանալուն։
Արցախն իր անկախությունը ձեռք բերելու նախօրյակին դեռևս Շնում 

էր չօգտագործված հնարավորությունների երկիր՝ ագրարային-ինդուստ– 
րիալ միակողմանի տնտեսությամբ։ Բնակչության զբաղմունքի գլխավոր 
ոլորտը գյուղատնտեսությունն էր։ Աարզը սոցիալ֊տնտեսական զարգաց
ման մակարդակով հետ էր մնում թե՛ Հայաստանից և թե՛ բուն Ադրբեջա– 
նից։

Վերջին տարիներին Արցախում կայուն կերպով աճում են արդյունաբե
րական և գյուղատնտեսական արտադրանքի, շինարարության և բնակչու
թյանը մատուցված ծառայությունների ծավալները։

2011 թ. տվյալներով՝ Արցախի արդյունաբերության արտադրանքի 
ծավալը մի փոքր գերազանցում էր գյուղատնտեսության արտադրանքի 
ծավալին։ Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի 62,8%-ը 
բաժին է ընկնում բուսաբուծությանը, 37,2%-ը՛ անասնապահությանը։ 
Գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքի շուրջ 47%-ը տալիս են 
Աարտունու և Ասկերանի շրջանները։
Արցախի գյուղատնտեսության առաջատար ճյուղերն են հացահատի

կի մշակությունը (31%), այգեգործությունը (մոտ 10%), բանջարաբուծու
թյունը և կաթնամսատու անասնաբուծությունը։

Վարելահողերի ընդհանուր տարածքի մեծ մասը (53,1 հազ. հա) 
հացահատիկի ու հատիկաընդեղենի ցանքատարածություններն են, իսկ 
բազմամյա տնկարկները զբաղեցնում են 4,6 հազ. հա տարածք։ Բնակչու
թյան մեկ շնչի հաշվով Արցախը գյուղատնտեսական հանդակների այդ տե

սակներով մի քանի անգամ ավե
լի լավ է ապահովված, քան ՀՀ-ն։ 

Արցախում մշակվող հացա
հատիկի գլխավոր տեսակը աշ
նանացան ցորենն է։ Այն մշա
կում են ամենուրեք, բայց ընդար
ձակ դաշտերով ու բարձր բերքա
տվությամբ հատկապես աչքի են 
ընկնում Աարտունու, Մարտա– 
կերտի, Ասկերանի, Հադրութի 
շրջանների հարթավայրային 
տարածքները։
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Բազմամյա տնկարկներից պտղատու այգիները կազմում են 1,8 հազ. 
հա, խաղողի այգիները՛ 1,9 հազ. հա, թթենու տնկարկները՛ 0,9 հազ. հա։

Խաղողագործությունն առաջատար ՛ճյուղ է Արցախի դաշտային ու նա
խալեռնային տնտեսությունների համար։ Ի տարբերություն ՀՀ-ի՝ այստեղ 
ավելի մեղմ ձմռան պայմաններում խաղողի վազը չեն թաղում, այդճյուղի 
վրա ավելի քիչ աշխատանք է ծախսվում, և շահութաբերությունը բարձր է։

Լայն տարածում ունի պտղաբուծությունը։ Դրանով զբաղվում են բոլոր 
վերընթաց գոտիներում, սակայն գլխավոր շրջանը Մարտունին է։

Ամենուրեք տարածված են խնձորն ու տանձը, իսկ ցածրադիր գոտի– 
ներում՛ նաև դեղձը, ծիրանը, թուզը, նուռը, սերկևիլը։

Այդուհանդերձ, Լեռնային Ղարաբաղի համար ամենաբնորոշը թթաս
տաններն են։ Թութն օգտագործվում է որպես սնունդ, իսկ թթենու տերևը 
շերամի որդի կերն է և օգտագործվում է շերամապահության զարգացման 
համար։ Իսկ շերամապահությունը մետաքսագործության հիմքն է։

Անասնապահության գլխավոր ենթաճյուղերն են տավարաբուծությու
նը (ցածրադիր գոտում՛ նաև գոմեշաբուծությունը), ոչխարաբուծությու
նը և խոզաբուծությունը։ Արցախցու համար ավանդական զբաղմունք 
են նաև շերամապահությունը, մեղվաբուծությունն ու ձիաբուծությունը։ 
Անասնապահության ճյուղերն առավել զարգացած են Մարտակերտի, 
Քաշաթաղի և Ասկերանի շրջաններում։

Արդյունաբերությունը։ ԼՂԻԱ-ում արդյունաբերության զարգացումը 
եղել է թույլ և միակողմանի։ Գործել են այնպիսի ճյուղեր, որոնք հենվում 
էին տեղական գյուղատնտեսական և անտառային հումքի վրա։ Այդ ճյու
ղերն են սննդի, թեթև և փայտամշակման արդյունաբերությունը։

Ստեղծվել էին նաև մեքենաշինական ու շինանյութերի ոչ հզոր ձեռ
նարկություններ։ Սակայն այդ ճյուղերի զարգացման մակարդակը շատ 
ցածր էր և չէր համապատասխանում մարզի ոչ բնական ու տնտեսական 
հնարավորություններին և ոչ էլ տեղական պահանջարկին։

Թերի էին օգտագործվում նաև լեռնային գետերի հարուստ ու էժան 
ջրւսէներգետիկ ռեսուրսները։

Լեռնային Ղարաբաղը բարձր լարման էլեկտրահաղորդման գծով սնվում 
էր Ադրբեջւսնի էլեկտրւսհւսմւսկւսրգից։ Դրան հակառակ՛ Թարթառ գե
տի վրա կառուցված Սւսրսւսնգի ջրւսէներգետիկ հանգույցը (ջրամբար և 
ջրաէլեկտրակայաններ), մտնե
լով ադրբեջանական համակար
գի մեջ, ուղիղ գծով չէր կապ
վում մարզի էներգասպառողնե– 
րի հետ։ Այժմ այդպիսի գիծ կա
ռուցված է։ Բացի այդ, Արցախը 
էլեկտրահաղորդման բարձր լար
ման գծով միացել է Հայաստանի 
միասնական էներգահամակար
գին։
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Ներկայումս Արցախի արդյունաբերության արտադրանքի կաոուց
վածքում գերակշռում է հանքագործական արդյունաբերության բաժինը 
(40%)։ Մինչդեռ Նախկինում առաջատար հանդիսացող մշակող արդյունա
բերության բաժինը զգալիորեն նվազել է և կազմում է 38%։ Դրա հիմնական 
պատճառն այն է, որ Արցախի այնպիսի խոշոր ձեռնարկություններ, 
ինչպիսիք են Ղարաբաղի մետաքսի կոմբինատը և Ստեփանակերտի 
էլեկտրատեխնիկական գործարանը, գրեթե չեն գործում։

Ներկայումս հանքագործական արդյունաբերության խոշորագույն ձեռ
նարկությունը Դրմբոնի հանքահարստացուցիչ կոմբինատն է, որը պղնձի 
խտանյութ է մատակարարում ՀՀ֊ի Ալավերդու պղնձաձուլարանին։

Գորգագործությունը Արցախ֊Ղարաբաղում հարուստ ավանդույթներ 
ունեցող ճյուղ է։ Դրա արտադրանքը միշտ էլ արտաքին շուկայում մեծ պա
հանջարկ է ունեցել։ Հայտնի է Ստեփանակերտի գորգագործական ֆաբ
րիկան։

Սննդի արդյունաբերությունը տալիս է մշակող արդյունաբերության 
շուրջ 64%-ը։ Սննդի արդյունաբերության գլխավոր ճյուղը գինու-կոնյա– 
կի արտադրությունն է։ Գինու-կոնյակի գործարանները տեղաբաշխված 
են Ստեփանակերտում, Ասկերանում, Աարտունու և Մարտակերտի շրջան
ների մի քանի գյուղերում ու ավաններում։

Փայտամշակման ճյուղի գլխավոր ձեռնարկությունը Ստեփանակերտի 
կահույքի ֆաբրիկան է։ Անտառահատում և փայտամթերում կատարվում 
է հիմնականում Մարտակերտի, Ասկերանի ու Հադրութի շրջաններում, որ
տեղ կան անտառանյութի բավարար պաշարներ։ Այդ շրջաններում էլ գոր
ծում են սղոցարաններ ու փայտամշակման արհեստանոցներ։

Արցախում զարգանում է նաև շինանյութերի արդյունաբերությունը։ 
Արդյունահանում են տարբեր տեսակի բնական շինանյութեր, արտադրում 
են երեսպատման սալեր, գաջ, բետոն և այլն։
Արցախի արդյունաբերությունը տեղաբաշխված է խիստ անհամա

չափ։ Արդյունաբերության համախառն արտադրանքի մոտ կեսը տալիս է 
Ստեփանակերտը, իսկ 40%֊ը՛ Մարտակերտի շրջանը՛ շնորհիվ Դրմբոնի 
հանքահարստացուցիչ կոմբինատի։
Արցախի տրանսպորտի գլխավոր տեսակն ավտոմոբիլայինն է։ Երկա

թուղին (Եվլախ-Ստեփանակերտ գիծը) հանրապետության ներքին ապ
րանքէս– և ուղևորափոխադրումներին չի մասնակցում։ Այն խորհրդային 
շրջանում օգտագործվում էր միայն արտաքին կապերի համար, իսկ այժմ՛ 
Արցախի շրջափակման պայմաններում, չի գործում ընդհանրապես։

Ավտոմոբիլային ներքին հաղորդակցություն կա մայրաքաղաքի և 
բոլոր շրջկենտրոնների միջև։ Նախկինում շրջկենտրոնները, ինչպես և 
գյուղերն իրար կապող ճանապարհները մի շարք դեպքերում կառուցված 
էին այնպես, որ անպայման անցնեն Ադրբեջանի տարածքով։ Այդպիսով 
ճանապարհային ցանցը նույնպես ծառայում էր ԼՂԻՄ-ը Ադրբեջանից 
կախյալ վիճակում պահելու նպատակին։ Այժմ այդ ցանցը լրացվում ու 
կատարելագործվում է այն հաշվով, որ բարեկարգ ճանապարհներով ուղ–
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Ստեփան ակեր տի օդանավակայանը

ղւսկի հաղորդակցություն ապա
հովվի հանրապետության բոլոր 
բնակավայրերի հետ։
Արցախի համար կենսական նշա

նակություն ունի հուսալի տրանս
պորտային հաղորդակցությունը 
ՀՀ-ի հետ, մասնավորապես՝ Գո– 
րիս-Լաչին-Ստեփանակերտ ավ
տո՛ճանապարհը, որը հիմնովին 
վերակառուցվել ու բարեկարգվել է։ 
Ներկայումս բարեկարգվում է ՀՀ-Ն 
Արցախի հյուսիսի հետ կապող 
ավտոմայրուղին։ Ավարտվել է 
Արցախի տարածքը հատող Հյու– 
սիս-Հւսրւսվ մւսյրուղու կառուցումը։ Այդ աշխատանքներին իր ֆինանսա
կան միջոցներով մասնակցել է նաև սփյուռքահայությունը։
Նկատի ունենալուլ Արցախի քաղաքական-աշխարհագրական դիրքը՛ 

նրա միջազգային կապերի զարգացման համար անգնահատելի է օդային 
տրանսպորտի դերը։ Դրա հետ կապված՛ վերակառուցվել և միջազգային 
չափանիշների է դարձել Ստեփանակերտի օդանավակայանը։

Զարգանում են արտաքին տնտեսական կապերը, հատկապես 
արտաքին առևտուրն ու զբոսաշրջությունը։
Արցախն արտահանում է պղնձի խտանյութ, փայտամշակման իրեր, կո

նյակ, գինի, թթի օղի և գյուղատնտեսական տարբեր մթերքներ (հացահա
տիկ, խաղող, մրգեր, միս և այլն)։ Ներմուծում է վառելիք, տարբեր տեսա
կի արդյունաբերական և գյուղատնտեսական ապրանքներ։
Նախկինում գտնվելով Աղրբեջանի գերիշխանության տակ՝ Լեռնային 

Ղւսրաբաղն ի վիճակի չէր արդյունավետ տնտեսական կապեր զարգաց
նել արտաքին աշխարհի հետ։ Այդ կապերը թույլ էին հատկապես Հայաս
տանի հետ։ Վերջինիս բաժինը ԼՂՒ՚Ա-ի արտահանման ընդհանուր ծա
վալում կազմում էր ընդամենը 0,3%, իսկ ներմուծման ծավալում՛ 1%-ից քիչ 
ավելի։

Ներկայումս Աղրբեջանի կողմից Արցախին պարտադրված տրանսպոր
տային շրջափակման և պատերազմական վիճակի պայմաններում նորան
կախ երկրի տնտեսական կյանքն ամբողջությամբ կողմնորոշված է դե
պի ՀՀ-ն : Տեղի է ունենում երկու հայկական պետական կազմավորումնե
րի տնտեսական միասնացում՛ ինտեգրում։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Որոնք են Արցախի տնտեսության զարգացման նախադրյալները։
2. Թվարկեք գյուղատնտեսության առաջատար ճյուղերը և քարտեզի վրա 

ցույց տվեք դրանց տարածման գլխավոր շրջանները։
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3. Գնահատեք Արցախի արդյունաբերության զարգացման արդի մակարդակը, 
կառուցվածքն ու հնարավորությունները։ Ինչքանով է արդյունաբերության 
զարգացումը համապատասխանում այդ հնարավորություններին։

4. Բնութագրեք Արցախի տրանսպորտը և տնտեսական կապերը։
5. Բացատրե՛ք՛ ինչ եք հասկանում Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի 

տնտեսական միասնացում (ինտեգրում) ասելով։

ԴԱՍ 65. ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ 
ԱՄՓՈՓԻՉ ԿՐԿՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

Ավարտելով Հայաստանի աշխարհագրության դասընթացը՛ փորձենք 
մեր ուսումնասիրած նյութն ամփոփել հետևյալ հարցերով ու առաջա
դրանքներով.

1. Որոնք են Հայկական լեռնաշխարհի երկրաբանական առանձնահատ
կությունները։ Վերլուծեք Ներծին և արտածին ուժերի դերը Հայկական 
լեռնաշխարհի մակերևույթի ձևավորման գործում։

2. Որոնք են Հայկական լեռնաշխարհի բնական պայմանների գլխավոր 
առանձնահատկությունները։

3. Թվարկեք և քարտեզի վրա ցույց տվեք ու բնութագրեք Հայկական 
լեռնաշխարհի հիմնական վերընթաց լանդշաֆտային գոտիները։

4. Վերլուծեք և գնահատեք Հայաստանի Հանրապետության տնտեսաաշ– 
խարհագրական և քաղաքաաշխարհագրական դիրքերը։

5. Քարտեզի վրա ցույց տվեք և բնութագրեք ՀՀ լեռնագրական հիմնա
կան միավորները։

6. Որոնք են ՀՀ կլիման պայմանավորոդ հիմնական գործոնները։ Դրանք 
ինչպես են ազդում տարվա եղանակների և կլիմայական պայմանների 
վերընթաց փոփոխությունների վրա։

7. Որոնք են ՀՀ գետերի հիմնական հատկանիշները։ Թւխյրկեք և համե
մատեք Արաքսի և Կուրի ավազանի գետերը։

8. Որոնք են ՀՀ հողերի, բուսականության և կենդանական աշխարհի 
բազմազանության պատ՜ճառները և վերընթաց ուղղությամբ փոփոխու
թյան առանձնահատկությունները։

9. Որոնք են ՀՀ բնապահպանական հիմնախնդիրները։ Նշեք ՀՀ հատուկ 
պահպանվող տարածքները և դրանցում պահպանվող բնական օբ
յեկտները, բուսատեսակներն ու կենդանատեսակները։

10. Դիագրամների օգնությամբ բնութագրեք ՀՀ բնակչության թվի փոփո
խությունները 1828-2013 թթ., բնական ու մեխանիկական շարժերի ցու– 
ցանիշների փոփոխությունների հիմնական միտումները։

11. Քարտեզի օգնությամբ բնութագրեք ՀՀ բնակչության տեղաբաշխումը։
12. Վերլուծեք և գնահատեք ՀՀ արդյունաբերության զարգացման տեմ

պերն ու ՛ճյուղային կառուցվածքի բնորոշ գծերը մինչև անկախացումը։
13. Բնութագրեք և գնահատեք ՀՀ֊ի արդյունաբերության վիճակը, կա– 
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զո լցվածք այ ին տեղաշարժերը և անկման պատճառներն անցումային 
տարիներին։

14. Որոնք են արդյունաբերության գլխավոր ճյուղերի զարգացման և 
տեղաբաշխման բնորոշ գծերը։

15. Որոնք են ՀՀ գյուղատնտեսության ճյուղային կառուցվածքի և տեղա
բաշխման առանձնահատկությունները։ Բնական և տնտեսական որ 
գործոններն են նպաստում գյուղատնտեսության զարգացմանը կամ 
սահմանափակում այն։

16. Վերլուծեք և գնահատեք ՀՀ տրանսպորտային ցանցը։ Համեմատեք 
տրանսպորտի ճյուղերի զարգացման վրա ազդող գործոնները։

17. Վերլուծեք և գնահատեք ՀՀ սպասարկման ոլորտի ճյուղերի և 
զբոսաշրջության զարգացման պայմաններն ու արդի վիճակը։

18. Բնութագրեք ՀՀ վարչա տարածքային կառուցվածքը։ Քարտեզի վրա 
ցո՛ւյց տվեք ՀՀ մարզերը և դրանց կենտրոնները։ Առանձնացրեք տա
րածքով և բնակչության թվով առավել մեծ և փոքր մարզերը։

19. Առանձնացրեք բնական տարբեր ռեսուրսներով (հանքային, հողային, 
ջրային, անտառային) առավել հարուստ և աղքատ մարզերը։

20. Տարբեր մարզերի օրինակով ցո՛ւյց տվեք գյուղատնտեսության մասնա
գիտացման կախվածությունը բնական պայմաններից։

21. Համեմատեք Սյունիքի, Լոռու և Շիրակի մարզերը։ Առանձնացրեք բնու
թյան, բնակչության և տնտեսության ընդհանուր և տարբերիչ գծերը։

22. Գնահատեք ՀՀ տեղն աշխատանքի միջազգային բաժանման մեջ։ 
Նշե ք արտահանման և ներմուծման գլխավոր ապրանքատեսակները։

23. Բնութագրեք Արցախի ֆիզիկաաշխարհագրական, տն տեսա աշխար
հագրական, քաղաքաաշխարհագրական դիրքերը։

24. Ինչպիսին են Արցախի տնտեսական զարգացման նախադրյալները և 
նախկին ուՆերկայիս տնտեսական կապերը։

25. Ւ^նչ է նշանակոււք երկու հայկական պետությունների տնտեսական և 
քաղաքական միասնացում (ինտեգրում)։

233

130 V0Ո 138 12.02.2021, 11:49



քւրտք՜Օճ հէէբտ://^Եօօէտ.Եօո^^.ո^է/հօօէտ/քէժբ/

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Աղյուսակ 1

ՀՀ Մ՜ԱՐԶԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 2001-2020 ԹԹ.

Մարզերը Ամբողջ բնակչությունը Այդ թվում

քաղաքային գյուղական

2001 2020 2001 2020 2001 2020

հազ. 
մարդ

% հազ. 
մարդ

% հազ. 
մարդ

% հազ. 
մարդ

% հազ. 
մարդ

% հազ. 
մարդ

%

33 3213,0 100 2959.2 100 2066,1 64.3 1891.7 63.9 1146,9 35,7 1077.1 36.1

1. ք.Երևան 1103,5 100 1084.0 100 1103,5 100 1084.0 100 - - - -

2.Արագածոտն 138,3 100 124.7 100 32,9 23,8 26.8 21.5 105,4 76,2 99.5 78.5

3.Արարատ 272,0 100 256.5 100 79,9 29,4 72.1 28.1 192,1 70,6 185.4 71.9

4. Արմավիր 276,2 100 263.9 100 98,1 35,6 82.5 31.3 177,9 64,4 181.4 68.7

5. Գեղարքունիք 237,7 100 227.7 100 79,0 33,2 66.6 29.2 158,7 66,8 162.0 70.7

6. Լոռի 286,4 100 213.2 100 170,0 59,4 126.0 59.1 116,4 40,6 88.6 40.9

7. Կոտայք 272,5 100 250.9 100 154,0 56,5 136.8 54.5 118,5 43,5 114.5 45.5

8. Շիրակ 283,4 100 231.2 100 174,3 61,5 135.4 58.6 109,1 38,5 97.4 41.4

9. Սյունիք 152,7 100 137.3 100 104,1 68,2 93.1 67.8 48,6 31,8 44.6 32.2

10. Վայոց ձոր 56,0 100 48.5 100 19,6 35,0 17.1 35.3 36,4 65,0 32.2 63.6

11. Տավուշ 134,4 100 121.3 100 50,7 37,7 51,3 42.3 83,7 62,3 71.3 57,7

Աղյուսակ 2
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԻ ԱԱԿԵՐԵՍՆԵՐՆ

ԸՍՏ ԱԱՐՋԵՐԻ, 2019 թ.

Մարզեր Գյուղատնտեսական 
նշանակության հողեր, 

հազ. հա

Այդ թվում՝ 
վարելահողեր, 

հազ. հա

1 բնակչին ընկնող 
գյուղատնտեսական 
հողահանդակներ, հա

1 բնակչին 
ընկնող վարե– 
ւահոդեր, հա

Արագածոտն 218,1 54,0 1,74 0,43

Արարատ 156,6 25,0 0,61 0,10

Արմավիր 97,0 41,1 0,41 0,17

Գեղարքունիք 345,6 81,6 1,51 0,36

Լոռի 250,9 42,0 1,16 0,19

Կոտայք 155,2 37,6 0,62 0,15

Շիրակ 210,9 78,2 0,90 0,34

Սյունիք 306,4 44,0 2,23 0,32

Վայոց ծոր 189,6 15,6 3,87 0,32

Տավուշ 110,7 25,6 0,91 0,21
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Աղյուսակ 4

ՀՀ ՔԱՂԱՔՆԵՐԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Քարյա֊
Քհ– 

կազմա
վոր ման 
տարե
թիվը

Հեռա
վորու
թյունը 
մինչև 

Երևան 
կմ

Քաղաքների բնակչության թվերը հագ. մարդ

Տարեթվերը

1959 1970 1979 1990 2001 2011 2019

1 Երևան 782 Ն.Ք - 496.5 766.7 1032.8
1229.1

1103,3 1060.1 1081,3

2 Աբովյ ան 1963 18 2,3 18.7 38,3 56.5 44,6 43,5 44,9

3 Ագարակ 1954 385 1.6 3.9 4,0 4.9 4,8 4,4 4,1

4 Արմավիր 1947 44 14.9 25.9 32.0 42.7 32,0 29,3 27,9

5 Ալավերդի 1938 162 16.7 21.3 21.8 24.9 16,6 13,3 12,6

6 Ախթալա 1939 186 3.3 4.5 3,2 3.5 2,4 2,1 2,0

7 Ապարան 1963 60 2,7 4.7 5.8 7.5 6,6 6,5 5,9

8 Աշտարակ 1963 19 7.6 12.1 16.3 22.8 20,6 18,8 16.9

9 Արարատ 1962 47 5.4 8.5 15.4 20.4 20,5 20,2 20.4

10 Արթիկ 1945 100 9.1 13.3 16,3 22.8 17,6 19,5 17.9

11 Արտաշատ 1961 30 7.3 13.9 16.8 31.2 25,2 22,3 19.3

12 Այրում 2006 205 0,3 1.9 2,3 2,6 - 2,1 1.8

13 Բերդ 1963 186 5,8 7.0 8,3 10.5 8,8 8,0 7.5

14 Բյուրեդավան 1974 24 - - 5,8 9.2 8,2 9,5 9.2

15 Գավառ 1938 92 8.7 20.0 23.7 31.4 26,6 20,8 18.2

16 Գյումրի 1840 118 108.4 165.0 205,9 205.3 150,9 122,0 113.1

17 Գորիս 1924 236 10.4 14 6 17,4 24.0 23,3 20,6 20.4

18 Դաստակերտ 1951 226 2.3 1.3 0,7 0.4 0,3 0,3 0.3

19 Դիլիջան 1951 96 11.4 15.8 20,6 23.4 16,2 17,7 17.4

20 Եղեգն աձ որ 1961 123 3,6 5.1 6,8 9.7 8,2 8,0 7.4

21 Եղվարդ 1972 18 3,9 5,4 7,7 10.5 11,6 11,7 11.9

22 Իջևան 1956 132 7.6 13.5 15,4 18.6 20,2 21,1 20.3

23 Թալին 1964 65 2,5 3.2 4.2 6 6 5,6 5,3 4.1

24 Թո ւ մ ան յան 1947 148 2.6 2.5 2,0 2.1 1,9 1,7 1.5

25 Ծաղկաձոր 1958 55 1.0 2.1 2,1 2,3 1,6 1,3 1.2

26 Շամլուղ 1938 196 2.9 2.4 1,9 1.5 0,8 0,7 0.6

27 ճամբարակ 1972 119 3,0 3,1 6.1 6.7 6,4 5,8 5.6
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28 Կապան 1938 301 19.3 29.9 35,7 42.6 45,7 43,2 42.2

29 Մա ր ա լի կ 1962 90 2,2 3.3 4,2 5.8 5,8 5,4 5.4

30 Մա ր ւո ո ւն ի 1963 130 5,6 7.5 9.3 12.9 11,8 12,9 11.5

31 Մասիս 1971 14 3,1 5,0 12.4 20.1 21,4 20,2 20.6

32 Մեծամոր 1972 38 - - 7.7 11.3 9,9 9,2 8.4

33 Մեղրի 1958 373 3.1 4.1 4,1 5.2 4,8 4,6 4.5

34 Նոյեմբերյան 1971 185 3.1 4.3 4,8 5.8 5,5 5,3 4.6

35 Նոր Հաճն 1958 30 1.4 3.9 7,4 11.2 10,2 9,3 9,3

36 Հրա զղան 1950 50 7.8 26.8 41,4 60.7 52,8 41.9 40.4

37 Չարենցավան 1953 36 2.4 16.5 24,6 34.5 25,0 20,4 20.5

38 Ջերմուկ 1951 175 2.1 4.2 4,6 7.5 5,4 4,6 4.2

39 Ս ի ս ի ան 1958 206 3.8 7.4 10,4 15.1 16,8 14,9 14.8

40 Սպիտակ 1949 95 8.7 11.9 14,5 15.0 15,0 12,9 12.8

41 Ս ւոեփանավան 1938 139 9.8 13.5 16,3 20.8 16,3 13,1 12.4

42 Սևան 1961 66 6.4 12.4 20.7 26.1 21,4 19,2 19.0

43 Տաշիր 1961 156 4,8 7.1 9,5 12.5 9.5 7,8 7.3

44 Քաջարան 1947 327 11.4 10.7 8,9 8.4 8,4 7,2 7.0

45 Վայք 1954 132 1.2 2.7 4,6 6.3 6,0 5,9 5.6

46 Վաղարշապատ 1924 20 19.7 31.8 44.0 57.7 56,4 46,5 46.2

47 Վանաձոր 1924 115 49.4 106.6 146.0 172.6 107,4 86,2 78.1

48 Վարդենիս 1969 168 6,3 8.3 11.2 13.9 12,8 12,7 12.5

49 Վեդի 1963 48 3,6 6.2 7,5 14.6 13,0 11,4 11.8

Աղյուսակ 5
ՀՀ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԽՈՇՈՐ ՋՐԱՄԲԱՐՆԵՐԸ

Ջրամբարները Ծավալը, խոր.մ Հայելու մակերեսը.հա
Ս պ ան դա րյ ան 257,0 1025

Թո լորս 96,0 480

Ապարան 91,0 735

Ազատ 70,0 285

Զո ղազ 45,0 230

Հեր-Հեր 26,0 115

Կեչուտ 25,0 135

Կառն ուտ 24,7 234

Մւսրմարիկ 24,2 120

Շամբ 13,6 112

Հախում 12,0 83
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Աղյուսակ 6

ՀՀ արտահանվող և ներմուծվող հիմնական արտադրատեսակները,
2017թ (մլն.դո լար)

Աղյուսակ 7

Արցախի վարչատարածքային միավորների հիմնական ցուցանիշները, 2015 թ.

Վ ա րչ ւս ւո ա ր ա ծք այ ին 
միավորներ

Տարածքը 
կմ2

Բնակավայրերի 
թիվը

Բնակչության 
թիվը, 

հազ. մարդ

Բնակչության 
խտությունը 
մարդ/կմ2

Մա ր տ ո ւն ի 951,2 38 24,3 25,5

Սնյրտակերւո 1795,1 51 19,9 11.0

Ասկերան 1191,4 45 18,1 15,2

Հադրութ 1876,8 41 13,1 7,0

Քաշաթաղ 3376,6 102 9,4 2,8

Շուշի 383,7 9 5,4 14,0

Շահումյան 1829,1 16 3,1 1,7

Սւոեփանակերւո 29,1 1 55,2 1897,0

Ընդամենը 11433 303 148.5
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ՄԱՔՍԻՄ ՄԱՆԱՍՅԱՆ, ԱՐՄԵՆ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆ
9-րդ դասարան

ՎԵՐԱՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱՍ 2

Քարտեզները՛ Վարդան Մխիթարյանի

Խմբագիր՛ Արտակ Ոսկանյան
Սրբագրիչ՛ Անահիտ Պապյան

Ձևավորումը՛ Նվարդ Հայրապետյանի
Շապիկը՛ Արամ Ուռուտյանի

Պւսւովեր՝ 986։ Տպաքանակ՝ 35372։ 
Թուղթը՝ օֆսեթ։ Չափսը՝ 70x100/16։ 8.5 տպ. մամուլ։

Տառատեսակը՛ (310 ծրբւ Տյոտ։

Տպագրված է «Տիգրան Ս՝եծ» հրատարակչության տպարանում
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