
քւրտքօճ 1աբտ։//օհօօ1<տ.հօոօօ.ոօէ/քաոք/\՚//է/

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱԿՍԵԼ ՊՈՏՈՍՅԱՆ, ՄԱՔՍԻՄ ՄԱՆԱՍՅԱՆ, ԽԱՉԻԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ. 
ԱՐՍԵՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, ԹՐԱՇԵԼ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, ԱՐՄԵՆ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ

1 VՕՈ178 15.02.2021, 10:58



ՈրօքօՀ 1աբտ։//օհօօ1<տ.հօոօօ.ոօէ/քաոք/\՚//է/

Ա. ՊՈՏՈՍՅԱՆ, Ա. Ս՜ԱՆ ԱՍ ՅԱՆ, Խ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ, 
Ա. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, Թ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, Ա. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

11-րդ 
դասարան

Վերահրատարակություն

ԶԱՆԳԱԿ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԵՐԵՎՍ.Ն • 2017

2 V0Ո178 15.02.2021, 10:58



Որօքօ\ 1աբտ։//օհօօ1<տ.հօոօօ.ոօէ/քաոք/\՚//է/

Երաշխավորված է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից՝ 
որպես դասագիրք ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանի համար

ՀՏԴ 373.167.1:91(075.3)
ԳՍ՜Դ 26.8 ց72

11653

Մ՛ասնագիտական խմբագիր՝ ԱԿՍԵԼ ՊՈՏՈՍՅԱՆ. աշխարհագիտության թեկնածու, դոցենտ

Հեղինակներ՝ ԱԿՍԵԼ ՊՈՏՈՍՅԱՆ
(Ներածություն, Թեմաներ 1, 2, 4, 5, 6, Թեմա 7. §§ 2, 3, 4, 11) 

ՄԱՔՍԻՄ ՄԱՆԱՍՅԱՆ
(Թեմաներ 3, 8)

ԽԱՉԻԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
(Թեմաներ 4, 5, Թեմա 7. §§ 3, 4, 11)

ԱՐՍԵՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
(Թեմա 7. §1)

ԹՐԱՀԵԼ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
(Թեմա 7. §§ 5-10)

ԱՐՄԵՆ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ
(Թեմա 7. §§ 12, 13)

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ։ 11-րդ դասարան։ Դասագիրք/Ա. Պուոոսյան, Մ. Մանասյան,
Ա 653 Խ. Սարգսյան, Ա. Գրիգորյան, Թ. Վարդանյան, Ա. Հովսեփյան.— Եր ։ «Զանգակ» հրատ 

2017.— 176 Էջ։

ՀՏԴ 373.167.1:930.9(075) 
ԳՄԴ 63.3(0) ց72

1Տ8Խ1 978-99941—1-798—7

© Պոտոսյւսն Ա., Մանասյան Մ., Սարգսյան Խ., Գրիգորյան Ա., Վարդանյան Թ., Հովսեփյան Ա., 2017
© «Ջանգակ-97» ՍՊԸ, 2017
© ԴՏՀՏՇՀ, 2017

3 V0Ո 178 15.02.2021, 10:58



Բւրօքօ\ 1աբտ։//օհօօ1<տ.հօոօօ.ոօէ/քաոք/\՚//է/

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈԻԹՅՈԻՆՆԱԽԱԲԱՆ............................................................................................................................................................................................. 5ԹԵՄԱ 1. ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
§ 1. ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈԻԹՑՈԻՆԸ ԵՎ ԳՏՀ֊Ն......................................................................................6
§ 2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ (ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ) ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՈՒՄԸ............ 12
§ 3. ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ.......................................... 16ԹԵՄԱ 2. ԱՇԽԱՐՀԻ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
§ 1. ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ, ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ ԵՎ ՌԵՍՈԻՐՍՆԵՐ.........................23
§2. ԵՐԿՐԱԳՆԴԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿԻ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐՈՎ....................................................................................................................28
§ 3. ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՕՎԿԻԱՆՈՍԻ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ։ ՌԵԿՐԵԱՑԻՈՆ ԵՎ ԱՅԼՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ.....................................................................................................................................................................35ԹԵՄԱ 3. ԱՇԽԱՐՀԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
§ 1. ԱՇԽԱՐՀԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ...............................................43
§ 2. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ.................................................................. 47
§ 3. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՃՅՈՒՂԵՐԸ։ ՎԱՌԵԼԻՔԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ............................................................................................................................................52
§4. ՄՇԱԿՈՂԱՐԴՅՈԻՆԱԲԵՐՈԻԹՑՈԻՆ......................................................................................................................57ԹԵՄԱ 4. ԱՇԽԱՐՀԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
§ 1. ԱՇԽԱՐՀԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ...............................................67
§ 2. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄԸ........................................71ԹԵՄԱ 5. ԱՇԽԱՐՀԻ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ։ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈՉ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԸ
§ 1. ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԸ ԵՎ ԿԱՊԸ................................................................................................79
§ 2. ԱՇԽԱՐՀԻ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ.....................................................................83
§3. ՈՉ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԴԵՐԸ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ........................................................................89ԹԵՄԱ 6. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
§ 1. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ...........................................................................94
§2. ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ։ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՅԼՁԵՎԵՐ..............................................................................................................97ԹԵՄԱ 7. ԲՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
§ 1. ԲՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅՈՒՆԸ,ԴՐԱ ԽԱԽՏՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ ԵՎ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ..................................................................... 102
§ 2. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՄԱՐԴԱԾԻՆ ԱՂՏՈՏՈՒՄԸ։ ԱՂՏՈՏՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ, ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ...................................................................................................................................................................... 105
§ 3. ԸՆԴԵՐՔԻ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄՆ ՈՒ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ. . . 109 
§ 4. ՀՈՂԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ................................................................................................................................................................... 112
§5. ՄԹՆՈԼՈՐՏ։ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԵՎ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՌԵՍՈԻՐՍՆԵՐ .......................................................116
§ 6. ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ ԱՂՏՈՏՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ ԵՎ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ............................................ 121
§ 7. ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄՆ ԱՂՏՈՏՈՒՄԻՑ............................................................................................. 126

3

4 VՕՈ178 15.02.2021, 10:58



Րւրօքօ\ 1աբտ։//օհօօ1<տ.հօոօօ.ոօէ/քաոք/\՚//է/

§ 8. ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՐԿՐԱԳՆԴԻ ՎՐԱ................................................................ 129
§ 9. ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ........................................................................................................................ 133
§ 10. ՋՐԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԱՂՏՈՏՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ........................................................................................................................ 136
§ 11. ԿԵՆՍՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ԻՆՔՆԱՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ։ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈԻԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ.............................................................................. 139
§ 12. ԲՈՒՍԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ, ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ........................................................................................................................................................ 143
§ 13. ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ, ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ........................................................................................................................................................ 148ԹԵՄԱ 8. ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
§ 1. ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ.............................................. 154
§ 2. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐՈՒՄ.......................................................................................... 160ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵԶՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԲԱՌԱՐԱՆ......................................................................... 166ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ 171

4

5 VՕՈ178 15.02.2021, 10:58



ՈրօքօՀ 1աբտ։//օհօօ1<տ.հօոօօ.ոօէ/քաոք/\՚//է/

ՆԱԽԱԲԱՆՍիըևյի աշակերտներԸնթացիկ ուսումնական տարում դուք կշարունակեք ավագ դպրոցի «Աշխարհագրությունն դասընթացի ուսումնասիրությունը, որն սկսել եք 10-րդ դասարանում։ Դասագրքի կառուցվածքը համապատասխանում է «Աշխարհագրություն» առարկայի ծրագրի պահանջներին։ Բովանդակային առումով դասագիրքն ընդգրկում է 8 թեմա, որոնք պայմանականորեն կարելի է խմբավորել երկու բաժնում։ Առաջին բաժնում դուք կծանոթանաք համաշխարհային տնտեսության, աշխարհի բնական ռեսուրսների, արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, տրանսպորտի, տնտեսության ոչ արտադրական ոլորտի և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների աշխարհագրական բնութագրին։ երկրորդ բաժինը նվիրված է բնօգտագործման և բնապահպանության աշխարհագրական հիմնահարցերին և համաշխարհային բնապահպանական ռազմավարությանը։«Աշխարհագրություն» դասընթացի ծրագրում և թեմատիկ բովանդակության մեջ կան աշխարհագրության նախորդ տարիների ծրագրային նյութի որոշ կրկնություններ։ Դրանք ամենևին էլ մեխանիկական կրկնություններ չեն։ Դրանք հնարավորություն են տալիս ավագ դպրոցի մակարդակով ամրապնդելու նախկինում ձեռք բերած աշխարհագրական փաստւսկան ու տեսական գիտելիքները, ստեղծելու կայուն բազա՝ ավագ դպրոցի «Աշխարհագրություն» դասընթացի նյութը հիմնավոր կերպովյուրացնելու համար։

Յուրացնելով դասագրքի նյութը՝ ձեռք կբերեք համաշխարհային տնտեսության, նրա առանձին ոլորտների ու ճյուղերի, միջազգային տնտեսական հարաբերություն ների, բնօգտագործման ու բնապահպանության աշխարհագրական առանձնահատկությունների, տարածքային դրսևորումների, տեղաբաշխման ու տարածքային կազմակերպման վերաբերյալ նոր գիտելիքներ։Խորհուրդ ենք տալիս ուշադիր ծանոթանալու դասագրքի կառուցվածքին, վիճակագրական, քարտեզագրական և ցու ցադրակւսն նյութերին։ Յուրաքանչյուր դասանյութ յուրացնելիս պետք է նկատի ունենաք, որ մեր ուսումնասիրության առարկաները՝ համաշխարհային տնտեսությունը, նրա առանձին ոլորտներն ու ճյուղերը, բնության և հասարակության փոխհարաբերությունները, բարդ ու բազմազան են և անընդհատ զարգացման մեջ են։ Այս դասագիրքը ձեզ կտա գիտելիքներ, որոնք հնարավորություն կընձեռեն հասկանալու, մեկնաբանելու, վերլուծելու տեղեկատվական բազմազան աղբյուրներից՝ հեռուստատեսությունից, ռադիոյից, համւսցանցից, մասնագիտական գրականությունից, տեղեկատվական ժողովածուներից, թեմատիկ քարտեզներից ու ատլասից (քարտեզագիրք) ձեր քաղած աշխարհագրական տեղեկությունները։Վստահ եղեք, որ աշխարհագրությունից ձեռք բերած նոր գիտելիքները կխո– րացնեն ձեր աշխարհընկալումը հ կընդ– լայնեն մտահորիզոնը։
5
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ԹԵՄ՜Ա 1

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

§ 1. ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԳՏՀ֊Ն

համաշխարհային տնտեսությունը 
(ՀՏ) պատմականորեն ձևավորված և 
անընդհատ զարգացող աշխարհի երկր
ների ազգային տնտեսությունների փոխ
կապակցված համակարգ է, որոնք մի
մյանց հետ կապված են տնտեսական, 
քաղաքական հ մշակութային հարաբե
րություններով։ հՏ֊ն հիմնված է աշխա
տանքի աշխարհագրական միջազգային 
բաժանման վրա։Վերջին տասնամյակներին ՀՏ-ն կրելէ նշանակալից փոփոխություններ՝ երկրնե– րի ազգային անտեսական մեխանիզմները ստիպված են հարմարվել ձևավորվող գլոբալ էկոնոմիկայի իրականության հետ։ՀՏ ձևավորումն ունի պատմական մեծ նշանակություն։ Առանձին երկրների, տարածաշրջանների ու մայրցամաքների միջև կանոնավոր առևտրաֆինանսական և արտադրական կապերի հաստատումը վերջ դրեց տարբեր երկրների բազմադարյան ազգային-տնտեսական մեկուսացվածու– թյանը, որը խոչընդոտում էր աշխարհի սո– ցիւսլ-տնտեսական առաջընթացին։ՀՏ-ն ձևավորվել է հարյուրամյակների ընթացքում։ Այն անցել է զարգացման 
մինչ արդյու նար երական (ագրարային), 
արդյունաբերական ե հետւսրդյունաբ՛ե
րական վագեր։ Աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունների ժամանակաշրջանում ի հայտ եկավ նրա առաջին բաղկացուցիչը համաշխարհային շուկան։ Ճ1Ճ–ՃՃ դդ. սահմանագլխին Եվրոպայի և Հյուսիսային Ամերիկայի երկրներում ձևավորվեցին ՀՏ-ի մյուս երկու բաղկացուցիչ֊ 
6

ները՝ խոշոր մեքենայական արդյունա
բերությունը և ջերմային տրանսպորտը։ ՀՏ-ի վերջնական ձևավորման գործում գլխավոր ղերը խոշոր մեքենայական արդյունաբերությանն էր, որն արդյունք էր 
XVIII դ. վերջի և XIX դ. սկզբի արդյունա բերական հեղաշրջման։Այսպիսով՝ ՀՏ-ն հիմնականում ձևավորվել է XIX դ. վերջին և XX դ. սկզբին՝ խոշոր մեքենայական արդյունաբերության, համաշխարհային շուկայի և համաշ
խարհային տրանսպորտային համակար
գի կազմավորման շնորհիվ։Մինչև XX դ. կեսերը ՀՏ-ն առավելապես զարգանում էր «լայնությամբ»՝ ընդգրկելով նորանոր երկրներ ու տարածքներ։ XX դ. երկրորդ կեսից այն սկսեց զարգանայ «խորությամբ»՝ տեխնիկայի ու տեխնոլոգիաների, արտադրության ու կառավարման կատարելագործման ուղիով՝ օգտագործելով գիտության նորագույն նվաճումները։Ներկայումս պետություններն առավել մեծ չափով պետք է հաշվի առնեն միջազ գային տնտեսական հարաբերությունների նոր սուբյեկտների գործունեությունը։ Այդպիսիք են վերազգային կորպորա
ցիաները, Առևտրի համաշխարհային 
կ ազմակ երպությա նը, ՅՈՒՆեՍԿՕ-ն,
տարածաշրջանային զանազան կազմա
կերպությունները, ապահովագրական 
ընկերությունները, ոչ կառավարական 
կազմակերպությունները, զանազան ին– 
տեգրացիոն խմբավորումները։
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Համաշխարհային տնտեսության 
հիմնական ճյուղերը

Համաշխարհային առևտուր և արտաքին 
տնտեսական կապերի այլճյուղեր

Նկ. 1. Համաշխարհային տնտեսության ճյուղային 
կաոուցվածքըՉնայած ՀՏ-ն ունի զարգացման և առաջընթացի միտում, այդուհանդերձ, վառելիբաէներգետիկ կամ ֆինանսական ռեսուրսների սղության պատճառով ժամանակ առ ժամանակ սկսվում են ճգնաժամային երևույթներ։

համաշխարհային տնտեսության 
կաոուցվածքըՀՏ-ն ունի ճյուղային և տարածքային կառուցվածք։
հՏ ճյուղային կառուցվածքը փոխա

դարձաբար միմյանց հետ կապված ար
դյունաբերության, գյուղատնտեսության, 
տրանսպորտի, ցիտատեղեկութային 
համակարգի, սպասարկման կամ ոչ ար
տադրական պորտի ճյուղերի, համաշ
խարհային առևտրի ու արտաքին տնտե
սական կապերի այլ ձևերի ամբողջու
թյունն է (նկ. 7)։

հՏ տարածքային կառուցվածքը (աշխարհագրական մոդելը) ձևավորվել է աշխատանքի աշխարհագրական միջազ

գային բաժանումով և առանձին երկրնե– րում ու տարածաշրջաններում արտադրանքի որոշակի տեսակների արտադրության մասնագիտացումով։ Այսինքն՝ հա
մաշխարհային տնտեսության տարած 
բային միավորներն առանձին երկրներն 
ու տարածաշրջաններն են՝ յուրաքան
չյուրն իր տնտեսությամբ (քարտեզ 7)։ՀՏ տարածքային կառուցվածքն աստիճանաբար բարդանալու միտում ունի։ Մինչև XIX դ. վերջը հՏ-ն միակենտրոն էր, և աշխարհում միակ գլխավոր կենտրոնը համարվում էր Եվրոպան։ Այնուհետև ձևավորվեց երկրորդ կենտրոնը՝ ԱՄՆ-ը, որն էլ դարձավ գլխավորը։ Երկու համաշխարհային պատերազմների միջև ընկած Ժամանակահատվածում առաջացան նոր կենտրոններ՝ ԽՍհՄ-ըն ճապոնիան. Իսկ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից հետո ՀՏ-ի կենտրոնների թիվը մեծացավ։ Ավելացան Չինաստանը, Հնդկաստանը, Պարսից ծոցի նավթար֊ դյունահանող երկրները, Կանադան, Երազի լիան, Մեքսիկան։ Ներկայումս ՀՏ-ի տարածքային կառուցվածքն ունի բազմա– կենտրոն բնույթ։ՀՏ-ի մեջ ընդունված է առանձնացնել նան ավելի խոշոր միավորներ, օրինակ՝ 
հյուսիսի և հարավի երկրները։ Հյուսիսային երկրների մեջ մտնում են տնտեսապես զարգացած, հարուստ երկրները, իսկ հարավային երկրների մեջ՝ Ասիայի, Աֆ֊ րիկայի ու Լատինական Ամերիկայի զարգացող, ավելի աղքատ երկրները։Վերջին Ժամանակներս ՀՏ-ի մեջ առավել մեծ դեր է խաղում Ասիախաղա– 
ղօվկիանոսյան տարածաշրջանը (ԱԽՏ), որի կազմում կան բազմաթիվ երկրներ՝ Չինաստան, ճապոեիա, ԱՄՆ, Մուսաս տան, Կանադա և այլն։ Այդ տարածաշրջանին բաժին է ընկնում համաշխարհային համախառն արտադրանքի մոտ 60%-ը և համաշխարհային առևտրի 40-45%-ը։
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րւ էհաքաա Խս

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ 
Լ ԱՄՆքՒԿԱ

ՊԱՐՕՒՅԾՈՅՒ
հՐ՚Հ՚Նհ."

ԱՍԻԱՑԻ ՆՈՐ էէ1՚ԳՑ1)ԻՆ1։Ո։ր1Ի,1Ո, 
ե1ՊՐՆեՐ

Քարտեզ 1. Համաշխարհային տնտեսության տարածքային կառուցվածքը

Գիտատեխնիկական 
հեղափոխությունը և 
արտադրողական ուժերի 
տեղաբաշխումը համաշխարհային 
տնտեսության մեջԱկնհայտ է, որ մարդկության զարգացումը և հասարակական առաջընթացը սերտորեն կապված են գիտատեխնիկական առաջադիմության հետ։ Այն մշտապես ուղեկցել է քաղաքակրթության զարգացմանը։ Ի տարբերություն գիտատեխնիկական առաջադիմության՝ գիտա

տեխնիկական հեղափոխությունը (ԳՏհ) բնութագրվում է գիտության և տեխնիկայի զարգացման որակական մեծ թռիչքով, որն ապահովում է հասարակության արտադրողական ուժերի զարգացման արմատական վերափոխումներ։ Այդպիսին է եղել արդյունաբերական հեղաշրջման ժամանակաշրջանը Ճ\Ղ11–Ճ1Ճ դդ., երբ ձեռքի աշխատանքից անցում կատարվեց 
8

մեքենայական արտադրության։ ԳՏՀ երկ բորդ խոշոր վերելքը սկսվեց XX դ. երկրորդ կեսին։
ԳՏհ գլխավոր բնորոշ գիծը գիտու

թյան սրընթաց զարգացումն է, որի ար
դյունքում գիտությունը վերաճում է ան
միջական արտադրողական ուժի (նկ. 2ի ժամանակակից գիտությունը դարձել է բացահայտումների արդյունաբերություն, տեխնիկայի զարգացման հզոր խթան։ Ձևավորվել են «գիտություն-արտադրություն» և «կրթություն-գիտություն-ար– տ աղը ու թյուն» համակարգերը։ԳՏՀ նվաճումներն առավել ակնառու են տնտեսապես զարգացած երկրներում, որտեղ գիտության զարգացումը պայմանավորված է ժամանակակից կրթական համակարգերով; Այս իմաստով բնորոշ է ճապոնիայի օրինակը, այնտեղ կա մոտ 
450 համալսարան, որոնք իրականացնում են գիտահետազոտական և նախա– 
գծափորձարարական խոշոր ծրագրեր
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Նորագույն տեխնոլոգի
ական գործընթացների 

ներդրում (առավելապես 
ֆիզիկաքիմիական տեխնո

լոգիաների)

Աշխատանքներում էլեկտրո
նային հաշվիչ մեքենաների 

ներդրում

Քվանտային տեխնիկայի 
զարգացում (լազերներ, մա– 

ցերներ)

Կապի նոր մ 
տադրությու՚Լ 

ներ 1

ոջոցների ար– 
յ (արբանյակ– 
ւադն)

Տեխնոլոգիական հին մե
թոդների ինտենսիվացում

Տնտեսության կա
ռուցվածքի կտրուկ 

բարդացում

Գիւոատար արտա
դրությունների աճ

Սինթետիկ նոր նյու
թերի արտադրու

թիւն

Գյուղատնս 
և տրւսնսււ 

տենսիւ

՚ւեսության 
որ տի ին– 
ասում

Ատոմային էներգե
տիկայի զարգացում

՜Նկ. 2. ԳՏհ-ի հիմնական բովանդակությունը(ԳՀՆՓ)։ ԳՀՆՓ աշխատանքների համար կատարվող ծախսերը ԳՏՀ ժամանակաշրջանի տնտեսական կարևոր ցուցանիշ են։ Դրանց գերակշիռ մասը բաժին է ընկնում ԱՄՆ-ին, ճապոնիային, Գերմանիային, Ֆրանսիային և Մեծ Բրիտանիային։
ժամանակակից ԴՏհ երկրորդ բնորոշ 

գիծը արտադրության տեխնիկական հիմ
քի արմատական փոփոխությունն է. Դա նշանակում է էլեկտրոնային հաշվողական տեխնիկայի լայն կիրառություն, նոր քիմիական նյութերի հայտնաբերում ու օգտագործում, էներգիայի նոր աղբյուրների և տեսակների բացահայտում ու օգտագործում (ատոմային, ջերմամիջուկային, լազե

րային), համալիր ավտոմատացում (ռոբո– տատեխնիկայի զարգացում ն գործարանների ավտոմատացում), կենսատեխնոլոգիայի զարգացում և տիեզերականացում (օղատիեզերական արդյունաբերության առաջացում, նոր մեքենաների, սարքերի և ձուլվածքների ստեղծում, որոնք կիրառություն են գտնում նաև ոչ տիեզերական ճյուղերում)։ԳՏՀ դարաշրջանում շարունակում են մեծ դեր խաղալ արտադրության կատարելագործման այնպիսի ավանդական ուղիներ, ինչպիսիք են մեքենայացումը, էլեկւո– 
րաֆիկացումը, քիմիացումը։
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Տեիյնոպոլիս (Հոնկոևգ)Այդ ժամանակաշրջանում տեղի է ունենում աշխատանքի բարդության և արդյունավետության կտրուկ բարձրացում, որը պահանջում է բարձր, որակավորում ունե
ցող աշխատուժ.ժամանակակից ԳՏՀ գլխավոր «բջիջը» ԷՀՄ-ն է (էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենա՝ համակարգիչ)։ ԷՀՄ-ի և դրա ծրագրային ապահովման միջոցների արտադրությամբ առաջատար են ԱՄՆ-ը, Արևմտյան Եվրոպայի տնտեսապես բարձր զարգացած երկրները և ճապոնիան։ԳՏՀ ժամանակաշրջանում առանձնահատուկ նշանակություն է ձեռք բերում ար
տադրության կառավարումը։ Հին ձևով՝ «աչքաչափով» կառավարել այժմ հնարավոր չէ։ ԳՏՀ ժամանակաշրջանում առաջացավ կառավարման և տեղեկատվության մասին հատուկ գիտություն՝ կիբեռ
նետիկա։Ներկայումս գոյություն ունի համամոլորակային տեղեկատվական տարածություն, որի ստեղծման համար մեծ դեր է խաղում համա ցանցը (ինտերնեա)։ Տեխնոլոգիական բարդ գործընթացներով հագեցած արտադրության կառավարումը պահանջում է մասնագետներ, որոնք պետք է կատարելապես տիրապեւոեն կառավարման գիտությանը։ Բարձրորակ մասնագետներ պատրաստվում են ԱՄՆ–ի, ճապոնիայի և առաջատար այլ երկրների բարձրակարգ բիզնես-դպրոց– ներում և համալսարաններում։ԳՏՀ վիճակի մասին սովորաբայւ դա տում են արդյունաբերական արտադրան քում գիւոատար արտադրանքի տեսակա

րար կշռով։ Գիտատար արտադրությամբ առաջատար երկրներ են ԱՄՆ-ը, ճապո– նիան, Գերմանիան, Ֆրանսիան, Իտալիան և Մեծ Բրիտանիան։Մինչև XX դ. երկրորդ կեսը ՀՏ տարածքային կառուցվածքը բնաաշխարհագ֊ ըական, պատմական, տնտեսական, հասարակական, քաղաքական և այլ գործոնների ազդեցության արդյունք էր։ ԳՏՀ-ի շնորհիվ այդ գործոնների ազդեցության բնույթը փոխվեց։ Նախքան ԳՏՀ-ի ծավալումն արդյունաբերության տեղաբաշխումը պայմանավորված էր հումքային գործոնով՝ հանքահումքային բազաների տեղաբաշ խումով։ Անգլիայի ածխային ավազանները եղել են արդյունաբերական հեղաշրջման օջախներ, Ուրւսլը և Կուզբասը՝ Ռուսաստանում արդյունաբերական զարգացման կենտրոններ։ ԳՏՀ ժամանակաշրջանում այս գործոնի դերը չի վերացել, սակայն նախկին հանքահումքային բազաների հետ «կապվածությունը» նվազել է։ԳՏՀ ժամանակաշրջանում առավել արագ զարգացող մի շարք երկրներ նույնիսկ չունեն հումքի սեփական պաշարներ (օրինակ՝ ճապոնիան, որր ներկրում է համքի և վառելիքի 90%-ը)։Այլ է իրավիճակը զարգացող երկրնե– րում, որտեղ հումքային գործոնը ոչ միայն տնտեսության զարգացման կարևորագույն պայման է, այլև էական ազդեցություն է թողնում տնտեսության տեղաբաշխման կրա։ԳՏՀ ժամանակաշրջանում արտադրության տեղաբաշխման կարևորագույն գործոն է դարձել գիտության և կրթության 
10
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կենտրոններին մոտ ւիեելր։ Այս գործոնն իր ազդեցությունն է ունենում առաջին հերթին գիւոաւոար ճյուղերի տեղաբաշխման վրա։ Զարգացած երկրներում բնորոշ է դարձել «կրթություն-գիտություն-ար֊ տադրություն» շղթան, որի շնորհիվ XX դ. վերջին տասնամյակներին այղ երկրնե– րում սկսեցին ձևավորվել հատուկ գիտա– 
քաղաբներ (տեխնոսրզիսներ)։ Այնտեղ զարգացան առավել գիտատար ուղղություններս՝ համակարգիչների նախագծում և արտադրություն, ռոբոտաշինու– թյուն, օդահրթիռաշինական տեխնիկա և այլն։ Գիտաքաղաքներ կան ճապոնիա– յում, ԱՄՆ-ում, Ֆրաևսիայում, Մեծ Բրի– տանիայում, Գերմանի այ ում, Հարավային Կորեայում և Ռուսաստանում։

ԳՏՀ Ժամանակաշրջանում իրենց դերը չեն կորցնում էներգետիկական, տրանս
պորտային, սպառողական և աշխարհագ
րական դիրքի գործոնները։ Մասնւսկորա– պես՝ ժամանակակից հաղորդակցության ուղիների զարգացման պայմաններում կարևորվում է աշխարհագրական դիրքի 
դերը։ Օրինակ՝ Կորեայի Հանրապետությունը, Թայվանը և Սինգապուրը «նոր արդյունաբերական» երկրներ դարձան՝ Եվրոպայի, Մերձավոր Արևելքի և ճապո– նիայի հետ ծովային հանգուցային ուղիների առկայությամբ պայմանավոր կա ծ։Տնտեսապես զարգացած երկրներում արտադրության տեղաբաշխման համար վճռորոշ է նաև էկոլոգիական գործոնը։

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1. Երբ և ինչպես է ձևակորվել համաշխարհային տնտեսությունը։
2. Ինչ է նշանակում համաշխարհային տնտեսության զարգացում՝ «խորությամբ» և «լայնությամբ»։
3. Բացատրեք համաշխարհային տնտեսության «ճյուղային» և «տարածքային կառուցվածք» եզրույթները։
4. Ինչ փուի ոխությունն եր է կրել համաշխարհային տնտեսության տարածքային կառուցվածքը XX դարում։ Թվարկեք համաշխարհային տնտեսության տարածքային կառուցվածքի խոշոր միավորները։
5. Ո՞րն է ԳՏՀ և գիտատեխնիկական առաջադիմության տարբերությունը։
6. Գծապատկերի ձևովպատկերեք ԳՏՀ բովանդակությունը և բացատրեք նրա առանձին բաղադրիչների կապը։
7. Ինչու է ԳՏՀ ժամանակաշրջանում գիտությունը դառնում անմիջական արտադրողական ուժ։ Բերեք օրինակներ։
8. Ինչ է գիտատար արտադրությունը։ Ո՞րն է նրա դերը համաշխարհային տնտեսության մեջ։
9. ԳՏՀ Ժամանակաշրջանում արտադրողական ուժերի տեղաբաշխման մեջ որ գործոնների դերն է մեծանում և ինչու։ Պատասխանը հիմնավորեք երկրների օրինակներով։
10. Ինչու զարգացող երկրներում հումքային գործոնը դեռևս մեծ դեր ունի արտադրողական ուժերի զարգացման և տեղաբաշխման համար։

ււ
12 V0Ո 178 15.02.2021, 10:58



ք՝ւոշքօ.\ հէէբտ7/օհօօ1<տ.հօոօօ.ոօէ/քաւք7\՚//€/

§ 2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ (ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ) 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՈՒՄԸԱշխատանքի բաժանման պարզագույն ձևը, ոըն առաջացել է հասարակության զարգացման արշալույսին, աշխատան

քի բնական բաժանումն էր տղամարդու և կնոջ, մեծահասակների, երեխաների ու ծերերի միջև։ Արտադրողական ուժերի զարգացմանը զուգընթաց աշխատանքի բնական բաժանումը վերափոխվել է աշ
խատանքի հասարակական բաժանման՛. Վերջինս ավելի տարողունակ հասկացություն է և ընդգրկում է աշխատանքի բաժանումը և հասարակության ներսում, և տնտեսության ճյուղերի, առանձին ձեռնարկությունների, նույնիսկ աոանձին աշխատողների միջև;Աշխատանքի հասարակական բաժանման խորացումն ու զարգացումը հանգեցրել են աշխատանքի աշխարհագրական (տարածքային) բաժանման։ Այսինքն՝ 
աշխատանքի աշխարհագրական բաժա
նումը աշխատանքի հասարակական բա
ժանման տարածքային ձևն է կամ տա
րածքային դրսևորումը Սա նշանակում է, որ աշխատանքի բաժանում կա նաև տարբեր վայրերում գտնվող ձեռնարկությունների, բնակավայրերի, պետությունների ու տարածաշրջանների միջև։

Աշխատանքի աշխարհագրական բա
ժանումը առանձին տարածքների մաս
նագիտացման և մասնագիտացված 
ապրանքներով ու ծառայություններով 
փոխանակություն կատարելու գործըն
թացն է։Աշխատանքի աշխարհագրական բաժանման բարձրագույն ձևը աշ/սսաւաև– ք/ւ միջազգային բաժանումն է (ԱՍ~Բ)՝ 
առանձին երկրների մասնագիտացումն 
ապրանքների արտադրության որոշա
կի տեսակներով ու ծառայություններով 
և դրանցով փոխանակություն կատարէ

12

լը։ Այս բնորոշումն ունի երկու բաղկացուցիչ մաս։ Առաջինը մասնագիտացումն է՝ յուրաքանչյուր երկրում միջազգային մասնագիտացման ճյուղերի ձևավորումը (օրինակ նավթարդյունաբերությունը Սաուդյան Արաբիայում կամ մեքենաշի– նությունր ճապոնիայում)։ Երկրորդն ապ
րանքների ու ծառայությունների միջազ
գային փոխանակությունն է միջազգային առևտրի և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների այլ ձևերով։Որևէ երկրռւմ մասնագիտացման ձևավորման համար անհրաժեշտ են որոշակի պայմաններ։ Աշխատանքի միջազգային բաժանմանը մասնակցող երկիրը պետք է կամ հարուստ լինի որոշակի ռեսուրս ներով, կամ տվյալ արտադրանքը քողարկող երկրների շարքում ունենա առաջատար դիրք։ Արտադրանքը պահանջարկ 
ունեցող երկրներ հասցնելու ծախսերը 
պետք է տնտեսապես արդարացված լի
նեն.Աշխատանքի աշխարհագրական միջազգային բաժանումը (ԱԱՄԲ)։ Այն սաղմնավորվել է դեռևս հևում և աստիճանաբար խորացել ու բարդացել է համաշխարհային տնտեսության զարգացմանը զուգահեռ 
(նկ. 3)։ ԱԱՄՌ-ն ապրանքային արտադրության աճի ու փոխանակման անխուսափելի արդյունքն է։ Դա պայմանավորված է առանձին տարածքների կամ երկրների միջև գոյության ունեցող աշխարհագրական դիրքերի, բնական պայմանների ու ռեսուրսների, սոցիայ-տնտեսական զարգացման պայմանների ու մակարդակների տարբերություններով։Այղ տարբերությունների հետևանքով էլ առանձին տարածքներ կամ երկրներ զարգանում և մասնագիտանում են արդյունաբերական կամ գյուղատնտեսական
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Նկ. 3. ԱԱՄՌ-ի մասիև գիտելիքների կառուցվածքըարտադրության 1ւ ծառայությունների այս կամ այն ուղղությամբ;Միջազգային մասնագիտացման ճյուղերում սովորաբար աշխատում է տվյալ երկրի աշխատանքային ռեսուրսների զգալի մասը։ Այդ ճյուղերի հետ սերտորեն կապված են տնտեսության մյուս ճյուղերը։երկրի միջազգային մասնագիտացման ճյուղը որոշվում է վիճակագրական մի բանի հիմնական բնութագրիչներով.• թողարկված արտադրանքի բացարձակ քանակով՝ ըստ ծավալի և արժեքի,

• տնտեսության ընդհանուր արտադրանքի մեջ տվյալ ճյուղի մասնաբաժնով,• արտահանվող արտադրանքում տվյալ ճյուղի արտադրանքի մասնաբաժնով,• աշխարհում տվյալ ճյուղի ընդհանուր արտադրանքի մեջ այղ երկրի մասնաբաժնով,• մեկ բնակչի հաշվով թողարկված արտադրանքի ծավալով։Զարգացած տնտեսություն ունեցող արդյունաբերական երկրներն աշխատան֊
13

14 VՕՈ 178 15.02.2021, 10:58



Որօքօ\ 1աբտ։//օհօօ1<տ.հօոօօ.ոօէ/քաոք/\՚//է/

Չինաստան - 25,5%

ՏապոՆիա -10,6%

Գերմանիա - 7,2%

ԱՄՆ - 5,5%

Կորեայի Հանր. - 5,3%

Հնդկաստան - 4%
Բրազիլիա - 3,0%
Իսպանիա - 2,4%
Ռուսաստան - 2,2%
Մեծ Բրիտանիա - 2,0%

Մնացած երկրներ - 32,3%

Նկ. 4, Աոանձին երկրների և տարածաշրջանների 
մասնւսրաժինը մարդատար ավտոմեքենաների հա

մաշխարհային արտադրության մեջքի միջազգային բաժանման մեջ առաջա տար գիրթեր են զբաղեցնում հատկապես մեքենաների ու սարքավորումների, երկարատև օգտագործման ապրանքների արտադրության գծով (նկ. 4)։ Այդ երկրներից է, օրինակ, ճապոնիան՝ ավտոմեքենաների, ծովային նավերի, ռադիոէլեկտրոնի– կայի և այլ արտադրանքներով։ Ինչ վերաբերում է Ասիայի, Աֆրիկայի և Լատինական Ամերիկայի զարգացող երկրներին, ապա համաշխարհային տնտեսության և աշխատանքի աշխարհագրական միջազգային բաժանման մեջ դրանց դերի բարձրացումը հիմնականում պայմանավորված 

է զարգացած երկրներին հումքի մատակարարմամբ։Աշխատանքի միջազգային բաժանմանն առանձին երկրների մասնակցությունը պայմանավորված են նաև աշխարհագրական գործոններով, մասնավորապես աշխարհագրական դիրքով 
և բնական ռեսուրսներով. Օրինակ՝ Մեծ Ռրիտանիան իր նպաստավոր ծովային աշխարհագրական դիրքի շնորհիվ XIX դ. դարձավ կապիտալիզմի հայրենիք, իսկ Մերձավոր Արևելքի նավթագազային ռեսուրսներն այդ տարածաշրջանին հնարավորություն տվեցին դառնալու համաշխարհային խոշորագույն վառելիքաէներ– գետիկ բազա։Այ նուամենայ նի վ, աշխարհ ագբ ական պայմաններն աշխատանքի աշխարհագրական բաժանման միայն սկզբնական գործոններն են։ ժամանակակից պայմաններում առավել կարևոր և վճռորոշ դեր են խաղում ւտցիալ-տնտեսական պայմաններն ու գործոնները։ Օրինակ՝ 300 տարի առաջ Կարիբյան ավազանում չէին մշակում ոչ սուրճ և ոչ էլ շաքարեղեգ, իսկ այսօր այդ տարածաշրջանը նշված մշակաբույսերի համաշխարհային արտադրության խոշորագույն կենտրոններից է։Ըստ ընդգրկած տարածքի մեծության՝ աշխատանքի աշխարհագրական բաժանումը կարող է լինել միջազգային, միջ
շրջանային և ներշրջանային–.

Աշխատանքի միջազգային բաժանումը կատարվում է համաշխարհային տնտեսության ներսում։
Աշխատանքի միջշրջանային բաժա

նումը կատարվում է կոնկրետ երկրի ներ– սում, երբ առանձին տարածաշրջաններ մասնագիտանում են նաև տնտեսության որոշակի ուղղություններով։Աշխատանքի բաժանումը տվյալ շրջանի սահմաններում գտնվող տարբեր բնա–
14
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Եվրամիության կննտրոնակայանը Ստրասբոտգումկավայրերի միջև հայտնի է ներշրջանային 
բաժանում անունով։ Այս դեպքում շրջանի առանձին հատվածների, քաղաքների ու գյուղերի միջև հաստատվում են կայուն արտադրական-տնտեսական կապեր, և կատարվում է արտադրանքի ու ծառայությունների փոխանակում։

Միջազգային անտեսական 
միասնացում (ինտեգրացում)Համաշխարհային տնտեսությունը և աշխատանքի աշխարհագրական միջազգային բաժանումը վերջին տասնամյակներին նորագույն զարգացումների արդյունքում ձեռք են բերել նոր որակ։ Առաջացել է աշխատանքի աշխարհագրական միջազգային բաժանման բարձրագույն աստիճանը՝ միջազգային տնտեսական 

միասնացումը (ինտեգրում)–. Դա երկրնե– րի առանձին խմբերի խոր և կայուն փոխադարձ կապերի զարգացման գործընթացն է հիմնված միջազգային տնտեսական քաղաքականության վրա։ Միջազգային տնտեսական միասնացումը կարող է լինել ինչպես տարա ծա շրջան այ ին, այնպես էլ ճյուղային։

XX դ. երկրորդ կեսին համաշխարհային տնտեսության մեջ գերակշռում էր տարածաշրջանային տնտեսական միւսս– նացման գործընթացը։ Առավել կարևոր և խոշոր տարածաշրջանային տնտեսական խմբավորումներն են Եվրամիությունը, 
Ագատ առևտրի հյասիսամերիկյան գո
տին (ՆԱՖՏԱ), հարափսրևեյյան Ասիայի 
երկրների ընկերակցությունը (ԱՍԵ11Ն) և հարավային Կոնի ընդհանուր շուկան 
(ՄԵՐԿՕՍՈԻՐ)։

Եվրամիությունը ձևավորվել է 1957 թ.։ Սկզբնապես կոչվել է եվրոպական տնտեսական համագործակցություն, իսկ 
1993 թ-ից՝ Եվրամիություն։ Եվրամիության անդամ են Արևմտյան, Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի 27 երկրներ՝ Ավստրիա, Բելգիա, Բուլղարիս։, Մեծ Բրի– տանիւս, Հունգարիա, Գերմանիա, Հունաստան, Դանիա, Իռլանդիա, Իսպանիա, Իտալիա, Կիպրոս, Լատվիա, Լիտվա, Լյուբսեմբուրգ, Մալթա, Նիդերլանդներ, Լեհաստան, Պորտուգալիս։, Ռումինիս։, Ալովակիա, Սլովենիս։, Ֆինլանդիա, Ֆրանսիա, Չեխիա, Շվեդիա, էստոնիա։ Սրանք զբաղեցնում են 4,3 մլն կմ2 տարածք և ունեն մոտ 470 մլն բնակչություն։
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Ազատ առնստի, հյուսիսամերիկյան 
զոտու մեջ մտնում են ԱՄՆ-ը, Կանադան և Մեքսիկան։

ԱՍԵԱՆ-ի մեջ մտնում են Բըունեյը, Վի– ետնամը, Ինդոնեզիան, Կամբոջան, Լաո– սը, Մալայզիան, Մյանման, Նինգապուրը, Թաիլանդը, Ֆիլիպինները։Տարածաշրջանային խմբավորումներից է Միասնացման րսսփնամերիկյան ընկե
րակցությունը կամ ՄեՐԿՕՍՈԻՐ-ը, որի հիմնադիրներն են Արգենտինան, Բրա– զիլիան, Պաբագվսդը, Ուրուգվայը և Վե– նեսուելան։ Տարեցտարի ավելի մեծ դեր է խաղում նաև Ասիախաղաղօվկիանոսյան 
անտեսական համագործակցությունըճյուղային տնտեսական խմբավորումներից կարևորագույնը ՆԱԵԿ-ն է (Նավթ 

արտահանող երկրների կազմակերպություն (ՕԲՏՇ)), որն ընդգրկում է 13 երկիր՝ Սաուդյան Աբաբիա, Քուվեյթ, Իրան, Ի բաք, ՄԱԷ, Կատար, Ինդոնեզիա, Լիբիա, Ալժիր, Նիգերիա, Վենեսուևլա, Գաբոն, Լկվադոր, որոնց բաժին է ընկնում նավթի համաշխարհային պաշարների ավելի քան 
70%-ը և բնական գազի 2/5-ը։ ՆԱԵԿ-ին բաժին է ընկնում աշխարհում նավթի արտահանման մոտ 90%-ը։Այսպիսով՝ միջազգային տնտեսական միասնացումը նպաստում է աշխատանքի աշխարհագրական բաժանման զարգացմանը և տաըածաշրջանային ու ճյուղային տնտեսական խմբավորումների ստեղծմանը։

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1. Որոնք են աշխատանքի աշխարհագրական բաժանման նախադրյալները։
2. Ի՞նչ է տալիս համաշխարհային տնտեսությանը և առանձին երկրներին աշխատանքի աշխարհագրական բաժանումը։
3. Ինչ դեր ունի աշխատանքի աշխարհագրական բաժանումը ՀՀ տնտեսության համար։
4. Բերեք օրինակներ առանձին երկրների միջազգային տնտեսական մասնագիտացման վերաբերյալ։
5. Ինչ դեր ունեն բնական պայմանները և ռեսուրսները երկրի տնտեսական մասնագի֊տացման հարցում։ Հիմնավորեք օրինակներով։
6. Ինչ տարբերություններ ունեն տնտեսապես զարգացած և զարգացող երկրների միջազգային մասնագիտացումները։
7. ՀՀ օրինակով բերեք աշխատանքի միջշրջանային և ներշրջանային բաժանման օրինակներ։
8. Ինչու է միջազգային տնտեսական միասնացումը համարվում աշխատանքի աշխարհագրական բաժանման բարձրագույն աստիճան։
§ 3. ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸԻնչպես արդեն գիտեք, Համաշխարհային տնտեսության ճյուղային կառուցվածքը արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, տրանսպորտի, սպասարկման (ծառայությունների) ոլորտի, գիտա տեղեկութային համակարգի ճյուղերի, համաշխարհային առևտրի և արտաքին

16 

տնտեսական կապերի այլ ձևերի փոխկապակցված ամբողջությունն է, որը պատմականորեն ձևավորվել է աշխատանքի հասարակական բաժանման շնորհիվ։Տնտեսությունը պայմանականորեն բաժանվում է առաջնային (գյուղատնտեսություն, օգտակար հանածոների ար–
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I է».

լ

ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ
Գյուղատնտեսություն, ար
դյունահանող արդյունա
բերություն, Ձկնորսու
թյուն, անտառային տնտե
սություն

ԵՐՐՈՐԴԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ
Ծառայություններ, 

առևտուր

ՀԱՄ՜ԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Որոշումների 
կայացում

ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ
Վերամշակող 

արդյունաբերություն, 
շինարարություն
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Նկ 5. Համաշխարհային տնտեսության ճյուղային կառուցվածքըդյունւսհանում, ձկնորսություն և անտառ– առևտուր), չոբբոբդային (տեղեկատվու– ւոնտեսություն), եբկբոբդափն (վերամշա– թյուն, հետազոտություն, կառավարում), կող արդյունաբերություն, շինարարու– հինգեբոբդւսյիէւ (որոշումների կայացում) թյուն), եբբոբդափն (ծառայություններ և ճյուղերի (նկ. 5)։

Տնտեսության կառուցվածքը

Մարդու տնտեսական գործու– 
նեության ոլորտները

Մարդու տնտեսական գործունեության տեսակները

Անվանումը Կազմը

Նյութական ոլորտ
Առաջնային

Գյուղատնտեսություն, արդյունահանող ար
դյունաբերություն, Տկնորսություն, անտառ– 
տնւոեսութաւն

Երկրորդաց ին Վերամշակող արդյունաբերություն, շինարա
րություն

Ոչարտադրական ոլորւո

Երրորդային Ծ՛առայություններ, առևտուր

Չորրորդային Կառավարում, հետազոտություն, տեղեկա– 
տւ|ութ|ուն

Հինգերորդային Որոշումների կայացում

- Տրանսպորտ և կապՏնտեսական գործունեության տարրեր վածության կամ էլ համախառն արւոադ– տեսակների միջև հարաբերակցությունը րանքի ցուցանիշներով։կարելի է իմանալ ըստ բնակչության զբաղ–
2 Աշխարհագրություն -11 17
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Տնտեսության ճյուղային կառուցվածքի օրինաչափություններից է անցումը առաջնային ճյուղերից երկրորդայինին։ Նյութական արտադրության այդ երկու ճյուղերը պատմական զարգացման տարբեր փուլերում տարբեր նշանակություն են ունեցել։
Գրսղատնտեսությունր եղել և մնում է տնտեսության առաջատար ճյուղ այն երկրներում, որոնք դեռ չեն անցել ւսրդյու– նաբերացման։ Զարգացած արդյունաբերական երկրներում գյուղատնտեսությունը և արդյունահանող արտադրությունը առաջատար են եղել այնքան ժամանակ, բանի դեռ այդ երկրներում տեղի չի ունեցել արդյունաբերական հեղաշրջում։ XIX դ. վերջին Ա XX դ. առաջին կեսերին արտադրանքի արժեքային արտահայտության ցուցանիշով արդյունաբերությունը դարձավ նյութական արտադրության առաջատար ճյուղը։ Նույն ցուցանիշով 1950 թ. արդյունաբերությունը գերազանցել է գյուղատնտեսությանը 2 անգամ, իսկ XX դ. վերջին՝ մոտ 8 անգամ։
Վերամշակող արդյունաբերության 

եր՝ որպես նյութական արտադրության գլխավոր ճյուղ, առաջատար դեր է խաղում միասնական տնտեսական համակարգի ձևավորման ու զարգացման, տարածքային կազմակերպման գործում։ Այղ ոլորտում աշխատողների թվի ավելացումը և արդյունաբերական արտադրանքի ծավալի աճը նախ և առաջ պայմանավորված են արդյունաբերացման գործընթացով։ Արդյունաբերության զարգացումը, հանքանյութի և վաճառահանման շուկաների պահանջարկի աճը խթանեցին առևտրի, տրանսպորտի և ուրբանիզա– ցիայի (բաղաբայնացման) համաշխարհային գործընթացների զարգացումը, որի արդյունքում արմատական փոփոխությունների ենթարկվեցին կյանքի պայմանները։
18

եթե XX դ. կեսին ամբողջ աշխարհի նյութական արտադրության ոլորտում արդյունաբերությանը բաժին էր ընկնում 
42%-ը, ապա դարի վերջին այն կազմում էր մոտ 59%։ Դա բացատրվում է նրանով, որ տնտեսության մնացած ճյուղերում աշխատանքի արտադրողականության աճը պայմանավորված է արդյունաբերության զարգացման մակարդակով։ Դրանով են պայմանավորված նաև արտադրական գործընթացների մեքենայացումը, ավտոմատացումը և բնակչությանը զանազան ապրանքների մատակարարումը։Ներկայումս աշխարհի համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) 32%-ը բաժին է ընկնում արդյունաբերությանը։ Արդյունաբերական ձեռնարկություններում աշխատում է տնտեսապես ակտիվ բնակչության մոտ 16%-ը։ Տնտեսության առաջնային ճյուղերի «մերձեցումը» արդյունաբերությանը արտահայտվում է ագրոաըդյունա թերական համալիրի ձևավորմամբ և զարգացմամբ։համաշխարհային տնտեսության մեջ արդյունաբերությունն առաջատար Լ գիտահետազոտական և նախագծափորձա– րարական աշխատանքների բնագավառում։ եվ վերջապես աշխարհի արտաքին առևտրի կառուցվածքում գերիշխող նշանակություն ունեն արդյունաբերական ապրանքները։Վերջին չոըս-հինգ տասնամյակներին ԴՏՀ-ն հանգեցրել է տնտեսության երրորդային և չոըրորդային հատվածների առաջանցիկ զարգացմանը։Երրորդային հատվածը կամ ծառա
յությունների պորտն ընդգրկում է առևտուրը, վարկաֆինանսական համակար– գը, տրանսպորտը և կապը, բնակչության կենցաղային սպասարկումը, մշակույթը և կրթությունը, առողջապահությունը և այլն։ Այժմ այս ոլորտը կայուն կերպով առաջին տեղն է զբաղեցնում ոչ միայն ազգային 
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տնտեսությունների կառուցվածքում, այլ նաև տնտեսապես զարգացած և նույնիսկ զարգացող շատ երկրների բնակչության զբաղվածության կառուցվածքում։ Աշխարհում ծառայությունների ոլորտը զբաղվածների թվոկ առայժմ զիջում է միայն գյուղատնտեսությանը։Ծառայությունների ոլորտի զարգացումը սերտորեն կապված է նյութական արտադրության բոլոր այն ճյուղերի հետ, որոնց ապահովում է սպասարկման ամենատարբեր տեսակներով՛ ներքին և համաշխարհային առևտուր, գիտական խորհրդատվություններ, ֆինանսական սպասարկումներ և այլն։ Այդ ոլորտը մեծ նշանակության է ձեռք բերում բնակչության պահանջմունքների բավարարման առումով (կրթության, առողջապահության, մշակույթի, զբոսաշրջության և այլ հաստատություններ)։Նյութական արտադրության և ծառայությունների ոլորտի միջև ձևավորված հարաբերակցությունը զարգացած և զարգացող երկրներում խիստ տարբեր են։ Տնտեսապես զարգացած երկրներում 
նյութական արտադրության պորտի, ար
տադրանքի արժեքը զիջում է ծառայու
թյունների պորտի գոյացրած արժեքին։ Զարգացող երկրներում հակառակն է. նյութական արտադրության բաժինը գումարային առումով մի քանի անգամ գերազանցում է ծառայությունների ոլորտին։Ծառայությունների ոլորտի մեծ մասը բաժին է ընկնում արտադրական ոլորտի սպասարկմանը, որը նախկինում իրականացվում էր արդյունաբերական ընկերությունների կողմից (վերանորոգման աշխատանքներ, ձեռնարկությունների տեխնիկական սպասարկում, արտադրական ուղղվածության տեղեկատվական և խորհրդատվական ծառայություններ և այլն)։ Ընդ որում՝ ծառայությունների 

ոլորտը մեծ չաւիով արղյունաբերացվում է՝ համալրվելով արդյունաբերական ձեռնարկությունների թողարկած արտադրանքով։
Ծառայությունների միջազգային պոր

տում (վարկւսֆինանււային և ներդրոլ– մային գործունեություն, միջազգային զբոսաշրջություն, տրանսպորտային և հաղորդակցական ծառայություններ և այլն) 
առաջատարներ են ճապոնիան, ԱՄՆ-ը, 
ԳԴհ-ն, Մեծ Բրիսւանիան, Ֆրանսիան և շատ այլ զարգացած երկրներ։Մի շարք զարգացող երկրներում վերջին երեք տասնամյակների ընյ^ացքում նկատելի է ծառայությունների պորտի արագ զարգացում, որի շնորհիվ նրա բաժինը ՀՆԱ-ում ավելի է մեծացել։Համաշխարհային տնտեսության ճյուղային կառուցվածքում ամենաևրիտա– սարդը կառավարման, հետազոտման և 
տեղեկատվության ոլորտն է։ Այն իրականացնում է տնտեսության տարբեր ճյուղերի զարգացման համար հետազոտություններ, տեղեկույթի ստեղծում, մշակում, պահպանում և տարածում, տեղեկատվական կառույցների գործունեության ապահովում, ինչպես նաև կառավարում։ Համաշխարհային տնտեսության այս հատվածը շատ արագ է զարգանում, և առավել զարգացած երկրներում անցում է կատարվում տնտեսության հետարդյունաբերա– կան տիպից տեղեկատվականին։ԳՏՀ Ժամանակակից պայմաններում ինչպես համաշխարհային տնտեսության, այնպես էլ առանձին երկրների տնտեսական առաջընթացը պայմանավորված է նաև, այսպես կոչված, որոշումների կա
յացումից. ճիշտ, ժամանակին և օպտիմալ որոշումների կայացումը համաշխարհային տնտեսական առաջընթացի գրավականներից մեկն է։
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ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1. ի՞նչ կառուցվածք ունի համաշխարհային տնտեսությունը։
2. Համաշխարհային տնտեսության մեջ ինչպես է փոխվել գյուղատնտեսության և արդյունաբերության հարաբերակցությունը։
3. Համաշխարհային տնտեսության մեջ արդյունաբերությունն ինչ դեյւ ունի և ինչու։ Պատասխանը հիմնավորեք օրինակներով։
4. ԳՏՀ-ի Ժամանակաշրջանում տնտեսության որ ճյուղերում է դիտվել առաջանցիկ զարգացում և ինչու։
5. Ինչպիսին է ծառայությունների ոլորտի ղերը զարգացած և զարգացողերկրներում։ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԳործնական աշխատանք 1. Արտադրողական ուժերի տեղաբաշխման առաջատար գործոնների համեմատական րնութագիրը

Արտադրության տեղաբաշխման առաջատար գործոնները ԳՏՀ-ի ժամանակաշրջանում

Արտադրողական ուժերի 
տեղաբաշխման գործոնները

Արտադրության տեղա
բաշխման բնորոշ գծերը

Տնտեսության 
ճյուղերը

Արդյունաբերական 
շրջաններ

V

Տարւսծքայ ին

Տնտեսաաշխարհագրական դիրքի

Հումքային (բնառեսուրսային)

էներգետիկ

Տրանսպորտային

Աշխատուժի

Տարածբայ ին 
համա կենտրոն աղման

Ն
որ

Գի ւոատ արության

էկոլոգիական

1. Լրացրեք աղյուսակը՝ օգտվելով դասանյութից և տնտեսական ճյուղային քարտեզներից։
2. Պարզեք, թե որակական ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել արտադրողական ուժերի տեղաբաշխման նոր գործոններում։
3. Ընդգծեք այն գործոնները, որոնց ազդեցությունը ԳՏՀ-ի ժամանակաշրջանում մեծացել է։
4. Հետևություն արեք ԳՏՀ-ի ժամանակաշրջանում արտադրողական ուժերի տեղաբաշխման գործոնների փոփոխման վերաբերյալ։Գործնական աշխատանք 2. Համաշխարհային տնտեսության գլխավոր կենտրոնների համեմատական բնութագիրն ըստ ՀՆԱ-ի ցուցանիշի
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Համաշխարհային տնտեսության գլխավոր կենտրոնները XXI դ. սկգբին

Համաշխարհային 
տնտեսության կենտրոնները

ՀՆԱ-ն ըստ գնողունակության 
համարժեքության 
(մ|րդ ԱՄՆ դուար)

Բաժինը համաշխարհային 
ՀՆԱ-ում 

(%)
1 Արևմտյան Եվրոպա 7900 23,0

2 Հյուսիսային Ամերիկա 7700 22,6

3 Չինաստան 3700 11,0

4 ճապոնիա 2600 7,5

5 Ասի այ ի ՆԱԵ 2500 7,0

6 Հնդկաստան 1400 4,0

7 Բրազիլիա 1000 3,0

8 ԱՊՀ 860 2,5

9 Պարսից ծոցի երկրներ 700 2,0

10 Մ՜եքսիկա 685 2,0

1. Ըստ ւտլյուսակի տվյալների հաշվեք համաշխարհային ՀՆԱ-ի արժեքը։
2. Աշխարհի ուրվագծային քարտեզում տարբեր գույներով առանձնացրեք համաշխարհային տնտեսության կենտրոնները։
3. Ինքնուրույն ընտրեք մասշտաբ՝ շրջանային տրամագրերով առանձին կենտրոնների մասնաբաժինն արտահայտելու համար։
4. Քարտեզի վրա համաշխարհային տնտեսության կենտրոններին համապատասխան՝ կառուցեք տրամադրեր։
5. Հետևություն արեք համաշխարհային տնտեսության կենտրոնների տեղաբաշխման վերաբերյալ։ԴոըծԱական աշխատանք 3. Օգտվելով 1-ին և 2-րդ աղյուսակներից և դասագրքի վերջում բերված հավելվածներից՝ ուրվագծային քարտեզի վրա նշեք առաջատար երկրներն՝ ըստ արդյունաբերական և գյուղատնտեսական արտադրանքի աոանձին տեսակների։

Աղյուսակ 1
Առաջատար երկրներն՝ ըստ արդյունաբերական արտադրանքի առանձին տեսակների

Արտադր անք Երկրներ և տարածաշրջաններ

էլեկտրաէներգիա
Չինաստան, ԱՄՆ, Ռուսաստան, Հնդկաստան, ճապոնիա, Կանադա, 
Գերմանիա, Բրազիլիա, Ֆրանսիա, Կորեայի Հանրապետություն, Մ՛եծ 
Բոհտանիա, Ղագախստան

Ատոմային 
էլեկտրաէներգիա ԱՍՆ, Ֆրանսիա, ճապոնիա, Գերմանիա, Ռուսաստան

Պողպատ Չինաստան, ճապոնիա, ԱՄՆ, Հնդկաստան, Ռուսաստան, Կորեայի 
Հանրապետություն, Գերմանիա, Ուկրաինա, Բրազիյիա, Թուրքիւս

Նավթ Սաուդյան Արաբիա, Ռուսաստան, ԱՌՆ, Չինաստան, Կանադա, Իրան, ԱԱԷ, 
Իրաք, Քուկե|թ Աեքսիկա, Բրագիփա
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Բնական գազ ԱՄՆ, Ռուսաստան, Կատար, Իրան, Կանադա, Չինաստան, Նորվեգիա, 
Սաուդւան Արաբիա, Նիդերւանդներ, Ինդոնեզիա

Մեք են աշին ո ւթյ ո ւն
ԱԼԻՆ, Չինաստան, ճապոնիա, Արևմտյան Եվրոպայի երկրներ, Կորեայի 
Հանրապետություն, Ռուսաստան, Կանադա, Բրազիլիա, Հնդկաստան, 
Իսաանիա, Մեքսիկա

էլեկտրա տեխնիկա 
և էւեկտրոնիկւս

ճապոնիա, ԱՄՆ, Արևմտյան Եվրոպայի երկրներ, Չինաստան, Կորեայի 
Հանրապետութիւն, Բրացխիա, Մարպցիա, Սինգապուր

Աղյուսակ 2
Առաջատար երկրներն՝ ըստ գյուղատնտեսական արտադրանքի առանձին տեսակների

Արտադրանք Երկրներ և տարածաշրջաններ

Հացահատիկ Չինաստան, ԱՄՆ, Հնդկաստան, Ռուսաստան, Ինդոնեզիա, Բրազիլիա, 
Ֆրանսիա, Գերմանիա, Կանադա, Բանգլադեշ

Ձկնատեսակներ, 
ծովա մթերք

Չինաստան, Պերու, Ինդոնեզիա, Հնդկաստան, Չիլի, ԱՄՆ, Թաիլանղ, 
ճապոնիա, Նորվեգիա, Ռուսաստան

Խոշոր եղջերավոր 
անասուններ

Հնդկաստան, Բրազիլիա, Չինաստան, ԱՄՆ, Արգենտինա, Եթովպիա, 
Ռուսաստան, Մեքսիկա, Ավստրալիա, Սուդան
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ԹԵՄ՜Ա 2

ԱՇԽԱՐՀԻ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ 
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

§ 1. ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ, 
ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Բնական պայմաններ, և ռեսուրսներՄարդկության զաըգացմւսև ողջ պատմությունը նրա և բնության (բնական միջավայրի) միջև փոխազդեցության պատմություն է։ Աշխարհագրական միջավայրը՝ բնությունը, մարդու բնակության վայրն է և կյանքի ու արտադրական գործունեության համար անհրաժեշտ բարիքների աղբյուրը։Աշխարհագրական թաղանթի երկարատև զարգացման արդյունքում մարդկանց կողմից բնակավայրերի, արտադրական ձեռնարկությունների, մշակելի դաշտերի, ջրանցքների, տրանսպորտային մայրուղիների և այլնի ստեղծման շնորհիվ ձևավորվել է աշխարհագրական 
միջավայրը՝ «երկրորդային բնությունը»։Աշխարհագրական միջավայրի գլխավոր տարրերն են բնական պայմանները \ւ 
ռեսուրսները։

Բնական պայմաններն աշխարհագրական միջավայրի այն տարրերն են, որոնք որոշակի ազդեցություն են թողնում հասարակության կյանքի տարբեր կողմերի, մասնավորապես՝ տնտեսության վրա։Բնական պայմանների ազդեցությունն առանձնապես զգալի է գյուղատնտեսության, օգտակար հանածոների հետախուզման ու արդյունահանման, շինարարության և տրանսպորտային ուղիների առանձին տեսակների տեղաբաշխման ու զարգացման վրա։ Օրինակ՝ բարձրլեռնային ռելիեֆը, ճահճուտները, անապատները, հավերժական սառցադաշտ երը 

դժվարացնում են տարածքի տնտեսական յուրացումը։ երկարատև ու խստաշունչ ձմեռները պահանջում են լրացուցիչ միջոցներ վառելիքի և շինանյութի համար, դժվարանում է տրանսպորտի բոլոր տեսակների աշխատանքը, կրճատվում են գյուղատնտեսական մշակաբույսերի վեգետացիան և տեսականին։Տնտեսությունն իր հերթին ազդում է շրջակա միջավայրի վրա։ ճահիճները չորացվում և վերածվում են արգավանդ հողատարածքների, չոր տափաստանային տարածքներում ստեղծվում են անտա– ռաշերտեր։ Անապատային տարածքները ոռոգվում են և վերածվում ծաղկուն այգիների, թեք լեռնալանջերը դարավան– դավորման միջոցով դառնում են մշակո վի դաշտեր, կամ այնտեղ կառուցվում են բնակելի շենքեր ու արդյունաբերական ձեռնարկություններ։Կենդանի և անկենդան բնության օբյեկտների և համակարգերի ամբող ջությունը, բնական միջավայրի բաղադրատարրերը (բնական օբյեկտներն ու երևույթները), որոնք օգտագործվում են հասարակական արտադրության գործընթացում մարդու նյութական և մշակութային պահանջների բավարարման համար, կոչվում են բնական ռեսուրսներ։Բնական տարբեր ռեսուրսների նկատմամբ մարդու պահանջները միանման չեն։ Առանց թթվածնի մարդը չի կարող ապրել, իսկ առանց միջուկային վառելիքի հումքի՝
23 
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ուրանի և պլուտոնիումի, ապրել է հազարամյակներ։Բնական շատ ռեսուրսներ հումք են ծառայում նյութական արտադրության տարբեր Հյուղերի զարգացման համար։ Իրենց հերթին հումքային նյութերը, որոնք օգտագործվում են արտադրության մեջ և բազմակի անգամ վերափոխվում, դառնում են 
տնտեսական ռեսուրսներ. Այդպիսով՝ բնության տարրերը մարդու աշխատանքային գործունեության հետևանքով դառնում են աշխատանքի գործիքներ ու միջոցներ, շինություններ, նյութական բարիքներ։ժամանակակից համաշխարհային արդյունաբերությունն օգտագործում է հսկայական քանակությամբ հումք, որի արժեքը արդյունաբերական արտադրանքի ընդհանուր ծախսերում կազմում է գրեթե 75%։Բնական շատ ռեսուրսների քանակը (նավթը, գազը, ածուխը) աստիճանաբար նվազում է։ Չնայած դրան՝ արդյունահանվող ռեսուրսները դեռևս լիարժեք ու խելամիտ չեն օգտագործվում։Ցանկացած տարածքում բնական պայմանների և ռեսուրսների ամբողջությունը հայտնի է բնառեսւսրսսգին ներուժ անվանումով, որը կարող է օգտագործվել տնտեսության մեջ հաշվի առնելով ժամանակակից գիտատեխնիկական առաջընթացի զարգացման միտումները։

Բնական ռեսուրսների 
տեղաբաշխումը և երկրների 
ապահովվածությանը դրանցով երկրագնդի վրա բնական ռեսուրսների տեղաբաշխումը խիստ անհավասարաչափ է Դա բացատրվում է անցյալում կլիմայական պայմանների և օգտակար հանածոների առաջացման տեկտոնական պայմանների տարբերություններով։ Տարբեր են նաև առանձին ռեսուրսների բանակն ու բաշխվածությունը։Կան մի քանի երկրներ, որոնք ունեն ՀՏ-ում առաջնային դեր ունեցող բնական ռեսուրսների բոլոր տեսակները։ Դրանդից 

24

Հանքաքարի խոշոբ հանքավայրեն ՌԴ-ն, ԱՄՆ-ը, Չինաստանր։ Հնդկաստանը, Բրսպիլիան և Ավստրալիան որոշ չափով զիջում են նախորդներին, սակայն այլ երկրների համեմատությամբ բարձը ցուցանիշ ունեն։ Կան նաև շատ երկրներ, որոնք խիստ ապահովված են մեկ կամ մի քանի ռեսուրսներով։ Օրինակ՝ Դարոնը աչքի է ընկնում մանգանի պաշարներով, Քու– վեյթը՝ նավթի, Մարոկկոն՝ ֆոսֆորիտնե– րի, Թուրքիան՝ քրոմիտների և այլն։ Կոնկրետ երկրի համար տնտեսական առումով շատ կարևոր է առկա բնական ռեսուրսնե րի բազմազան արդյունաբերական պաշարներ ի առկայությունը։Հետևաբար երկրագնդի առանձին շրջաններ, երկրներ, նույնիսկ մայրցամաքներ ունեն տարբեր ռեսուրսապահով– վածաթյուն։Ինչպես գիտեք, ռեսույաապահովվա– 
ծությունը բնական ռեսուրսների բանա
կի և օգտագործման չափերի հարաբե
րությունն է։ Այն արտահայտվում է կամ տարիների թվով, որի ընթացքում պետք է բավարարի ռեսուրսի տվյալբանակը, կամ բնակչության մեկ շնչի հաշվով առկա ռեսուրսի տվյալ տեսակի քանակով։
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Նավթի արդյունահանումԱշխարհում չկա այնպիսի երկիր, որ չունենա որևէ տեսակի ռեսուրս։ Իսկ եթե ռեսուրսները քիչ են, կամ որոշ տեսակներ գրեթե բացակայում են, ապա դա չի նշանակում, որ այդ երկիրը դատապարտված է աղքատության։ Ցանկացած երկրի ազգային հարստությունը կարելի է չափել ոչ միայն նյութական արժեքների և բնական ռեսուրսների ամբողջությամբ, այլ նաև 
մարդկային ներուժով՝ նրանց փորձով ու աշխատասիրությամբ, գիտելիքների, վարպետության մակարդակով, էլեկտրաէներգիայի օգտագործման աստիճանով։ Այս տեսակետից բնութագրական է ճապոնի - այի օրինակը։ Չունենալով կարևորագույն էներգակիրներ ե հանքային ռեսուրսների, երկաթաքարի, հազվագյուտ մետաղների, ֆոսֆորիտների, կալիումական աղերի քիչ թե շատ բավարար պաշարներ՝ ճա– պոնիան տնտեսության մեջ հասել է մեծ բարձունքների։ Դրան հակառակ՝ աշխարհում կան շատ երկրներ, որոնք, ունենալով հանքատեսակների հարուստ պաշարներ, սոցիալ-ւոնտեսական զարգացման առումով մեծ հաջողությունների չեն հասել։Ընդունված են բնական ռեսուրսների գնահատման տնտեսական, սոցիալական և էկոլոգիական տեսակները։

Բնօգտագործման առումով կարևոր նշանակություն ունի բնական ռեսուրսնե
րի գիտականորեն հիմնավորված տնտե
սական գնահատումը, որը հաշվի է առնում արտադրության մեջ դրանք օգտազործե֊ լա նպատակահարմարությունն ու հնարավորությունը։ Մասնավորապես հաշվի են առնվում՝

1. պաշարների հետախուզումը և հայտնաբերումը,
2. պաշարների քանակը և դրանց կուտակումը,
3. պաշարների որակը, կազմը ևօգւոա կար տարրերի բաժինը,
4. տեղակայման և շահագործման պայմանները,
5. ստացվող արտադրանքի միավորի վրա արվող ծախսերը,
6. տարածքի յուրացվածությունը և բնակեցվածությունը,
7. տրանսպորտային պայմանները, այդ թվում՝ հումքը սպառողներին հասցնելու համար արվող ծախսերը,
8. առանձին ռեսուրսների զուգակցումը տվյալ տարածքի վրա և դրանք համալիր կերպով օգտագործելու նպատակահարմարությունը,
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Նկ. 6. Բնական ռեսուրսների դասակարգումն ըստ դրանց սպաոեփության

9. շրջակա բնական միջավայրը պահպանելու հնարավորությունը։Մինչև ռեսուրսի տնտեսական գնահատումը պարզում են դրա քանակն ու որակը, տեղակայման պայմանները և մի շարք այլ հանգամանքներ։ Արդյունքում ստաց– վում է մի համակարգված ցանկ, որտեղ տրված է տարբեր տեսակի ռեսուրսների որակական և քանակական բնութագիրը, որբ հայտնի է կադաստր անունով։Բնական ռեսուրսների օգտագործման բնագավառները բազմազան են։ Միևնույն ռեսուրսը կարող է օգտագործվել միանգամայն տարբեր ոլորտներում և տարրեր նշանակությամբ։ Գյուղատնտեսության մեջ ջուրն օգտագործվում է ոռոգման, տրանսպորտում՝ նավարկության համար, մետաղամշակության մեջ՝ տեխնոլոգիական, կենցաղում՝ խմեյու և կոմունալ նպատակներով, իսկ էներգետիկայում՝ որպես էլեկտրաէներգիայի ստացման աղբյուր և այլն։

Ռեսուրսների սոցիալական գնահատ
ման միջոցով պարզվում է նրա սոցիալական արժեքը, այսինքն՝ ինչ դեր ունի տվյալ ռեսուրսը սոցիալական բնույթի խնդիրների լուծման համայւ (օրինակ՝ զբոսաշրջության և հանգստի կազմակերպում)։ Ռեսուրսի սոցիալական արժեքը գումարային ցուցանիշով չի արտահայտվում, կատարվում է համեմատական գնահատում։

Ռեսուրսների էկոլոգիական գնա
հատման ժամանակ փորձում են պարզել տվյալ երևույթի միջավայրաստեղծ նշանակությունը, օրինակ, թե հողի էրոզիան, լանջերի քայքայումը և այլ երևույթներ ինչպես են փոխում շրջակա միջավայրը։ եթե աշխարհի զարգացած երկրներում կատարվել է բնական ռեսուրսների բազմակողմանի գնահատում, ապա զարգացող երկրներում այդպիսի գնահատումներ դեռևս չեն արվել։
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Բնական ռեսուրսների տեսակները և 
խմբերըԳոյություն ունեն բնական ռեսուրսների տարբեր դասակարգումներ կախված դասակարգման նպատակից և չափորոշիչնե– րից։Բնական ռեսուրսները կարելի է խմբավորել ըստ որոշակի հատկանիշների՝ ըստ 

ծագման, վերականգնման հատկության, 
որակի և այլն։Ըստ ծագման՝ առանձնացնում են քա– 
րոյորտի (օգտակար հանածոներ, տարածքային և հողային ռեսուրսներ), ջըո– 
լորսւի (սւսռցադաշտեր, ցամաքի ջրեր, Համաշխարհային օվկիանոսի ջրեր, գետերի, մակընթացությունների և տեղատվությունների էներգիա), մթնոլորտի (կլիմայական, քամու էներգիա) և կենսոլորտի (կենսաբանական) ռեսուրսներ։Ըստ սպառման աստիճանի՝ ընդունված է բոլոր ռեսուրսները բաժանել սպառվող և անսպառ տեսակների (եկ. 6)։ Անսպառ ռեսուրսների խմբին են դասվում կլիմայական ռեսուրսները, արևի, քամու, հոսող ջրերի, ինչպես նաև մակընթացությունների և տեղատվությունների էներգիան։ Անսպառ անվանումը պայմանական է. դրանց շատ տեսակներ, քանակապես մնալով անփոփոխ, կարող են սպառվել որակա– պես։ Մնացած գրեթե բոլոր ռեսուրսները 

համարվում են սպառվող։ Դրանք իրենց հերթին բաժանվում են վերականգնվող և 
չվերականգնվող ռեսուրսների։

Վերականգնվող են կենսոլորտի ռեսուրսները; սակայն դրանք ևս ոչ խելամիտ օգտագործման դեպքում կարող են դառնալ չվերականգնվող։ Օրինակ՝ անվերադարձ ոչնչանում են կենդանիների և բույսերի շատ տեսակներ։ Բոլոր օգտակար հանածոները գործնականում կարելի է դասել չվերականգնվող ռեսուրսների շարքին։Ռեսուրսները դասակարգում են նաև ըստ օգտագործման բնագավառների։ Առանձնացնում են վստէզիթաէներգեաիկ, 
շինարարական, սև և գունավոր մետա– 
ղաձոգության, քիմիական, անտառային և անտառավերամշակման, սննդի ար
դյունաբերության գյուղատնտեսական 
ռեկրեացիայի, զբոսաշրջության և այլ ռե սուրսևեր։Բնական ռեսուրսների բոլոր դասակարգումները պայմանական են, բանի որ միևնույն ռեսուրսը կարողէ օգտագործվել տնտեսության տարբեր ճյուղերում։

XX դարի 50-ական թթ-ից շրջանառ– վում է «բնօգտագործում» հասկացությունը, որը բնառեսուրսային ներուժի շահագործման բոլոր ձևերի և դրա պահպանման միջոցառումների ամբողջությունն է։
ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1. Ինչպես է փոխվել աշխարհագրական միջավայրի դերը հասարակության զարգացման ընթացքում։ Բերեք օրինակներ։
2. երկրագնդի վրա բնական ռեսուրսների տեղաբաշխումն ինչ գործոններով է պայմանավորված։
3. Բնական պայմանների փոփոխության ինչ օրինաչափություններ կան հարթավայ րային և լեռնային երկրներում։ Բերեք օրինակներ։
4. Բերեք երկրների օրինակներ, որոնք ունեն բնական բազմազան ռեսուրսներ, սակայն սոցիալ-տնտեսական առումով դեռևս շոշափելի հաջողությունների չեն հասել։
5. ՀՀ օրինակով բացատրեք բնական պայմանների ազդեցությունը մարդու տնտեսական գործունեության վրա։
6. Ինչ նպատակ ունի ռեսուրսների տնտեսական գնահատումը։ Ինչու թույլ զարգացածերկրներում բնական ռեսուրսների բազմակողմանի գնահատումներ դեռևս չկան։
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7. Քարտեզների օգնությամբ առանձնացրեք այնպիսի երկրներ, որոնք անեն բոլոր բնական ռեսուրսները սև մետաղաձուլության զարգացման համար։
8. Բնական ռեսուրսների ինչ տեսակներով է ՀՀ-ն ավելի հարուստ, ե ինչով է դա պայմանավորված։

§ 2. ԵՐԿՐԱԳՆԴԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՐԿՐՆԵՐԻ 
ԱՊԱՀՈՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿԻ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐՈՎ

հանքային ռեսուրսներՄարդկությունն անհիշելի ժամանակներից լայնորեն օգտագործել է բազմազան հանքային ռեսուրսներ։ Դրանք օգտակար հանածոների հւսնքաքարային և ոչմետա– ղային պաշարներն են, որոնք գտնվում են երկրի մակերևույթում, ընդերքում, ծովերի, օվկիանոսների և լճերի ջրերում։երկրի ընդերքից տարեկան արդյունահանվում են ավելի քան 100մլրդտ հանքային տարբեր նյութեր և վառելիք։ Հանքային հումքի պահանջը տարեկան աճում է միջին հաշվով 5%-ոփ երկրագնդի վրա հանքային ռեսուրսների տեղաբաշխումը պայմանավորված է տեկտոնական գործընթացների տարածքային տարբերություններով, երկրաբանական անցյալ ժամանակներում դրանց առաջացման պայմաններով։ Հայտնի է, որ հին լեռները մեծ մասամբ ավելի հարուստ են օգտակար հանածոներով, քան երիտասարդները։ Մայրցամաքների հնագույն շերտերում և լեռներռւմ առավել տարածված են հւսնքաքարային օգտակար հանածոները։ Նավթի, բնական գազի և ածխի հանքավայրերը տեղաբաշխված են պլատֆորմ

ների, նախալեռնային ճկվածքների հ միջլեռնային գոգավորությունների նստվածքային ապարներում։Տեկտոնական գործընթացների հետևանքով առաջացած հւսնքաքարային շերտերի խոշոր կուտակումներն անվանում են հան
քային գոաիներ։ Դրանցից են Ալպ-հիմա– 
րսյան, Խաղաղօվկիանոսյան և այյ հան քային գոտիներ։Ըստ կազմի և օգտագործման առանձնահատկությունների՝ տարբերում են հանքային ռեսուրսների երկու հիմնական խումբ՝ մետաղային և ոչմետաղային։երկաթաքարի հսկայական պաշարներ կան ԱՄի ֊ում, Չինաստանում, Հնդկաստանում, Ռուսաստանում Հաղ. 3)։Վերջին տասնամյակների ընթացքում երկաթաքարի բազմաթիվ հանքավայրեր են հայտնաբերվել Ասիայում, Աֆրիկա– յում և Լատինական Ամերիկայում։ Առավել հայտնիներից են Բրազիլիայում՝ Ամազոնի ավազանի հանքերը, Լիբերիայի, Գվի֊ նեայի, Ալժիրի, Ավստրալիացի հանքավայրերը։ երկաթի հանքանյութով հարուստ են նաև Ուկրաինան և Ղազախստանը։

Աղյուսակ 3
Հանքային ռեսուրսների հիմնական տեսակներով հարուստ առաջատար երկրները

Երկրներ Հանքանյութի տեսակը

Սաուդյան Արաբիա, Իրաք, Քուվեյթ, Ս՜ԱԷ, Իրան նավթ

ՌԴ, Իրան, Կատար, Սաուդյան Արաբիա, Ս՜ԱԷ բնական գազ

ԱՄՆ, ՌԴ, Չինաստան, Հնդկաստան, Ավստրալիա, Գերմանիա ածուխ (ամբողջը)

ԱՄՆ, Չինաստան, ՌԴ, Ավստրալիա, ՀԱՀ քարածուխ

Բրազիլիա, Ավստրալիա, Կանադա, ՌԴ, Չինաստան, ԱՄՆ, Ուկրաինա երկաթաքար
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Որօքօ\ 1աբտ։//օհօօ1<տ.հօոօօ.ոօէ/քաոք/\՚//է/

Գվինեա, Ավստրալիա, Բրազիլիա, Հնդկաստան, Չինաստան, Զամայկա, 
Գաբսնա բոքսիտներ

Չիլի, Պերու, ԱՄ՜Ն, Ավստրալիա, Մ՜եքսիկա, Չինաստան, Ինդոնեզիա, 
Ռուսաստան. Ջամբիա, Կոնզո քԶաիր) պղինձ

ՀԱՀ, Ավստրալիա, Չինաստան, Բրազիլիա, Հնդկաստան մանգան

Ռուսաստան, Բրազիլիա, Չինաստան, Սալայզիա, Ինդոնեզիա, Բոլիվիա անագերկրակեղևում ամենատարածված գունավոր մետաղը այյումինն է, որի պաշարները գլխավորապես տարածկած են Կարիբաամազոնյսմւ, Գվինեական ծոցի, Ավստրալական, Հնդկական և Միջերկրածովյան տարածաշրջաններում։ Խոշո– րւսգույն պաշարներ կան Ֆրանսիայում, Իտալիա)ում, Հնդկաստանում, Սուրինա– մում, ԱՍ՜՜ ֊ում, Ռուսաստանում։Ծանր գունավոր մետաղներին (պղինձ, անագ, կապար, ցինկ, նիկել, կոբալտ և այլն) բնորոշ է հանքանյութի մեջ օգտակար տարրերի ցածր և շատ ցածր պարունակությանը (1%-ից պակաս)։ Պղնձի հանքանյութի պաշարները կենտրոնացված են Քամբիայում, Կոնգոյամ, Չիլիում, ԱՄՆ-ում, Կանադայում, կապար-ցինկի– նը՝ ԱՄՆ-ում, Կանադայում, Ավստրալիա– յում։
Ոչմետաղային հանքային ռեսուրսնե

րի շարքում առանձնահատուկ տեղ անի հանքային պարարտանյութերի արտադ– րույզյան համար օգտագործվող հումքը։ 
Ֆոսֆորիտի պաշարների մեծ մասը և հանույթը կենտրոնացված են ԱՄ ֊ում, Մարոկկոյում, ՌԴ-ում և Չինաստանում։ Դրանց գգալի պաշարներ կան նաև Ղա– զախսւոանում, Թունիսում, Հորդանանում, Իսրայելում, ՀԱՀ-ում, Բրազիլիայում։ Կա
լիումական աղի պաշարներ կան սահմանափակ թվով երկրներում, որոնցից առավել հայտնի են Ռուսաստանը, Կանադան, Գերմանիան, Ֆրանսիան, ԱՄՆ-ը, Բե– լառուսր։

Էներգակիր ռեսուրսներԸնդհուպ մինչև XX դ. սկիզբը էներգետիկ հիմնական ռեսուրսը փայտանյութն էր։ Այնուհետև տեղի ունեցավ առաջին 

«էներգետիկ անցումը», սկսեց լայնորեն օգտագործվել ածուխը։ Սակայն ածխի տիրապետությանը երկար չտևեց, աստիճանաբար ավելացան նավթի, ապա նան գազի օգտագործման ծավալները։ Վերջին տասնամյակներում աւխյացել են նան միջուկային վառելիքի օգտագործման չափերը։
Ածխի հետազոտված պաշարներով հատկապես առանձնանում են Հյուսիսային Ամերիկան, Ասիան, Եվրոպան։ Նավ

թի հետ ագո տված պաշարներով մրցակցությունից դուրս է Ասիան, որին բաժին է ընկնում համաշխարհային պաշարների ավելի քան 57%-ը։ Հատկապես առանձնանում է Պարսից ծոցի գուռին. այնտեղ են աշխարհի առաջին հինգ՝ նավթի պաշարներով հարուստ երկրները, որոնց բաժին է ընկնում նավթի համաշխարհային պաշարների ավելի քան 50%-ը։
Բնական գազի հետազոտված պաշար ներով առավել առանձնանում են երկու տարածաշրջան ԱՊՀ երկրները և Մեր ձավոր ու Միջին Արևելքը, իսկ առանձին երկրներից Ռուսաստանը և Իրանը (քա/ւ– 

աեզ 2\. Բնական գազի համաշխարհային պաշարների շուրջ 27%-ը բաժին է ընկնում միայն Ռուսաստանին։
Ուրանի առայժմ հայտնի պաշարները գնահատվում են 2,0 մլն տ։ Ուրանի հանքանյութի արդյունահանմամբ առաջատար երկրներ են Կանադան (ավելի քան 

20%), Ղազախստանը (20%), Ավստրւսլի– ան (20%), Նամիըիան, Ռուսաստանը, Նիգերը, Ուզբեկսւոանը։
հողային ռեսուրսներԵրկրագնդի ցամաքային տարածքից 

95 մլն կմ2–ը (ցամաքի 60%-ը) այս կամ
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քւրտքօճ 1աբտ։//օհօօ1<տ.հօոօօ.ոօէ/քլււոք/\՚//€/

1. ւկյսակափ
2. ԱրաԽւականւսդսւկսւն
3. ՜Կաւ՜հֆոռնԽահ
4. Իլիեոյւփ 5. Տեխաւփ

6. մեքսիկական ծոցի
7. Օյւինոկոյի
8. Սարա՜կա իբոյ ի

9, Հյուս հսափն ծովի
1Ս, ՏիԱանա-՜Պեչորւսկան
11. Վուգսւ-ւ՜ււրաւյան
12. ԱյւևԱտաս՜իբիիական

13. Դայցինի
14. Սահաոափ
15. Պարսից ծոցի
16. Դվիննակաէւ ծոցի
17. Սումաւորւսյի

Քարտեզ 2. Աշխարհի նավթագազաբեր խոշորագույն ավազաններըայն չափով պիտանի է օգտագործման։ Սակայն գյուղատնտեսական հողահանդակները երկրագնդի հալային ռեսուրսների միայն 1/3-ն են (4,8 մլրդհա)։ Ցամաքի մնացած տարածքները անապատներ են կամ ծածկված են ճահիճներով, սառցւս– դաշտերով, անտառներով, լեռնաշղթաներով, ճանապարհներով ու շինություններով; երկրագնդի հողային ռեսուրսների մեջ տարբեր տարածաշրջանների մասնա– բաժինը տարբեր է (աղ. 4)։

Գյուղատնտեսական հողահանդակ
ները բաղկացած են փսրերսհողերից, 
բացմամբս տնկարկներից, բնական 
մարգագետիններից և արոտավայրե
րից։ Ներկայումս աշխարհում վարելսւ– հողերին բանին լ ընկնում գյուղատնտեսական հողահանդակների մոտ 28%-ը։ Դրանք երկրագնդի առավել արժեքավոր և արգավանդ հողահանդակներն են։ Արոտավայրերը և խոտհարբերը կազմում են գյուղատնտեսական հողատարածքների 
70%-ը կամ 3,4 մլրդ հա;

Աղյուսակ 4
Երկրագնդի հողային ռեսուրսների բաշխվածությունն ըստ տարածաշրջանների (%)

Տարածաշրջանները Հողային ֆոնդը
Գյուղատնտեսական հողեր

Անտառներ Այլ հողեր
մշակելի մարգագետիններ և 

արոտակաւրեր
Եվրոպա 20 27 16 10 16

Հյուսիսային Ամերիկա 15 15 10 20 14
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Բւրօքօ\ 1աբտ։//օհօօ1<տ.հօոօօ.ոօէ/քաոք/\՚//է/

Հարավային Ամերիկա 15 8 17 22 9

Ասիա 25 32 18 27 34

Աֆրիկա 19 15 24 17 22

Սվսւորւսլիա և Օվկիանիա 6 3 15 4 5

Աղյուսակ 5 
Աշխարհի առաջատար երկրները՝

ըստ վարելահողերի և արոտավայրերի տարածվածության

Երկրներ
Վարելահողերի 

մակերեսը 
(մլն հա)

Վարելահողերի 
բաժինը երկրի 

հողատարածքում 
(%)

Երկրներ
Արոտավայրերի 

մակերեսը 
(մլն հա)

Արոտավայրերի 
բաժինը երկրի 

հողատարածքում 
(%)

ԱՍ՜Ն 185,7 20,3 Ավստրալիա 414,5 54,2

Հնդկաստան 166,1 55,9 Չինաստան 400,0 42,9

Ռուսաստան 130,3 7,7
ԱՄՆ 239,2 26,1

Չինաստան 92,5 9,9

Ավստրալիա 47,0 6,1
Ղազախստան 146,0 55,0

Կանադա 45,4 4,9

Բրազիլիա 43,2 5,0
Բրազիլիա 185,0 21,9

Ղազախստան 34,8 13,1

Ուկրաինա 33,3 56,9
Արգենտինա 142,0 51,9

Նիգերիա 30,2 33,0Երկրագործական հողատարածքների առավել խոշոր զանգվածները կենւորոնա– ցած են բարեխառն գոտիների տափաստանային և անտառատափաստանային զոնաներում և մայրցամաքների տաք, շոգ ու խոնավ գոտիներում։ Երկրագնդի մշա–

Դյուղատնտեսական հողահանդակ

կելիւ հողատարածքների մոտ կեսը բաժին է ընկնում վեց երկրների՝ ՌԴ, ԱՄՆ, հնդկաստան, Չինաստան, Կանադա և Բրազիլիա (աղ. 5)։ Միջինացված տվյալներով՝ մոլորակի յուրաքանչյուր բնակչի բաժին է ընկնում 0,28 հա վարելահող։Աշխարհում չորային հոդերի ընդհանուր մակերեսը կւսզմում է 6,1 միլիարդ հեկտար (նկ. 7)։Երկրագնդի հողաւզաշարի կառուցվածքն անփոփոխ չէ։ Հազարամյակների ընթացքում տեղի է ունեցել մշակելի հողերի Լւ բնակեցման համար տարածքների ընդարձակում։ Միաժամանակ, հատկապես վերջին հարյուրամյակում, տեղի են ունենում նաև հողերի աղքատացում, որակական փոփոխություն։ Մշակելի հողատարածքների հսկայական մակերեսներ ենթարկվել են աղակալման, էրոզիայի և անապատացման։ Դրա հետ միաժամանակ երկրագնդի վրա կան ոչ քիչ տաըածք–
31
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Որօքօ\ 1աբտ։//օհօօ1<տ.հօոօօ.ոօէ/քաոք/\՚//է/

Նկ. 7. Աշխարհի չորային հողերըներ, որոնք չեն օգտագործվում գյուղատնտեսության մեջ։ Դրանք հիմնականում ռելիեֆային ոչ նպաստավոր պայմաններ և ճահճային տարածքներ են, որոնց օգտագործումը պահանջում է մեծ զգուշություն։
Ջրային ռեսուրսներԵրկրագնդի ջրոլորտի ընդհանուր ծավալը կազմում է մոտ 1,4մլրդկմ3, որը գործնականումանսպառ է։ Սակայն մարդն օգտագործում է նախ և առաջ քաղցրահամ ջուրը, որի պաշարները նկատելիորեն քիչ են (ջրոլորտի ծավալի 0,6%-ը)։ Քաղցրահամ ջրի մեծ մասը Անւոարկւոիղայի, Գրենլանդիայի, Արկտիկայի լեռնային սառցադաշտերն են, որոնք առայժմ մատչելի չեն օգտագործման համար։Ցամաքի մակերեսի մոտ 60%-ը բավարար քանակությամբ քաղցբահամ ջուր չունի։ Մարդկության քառորդ մասը ջրի պակաս է զգում, իսկ ավելի քան 500 մլն մարդ տառապում է և ջրի պակասից, և խմելու ջրի որակից։ Այդ անորակ ջրերը աղիքային հիկանդությունների տարածման պատճառ են դառնում։Ջրոլորտի հիմնական պաշարները՝ օվկիանոսի ջրերը, պիտանի չեն ոչ խմելու, ոչ էլ տեխնիկական նպատակների համար։

32

Քաղցրահամ ջրի առավել մատչելի պաշարները երկրագնդի վրա բաշխված են անհավասարաչափ (աղ. 6)։ Օրինակ՝ Աֆրիկայում բնակչության միայն 10%-ն է ապահովված մշտական ջրամատակարար– մւսմբ, իսկ Եվրոպայում՝ 95%-ից ավելին;
Աղյուսակ 6

Քաղցրահամ ջրով ապահովված առաջա
տար երկրները

Երկրներ Պաշարներ (կմ3)

Բրազիլիա 6950

Ռուսաստան 4500

Կանադա 2900

Չինաստան 2800

Ինդոնեզիա 2550

ԱՍ՜Ն 2480

Բանգլադեշ 2360

Հնդկաստան 2085

Վենեսուելա 1320

Մյւսնմա 1100Խմելու ջրի խնդիրը առանձնապես հրատապ է արևադարձային երկրներում։ Մոտ 50 մլն աֆրիկացի օգտագործում է առողջապահական չափանիշներին չհամապատասխանող խմելու ջուր։Քաղցրահամ ջրի պաշարներն աստիճանաբար պակասում են։ Ընդ որում՝ ջրի քաղցը սպառնում է ոչ միայն չորային շրջաններին, այլև ջրային ռեսուրսներով ապահովված երկրներին ու տարածաշրջաններին։ Դա պայմանավորված է ոչ միայն քաղցրահամ ջրի օգտագործման չափերի, այլե ջրոլորտի աղտոտվածու– թյան ծավալների ավելացմամբ։
Անտառային ռեսուրսներԱնտառային ռեսուրսները բնութագրվում են երկու հիմնական ցուցանիշով՝ երկրագնդի անտառածածկ մակերեսով
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Անտառապատ տարածք Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզում(ցամաքի մակերեսի 30%-ր՝ 4 մ|րպ հա) և փայտանյութի պաշարներով (330 մլրդմ3)։երկրագնդի վրա հստակ առանձնանում է երկու անտառային գոտի՝ հյուսի
սային (փշատերև ծառերի գերակշռությամբ) և հարավային (լայնատերև ծառատեսակների 97% գերակշռությամբ)։Առավել շատ անտառածածկ մակերեսներ պահպանվել են Ասիայում, իսկ ամենաքիչը՝ Ավստրալիայում (աղ. 7)։ Աշխարհում անտառապատվածության առավել 

բարձր ցուցանիշ ունեցոց երկրներից են Ֆրանսիական Գվինեան, Սուրինւսմը, Գա– յանան, Գաբոնը (85-90%)։ Բրւսզիլիայում, Մա լայ զի այ ում, ճապոնիայում, Մյանմա– յում, Ինդոնեզիայում, էկվադորում և Լաո սում այդ ցուցանիշը անցնում է 60%-ից, Ռուսաստանում 45% է։ Անտառների զբաղեցրած մակերեսով առաջատար են Ռուսաստանը, Բրազիլիան, Կանադան, Ինդո– նեզիան և մի քանի այլ երկրներ։
Աղյուսակ 7

Աշխարհի անտառային ռեսուրսների բաշխվածությունն՝ ըստ տարածաշրջանների

Տարածաշրջաններ
Անտառների 
մակերեսը 

(մւն հա)

Մա սնա բաժինը 
աշխարհի անտառների 
համեմւսւոուրժւամբ

Անտառապատ
վածությունը 

(%)

Փայտանյութի 
պաշարները 

(%)
Եվրոպա 375 10 34 9

Ասիա 1020 27 22 33

Հյուսիսային Ամերիկա 780 20 29 15

Լատինական Ամերիկա 830 22 36 28

Աֆրիկա 652 17 22 13

Ավստրալիա ԼւՕվկիանիա 153 4 10 2

Ամբողջ աշխարհը 3810 100 26 100

3 Աշխարհագրություն -11 33
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Ս նւոառասքւտով ւսծության ցուցանիշով (անտառների մակերեսի հարաբերությունը երկրի ընդհանուր տարածքին) աշխարհում առաջինը Լատինական Ամերիկան է, իսկ վերջինը՝ Ավստրալիան և Օվկիանիան։Անտառների տնտեսական գնահատման համար առաջնահերթ նշանակություն ունի փայւոա1ցութ1ւ պաշւսրնեբի ցուցա
նիշը։ Վերջինիս պատկերն, ըստ մայրցամաքների, տրված է աղյուսակ 7-ում, իսկ առանձին երկրներից առաջատար են Ռուսաստանը, Բրազիլիան, Կանադան և ԱՄՆ-ը։Երկրների մի մեծ խումբ անի նոսր անտառներ, իսկ առանձին երկրներ ընդհանրապես անտառնեյւ չունեն և աչքի են ընկնում բացառիկ չորային պայմաններով 

(Բահրեյն, Կատար, Չաղ, Եգիպտոս, Լիբիա և այլն)։Երկրագնդի վրա օրգանական կյանքի զարգացման համար բացառիկ կարևոր նշանակություն ունեն արևադարձային մշտադալար անտառները։ Դրանք հարավային անտառային գոտում են և կազմում են երկրագնդի մեծագույն հարստությունը։ Արևադարձային մշտադալար անտառները հիմնականում տարածված են Կենտրոնական և Հարավային Ամերիկայում, Հասարակածային Աֆրիկայում, Հնդկաստանում, Մյանմայում, Մալայզիայում, Ին– դոնեզիայում, Պապուա-Նոր Գվինեայում, Օվկիանիայի կղզիներում և այլև։ Վերջին 
200 տարում աշխարհում անտառների տարածքը նվազելի մոտ 2 անգամ։

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1. Մարդկության կողմից էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործումն ինչ զարգացում է ունեցել։
2. Բացատրեք «գյուղատնտեսական հողահանդակներ» և «հողային ռեսուրսներ» հասկացությունների տարբերությունը։
3. Երկրագնդի որ գոտիներն ու եըկըներն են առանձնանում մշակելի հողատարածքների ավելի մեծ չափաբաժնովևինչու։
4. Մարդկությունը տարեկան օգտագործում է միջին հաշվով 5000 կմ3 քաղցրահամ ջուր, մինչդեռ քաղցրահամ ջրի պաշարները տարրեր գնահատումներով տատանվում են 28-36 մլն կմ3 սահմաններում։ Ո՞րն է մարդկության անհանգստության պատճառը քաղցրահամ ջրի առումով։
5. Քարտեզի վրա առանձնացրեք ջրային ռեսուրսներով հարուստ և աղքատ շրջանները։ Բացատրեք ջրային ռեսուրսների այդպիսի բաշխման պատճառները։
6. Ւ*նչ նշանակություն ունեն անտառային ռեսուրսները աշխարհագրական թաղանթի համար, մարդու կյանքում ն տնտեսության մեջ։
7. Դասագրքում տրված քարտեզի և աղյուսակային նյութերի հիման վրա գնա հատեք երկրագնդի տարբեր տարածաշրջանների ու երկրների անտառապատվածությունը։
8. րնչ գիտեք ՀՀ անտառային ռեսուրսների և դրանց հիմնախնդիրնեըի մասին։

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱմբողջ աշխարհում գյուղատնտեսական հողահանդակները կազմում են 4,8 մլրդ հա։ Օգտվելով աղյուսակ 4-ում բերված տվյալներից՝ լրացրեք ստորև տրված աղյուսակը։
34
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Երկրագնդի հողային ռեսուրսների բաշ խմածությունն ըսւո տարածաշրջանների

Տարածաշրջաններ Գյուղատնտեսական 
հորեր (մ|ն հա)

Մշակելի հողա
տարածքներ (մ|ն հա)

Մարգագետիններ և 
արոտակաւրեր (մ|Ն հա)

Ամբողջ աշխարհում

Եվրոպա

Հյուսիսային Ամերիկա

Հարակային Ամերիկա

Ասիա

Աֆրիկա

Ավստրալիա և Օվկիանիա

§ 3. ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՕՎԿԻԱՆՈՍԻ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ։ 
ՌԵԿՐԵԱՑԻՈՆ ԵՎ ԱՅԼ ՌԵՍՈԻՐՍՆԵՐՎերջին տասնամյակներին ծովային երկրաբանությունն ապացուցել է, որ օվկիանոսը բնական ռեսուրսների հսկայական պահեստարան է։Համաշխարհային օվկիանոսը մարդկության համար կենսական նշանակության ռեսուրսների աղբյուր է։ Այնտեղ ապրում են կենդանիների ու բույսերի բազմազան տեսակներ, իսկ օվկիանոսի ջուրը, հատակը և ընդերքը պարունակում են մարդկանց համար շատ կարևոր տարրերի հսկայական քանակություն։Համաշխարհային օվկիանոսի ռեսուրսները բոլոր այն տարրերն են և էներգիայի տեսակները, որոնք արդյունահանվում են կամ կարող են արդյունահանվել օվկիանոսային ջրից, մայրցամաքային ծանծաղուտից և օվկիանոսի հատակից։Ըստ գիտնականների՝ օվկիանոսի կենսաբանական ռեսուրսները լիարժեք բավարար են 20-30 մլրդ մարդու կերակրելու համար։ Մարդկության կողմից օգտագործվող օվկիանոսային կենսազանգվածի 

85%-ը բաժին է ընկնում ձկներին, մնացածը՝ կակղամարմիննեբին, խեցգետնակեր– պեըին, ծովային որոշ կաթնասունների, շատ չնչին մասը՜ ջրիմուռներին; Մարդկությունը օվկիանոսից տարեկան վերցնում է մոտ 110 մլն ւո կենսաբանական ռեսուրս։ Բացի պարենային նպատակներից, 

այդ ռեսուրսներն օգտագործվում են նաև անասնապահության ոլորտում՝ բարձր կալորիականությամբ ալյուր ստանալու համար։Ինչպես երկրագնդի ցամաքային տարածքը, այնպես էլ օվկիանոսային տարածքն ունի բարձր և ցածր մթերատու շրջաններ։ Որսի համար պիտանի կենսազանգվածի ավելի քան 90%-ը բաժին է ընկնում օվկիանոսի ծանծաղուտին, որտեղ շատ են Արեգակի լույսը և օրգանական նյութերը։ Օվկիանոսի տարածքի 
2/3-ը աղքատ է օրգանական աշխարհով և նման է ցամաքի անապատային տարածքներին (քարտեզ 3)։Ներկայումս Համաշխարհային օվկիանոսում ձկնային վտառների վերարտադրության բնական հնարավորությունները հասել են նվազագույնի։ Մարդկությունը փոխելէ օվկիանոսային հարստությունների նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքը։ Վերջին տասնամյակներին աշխարհում լայն տարածում է ստացելւսրհեստականո– րեն ստեղծված ծովային բուծարաններում ու ֆերմաներում առանձին օրգանիզմների (օրինակ՝ կւսկղամարմինների) բուծումը։ Դա հայտնի է մաք/մ/ոտ/աւքա ւս նունով։Համաշխարհային օվկիանոսին բաժին է ընկնում ջրոլորտի ամբողջ ծավայի 
96,5%-ը։ Օվկիանոսի ջուրն ինքնատիպ
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Քարտեզ 3. Ծովային ձկնորսության շրջանները«կենդանի հումք» է և պարունակում է մոտ 
80 քիմիական տարր։ Դեռևս հին եգիպտացիներն ու չինացիները կարողանում էին աղ ստանալ օվկիանոսի ջրից։ Այն կարևորագույն աղբյուր է նաև բրոմի, յոդի և մանգանի ստացման համար։Օվկիանոսի ընդերքից արդյունահանվող հանքային ռեսուրսների արժեքի 
90%-ը բաժին է ընկնում նավթին ու գազին։ Ներկայումս նավթի համաշխարհային հանույթի մոտ 50%-ը ստացվում է օվկիանոսից։ Ստորջրյա նավթարդյունաբերության ինքնատիպ ու խոշոր շրջաններ են կալի– ֆոռնիական ծովափը, Պարսից և Մեքսիկական ծոցերը և Հյուսիսային ծովը (քստ– 
սւեզ 4)։ Ստորջրյա նավթի պաշարները գնահատվում են 120-150 մլըդտ։Օվկիանոսի հատակում կան նաև այլ օգւոակար հանածոներ, մասնավորապես երկաթւսմանգանային խտացումներ։ Դրանց խոշոր հանքաշերտեր են հայտնաբերվել Խաղաղ օվկիանոսի կենտրոնական և արևելյան մասերում։ ԱՄՆ-Ում,
36

ճապոնիայում և Դերմանիայում մշակվել են երկաթամանգանային խտացումների հանույթի տեխնիկական եղանակները։ եվ վերջապես, հեռու չէ այն ժամանակը, երբ օվկիանոսի ջրի աղազերծումը տնտեսապես ավելի ձեռնտու կլինի, քան այժմ է, և օվկիանոսի ջուրը կբավաբարի քաղցրահամ ջրի՝ մարդկության գրեթե ՄՅ-ի պահանջը։Համաշխարհային օվկիանոսում ընթացող բազմաթիվ բնական երևույթներ էներգիայի անմիջական աղբյուրնեյւ են։ Օրինակ՝ մակընթացությունների և տեղատվությունների, ծովային ալիքների և ջերմային տատանումների էներգիաները, որոնց ներուժը հսկայական է։ Միայն մակընթացությունների էներգիան գիտնականները գնահատում են 1–6մլրղկվտ։ Նույնիսկ 1 մլրդ կվտ-ի դեպքում այն շատ անգամ գերազանցում է աշխարհի բոլոր գետերի էներգետիկ ներուժին։Ցավոք, օվկիանոսի ռեսուրսների օգտագործման հետ միաժամանակ մաը–

37 V0Ո 178 15.02.2021, 10:58



քւրտքօճ հէէբտ://^հօօետ.հօո^^.ո^է/քստք/V//^/

■ Քարածուխ չ երկարսւբա|1 տ Քլււռֆսւ <■ Տիտան
ռ
<

Պղինձ Անագ Ոսկի Ալմաստներ
Առափնյա 200-մղոնանոց գոսւի 
1ււոյւօք1ււս կարմիր ծովակաւք ասոււֆնհ, նքւկաթի և մանգանի պսւրու1յւս1|ուբ|ասբ՚, եյւվւււթամանգւսէւսւյի1ւ կոնկրեցիւսնհր

Նավթի և գազի հանքավաւրհր, " գործուլ հանքահոբնրի բ՜անակր՜"—■>. Ոնւսկաե ոէուուրսնելւի 
X մշակման շրջաններ

Քարտեզ4. Համաշխարհային օվկիանոսի հանքային ռեսուրսներըդիկ դեռևս օվկիանոսն օգտագործում են որպես համաշխարհային «աղբանոց» այնտեղ լցնելով արտադրական ե կենցաղային թափոնները։
Ռեկրեացիոն ռեսուրսները բնա

կան և մարդածին օբյեկտներ են, որոնք 
անեն եզակիության, պատմական կամ 
գեղարվեստական արժեք, գեղագիտա
կան գրավչության, առողջաըարական– 
կազդարիչ նշանակության և կարող են 
օգտագործվել հանգստի ա զբոսաշրջու
թյան կազմակերպման համար։ Այդ ռեսուրսները բաժանվում են չորս գլխավոր տեսակի.

1. ռեկրեացիոն-բուժիչ, օրինակ բուժում հանքային ջրերով,
2. ռեկրեացիոն– կազդուրիչ, օրինակ լողափային շրջանները,
3. ռեկրեացիոն-մաըզական, օրինակ՝ լեռնադահուկային բազաները,
4. ռեկրեացիոն-Հանաչողական, օրինակ՝ պատմական և մշակութային հուշարձանները։

Առաջին երկու տեսակներն անվանում են նաև վերականգնողական ռեսուրսներ։Ռեկրեացիոն ռեսուրսները բաժանվում են երկու խոշոր խմբի՝ բնական և պատ
մամբս կ ու թայ ի ն։

Բնական-ււեկրեացիոն ռեսուրսներ են ծովափերը, գետերի և լճերի ափամերձ շրջանները, լեռները, անտառները, հան քւսյին ջրերի ելքերը։ Այդ բնական լանդշաֆտները հնարավորություն են ստեղծում հանգստի կազմակերպման, սպորտով, որսորդությամբ և ձկնորսությամբ զբաղվելու համար։
Պասւմամշակաթային ռեսուրսներ են պատմական, հնագիտական, ճարտարապետական, քանդակագործական հուշարձանները։ Օրինակ՝ Կոլիզեումը՝ Հռոմում, Թւսջ-Մահալի դամբարանը՝ Ագրայում (Հնդկաստան), Վերսալը՝ Փարիզի մոտակայքում, Մոսկվայի Կրեմլը, Լոնդոնի Վեստմինստրը, եգիպտական բուրգերը, Աթենքի Ակրոպոլիսը, Չինական մեծ պարիսպը և այլն։
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Ցավալի է, որ կյանքի, գոյության ամենակարևոր աղբյուրի՛ ջրի աղտոտման գլխավոր մեղավորը հենց մարղն է

1972 թ-ից շրջանառվում է համաշխարհային մշակութային և բնական ժառանգության հասկացությունը։ Այգ ժառանգության ցուցակը լրացվում է տարեցտարի։ Ըստ այդ ցուցակի՝ 2015 թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ 148 կրկրում առանձնացված է 
1031 օբյեկտ, որից 830-ը՝ մշակութային ժառանգության օբյեկտ, 176-ը՝ բնական, 
25-ը՝ խառը։Ռեկրեացիոն ռեսուրսներով առավել հարուստ են Իտալիան, Իսպանիան, Հունաստանը, Ֆրանսիան, Շվեյցւսրիան, Բոզղարիան, Հնդկաստանը, Եգիպտոսը, Մեքսիկան և այլ երկրներ։ Բնական-ռեկ– րեացիոն հարուստ ռեսուրսները, որոնք զուգակցված են նաև պաւոմամշակու– թային տեսարժան վայրերով, այդ երկրները դարձրել են համաշխարհային զբոսաշրջության խոշոր կենտրոններ։Աշխարհի յուրաքանչյուր երկիր ունի ռեկըեացիոն ռեսուրսների որոշակի տեսակներ։ Մարդուն գրավում են ոչ միայն Միջերկրական ծովի, Արևադարձային Աֆ– 

րիկայի, Հավայան կղզիների, Ղրիմի ու Կովկասի անկրկնելի լողափերը, այլ նաև Հիմալայների, Անդերի, Կովկասի ու Ալպերի ձյունապատ գագաթները նվաճելը։Հսկայական հնարավորություններ ունի օվկիանոսային ռեկըեացիան։ Հնդկական, Ատլանտյան և Խաղաղ օկկիանոսների անծայրածիր տարածքները և բազմաթիվ ծոկեր հիանալի նախադրյալներ ունեն ծովային ճանապարհորդությունների կազմակերպման համար։
Ռեսուրսների այլ տեսակներՄեր օրերում աշխարհի շատ երկրնե– րում տնտեսական օգտագործման ոլորտ են ներառում արհի ու քամու, մակընթա

ցությունների ու տեղատվությունների, 
երկրաջերմային ու ջերմամիջուկային 
էներգիայի Մեծ հույս է ներշնչում ջրածի նը՝ որպես հեռանկարային էներգակիր ռեսուրսներից մեկը։Մարդկության կյանքն անհնարին է պատկերացնել առանց արեգակնային 
էներգիայի. Հայտնի է, որ էներգետիկան
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Կոլիզեումը Իտալիայում զգալի չափով հիմնվում է լուսասինթեզի (ֆոտոսինթեզի) ընթացքում ■պահեստավորված և հումքային վառելիքում կուտակված արևի էներգիայի վրա։երկրի մակերևույթ հասն որ արևի էներգիայի հսկայական քանակություն չի օգտագործվում մարդու կողմից։ Այն օգտագործելու առավել նպաստավոր պայմաններ ունեն արևադարձային և մերձարևադարձային գոտիները, որտեղ տարեկան մոտ 300 արևոտ օր է լինում։Սրեի էներգիայի օգտագործման բնագավառում մեծ հաջողություննեյւ ունեն ԱՄՆ-ը և Ֆրանսիան։ Արևի էներգիայի օգտագործման ուղղությամբ աշխատանքներ են տարկում ճապոնիայում, Իտալի– այում, Հնդկաստանում, եր ազի փայում և այլ երկրներում, որտեղ արևի էներգիայի մուտքը մեծ է։ Արևային էներգիայի օգտագործման բարենպաստ նախադրյալներ կան նաև ՀՀ ֊ում։Դարեր ի վեր մարդն օգտագործել է քամու էներգիան. Եգիպտոսում, Չինաստանում և Հնդկաստանում քամու պարզունակ շարժիչներն օգտագործվել են դեռևս 2 հազար տարի առաջ։ Քամու

Վնստմինստերյսւն պալատը Աևգլիւսյումէներգիայի օգտագործման ուղղությամբ զգալի աշխատանքներ են տարվում Ֆրանսիայում, Դերմանիայում, Դամիայում, ԱՄՆ-ում, Մեծ Բրիտսւնիայում, Իտալիայում և այլ երկրներում։ ՀՀ լեռնանցքային շրջաններում ևս կան բավարար նախադրյալներ քամու էներգիայի օգտագործման համար։Աշխարհում գնալով մեծանում է երկ
րի ընդերքի էներգիայի օգտագործումը։ Ներկայումս տեխնիկական հնարավորությունները թույլ են տայիս երկրաջեր մային էներգիան օգտագործել տաք ջրերի ու գոլորշու բնական ելքերի շրջաններում։ Դրանք նախ և առաջ Իսլանդիայի ու Կամ– չատկայի, ԱՄՆ-ի և Իտալիայի արևմտյան շրջանների, Մեքսիկայի ու Նոր Զելանդի– այի գեյզերներն են։Երկրաջերմային էներգիան ավելի մեծ չափով օգտագործվում է Իսլանդիայում։ Այն օգտագործվում է նաև էլեկտրաէներգիա ստանալու համար։ Այդպիսի էլեկտրակայաններ աշխատում են Կամչատկա– յում (ՌԴ), Իտալիայում, Իսլանդիայում, Նոր Զելանդիւսյում և ճապոնիայում։
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ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1. Ի՞նչ ղեր ունի օվկիանոսը մարդկության կյանքում։ Պատասխանը հիմնավորեք փաստերով։
2. Ո րն է Համաշխարհային օվկիանոսի դերը քաղաքակրթությունների զարգացման գործում։
3. Ռեսուրսների ի՞նչ տեսակներով է հարուստ օվկիանոսը։ Ռեսուրսների հր տեսակներն են օգտագործվում ներկայումս։
4. Ինչու օվկիանոսի տարբեր շրջաններ առանձնանում են կենսաբանական տարբեր մթերատվությամբ։
5. Ինչ է մարիկուլտուրան և ինչ նպատակ ունի։
6. Առանձնացրեք երկրագնդի տարածաշրջաններ և երկրներ, որոնք աչքի են ընկնում՝ա) բնածին ռեկրեացիոն ռեսուրսներով, բ) մարդածին ռեկրեացիոն ռեսուրսներով, գ) բնածին և մարդածին ռեկրեացիոն ռեսուրսներով։
7. ՀՀ մարզերում առանձնացրեք ռեկրեացիոն ռեսուրսների օբյեկտներ։
8. Ո՞ր տարածաշրջաններն ուերկրներն ունեն ավելի մեծ հնարավորություններ քամուէներգիայի օգտագործման համար։ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ աշխատանքներԳործնական աշխատանք I. Լրացրեք հանքային ռեսուրսների դասակարգման գծապատկերը՝ ըստ դրանց օգտագործման բնագավառների։

ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Գործնական աշխատանք 2. Լրացրեք աղյուսակը։

Վառելիքային Ս՜ետաղաճուլա– 
կան Քիմիական Տեխնոլոգիական Շինարարականդ։ V * ա V

գազ երկաթաքար ֆոսֆորիւո գազ տուֆ

Առանձին երկրների ռեսուրսապահովվածությունը հանքային հումքի որոշակի տեսակներով

Երկրներ
Պաշարներ 

(մլրդ տ)
Հանույթ

(մլն տ, 1 տարում)
Ռեսուրսաւգահով– 

վածություն (տարիներով)

նավթ ածուխ երկաթաքար նավթ ածուխ երկաթաքար նավթ ածուխ երկաթաքար

Աշխարհում 139,7 1725 394 3541 4700 906

Ռուսաստան 10,6 200 71,0 304 246 107

Գերմանիա 0,2 111 2,9 12 247 0
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Չինաստան 3,9 272 40,0 160

Սաուդյան 
Արաբիա 35,5 0 0 404

Հնդկաստան 0,6 29 19,3 36

ԱՍ՜Ն 3,0 445 25,4 402

Կանադա 0,7 50 25,3 126

Բրազիլիա 0,7 12 49,3 61

ՀԱՀ 0 130 9,4 0

Ավստրալիա 0,2 90 23,4 29

1416 170

0 0

310 60

991 58

73 42

29 162

220 33

257 112Գործնական աշխատանք 3. Լրացրեք աղյուսակը։
Առանձին երկրների ապահովվածությունը հանքային հումքի որոշակի տեսակներով՝ 

բնակչության մեկ շնչի հաշվով

Երկրներ
Պաշարներ

Բնակչություն
(մլն մարդ)

Ռեսուրսապահովվածություն
(տ/բնակչության մեկ շնչին)(մլրդ տ)

նավթ ածուխ երկաթաքար նավթ ածուխ երկաթաքար

Աշխարհում 139,7 1725 394

Ռուսաստան 6,7 200 71,0

Գերմանիա 0,2 111 2,9 82

Չինաստան 3,9 272 40,0

Սաուդյան 
Աոարիա 35,5 0 0 20

Հնդկաստան 0,6 29 19,3

ԱՄՆ 3,0 445 25,4

Կանադա 0,7 50 25,3 30

Բրազիլիա 0,7 12 49,3

ՀԱՀ 0 130 9,4 42

Ավստրալիա 0,2 90 23,4 19Գործնական աշխատանք 4. Լրացրեք աղյուսակը։ա) Օգտվելով քարտեզներից և դասագրքի նյութից՝ պայմանակւսն նշաններով ցույց տվեք ռեսուրսի լիարժեք ապահովվածությունը, մասնակի ապահովվածությունը և բացակայությունը։բ) Կատարեք հետևություն նշված երկրների առանձին ռեսուրսների ապահովվածության վերաբերյալ։գ) Երկրների շարքը կարող եք ընտրել ինքներդ՝ ընդգրկելով երկրներ տարբեր տարածաշրջաններից։
41
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Առանձին երկրների ապահովվածությունը բնական ռեսուրսների որոշակի տեսակներով

Երկրներ

Ռեսուրսների տեսակները

Հանքային

Ջրային

Կենսաբանական
Կլիմա
յական

Երկրա– 
ջերմային

Ռեկրեա– 
ցիոնՎառե

լիքային
Մ՜ետա
ղային

Ոչմե– 
տ աղայ ին

Անտա
ռային

Ձկնա
յին

Ռուսաստան

Գերմանիա

ճապոնիա

ԱԱԷ

ՀԱՀ

ԱՍ՜Ն

Բրազիլիա

Ավստրալիա

Շվեդիա

Հայաստան
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ԹԵՄ՛Ս. 3

ԱՇԽԱՐՀԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ 
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

§ 1. ԱՇԽԱՐՀԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸԱրդյունաբերությունը համաշխարհային տնտեսության և առանձին երկրների մեծ մասի տնտեսության առաջատար ճյուղն է։ Արտադրանքի ծավալով, հիմնական արտադրական ֆոնդերի (շինություններ, հաստոցներ, սարքավորումներ և այլն) արժեքով, համաշխարհային սուետրում ունեցած մա սնար աժնով այն մի քանի անգամ գերազանցում է գյուղատնտեսությանը։ Արդյունաբերականից հետարդյու– նաբերական (հետինդուստրիալ) փուլ անցումով համաշխարհային տնտեսության մեջ արդյունաբերության բաժինը աստիճանաբար սկսել է նվազել և ներկայումս կազմում է շուրջ 30%։ Այդ ոլորտում աշխատում է ավելի քան 500 մլն մարդ։Արդյունաբերությանը պատմական տարբեր ժամանակներում զարգացել է տարբեր տեմպերով։ Զարգացման բարձր տեմպեր են գրանցվել հատկապես XVIII– 
XIX դարերում, երբ ձեռքի աշխատանքից անցում կատարվեց մեքենայական արտադրության։Արդյունաբերության բուռն զարգացումը շարունակվում է նաև ներկայումս և հիմնականում հենվում է գիտատեխնիկական առաջընթացի վրա։ XX դարի ընթացքում արդյունաբերական արտադրանքն ավելացել է մոտ 50 անգամ։ Ավելացման 
3/4-ը բաժին է ընկնում դարի երկրորդ կեսին։ Արդյունաբերության արտադրանքի ծավալն ավելի արագորեն է աճում, բան նյութական արտադրության այլ ճյուղերի - 

նը, որովհետև արդյունաբերությունը հումքային ավելի մեծ հնարավորություններ ունի, իսկ արդյունաբերական արտադրանքի պահանջարկը մշտապես աճում է։Արդյունաբերությունը սերտորենկապված է տնտեսության մյուս ճյուղերի՝ գյուղատնտեսության, շինարարության, տրանսպորտի և սպասարկման ոլորտի հետ; Մատակարարելով էլեկտրաէներգիա, վառելիք, մետաղներ, քիմիական նյութեր և հատկապես տարբեր տեսակի մեքենաներ ու սարքավորումներ՝ այն նպաստում է տնտեսության բոլոր ճյուղերի տեխնիկական հագեցմանը և աշխատանքի արտադրողականության բարձրացմանը։Արդի փուլում արդյունաբերության զարգացման և կառուցվածքային տեղաշարժերի վրա մեծ ազդեցություն է թողնում ԳՏՀ-ն։Արդյունաբերության զարգացումն ուղեկցվում է ճյուղային ու տարածքային մեծ տեղաշարժերով։ ճյուղային կառուցվածքում տեղաշարժերը դրսևորվում են ոչ միայն նոր ճյուղերի ու ենթաճյուղերի ստեղծմամբ, այյն արդյունաբերության տարբեր ճյուղերի համամասնությունների և արտադրանքի ընդհանուր ծավալում դրանց հարաբերակցությունների փոփոխությամբ։ Արդյունաբերության կառուցվածքային փոփոխություններից ամենախոշորը արդյունահանող և մշակող ճյուղերի հարաբերակցության փոփոխությունն է։
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Քւսբածխի արդյունահանում և մշակումԱրդյունահանող ճյուղերը զբաղվում են երկրի ընդերքից, ջրից և անտառներից տարրեր տեսակի հումքի կամ վառելիքի արդյունահանմանը, իսկ մշակող ճյուղերը՝ արդյունահանող արդյունաբերության ու գյուղատնտեսության հումքի մշակմամբ կամ վերամշակմամբ։Աճի համեմատաբար բարձր տեմպերի շնորհիվ արդյունաբերության ընդհանուր ծավալում մշակող արդյունաբերության բաժինն անընդհատ մեծանում է։ Ավելի աբագ են զարգանում գիտատեխնիկական առաջադիմություն ապահովող ճյուղերը, հատկապես մեքենաշինությունն ա 
քիմիական արդյունաբերությունը՛. Համեմատաբար դանդաղ տեմպերով են զարգանում բազային ճյուղերը՝ էներգետիկա
կան և մեսւաղաձալական արդյունաբե
րությունը։Որպես կանոն՝ առավել դանդաղ են զարգանում թեթև ու սննդի արդյունաբերության ճյուղերը։Ներկայումս տնտեսապես զարգացած երկրներում մշակող արդյունաբերության ճյուդերը տայիս են արդյունաբերական արտադրանքի 95%-ը, որի մեծ մասը բաժին է ընկնում ծանր արդյունաբերությանը։
44

Միայն մեքենաշինությունը տալիս է տնտեսապես զարգացած երկրների արդյունաբերական արտադրանքի 35-40%-ը։ Առանձին զարգացած երկրներում (ճապոնիա, Իտալիա և այլև) արդյունահանող ճյուղերի բաժինը շատ ցածր է՝ 1–2%։ Միևնույն ժամանակ, տարբեր բնական ռեսուրսներով, հատկապես հանքային ռեսուրսներով հարուստ որոշ զարգացած երկրներում (Կանադա, Ավստրալիա) արդյունաբերական արտադրանքի ընդհանուր ծավալում բավականաչափ բարձր է արդյունահանող ճյուղերի բաժինը։Միանգամայն այլ է Աֆրիկայի, Ասիայի ու Լատինական Ամերիկայի տնտեսապես թույլ զարգացած երկրների արդյունաբերության ճյուղային կառուցվածքը։ Այս երկրների մեծ մասում (դրանց արդյունաբերության հիմնական արտադրանքը հանքային հումքն է), ինչպես նաև որոշ նավթարդյունահանող երկրներում արդյունահանող ճյուղերը տայիս են արդյունաբերության համախառն արտադրանքի գրեթե կեսը։Ըստ ծագման ժամանակի՝ արդյունաբերության ճյուղերը լինում են հին, նոր և 
նորագույն՛.
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Զարգացող երկրներԶարգացած երկրներ

1980 թ. 2000 թ.
Նկ. 8. Աշխարհի մշակող արդյունաբերության արտադրանքի բաշխումը 

զարգացած և զարգացող երկրների միջև 1980 և 2000 թվականներին

հին Հյուղեր են քարածխի և երկաթաքարի արդյունահանումը, սև մետաղաձուլությունը, երկաթուղային մեքենաշինությունը, նավաշինությունը, տեքստիլ ու սննդի արդյունաբերությունը։ Այդ ճյուղերի աճը դանդաղէ ընթանում, սակայն դրանց ազդեցությունը համաշխարհային արդյունաբերության աշխարհագրության վրա զգալի է։Արդյունաբերության նոր ճյուղերի զարգացմամբ էր պայմանավորված գիտատեխնիկական առաջընթացը XX դարի առաջին կեսին։ Նոր ճյուղերի շարքին են դասվում ավտոմեբենաշինությունը, ալյումինի ձուլումը, պլաստմւսսայի, քիմիական մանրաթելերի արտադրությունը և այլն։ Այս և արդյունաբերության նոր այլ ճյուղեր ավելի արագ են զարգանում։ հթե նախկինում այս ճյուղերը հիմնականում տեղաբաշխված էին տնտեսապես զարգացած երկրներում, ապա ներկայումս բավա– կսւնաչաւի տարածված են նահ զարգացող եբկբնեբում։Վերջին 2-3 տասնամյակներում արագ զարգանում են արդյունաբերության նո
րագույն ճյուղերը, որոնք առաջացել են ԳՏՀ դարաշրջանում և մեծ մասամբ գի– 

տատար կամ, ինչպես հաճախ անվանում են, բարձր տեխնոլոգիաների ճյուղեր են։ Դրանք են միկբոէլեկտրոնիկան, հաշվո– ղական տեխնիկան, ռոբոտաշինությունը, հրթիռաշինությունը, ատոմային տեխնիկան, օրգանական սինթեզի քիմիան, միկրոկենսաբանությունը և կենսատեխնոլոգիան։ Դրանց օգտագործած գլխավոր «հումքը» ոչ թե մետաղն է ու մնացած ավանդական նյութերը, այլ նոր զաղա ւիարները, նոր գիտելիքներն ու տեխնոլոգիաները։ Գիտատար ճյուղերը նախապատրաստեցին գիտության, տեխնիկայի ու արտադրության՝ բովանդակությամբ ու գործառույթով բոլորովին նոր ճյուղի՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ծնունդը։Արագ զարգացող նորագույն ճյուղերը հիմնականում կենտրոնացած են գիտական ու բարձրագույն կրթական համակարգեր ունեցող տնտեսապես զարգացած և նոր արդյունաբերական երկրներում։ԳՏՀ դարաշրջանում արդյունաբերության ճյուղային կառուցվածքի հիմնական տեղաշարժերը կապված են հին ճյուղերի մասնւսբաժնի նվազման ու նոր, հատկապես նորագույն ճյուղերի մասնաբաժին– նեըի ավելացման հետ։ Վերջին տասնա–
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մյակնևբին թե զարգացած, թե զարգացող երկրներում կայուն ու արագ զարգացմամբ աչքի են ընկել մեքենաշինությունը, քիմի
ական արդյունաբերությունը և էլեկսւրաէ– 
ներգեւոիկան։Առաջատար եռյակը կազմող վերը նշված ճյուղերը ներկայումս տալիս են աշխարհի արդյունաբերության համախառն արտադրանքի կեսից ավելին։ Դրանց զարգացման մակարդակով են հիմնականում որոշվում աշխարհի այս կամ այն երկրի ազգային տնտեսության հզորությունը և տնտեսական անկախության մակարդակը։Արդյունաբերության ճյուղերը միմյանցից տարբերվում են զարգացման ա տե
ղաբաշխման բնույթով։ Հումքի բազմազան տեսակներ պահանջող այն ճյուղերն ու արտադրությունները, որոնց բնակչությունն առնչվում է ե որպես արտադրող, և միաժամանակ որպես սպառող, ավելի համաչափ են տեղաբաշխված։ Դրանք են ԷլեկտրաԷներգետիկան, սարքաշինությունը, թեթև ու սննդի արդյունաբերության ճյուղերը և այլն։ Դրանց զարգացման և տեղաբաշխման համար բարենպաստ պայմաններ կան բազմաթիվ երկրներում ու շրջաններում։ Միևնույն ժամանակ կան նան արդյունաբերության այնպիսի ճյուղեր ու ենթաճյուղեր, որոնց զարգացման համար բարենպաստ պայմաններ (բարձր որակավորման կադրեր, գիտական հիմնարկներ, զարգացած ենթակաոուցվածք, հումքի բացառիկ ու հազվագյուտ տեսակներ) ունեն սահմանափակ թվով երկրնեբ ու շրջաններ։ Դրանք նախ և առաջ արդյունաբերության նորագույն ճյուղերն են, 

որոնց զարգացման համար բարենպաստ պայմաններ կան տնտեսապես առավել զարգացած երկրներում։ Արդյունաբերության այղ ճյուղերր խիստ անհամաչափ են տեղաբաշխված ու մեծ մասամբ կենտ բռնացած են խոշոյւ ագլոմերացիաներում և մեգալոպոլիսնեըում։ Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալով առաջատար հինգ երկրներն են Չինաստանը, ԱՄՆ-ր, ճապոնիան, Գերմանիան և Հնդկաստանը, որոնց բաժին է ընկնում համաշխարհային արտադրության կեսից ավելին։Զարգացող երկրներում էժան աշխատուժի ու բազմատեսակ հումքի առկայությունը վերջին 2-3 տասնամյակում զարկ տվեց մեքենաշինության, մետաղաձուլության և քիմիական արդյունաբերության զարգացմանը։ Դրան նպաստում է նաև տնտեսապես զարգացած երկրներից դուրս մղվող՝ էկոյոգիապես անմաքուր արտադրությունների տեղաբաշխումը զար գաց ո ղ եր կ րներ ո ւմ:Լատինական Ամերիկայի, Ասիայի և Աֆրիկայի համեմատաբար զարգացած երկրներում (Բրազիլիա, Մեքսիկա, Արգենտինա, Թուրքիա, Իրան և այլն), որտեղ արդյունաբերությունն արդեն տնտեսության առաջատար ճյուղն է, վերջին տասնամյակներին արագ զարգացան մշակող արդյունաբերության նոր ճյուղերը, իսկ որոշ երկրներում նաև նորագույն ճյուղերը (նկ. 8)։ Այս առումով հատկապես մեծ են Չինաստանի, Հնդկաստանի ն Հարավարևելյան Ասիայի նոր արդյունաբերական երկրների հաջողությունները։
ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1. Գնահատէք արդյունաբերության տեղը և դերը համաշխարհային տնտեսության մեջ։
2. Ինչպես է ընթացել արդյունաբերության զարգացումը։ Ինչու է արդյունաբերության արտադրանքի ծավալն ավելի արագ աճում, քան այլ ճյուղերինը։
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3. Արդյունաբերության ճյուղերի ինչ խմբավորումներ գիտեք։ Դրանցից որն է արտահայտում երկրի տնտեսական զարգացման մակարդակը։
4. Թվարկեր արդյունաբերության հին, նոր ն նորագույն ճյուղերը, նշեր դրանց զարգացման ու տեղաբաշխման առանձնահատկությունները։
5. Որոնք են զարգացած և զարգացող երկրների արդյունաբերության ճյուղային կա սուզվածքների բնորոշ գծերը։
6. Որոնք են համաշխարհային արդյունաբերության ճյուղային կառուցվածքի փոփոխությունների հիմնական միտումները։ Ինչպես են դրանք դրսևորվում տարբեր տեսակի երկրներում։

§ 2. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸԱրդյունաբերական արտադրության տեղաբաշխումը կատարվում է տարբեր երկրների ու շրջանների բնական, սոցիալական և տնտեսական պայմաններին համապատասխան՝ արտադրության տեղաբաշխման գործոնների ազդեցությամբ։
Տեղաբաշխման գործոնները օբյեկտի

վորեն գոյության ունեցող պայմանների 
ամբողջությանն են, ըստ որոնց՝ որոշում 
են արդյ ունաբ երական օբյեկտների աշ
խարհագրական վայրը և չափերը։Արդյունաբերության յուրաքանչյուր ճյուղ ունի տեղաբաշխման իր բնորոշ հատկանիշները (աղ. 8)։Գերմանացի հայտնի գիտնական Ա. Վեբերը դեռևս XX դ. սկզբին առանձնացրել է արդյունաբերության տեղաբաշխման երեք հիմնական գործոն՝ 1) 
համբ և էներգառեսուրսներ, 2) արանս– 
պորտ, 3) աշխատուժ. Վեբեբի ուսումնասիրության օբյեկտը եղել է իրական տարածքների հետ կապ չունեցող, այսինքն՝ տնտեսապես մեկուսացած և «իդեւսլակա նացված» տարածքը։ Բնական է, որ նման պայմաններում արդյունաբերության տեղաբաշխման մոդելները հաշվի չեն տոնում արտադրության տեղաբաշխման տնտեսական, սոցիալական և այլ բնույթի իրական, տարածաշրջանային գործոնները։Արտադրության, այդ թվում՝ արդյունա– բերույժյան զարգացման ու տեղաբաշխ

ման գործոնների մեծ մասը կարելի է միավորել երկու խմբում՝ բնական և հասա
րակական։

Բնական գործոնների՝ բնական պայմանների (ռելիեֆ, կլիմա, ջրեր, հողեր և այլն) ու ռեսուրսների (հանքային, էներգետիկ, ջրային, անտառային) ազդեցությունն արդյունաբերության տեղաբաշխման և զարգացման վրա սովորաբար կրում է անմիջական բնույթ։ Այդ ւսզդե ցության աստիճանը կախված է արտադրության զարգացման մակարդակից։ Ար լոադրության զարգացմանը զուգընթաց տեղաբաշխման բնական գործոնների ազդեցությունը թուլանում է, սակայն ամբողջությամբ չի վերանում։Գիտատեխնիկական առաջընթացի (ԳՏԱ) հաջողություննեբը հնարավորություն են տալիս հաղթահարելու ոչ բարենպաստ բնական պայմանները, սակայն պահանջում են լրացուցիչ ծախսեր, որոնք կարող են էականորեն ազդել ձեռնարկության մրցունակության և շահութաբերու թյան վրա։ Օրինակ՝ ԳՏԱ-ն գործնականո– րեն հնարավոր է դարձրել Ռուսաստանի ու Կանադայի հյուսիսային տարածքների յուրացումը, այսինքն՝ բնակավայրերի ստեղծումը և բնական ռեսուրսների յուրացումը։ Անհրաժեշտ է, սակայն, հաշվի առնել, որ այդ շրջաններում բնական ռեսուրսների յուրացումն ու շահագործումը պահանջում
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են մեծ ֆինանսական ու նյութական ներդրումներ։Առանձին ճյուղերի և արտադրությունների տեղաբաշխման վրա բնական գործոններն ազդում են տարբեր կերպ։ Արդյունահանող ճյուղերի տեղաբաշխման գործում որոշիչ է բնական ռեսուրսների 

ազդեցությունը։ Օրինակ՝ հանբարղյունա– հանող ձեռնարկությունները սովորաբար տեղաբաշխվում են հանքավայրերին մոտ, փայտամթերման ձեռնարկությունները՝ անտառային ռեսուրսների շրջաններում, իսկ ջրաէլեկտրակայանները՝ ջրաէներգե֊ տիկ պաշարներ ունեցող գետերի վրա։
Աղյուսակ 8

Արդյունաբերության տարբեր ճյուղերի վրա առանձին գործոնների ազդեցությունը

Պայմանական նշաններ. (+++) վճռական ազդեցություն, (++) ուժեղ ազդեցություն, (+) թույլազդե– 
ցություն, (-) ազդեցության բացակայություն

Արդյունաբերության ՛ճյուղեր Հո ւմքւսյ ին 
ռեսուրսներ

Վառելիքա– 
էներգետիկ 
ռեսուրսներ

Աշխատանքա
յին ռեսուրսներ

Պատրաստի արտա
դրանքի սպառման 

շրջաններ
էլեկտրա էներգետիկա - ++ - ++

Սև մետալուրգիա ++ ++ 4– +

Գունավոր մետալուրգիա +++ + - -

պղինձ, կապար +++ + - -

ալյումին, տիտան - +++ - -

Քիմիական արդյունաբերություն ++ ++ ++ ++

սինթետիկ կաուչուկի 
աոտարլոուր&ւուԼւ ++ ++ - ++

ազոտային պարարտանյութերի 
աոտարլոոսՅ|ուԼւ + - - +4-4֊

ծծմբաթթվի (բնական հումքից) 
արտադրություն - - - +++

Մեքենաշինություն ++ - ++ ++

ծանր մեքենաշինություն +++ - + +

ա վտ ո մեք են աջին ո ւթյ ո ւն - - ++4֊ +

հաստոցաշինություն + - ++ ++

սարքաշինություն - - +++ -

գյուղատնտեսական մեքենա– 
շինութւուն - - + +++

Սննդարդյունաբերություն ++ - - ++

մսի արտադրություն ++ - - ++

շաքարի արտադրություն +++ - - -

հացաթխման արտադրություն - - - +++

Թեթև արդյունաբերություն + - ++ +++

հումքային գործոնն արտահայտվում
I. արդյունաբերական միավոր արտադրանքի վրա հումքի տեսակարար ծախսով (հումբատարություն) և պատրաստի արտադրանքի ինքնարժեքի մեջ համքի ծախսերի բաժնով։ Օրինակ՝ վառելիքաէներ–
48 

գետիկ գործոնը գնահատվում է միավոր արտադրանքի վրա ծախսվող վառելիքի և էներգիայի տեսակարար կշռով (էներգատարություն) ու պատրաստի արտադրանքի ինքնարժեքի մեջ դրանց ծախսերի բաժնով։
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Նյու Ցոըք. ԱՄՆ-ի տնտեսապես զարգացած ու ամենախիտ բնակեցված քաղաքըԲնական գործոնների թվին է պատկանում նաև տարածքային գործոնը։ Որպես կանոն՝ որքան մեծ են տարածքի չափերը, այնքան հարուստ ու բազմազան են բնական ռեսուրսները։ Դրանով պայմանավորված՝ ավելի շատ տարբերակներ են առաջանում բնակչության և արտադրության տեղաբաշխման համար։ Տարածքային գործոնի հետ անմիջականորեն առնչվում է 
տնտեսաաշխարհագրական դիրքի (ՏԱԴ) 
գործոնը, որը ժամանակի ընթացքում փոփոխվում է ե կարող Լ աննպաստից վերածվել նպաստավորի կամ հակառակը։ Ռուս աշխարհագետ Ն. Ն. Բարանսկին առանձնացրել է ՏԱԴ գործոնի չորս գլխավոր տարատեսակ՝ կենտրոնական, խոր
քային, հարևանային ե ծովամերձ, որոնք դրական կամ բացասական ազդեցություն են ունենում քաղաքների, շրջանների ու երկրների զարգացման ու տեղաբաշխման վրա։ Կենտրոնական և ծովամերձ դիրքը սովորաբար բարենպաստ հատկա֊
4 Աշխարհագրություն -11 

նիշ է։ հյորքային (ծայրամասային) դիրքը, ընդհակառակը, կարող է դանդաղեցնել տնտեսական զարգացումը։ Հարևանային դիրքի լավ կամ վատ ազդեցությունը կախված է հարևանների հետ ունեցած հարաբերություններից։
Էկոլոգիական գործոնի նշանակությունը վերջին տասնամյակներին մեծանում է։ Տարածքի ջրի անբավարար քանակն ու որակը, արդյունաբերական արտահոսքերի, թափոնների վրա կատարվող ծախսե րի աճը, զարգացած արդյունաբերական և խոշոր քաղաքային շրջաններում շրջակա միջավայրի վիճակի վատթարացումը դարձել են արտադրության ու բնակչության հետագա կենտրոնացումը սահմանափակե– լու կարևոր պատճառներ։ Առանձին դեպքերում «աղտոտ» արտադրությունների մի մասը փոխադրվում է այլ շրջաններ։Արդյունաբերական արտադրության վրա ազդող հասարակական գործոն

ներն են աշխատանքային ռեսուրսները, 
49

50 VՕՈ 178 15.02.2021, 10:58



ՈրօքօՀ 1աբտ։//օհօօ1<տ.հօոօօ.ոօէ/քաոք/\՚//է/

Նկ. 9. Արդյունաբերության տարածքային կազմակերպման ձևերրգիտատարությունը, տրանսպորտը, տարաբնակեցումը, արտադրական ենթակաոուցվածքը, սպառման շուկան, արտադրության կազմակերպման ձևերը (համակենտրոնացում, համակցում (կոմբինացում), մասնագիտացում, կոոպերացում)։
Աշխատանքային ռեսուրսների գործոնի ազդեցությունը դրսևորվում է երկու ձևով։ Մի դեպքում՝ արդյունաբերության մեջ ներգրավվում է այլ եըկըներից եկած լրացուցիչ աշխատուժ, մյուս դեպքում՝ ավելի շահավետ է դառնում արտադրությունն էժան աշխատանքային ռեսուրսների շրջաններ տեղափոխելէ: Օրինակ՝ աշխատատար համարվող մեքենաշինության և թեթև արդյունաբերության տարբեր ճյուղեր ճապոնիայից, ԱՄՆ-֊ից և Արևմտյան Եվրոպայից տեղափոխվում են էժան աշխատուժի հսկայական ռեսուրսներ ունեցող Հարավային և Հարավարևելյան Ասիայի երկրներ։ժամանակակից ԳՏՀ դարաշրջանում 

գխոատարաթյան գործոնը դարձել է արդյունաբերության տեղաբաշխման կարևոր
50

գործոններից մեկը։ Առաջին հերթին դա վերաբերում է նորագույն գիտատար ճյուղերին, որոնք ձգտում են դեպի գիտական խոշոր կենտրոններն ու համալսարանները, մեծ քաղաքներն ու քաղաքային ագլոմերացիաները։ Առաջանում են նաև «գիտության քաղաքներ»։ Որոշ երկրների հատուկ է գիտական հետազոտությունների տարածքային ուժեղ համակենտրոնացումը։ Օրինակ՝ Ֆրանսիայում գիտաշխատողների կեսը կենտրոնացածէ Փարիզում, ճապոնիայում՝ Տոկիոյում։ ԱՄՆ-ին, Գերմանիային, Կանադային, ընդհակառակը, բնորոշ է գիտական հետազոտությունների ապակենտրոնացումը։ ԱՄՆ-ում հիմնական գիտական հետազոտությունները կատարվում են երկրով մեկ ցրված համալսարաններում։Ամբողջ աշխարհում, հատկապես զարգացած երկրներում տեղի է ունենում բարձրագույն կրթության, գիտության և արտադրության միասնացում։ Գրա հետևանքով առաջանում են գիտաարդյունաբերական համալիրներ, որոնք Արևմուտքում կոչվում 
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են գիտաարդյունաթեբական պարկեր, գի– տաքաղաքներ։
Տրանսպորտային գործոնը եղել և շարունակում է մնալ արդյունաբերության տեղաբաշխման կարևոր գործոններից մեկը։«Տրանսպորտային հեղափոխությունը» հազարավոր կիլոմետրերով ձգվող տարածության վրա մասնագիտացված խոշոր ձեռնարկությունների արտադրանքի իրացման, բնակչության շարժունակության ավելացման, դեպի ծովափ արտադրության տեղաշարժի հնարավորություն ընձեռեց։Տրանսպորտային գործոնի դերը հատկապես մեծ է Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի, Կանադայի, Չինաստանի, Բրազիլիայի, Ավստրալիայի նման լայնածավալ երկրնե– րում։Արտադրության տեղաբաշխման վրա ազդող գործոններից են տարաբնակեցու

մը և արտադրական ենթակաոուցվածքը (էներ գա մատակարարում, ջ երմամատ ա - կարարում, ջրամատակարարում)։ Տվյալ տարածքում արդեն ձևավորված տարաբնակեցումը (բնակավայրերի առկա ցանցը) և արտադրական ենթակաոուցվածքները դեպի իրենց են ձգում բնակչությանը և նպաստում արդյունաբերության տարբեր ճյուղերի կենտրոնացմանն ու տարածքային կազմակերպմանը։
Սպասման շուկայական գործոնի կարևորությունը մեծանում է հատկապես այն ճյուղերի համար, որոնք թողարկում են ամենօրյա օգտագործման կամ դժվար փոխադրելի արտադրանք։
Տարածքային համակենտրոնացման 

գործոնը ապահովում է տնտեսական մեծ արդյունավետություն։ Արդյունաբերության տարածքային համակենտրոնացումը զուգակցելով բնակավայրերի տարածքային համակենտրոնացման հետ՝ ձևավորում են խոշոր քաղաքային ագըւմերացիաներ, 
արդյունաբերական շրջաններ ա հան
գույցներ։ Օրինակ՝ Մհսկվայի մարզում կա մի քանի հազար արդյունաբերական ձեռ

նարկության, որտեղ աշխատում է միլիոնից ավելի մարդ։Արդի ժամանակների համար բնորոշ է նաև արտադրության ապակենտրոնաց ման (այդ թվում նաև տարածքային) գործընթացը, ոչ մեծ ու միջին ձեռնարկություն ների, «մինի գործարանների» ստեղծումը, որոնք ավելի ճկուն և կենսունակ են, հարմարեցված են շուկայական տնտեսությանը և բնությանը քիչ վնաս են հասցնում։Արտադրության համակենտրոնացա մից բացի, արդյունաբերության առանձին ճյուղերի տեղաբաշխման վրա զգալի ազդեցություն են ունենում նաև արտադրության կազմակերպման այլ ձևերը՝ մաս
նագիտացումը, կոոպերացումը (համա– 
գործակցամը) և կոմբինացումը (համակ
ցում)։Արտադրության մասնագիտացման և կոոպերացման դերը մեծ է մեքենաշինության տարբեր ճյուղերի զարգացման և տեղաբաշխման գործում, իսկ համակցման դերը՝ մետաղաձուլության և քիմիական արդյունաբերության մեջ։

Արդյունաբերության տարածքային 
կազմակերպումը ձեռնարկությունների տարածքային զուգակցումն է՝ հիմնված բնական, նյութական և աշխատանքային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման վրա։ Արդյունաբերության տարածքային կազմակերպումն իրականացվում է տարբեր ձևերով (նկ. 9)։ Ամենապարզը 
արդյունաբերական կետերի ստեղծումն է, երբ բնակավայրերում գործում է մեկական արդյունաբերական ձեռնարկություն։ Արդյունաբերական մի քանի ձեռնարկություն ունեցող քաղաքներն անվանում են 
արդյունաբերական կենտրոններ։Արդյունաբերական տարբեր կետերի և կենտրոնների միջև հաստատվում են տնտեսւսկան-ւսրտադրական կապեր։ Փոքր կետերն ա կենտրոնները որոշակի օրինաչափությամբ խմբաւխրվում են ավելի հզոր կենտրոնների շուրջը։ Ձևավորվում են արդյունաբերական հանգույցներ. 

51

52 VՕՈ 178 15.02.2021, 10:58



Որօքօ\ հէէբտ։//օհօօ1<տ.հօոօօ.ոօէ/քլ.ւււք7\՚//է/

իրարից ոչ մեծ հեռավորության վրա տեղաբաշխված ձեռնարկություններն ունենում են տրանսպորտային, էներգետիկական, ջրամատակարարման միասնական համակարգ ու կապված են լինում տեխնոլոգիական, արտադրական, աշխատանքային և այլ կապերով։ Արդյունաբերական հանգույցների ձևավորման շնորհիվ կրճատվում են տրանսպորտային ծախսերը, արդյունավետ են օգտագործվում տեղական բնական և աշխատանքային ռեսուրսները։Միմյանց համեմատաբար մոտ տեղաբաշխված արդյունաբերական կենտրոնների ու հանգույցների կուտակումը մեկ ընդարձակ տարածքում անվանում են ար
դյունաբերական շրջան։ Արդյունաբերա

կան հանգույցներն ու շրջաններն արդյունաբերության տարածքային կազմակերպման ավելի հասուն, առաջադիմական ձևեր են և տարածված են տնտեսապես զարգացած երկրներում, մեգալո պոլի Աներում և խոշոր քաղաքային ագլոմերացիաներում։Համաշխարհային արդյունաբերության տարածքային կառուցվածքն առաջին հերթին որոշվում է խոշոր արդյունաբերական շրջանների տեղաբաշխմամբ։ Ամբողջ աշխարհում դրանց թիվը 100-ից ավելի է։ Դրանք հատկապես շատ են Արևմտյան 
եվրոպայամ, ԱՄՆ-ումև Արևելյան ու հա
րավարևելյան Լնւ/ւա/ամՀճապոնիա, Հարավային Կորեա, Արևելյան Չինաստան, Սինգապուր)։

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1. Բացատրեք «արդյունաբերության տեղաբաշխում» հասկացությունը։
2. Ի՞նչ գիտեք Ա. Վեբերի՝ արդյունաբերության տեղաբաշխման տեսության մասին։
3. Որոնք են արդյունաբերության տեղաբաշխման հիմնական գործոնները։ Է՝նչ խմբերի մեջ են դրանք միավորվում։
4. Վերջին տասնամյակներին արդյունաբերության տեղաբաշխման որ գործոնների դերն է մեծանում և ինչու։
5. Արդյունաբերության ւոեղաբաշխման որ գործոնների դերն է թուլանում և ինչու։
6. Որոնք են արդյունաբերության տարածքային կազմակերպման հիմնական ձևերը; Թվեք արդյունաբերական հանգույցի հիմնական առավելությունները։

§ 3. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՃՅՈՒՂԵՐԸ։ 
4ԱՌԵԼԻՔԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Վ առ ելիքաէներց եւոիկ արդյու նար Արու
թյունը համաշխարհային տնտեսության և յուրաքանչյուր առանձին երկրի տնտեսության հիմնարար (բազային) ճյուղն է։ ԳՏՀ արդի դարաշրջանում արդյունաբերության այս ճյուղը շարունակում է զգալի ազդեցություն ունենալ տնտեսության զարգացման ու տեղաբաշխման վրա՝ արդյունաբերության բոլոր ենթաճյուղերին, գյուղատնտեսությանը, տրանսպորտին ու սպասարկման ոլորտին մատակարարելով էլեկտրաէ–
52

ներդիա և վառելիք, իսկ քիմիական արդյունաբերությանը՝ տեխնոլոգիական հումք։Սովորաբար էներգատար արտադրությունները տեղաբաշխվում են հենց վառելիքային ռեսուրսների կամ էժան էլեկտրաէներգիայի արտադրության շրջաններում։Վառելիքա էներգետիկ արդյունաբերությունը համալիր ճյուղ է՝ բաղկացած 
վառելիքային արդյունաբերությունից և 
էլեկտրաէներցեւոիկայից։
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լ Նավթ միջուկային էներգիա օրգանական մսացորդներ

բնական գագ ջրաէներգիա մկանային ուժ

| ածուխ փայտանյութ | այլընտրանքային էներգիա

2014 թ. 32,3 29,8 24,3 6,7 4,4 Ի
2000 թ. 38,6 28,7 22,1 6,9 3,7

1990 թ. 39,2 29,0 22,0 7.0 2.8

1970 թ. 47,9 30,9 18,4 1,2

1935 թ. 55,0 15,0 6,0 6,0 3,0

1910 թ. 63,0 16,0 15,0 3.0 3.0

1500 թ. 70,0 20,0 10,0

Նկ. 10. Համաշխարհային էներգետիկ հաշվեկշռի փոփոխությունները (%)

Վսւռելիբային արդյունաբերությունԱշխարհում արագ աճում է վառելիքի և էներգիայի սպառման ծավալը, բանի որ մի կողմից՝ աճում է բնակչության թիվը, մյուս կողմից՝ մեկ շնչի հաշվով սպառվող էներգիայի բանակը։ Ընդ որում՝ վերջին հարյուրամյակում էներգիայի սպառման աճը մեծ մասամբ տեղի է ունեցել վառելիքի և էներգիայի նորանոր տեսակների օգտագործման շնորհիվ։ Էապես փոփոխվել է վառելիբւսէներգեււփկ հաշվեկշռի 
կառուցվածքը։ Վառելիբաէներգետիկ հաշվեկշիռը որոշակի ժամանակահատվածում (սովորաբար՝ 1 տարում) վառելիքի արդյունահանմւսն, էլեկտրաէներգիայի արտադրության (մուտք) և տնտեսության տարբեր ճյուղերում դրանց օգտագործման (ելք) հարաբերակցությունն է (նկ. 10)։Առանձնացվում է վառելիքաէներգե– տիկ արդյունաբերության զարգացման երկու փուլ՝ ածխային և նավթագազայինԱծխային փուլը սկսվել է XVIII դարի կեսերից և շարունակվել մինչև XX դարի կեսերը։ Վաոելիքաէներգետիկ հաշվեկշռի կառուցվածքում գւխավոր վառեյիքր եղել է ածուխը՝ 80-90%։ XX դարի երկրորդ կեսից սկսվել է երկրորդ՝ նավթագազային փուլը։ Այս փուլում կտրուկ նվազել է ածխի 

ու պինդ վառելիքի մյուս տեսակների բաժինը, ավելացել՝ նավթի ու գազի բաժինը։Վերջին երեք տասնամյակներին համաշխարհային էներգետիկան թևակոխում է զարգացման նոր փուլ, այսինքն՝ աստիճանական անցում է տեղի ունենում դեպի վերականգնվողն չսպառվող (այլընտրանքային) ռեսուրսների վրա հիմնված էներգետիկան։Վառելիբաէներգետիկ հաշվեկշռի կաոուցվածքն ամբողջ աշխարհում նույնը չէ։ Օրինակ՝ զարգացած երկրներում էներգառեսուրսներից գերակշռողը նավթն ու գազն են։ Զարգացող երկրների մի մասում դեռևս զգալի կշիռ ունեն վառելափայտը, օրգանական մնացորդները։
Նավթարդյու նաբերաթյու նը վ ա ռելի - քւսյին արդյունաբերության գլխավոր ճյուղն է, թեև նրա բաժինը վառելիբաէներ– գետիկ հաշվեկշռում վերջին տարիներին նվազել է։ Ներկայումս մարդկության օգտագործած էներգիայի շուրջ 1/3-ը բաժին է ընկնում նավթին։ 2014 թ. տվյալներով նավթային պաշարների (191 մլրդտ) շուրջ 

52%-ը բաժին է ընկնում հետևյալ չորս երկրներին՝ Սաուդյան Արաբիային, Իրանին, Ռուսաստանին և Իրաքին։ Զարգացած երկրներին բաժին է ընկնում միայն 
10%-ր։ Նավթի հանույթի և սպառման
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Նավթ և գազ արդյունահանող ծովային հարթակգլխավոր շրջանների միջև առկա է տարածքային անհամապատասխանություն։ Այդ պատճառով մեծ չափերի է հասնում անմշակ նավթի փոխադրումը նավթամուղներով կամ հեդուկաւոար խոշոր նավերով։Ներկայումս նավթ արդյունահանում են շուրջ 100 երկրռւմ։ Նավթի համաշխարհային տարեկան հանույթը հասել է 4 մլրդ տոննայի, որի մեծ մասը բաժին է ընկնում զարգացող եըկրներին։Նավթի հանույթի ծավայով առաջատար երկրներ են Սաուդյան Արաբիան, Ռուսաստանը, Իրանը, Կանադան, Քու– վեյթը, Իրաքը, ԱՄԷ-ն, ԱՄՆ-ը, Մեքսի– կան, Վենեսուելան, Չինաստանը, Նիգե– րիաև, ներկըման ծավալով՝ Չինաստանը, ԱՄՆ-ը, Հնդկաստանը, ճապոնիան։ Նավթավերամշակման խոշորագույն ձեռնարկությունները գտնվում են ԱՄՆ-ում, Ռուսաստանում, Արևմտյան եվրոպայում, Չինաստանում և ճապոնիայում։ Վերջին տասնամյակներին այդպիսի խոշոր ձեռնարկություններ են կառուցվել նավթար– դյ անահ անող երկրներում։
Գազարդյունաբերությանն աշխարհի վառելիքային արդյունաբերության ամե– նաարագ զարգացող ենթաճյուղն է։ Դրա 

պատճառներն են բնական գազի բարձը կալորիականությունը, մեծ պաշարները, արդյունահանման ու փոխադրման տեխնիկական դյուրինությունն ու էժանությունը, նավթի ու քաըածխի համեմատությամբ էկոլոգիապես ավելի «մաքուր» լինելը։ Գազարդյունաբերությունը հատկապես արագ է զարգացել XX ղարի երկրորդ կեսին։Բնական գազի ու նավթի պաշարների տեղաբաշխումը մեծ մասամբ համընկնում է։ 2014 թ. տվյալներով գագի համաշխարհային պաշարների շուրջ 45%-ը գտնվում է Ռուսաստանում և Իրանում։ Գագի պաշարներով առաջատար երկրներից են նաև Կատարը, Թուրքմենստանը, ԱՄՆ-ը, Սաուդյան Արաբիան։Մինչև վերջերս գրեթե ամբողջ գազը արդյունահանվում էր ԱՄՆ-ում, Կանա– դայում, Արևմտյան Եվրոպայի և ԱՊՀ մի շարք երկրներում։Վերջին 2-3 տասնամյակներին գազի արդյունահանման հայտնի երկրներ դարձան Հարավարևմտյան Ասիւսյի, Հյուսիսային Աֆրիկայի և Լատինական Ամերիկայի երկրները։ Զարգացող երկրները, արդյունաբերության գազ սպառող 
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ճյուղերի (թիմի ակ ան, մետաղաձուլական, ԷլեկտրաԷներգետիկական) թույլ զարգացման պատճառով բնական գազ քիչ են օգտագործում։ Շրջակա միջավայրը թունավորումից պահպանելու նպատակով գազն այրում են ջահերով։ Արդյունահանվող գազի 15-20%-ը արտահանվում է միջազգային շուկա։ Բնական գազի արդյունահանման և սպառման ծավալներով առաջին երկու տեղերը զբաղեցնում են ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանը։ Գազի համաշխարհային հանույթի մեծ մասը սպառվում է զարգացած երկրներում։ Փոխադրման հիմնական միջոցը մայրուղային գազամուղներն են։ Վերջին տարիներին մի շարք զարգացած երկրներում՝ հատկապես ԱՄՆ-ում, արդյունահանման նոր տեխնոլոգիաների շնորհիվ մեծ թափ է հավաքում թերթաքարային նստվածքներից բնական գազի արդյունահանումը։
Ածխարդյունաբերությունը, չն այ ա ծ նավթի ու գազի հետ մրցակցությանը, պահպանում է իր նշանակությունը։ Ածխի համաշխարհային տարեկան հանույթը տատանվում է 8,0-8,2 մլրդ տ սահմաններում։Ածովս արդյունահանվում է աշխարհի 

60 երկրռւմ։ Սակայն այդ ծավալի մեծ մասը բաժին է ընկնում առաջատարներին՛ Չինաստանին (ածխի համաշխարհային հանույթի շուրջ 47%-ը), ԱՄՆ-ին, Հնդկաստանին, Ինդոնեզիային, Ռուսաստանին, Ավստրալիային, ՀԱՀ-ին, Գերմանիային, Լեհաստանին։Ի տարբերություն նավթի ե գազի, ածխի պաշարներով և արդյունահանմամբ առաջատար երկրների թվին են պատկանում նաև զարգացած երկրները։ Ածուխը առավելապես սպառվում է այն երկրներում, որտեղ արդյունահանվում է։ Այնուամենայնիվ, ածխի մոտ 10%-ը արտահանվում է համաշխարհային շուկա։ Ածուխ արտահանող գլխավոր երկրներն են ԱՄՆ–ի, ՀԱՀ-ը, Ավստրալիան, Չինաստանը, իսկ գլխավոր 

ներկրողներն են ճապոնիան ե Արևմտյան Եվրոպայի երկրների մեծ մասը։
Էլեկտրա՛էներգետիկա։ Էլեկւո ր աէներ - գետիկան էլեկտրական էներգիւս արտադրող ձեռնարկությունների՝ էլեկտրակայանների, ինչպես նաև էլեկտրական հոսանքը հաղորդող գծերի ամբողջությունն է։Էլեկտրւսէներգեւոիկւսն՝ որպես արդյունաբերության ճյուղ, ձևավորվել է 

XIX դարի վերջին։ XX դարի ընթաց քում էլեկտրաէներգիան սկսում է օգտագործվել մարդկանց կյանքի ու գործունեության բոլոր ոլորտներում, այլ կերպ ասած՝ աշխարհն էլեկտր աֆիկացվում է։ Էլեկտրաէներգիայի արտադրությունն աճում է բարձր ու կայուն տեմպերով։ եթե 
1980-ական թթ. սկզբներին աշխարհում տարեկան արտադրվում էր 9տրլկփո.ժ էլեկտրաէներգիա, ապա 2014 թ.՝ շուրջ 
24 տրլկվտ.ժ էլեկտրաէներգիա։Էլեկտրաէներգիայի համաշխարհային արտադրության շուրջ 42%-ը բաժին է ընկնում Չինաստանին և ԱՄՆ-ին։ Առաջատար երկրներից են նան Հնդկաստանը, ՌԴ-ն, ճապոնիան, Կանադան, Գերմանիան, Ֆրանսիան, Բրազիլիւսն, Կորեայի Հանրապետությունը։ Միաժամանակ աշխարհում (հատկապես աֆըի– կյան երկրներում), տասնյակ միլիոնավոր մարդիկ դեռևս էլեկտրաէներգիայից չեն օգտվում։Էլեկտրաէներգիայի արտադրության կառուցվածքում ամենամեծ բաժինն ունեն 
ջերմային էլեկտրակայանները (ջէկ) շուրջ 2/3-ը։ Դրանք աշխատում են ածխով, մազութով և բնական գազով։ Առաջատար երկրներն են Չինաստանը, ԱՄՆ-ր, Հնդկաստանը, Ռուսաստանը, ճապոնի - ան, Գերմանիան։Համաշխարհային էլեկտրաէներգիայի արտադրության գրեթե 17%-ը ապահովում են ջրաէլեկտրակայանները (ջրէկ)։ Գրանց արտադրած էլեկտրաէներգիայի
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ծավալով առանձնանում են Չինաստանը, Բրազիլիան, Կանադան, ԱՄՅ ը, Ռուսաստանը, Նոըվեգիան։Զարգացած երկրևերից շատերը ջըաէ– ներգետիկ ներուժի զգալի մասն արդեն օգտագործել են։ Հետևաբար համաշխարհային ջրաէներգետիկայի հեռանկարները կապվում են Ասիայի, Աֆրիկայի և Լատինական Ամերիկայի զարգացող երկրների, առաջին հերթին՝ Բըազիլիայի ու Չինաստանի հետ;Համաշխարհային էլեկտրաէներգիայի 
11%-ը տալիս են ատոմային էլեկտրակայանները։ Դրանք վառելիքով ու ջրաէներ– գետիկ ռեսուրսներով համեմատաբար աղքատ, բայց տնտեսապես զարգացած երկրներն են (32 երկիր)։ Ատոմային էներգետիկայի գծով առաջատար երկրներ են ԱՄ՜Ն֊ ը, Ֆրանսիան, ճապոնիան, Գերմանիան, Ռուսաստանը, Կորեայի Հան րապետությունը։ Աշխարհում ամենախո– շոր աէկը Կւսսիվաձակին է՝ ճապոնիայի Ֆուկուսիմա քաղաքում։ 2011 թ. մարտի 
11-ին ուժեղ երկրաշարժի պատճառով առաջացած խոշոր վթարի հետևանքով 
2013 թ. էլեկտրակայանի շահագործումը դադարեցվել է։

Վառելիքային ռեսուրսների սպառման, թանկացման և ջէկերի ու ւսէկերի էկոլոգիական բացասական հետևանքների պայմաններում մարդկությունը որոնում է էլեկտրաէներգիայի արտադրության այլընտրանքային՝ ոչ ավանդական աղբյուր ներ։ Այդ աղբյուրների շարքում հատկապես մեծ են արեգակնային, ինչպես նաև մակընթացային էներգիայի օգտագործման հեռանկարները։Արեգակնային էլեկտրակայաններ կան ավելի քան 40 երկրում, իսկ մակընթացային էլեկտրակայաններ կառուցված են Ֆրանսիայում, Մեծ Ռրիտանիայում, Կա– նադայում, Ռուսաստանում և մի քանի այլ երկրներում։Առայժմ երկրի ներքին ջեբմային էներ
գիան օգտագործվում է Ֆիլիպիններում, Իսլանդիայում և Կենտրոնական Ամերիկայի որոշ երկրներում։Արևմտյան մի քանի երկրներում (Դանիա, Նիդեըլանդներ, Մեծ Բրիտանիա, Գերմանիա) օգտագործվում է նաև քամու էներգիան։ Մի շարք երկրներում էլեկտրաէներգիա արտադրելու համար օգտագործում են անգամ աղբի այրումից անջատվող էներգիան։

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1. Ո՞րն է վառելիքաէներգետիկ արդյունաբերության դերը տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման գործում։ Նշեք նրա ենթաճյուղերը։
2. Ի՞նչ է վառելիքաէներգետիկ հաշվեկշիռը։ Ինչ կառուցվածքային փոփոխություններ է այն կրել վերջին հարյուրամյակում։ Նշեք վառելիքաէներգետիկ հաշվեկշռի տարածքային տարբերություններն ու դրանց պատճառները։
3. Վերլուծեք և քարտեզի վրա ցույց տվեք նավթի, գազի և ածխի արդյունահանման ու սպառման գլխավոր տարածաշրջաններն ու երկրները։
4. Որոնք են էլեկտրաէներգետիկայի արագ զարգացման պատճառները։ Նշեք էլեկտրաէներգիայի ստացման աղբյուրները։
5. Որոնք են տարբեր տիպի էլեկտրակայանների (ջէկ, ջրէկ, աէկ) զարգացման և տեղաբաշխման առանձնահատկությունները։
6. էլեկտրաէներգետիկայի որ ճյուղն եք համարում հատկապես հեռանկարային և ինչու։
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§ 4. ՄՇԱԿՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՄետաղաձուլությունՍև ու գունավոր մետաղները լ՛այնորեն օգտագործվում են որպես գլխավոր կառուցվածքային նյութեր։ Տնտեսական շրջանառության մեջ են մտել Դ. Ի. Մենդե– լեևի պարբերական համակարգում նշված բոլոր մետաղները, որոնց թիվը 80-ից ավելի է։երկար ժամանակ մետաղների ձուլման քանակով էր որոշվում ցանկացած երկրի տնտեսական հզորությունը։ Սակայն 
1970-ական թթ. մետաղաձուլության աճը դանդաղեց։ Պատճառը մեքենաշինության մեջ և մետաղների ավանդական օգտագործման այլ բնագավառներում պլաստ– մասայի և այլ կառուցվածքային նյութերի մրցակցությունն էր։

Սև մետաղաձուլության հումքը երկաթաքարն է, որի հանույթի հնագույն և գլխավոր շրջանն Արևմտյան եվրոպան էր։ Սակայն երկարատև օգտագործման հետևանքով հանքաքարի պաշարները սպառվում են, և Արևմտյան Եվրոպայի երկրներում (բացառությամբ Շվեդիայի) այժմ գրեթե հանույթ չի կատարվում։Ներկայումս երկաթաքար արդյունահա նում են ավելի քան 50 երկրռւմ, բայց հիմնական արտադրությունը բաժին է ընկնում Ավստրալիային, Բըազիլիային, Չինաստանին, Հնդկաստանին, Ռուսաստանին։ Արդյունահանվող հանքաքարի կեսից ավելին արտահանվում է։ Արտահանող հիմնական երկրներն են Ավստրալիան, Բրազիլիան, Հնդկաստանը։ Երկաթաքարի հիմնական ներմուծողներն են ԱՄՆ-ը, ճապոնիան և Արևմտյան Եվրոպայի երկրները։Չնայած աշխարհում երկաթաքարի արդյունահանման ծավալների աճի ոչ բարձր տեմպերին՝ պողպատի, հատկապես բարձրորակ պողպատի արտադրությունը նկատելիորեն աճել է՝ շնորհիվ զարգացած երկրներում մետաղի ջարդոնի օգտագործման։

Սև մետաղաձուլության առաջատար երկըներից են Չինաստանը, ճապոնիան, ԱՄՆ-ը, Ռուսաստանը, Հարավային Կորեան և Գերմանիան։ Չինաստանին բաժին է ընկնում թուջի և պողպատի համաշխարհային արտադրության համապատասխանաբար 60%-ը և 49%-ը (թստսւեղՏ)։Թուջի և պողպատի ձուլման ծափս|ը վերջին տասնամյակներին մեծացել է հիմնականում զարգացող երկրների հաշվին։ Այդ տարածքային տեղաշարժերի պատճառներից են՝ա) զարգացող երկրների վառելիքա– հումբւսյին հարուստ պաշարները,բ) «աղտոտող» արտադրությունները զարգացած երկրնևրից զարգացող երկրներ փոխադրելու միտումը,գ) զարգացած երկրներում պողպատին փոխարինող կառուցվածքային այլ նյութն րի, հատկապես պլաստմասայի լայն օգտագործումը։
Գունավոր մետաղաձուլությունն արտադրանքի ծավալով մի քանի անգամ զիջում է սև մետաղաձուլությանը, սակայն անհամեմատ ավելի բազմազան ճյուղային կառուցվածք ունի։Արտադրանքի ծավալով ալյումինի և նրա համաձուլվածքների արտադրությունն առաջին տեղն է գրավում գունավոր մետաղների շարքում։ Արտադրության համար օգտագործվող կավահողը ստանում են ալյումին պարունակող տարբեր հանքատեսակներից (բոքսիտ, նեֆելին, նեֆելինային սիենիտներ)։ Բոքսիտների արդյունահանման հիմնական երկրներն են Ավստրալիան, Գվինեան, Չինաստանը, ճամայկան, Բրազիլիան, Ինդոնեզիան, Հնդկաստանը։Ալյումինի ձուլումը բարձր էներգատար ճյուղ է, ուստի տեղաբաշխվում է էժան էլեկտրաէներգիայի արտադրությանշրջաններում, այսինքն՝ ջրէկների մոտ, իսկ հումքը բերվում է այլ շրջաններից։ Էներգա–
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տար լինելու պատճառով էլ այս ճյուղը զարգացած է էլեկտրաէներգիայով հարուստ երկրներում (գրեթե 1/2-ը)՝ Չինաստան, ԱՄՆ, Ռուսաստան, Կանադա, Նորվեգիա, Ավստրալիա, Հնդկաստան, ԱՄԷ։Ծանր գունավոր մետաղների արտադրությունը հումբատար է և տեղաբաշխվում է հումքային շրջաններում։ Համաշխարհային պղնձաձուլության առաջատար երկրներն են՝ Չինաստան, ԱՄՆ, Ռուսաստան, ճապոնիա, Գերմանիա, ինչպես նաև հումքով հարուստ Հարավային Ամերիկայի և Կենտրոնական Աֆրիկայի երկրները (Չիլի, Զւսմբիա և այլն)։ Անագի ձուլման առաջատար երկրներ են Ինդոնեզիան, Մալայզիան, Բոլիվիան, կապարի ձուլման՝ Չինաստանը, ԱՄՆ-ը, Կորեայի Հանրապետությունը, Հնդկաստանը, Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան։ Ցինկի ձուլման առաջատար երկրներն են Չինաստանը, Կորեայի Հանրապետությունը, Հնդկաստանը, Կանադան, ճապոնիան, իսկ նիկելի ձուլման՝ Չինաստանը, Ռուսաստանը, ճապոնիան, Ավստրալիան, Կանադան։
ՄեքենաշինությունՄեքենաշինությունը համաշխարհային արդյունաբերության ամենաճյուղավոր– ված ն առանցքային ճյուղն է, որի արտադրանքը՝ բազմատեսակ մեքենաներն ու սարքավորումները, օգտագործվում են տնտեսության տարբեր ճյուղերում և կենցաղում։ Արտադրանքի արժեքով, աշխատողների թվով, ինչպես նաև զարգացման տեմպերով մեքենաշինությունն արդյունաբերության ճյուղերի շարքում առաջինն է։Մեքենաշինությունն ունի տասնյակ ենթաճյուղեր, որոնցից կարևորներն են տրանսպորտային, էլեկտրատեխնիկական, էներգետիկական, գյուղատնտեսական մեքենաշինությունը, հաստոցաշինությունը, սարքաշինությունը։ Մեքենա–

ժամանակւսկից մեքենաշինական հոսքագիծ շինության յուրւսքանչյուր ենթաճյուղ ունի տեխնիկատնտեսական առանձնահատկություններ (աշխատատարույժյուն, մե– տաղատարություն, գիտատարություն), որոնցով պայմանավորված է դրանց տեղաբաշխումը։ Գա որոշվում է մի քանի գործոնով։ Օրինակ՝ մետաղատար մեքենաների ու սարքավորումների արտադրությունը տեղաբաշխված է սև մետաղաձուլության զարգացման շրջաններում (ԱՄՆ-ի հյու– սիս-արևելքը, Ռուրը՝ Գերման ի այ ում, Գոնբասը՝ Ուկրաինայում, Ուրալը՝ Ռուսաստանում և այլն)։Ռադիոէլեկտրոնիկւսն, սարքաշինությունը, ճշգրիտ մեքենաների արտադրությունը տեղաբաշխվում են բարձրորակ կադրեր ունեցող երկրներում և շրջաններում։
Արդի մեքենաշինության զարգացման 

գլխավոր ուղղությանը գիտաւոստու– 
թյան մակարդակի բարձրացումն է։ Սյուս կարևոր միտումը միջազգային հսկա միավորումների ձևավորումն է։ Գրանբ ավելի ու ավելի մեծ դեր են կատարում մեքենաների համաշխարհային արտադրության մեջ; Այդ միավորումներից են, օրինակ՝
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«Ջենեըալ Մոթոբսը», «Ֆորդ Մոթորսը», «Տոյուոսւն», «Սիմհնսը», «ԱյԲիԷմը» եայ|ն։Տարգացած երկրների բաժինը համաշխարհային մեքենաշինական արտադրանքի ծավալում կազմում է ավելի քան 4/5-ը։ Այդ երկրների մեքենաշինության բնորոշ գիծը գիտատարությունն է։ ժամանակակից ճշգրիտ ու գերճշգրիտ մեքենաների և սարքերի արտադրության գծով զարգացած երկրների բաժինը մոտենում է 
100%֊ի։ Հիմնականում զարգացած երկր– ներում է տեղաբաշխված մեքենաշինու

թյան ամենաերիտասարդ բնագավառը՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիական բարդ սարքավորումների, հեռակառավարման ժամանակակից միջոցների արտադրությունը։ ԱՄՆ Կալիֆոռնիա նահանգում բարձր տեխնոլոգիական արտադրությունները կենտրոնացել են Սթենֆորդի համալսարանի շուրջը։«Մեծ յոթնյակի» երկրները, ինչպես նաև Չինաստանը արտադրում են բոլոր տեսակի մետաղյա իրեր, մեքենաներ ու
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Քիմիական գործարանսարքավորումներ՝ «ասեղից մինչև ինքնաթիռներ»։Զարգացող շատ երկրներում մեքենաշինության տարբեր ճյուղերն սկսել են թափ առնել վերջին տասնամյակներին։ Զարգանում են ավելի մետաղատար ու աշխատատար արտադրությունները՝ գյուղատնտեսական մեքենաշինությունը, կենցաղային էլեկտրատեխնիկական սարքերի և ոչ բարդ այլ տեխնիկայի ու սարքավորումների արտադրությունը։Համաշխարհային մեքենաշինության առաջատար ճյուղը ստահսսրւրւոային 
մեքենաշինությունն է (ավտոմեքենաշի– նություն, նավաշինություն, ինքնաթիռաշինություն, վագոնաշինություն)։ Առանձնահատուկ տեղ է գրավում ավտոմեքենա– շինությունը։ Ներկայումս աշխարհում տարեկան արտադրվում է ակելի քան 90 մլն ավտոմեքենա, որի 3/4-ը մարդատար մեքենաներ են։ Առաջատար երկրներն են Չինաստանը, ճապոնիան, ԱՄՆ-ը, Գերմանիան, որոնք միասին արտադրում են աշխարհի ավտոմեքենաների կեսից ավե

լին (նկ. 10)։ 2010 թ. սկսած՝ մեծ տեմպերով աճում է էլեկտրամոբիլների արտադրությունը՝ 2016 թ. հասնելով 1,26 մլն-ի։Ծովային նավաշինության առաջատար երկըներն են ճապոնիան և Կորեայի Հանրապետությունը, ինքնաթիռաշինությանը՝ ԱՄ –ը և Արևմտյան Եվրոպայի որոշ երկրներ։
Քիմիական ստդյու նաբ եր ու թյու նՔիմիական արդյունաբերությունը գիտատեխնիկական առաջադիմությունն ապահովող ճյուղերից է, ժամանակակից տնտեսության «սյուներից» մեկը։ Արտադրանքն օգտագործվում է տնտեսության բոլոր ճյուղերում և կենցաղում։ Մեքենաշինության և այլ գիտատար ճյուղերի նման քիմիական արդյունաբերությունն առավելապես զարգացած է ԱՄՆ-ում, Չինաստանում, Արևմտյան Եկրոպայում ևճապո– նիայում։ Ներկայումս զարգացած երկրներում կենտրոնացած է աշխարհի քիմիական արտադրանքի ավելի քան 4/5-ը։
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Սննդի արդյունաբերություն, մակարոնեղենի 
արտադրության հոսքագիծ

Տեքստիլ արդյունաբերություն, գործվածքի 
արտադրության հոսքագիծՔիմիական արդյունաբերության հումքային բազան շատ լայն է. բացի հանքային հումքից և օրգանական ծագման վառելանյութերից՝ օգտագործվում են նաև սև ու գունավոր մետաղաձուլության, անտառարդյունաբերության թափոնները։ Քիմիական արդյունաբերությունը սինթեզում, ստեղծում է այնպիսի նյութեր (օրգանական նյութեր, պոլիմերներ, պլաստմասա, քիմիական մանրաթել և այլն), որոնք բնության մեջ չեն հանդիպում։Քիմիական արդյունաբերության տեղաբաշխումը բազմաբնույթ է և կախված է մի շարք գործոններից՝ բնական, տնտեսական, էկոլոգիական և այլն։ճյուղի մի շարք արտադրություններ՝ լաքերի, ներկերի, կենցաղային քիմիկատների, դեղագործական իրերի, համեմատաբար հավասարաչափ են տեղաբաշխված, քանի որ իրականացվում են տեխ– նոլոգիապես ինքնուրույն ոչ մեծ ձեռնարկություններում, և ղրանց արտադրության համար ամենուրեք պայմաններ կան։Քիմիական արդյունաբերության կազմում կան ճյուղեր և արտադրություններ, 
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որոնք զբաղվում են քիմիական հումքի և թափոնների վերամշակմանը ու ձևավորում են նավթագազաքիմիակաև, լեռնաքիմիական, անտառաքիմիական և այլ համալիրներ։ Այս ձեռնարկությունները միմյանց մոտ են տեղակայված և միջճյուղային ու ներճյուղային սերտ կապեր ունեն։ Համալիրներն արտադրում են օրգանական սինթեզի քիմիական նյութեր, պոլիմերային նյութեր, տարբեր տեսակի պարարտանյութեր։ Դրանց տեղաբաշխման վրա ազդում են հումքային, վառելի– քաէներգետիկ, ջրատար և էկոլոգիական գործոնները։ Նման խոշոր քիմիական համալիրներ ստեղծվել են ՏեխլսսումԱՓիթս– րուըգում (ԱՄՆ), Մերձվոլգյան շրջանում (Ռուսաստան), Դոնբասում (Ուկրաինա), Դուրում (Գերմանիա) և այլ երկրներում։ Էկոլոգիական առումով լինելով շրջակա միջավայրը «աղտոտող» ձեռնարկություններ՝ դրանք մեծ վնաս են հասցնում շրջապատի բնությանն ու բնակչությանը։ Այդ պատճառով էլ քիմի ակա ն ն ո ր ձեռն արվությունները տեղաբաշխվում են զարգմւցող երկրներում ու տարածաշրջաններում։
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Այս երևույթը կարեփ է անվանել «քի
միական արտադրության արտահանում»։ Օրինակ՝ վերջին տասնամյակներին ճա– պոնիայի նավթաքիմիական ձեռնարկությունները հիմնականում կառուցվել են Հարավարևելյան Ասիայի երկրներում։ Ներկայումս հանքային պարարտանյութերի արտադրությամբ առաջատար երեք երկրներն են Չինաստանը, ԱՍԴ –ը և Հնդկաստանը։Վերջին ժամանակներս համաշխարհային քիմիական արտադրանքի մեջ մեծանում է զարգացող երկրների բաժինը։ Նպաստում է նաև նավթ ու գազ արդյունահանող որոշ զարգացող երկրներում նավ– թագազաքիմիայի հիմնադրումը, որի արտադրանքի զգալի մասն արտահանվում է զարգացած երկրներ։

Թեթև ա սննդի արդյունաբերությունԹեթև ու սննդի արդյունաբերության գրեթե ամբողջ արտադրանքն անմիջականորեն սպառվում է մարդու կողմից։ Այս արդյունաբերության ճյուղերն ունեն մի շարք ընդհանուր գծեր.ա) արդյունաբերության հին ճյուղեր են, բ) զարգանում են գրեթե բոլոր երկր– ներում, այսինքն՝ ունեն համատարած ու ավելի հավասարաչափ տեղաբաշխում,գ) հիմնական հումքային բազան գյուղատնտեսությունն է։Թեթև արդյունաբերության հիմնական ենթաճյուղերը՝ տեքստիլ, կարի, տրիկոտաժի, կոշկեղենի, աշխատատար են և տեղաբաշխվում են աշխատանքային ռեսուրսների կենտրոնացման վայրերում։

Թեթև արդյունաբերությունն այժմ թափ է առնում զարգացող երկրներում, որտեղ առկա են ճյուղի զարգացմանն անհրաժեշտ էժան աշխատուժը և հարուստ հումքային բազան (բամբակ, բուրդ, վուշ, կաշի և այլն)։Բնական հումքից պատրաստվող թելերի ա գործվածքների արտադրությամբ առաջատար երկրներն են Չինաստանը, Հնդկաստանը, Բանգլադեշը, Թուրքիան, Բրազիլիան, Մեքսիկան, Եգիպտոսը։ Իսկ արհեստական հումքից՝ սինթետիկ մանրաթելերի և ղրանցից պատրաստվող գործվածքների արտադրությամբ առաջատար են ԱՄՆ-ը, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, ճապոնիան։ Եթե համաշխարհային 
շուկայում զարգացող երկրների արտադ
րանքը մրցանակ է դառնում մատչելի
ության, ապա զարգացած երկրներինր՝ 
բարձր որակի շնորհիվ.Սննդի արդյունաբերությունն ունի բազմաթիվ ենթաճյուղեր ու արտադրություններ, որոնք միմյանցից տարբերվում են տևդաբաշխման սկզբունքներով։Դեպի հումքի աղբյուրներն են ձգտում շաքարի, ձկան, կենդանական յուղի, պահածոների, իսկ դեպի սպառման շրջանները՝ մակարոնի, հացաբուլկեղենի, հրուշակեղենի արտադրությունները։ Սննդի արդյունաբերության բազմաթիվ ճյուղեր (մսի, ալրաղաց, գինու ֊կոնյակի) միաժամանակ տեղաբաշխվում են թե հումքի աղբյուրներին մոտ, թե արտադրանքի սպառման շրջաններում։

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1. Որոնք են արդյունաբերության առավել աշխատատար, գիտատար, մետաղատար ճյուղերը։ Բերեք արդյունաբերության տարբեր ճյուղերի օրինակներ։
2. Որոնք են մետաղաձուլության հիմնական ենթաճյուղերն ու արտադրությունները։ Վերջին տասնամյակներում մետաղաձուլության ճյուղում ինչպիսի որակական տեղաշարժեր են եղել։
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3. Որոնք են մետաղաձուլության ենթաճյուղերի տեղաբաշխման առանձնահատկությունները։ Թվարկեք ն քարտեզի վրա ցույց տվեք առաջատար երկրները։
4. Բնութագրեք և գնահատէք մեքենաշինության դերը տնտեսության մեջ։ Նշեք մեքե նաշինության հիմնական ենթաճյուղերի զարգացման ու տեղաբաշխման առանձնահատկությունները։ Քարտեզի վրա ցույց տվեք առաջատար երկրները։
5. Որոնք են քիմիական արդյունաբերության հիմնական արտադրությունները, դրանցօգտագործման բնագավառներն ու հումքային բազան։ Նշեք այդ ճյուղի զարգացման ու տեղաբաշխման հիմնական առանձնահատկությունները։
6. Ի՞նչ ընդհանուր գծեր ունեն թեթև ու սննդի արդյունաբերության ճյուղերը։ Թվարկեքթեթև ու սննդի արդյունաբերության հիմնական ենթաճյուղերն ու արտադրանքները, նշեք դրանց տեղաբաշխման առանձնահատկությունները։
ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ ԿՐԿՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

1. Մի քանի կարևոր ցուցանիշնեըով ցույց տվեք արդյունաբերության տեղն ու դերը համաշխարհային տնտեսության մեջ։
2. Որոնք են արդյունաբերության զարգացման գործոնները։ ԳՏԱ պայմաններում որ գործոնների նշանակությունն է մեծանում։
3. Որոնք են արդյունաբերության ճյուղային կառուցվածքի առանձնահատկությունները տարբեր տիպի երկրներում։
4. Որոնք են համաշխարհային արդյունաբերության զաըգացմւսն հիմնական միտումները։ Ինչպես են դրանք անդրադառնում արդյունաբերության ճյուղային կառուցվածքի ու տեղաբաշխման վրա։
5. Որոնք են նոր արդյունաբերական երկրները։ Նշեք դրանց արդյունաբերության բնորոշ ճյուղերն ու զարգւսցման գործոնները։
6. Որոնք են արդյունաբերության տեղաբաշխման հիմնական գործոնները։ Տեղաբաշխման որ գործոնների դերն է մեծանում, և որ գործոններինը՝ նվազում։ Ինչու։
7. Որոնք են արտադրության կազմակերպման հիմնական ձևերը։ Դրանցից յուրաքանչյուրը արդյունաբերության որ ճյուղերի զարգացման ու տեղաբաշխման վրա է մեծ ազդեցություն գործում։
8. Դասագրքի աղյուսակի հիման վրա առանձնացրեք արդյունաբերության այն ճյուղերը, որոնց տեղաբաշխման գործում վճռական ազդեցություն են ունենում «հումքային», «աշխատանքային» և «սպառողական» գործոնները։
9. Որոնք են արդյունաբերության տարածքային կազմակերպման հիմնական ձևերը։ Բերեք օրինակներ Հայաստանի Հանրապետությունից։
10. Օգտագործելով դասագրքի համապատասխան տրամագիրը՝ փորձեք գնահատել աշխարհի վառելիքւսէներգետիկական հաշվեկշռի կառուցվածքային փոփոխությունները վերջին հարյուրամյակում։ Վառելիքի և էներգիայի որ տեսակների դերն է հատկապես մեծացել։
11. Քարտեզի օգնությամբ նշեք նավթի, գազի և ածխի արդյունահանման ու սպառման հիմնական տարածաշրջաններն ու երկրները։ Աշխարհագրական ինչ ընդհանուր և տարբերիչ գծեր եք տեսնում։
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12. Որոնք հն համաշխարհ ափն էլեկտրա էներգետիկ այ ի հիմնական ենթաճյուղերի զարգացման ու տեղաբաշխման առանձնահատկությունները տարրեր տիպի երկը֊ ներում։
13. Օգտագործելով դասագրքի նյութը և համապատասխան քարտեզները՝ կատարեք սև ու գունավոր մետաղաձուլության հիմնական Հյուղերի և արտադրությունների տեղաբաշխման համեմատական վերլուծությունը։
14. Համաշխարհային մեքենաշինությունը և քիմիական արդյունաբերությունը զարգացման և տեղաբաշխման ինչ ընդհանուր և տարբերիչ գծեր ունեն։
15. Թ՜եթև ու սննդի արդյունաբերության ճյուղերը զարգացման և տեղաբաշխման ինչ ընդհանուր գծեր ունեն։

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Գործնական աշխատանք 1. Հայտնի է, որ տարբեր վառելիքներ ունեն տարբեր ջերմունակություն, այսինքն՝ 1 կգ նավթի, գազի կամ ածխի այրումից ստացվում է տարբեր քանակությամբ էներգիա կամ ջերմություն։ Գրանք համեմատելի դարձնելու համար ընդունում ենք պայմանական վառելիք հասկացությունը, որի ջերմային գործակիցը 1 է և համարժեք է քարածխի ջերմունակությանը։ Նավթի ն գազի ջերմային գործակիցը 
1,5 է, այսինքն՝ միավոր կշռից ստանամ ենք 1,5 անգամ ավելի էներգիա, բան քարած– խից։ Հայտնի է, որ 1 կգ պայմանական վառելիքից կարելի է ստանալ 2 կվտ.ժ էլեկտրաէներգիա։ Տարեկան որքան քարածուխ, նավթ ու գազ է անհրաժեշտ օգտագործել՝ 
6մլրղկվտ.ժ էլեկտրաէներգիա ստանալու համար։ Ո՞ր դեպքում է առավել նպատակահարմար ջերմաէլեկտրակայանը վառելիքի արդյունահանման վայրում տեղաբաշ– խելը։
Գործնական աշխատանք 2. Արտադրության տեղաբաշխման վայրն ընտրելիս Վեբե– րը խորհուրդ է տվել օգտագործել նյութատարության ինդեքսը՝ Ի, որը ցույց է տալիս արդյունաբերական ձեռնարկության տեղադիրքը հումքի աղբյուրների և սպառման շուկայի միջև։

Ի - տեղայնացված նյութերի կշիռը/պատրաստի արտադրանքի կշիռըԵթե Ի-ն մեծ է 1-ից, ապա նպատակահարմար է արդյունաբերական ձեռնարկությունը տեղաբաշխել հումքի աղբյուրի մոտ, իսկ եթե Ի-ն փոքր է 1-ից, ապա՝ սպառման շուկայի մոտ, բանի որ խնայվում են տրանսպորտային ծախսերը։ Արդյունաբերության տարբեր ճյուղերից և արտադրություններից բերեք օրինակներ, երր նյոլթաւոարու– թյան ինդեքսը՝ Ի-ն, մեծ կամ փոքր է 1-ից։
Գործնական աշխատանք 3. Նկարում տրված են սև մետաղաձուլական կոմբինատի տեղաբաշխման տարբերակներ՝ կախված վառելիքի, հումքի (երկաթաքար) և սպառման շուկայի դիրքից։ Օգտվելով դասագրքի նյութից և ատլասի համապատասխան քարտեզներից՝ որոշեք, թե վերը նշված տարբերակները աշխարհի որ տարածաշրջաններում ն երկրներում են հանդիպում։

5 Աշխարհագրություն -11 65
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ՈրօքօՀ հէէբտ։//օհօօ1<տ.հօոօօ.ոօէ/քաւք7\՚//է/

Սև մետաղաձուլական ձեռնարկության տեղաբաշխման տարբերակներ

ա) բ) Շ .■•՚ –Հ՚ Շ Հ\

----------------------

զ) ■
—►<՝Պայմանական նշաններ

Շ —սպառման շուկա 0 —մետաղաձուլական կոմբինատ

Հ\ — երկաթաքար (Բ - բարձրորակ, Ց - ցածրորակ) —— հումքի և կիսաֆաբրիկատի փոխադրումներ

| — կոքսացող ածուխ —խ– — պատրաստի արտադրանքի փոխադրումներ

Գործնական աշխատանք 4. Ձեզ արդեն հայտնի վիճակագրական մեթոդով՝ աստիճանային կոռելյացիայի միջոցով որոշեք, թե ԱՊՀ երկրներում ինչ կապ գոյություն ունի համախառն ներքին արդյունքում արդյունաբերության բաժնի և բնակչության ընդհանուր թվում քաղաքային բնակչության բաժնի միջև։
ՍՊՀ երկրների ՀՆԱ-ում արդյունաբերության բաժինը և 

բնակչության ընդհանուր թվում քաղաքային բնակչության բաժինը (%)

Երկիր Արդյունաբերություն Քաղաքային բնակչություն

1 Ռուսաստան 39 73

2 Ուկրաինա Յէ 68

3 Ղազախստան 33 57

4 Բելառուս 43 70

5 Հայաստան 30 67

6 Ադրբեջան 18 52

7 Մհլդովա 29 46

8 Ուզբեկսւոան 27 38

9 Տաջիկստան 26 27

10 Ղրղզստան 12 34
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քւրտքօճ 1աբտ։//օհօօ1<տ.հօոօօ.ոօէ/քաոք/\՚//է/

ԹԵՄ՜Ա 4

ԱՇԽԱՐՀԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

§ 1. ԱՇԽԱՐՀԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸԳյուղատնտեսությունը՝ նյութական աըտադըության այս հնագույն ճյուղը, առաջացել է ավելի թան 10 հազ, տաղի առաջ։ Գյուղատնտեսության ոլորտում ներկայումս զբաղված է աշխարհի աշխատունակ բնակչության 30%-ից ավելին։ Գիտատեխնիկական առաջընթացին և հասարակական զարգացմանը համապատասխան՝ էական փոփոխություններ է կրել գյուղատնտեսության սոցիալական և արտադրական դերը, չնայած որ պահպանվել են հիմնական՝ սննդամթերքի և գյուղատնտեսական հումքի մատակարարի գործառույթները։Ինչպես արդյունաբերության, այնպես էլ գյուղատնտեսության առանձին ճյուղերի տեղաբաշխումն ու զարգացումը կախված են բնակլիմայական և սոցիալ-տնտեսա– կան որոշակի գործոններից։ Ցանկացած տարածքում գյուղատնտեսության զարգացման համար առաջնահերթ նշանակություն ունեն հողի որակը, վեգետացի֊ ոն ժամանակահատվածի տևողությունը և այդ ընթացքում ակտիվ ջերմաստիճանների գումարը, տեղումների քանակն ու բաշխումը տարվա ընթացքում, ձնածածկույթի հզորությունը, խոնավացման գործակիցը և տաք ժամանակահատվածում ցրտա– հ ար ո ւթ յ ո ւններ ի հ ավանականությ ուն ը: Հողակլիմայական գործոնների այդ ամբողջությունը հայտնի է ագրոկւիմայական 
ռեսուրսներ անունով։Համաշխարհային տնտեսության մեջ զբաղվածների թվով, տարածքային բաշխ– 

վւսծությամթ, ինչպես նաև արտադրանքի բազմազանությամբ գյուղատնտեսությունը չունի իրեն հավասարը։Աղյուսակ 9-ում բերված տվյալներից երևում է, որ տարբեր տարածաշրջաններում գյուղատնտեսության մեջ զբաղվածների բացարձակ թվի և տնտեսապես ակտիվ բնակչության մեջ գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների տեսակարար կշռի մեծ տարբերություններ կան։ Այղ տարբերություններն ավելի ակնհայտ են զարգացած և զարգացող երկրների միջև։Վերջին 100 տարում համաշխարհային տնտեսության մեջ գյուղատնտեսության տեսակարար կշիռը նվազել է, մինչդեռ նախկինում այն ամենուր համարվում էր տնտեսության հիմնական ճյուղը; Ներ կայումս գյուղատնտեսության բաժինը համախառն համաշխարհային արտադրանքում կազմում է մոտ 8,5%։ XX դարում նրա արտադրանքն ավելացել է 7 անգամ, իսկ 1995-2015 թթ.՝ 35%-ոփ Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների տեսակարար կշիռը ցածր է զարգացած երկրներում. ԱՄՆ-ում՝ 0,7%, Գերմանի– այում՝ 2,4%, ճապոնիայում՝ 3,9%, Եվրամիության երկրներում՝ 4,0%, Ռուսաստանում 10%։ Բազմաթիվ զարգացող երկրներում այղ ցուցանիշը 20-90% է (Չինաստան՝ 38%, Բրազիլիա՝ 20%, Ին– դոնեզիա՝ 38%, Մյանմա 70%, Ռուրկի– նա-Ֆասո՝ 90%) (աղ. 10)։Ներկայումս համաշխարհային գյուղատնտեսական արտադրանքի 1/4-ը
67
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Որօքօ\ 1աբտ։//օհօօ1<տ.հօոօօ.ոօէ/քաոք/\՚//է/

բաժիւն է ընկնում զարգացած եըկբևհբին, Չինաստանը տափս է աշխարհի գյուղ– մնացածը՝ զարգացող երկրներին։ Միայն մթերքի մոտ 26%-ը (նկ. 11)։

Աղյուսակ 9
Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածներն ըստ տարածաշրջանների

Տարածաշրջաններ
Զբաղվածների 

թիվը 
(մլն մարդ)

Գյուղատնտեսությամբ 
զբաղվածների բաժինը 

տնտեսապես ակտիվ 
րնախութքւււն մեջ (%)

Տարածաշրջանի բաժինը 
գյուղատնտեսությամբ 

զբաղվածների թվով (%)

Ասիւս 1034 57,5 79,1

Աֆրիկւս 190 58,7 14,5

Հյուսիսային Ամերիկա 21 9,2 1,6

Հարակային Ամերիկա 27 18,8 2,1
Եվրոպա
(Ներառւաւ Ռուսաստանս) 33 9,3 2,5

Ավստրալիա ԼւՕվկիանիա 3 19,0 0,2

Աշխարհում 1308 45,6 100,0

Աղ յուսակ 10 
Գյուղատնտեսության դերը աշխարհի տարբեր երկրներում, 2015 թ.

Երկրները

Գյուղատնտեսության մեջ 
զբաղվածների տեսակարար կշիռը 
տնտեսապես ակտիվ բնակչության 

մեջ, %

Գյուղատնտեսության բաժինը 
համախառն ներքին արտադրանքի 

մեջ, %

Զարգացած երկրներ

ԱՄՆ 0,7 1,2

ԳԴՀ 2,4 0,8
Իտալիա 4,2 1,8

ճապոնիա 3,9 1,1

«Անցումային տնտեսությամբ» երկրներ

Լեհաստան 17,4 4,0

Հունգարիս 3,3 4,7

Ռուսաստան 10,0 4,2

Զարգացող երկրներ

Բրազիլիա 20,0 6,1

Չինաստան 38,1 9,6

Ինդոնեզիա 38,3 16,5

Թաիլւսնդ 40,4 10,4

Մյանմա 70 43,2

Բուրկինա-Ֆասո 90 30,1Գյուղատնտեսությանը րնորոշ են այդ ոլորտում զբաղված բնակչության հատուկ ապրելակերպը, առանձնահատուկ արտադրական հարաբերությունները, ըն–
68

տանեկան աշխատանքը։ Հողը հիմնական արտադրամիջոցն է, իսկ աշխատանքային գործունեությունը ենթակա է բնական կեն սառիթմերին։ Գյուղացիական տնտեսու֊
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Թեյի դարավանդ Հնդկաստանում, որտեղ 
գերիշխան էձեռբի աշխատանքը թյունների սոցիալական խմբերն իբաբից տարբերվում են ապրանքային արտադրանքի արժեքի մեծությամբ, հողատարածքի մակերեսով կամ հոտի գլխաքանակով, աշխատողների քանակով։ Ավստրալիա֊ յում ֆերմերի միջին հողատարածքը կազմում է 3 հազ. հա, ԱՄՆ-ում և Կանադա– յում՝ 200 հա, իսկ ճապոնիայում՝ 1,5 հա։ժամանակակից աշխարհին բնորոշ է գյուղատնտեսության սոցիալ-տնտ եսական տիպերի բազմազանությունը։ Առավել մեծ տարածում ունեն սոցիալական հետևյալ տիպերը՝ համայնքային և տոհ

մացեղային (Աֆրիկայում, Ասի այ ում, Հարավային Ամերիկայում), գյուղացիական և կայվածատիրական (Աֆրիկա, Հարավային Ամերիկա, Ասիա, Հարավային Եվրոպա), կապիւոալիտոակւսն-ձեո– 
նարկատիրական (ֆերմերային) (Հյուսիսային Ամերիկա, Եվրոպա, Ափաւըա– լիա, Ասիա), պետւսկան-կոոպերաւոիվ (Ասիա, Եվրոպա)։ժամանակակից համաշխարհային գյուղատնտեսության մեջ կարևոր միտում է արտադրության կենտրոնացումը խոշոր ապրանքային ձեռնարկություններում։ Դա սերտորեն կապված է գյուղատնտեսության նյութատեխնիկական զինվածության բարձրացման հետ (մեքենայացում, քիմիացում, ոռոգում)։ Ի տարբերություն արդյունաբերության՝ գյուղատնտեսության մեջ գիտատեխնիկական առաջընթացի

Ժամանակակից ագրոտեխևիկայ|ւ օգտագործումը 
ֆերմերային տնտեսությունում նվաճումներր ներդրվում են համեմատաբար դանդաղ և ոչ հավասարաչափ։Աֆրիկայի, Ասիայի և Լատինական Ամերիկայի երկրների մեծ մասում գյուղատնտեսության մեջ գերակշռում է ձեռքի աշխատանքը և կենդանիների քաշող ուժը։ Զարգացած երկրների ֆերմերային տնտեսությունները մեծ մասամբ մեքենայացված են։ Հողը ստանում է մեծ քանակությամբ հանքային պարարտանյութ, վնասատուների, մոլախոտերի և բույսերի ու կենդանիների հիվանդությունների դեմ կիրառում են ագրոքիմիկատներ։Գյուղատնտեսության զարգացման մակարդակը բնութագրող հիմնական ցուցա– նիշները բերված են նկար 12-ում։ Առավել կարևորը մեկ շնչի հաշվով ցյուղմթերբնե– 

րի արտադրությունն է։
XX դ. գյուղատնտեսական մթերքների քանակի ավելացումը տեղի է ունեցել ինտենսիվացման ճանապարհով։ Այդ գործընթացում ավանդաբար կարևոր դեր է խաղում հողաբարելավումը ոռոգումը, և առանձին շրջաններում՝ դրենաժւսվո– րումը (ցամաքեցումը)։ Այժմ աշխարհում գյուղմթերքների 1/3-ը տալիս են ոռոգելի հողերը (280 մլն հա), որոնց խոշոր տարածքներով հարուստ են Չինաստանը և Հնդկաստանը։Սկսած 1960-ական թվականներից՝ որոշ զարգացող երկրներում՝ Մեքսիկա– յում, Հնդկաստանում, ավելի ուշ՝ Չինաստանում, գյուղատնտեսական գիտության
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Նկ. 12. Գյուղատնտեսության զարգացման մակար
դակը բնութագրող հիմնական ցուցանիշնեբը նվաճումների ներդրման շնորհիվ ապահովվեց ցորենի ու բրնձի համեմատաբար բարձր բերքատվություն։ Դրա շնորհիվ այդ երկրները կարողացան ապահովել հացահատիկի սեփական պահանջարկը։ Այս երևույթը հայտնի է «Կանաչ հեղա

փոխություն» անունով։ XX դ. 80-ական թվականները նշանավորվեցին երկրորդ «Կանաչ հեղափոխությամբ» կամ կենսա– 
ւոեխնոլոգիակսւն հեղափոխությամբ, որն իրականացավ հիմնականում զարգացած երկրներում։

Գենային ճարսւաբագիստւթյան նվաճումների հիման վրա ստեղծվեցին բույսերի նոր տեսակներ ու կենդանիների նոր ցեղատեսակներ՝ նախապես ընտրված օգտակար հատկություններով։ Ստեղծվեցին բույսերի ցրտադիմացկուն և հիվանդությունների դեմ կայուն տեսակներ (պոմիդոր, կարտոֆիլ, բամբակ և այլն)։ Աճի հորմոնների օգտագործումն ավելացնում է կովերի կաթնատվությունը, խոշոր եղջերավոր անասունների ու խոզերի քաշը։ Սակայն 

գյուղատնտեսական գիտության նշված ձեռքբերումները բավական թանկ արժեն և օգտագործվում են հիմնականում Եվրոպայի ու Հյուսիսային Ամերիկայի խոշոր ֆերմերային տնտեսություններում; Պետք է նշել նաև, որ գենային ճարտարագիտության, մասնավորապես՝ աճի հորմոնների ազդեցությունը մարդկանց վրա որոշակի տագնապներ է առաջացնում։ Մասնագետները չեն բացառում, որ այդ եղանակով ստացված սննդամթերքի մեծ քանակությամբ օգտագործումը կարող է վտանգավոր լինել առողջության համար։Դուք արդեն գիտեք, որ գյուղատնտեսության վարման ինտենսիվ և էքստենսիվ ձևերի տեղաբաշխումը կախված է բնաաշխա բնագրական և սոցիալ-տնտե֊ սական գործոններից (վերհիշեք էքստեն
սիվ հ ինտենսիվ գյուղատնտեսության հասկացությունները)։ Անապատներին ու կիսաանապատներին, սավանաներին ու տափաստաններին, ինչպես նաև տունդրայի նոսր բնակեցված տարածքներին առավել բնորոշ է էքստենսիվ արոտային անասնապահությունը։ Բոլոր բնական զոնաների խտաբնակ շրջաններին և հատկապես մերձքաղաքային շրջաններին առավել բնորոշ են բուսաբուծության և անասնապահության ինտենսիվ ձևերը։ Էքստենսիվ և ինտենսիվ ուղղությունների ընտրությունը կախված է երկրի սոցիալ– տնտեսական զարգացման մակարդակից, պահանջարկից, բնական պայմաններից և արտադրության արդյունավետությունից։Ինտենսիվ գյուղատնտեսությունը հիմնականում բնորոշ է զարգացած եըկրնե– ըին և զարգացող երկրների խմբում առաջատար դիրքեր զբաղեցնողներին, իսկ էքստենսիվ գյուղատնտեսությունը՝ թույլ զարգացած երկրներին, մասնավորապես՝ Սահարայի և արնաղարձային անտառների ժողովուրդներին։
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ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ՜ՆԵՐ

1. Գնահւսւոևք գյուղատնտեսության դերը հասարակական կյանքում և տնտեսությանմեջ։
2. Ինչու տարբեր տարածաշրջաններում ու երկրներում գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի մեծ տարբերություններ կան։
3. Ինչպես է փոխվել գյուղատնտեսության մասնաբաժինը աշխարհի ՀՆԱ-ում՝ անցածհարյուրամյակի ընթացքում։
4. Ի՞նչ ցուցանիշներով է բնութագրվում գյուղատնտեսության զարգացման մակարդակը։ . ՞
5. Բնութագրեք «Կանաչ հեղափոխություն» հասկացության էությունը։ Ի՞նչ է տվել այն համաշխարհային տնտեսությանը։
6. Ինչ գործոններ են ազդում գյուղատնտեսության տեղաբաշխման և մասնագիտացման վրա։
§ 2. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄԸԵրկրագործական տարբեր մշակաբույսերի տարածումը ն տեղաբաշխումը կախված է դրանց աճի համար անհրաժեշտ ջերմաստիճանային պայմաններից, 

հողային ռեսուրսների որակից, ջրային ռեսուրսներից և սոցիւպ-տն տեսա կան պայմաններից (աղ. 11\.

Աղյուսակ 11
Առանձին մշակաբույսերի աճեցման ջերմաստիճանային հնարավորությունները

Դեռևս 1826 թ. գերմանացի կալվա– բացահայտել է գյուղատնտեսության հիմ– ծատեր և տնտեսագետ Յոհան Թ-յունենր նական ճյուղերի տեղաբաշխման օրինա–
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Բրնձի դաշտ Չինաստանում չափությունները և տեղաբաշխումը պայմանավորող գործոնները։ Կարևորագույն գործոններից է համարել հեռավորու
թյունը սպառման շուկայից, տրանսպոր
տային ծախսերի արժեքը և արտադրան
քի որակը (պահպանելիությունը)։ Թյունե– նի կարծիքով՝ սպառման շուկայի մերձակայքում տեղաբաշխվում են բանջարաբուծությունը, պտղաբուծությունը և կաթնային տնտեսությունը, որոնք արտադրում են ամենօրյա օգտագործման և շուտ փչացող մթերքներ։ Իսկ ավելի հեռու տարածքները մասնագիտանում են հացահատիկային տնտեսության և արոտային անասնապահության ուղղություններով։ Առավել ինտենսիվ ճյուղերը տեղաբաշխվում են սպառողին ավելի մոտ։Գյուղատնտեսության Հյուղերի տեղաբաշխման ն մասնագիտացման օրինաչափությունները հիմնականում պահպանվում են նան ժամանակակից պայմաններում, քանի որ գյուղատնտեսության հիմնական ճյուղերի տեղաբաշխումը և մասնագիտացումը առավելապես պայմանավորված է ագրոկլիմայական պայմաններով։ Գյուղատնտեսությունն ամենուրեք նույնը լինել չի կարող, քանի որ տարբեր են բնակչության և արդյունաբերության պահանջները, գյուղատնտեսության զարգացման բնակլիմայական նախադրյալները։ Այս պատճառով էլ երկրագնդի յուրաքանչյուր բնական զոնա մասնագիտանում է բուսաբուծության և

Բամբակի բեբբւսհավւսթ անասնապահության որոշակի ուղղություններով։ Հնարավոր է, որ մասնագիտացված ճյուղերը զուգակցվեն նաև այլ ճյուղերի հետ։ Դա թույլ է տալիս ավելի լիարժեք օգտագործել տարածքի ագրո– կլիմայական ռեսուրսները, բնակչության աշխատանքային հմտությունները և բավարար ել շուկայի պահանջարկը։Աշխարհում հացահատիկային մշա
կաբույսերի մեջ ցանքատարածությամբ 
(220 մլն հա) առաջին տեղում է ցորենը, որի ցանքերը տարածված են բարեխառն, 
մերձարևադարձային և արևադարձային 
գոտիներւսմ (քարտեզ 6)։ Ցորեն մշակում են աշխարհի մոտ 70 երկրներում։ Ցորենի բարձր բերքատվությամբ առանձնանում են Արևմտյան հվրոպայի և Հյուսիսային Ամերիկայի երկրները (60ց/հա)։ Աշխարհում վերջին տասնամյակում ցորենի համախառն բերքը միջին հաշվով կազմել է 
640-650 մլն տ։

Բրնձի մշակման տարածքները ձգվում են տաք գոտիներում և տարեկան երկու– երեք անգամ բերք են ապահովում։ Բրնձի մշակման հայրենիքը Չինաստանն է, որտեղից էլ այն տարածվել է աշխարհում։ Տարեկան համախառն բերքն աշխսրհում կազմում է մոտ 700 մլն տ։
Եգիպտացորենի մշակության շրջան ները տարածվում են ցորենի մշակման գո– տուց ավելի հարավ, իսկ հարավային կիսագնդում ցորենի մշակման գոտուց հյուսիս։
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եգիպտացորենի հայրենիքը Մեքսի– Լյւսն է, սակայն թե ցւսնքւստարածքով, թե համախառն բերքով այսօր աշխարհում առաջատարն ԱՍ՜Ն֊և է։ ԱՍՆ ֊ին զգայի որեն զիջում են Չինաստանը և Բրազիլի֊ ան։ Աշխարհում տարեկան արտադրվում է 
800-820 մլն տ եգիպտացորեն։Հացահատիկ արտահանող հիմնական երկրներն են ԱՄՆ-ը, Կանադան, Ավստ– րալական Միությունը, Արգենտինան, Եվրամիությունը։ Հացահատիկ ներմուծող երկրներից են Եգիպտոսը, Բրւսզիլիւսն, ճապոնիան, Հայաստանը և այլն։Տեխնիկական մշակաբույսերից բամ
բակենին իր հայրենիքում՝ Մեքսիկայում, բազմամյա բույս է, իսկ մնացած երկրնե– րում միամյա է։ Բամբակենին ջերմասեր բույս է և զգալի ցանքատարածություններ է զբաղեցնում Չինաստանում, Հնդկաստանում, ԱՄՆ-ում, Ուզբեկսւոանում, Պա֊ կիսւոանում, Բրազիլիայում, Մեքսիկայում, Ադրբեջանում, Եգիպտոսում։

Շաքարի ճակնդեղը բարեխառն գո– տու մշակաբույս է, լայն տարածում ունի Ֆրւսնսիայում, Ռուսաստանում, ԱՄՆ-ում, ԳԴՀ-ում, Թուրբիւսյում, Լեհաստանում։
Շաքարեղեգի հայրենիքը Հնդկաստանն է, բայց այն մեծ տարածում ունի Ամերիկայի հասարակածային ու մերձհա– սարակւսծային երկրներում, հատկապես՝ Բրազիլիայում։

Թեյի հայրենիքը Չինաստանն է։ Թեյի մշակությամբ զբաղվում է աշխարհի շուրջ 
30 երկիր, բայց հիմնական արտադրողներն են Չինաստանը, Հնդկաստանը, Քև նիւսն, Թուրքիան, Շրի Լանկան։

Առույգացնող մշակաբույսերը տարած վեցին աշխարհագրական մեծ հայտնագործություններից հետո։Առույգացնող մշակաբույսերից ամենատարածվածը սուրճն է, որի հայրենիքը Եթովպիայի Կեֆա նահանգն է։ Դրանից էլ առաջացել է կոֆե անվանումը։ Սուրճի երկրորդ հայրենիքը Լատինական Ամերիկան է (Կոլումբիա և Բրազիլիա)։
Կակաոյի հայրենիքը Մեբսիկւսն է։ Կակաոյի ծառը, որը հայտնի է նաև «շոկոլադի ծառ» անունով, տարածված է շատ երկրնե– րում, հատկապես՝ Արևմտյան Աֆրիկայում (Կոտ դԻվուար, Գանա, Նիգերիա)։
Տեխնիկական մշակաբույսերից պարենային առանձնահատուկ դեր ունեն ձիթա

տուները՝ աըևածադիկը, ձիթենին, սոյան, գանգրավուշը (կտավատ)։ Արևածաղկի մշակությամբ հայտնի են բարեխառն գոտու սևահողային շրջանները, ձիթենու մշակությամբ՝ Միջերկրածովյան ավազանի երկրները։ Սոյան հիմնականում մերձարևադարձային մշակաբույս է, քակ գանգրավուշը՝ բարեխառն գոտու մշակաբույս։Առավել կարևոր երկրագործական մշակաբույսեր արտադրող երկրները ներկայացված են աղյուսակ 12-ում։
Մի քանի տեսակի մշակաբույսեր արտադրող հիմնական երկրները (2015 թ.)

Աղյուսակ 12

Ցորեն Բրինձ Եգիպտացորեն Սոյա Արևածաղիկ

1 Չինաստան Չինաստան ԱՄՆ ԱՄՆ Ռուսաստան

2 Հնդկաստան Հնդկաստան Չինաստան Բրազի|իա Ուկրաինա

3 ԱՄՆ Ինդոնեզիա Բրազիլիա Արգենտինա Արգենտինա

4 Ռուսաստան Բանգլադեշ Մեքսիկա Չինաստան Չինաստան

5 Ֆրանսիա Վիհանամ Հնդկաստան Հնդկաստան Ֆրանսիա
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Բամբակ Թեյ Ծխախոտ Շաքարի ճակնդեղ Շաքարեղեգ

1 Չինաստան Չինաստան Չինաստան Ֆրանսիա Բրազիլիա

2 Հնդկաստան Հնդկաստան Բրազիլիա Ռուսաստան Հնդկաստան

3 ԱՍ՜Ն Քեն իա Հնդկաստան ԱՄՆ Չինաստան

4 Պակիստան Շրի Լանկա ԱՄՆ Գերմանիա Թաիլանդ

5 Բրազիլիա Թուրքիա Ինդոնեզիա Թուրքիա ՊակիստանԱշխարհի շուրջ 90 երկրռւմ (հիմնականում՝ մերձարևադարձային գոտում) մշակում են ծխախոտ։Հարավային Ամերիկայից տեղափոխված մշակաբույս է կարտոֆիլը՝ մարդկության «երկրորդ հացը»։ Մշակում են աշխարհի երկրների մեծ մասում, սակայն առավել մեծ տարածում ունի բարեխառն գոտու տափաստաններում և անտառատափաստաններում։ Կարտոֆիլի մշակությամբ առաջատար են Չինաստանը, Հնդկաստանը, Ռուսաստանը, Ուկրաինան, ԱՄՆ-ը։Տեխնիկական մշակաբույսերից Հարավային Ասիայում տարածված է կաուչու
կատու հևեա ծառը, որի կեղևի տակից ծորացող կաթնահյութը (խեժը) գերազանց հումք է բնական կաուչուկ ստանալու համար։ Բնական կաուչուկի արտադրությամբ են զբաղվում Թաիլանդը, Ինդոնեզիան, Սալայզիան, Հնդկաստանը, Չինաստանը, Վիետնամը։

Պտղաբուծությունը լայն տարածում ունի բարեխառն, մերձարևադարձային և արևադարձային կլիմայական գոտի– ների երկրներում։ Մերձարևադարձային և արևադարձային երկրները մասնագիտացված են ցիտրուսային պտուղների, իսկ բարեխառն գոտու երկրները՝ պակաս ջերմասեր պտուղների (տանձ, խնձոր, սալոր, բալ) արտադրությամբ։ Աշխարհում տարբեր մրգերի արտադրությամբ առաջատար են Չինաստանը, Հնդկաստանը, ԱՄՆ-ը, Բրազիլիան, Իտալիան։
Խաղողագործությունը տարածված է մերձարևադարձային և արևադարձային կլիմայական գոտու, հատկապես Միջերկ

րածովյան երկրներում՝ Իտալիա, Ֆրան սիա, Իսպանիա, Ալժիր, և Հարավարևմտյան Ասիայի երկրներում Թուրքիա, Իրար, Իրան, Հայաստան։ Խաղողի համախառն բերքով առաջատար են Իտալիան, Ֆրանսիան, Իսպանիան, ԱՄՆ-ը։Արևադարձային և մերձարևադարձային տարածքների գյուղատնտեսության մեջ կարևոր տեղ են զբաղեցնում տեղական պարենային մշակաբույսերը. 
փյունիկյան աըմավենին՝ Հյուսիսային Աֆրիկայում և Արևմտյան Ասիայում, կոկո
սյան աըմավենին Հարավային և Հարավարևելյան Ասիայում, Լատինական Ամե– րիկայում և Աֆրիկայում։ Բանանի պլան տաց ի աները կենտրոնացված են Լատինական Ամերիկայում (Լկվադոր, Բրազի– լիա, Մերսի կա և այլն), Աֆրիկայի և Ասիայի արևադարձային խոնավ մարզերում և երկրներում (Հնդկաստան, Ինդոնեզիա, Ֆիլիպիններ)։ Որոշ երկրներում բանանը նույնիսկ դարձել է գլխավոր արտահանվող ապրանք (Լկվադոր, Կոստա-Ռիկա, Պանամա և այլն)։

Անասնապահությամբ զբաղվում են գրեթե բոլոր երկրներում։ Մարգագետիններն ու արոտավայրերը, որոնք համարվում են անասնապահության կերային բազա, կրկնակի մեծ տարածք են զբաղեցնում, բան վարելահողերը։ Այդուհանդերձ, դրանք անասնապահությանը չեն բավարարում կերով՝ չհաշված այն, որ վարելա– հողերի զգալի մասը նույնպես օգտագործվում է կերախոտերի և կերային հացահատիկի մշակման համար։Բարեխառն գոտու անտառային և անտառատափաստանային զոնաներում,
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Խաղողի այգիներ Դեբմանիայում Մսակաթնատու տավարաբուծությունինչպես նաև Հյուսիսային Ամերիկայի և Արևմտյան Եվրոպայի խտաբնակ շրջաններ ամ տարածված է ինտենսիվ կաթ
նատու և մսակաթնատու տավարաբու
ծությունը։ Այստեղ է կենտրոնացված անասնաբուծության մսատու ուղղությունը։ Հարավային Ամերիկայի ընդարձակ հարթավայրերը՝ պամսրսները, դարձել են անասնապահության խոշոր շրջաններ (Արգենտինա, Ուրուգվայ, Բրազիլիա)։Աշխարհում արտադրվող մսի 2/5-ը տալիս է խոզաբուծությունը, որն այսօր դրված է արդյունաբերական հիմքի վրա։ Այն զարգանում է հզոր համալիրներում, որոնք կառուցվում են բնակչության խիտ 
բնակեցված շրջաններում։ Խոզաբուծությունը կենտրոնացված է անտառային, անտառատափաստանային և տափաստանային զոնաներում։ Խոշոր քաղաքների մոտ ստեղծված համալիրներում խոզերին կերակրում են բնակչության սննդի մնացորդներով։ Խոզերի գլխաքանակի 
40%-ը բաժին է ընկնում Չինաստանին։ Խոզաբուծությունը զարգացած է նաև ԱՍՆ–ում, Ռուսաստանում, Գերմանիա– յում, Բրազիլիայում, Լեհաստանում, Ուկ– րւսինայում, Ֆրանսիայում։

Ոչխարաբուծությունը զարգացած է Ավստբալիայում, Նոր Զելանդիայում, Ար– գենտինայում, Չինաստանում, Հնդկաստանում, Թուըքիայում, Մոնղոլիայում, Իրանում։ Կարակուլյան ոչխարաբուծությամբ զբաղվում են Ուզբեկսւոանում, 
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Թուրքմենիայում, Ղազախս տանում, Աֆ– ղանստանում։Անասնապահության ամենաաըագ զարգացող ճյուղը թռչնաբուծությունն է։ Ներկայումս աշխարհի զարգացած երկը֊ ներում և զւսրգացող երկրների մի մասում կան թռչնաբուծական խոշոր համւսլիրներ։Աշխարհի առանձին երկրներում, ելնելով բնակլիմայական պայմաններից, զբաղվում են նաև ձիաբուծությամբ, ջորիների, ուղտերի, յակերի, լամաների և մեղուների բուծմամբ։Գյուղատնտեսության ճյուղ է համար վում նաև ձկնային տնտեսությունը։ Աշխարհում գնալով ավելանում է ձկան սպառումը։ Եթե 1960 թ. այն մեկ շնչի հաշվով կազմել է տարեկան 9 կգ, ապա ներկայումս՝ մոտ 16 կգ։ Աշխարհում տարեկան որսում են մոտ 150 մլն տ ձուկ, որի 80%-ը օգտագործվում է պարենային նպատակով, մնացածը՝ այլ նպատակներով։ Ձկնային զարգացած տնտեսություն ունեն Չինաստանը, Հնդկաստանը, Պերուն, Ինդոնեզի– ան, ԱՄՆ-ը և ճապոնիան։Տարբեր երկրներում և շրջաններում գյուղատնտեսության բազմազանությունը պահանջում է առանձնացնել գյուղատնտեսության տիպեր, որոնք տարբերվում են ագրոարտադրության Էական հատկանիշներով։ Գյուղատնտեսության տիպը սոցիալական և արտադրական հատկանիշների կայուն զուգակցում է, որն ընդգրկում
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Ձիաբուծությամբ զբաղվում են նաև Հայաստանի Հանրապետության որոշ շրջաններումէ ագրարային հարաբերությունները, մասնագիտացումը, արտադրության ինտենսիվացումը, երկրագործության և անասնապահության վարման եղանակները, նյ ութատ եիւնի կական հագեց վա ծո ւթ յ ան մակարդակը։
Ընդհանրացված ձևով աշխարհի գյուղատնտեսության մեջ կարելի է առանձնացնել սոցիալ-արտադրական երեք հիմնական խումբ, որոնցից յուրաքան բյուրը միավորում է բարձր կարգի մի քանի տիպ (աղ. 13)։

Աղյուսակ 13
Աշխարհի գյուղատնտեսության ժամանակակից արտադրական տիպերը, 

մասնագիտացումը և տեղաբաշխումը

Գյուղատնտեսության 
սոցիալ-ւպւսււււ դրա

կան տիպերը

Արտադրական ձևը, մասնագիտա
ցումը, գլխավոր ճյուղերը

Տեղաբաշխումն ըստ տարածա
շրջանների, երկրների

1

Ոչ ապրանքային
(սպառողական)՝ 
ավանդական գյուղա
տնտեսություն՝ հա
մայնքային և տոհմա
ցեղային հարաբերու
թյուններով

1. Երկրագործություն՝ զուգակցված 
հավաքչության, որսորդության և 
ձկնորսության հետ

2. Քոչվոր և կիսաքոչվոր անասնա
պահություն (ուղտաբուծություն, խո
շոր եղջերավոր անասնապահություն, 
ձիաբուծութւուն, երջերվաբուծութւուն)

Աֆրիկայի, Ասիայի և Հարավային 
Ամերիկայի խոնավ արևադարձա
յին շրջաններ

Ասիայի և Աֆրիկայի արևադար
ձային ու բարեխառն զոնաների 
չորային շրջաններ, Եվրասիայի 
տունդրւպի գոնա

II

Ապրանքային և կիսա– 
ապրանքային գյուղա
ցիական և կալվածա
տիրական ավանդա
կան տնտեսություն

3. Երկրագործություն (բրնձի մշակու
թյուն)

4. Երկրագործական և երկրագործա–
անասնապահական տնտեսություն
(եգիպտացորեն, բրինձ, պտուղներ, 
բանան, սուրճ, կակաո, թեյ, կաուչու
կատուներ, թելատու, մշակաբույսեր)։ 
Պահում են քաշող և ապրանքային 
հոտ։

5. Երկրագործական-անասնապա– 
հական ապրանքային բազմաճյուղ 
տնտեսուհուն

Ասիա

Աֆրիկա, Ասիա, Լատինական 
Ամերիկա

Եվրոպա, Ասիա, Լատինական
Ամերիկա

77

78 VՕՈ 178 15.02.2021, 10:58



Որօքօ\ 1աբտ։//օհօօ1<տ.հօոօօ.ոօէ/քաոք/\՚//է/

6. Հացահատիկային տնտեսություն 
(ցորեն, եգիպտացորեն)

7. Ինտենսիվ երկրագործություն (հա
ցահատիկայիններ, տեխնիկական մշա
կաբույսեր, պտուղներ, բանջարեղեն)

8, Պլանտացիոն տնտեսություն 
(պտուղներ, առույգացնող և տեխնի
կական մշակաբույսեր)

Մասնագիտացված 
ապրանքային գյուղա
տնտեսություն

9, էքստենսիվ արոտային անասնա
պահություն (մսատու տավարաբուծու
թյուն և ոչխարաբուծություն)

10. Ինտենսիվ անասնապահություն 
(կաթնային և կաթնամսային անաս
նապահություն, խոզաբուծություն, 
թռչն ա բ ո ւծո ւթյ ո ւն)

Հյուսիսային Ամերիկա, Եվրոպա 
(Ռուսաստան), Ավստրալիա, Ասիա 
(Ղազախստան)

Եվր ոպա. Հյուսիսային Ամերիկա, 
Ասիա (ճապոնիա, Չինաստան)

Լատինական Ամերիկայի, Ասիայի 
և Աֆրիկայի արԼւադարՏային և 
մերձարևադարձային շրջանների 
զարգացող երկրներ

Հյուսիսային Ամերիկա (ԱՄՆ), 
Հարավային Ամերիկա (Արգեն
տինա, Ուրուգվայ), Եվրոպա (Ռու
սաստան), Ասիա (Ղազախստան), 
Ավստրալիա

Արևմտյան Եվրոպա (Մեծ Բրիտա– 
նիա, Գերմանիա), Արևելյան Եվրո
պա (Ուկրաինա, Ռուսաստան), 
Հյուսիսային Ամերիկա (ԱՄՆ), Օվ– 
կիանիա (Նոր Զերանդիա)

11. Ինտենսիվ երկրագործական– 
անասնապահական տնտեսություն 
(բանջարաբուծություն, պտղաբուծու
թյուն, վերարտադրություն, կւսթնա– 
մսային տավարաբուծություն, խոզա
բուծություն, թռչնաբուծություն)՝ հա
ճախ մերՅօաոաքաւին տիպով

Եվր ոպա, Հյուսիսային Ամերիկա, 
ճապոնիա

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1. Բնաաշխարհագրական ինչ գործոններից է կախված երկրագործության զարգացումը։
2. Նշեք երկրագործության զարգացման սոցիալ-տնւոեսական գործոնները։
3. Ինչ տեղաբաշխում ունեն հացահատիկային և տեխնիկական մշակաբույսերը։
4. Որոնք են կաթնատու և մսակաթնատու տավարաբուծության հիմնական շրջանները։ Ինչով է դա պայմանավորված։
5. Ո՞ր շրջաններն են աչքի ընկնում պտղաբուծության, խաղողագործության և ցիտրուսային մշակաբույսերի աճեցմամբ։
6. Ինչու են խոզաբուծությունն ու թռչնաբուծությունը դրված արդյունաբերական հիմքիվրա։ Ինչ տեղաբաշխում ունեն դրանք։
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ԹԵՄ՜Ա 5

ԱՇԽԱՐՀԻ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ 
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ։ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈՁ 

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԸ

§ 1. ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԸ եՎ ԿԱՊԸՏրանսպորտը և կապը իրականացնում են կարևորագույն տնտեսական ու սոցիալական գործառույթներ՝ համաշխարհային տնտեսության բարդ համակարգում կատարելով արյունատար անոթների դեր։ Սրանք ապահովում են արտադրական կապերը, իրականացնում բեռների և ուղևորների փոխադրումներ, ինչպես նաև տեղեկատվության փոխանցումներ։Տրանսպորտի և կապի ժամանակակից միջոցներն ապահովում են աշխարհի ամե– նահեռավոր շրջանների մերձեցումը։ Կարելի է ասել, որ ժամանակակից արըանյսլկային, համակարգչային և հեռուստահա– դորդակցության պայմաններում վերանամ է հեռավորության խնդիրը։ Այսօր ավիաուղիներ են անցնում նույնիսկ Հյուսիսային բևեռով։ Ստորջրյա թունելները կապել են ճապոնական կղզիների ողջ շղթան։ Ծովերի հատակով ձգվում են գազամուղներ և նավթամուղներ, իսկ օվկիանոսների հատակով՝ մալուխային գծեր։ Էյեկտրա– ֆիկացված լավագույն երկաթուղիներում գնացքների միջին արագությունը գերազանցում է 200 կմ/ժ-ը (ճապոնիա, Գերմանիա, Ֆրանսիա)։ Գերձայնային ինքնաթիռը Ատլանւոիկան անցնում է 3,5 ժամում։ Գոյություն ունեն 200-500 հազ. տ բեռնատարողությամբ գերլցանավեր։Տրանսպորտի զարգացումը բացառիկ ղեր ունի տարածքով մեծ երկրների համար։

Պատմական զարգացման ընթացքում տրանսւզորտը և կապը դարձել են բարդ տնտեսական համակարգ՝ ունենալով իրենց առանձնահատուկ կառուցվածքը 
(նկ. 13)։ Առանձին երկրների տրանսպորտի և կապի համակարգի զարգացման մակարդակն ու բնույթը կախված են բազմազան գործոններից։ Առավել կարևոր են տնտեսության զարգացման մակարդակը, տարածքի չափը և բնակեցվածությունը, երկրի մասնակցության աստիճանը համաշխարհային տնտեսությանը և աշխատանքի աշխարհագրական միջազգային բաժանմանը։Աշխարհում տրանսպորտի և կապի տեղաբաշխումն անհավասարաչափ է։ Նույնիսկ այսօր աշխարհի բնակչության գրեթե 
40%-ը չի կարող օգտվել հեռախոսից։ Մ՜իայն ԱՄՆ-ին բաժին է ընկնում աշխարհի հեռախոսային գծերի 35%-ը և կապի ժա մանակակից միջոցների 85%-ը։

Աշխարհի կամ երկրի մասշտաբով 
հաղորդակցության բոլոր ուղիների, 
տրանսպորտային ձեռնարկությունների 
ու միջոցների ամբողջությունը կոչվում է 
տրանսպորտային համակարգ։Տրանսպորտային համակարգի աշ֊ խարհագրակւսն բնութագրման ժամանակ օգտագործվում են այնպիսի ցուցանիշ֊ ներ, ինչպիսիք են փոխադրվող բեռների 
ծավալը, բեռնաշրջանառությունը, ուղևո– 
րաշրջանառությանը, տրանսպորտային 
ցանցի խտությունը և այլն (նկ. 14)։
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Նկ. 13. Տրանսպորտի և կապի կառուցվածքը

ՏՐ
Ա

Ն
ՍՊ

ՈՐ
Տ

Նկ. 14. Տրանսպորտի հիմնական բնութագրիչները

Աշխարհի տրանսպորտային ուղինե
րի երկարությունը միայն XX դ. երկրորդ կեսին առաջինի համեմատ ավելացել է 
4,5 անգամ։ Ներկայումս առանց ջրային ուղիների այն հասնում է 43 մլն կմ-ի, որից ավելի քան 26 մլն կմ բաժին է ընկնում ավտոճանապարհներին։ Վերջին տասնամյակներում առավել արագ տեմպերով աճել է խողովակաշարերի (ավելի քան 4 անգամ) և ավտոուղիների (2,7 անգամ) երկարությունը։Փոխարենը ներքին ջրային ուղիների և երկաթուղագծերի երկարությունը որոշ լալիով կրճատվել է։

Տրանսպորտային ուղիներով ապա
հովվածությունը կամ ւորանսպոըսւային 
ցանցի խտությունը հաշվարկում են տարածքի միավորի հաշվով։ Աշխարհում (առանց Անտարկտիղայի) միջին հաշվով ցամաքի յուրաքանչյուր 100 կմ2 տարածքին բաժին է ընկնում մոտ 31 կմ տրանս–
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Քարտեզ7. երկաթուղային ցանցի տարրեր կոնֆիգուրացիաներպորտային ուղի։ Արևմտյան Եվրոպայի շատ երկրներում այդ ցուցանիշը ավելի քան 10 անգամ մեծ է, իսկ Աֆրիկայի շատ երկրներում չի անցնում 1 կմ-ից։
Տրանսպորտային ցանցի կոնֆիգու

րացիան կախված է տարածքի մեծությունից և ուրվագծից, բնական պայմաններից, պատմական զարգացման առանձնահատկություններից, յուրացվածության աստիճանից, տնտեսության և բնակչության տեղաբաշխման բնույթից։ Կոնֆիգուրացիան կարող է լինել միակենտրոն, 
բւսգմակենտրոն, գծային և այլ տիպի 
(քարտեզ 7)։

Միակենտրոն տիպը բնորոշ է մեկ գլխավոր տնտեսական կենտրոն ունեցող
6 Աշխարհագրություն -11 

երկրներին (Փարիզը՝ Ֆրանսիայում, Բու– դապեշտր՝ Հունզարիայում, ԲոլենոսԱյրե– սը՝ Արգենտինայում, Մոսկվան՝ Ռուսաստանում և այլն)։ Բազմակ ենտբոն տիպը առկա է այն երկրներում, որտեղ պատմականորեն ձևավորվել են տնտեսական մի քանի խոշոր կենտրոններ (օրինակ՝ Գեր– մանիայում, Լեհաստանում և այլն)։ Ձգված տարածք ունեցող երկրներում ձևավորվել է գծային տիպը (Կաբա, Չիլի, Նորվեգիա)։ Տրանսպորտային ցանցի գծային տիպի կարելի է հանդիպել նաև այն երկրներում, որտեղ տնտեսությունը ե բնակչությունը կենտրոնացած են տարածքի որոշակի մասում (Ալժիրի ծովափնյա մասում, Կանադայի հարավում ե այլն)։ Նախկինում
81 
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երկարատև գաղութային անցյալ ունեցող երկրներում տրանսպորտային ուղիները նրկրի ներքին շրջաններից ձգվում էին հիմնականում դեպի մերձափնյա նավահանգիստներ, ունեին հովհարաձև կա
ոուցվածք։ Այդ ուղիներով դեպի գաղութատեր երկրներ են արտահանվել հումքի տարբեր տեսակներ։

Տրանսպորտի «արտադրանքը» բեռ ների և ուղևորների փոխադրումն է։ Բեռնատար տրանսպորտն ապահովում է արտադրական կապր ձեռնարկությունների միջև և սպառման առարկաները հասցնում է բնակչությանը։Տրանսպորտի առանձին տեսակների միջև աշխատանքի բաժանումը պայմանավորված է դրանց տեխնոլոգիական առանձնահատկություններով։ Տրանսպորտի աշխատանքը՝ բեռնաշրջանա
ռությունը 1ւ ուղևորաշրջանաոությունր, չափվում են համապատասխանաբար 
տոննա– կիյոմետրով և ուղևոր–կիրւմետ– 
րով, այսինքն՝ փոխադրված բեռների զանգվածի կամ ուղևորների թվի և անցած ճանապարհի արտադրյալով։ Դիցուք՝ երկրռւմ տարվա ընթացքում փոխադրվել է 
1050 մլն տ բեռ, իսկ բեռնաշրջանառությունը կազմելէ 1365 մլրդ տ-կմ։ Նշանակում է՝ 
1 տ բեռը միջին հաշվով անցել է 1300 կմ ճանապարհ (1365 մլրդ տ կմ : 1050 մլն տ 
= 1300 կմ)։ Այս ցուցանիշը կոչվում է փո
խադրումների միջին հեռավորություն։Վերջին տասնամյակներին զգալիորեն փոխվելէ տրանսպորտի առանձին տեսակների դերը բեռների և ուղևորափոխադ– րումների կառուցվածքում (աղ. 14, 15)։Բեռ նաշը ջանա ոությ ան կառո ւց ված– քում հիմնական փոփոխությունը կապված Լ ծովային և խողովակ աշարայ ին փոխադրումների դերի բարձրացման և երկաթուղային փոխադրումների դերի կտրուկ նվազման հետ։ Դա պայմանավորված է ծովային տրանսպորտով հումքի բեռնափոխադրումների աճով։
82

Ուղևորւսփոխադրումների մեջ ավելի քան 2,5 անդամ նվազել է երկաթուղային տրանսպորտի բաժինը։ Նկատելի է օդային տրանսպորտի դերի բարձրացումը։
Աղյուսակ 14 

Համաշխարհային բեռնաշրջանառության 
կառուցվածքը (%)

Տրանսպորտի տեսակը XX դ. կեսեր 2015 թ.

Ծովային 52 61

երկաթուղային 31 11

Խողովակ աշարային 4 13

Ավտոմոբիլային 7 11

Ներքին ջրեր 6 3

Օդային՝ 0 1

Աղյուսակ 15
Համաշխարհային ուղևորափոխադրումնե֊ 

րի կառուցվածքը (%)

Տրանսպորտի տեսակը XX դ. կեսեր 2015 թ.

Ավտոմոբիլային 71 80

Երկաթուղային 26 9

Օդային 1 10

Ծովային 1 0,5

Ներքին ջրեր 1 0,5Եվրոպայում գործարար կյանքի աշխուժացման և միջազգային ակտիվ կապերի շնորհիվ գործում են հզոր ուղևորահոսքեր։ Հիմնական բեռնափոխադրումներն իրականացնում են ավտոտրանսպորտը և տրանսպորտի այլ տեսակները։ Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում միջազգային տնտեսական կապերի ակտիվացման պայմաններում օդային տրանսպորտն ապահովում է թանկարժեք բեռների արագ փոխադրումը տարածաշրջանի ներսում և արագ աճող տարանցիկ փոխադրումները։Աշխարհում բեռնատար օդային տրանսպորտի խոշորագույն կենտրոններից են Մեմֆիսը, Տոկիոն, Հոնկոնգը (Սյանգան), Լոնդոնը և այլև։
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Տրանսպորտի զարգացման մակար
դակն արտահայտում են բազմաթիվ ցու– ցանիշներով։ Օրինակ՝ ավտոմոբիլային ւորանսպորտի ոլորտում օգտագործում են մարդատար ավտոմեքենաներով բնակչության ապահովվածության ցուցանիշը։ Դրանով աշխարհում առաջատար են ԱՄՆ-ը, Կանադան, Գերմանիան, Ավււտ րալիան, Լյուքսեմբուրգը, Նոր Զելանդիան և Շվեյցարիան, որտեղ 1000 բնակչին բաժին է ընկնում 700-ից ավելի ավտոմեքենա։Համաշխարհային տնտեսության առավել դինամիկ զարգացող բաղադրիչներից է կապի, համակարգը։ Կապի համակարգի զարգացման մակարդակով և մասշտաբներով տարածաշրջանների ու երկրների միջև ավելի մեծ տարբերություններ կան, 

քան տրանսպորտի ոլորտում։ Օրինակ՝ հեռախոսային ապահովվածությունը զարգացած և զարգացող երկրներում մոտ 10 անգամ տարբեր է։Աճի տեմպերով բացարձակ առաջատարը համացանցն է, որն արդեն դարձել է խոշոբամասշտաբ բիզնես («վիրտուալ բիզնես»)։ Համացանցի միջոցով ակտիվորեն իրականացվում են առևտուր, բանկային գործարքներ, մատուցվում են զբո– սաշրջային ծառայություններ ն այլն։ Այս բնագավառում աշխարհում առաջատարը ԱՄՆ-ն է, որին բաժին է ընկնում համաշխարհային շրջանառության մոտ կեսը։ Երկրորդ տեղում Արևմտյան Եվրոպան է, երրորդում՝ ճապոնիան։
ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1. Հաճախ տրանսպորտը և կապը համարում են համաշխարհային տնտեսության «արյունատար անոթները»։ Բացատրեք այդ արտահայտության տնտեսաաշխար– հագրական իմաստը։
2. Ի՞նչ եք հասկանում՝ «ժամանակակից պայմաններում տեղի է ունեցել աշխարհագրական տարածքի նեղացում» ասելով։
3. Որոնք են տրանսպորտի աշխատանքը բնութագրող ցուցանիշները։ Բացատրեք դրանց իմաստը։
4. Անցած հարյուրամյակի ընթացքում ինչպես է փոխվել տրանսպորտի տարբեյւ տե սակների դերը։
5. Ինչ գործոններից է կախված տվյալ երկրի տրանսպորտային ցանցի պատկերը։ Բերեք օրինակներ։
6. XX դ. երկրորդ կեսին համաշխարհային բեռնաշրջանառության կառուցվածքում տեղի ունեցած փոփոխությունները ինչով են պայմանավորված։
7. Ինչ առանձնահատկություններ ունեն տրանսպորտի տարբեր տեսակները։ Կատարեք համեմատական վերլուծություն փոքր և ընդարձակ, հարթավայրային և լեռնային տարածք ունեցողերկրների օրինակներով։
8. Ինչու է կապը համարվում ժամանակակից համաշխարհային տնտեսության առավելարագ զարգացող ճյուղերից մեկը։ Ինչով է դա բացատրվում։
9. Երկըում մեկ տարվա ընթացքում փոխադրվել է 525 մլն տ բեռ, բեռնաշրջանառությունը կազմելէ 1302 մլրդտ-կմ։ Որոշեք փոխադրումների միջին հեռավորությունը։

§ 2. ԱՇԻԱՐՀԻ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸԱշխարհի տարրեր տարածաշրջանների ու երկրների տրանսպորտային համակարգն ունի իր առանձնահատկություննե րը։ Տրանսպորտի առանձին տեսակների հարաբերակցությունը երկրների տրանսպորտային համակարգում նկատելիո–
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բեե տարբեր է։ Ոչ մեծ տարածք ունեցող երկրներում ներքին օղային տրանսպորտի զարգացումը շահավետ չէ։ Գրանցում ավտոմեքենայով ժամերի ընթացքում կարելի է կտրել-անցնելողջ երկիրը։ Նույնը չի կարելի ասել Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի, Կանադայի, Չինաստանի և այլ խոշոր երկրների մասին։ ԱՄՆ-ի արևելքից արևմուտք ավտոմեքենան անցնում է 3,5 օրում, իսկ Ռուսաստանի մայրաքաղաքից մինչև Վլադի– վոստոկ ճեպընթացն անցնում է 7 օրում։Զարգացած երկրների տրանսպորտային համակարգն ունի բարդ կառուցվածք և ներկայացված է տրանսպորտի բոլոր տեսակներով, այդ թվում նաև՝ էլեկտրոնային։ Այս երկրներում հին ձևերի տարատեսակներին զուգընթաց զարգացած են նաև տրանսպորտի նոր ձևեր՝ ջրային ու ցամաքային տրանսպորտ՝ օդային բարձիկների վրա, կախովի միագիծ ու ճոպա նոպային ճանապարհներ, խողովակաշա– ըեյւ սորուն բեռների համար և այլն։Տրանսպորտային ենթակաոուցվածքների զարգացման բարձր մակարդակով առանձնանում են ԱՄՆ-ը, ճապոնիան, ԳԴՀ-ն, Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան, Կանադան և Իտալիան։ Դա պայմանավորված է այս երկրների կողմից իրականացվող հումքի, վառելիքի ու պատրաստի արտադրանքի միջմայրցամաքային և միջպետական փոխադրումների հսկայածավալ մասշտաբներով։ Այս երկրներում տրանսպորտի զարգացումը կատարվում է տրանսպորտի տարբեր տեսակների, երկրների ու տրանսպորտային հանգույցների միջև մրցակցության պայմաններում։ Օրինակ՝ օդային տրանսպորտը «գրավել» է Ատլանտիկայով իրականացվող ողջ ուղևորափոխադրումները։ Խոշոր օվկիանոսային նավերի բաժինն այս ուղղությամբ քիչ է։ Աշխարհի երկրների ներքին տրանսպորտի բեռնաշրջանառության ավելի քան 
85%-ը բաժին է ընկնում զարգացած երկրներին։ Ընդ որում՝ Արևմտյան Եվրոպայի երկրներում բեռնաշրջանառության 25%-ը 
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բաժին է ընկնում երկաթուղային տրանսպորտին, 40%-ը՝ ավտոմոբիլայինին, իսկ մնացած 35%-ը՝ ներքին ջրային, խողովա– կաշարային, ծովային1 և այլ ձևերի։

1 Ծովային փոխադրումները լինում են արտասահման
յան և կաբոտաժային (նույն երկրի Նավահանգիստնե– 
րի միջև)։

2 Բեռնալարվածությունը ճանապարհների օգտագործ
ման ինտենսիվությունը բնութագրող ցուցանիշ է։ 
Չափվում է շահագործվող ճանապարհի 1 կմ-ին բա
ժին ընկնող բեռների զանգվածով կամ էլ ճանապար
հի տվյալ կետով որոշակի ժամանակահատվածում 
ւիոխւսդրվւսծ բեռների զանգվածով։

Հյուսիսային Ամերիկայի զարգացած երկրների՝ ԱՄՆ-ի և Կանադայի բեռնափոխադրումներում ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասնաբաժինը մեծ է երկաթուղայինից։ Արևելյան Եվրոպայի երկրների բեռնափոխադրումներում նախկինի պես գերակշռում է երկաթուղային տրանսպորտը, բայց նկատելի է ւսվտոմոբիլային տրանսպորտի դերի բարձրացման միտում;ԱՊՀ երկրների, մասնավորապես՝ Ռուսաստանի տրանսպորտային ցանցի խտությանը, սպասարկման որակը և բեռնաշրջանառությունը զիջում են ԱՄՆ-ին և Արևմտյան Եվրոպային։ Միաժամանակ նախկին ԽՍՀՄ երկրներում երկաթուղագծերի բեռնալարվածությունը2 մի քանի անգամ բարձր է, բան ԱՄ1 ում։ Այն ունի դրական և բացասական կողմեր։ Դա վկայում է ԱՊՀ երկրներում ավտոմոբիլային տրանսպորտի ոչ բավարար զարգացման մակարդակի մասին։
Զարգացող երկրների տրանսպոր

տային ցանցն արտացոլում է տնտեսության ընդհանուր տարածքային կառուցվածքը։ Շատ դեպքերում ճանապարհները միայն հումքի արդյունահանման և պլան– տացիոն գյուղատնտեսության շրջանները միացնում են նավահանգստային շրջաններին։ Դա բացատրվում է այդ երկրների տնտեսության արտահանող կողմնորոշումով։ Բազմաթիվ զարգացող երկրնե– րում նոր է ձևավորվում ժամանակակից տրանսպորտային ցանցը։Մի շարք երկրներում էլ ժամանակակից ձևերին զուգահեռ դեռևս գոյություն ունեն
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Հեռավոր երկրներ մեկնելիս նպատակահարմար է օգտվել օդային տրանսպորտիցտրանսպորտի այնպիսի ձևեր, ինչպիսիք են գրասաայինը (բեռնակիր կենդանիներ) և սարայինը։ երկրների այս խմբում տրանսպորտի բոլոր ձևերի տեխնիկական զարգացման մակարդակը զգալիորեն զիջում է զարգացած երկրներին։ Մի մասում չկան երկաթգծեր (Աֆղանստան, Նեպւպ, Մերձավոր Արևելքի նավթարդյունահա– նող առանձին երկրներ և Կարիբյան ավազանի ու Օվկիանիայի կզգային փոքր պետություններ)։ժամանակակից համաշխարհային տնտեսությունն օրեցօր ավելի բարձր պահանջներ է ներկայացնում տրանսպորտին։ Կարևորվում են տրանսպորտային համակարգի հուսալիությունը, բեռների ժամանակին և արագ առաքումը։ժամանակակից տրանսպորտային համակարգի զարգացմանը բնորոշ են հետևյալ միտումները.ա) տրանսպորտային գործընթացներն ավելի շատ են մասնագիտանում առանձին բեռների փոխադրումով,բ) փոխվում են բեռնահոսքերի ուղղությունները,գ) ձևավորվում է կոնտեյներային (բեռնարկղային) համակարգ,

դ) հաճախ միջազգային նշանակության տրանսպորտային ուղիները կրկնորդվում են (շրջանցելով երկրագնդի «թեժ» կետե– ՈՈ)։Օրինակ՝ Սաուդյան Արաբիան իր նավթային բեռնանավերը Իրանի կողմից վերահսկվող Հորմուզի նեղուցով անցկացնելուց խուսափելու համար կառուցեց անդրաըարւսկան նավթամուղը՝ մինչև Կարմիր ծով։Համաշխարհային տրանսպորտի զարգացման ակնառու միտումը բեռնարկ
ղային համակարգի ձևավորումն է (քար
տեզ 8)։ Ներկայումս բեռնարկղային համակարգով է փոխադրվում հիմնական բեռների 40%-ից ավելին։ Յևավորվում են անդրմայրցամաքային բեռնարկղային «կամուրջներ» ծովային տրանււպոյւտը զուգակցելով երկաթուղային շարժակազ– մերի ու ավտոգնացքների հետ։ Առավել մեծ տարածում ունեն ճւսպոնիայից դեպի ԱՄՆ արևելյան ծովափ տանող երթուղու «կամուրջները», որոնցով անցնում են այնքան բեռնարկղեր, որքան Պանամայի ջրանցքով։Աշխարհում բեռնարկղային խոշորա– գույն նավահանգիստներից են Սինգա– 
պուրը, Շանհայը, հոնկոնգը, Շենչժենը,
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ա|խ րէւոՕյւրկղւ^ին կԼյոոյւոՍՕէփ

Նախյին բեր.և.սր ւլսՀոն տ-Տւր 
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1 Սնով|,|էպմ> 5 Սյուգն 
Տ, Որքյկղամ ՏՏրիէսա

7՜ /
ր«՚

Մաս.՚ւոսւբ 1; /45 ՕՕՕ 0604/ սմ = 1450 Խք)
՚ ւ՚՚՚.՚–"| "՚յ.՛՛ ՚փ.ր ւ՚՚-տՔոււզտտխւ 

ճքւատսխւ/աՕ ս/բոյսկցբա

Քարտեզ 8. համաշխարհային բեռնարկղային համակարգը

Պուսանը, Գաանչժոան, Դուբայը, Ցին– 
դաոն, Նինբոն, Ռոտերդամը, Տյանցզինը, 
Լոս Անջելեսը։ժամանակակից ԳՏՀ պայմաններում արդյունաբերության շատ ճյուղեր ձգտում են դեպի նավահանգստային շրջաններ։ Ձևավորվում են նավահանգստաարդյու– 
նաբերական համալիրներ։ԳՏՀ-ն մեծ ազդեցություն է թողնում տրանսպորտի առանձին տեսակների միջև աշխատանքի բաժանման վրա։ հա
մաշխարհային ուղևորավտխադրումների 
պորտում բացարձակ առաջատարը ավ
տոմոբիլայինն է (80%), իսկ բեռնաշրջա
նառության ոլորտում՝ ծովային տրանս
պորտը (61%)։ Այդ առումով տարածաշրջանների ու երկրների միջև գոյություն ունեն մեծ տարբերություններ։ Ընդունված
I. առանձնացնել նաև տարածաշրջանային տրանսպորտային համակարգեր։ Կարելի է նշել Հյուսիսային Ամերիկայի, Եվրոպայի, ԱՊՀ երկրների, Հարավային, Արևելյան և Հարավարևմտյան Ասիայի, Լատինական
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Ամերիկայի, Ավստրւպիայի, Արևադարձային Աֆրիկայի տրանսպորտային համակարգերը։
Ցամաքային տրանսպորտի հիմքը կազմում են ավտոմոբիլայինը, երկաթու

ղայինը և խողովակաշարայինր. Չնայած բեռնափոխադրումներում ե հատկապես ուղևորաւիոխադրումներում երկաթու
ղային տրանսպորտի դերի նվազմանը՝ այն մնում է ցամաքային տրանսպորտի կարևոր ձևերից մեկը (աղ. 16)։ Երկաթուղիներ կան աշխարհի 140 երկրռւմ։ Երկաթգծերի խտությամբ աչքի են ընկնում Արևմտյան Եվրոպայի երկրները, որտեղ 
100 կմ2–ին բաժին է ընկնում 10 կմ երկաթգիծ։ Զարգացող երկրներում երկաթգծերի խտությունը շատ փոքր է։Վերջին տասնամյակների ընթացքում ԱՄՆ-ում, Գերմանիւսյում և Մեծ Բրիտւս– նիայում ավտոմոբիլային տրանսպորտի հետ մրցակցության պայմաններում երկաթուղիները կրճատվել են։ Իսկ Ո֊ուսաս– 
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տանում կերջին տարիներին երկաթգծերի երկարությունն ավելացել է 20 հազ. կմ-ով։
Աղյուսակ 16

Երկաթուղիների և ավտոճանապարհների 
երկարությունը տարբեր երկրներում 

(հազ. կմ)

Երկրներ Երկաթ
գծեր

Ավտոմոբիլային 
ճանապարհներ 
(ամուր ծածկոմ)

ԱՍ՜Ն 220 6550

Ռուսաստան 85 620

Հնդկաստան 63 3350

Չինաստան 66 1850

Ֆրանսիա 32 745

Գերմանիա 42 481

ճապոնիա 27 1200

Բրազիլիա 2000Ներկայումս աշխարհում ավելի արագ է զարգանում ավտոմոբիրսյին տրանս
պորտը։ Այն մեծ դեր է խաղում ուղևորա– փոխադրումներում և փոբր ու միջին հեռավորությունների բեռնափոխադրումներում։ Աշխարհի ավտոմոբիլային պարկի ավելի քան 80%-ը կենտրոնացված է Արևմուտքի երկրներում (աղ. 15)։ Հազար բնակչին բաժին ընկնող փոքրալիտրաժ ավտոմեքենաների քանակով աշխարհում առաջինը ԱՄՆ֊ն Լ (1000 բնակչին՝ 1000 ավտոմեքենա)։ Արևմտյան Եվրոպայի երկրներում 
1000 բնակչին միջին հաշվով բաժին է ընկնում 650 ավտոմեքենա, Ռուսաստանում՝ 
350։Զարգացման բարձր տեմպեր անի նաև խողովակաշարային տրանսպորտը։ Դրանով է պայմանավորված համաշխարհային էներգետիկայի բուռն վերելքը։ Աշխարհում առավել երկար խողովակաշարեր կան Ռուսաստանում, Կանադայում և ԱՄՆ-ում։ Կառուցվել և կառուցվում են նաև ստորջրյա խողովակաշարեր (օրինակ՝ «Ալժիր-Ի տալիւս» ստորջրյա գազամուղը, Մեքսիկական ծոցի հատակով անցնող խողովակաշարը և այլն)։

Տրանսպորտի տեսակներից աշխատանքի միջազգային բաժանմանն ավելի է նպաստում ծովայինը (քարտեզ 9)։ Աշխարհի առևտրային նավատորմի 1/3-ը (ըստ տոննաժի) գրանցված է զարգացած երկրների դրոշի տակ, 1/3-ը նույնպես պատկանում է զարգացած երկրների նավատորմային ընկերություններին, սակայն լողում է զարգացող երկրների դրոշի տակ։ Նավատորմի 1/5-ից պակաս մասը զարգացող երկրներինն է, մնացածը՝ հետսո ցիալիստական և սոցիալիստական երկր– ներինը։Աշխարհի առևտրային նավատորմի առաջատարներ են Պահաման, Լիբերի– 
ան, Բահամյան և Սարշայյան կղզիները, 
Սինգապարը, հոնկոնզը, Հունաստանը, 
Չինաստանը, Կիպրոսը։ Կարևորագույն ծովային ուղիներն անցնում են Ատլան– տյան, Խաղաղ և Հնդկական օվկիանոսներով։ Վերջին տարիներին աճում են բեռնահոսքերը Խաղաղ օվկիանոսով (ճապո– նիայից, Չինաստանից և նոր արդյունաբերական երկրներից)։Ծովային փոխադրումների հիմնական բեռներն են նավթն ու նավթամթերքը, հանքաքարի տարբեր տեսակները, ածուխը, հացահատիկը և անտառանյութը։ Մեծ դեր ունեն Լա Սանշի, Ջիբրալթարի, Մո– զամբիկի, Մալակկայի, Հորմուզի և Բոս– ֆորի նեղուցները, ինչպես նաև Նուեզի, Պանամայի ու Քիլի նավարկելի ծովային ջրանցքները։

Ներքին ջրային տրանսպորտը (գետային և լճային) առավել զարգացւսծ է ԱՄՆ-ում, Չինաստանում, Ռուսաստանում, Գերմանիայում և Կանադայում։Զարգացած երկրներում ձևավորվել է օդային ուղիների խիտ ցանց։ Միջազգային օդային հաղորդակցությանը մասնակցում է ավելի քան 1000 օդւսնակւսկա– յան, մոտ 400-ը՝ Եվրոպայում։ Նյու Յորքի, Լոնդոնի, Փարիզի, Մոսկվայի և Տոկիոյի խոշորացողն ագլոմերացիաներից յուրաքանչյուրն ունի միջազգային մի քանի 
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Ժամանակակից զբոսանավ Սև ծովի ջբնբումօդանավակայան։ Աշխարհում ուղևորա֊ տար խոշորագույն օդանավակայաններից են Ատլանտան (ԱՄՆ), Բեյջինը (Պեկին),

Տիկագոն, Լոնդոնը, Տոկիոն, Փարիզը, 
Լոս Անջելեսը Դալըսսը (Ֆոըսւ-Ուերտ), 
Սայեի Ֆըանկֆուըսւը։

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1. Ինչով է բացատրվում տարբեր երկրներում ու տարածաշրջաններում տրանսպորտիառանձին տեսակների ու ձևերի հարաբերակցությանը։
2. Ինչպիսին է զարգացած երկրների տրանսպորտային համակարգի կառուցվածքը։ Բերեք օրինակներ։
3. Ինչ առանձնահատկություններ ունի զարգացող երկրների տրանսպորտային համակարգը։ Պատասխանը հիմնավորեք առանձին երկրների օրինակով։
4. Ինչ միտումներ ունի աշխարհի երկրների տրանսպորտային համակարգի ժամանակակից զարգացումը։
5. Ո՞րն է կոնտեյներային համակարգի էությունը։ Ինչ առավելություններ ունի։
6. Ցամաքային տրանսպորտի կառուցվածքում ինչ փոփոխություններ են կատարվում,ինչով է դա բացատրվում։
7. Ձեր կարծիքով ինչ առավելություններ և թերություններ ունեն երկաթուղային ու ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեսակները։
8. Ինչու ծովային տրանսպորտն առավել մեծ դեր ունի աշխատանքի միջազգային բաժանման գործում։
9. Ատլանտյան, Խաղաղ և Հնդկական օվկիանոսներում բեռնահոսքերի ինչ հիմնական ուղիներ կան։

§ 3. ՈՉ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԴԵՐԸ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՏՏնտեսության ոչ արտադրական ոլորտին պատկանում են այնպիսի ճյուղեր, որոնք կամ անմիջականորեն սպասարկում են բնակչությանը (սպասարկման ոլորտ), կամ ապահովում են հասարակության ընդհանուր գոյությունը (կառավարում, գիտություն, մշակույթ, կադրերի պատրաստում, 

հասարակական կարգի պահպանություն և այլն)։ Հասարակության զարգացմանը համընթաց ոչ արտադրական (սպասարկման) ոլորտի դերը բարձրանում է։ Զարգացման կարևորագույն գործոն են բառնում գիտությունը, որակյալ կադրերը, կրթական համակարգը։
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Ոչ արտադրական ոլորտի բաղադրիչներից է սպասարկումը կամ ծառայու
թյունների մատուցումը.Ծառայությունները բոլոր այն աշխատանքներն են, որոնք ուղղված են որոշակի անձի անհատական սպառողի (պատվիրատուի, հաճախորդի) պահանջմունքների բավարարմանը։ Ապրանքների և ծառայությունների մեծ մասը սպառողին հասնում է սպասարկման ոլորտի միջոցով։Ծառայությունների ոլորտն ընդգրկում է հետևյալ ճյուղերը՝ բնակարանային– 
կենցաղային տնտեսություն, մանրածախ 
առևտուր և հասարակական սնունդ, կեն
ցաղային սպասարկման ճյուղեր, վար– 
կւսֆինսւնսական սպասարկում, կապի 
ծատսյություննեը մշակութային սպա
սարկումներ, ռեկրեացիոն սպասարկում 
երեխաների դաստիարակության և կրթու
թյան հասարակական սպասարկում 
բնակչության բժշկական սպասարկում և 
տրանսպորտային սպասարկում Այս ճյուղերի ամբողջությունը կազմում է հասարակության սոցիալական ենթակաոուցվածքը։Սպասարկման ոլորտը Աս ունի տեղաբաշխման իր առանձնահատկությունները ն տարածքային կազմակերպումը։ Սպա
սարկման տարածքային կազմակերպու
մը հաստատությունների տեղաբաշխումն 
է, ղրանց միջև եղած կապերը և բնակչու
թյան տեղաշարժը՝ կապված ծառայու
թյունների հետ։Սպասարկման հաստատությունների տեղաբաշխումը պայմանավորված է տվյալ ծառայության պահանջարկով։ Գոյություն ունեն ամենօրյա, դրվագային և 
պարբերական ծառայություններ–. Ինչքան մեծ է պահանջարկի հաճախականությունը, այնքան ծառայություններ մատուցող հաստատությունները պետք է մոտիկ լինեն բնակչությանը։ Ընդ որում՝ պարտա դիր չէ մոտիկ լինել միայն բնակության վայրին։ Կարող է մոտ լինել նաև աշխա– 
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տանքի կամ բնակչության ամենօրյա տեղաշարժման վայրերին (հասարակական տրանսպորտի կանգառներին և այլն)։Դրվագային պահանջարկի ծառայությունների դեպքում բնակչությունը նախընտրում է սպասարկման որակը։ Օրինակ՝ բժշկի դիմելիս մարդը նախընտրում է որակյալ սպասարկումը կամ լավ մասնագետներ ունեցող բուժհիմնաըկությունը, եթե անգամ այն մեծ հեռավորության վրա է իր բնակավայրից։
Փոխադարձորեն կապված հաստա

տությունները որոնք գտնվում են միև
նույն տարածքում առաջացնում են սպա
սարկման տարածքային համակարգ։ Օրինակ՝ որևէ տարածքում առկա առողջապահական կամ կրթական հաստատությունների ամբողջությունը։

Այն բնակավայրը կամ քաղաքի շրջա
նը որը ծառայությունների սպառողներ 
է ներգրավում դրսից (այլ բնակավայ
րերից կամ շրջաններից), համարվում է 
սպասարկման կենտրոն։ Այսինքն սպասարկման կենտրոններն ունեն ոչ միայն տեղական նշանակություն։ Սովորաբար սպասարկման կենտրոնները երկրի, տարածաշրջանի կամ խոշոր քաղաքի մասշտաբով նույնպես ստեղծում են սպասարկման ծառայությունների աստիճանաձև ցանց։ Ընդ որում՝ տարբեր մեծության և տիպի բնակավայրերում ու շրջաններում ձևավորվում են սպասարկման ոլորտի տարբեր ցանցեր։ Խոշոր քաղաքներում առանձնանում են սպասարկման այն հաստատություններն ու ձեռնարկությունները, որոնք կան քաղաքի յուրաքանչյուր թաղամասում (մթերային խանութներ, դպրոց, մանկապարտեզ, վարսավիրանոց, կապի բաժանմունք և այլն)։ Ավելի խոշոր և հատուկ հաստատությունները ստեղծվում են թաղամասերի խմբի համար, մայրուղի ների վրա՝ տրանսպորտային հանգույցներում։ Քաղաք-կենտրոնը սովորաբար
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Սպասարկման բազմազան ոլորւոները ներկայացնող մասնագետներունենամ է ավելի բարձր կարգի և ավելի խոշոր հաստատություններ։ Ծառայությունների առանձնահատուկ կենտրոններ են անհրաժեշտ նաև երկաթուղային կայարանների ու նավահանգիստների, խոշոր քաղաքների հիմնական մուտքերի մոտ։ Հանգստի ու հիվանդանոցային համալիրների տեղաբաշխումը պահանջում է կանաչ գոտիների պարտադիր առկայություն։Գյուղական բնակավայրերում արդյունավետ է միջգյուղային սպասարկման կազմակերպումը, քանի ոլւ միայն 2-3 հազարից ոչ պակաս բնակչություն ունեցող գյուղերում է հնարավոր տեղում կազմակերպել ծառայությունների քիչ թե շատ ամբողջա կան համալիր։ Մնացած դեպքերում համեմատաբար խոշոր և տրանսպորտային առումով հարմար տեղաբաշխված որոշ բնակավայրեր իրենց վրա են վերցնում «տեղական կենտրոնի» գործառույթները։
հետարդյռւնւսբ երական փուլում համաշխարհային տնտեսության կառուցվածքում արագ թափով սկսեց զարգանալ ծա

ռայությունների պորտը, այսպես կոչված, երրորդային հատվածը։Ծառայությունների տնտեսության ստեղծումը մի գործընթաց է, որը բնորոշ է բոլոր երկրներին։ Նակայն տարբեր երկրներում այն իրականանում է ներքին նախադրյալների հասունացման չափով 

և ուղդակիոըեն կապված է տնտեսական զարգացման մակարդակի հետ։ Թ՜ույյ դարգացած երկրներում տնտեսական գործունեության հիմնական ուղղությունը ապրանքների արտադրությունն է։ Ինչքան բարձր են տնտեսության զարգացման մակարդակը և աշխատանքի արտադրողականությունը, այնքան տնտեսության կառուցվածքի և աշխատանքային գործու նեության մեջ էական է դառնում ծառայությունների դերը։Ծառայությունների ձևերը բազմազան են։ Դրանք կարող են լինել տարբեր բնույթի՝ արտադրական կամ անձնական պահանջմունքները բավարարող, ոչ որակավորված կամ շատ բարձր մասնագիտացում պահանջող։ Որոշ ծառայությունների մի մասը պահանջում են հսկայական կապիտալ ներդրումներ (օրինակ՝ օդւս– փոխադրումներր), և կան, ընդհակառակը, համեմատաբար մատչելի ծառայություններ (օրինակ՝ տաքսի ծառայությունը)։Ծառայությունները կաբելի է միավորել մի քանի խմբում (նկ. 15)։Տնտեսության մեջ ւսնընդհատ ի հայտ են գալիս ծառայությունների նոր ձևեր։ Աոանձին համարվող ծառայությունների ձևերը կարող են միավորվել մեկ խմբի մեջ։ Օրինակ զբոսաշըջային բիզնեսի ոլոր–
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Համւսցւսնցւպին սպասարկման ոլորտի զարգաց
ման շնորհիվ հնարավոր է դարձել առանց առևտրա
յին ն ֆինանսական հաստատություններ հաճախելու 
գնումների և այլ գործարքների իրականացումը։

տամ ծառայությունները միավորվում են մեկ խմբի մեջ։Ծառայությունների համաշխարհային առևտուրը համաշխարհային տնտեսության առավել արագ աճող ոլորտներից է։ Ծառայությունների արտահանման ընդհանուր ծավալը կազմում է համաշխարհային ապրանքների ու ծառայությունների արտահանման 1/4-ը։Ծառայությունները դարձել են ժամանակակից ՀՏ-ի խոշոր ենթահամակարգ, որի մեջ առանձնահատուկ դեր են կատարում օֆշորսցին գռսփները (զոնաները)։ Սրանց հիմնական տարբերությունը ազատ տնտեսական գոտիներից այն է, որ այստեգ գրանցված ընկերությունները և ֆիրմաները իրավունք չունեն իրականացնելու արտադրական գործունեություն, այլ պետք է զբաղվեն միայն ծառայություններով։ Օֆշորային գոտիևևրում գործունեության համար հատուկ արտոնությունները ձգում են առևտրամիջնորդային ֆիրմաներին, հոլդինգային և ֆինանսական տիպի ընկերություններին։Ծառայությունների առևտուրն ավելի արագ է աճում, քան ապրանքների արտաքին առևտուրը։ Առաջինի կրկնակի աճի համար պահանջվում է 7-8 տարի, իսկ 
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Նկ. 15. Ծառայությունների տեսակները և դրանց 
կիրառության ոլորւոները երկրորդի՝ ապրանքների առևտրի համար՝ մոտ 15 տարի։Ծառայությունների միջազգային շուկայում գերիշխում են զարգացած երկրները։ Ծառայությունների արտահանման մոտ 

70%-ը և ներմուծման 50%-ը բաժին են ընկնում այդերկրներին։ Իսկ համաշխարհային ծառայությունների արտահանման մոտ կեսը բաժին է ընկնում ԱՄՆ-ին, Մեծ Բրի– տանիային, Գերմանիային և Ֆրանսիային։ Զարգացող երկրներն ընդհանուր առմամբ ծառայությունների արտաքին առևտրում ունեն բացասական հաշվեկշիռ։ Սակայն մի քանիսը ծառայությունների խոշոր արտահանողներ են (օրինակ՝ Կորեայի Հանրապետությունը մասնագիտացած է ճար– տարագիտախորհբդատվական և շինարարական, Մեքսիկան՝ զբոսաշրջության ծառայությունների գծով, Սինգապուրը
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Ծովափնյա սրկրսերում զբոսաշրջության զարգացումը նպաստում է սպասարկման ոլորտի մեծացմանը և 
երկրի ՀՆԱ-ի աճին։բանկային խոշոր կենտրոն է 1ւ այլն)։ Անցումային տնտեսությամբ երկրներին բաժին է ընկնում ծառայությունների արտահանման 

4%-ը, ընդ որում՝ սրանք մեծ հնարավորու
թյուններ ունեն զբոսաշրջության, Հաբտա– րագիտախորհրդատվական, շինարարական և տրանսպորտային ծառայությունների զարգացման համար։

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1. Ւ՝նչ է տնտեսությունը, ինչ կառուցվածք ունի այն։
2. Ո՞րն է ոչ արտադրական ոլորտի դերը տնտեսության մեջ։ Ինչու է հասարակական կյանքում տեղի ունենում այդ ոլորտի դերի բարձրացում։
3. Ի՞նչ է ծառայությունների մատուցումը, ի՞նչ տեսակներ ունի այն։
4. Գծապատկերով ներկայացրիր ծառայությունների ոլորտի կառուցվածքը;
5. Բացատրեք «սպասարկման տարածքային կազմակերպում» և «սպասարկման տարածքային համակարգ» հասկացությունները։
6. Ձեր բնակավայրի (մարզի) օրինակով առանձնացրեք ամենօրյա, պարբերական և դրվագային ծառայություններ իրականացնող հաստատություններ։
7. Ինչպիսին է ծառայությունների ոլորտի դերը տարբեր տեսակի երկրներում։
8. Ծառայությունների միջազգային շուկայում ինչ դեր ունեն զարգացած, զարգացող ևանցումային տնտեսություն ունեցողերկրները։
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ԹԵՄ՜Ա 6

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ՀԱՐԱԲԵՐՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐ

§ 1. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Միջազգային տնտեսական հարաբե
րությունները համաշխարհային տնտե
սության մեջ աոանձին երկրների ազ
գային տնտեսությունների, միջազգային 
տնտեսական կազմակերպությունների ա 
ֆինանսական կենտրոնների միջև ձևա
վորված տնտեսական և այլ կապերի հա
մակարգն է. Երկրների միջև տնտեսական, քաղաքական ե մշակութային կապերի խորացումը կարևորագույն գործոն է ինչպես համաշխարհային տնտեսության, այնպես էլ առանձին երկրների տնտեսության առաջընթացի համար։ Ներկայումս նույնիսկ ամենազարգացած ու հզոր երկիրն ինքնուրույն չի կարող արդյուկավետորեն ապահովել ժամանակակից արդյունաբերության ու գյուղատնտեսության արտադրանքի ողջ տեսականին։ Մյուս կողմից՝ միջազգային տնտեսական հարաբերությունները կարևորագույն խթան են ազգային տնտեսությունների առաջընթացի և տնտեսական մասնագիտացման խորացման համար։Մ՜իջազգային տնտեսական հարաբերությունները հաճախ անվանում են համաշխարհային տնտեսության «արյունա
տար համակարգ»։ Դրանք անընդհատ բարդանում են, ձեռք բերում նոր ձևեր։ Ընդ որում՝ ոչ միայն տնտեսական օգուտ են բերում որոշակի երկրների, այլ նաև նպաստում են աշխարհում խաղաղության հաստատմանը։ Առանձին երկրների տնտեսությունները գնալով դառնում են ավելի «բաց», այսինքն՝ ներգրավվում են համաշ– 
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խարհային տնտեսության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների մեջ։ Սովորաբար որևէ երկրի տնտեսության ներգրավված™ թյունը միջազգային տնտեսական հարաբերություններում արտահայտվում է արտահանման մասնաբաժ– 
նով։ Արտահանման մւսսնաբաժինը բարձր է եվրոպական զարգացած փոքր երկրնե– րում (Բելգիա, Նիդերլանդներ) և Սինգա– պուրում։ Երկրների «բաց» տնտեսության ձևավորման համար մեծ դեր ունեն վերազ– գային ընկերությունները, որոնք աշխարհի տարբեր երկրներում ունեն արտադրական մասնաճյուղերի լայն ցանց։ Ներկայումս աշխարհում դրանք ավելի բան 200 հազար են։ Ապրանքաշրջանառությունը մայր ձեռնարկությունների ու մասնաճյուղերի միջև նշանակալից դեր է կատարում համաշխարհային առևտըում։ Ներկայումս միջազգային տնտեսական հարաբերություններում հիմնականը հյասիս-հարավ 
(կենտրոն– ծայրամաս) ուղղությունն է։ Ընդ որում՝ առաջատարը Հյուսիսն է։Գոյություն ունեն միջազգային տնտեսական հարաբերությունների տարբեր ձևեր։ Դրանցից են արտաքին առևտու
րը, գիտատեխնիկական համագործակ
ցությանը, վարկաֆինանսական հարա
բերությունները, փոխհատուցման գոր
ծարքները, միջազգային արտադրական 
համագործակցությունը, տնտեսական 
աղատ գոտինեըի ստեղծումը, բազմա
բնույթ ծառայոտյանների մատուցումը, 
միջազգային զբոսաշրջությունը\ւ այլն։

95 VՕՈ 178 15.02.2021, 10:58



Որօքօ\ հէէբտ։//օհօօ1<տ.եօոօօ.ոօէ/քաոք/\՚//€/

Միջազգային տնտեսական հակաբերությունների այս կամ այն ձևի կիրառելիությանը յուրաքանչյուր երկրի համար պայմանավորված է վերջինիս սոցիալ– տնւոեսական զարգացման մակարդակով, աշխատանքի միջազգային բաժանման մեջ տնտեսական մասնագիտացումով և այլ գործոններով։Արտաքին տնտեսական հարաբերությունների զարգացման համար շատ կարևոր է փողի փոխարկելիությունը՝ սեփական երկրի դրամը որոշակի փոխարժեքով այլ երկրի դրամի հետ փոխանակելու հնարավորությունը և հակառակը։Աշխարհի շատ երկրների համար միջազգային տնտեսական հարաբերությունների հիմնական ձև է արտաքին առևտու
րը, որն ի հայտ է եկել կապիտալիզմի ձևավորումից շատ առաջ, ծաղկում ապրել կապիտալիզմի ժամանակաշրջանում, հատկապես՝ մեքենայական արդյունաբերության փուլում։ Այժմ էլ արտաքին առևտուրը համարվում է երկրների միջև արտաքին տնտեսական հարաբերությունների առաջատար ձևերից մեկը։ ԳՏՀ ժամանակաշրջանում արտաքին առևտուրը նոր թափ է ստացել և աճում է բարձր տեմպերով։ԳՏՀ ազդեցությամբ միջազգային առևտրի ապրանքային կառուցվածքում նվազել է վառելիքի, հումքի և պարենամթերքի բաժինը, ավելացել պատրաստի արտադրանքի բաժինը (հատկապես՝ էլեկտրատեխնիկայի, էլեկտրոնիկայի և ավտոմեքենաների)։Վերջին երեք տասնամյակի ընթացքում տեղի է ունենում առևտրի համաշխարհայ– նացում։ Չինաստանը, Հարավային Կորեան, Թաիլանդը և Աինգապուբը 25-30 տարի առաջ համաշխարհային առևտրում փոքր դեր ունեին, այժմ դարձել են խոշոր արտահանողներ։ Չինաստանից արտահանվող արտադրանքի 80%-ը բաժին է ընկնում արդյունաբերական պատրաստի արտադրանքին։ Չինաստանին բաժին է ընկնում համաշխարհային արտահան

ման շուրջ 12%-ը։ Այդուհանդերձ, համաշխարհային առևտրում իշխում են բարձը զարգացած երկրներն ու տարածաշրջանները։ Միջազգային առևտրի ընդհանուր ծավալում առաջատար երկրներն են Չինաստանը (12%), ԱՄՆ-ը (8,4%), ԳԴՀ-ն 
(7,7%), ճապոնիան (3,8%), Նիդերլանդ– ները (3,5%), Ֆրանսիան (3,1%), Կորեայի Հանրապետությունը (3,0%) և Մեծ Բրիտանիան։ Ապրանքային մեծ հոսքեր կատարվում են հենց այս երկրների միջև։ Համաշխարհային առևտրում տարբեր տարածաշրջանների, երկրների միջև տեղի է ունենում սուր մրցակցություն, որն առանց բախումների չի լինում։ Ցածր աշխատավարձով երկրներից էժան արտադրանքի արտահանումը սպառնամ է զարգացած երկրներում մի շարք ճյուղերի գոյությանը։ ԱՄՆ-ում, Արևմտյան Եվրոպայի զարգացած երկրներում և ճապոնիայում աշխատանքային մեկ ժամի վարձատրությունը միջին հաշվով 20 դոլար է, իսկ մի շարք զարգացող երկրներում՝ 10 անգամ պակաս։ Գլխավոր արտահանողների միջև մրցակցությունը հաճախ հանգեցնում է 
«առևտրային պատերազմի» (օրինակ՝ ԱՄՆ-ի և ճապոնիայի միջև)։Համաշխարհային առևտուրը համակարգվում է Առևտրի համաշխարհային 
կազմակերպության կողմից, որին 2016 թ. դրությամբ անդամակցում է 164 երկիր (նստավայրը՝ ժնև)։ Հայաստանը ևս այս կազմակերպության անդամ է։Արտաքին տնտեսական կապերի զարգացման համար կարևոր նշանակություն ունի փսրկսւֆինանսական հարաբերու
թյունների ձևավորումը, որն արտահայտվում է կապիտալի արտահանման, փոխա
ռությունների և վարկերի ւորամադրման 
ձևով։ Կապիտալի արտահանման նպատակը որևէ երկրից կապիտալի տեղափոխումն է մեկ այլ երկիր՝ շահույթ ստանալու և քաղաքական նպատակներով։ Վարկեր և փոխառություններ տրամաղրում են հիմնականում ֆինանսական միջազգային
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Համաշխարհային ֆինանսական կենտրոն 
Նյու Տորքումհաստատությունները Արժույթի միջազ

գային հիմնադրամը (ԱՄՀ), Վերակա
ռուցման և զարգացման միջազգային 
բանկը, Վերակառուցման և զարգացման 
եվրոպական բանկը, ինչպես նաև պետական ու մասնավոր բանկեր։ Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունները խրախուսում են միջազգային համագործակցությունն արժութային քաղաքականության ոլորտում, նպաստում համաշխարհային առևտրի աճին, անհրաժեշտության դեպքում անդամ երկրներին տրամադրում են օգնություն՝ վարկերի տեսքով, խրախուսում զարգացող երկրների սոցի– ալ-տնտեսական առաջընթացը՝ զարգացման ծրագրերի ու նախագծերի երկարաժամկետ ֆինանսավորման ճանապարհով։Ներկայումս կապիտւպի արտահանման աշխարհագրությունր որոշվում է աշխարհում տնտեսական ուժերի հարաբերակցությամբ։ Այս ոլորտում տիրապետում են համաշխարհային խոշորագույն բանկերը, անդրազգային կորպորացիաներն ու համաշխարհային արժութային հաստատությունները։ Կապիտալի փոխադարձ արտահանումով ներկայումս առաջատար են Արևմուտքի զարգացած երկրները, որտեղ կապիտալը հիմնականում ներդրվում 
I. գիտատար ճյուղերում։ Հենց այս երկրնե 
96

բում էլ ձևավորվել են աշխարհի գլխակոր ֆինանսական կենտրոնները։ Ներկայումս աշխարհում կապիտալի խոշորագույն արտահանողներ են ԱՄՆ-ը, Մեծ Բրիտա– նիան, Ֆրանսիան, Չինաստանը, Գերմանիան և ճապոնիան, ընդ որում՝ ԱՄՆ-ը միաժամանակ նաև կապիտալի գլխավոր ներմուծող է։Կապիտալի արտահանման առաջին տարածաշրջանը Արևմտյան Եվրոպան է, որտեղ առանձնանում են Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Նիդեր– լանդները։ Վաղուց ի վեր բանկային երկ
րի համբավ ունի Շվեյցարիան, իսկ ներկայումս՝ նաև Լյուքս եմբուրգը; Այս տարածաշրջանի ֆինանսական կենտրոններից հայտնի են Լոնդոնը, Ֆրանկֆուրւոը և Ցյուրիխը։

Աշխարհի երկրորդ ֆինանսական տա
րածաշրջանը ԱՄՆ-ն է, որը ոսկու և արժույթի պահուստներով զգալիորեն զիջում է Եվրոպային, սակայն կապիտալի արտահանումով գրեթե հավասար է նրան։ 
ԱՄՆ-ի ֆինանսական «մայրաքաղա
քը» Նյու Յորբն է. Ամերիկյան կապիտալը ներդրվում է գրեթե ողջ աշխարհում։Ներկայումս ֆինանսական ներդրումների առաջատար դիրքեր է ձեռք բերել Չինաստանը, որը կապիտալ ներդրումնե
րի չափով երրորդն է աշխարհում։ Աշխարհի 10 խոշորագույն բանկերից 6-ը չինական են։

Ֆինանսական չորրորդ տարածա
շրջանը ճապոնիան է։Զարգացող երկըներից համաշխարհային ֆինանսական գործունեությանը մասնակցում են Ասիայի նոր արդյունաբերական ևնավթարդյունահանողերկրները։ Այս երկրների առանձին շրջաններ ու քաղաքներ (առաջին հերթին՝ Սինգապուըն ու Հոնկոնգը) և Պարսից ծոցի երկրների մի շարք մայրաքաղաքներ ևս դարձել են համաշխարհային նշանակության ֆինանսական կենտրոններ։
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ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՈ-ԱԶԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1. Ո՞րն է միջազգային տնտեսական հակաբերությունների դերը առանձին երկրների ու համաշխարհային տնտեսության համար։
2. Բացատրեք «Միջազգային տնտեսական հարաբերությունները համաշխարհային տնտեսության «արյունատար համակարգն են»» արտահայտության իմաստը։
3. Ինչ ցուցանիշով է արտահայտվում երկրի մասնակցությունը միջազգային տնտեսական կապերին։ Ո՞ր տիպի երկրներում է այդ ցուցանիշը ավելի բարձր։
4. Ո րն է վերազգային կորպորացիաների դերը միջազգային տնտեսական հարաբերություններում։
5. Համաշխարհային առևտրի ապրանքային կառուցվածքում վերջին տասնամյակներին ինչ փոփոխություն է կատարվել, ինչով է դա բացատրվում։
6. Ինչու են համաշխարհային առևտրում իշխում զարգացած երկրները։ Ինչ եք հասկանում՝ «առևտրային պատերազմ» ասելով։
7. Որոնք են վարկաֆինանսական հարաբերությունների ձևերը և ինչ դեր ունեն միջազգային տնտեսական հարաբերություններում։
8. Ինչպիսին է կապիտալի արտահանման ներկայիս աշխարհագրական պատկերը։
9. Ինչ գիտեք ՀՀ արտաքին առևտրի և վարկաֆինանսական հարաբերությունների մասին։

§ 2. ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ։ 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՅԼ ՁԵ4ԵՐԳՏՀ Ժամանակաշրջանում միջազգային տնտեսական հարաբերությունների կարևոր ձևերից է գիտատեխնիկական 

համագործակցությանը, որը նպաստում է տեխնիկական նորագույն նվաճումների ներդրմանը, բնական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործմանը և այլն։ Հիմնական դերը պատկանում է գիտատեխնիկական տեղեկույթի արտոնագրերի առևտրին ու փոխանակմանը, ինչպես նաև համատեղ նախագծերի ու մշակումների իրականացմանը։ Երկրների միջև գիտատեխնիկական համագործակցությունը ենթադրում է այդ բնագավառում տարվող աշխատանքների համակարգում, գիտահետազոտական և փորձարարական-նա– խագծային մշակումների ապահովում անհրաժեշտ սարքավորումներով, համագործակցություն գիտատեխնիկական տե– ղեկույթի ու մասնագետների պատրաստ

ման ոլորտներում, գիտնականների ու մասնագետների փոխանակում։Վերջին տասնամյակներին մի շարք երկրների միջև տնտեսական կապերի կարևոր ձև են դարձել փոխհատուցման 
գործարքները։ Փոխհատուցման գործարքի դեպքում արտասահմանյան ձեռնարկությունները որևէ երկրին տրամադրում են վարկեր, որոնց շնորհիվ ստեղծվում է արտադրական խոշոր միավոր։ Վերջինիս շահագործումից հետո վարկ վերցնող երկիրը սկսում է վարկը մարել պատրաստի արտադրանքի մատակարարմամբ։Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների շարժուն և արագ զարգացող ձևերից է միջազգային զբոսաշրջությունը։ Զբոսաշրջության արագ աճը պայմանավորված է տնտեսապես զարգացած երկր– ներում բնակչության կենսամակարդակի անընդհատ բարձրացումով, արձակուրդների տևողության աճով և թոշակային
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56%

Ասիա

■ Հյուսիսային Ամերիկա

■ Աֆբիկւս

Ո Ավսլորսղիա

■ Հարավային Ամերիկա

Եվրոպա

Նկ. 16, Միջազգային զբոսաշրջության աշխարհագրական բաշխումըապահովման բարձրացումով։ Աշխարհում աստիճանաբար ավելի շատ մարդիկ են ֆինանսական հնարավորություններ, ժամանակ և ցանկության ունենում ճանապարհորդելու համար։Բազմաթիվ երկրներում զբոսաշրջությունը մեծ դեր է խաղում ՀՆԱ-ի ձևավորման գործում։ Ստեղծում է լրացուցիչ աշխատատեղեր, ակտիվացնում երկրի արտաքին առևտրային հաշվեկշիռը։ Զբոսաշրջությունը նպաստում է տնտեսության առանցքային այնպիսի ճյուղերի զարգացմանը, ինչպիսիք են տրանսպորտը և կապը, շինարարությունը, գյուղատնտեսությունը, զանգվածային սպառման առարկաների արտադրությունը; Այլ կերպ ասած՝ զբոսաշրջությունն ինքնատիպ խթան է երկրի ու համաշխարհային տնտեսության զարգացման համար։Համաշխարհային զբոսաշրջային կազմակերպության տվյալներով՝ 2015 թ. զբոսաշրջիկների թիվն աշխարհում կազմել է մոտ 1,1 մլրդ։ Այղ թիվը տարեցտարի աճում է։Առանձնացնում են զբոսաշրջիկներ մատակարարող և ընդունող երկրներ։ Ավելի մեծ թվով զբոսաշրջիկներ ընդունում է Ֆրանսիան, ապա ԱՄ1 –ը, Իսպանիան, Չինաստանը, Իտալիան, Թուրքիան, Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան, Ռուսաստա նը, Թաիլւսնդը։ Զբոսաշրջիկներ մատա– 
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կարաըող երկրների շարքում առաջատար են Գերմանիան, ԱՄՆ-ը, Մեծ Բըիտանի֊ ան, Ռուսաստանը, Բելգիան, Գանիան։Միջազգային զբոսաշրջության աշխարհագրական բաշխվածոլթյունը որոշակի հաստատունություն ունի. Եվրոպային, Ամերիկային ն Արևելյան Ասիային բաժին է ընկնում այցելսւթյունների ու դրանցից ստացվող եկամուտների գրեթե 
90%-ը։Սակայն այդ «մեծ եռյակի» շրջանակներում համամասնությունն սկսել է փոփոխվել՝ Եվրոպայի դերը նվազում է, մյուսնե– րինը՝ աճում։ Այնուամենայնիվ, Եվրոպան դեռ աշխարհի զբոսաշրջային գլխավոր տարածաշրջանն է (նկ. 16՝)։Ամերիկյան տարածաշրջանում,ԱՄՆ-ից բացի, զբոսաշրջային խոշոր երկրներ են Մեքսիկան ու Կանադան։ Ընդ որում զբոսաշրջությունից ստացվող եկամտով աշխարհում առաջինը ԱՄՆ-ն է։ Արևելյան Ասիայում զբոսաշրջությունն արագ զարգանում է Չինաստանում։Ըստ նպատակի՝ համաշխարհային զբոսաշրջության մեջ առանձնացվում են 
առողջարարական-վերականգնողական, 
ճանաչողական, գործարար և գիտական 
զբոսաշրջության ձևերը։Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների համեմատաբար երի տասարդ ու արագ զարգացող ձևերից է
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ճանաչողական զբոսաշրջությունը լայն տարածումէ 
ստանամ նաև Հայաստանում

միջազգային արտադրական համագոր
ծակցությանը, որը կատարվում է տարբեր ձևերով Դրանք են արտադրական մասնագիտացումը, առանձին արտադրատեսակների համատեղ արտադրությունը (արտադրության համակցումը), արտադրական և ոչ արտադրական ձեռնարկությունների համատեղ ստեղծումն ու համագործակցությունը՝ տնտեսական խոշոր միավորների (էլեկտրակայաններ, մետաղաձուլական համալիրներ, տրանսպորտային մայրուղիներ ե այլն) կառուցման ձևով։ Արտադրական մասնագիտացումն ավելի լայն տարածում ունի ավտո– մեքենաշինության մեջ։ Արտադրության համակցման լավագույն օրինակ է ԳԴՀ-ի, Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Իսպանիայի, Բելգիայի և Նիղերլանդների կողմից աեբոբուսների համատեղ արտադրության կազմակերպումը։Վերջին տասնամյակներում աշխարհում լայն տարածում է ստանում տնտեսավարման նոր ձևի՝ ազատ տնտեսական 
դոսւիների ստեղծումը։ Ազատ տնտեսական գոտի ստեղծվում է այնպիսի տարածքում, որն ունի տնտեսաաշխարևագրական հարմար դիրք, ազատված է ներ

մուծվող ու արտահանվող ապրանքների մաբսատուրքերից կամ ունի մաքսային և հարկային արտոնյալ ռեժիմ։ Ազատ գոտու ստեղծմամբ ավելանում են ներմուծվող և արտահանվող ապրանքների, արտասահմանյան ներդրումների ծավալները, նյու թական, տեխնոլոգիական և աշխատանքային ռեսուրսների քանակը։ Աշխարհում արդեն շուրջ 3000 ազատ տնտեսական գոտի կա, զգալի մասը Արևմտյան Եվրոպայի զարգացած երկրներում է։ Այնտեղ է իրականացվում համաշխարհային ապրանքաշրջանառության 1/3-ը։Ազատ տնտեսական գոտիները կարող են ունենալ տարբեր կազմակերպչական ձևեր ու նպատակներ։ Կան առևտրային, տարանցիկ, արդյունաբերական, ապահովագրական և բանկային ծառայությունների ազատ տնտեսական, ինչպես նաև գիտատեխնիկական գոտիներ։ Տնտեսապես զարգացած կամ զարգացող որոշ երկրներում նախապատվությունը տրվում է այդ ձևերից որևէ մեկին։ Օրինակ՝ Մեծ Բրիտանիային բնորոշ են ձեռնարկատի– րական, Շվեյցար ի այ ին՝ ապահովագրական և բանկային, ԱՄՆ-ին և ճապոնի - ային՝ գիտատեխնիկակաև-ներղրումային ազատ տնտեսական գոտիները։Ազատ տնտեսական գոտիներ ամենաշատը ստեղծվել են Ասիայի զարգացող երկրներում։ Օրինակ՝ որոշ հետազոտող– ներ կարծում են, որ Սինգապուըն ու Հոն– կոնգն ամբողջությամբ կարելի է համարել ազատ տնտեսական գոտիներ։ Հարավարևելյան և Արևելյան Ասիայում գլխավոր ներդրողները ճապոնական ընկերություններն են։Աշխատողների թվաքանակովև ազատ տնտեսական գոտիների նշանակությամբ հաջորդ տարածաշրջանը Լատինական Ամերիկան է։ Խոշորացողն ազատ տնտեսական գոտիներ ստեղծվել են Մեքսիկայի ևԱՄՆ-ի սահմանում։Ազատ տնտեսական գոտիներ են ստեղծվել նաև Աֆրիկայի երկրներում՝
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Տրանսպորտային ծառայություններ մատուցող խոշոր նավահանգիստ Լոս ԱնջելեսումԵգիպտոսում, Աենեգալում, Լիբերիա– յում։ Իսկ Մավրիկիա կղզին, Սինգապուրի նման, համարում են սլետություն-ազատ տնտեսական գոտի։Տարգացող երկրների ազատ տնտեսական գուոիներում, բազմազանությամբ հանդերձ, առկա են մի շարք ընդհանուր գծեր, ունեն կղզիացած, պարփակված բնույթ, գրեթե ամբողջությամբ կողմնորոշ– ված են դեպի արտաքին շուկաները և թույլ են կապված ազգային տնտեսության հետ։ Գլխավորապես կողմնորոշված են դեպի աշխատատար ճյուղերը՝ էլեկտրոնիկան, էլեկտրատեխնիկան, կոշիկի, խաղալիքների, ժամացույցների, սպորտային հազ ուստի արտադրությունները։ Գերակշռում են հավաքման ձեռնարկությունները։Ազատ տնտեսական զոտիների ստեղծումը զարգացող ն անցումային տնտեսությամբ երկրներում նպաստում է գիտատեխնիկական առաջընթացի արագացմանը, գիտատար արտադրանքի ավելացմանը ն այդ ապրանքներով շուկայի հագեցմանը։Միջազգային տնտեսական կապերի մյուս կարևոր ձևերից է միջազգային 
տարբեր տեսակի ծառայությունների մա– 
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սրացումը։ Ներկայումս ծառայությունների մատուցմանը բաժին է ընկնում համաշխարհային առևտրի 1/3-ը։Ծառայությունների մատուցման հին ու հայտնի ձևերից են տրանսպորտային ծառայությունները, որոնք ներառում են նավահանգիստ մտնող արտասահմանյան նավերի սպասարկումը, ծովային նավերի վարձակալումը։ Այն երկրները, որոնք բեռնափոխադրումներ իրականացնելու համար իրենց նավատորմը տրամադրում են այլ երկրների, կոչվում են ծովային կառա
պաններ։ Այս տեսակետից առաջատար է Նորվեգիան, որի հազարից ավելի ծովային նավերը գրեթե ամբողջ տարին բեռնափոխադրումներ են կատարում տարբեր երկրների նավահանգիստների միջև։ Առաջատարների թվում են նաև Հունաստանը, Գերմանիան, Մեծ Ռրիտանիան, Շվեդիան, Ֆրանսիան, Նիդերլանդներր, Գանիան։Մեր օրերում կիրառվում է նաև ինքնաթիռների վարձակալումը։ Մեծ չափերի են հասնում շինարարական ծառայությունները։ Վերջին երեք տասնամյակների ընթացքում մեծ տարածում են գտել ապահովագրական, գովազդի, գիտական և 
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արտադրական սարքավորումների վարձակալման, ճարտարագիտական նախագծումների, գիտական տեղեկույթի մշակման, արբանյակային կապի օգտագործման և այլ միջազգային ծառայությունների մատուցման ձևերը։ Հատուկ ձև է դարձել արտադրական փորձի փոխանակումը։Պետությունների միջև բազմակողմանի համագործակցության կարևորագույն ձև ու օղակ են միջազգային կազմակեր
պությունները. Դրանք ձևավորվում են մասնակիցների փոխադարձ համաձայնությամբ։ Գործունեությունը կարգավորվում է համատեղ ընդունված իրավական ակտերով։Միջազգային տնտեսական հարա– բերոզժյունների և տնտեսության միջազգային մասնագիտացման ու փոխանակության խորացումը հանգեցրել են աասնձին երկրների ազգային տնտեսությունների սերտաճմանը։ Արդյունքում առաջացել է աշխատանքի աշխարհագրական բաժանման նոր, բարձրագույն ձևը՝ միջազգային 
անտեսական միասնացումը

Տնտեսական միասնացումը միատեսակ տնտեսական հարաբերություններով երկու կամ ավելի երկրների ազգային տնտեսությունների միավորումն է ւոևտե սական մեկ ընդհանուր համալիրի մեջ։ Տնտեսությունների միասնացմաև գործընթացն իրականացվում է առաջին հերթին միավորված երկրների տարածքներում տնտեսական արգելքների վերացումով։ Տնտեսական միասնացումը դրսևորվում է միջազգային միությունների ստեղծմամբ։ Դրանց շարքում հին ու գործող միավորում է Եվրամիությունը աշխարհի ամենախո շոր տնտեսական միավորումը։ Այդպիսի միություններ են նավթ արդյունահանող երկրների կազմակերպությունը (ՆԱԵԿ), Հարավարևելյան Ասիայի երկրների ընկերակցությունը և այլն։Միասնացմաև մի շարք կազմակերպությունների անդամակցում է նաև Հայաստանը, որն առավել ակտիվ մասնակցություն ունի ԱՊՀ և Սևծովյան երկրների տնտեսական համագործակցության աշխատանքներին։
ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1. Ի՞նչ է գիտատեխնիկական համագործակցությունը, որ երկրներում է ավելի զարգացած։
2. Որոնք են զբոսաշրջության արագ զարգացման նախադրյալները ժամանակակից աշխարհում։
3. Ինչու է զբոսաշրջությունն ինքնատիպ խթան առանձին երկրների ու համաշխարհային տնտեսության զարգացման համար։
4. Ինչպիսին է առանձին տարածաշրջանների ու երկրների ղերը միջազգային զբոսաշրջության մեջ։
5. Ի՞նչ ձևերով է արտահայտվում միջազգային արտադրական համագործակցությունըերկրների միջև։ Րերևք օրինակներ։
6. Ո՞րն է տնտեսական ազատ գոտիների նշանակությունը։ Ի՞նչ օրինակներ գիտեք։
7. Միջազգային տնտեսական կապերի որ տեսակներն են զարգացած ՀՀ-ում։
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ԹԵՄ՜Ա 7

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

§ 1. ԲՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈԻԹՅՈԻՆԸ, 
ԴՐԱ ԽԱԽՏՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ ԵՎ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ

Բնությանը մարդուն շրջւսպաաող, նրա գոյությունն ապահովող բնական տարրերի ու երևույթների ամբողջությունն է։ Մարդուն շրջապատում են ոչ միայն բնական, այլև իր ստեղծած աշխարհագրական օբյեկտները՝ գյուղերը, քաղաքները, մշակովի դաշտերը, ճանապարհները, ջրանցքները, էլեկտրահւսղորդման գծերը և այլն։ Այս ամենը միասին կազմում են աշ– 
խարհագրական միջավայրը՝ այն ընդնա նուր տունը, որտեղ բնակվում է մարդը։

Աշխարհագրական միջավայրը փո
խադարձաբար կապված կենդանի ու 
անկենդան բաղադրատարրերի բարդ ու 
ամբողջական համակարգ է, որի մի մասն 
է կազմում հասարակությունը։ հասարակությունը չի կարող գոյության ունենալ առանց այդ միջավայրի մյուս բաղադրիչների հետ մշտական փոխներգործության։ Մարդկանց անհրաժեշտ են օդ, ջուր, սնունդ, հումք (վառելիք, անտառանյութ, օգտակար հանածոներ և այլն)։Բնական միջավայրը՝ որպես բարդ ինքնավերականգնվող և ինքնակարգա֊ վորվող համակարգ, միլիոնավոր տարիների ընթացքում գոյատևում ու զարգանում է իր կանոններով ու օրենքներով։ Մարդու կողմից այս փաստի գիտակցումը կարողէ ապահովել միջավայրի պահպա նումն ու հետագա զարգացումը։Կենդանի օրգանիզմների ամեն համակեցություն ունի իր հատուկ բնակեցման միջավայրը, որի հետ կազմում է մի ւսմբող– 
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ջություն։ Այդ ամբողջությունը ձեզ հայտնի է էկոհամակարգ անունով։ Էկոհամակար– գի գլխավոր հատկանիշներն են ինքնա
կարգավորումը և ինքնավերականգնումը։ Բնական միջավայրի վրա մարդու ներգործության հետևանքով էկոհամակարգի հավասարակշռությունը, ինչպես նաև ինքնակարգավորումը խախտվում են։

Էկպոգիական կամ աշխարհագրա
կան հավասարակշռությունը էկոհամա
կարգի և, ընդհանրապես, շրջակա միջա
վայրի այն վիճակն է, երբ բաղադրիչների 
փոխազդեցությունը հավասարակշռված 
է, տեղի է ունենում համակարգի կայուն 
բնական զարգացում։Հավասարակշռությունը աշխարհահա– մակարգերի բնական վիճակն է, կարևոր հատկանիշներից մեկը։ Դա պահպանվում է նյութի բնական շրջապտույտի միջոցով; Երբ խախտվում է նյութի բնական շրջա
պտույտը, խախտվում է նաև էկոլոգիական հավասարակշռությունը, փոխվում է շրջապտույտի որակը։ Ներկայումս մարդու ազդեցությամբ նյութի շրջապտույտի վտանգավոր խախտում է առաջացել թե համամոլորակային, թե տարածաշր ջանային, թե տեղական մակարդակներով։հազարամյակներ շարունակ մարդը որպես կենսաբանական տեսակ, իր կեն սագործունեությամբ շրջակա միջավայրի վրա ազդում էր այնպես, ինչպես մյուս կենդանի օրգանիզմները։ Մարդը սկզբում ներդաշնակորեն կապված էր կենդանի ու 
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անկենդան համակարգերի հեւո։ Իրավիճակը կտրուկ փոխվեց մարդկային հասարակության ձևավորումից հետո։Հասարակության զարգացմանը զուգընթաց մեծանում Լ մարդու ներգործությունը բնական միջավայրի վրա։ Դա թողնում է երկու բացասական հետևանք։ Նախ բնական միջավայրից կորզվում և անջատվում են բնության տարրերը։ Աղքատանում է բնական միջավայրը, խախտվում է աշխարհահամակարգի հավասարակշռությունը։ Երկրորդ՝ բնությունից կորզված տարրերն ու երևույթները ամբողջությամբ չեն օգտագործվում ու սպառվում մարդու կողմից։ Դրանց մշակման ու վերամշակման ընթացքում գոյանում են թափոններ, որոնք աղտոտում են բնական միջավայրը՝ դարձյալ խախտելով համալիրի բնական հավասարակշռությունը։ Երկու դեպքում էլ ւսշխարհահամակարգեըի հերսում ու դրանց միջև տեղի է ունենում նյույժերի շրջապտույտի խախտում։Այժմ երկրագնդի շատ շրջաններում մարդու ազդեցությունը գերազանցում է բնական միջավայրի ինքնավերականգնման ու ինքնամաքրմւսն կարողությանը։ Կենսոլորտում և մարդոլոբտում խախտվում է բնական միջավայրի էկրղոգիական 
հավասարակշռությունը։Վրա է հասնում էկոլոգիական ճգնա
ժամը. խախտվում են նյութերի բնական 
շրջապտույտը, համակարգի կապերը, 
միջավայրը սկսում է քայքայվել, նախկին 
բնական լանդշաֆտներն իրենց տեղը զի
ջում են ավելի ցածր արդյունավետություն 
ունեցող մարդածին լանդշաֆտներին։ Անհետանում են բուսական ու կենդանական բազմաթիվ տեսակներ, մեծանում է մարդկանց հիվանդությունների թիվը։Բնական միջավայրի վրա մարդու ազդեցության ժամանակաշրջանը բաժանվում է չորս փողի.ա) հնացողն. սկսվել է Երկրի վրա մարդու ծագումից և ավարտվել 10 հազար տարի առաջ,

բ) հին. սկսվել է 10 հազար տարի առաջ և ավարտվել 3 հազար տարի առաջ,գ) նոր. սկսվել է 3 հազար տաբի առաջ և ավարտվել 200 տարի առաջ,դ) ժամանակակից կամ արդյունաբե
րական. սկսվել է 200 տարի առաջ և շարունակվում է մինչև այժմ։

հնագույն փողում մարդը սովորում է ստանալ կրակը, կառուցել փայտե կացարան, որս անել։ Դա որոշ չափով ազդում է բնական միջավայրի վրա։ Այդ փուլում մարդը շարունակում է ընդլայնել իր բնակության տարածքը, յուրացնել նոր շրջաններ։Հնագույն փուլի վերջում մարդու բացասական ազդեցությունը բնական միջավայրի վրա արդեն նկատելի է։ Որոշ կենդանատեսակների թիվը պակասում է, իսկ մի մասը (մամոնտ, բրդոտ ռնգեղջյուր, քարանձավային արջ)՝ վերանում։ Մարդն արդեն օգտագործում է անտառը, կաըս– տային քարանձավը։
հին փալը նշանավորվում է բնակչության թվաքանակի աճով, չորրորդական սառցադաշտերի հալքի հետևւսնըով ազատված նոր տարածքների յուրացմամբ։ Հավաքչությունն ու որսորդությունը չեն բավարարում աճող բնակչության պահանջները։ Աստիճանաբար սկսում է զարգանալ բուսաբուծությունը և անասնապահությունը։ Մարդու ազդեցությունը բնության վրա կտրուկ մեծանում է։ Նննդւսմթերքի արտադրության ավելացումը նպաստում է բնակչության թվաքանակի աճին։ Կտրուկ ավելանում է ընտանի կենդանիների քանակը։ Ընդարձակվում են ցանքատարածությունները. դա հաճախ տեղի է ունենում ոչնչացված անտառի հաշվին։Այս ամենը նպաստում է բնական լանդշաֆտների կազմալուծմանը հատկապես կիսաչորային շրջաններում։ Զարգանում է էքստենսիվ գյուղատնտեսությունը՝ նոր հողերի յուրացումով։ Տարածվում է ոռոգովի հողագործությունը։ Հայտնվում են մարդաստեղծ լանդշաֆտները։
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Բնությունը նման վերաբերմունք չի հանդուրժի. դա 
հղի է լուրջ հետևանքներովՀին վաղի երկրորդ կեսին առաջանում և զարգանում են քաղաքները, ստեղծվում են բուրգերը;

Նոր փողը, սկսվում է երկաթի հայտնա– բերմամբ։ Զարգանում է քաղաքակրթությունը, շատ արագ աճում բնակչությունը՝ փուլի վերջում անցնելով 1 մլրդ մարդուց։ Այս փուլում բնական շատ լանդշաֆտներ ոչնչացվում են, դրանց տեղում ստեղծվում են արհեստականները։ Համարյա ոչնչանում են Արևմտյան Եվրոպայի, Առաջավոր և Հարավարևելյան Ասիայի բնական լանդշաֆտները։ Փոխվում են հողերի ու ջրերի քիմիական կազմը, նյութերի շրջապտույտը։ Սկսվում է անապատաց– ման գործընթացը։Կարելի է ասել, որ հենց այս փուլում է ձևավորվում, այսպես կոչված, աշխարհագ
րական միջավայրը.՝ աշխարհագրական թաղանթի այն մասը, որը յուրացված էր մարդու կողմից և ընդգրկված արտադրու– 
104

թյան մեջ՝ դառնալովմարդկային հասարակության գոյության նյութական հիմքը։
ժամանակակից (արդյունաբերական) 

փողը մյուսներից տարբերվում է նրանով, որ բնության վրա մարդու ազդեցությունն ընթանում է չափազանց արագ։ Կտրուկ աճում է աշխարհի բնակչության թիվը։Այս փուլում վարելահողերի մակերեսները շատ չեն մեծանում, սակայն վատանում է հողի որակը, ուժեղանում՝ էրոզիան, հողմահարումը, զանգվածաբար հատվում է անտառը, որը հանգեցնում է հողի թուլացմանը, փոշու փոթորիկների առա ջացմանր։ Իջնում է ստորերկրյա ջրերի մակարդակը։ Չորանում են հսկայական տարածքներ, շատ տարածքներ էլ սկսում են ոռոգվել։ Կարգավորվում են շատ գետերի հոսքեր, ստեղծվում՝ ջրամբարներ, խոշոր ջրանցքներ։ Վերանում են բազմաթիվ կենդանատեսակներ՝ ոչ միայն որսի, այլև կյանքի էկոլոգիական պայմանների վատթարացման, օդի, ջրի աղտոտման հետևանքով։Մարդու ազդեցության պատճառով մեծ փոփոխություններ են առաջանում նյութերի կենսաքիմիական շրջանառության ոլորտում։ Արտադրվում և օգտագործվում են մեծ քանակությամբ արհեստական պարարտանյութեր ու քիմիական տարբեր նյութեր։ Քիմիական աղտոտումը մեծ չափեր է ընդունում՝ թափանցելով մթնոլորտ, ջրոլորտ, քարոլորտ ու կենսոլորտ։Կենսոլորտի համար աղետալի է դառնում աշխարհագրական թաղանթի ռադիոակտիվ աղտոտումը։ Համակարգչային արդյունաբերության զարգացումը մարդու գիտակցության մեջ հեղափոխություն է առաջացնում։Մարդ-բնություն հակասությունը խորանում է հատկապես այն ժամանակ, երբ մարդն սկսումէ բնությունից վերցնել առավելագույնը ե ցիտակցված կամ չգիտակցված ձևով խախտել բնական գործընթացների հավասարակշռված ընթացքը։
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ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ՜ՆԵՐ

1. Ինչ են «բնությունը», «բնական միջավայրը», «աշխարհագրական միջավայրը»։
2. Բնական միջավայրի վրա մարդու ազդեցության ինչ փուլեր են առանձնացվում։
3. Ինչ է նշանակում էկոլոգիական հավասարակշռություն։ Ի՞նչ պատճառով այն կարոդէ խախտվել։
4. Ինչ է էկոհամակարգը, որոնք են դրա երկու գլխակոր հատկանիշները։
5. Բնության մեջ որն է նյութի շրջապտույտի էությունը։ Ո՞ր դեպքում կարող է այն խախտվել։
6. Ի՞նչ է էկոլոգիական ճգնաժամը։

§ 2. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՄԱՐԴԱԾԻՆ ԱՂՏՈՏՈՒՄԸ։ 
ԱՂՏՈՏՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ, ՏԵՍԱԿՆԵՐԸՇրջակա միջավայրի աղտոտման պատճառը հիմնականում թափոններն են, որոնք մարդն արտադրական գործունեության, էներգիայի ստացման ու ամբողջ կենսագործունեության ընթացքում նետում է միջավայր։ Կենցաղային աղբը, արդյունաբերական ու գյուղատնտեսական արտադրության մնացորդները թափանցում են աշխարհագրական թաղանթի ոլորտների մեջ։ Վտանգավոր են նավթի արտահոսքը օվկիանոս, հողի, ջրի, ինչպես նան սննդի մեջ ներթափանցող ծանր մետաղներն ու թունավոր նյութերը, ատոմակայանների թափոնները։ Ավելի շատ աղբ է առաջանում խոշոր քաղաքներում։

Աղտոտումը բնական միջավայրի այն 
փոփոխությունն է, որը հանգեցնում է ւսշ– 
խարհահամակարգի էկոլոգիական հա
վասարակշռության խախտմանը և կեն
դանի օրգանիզմների ու մարդկանց գո
յության պայմանների վատթարացմանը։ Բնական միջավայրի աղտոտումը կարողէ լինել ինչպես բնածին, այնպես էլ մարդա
ծին (նկ. 17)։Բնական միջավայրի ներկայիս վատթարացման հիմնական և առավել վտանգավոր պատճառը մարդածին աղտո տումն է։Բնական միջավայրի մարդածին աղտոտման աղբյուրներն ու տեսակները 

բազմազան են։ Տարբերում են աղտոտման 
3 տեսակ ֆիզիկական, բիմիական ն կեն
սաբանական, թեն. դրանք հաճախ միասնական ձևով են հանդես գալիս։

Ֆիզիկական է այն աղտոտումը, որի հետևանքով փոփոխվում են միջավայրի ֆիզիկական ցուցանիշները՝ ջերմաստիճանը, խոնավությունը, լուսավորվածությունը, աղմուկը, ռադիոակտիվ ճառագայթումը, էլեկտրամագնիսականությունը, փոշոտվածությունը, կենցաղային թափոնների որակը և այլն։Ֆիզիկական ցուցանիշի փոփոխությունը հանգեցնում է էկոլոգիական հավասարակշռության խախտման։ Օրինակ՝ պինդ մարմինները ջերմաստիճանի փոփոխությունից տաքանալիս ընդարձակվում են, սառչելիս՝ սեղմվում։ Դրա հետևանքով տեղի է ունենում ապարների բեկորատում։
Քիմիական աղտոտման դեպքում տեղի է ունենում միջավայրի քիմիական հատկանիշների փոփոխություն։ Միջավայր են թափանցում այնպիսի բիմիական նյութեր, որոնք չեն «մարսվում» բնության կոդմից և մյուս նյութերի հետ քիմիական ռեակցիայի մեջ մտնելով՝ միջավայրը վտանգավոր ևն դարձնում կենդանի օրգանիզմների համար։ Այդպիսի նյութերից են, օրինակ, հեղուկ ածխաջրերը, սինթետիկ լվացբամի ջոցները, պլաստմասան, ծծմբի, ազոտի
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Նկ. 17. Բնական միջավայրի աղտոտման տեսակնե
րը ն արլտոտիյներըածանցյալները, ծանր մետաղները, ֆտորի միացությունները և այլն։

Կենսաբանական աղտոտման դեպքում բնական միջավայր են թափանցում ու բազմանում մաբդու համար ոչ ցանկալի կենդանի օրգանիզմներ։ Այդ օրգանիզմները կարող են մարդու առողջության համար ուղղակի վտանգ ներկայացնել և, ի վերջո, հանգեցնել բնական միջավայրի ընղհանուր վատթարացման։ Դրանդից են բակտերիաները, սնկերը, կապտականաչավուն ջրիմուռներն ու բազմաթիվ այլ օր– գանիզմներ։
106

Շրջակա միջավայրի նմանօրինակ աղտոտումը բազ– 
մայյիվ հիվանդությունների ու համաճարակների 

օջախ է։Անկասկած, շրջակա միջավայրի վիճակի վրա ավելի ուժեղ ու նկատելի ազդեցություն են թողնում արդյունաբերությունը և գյ ուղատ նտ եսությ ունը:Բնական միջավայրի մարդածին աղտոտման ամենատարածված աղբյուրներն են քիմիական ու մետաղաձուլական արդյունաբերությունը, վառելիքաէներգե– տիկան, ավտոմոբիլային տրանսպորտը, շինարարությունը, կենցաղային թափոնները։ Մետաղաձուլական կոմբինատները, ջերմաէլեկտրակայանները, քիմիական ձեռնարկությունները, ցեմենտի գործարանները Երկրի մակերևույթ և օդային ավազան են արտանետում մեծ քանակությամբ խարամ, մոխիր, փոշի, թունավոր գազեր, ջրային գոլորշիներ։Ջրային ավազաններն աղտոտող արդյունաբերության ճյուղերից են թղթի-բջջա– նյութի, մսակաթնային և նավթաըդյունա– հանոդ ուղղությունները։ Հողային ռեսուրսների վրա առավելապես ադդում են բոլոր արդյունահանող ճյուդերր, շինանյութերի արտադրությունը և այլն։ՄԱԿ-ի համընդհանուր էկոլոգիական համակարգի մոնիթորինգի (մշտադի– տարկման) տվյալներով՝ գետերի 10%-ը աղտոտված է հոսբաջրերով։ Դրա գլխավոր պատճառը արդյունաբերությունն ու գյուղատնտեսությունն են։ Եվրոպական գետերում նիտրատների պարունակությունը միջին հաշվով 45 անգամ բարձր է
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121,5 մաղ տ

Աֆրիկա
5,Տ ւկրդ ւո

Հարավային. Ամերիկա
14,3. մյրդ ւո

Առավել լայն տարածված աղտոտիլ նյութերի արտանետումներն ըստ մայրցամաքներիթույլատրեյի չափաքանակից։ Լայն տարածում ունի ջրերի վարակումը ֆոսֆատներով և պեստիցիդներով։Շրջակա միջավայրի աղտոտման գործում իրենց բաժինն ունեն հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունները։ Դրանք ոչ միայն ավերում են բնական համակեցությունները, այլև իրենց թափոններով ամբողջովին փոխում են բնական լանդշաֆտը։ Շատ են նաև ավտոմոբիլային տրանսպորտի ներքին այրման շարժիչների արտանետած գազերը, որոնք աղտոտում են օդային ավազանը։Բնական միջավայրի տարրերի ֆիզիկական ցուցանիշները նկատելի փոփոխության են ենթարկվում կառուցապատված տարածքների կողմից։ Շենքերը, ջրամբարները, էլեկտրակայանները և այլ շինություններ փոխում են շրջապատի միկրոկլիման, ջերմության ու խոնավության ռեժիմը, ազդում մակերեսային և նույնիսկ ստորերկրյա ջրերի վրա, ստեղծում նոր տիպի մարդածին լանդշաֆտներ։Այսպիսով՝ արդյունաբերության բոլոր ճյուղերի և գյուղատնտեսությունն այս կամ այն չափով շրջակա միջավայրի աղտո– տիչնեբ են։ Օրինակ՝ 1 տ թուջի (չուգունի) ձուլման ժամանակ մթնոլորտ են արտանետվում 4,5 կգ կոշտ մասնիկներ (փոշի), 
2,7 կդ ծծմբային գազ, 0,5 կգ մանգան, իսկ 
1 տ ալյումինի ստացման համար, կախված տեխնպոգիայից, ծախսվում է 38-47 կգ 

ֆտոր, որի համարյա 65%-ը արտադրական գործընթացի վերջում թափանցում է մթնոլորտ։ Քիմիական արդյունաբերությունն օդային ավազանը հագեցնում է թունավոր նյութերով՝ ածխածնի օքսիդ, ացետոն, ստիրոլ, ծծմբաջրածին, քլորային և ֆտորային միացություններ, ծծմբի եր– կօքսիդ և այլն։ Դրանդից շատերն ունեն 
թմրեցնող ևքաղցկեղածին ազդեցություն։Ի տարբերություն աղտոտման մյուս ձևերի՝ բնական միջավայրի ֆիզիկական աղտոտման հետևանքներն անզեն աչքով տեսանելի են ու հաղթահարելի։Բնական միջավայրն ավելի բարդ ու անմիջապես դժվար նկատելի փոփոխություններ է կրում քիմիական ու կենսաբանական աղտոտման ժամանակ։ Դրանց հետևանքների վերացումը բնապահպանական դժվարին խնդիր է։Բնական միջավայրն աղտոտող նյութերը բազմաթիվ են, իրենց բնույթով ու ծագ մամբ՝ շատ բազմազան։ Բազմազան է նաև դրանց բացասական ազդեցությունը մարդու և մյուս կենդանի օրգանիզմների վրա։Ըստ բնական միջավայրի վրա ունեցած ազդեցության՝ աղտոտող նյութերը բաժանվում են երկու խմբի՝ ֆիզիկական և 
քիմիական (նկ. 18)։Աղտոտող նյութերը բնական միջավայր են թափանցում գազային, հեղուկ և պինդ վիճակներում։
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Նկ. 18. Բնական միջավայրն աղտոտող նյութերի 
տեսակներըՄթնոլորտն աղտոտող նյութերի շարքում գլխավորը գազային վիճակում գտնվող նյութերն են, իսկ ջրերն ու հողերն աղտոտվում են հեղուկ և պինդ նյութերով;Վերջին տասնամյակներին բնության պահպանության սոցիալական խնդիրներն աստիճանաբար դառնում են առաջնային։ Դա խթանում է բնական միջավայրի պահպանության համար առավել արդյունավետ միջոցների որոնումը, նոր 

տեխնոլոգիաների մշակումը, արդյունաբերության և գյուղատնտեսության վերակողմնորոշում՛ը դեպի քիչ թափոններով արտադրական շղթաներ։Չնայած բնապահպանության համար արվողծախսերի շնորհիվ առանձին թունավոր բաղադրամասերի արտանետումները նվազել են 20-25%-ով, աշխարհում դրանց ընդհանուր ծավալը դեռևս շատ մեծ է։Մարդու ոչ խելամիտ գործունեության հետևանքով վերացել են շատ բուսական ու կենդանական տեսակներ։ Անտառները տարեկան միջին հաշվով կրճատվում են 
20-25 մլն հա-ով, սպառվում են օգտակար հանածոները։Այսօր մարդը ձգտում է ուղղելու բնության հանդեպ գործած իր սխալները։ Աշխատանքներ են տարվում՝ պահպանելու անհետացման վտանգի տակ գտնվող բույսերն ու կենդանիները՝ ստեղծելով արգելոցներ, արգելավայրեր, ազգային պարկեր։ Ներկայումս ամբողջ աշխարհում առաջացել են բնական միջավայրի պահպանման հիմնախնդիրներ։ Անհրաժեշտ է խելացի կերպով ներգործել շրջապատող միջավայրի վրա, չխախտել կենսաբանական շրջապտույտը, պահպանել շրջապա– տող միջավայրի էկոլոգիական հավասարակշռությունը։ Միայն դրա շնորհիվ հնարավոր կլինի պահպանել ու հարստացնել մեր մոլորակի օրգանական աշխարհը, կանխել էկոլոգիական աղետը։

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1. Ո՞րն է շրջակա միջավայրի աղտոտման պատճառը։
2. Ձեր բնակավայրում կամ մարզում բնական միջավայրն աղտոտող ինչ աղբյուրներ գիտեք։
3. Բերեք բնական միջավայրի ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական աղտոտման օրինակներ։
4. Արդյունաբերության հատկապես հր ճյուղերն են բնական միջավայրն ավելի շատ աղտոտում և ինչ նյութերով։
5. Շրջակա միջավայրի աղտոտման գործում ի՞նչ դեր ունեն գյուղատնտեսությունը և տրանսպորտը։ Բերեք օրինակներ ՀՀ-ից։
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§ 3. ԸՆԴԵՐՔԻ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ 
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄՆ ՈՒ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸՄարդու կողմից օգտագործվող ռեսուրսների շարքում հատուկ տեղ են գրավում ընդերքի, (կամ հանքային) ռեսուրսները։ Դրանք հիմնականում գտնվում են քարոլորտի տարբեր խորություններում և հանդիպում են պինդ, հեղուկ կամ գազային վիճակներում։Քարոլորտի ռեսուրսների մասին պատկերացում կազմելու համար անհրաժեշտ է վերհիշել երկրագնդի ներքին կառուցվածքը։ երկրի կենտրոնում միջուկն է։ Միջու

կի շրջապատող շերտը միջնապաստսնն է, նրանից վեր տարածվում է երկրակեղևը։ երկրակեղևի ու միջնապատյանի վերին մասերը միասին կազմում են քարոլորտը։ Քարոլորտի ամենակարծր ու ամենապինդ շերտը երկրակեղևն է, որի վրա են տարածվում լեռներն ու հարթավայրերը, հոդային ծածկույթը, բույսերն ու կենդանիները, դյուրերն ու քաղաքները։ Այղ կարծր շերտի ընդերքում են ամփոփվում մարդկությանը շատ անհրաժեշտ օգտակար հանածոները։Մարդկությանը դեռ քիչ րւսն է հայտնի երկրակեղևի խոր շերտերի մասին։ Դրա համար հորաւոանցքևր են փորում և հանված ապարանմուշներով որոշում շերտերի կառուցվածքը, նրանցում պարունակվող նյութերի տեսակները, պարզում են տնտեսության համար անհրաժեշտ հանքատեսակների պաշարները, որակը, դրանց արդյունահանման պայմանները։Այժմ մարդու կողմից օգտագործվող հանքային ռեսուրսների կամ օգտակար հանածոների տեսականին հասնում է 250-ի և շարունակում է աճել նորերի հայտնադործման հաշվին։Ինչպես գիտեք, ըստ կազմի և օգտագործման բնագավառների՝ առանձնացնում են հանքային ռեսուրսների 3 խումբ 
փսոեյիբային, մետաղային և ոչմետա– 
ղայիե։

Սկզբնական շրջանում մարդիկ օգտագործել են քարը, օբսիդիանը, կերակրի աղը, հետո՝ պղինձը, ոսկին, ավելի ուշ՝ երկաթը։ Արդյունաբերական զարգացման ժամանակաշրջանում կիրառության ոլորտ մտան ածուխը, նավթը և գազը։ 
XIX–XX դդ. լայն կիրառություն ստացան բոքսիտները, մանգանը, քրոմը, նիկելը, վոլֆրամը, մոլիբդենը, ուրանը։ Այսօր օգտակար հանածոների համաշխարհային սպառումն անշեղորեն աճում է տարեկան 
6-7%-ով։Մեր օրերում բնակչության մեկ շնչի հաշվով երկրի ընդերքից տարեկան հանվում են մոտ 30 տ զանազան հումք, վառելիք, շինանյութեր։ Դա կազմում է ավելի բան 195 մլրդտ։երկրակեղևում վառելիքային օգտակար հանածոները տեղաբաշխված են խիստ անհավասարաչափ։ Նավթի հիմնական պաշարները կենտրոնացված են հին պլատֆորմների և ղրանց ներքին ու եզրային ճկվածքներում։ Նավթն ու գազը իրար ուղեկցող օգտակար հանածոներ են։ Դրանք ամենուրեք հանդես են գալիս նույն ավազաններում։ Աշխարհում հայտնաբերված 50 հսկա հանքավայրերի նավթի պաշարները տատանվում են ՏՕՕմլն-ից մինչև 1 մլրդ տոննայի սահմաններում, իսկ գազի 20 խոշոր հանքավայրերի ծավալները՝ ավելի քան 1 տրլն մ3 են։ Նավթագազաբեր ավազանների թիվն աշխարհում հասնում է 35 հազարի։ Առավել խոշոր են Արևմտասիբիրականը, Պարսից ծոցինը, Վոլգա-Սւրալյանը, Մեքսիկական ծոցինը, հյուսիսային ծովինը։ Նավթի հետախուզված պաշարները XX դարի 80-ական թվա կաններիև կազմում էին 80 մլրդ տ, այսօր՝ 
189 մլրդ տ, իսկ գազինը՝ համապատասխանաբար 35 և 187 տրլն մ3։ Եթե պահպանվեն նավթի և գազի արդյունահանման
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Ակնհայտ է, որ ընդերքի մասնակցությունն աշխարհագրական թաղանթում տեղի ունեցող նյութի շրջանառությանը շատ ավելի թույլ է, քան մյուս ոլոըտների– նը։ Դրա համար էլ ընդերքի և օգտակար հանածոների համար գլխավորը ոչ թե դրանց միջավայրւսստեղծ ու էկոլոգիական, այլռեսուրսային նշանակությունն է։Ընդերքի ռեսուրսների կարևոր առանձնահատկություններից է սպառվող բնույ
թը։ Ի տարբերություն կենսոլորտի մյուս ռեսուրսների՝ ընդերքի ռեսուրսները զուրկ են ինքնավերականգնման ու ինքնա– մաբրման հատկություններից։Ընդերքի ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը նշանակում է հավասարապես շահագոըծել և աղքատ, և հարուստ հանքավայրերը։ Քանի որ հանքավայրերում շատ են ուղեկցիդ տարրերը, ընդերքի ռեսուրսները պետք է դիտել որպես համալիր համք և կորզեյ բոլոր օգտակար տարրերը։ Ընդերքի ռեսուրսների պահպանությունը չի ենթադրում, թե պետք է հրաժարվել դրանց շահագործումից։ Դա կնշանակեր հետ պտտել պատմության

Նկ. 19. Աշխարհի ամենահզօր ածխային կուտակաւն 
ներն ըստ մայրցամաքներիներկայիս տեմպերը, դրանք մարդկությանը կրավարարեն 40-60 տարի։ Սա միջին ցուցանիշն է, որը տարածաշր ջանայ ին առումով մեծ տարբերություն ունի։ Արևմուտքի զարգացած երկրներին իրավարարի 8-10 տարի, զարգացող երկրներին՝ 

75 տարի, իսկ Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներին՝ 120-200 տարի։Շատ ավելի մեծ տարածում ունի ածուխը։ Այն հայտնաբերվել է աշխարհի մոտ 80 երկրում։ Հայտնի են 3,8 հազար ածխային ավազաններ ու հանքավայրեր։ Դրանք զրււպեցնումեն ցամաքի տարածքի 15%-ը և հիմնականում կենտրոնացված են Ասիա, Հյուսիսային Ամերիկա, Եվրոպա և Աֆրի– կա աշխարհամասերում (նկ. 19)։ Աշխարհի ածխային խոշորագույն ավազաններն են Տունգուսկայի, Կազնեցկի, Դուրի, Ապա լաչնեըի, Պեչորայի, Թայմիրի, Արևմտյան (ԱՄՆ), Դոնեցի ավազանները։Ածխային ռեսուրսների 52%-ը բաժին է ընկնում քարածխին, 48%-ը գորշ ածխին։Ածխահանքերով առավել հարուստ երկրներն են ԱՄՆ-ը, Հնդկաստանը, Չինաստանը, ՀԱՀ-ը և Ռուսաստանը։ Այսօր էներգետիկ ռեսուրսների մեջակւոիվդերա կատարում ունի ուրանը, որի հետախուզված պաշարները կացնում են 10,405 մլն տ։ Ուրանի հետախուզված պաշարների մեծ մասը Ռուսաստանում է (աղ. 17)։Անսպառ էներգետիկ ռեսուրս կարող է դառնալ եըկրւսջեըմային էներգիան։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ երկրակեղևում 10 կմ խորության վրա դրա

հզորությունը հազար անգամ գերազանցում է երկրակեղևի ավանդական վւսռելի– քաէներզետիկ ռեսուրսների պաշաղներին։ԱՍ երիկա

Եվրոպա

Աֆրիկա

Ավստրալիա և 
Անտարկտիդա

2Ց% 54%
Աղյուսակ 17

Ուրանի հետախուզված պաշարներն ըստ 
երկրների՝ Ատոմային էներգիայի միջազ
գային գործակալության գնահատմամբ

Երկիր Պաշարներ

1 Ռուսաստան 8,5 մլն տ

2 Ավստրալիա 560 հազ տ

3 ՀԱՀ 360 հազ. տ

4 Նիգերիա 200 հազ. տ

5 Բրազիլիա 265 հազ. տ

6 Կանադա 255 հազ. տ

7 ԱՄՆ 155 հազ. տ

8 Նամիբիա 100 հազ. տ

9 Հայաստան 70 հազ. տ
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Քւսրածխի տեղափ՛ոխումը հանքավայրիցանիվը, զրկվել ժամանակակից քաղաքակրթության բարիքներից։Ս՜եր ժամանակներում արագ շահագործվում ու սպառվում են հանքային ռեսուրսների ավելի մատչելի հանքավայրերը։ Օրինակ՝ երկաթաքարի երբեմնի խո– շորագույն՝ Լոթարինգիայի, Ուրալի և ամերիկյան Մեծ լճերի շրջանի որոշ հանքավայրերի պաշարներն աղքատացել են։ Պակասել են նան պղնձի պաշարները Զամբիայում ն Քաիըում։ Իսկ խաղաղօվկիանոսյան Նաուրու պետությունը, որը հռչակված էր ֆոսֆորիտների հսկայածավալ պաշարներով, գրեթե զրկվել է ղը անցից։Միաժամանակ, Երկրի ընդերքից տարեկան արդյունահանվող հանքանյութերից միջին հաշվով 20%-ն է օգտագործվում արտադրության մեջ։ Միլիարդավոր տոննաներով հանքանյութեր կուտակվել են փլվածքներում։ Այդ տեխնոլոգիական «գերեզմանոցներում» կուտակվում են նաև էլեկտրակայանների միլիարդավոր տոննաներով մոխիրը և մետաղաձուլական գործարանների խարամը։ Կրկնակի շահագործման միջոցով դրանցից կարելի 

է ստանալ մի շարք մետաղներ, քիմիական արտադրանք, շինարարական նյութեր՝ աղյուս, ցեմենտ, կրաքար և այլն։Հանքային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը պահանջում է դրանց 
համալիր յուրացում, այսինքն բնությու նից վերցված յուրաքանչյուր գրամ հումքը պետք է ծառայի նպատակին։Շատ գիտնականների կարծիքով՝ եկել է հումքի կրկնակի օգտագործման դարաշրջանը, երբ տնտեսության մեջ գլխավոր հումք են դառնում թափոնները, իսկ բնական պաշարները մնում են պահուս տային։Արևմտյան Եվրոպայի երկրները, ԱՄՆ ը և ճապոնիան լայնորեն կիրառում են արդյունաբերական թափոնների օգտագործումը (ուտիլացում), որի շնորհիվ խնայում են ոչ միայն հսկայական քանակությամբ հանքային հումք, այլև էներգիա։ Անթափոն է համարվում այն տեխնոլոգիան, որն ապահովում է հումքի և էներգիայի առավել արդյունավետ ու համալիր օգտագործում «հումքային ռեսուրսներ-ար– տադրությ ո ւն-սպառում֊ երկրորդային հումքային ռեսուրսներ» շղթայում։ Ներկայումս 100%-անոց անթափոն արտադրության հասնելը գործնականում անիրական է։ Այղ պատճառով էլ 90-98%-ը համարվում է անթափոն արտադրություն, իսկ 75-90%-ը՝ քիչթափոնային։Ամեն սերունդ պետք է հիշի, որ իրավունք չունի բնական ռեսուրսի որևէ տեսակ ամբողջությամբ սպառելու։ Պարտավոր է դրանց մի մասը փոխանցել գալիք սերունդներին։ Բայց եթե շարունակենք ներկա տեմպերով դատարկել Երկրի ընդերքը, ապա մի քանի տասնամյակ հետո կսպառվեն նավթի, բնական գազի, թանկարժեք մետաղների պաշարները։ Ո՞րն է ելքը։ Մարդկությունը պետք է կտրուկ շրջադարձ կատարի դեպի ընդերքից կորզվող ռեսուրսների, և, ընդհանրապես, բնական ռեսուրսների խնայողաբար օգտագործումը։ Մարդկությունն այսօր որո– 
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հում է դրանց փոխարինիչներ։ Էներգիայի գծով դրանք ոչ ավանդական աղբյուրներն են՝ արևը, քամին, ծովային հոսանքները, ծովային ալեբախումները, մակընթացու
թյունն ու տեղատվությունը, ընդերքի ջերմությանը։ Մյուսների հարցում օգտակար ղեր կարող է կատարել զարգացած քիմիական արդյունաբերությունը։

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1. Ինչ դեր ունի քաըպորւոը աշխարհագրական թաղանթի համար։
2. Ինչպես է փոխվել երկրակեղևից արդյունահանվող ռեսուրսների օգտագործումը մարդու կողմից։
3. Ո՞րն էքարոլորտի ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման խնդրի էությունը։
4. Ի՞նչ է նշանակում հանքային ռեսուրսների համալիր յուրացում։
5. Ո՞րն է հումքի կրկնակի օգտագործման էությունը և նշանակությունը։

§ 4. ՀՈՂԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸԵրկրագնդի հողային ծածկույթը և հողային ռեսուրսները կենդանի բնության հիմքը և մարդու կողմից պարենամթերքի ու գյուղատնտեսական հումքի արտադրության բազան են։Մարդկության կողմից օգտագործվող ռեսուրսների շարքում հողն ունի բացառիկ նշանակություն։ Այն համարվում է մարդկության ամենագլխավոր ռեսուրսը։ Իզուր չէ ասված. «Աշխատանքը հարստության հայրն է, իսկ հողը՝ մայրը»։ Հողը կենդանի օրգանիզմների և անօրգանական բնության միջև կապող օղակ է։ Հողը, բույսերը, կենդանիները, մանրէները միասին կազմում են բարդ համակարգ, որը կյանքի անհրաժեշտ պայմանն է, գյուղատնտեսության և անտառների վերարտադրության գլխավոր արտադրամիջոցը։Երկրագնդի հողային շերտն առաջացել է հազարամյակների ընթացքում։ Իսկ հողի քայքայումը մարդու անփույթ վերաբերմունքի հետևանքովկարողէ տեղի ունենալ ընդամենը մի քանի տարվա ընթացքում։ Շատ հաճախ այդ քայքայումը դառնում է անշրջելի կամ դժվարուղղելի։ Հողերի վատթարացումը հանգեցնում է բնական միջավայրի որակի անկման։ Դանդաղում է պարենամթերքի արտադրությունը, որի 

հետևանքով ավելի է սրվում պարենամթերքի համաշխարհային հիմնախնդիրը։Արդեն գիտեք, որ հողային ռեսուրսները պատկանում են չվերականգնվող կամ չափազանց դանդաղ վերականգնվող ռեսուրսների շարքին; ճիշտ օգտագործելու դեպքում հողը ոչ միայն չի սպառվում, այլև ընդհակառակը հետզհետե բարելավվում է, դառնում ավելի բերքատու։Հազարամյակների ընթացքում մարդն անընդհատ ընդարձակել է մշակելի հողատարածքների մակերեսը։ Միաժամանակ բարձրացել է հողօգտագործման արդյունավետությունը։ Երկրագնդի բնակչության թվի ավելացման պատճառով հողօգտագործման ինտենսիվն էքստենսիվ ուր^իՆե– ըի զուգակցմանը նորանոր հողատարածքներ են ընդգրկվել գյուղատնտեսության մեջ, բարձրացել է հողերի բերրիությունը։ Մի կողմից՝ կատարվել է մշակելի հողերի ու բնակելի տարածքների ընդարձակում, մյուս կողմից՝ վերջին հարյուրամյակում տեղի է ունենում հողերի աղքատացում և վատթարացում։Միայն էրոզիայի (ողողամաշման) հետևանքով տարեկան գյուղատնտեսական շրջանառությունից դուրս է մնում 
6-7 մլն հա հողատարածք։ Եվս 1,5 մլն հա
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Հողի աևսւպատացումհող դուրս է մնում աղակալման և ճահճացման հետևանքով։ Քաղաքային ագլոմերացիաների աճը, արդյանարերական ն տ ր անսպո ր տայ ի ն հ ս կ ա յ ա ծավալ կառույց– ներր ես խլում են զգալի գյուղատնտեսական հողատարածքներ։Էրոզիայի հետևանքով քշվում-տար– վում է հողի վերին՝ հումուսով հարուստ շերտը։ Ապարները մերկանում են։ Հողը կորցնում է բերրիությունը և դառնում գյուղատնտեսության համար ոչ պիտանի։ Գիտնականները պարզել են, որ նոր հողագոյացման գործընթացն ավելի դանդաղ է տեղի ունենում, բան մշակելի հողերի վատթարացումը։ Վնասված հողերը շատ դանդաղ են վերականգնվում։ Բնական պայմաններում դրա համար կպահանջվի 100 տարուց ավելի;Հողօգտագործման բնույթից և գյուղատնտեսության զարգացման մակարդակից կախված երկրագնդի տարբեր շրջաններում էրոզիայի պատճառները տարբեր են։ Դրանց թվում մեծ դեր ունեն 
անտառային տարածքների, կրճատումը և 
արոտավայրերի գերարածեցումը։Գյուղատնտեսական նշանակության հսկայական հողատարածքներ դուրս են մնում շրջանառությունից աղակալման հետևանքով։ Այս խնդիրն ավելի սույւ է երկրագնդի շոգ շրջաններում։ Իսկ զար–
8 Աշխարհագրություն -11

Չորացած այգի գացած արդյունաբերական շրջաններում հողերի վատթարացմանը նպաստում է /ա– 
ղերի քիմիական աղտոտումը։Բարեխառն գոտու հողերի համեմատությամբ ւսվեյի հյուծված են արևադարձային շրջանների հողերը (կառուցվածքի ու անձրևների տեղատարափ բնույթի պատճառով)։ Իսկ չորային շրջաններում գյուղատնտեսությանը ն հողերին մեծ վնաս են հասցնում նաև փոշու մրրիկները, որոնք երկինք են բարձրացնում փոշու ամպեր, ավազ ու հող։ Հաճախ քամին հանում է հողի 15-20 սմ-անոց շերտը և տեղափոխում հսկայական հեռավորության վրա։Ներկայումս, ցավոք, մարդու ոչ խելամիտ գործունեության հետևանքով աշխարհում պակասում է հողերի բերրիությունը, և ընդարձակ հողատարածքներ դուրս են մնում գյուղատնտեսական օգտագործումից։Հողային ռեսուրսների կորստի տագնապեցնող ցուցանիշներից մեկը անա պատային տարածքների աճն է։ Առաջ են շարժվում Սահարայի ավազները, մեծանում են Հարավարևմտյան Ասիայի, Հյուսիսային և Հարավային Ամերիկայի անապատները։ Ընդ որում՝ անապատները «հարձակվում են» տափաստանների, տափաստանները սավանաների, սավանա– ներր՝ անտառների վրա։ Անապատների
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Այգիների արհեստական ոռոգումաճի հիմնական պատճառը գյուղատնտեսական հողատարածքների գերբեռնվածությունն է մշակաբույսերով, հողերի ոչ ճիշտ մշակումը, անտառների հատումը և արոտների գերարածեցումը։ Ներկայումս աշխարհում մարդածին անապատները կազմում են ավելի քան 9 մլն կմ2 կամ գրեթե հավասար են ԱՄՆ-ի տարածքին։ Անապատացման վտանգը Ապառնում է ցամաքի ևս 19%-ին։Մշակելի հողերի վատթարացում տեղի է ունենում ոչ միայն անապատացման հետն անբով, այլ նան բնակավայրերի ընդարձակմամբ ն արդյունաբերության գար֊ գացմամբ։Բնակավայրերը, արդյունաբերական ձեռնարկությունները, էլեկտր ահսպորդ– ման գծերն ու խողովակաշսյրերը նեղացնում են վարերս հողերի մակերեսը։ Վարելահողերն իրենց հերթին «հարձակվում են» անտառների ե արոտավայրերի վրա։ Աշխարհի տարբեր երկրներում տարեկան ավելանում են օգտակար հանածոների արդյունահանման համար օգտագործվող տարածքների մակերեսները։ Հսկայական տարածքներ մնում են ջրամբարների տակ։Ներկայումս աշխարհի շատ երկրնե– րում գյուղատնտեսական յուրացման պահուստային հողերը գործնականում սպառ– 
114

վել են, մնացել են միայն անտառները և բարդ տեղանքով տարածքները։Եթե զարգացած երկրներում բերքատվության և մթերատվության աճն ընդհանուր առմամբ փոխհատուցում է հողատարածքների պակասը, ապա զարգացող երկրներում այդ խնդիրն ավելի դժվարությամբ է լուծվում։ Միայն վերջին 70 տարվա ընթացքում բնակչության արագ աճի հետևանքով պարենամթերքի համաշխարհային պահանջարկն ավելացել է ավելի քան 4,5 անգամ։ Դա աշխարհի զարգացող երկրների առանձնապես խտաբնակ շրջաններում հողային ռեսուրսների ն հողային ծածկույթի վրա լրացուցիչ «ճնշում» է առաջացնում։ Գյուղատնտեսական շահագործման մեջ են ներքաշվում նաև ծայրամասային ու բարդ տեղանքով շրջանները, հողերը հյուծվում են ու վատթարացվում։Աշխարհում վարելահողերի գրեթե կեսն օգտագործվում է «մինչև հյուծումը»։ Քաղաքակրթության զարգացման ընթացքում ոչնչացվել է մոտ 2 մլրդ հա բերրի հող։ Դա ավելի է, քան առկա վարելահողն֊ րի մակերեսը։Հողօգտագործման հիմնական խնդիրը հողային ծածկույթի բերրիության պահպանումն է։ Երկրագնդի հողային ռե– 
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սուրսների մոտ 3/4-ը սովորականից ցածր արդյունավետություն ունի՝ ջերմությամբ և խոնավությամբ ոչ բավարար ապահովվածության պատճառով։ Այդպիսի հողերի կեսը երկրագնդի չորային և կիսաչորային զոնաներում է;Հողային ռեսուրսների պահպանման գլխավոր ուղղությունը էրոզիայի դեմ պայ
քարն է։ Դա բազմաբնույթ միջոցառումների համալիր է, որի շնորհիվ վատթարացումից և ւոեղաւոարումից պաշտպանվում է հողի վերին առավել բերրի շերտը, վերականգնվում և բարելավվում են ցանքատարածությունները։Հողերի էրոզիայի դեմ իրականացվող միջոցառումներից առավել արդյունավետ են ազրոանտառաբարերսվումը, առաջա
վոր ագրոտեխնիկան (հողի մշակման և մշակաբույսերի աճեցման գիտականորեն հիմնավորված մեթոդների ու եղանակների կիրառումը), հողերի վերակ ուըոիվացումը 
և հողաբարելավման այլ ձևերը։ Առաջավոր ագրոտեխնիկայի կիրառման դեպքում ոչ միայն բացառվում են հողի քայքայումն ու տեղաւոարումը, այլև բարելավվում է հողի վերին շերտը, հողը դառնում է ավելի արգավանդ։ Հատկապես լավ արդյունք են տալիս թեք լանջերը լայնակի ուղղությամբ վարելը, հողը մակերեսային ձևով ու անթև գութանով վարելը և այլն։Աշխարհում հայտնի է մելիորացիայի (հողաբարելավման) ավելի քան 30 տեսակ։ Մի քանիսն ունեն կարևոր հողապաշտպան և հակաէրոզիոն նշանակություն։ Տափաստանային և անտառատափաստանային զոնաներում հատկապես լավ արդյունք է տալիս ագրոանսւստա– 
բարեըսվումը, երբ ստեղծվում են դաշտա– պաշտպան անտառաշերտեր, կատարվում է թեք լանջերի ու ձորակների անտառապատում։ Դաշտապաշտպան անտառա– շերտերը, պահելով ու ներծծելով ջրի մակերեսային հոսքը, կանխում են ցանքա– տարածբների հողի էրոցիան, բարելավում հողի ջրային ու ջերմային ռիթմը։ Ձմռանը 

պատնեշելով քամիները դրանք ձյունը պահպանում են դաշտերում և ավելացնում հողի խոնավությունը։ Արդյունքում կանխվում է ոչ միայն հողի էրոզիան, այլ նաև ավելանում է հողի բերրիությունը։Բացառիկ կարևոր է արդյունաբերական շրջաններում և հանքարդյունահան– ման ավազաններում հողային շերտի ռե– 
կուլտիվացումը (լատիներեն րշ - վերականգնում և շսհհտ - մշակում)՝ մարդու կողմից խախտված հողերի վերականգ
նումը։ Բաց հանքերի շահագործման և շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է կատարել տարածքի հատակագծում և հարթեցում (տեխնիկական ռեկուլտիվացում) և հողի պարարտացում, վարուցանք, ծառատունկ, խոտացանում, բույսերի մշակում (կենսաբանական ռեկուլտիվացում)։Հողային ռեսուրսների պահպանման ու դրանց օգտագործման արդյունավետությունը բարձրացնելու, վատթարացումը կանխելու համար կարևորագույն նշանակություն ունեն նաև արհեստական ոռո
գումը (իռիգացիան), աղակսզված հողերի 
լվացումը (քիմիական հողաբարելավում), 
քալւամւսքրումը, գերխոնավ հողերի ցա
մաքեցումը։ Հողապահպանման և հողօգտագործման այս ձևերը բնորոշ են հատկապես ինտենսիվ գյուղատնտեսություն ունեցող երկրներին, որոնք հողաբարելավման միջոցառումների շնորհիվ ապահովում են մշակաբույսերի ավելի բարձր բերքատվություն։Արդեն գիտեք, որ աշխարհում կան նաև ոչ քիչ տարածքներ, որոնք առայժմ չեն օգտագործվում գյուղատնտեսական նպատակներով։ Դրանց յուրացումը պահանջում է զգուշավորություն, քանի որ կապված է հեշտ խոցելի բնական համակարգի հետ (լեռնալանջեր, հեղեղատներ, ձորակներ և այլն)։Հատկանշական է նան մարդու կողմից նոր հողատարածքների ավելացումը ծոկի հաշվին։ Այս ճանապարհով Նիդերլանդնե– 
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ըում Հյու սիսային ծովից նվաճվել է ժամանակակից տարածքի 40%-ը; Նմանատիպ «ներխուժումներ» կան նան Բելգիայում, Ֆրանսիայում, Պորտուգալիայում, ճա պոնիայում։ Ծովի հաշվին նոր տարածքների ավելացումը մեծ հեռանկար չունի։ Այդուհանդերձ, որոշ երկրների համար դա կարևոր պահուստ է հողատարածքներ ավելացնելու համար (հատկապես քաղաքաշինական նպատակներով)։

Այսպիսով մարդկության ներկայի, և 
ապագայի համար կարևոր կենսական 
խնդիր է երկրագնդի հոդային ֆոնդի 
պահսրսնամր։ Անհրաժեշտ է կանխել հո ղերի անվերադարձ կորուստը, բարձրացնել երկրագործության մշակույթը, կատարելագործել գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության առկա ձևերը, որպեսզի պահպանվի հողերի բերրիության ու վերականգնման բնականոն ընթացքը։

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1. Ո՞րն է հողային ռեսուրսների դերը մարդու կողմից օգտագործվողռեսուրսների շարքում։
2. Հողօգտագործման մեջ ինչ հակադիր միտումներ կան։ Պատասխանը հիմնավորեքաոանձին տարածաշրջանների կամ երկրների օրինակով
3. Որոնք են հողերի վատթարացման պատճառները։
4. երկրագնդի որ տարածքներում է առավել նկատելի անապատացումը և ինչու։
5. Ո՞րն է հողօգտագործման հիմնական խնդիրը։
6. Բնութագրեք հակաէրոզիոն և հողաբարելավման միջոցառումների առավել արդյունավետ տեսակները։
7. Հողային ռեսուրսների ընդարձակման ինչ պահուստներ կան աշխարհում։ Ձեր բնակավայրում կան արդյոք այդպիսի տարածքներ։
8. ՀՀ-ում հողերի վատթարացման ինչ փաստեր գիտեք։ Հողաբարելավման ինչ միջոցառումներ են իրականացվում։

§ 5. ՄԹՆՈԼՈՐՏ։ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԵՎ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐՄթնոլորտը երկրի արտաքին օդային թաղանթն է, որի զանգկածը Երկիր մոլորակի զանգվածի մեկ միլիոներորդ մասից էլ փոքր է; Մթնոլորտի գոյությամբ են պայմանավորված աշխարհագրական թաղանթում ընթացող գրեթե բոլոր բնական երևույթները։Մթնոլորտային օդը գազերի մեխանիկական խառնուրդ է, ուր կախված վիճակում կան նաև փոշի, ջուր և միկրոօրգանիզմներ։ Մաքուր չոր օդը կազմված է 78,08% ազոտից, 20,9% թթվածնից (սրա մեջ մտնում է նաև չնչին քանակությամբ օզոն), 0,93% արգոնից, 0,03% ածխաթթու գազից։ Մնա–
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ցած գազերը նեոն, հելիում, քսենոն, ջրածին և այլն, 0,1%-ից պակաս են։
Մթնոլորտային օդը դասվում է բնա

կան ռեսուրսների շարքին։ Հաճախ, հաշվի առնելով երկրագնդի թթվածնի զգալի պաշարները, մթնոլորտային օդը դասում են նաև անսպառ ռեսուրսների շարքին։Մթնոլորտային անսպառ ռեսուրսներից են նան մթնոլորտի խոնավությանը (տեղումները) և քամու էներգիան։Մթնոլորտային ռեսուրսներից ավելի շատ օգտագործվում են տեղումները, որոնք էլձևավորում են երկրագնդի ջրային ռեսուրսները։
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Աշխարհում լայն տարածում է ստացել արևի էներգի
այի օգտագործումը։ Էներգիայի արտադրման մարտ
կոցները կարելի է տեսնել տների տանիքներին։

Հողմային էներգիայի՝ էլեկտրականի վերածման 
կայան կւս նաև Հայաստանի բարձրադիր գոտիներից 
մեկում Պուշկինի լեռնանցքումԱնհամեմատ քիչ են օգտագործվում քամու ուժը և մթնոլորտային գազերը։ Մթնոլորտային գազերից ավելի շատ օգտագործվում է թթվածինը։ Ըստ որոշ հաշվարկների յուրաքանչյուր ավտոմեքենա 100 կմ վազքի դեպքում օգտագործում է այնքան թթվածին, որքան մարդը՝ մեկ օրում։ Ավտոմեքենան միաժամանակ մթնոյորտ է արտանետում թունավոր գազեր։Մթնոլորտում թթվածնի քանակությունն ամեն տարի պակասում է ավելի քան 10 մլրդ տոննայով։ Վերջին 40-50 տարվա ընթացքում ծախսվել է այնքան թթվածին, որքան մեկ միլիոն տարվա ընթացքում։

Կլիմայական ն տիեզերական 
ռեսուրսներ
Կլիմայական ռեսուրսները արեգակ նային էներգիայի լուսային ու ջերմային, ինչպես նաև խոնավության և օդի շարժման բոլոր ձևերի պաշարներն են։ Դրանց մեջ մտնում են արեգակնային էներգիայի լուսային, ջերմային և ոլլտրամանուշա– 

կագոցն մասը, մթնոլորտային տարեկան և վեգետացիոն շրջանի գումարային տեղումները, օդի ակտիվ ջերմաստիճանները, ոչ սառնամանիքային օրերը և այլն;Կլիմայական ռեսուրսները դասվում են մթնոլորտային ռեսուրսների շարքին և համարվում են գործնականում անսպառ կամ վերականգնվող էներգիայի աղբյուր 
(ՎԷԱ)։ Դրանք կլիմայական են կոչվում, քանի որ պայմանավորված են կլիմայի առանձնահատկություններով։Շրջակա միջավայրի վրա մարդու ազդեցության հետևանքով զգալիորեն վատացել է կլիմայական ռեսուրսների որակը, իսկ օդի աղտոտումն ազդել է կլիմայի համամոլորակային փոփոխության վրա։

Կլիմայական ռեսուրսների, բոլոր 
էներգառեսուրսների և, ընդհանրապես, 
կյանքի սկզբնաղբյուրն Արեգակն է՝ հսկա 
ջերմամիջուկային ռեակտորը։Արեգակնային էներգիայի տարեկան հոսքը մթնոլորտի ստորին շերտում և երկրի մակերևույթի վրա չափվում է այնպիսի հսկա մեծությամբ (1014 կՎտ), որը տասնյակ անգամ գերազանցում է հանքային
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Մակընթացային էլեկտրաէներգիա արտադրող կառույցվառելանյութի հետախուզված պաշարների ամբողջ էներգիային և հազար անգամ՝ համաշխարհային էներգասպառման ներկա պաշարներ ին։Արեգակնային էներգիան վաղուց արդեն օգտագործվում է որպես էլեկտրաէներգիայի աղբյուր։ երկրագնդի հատկապես չորային շրջաններում, որտեղ արեգակնային ուղիղ ճառագայթումը բարձր է, կառուցվել են բազմաթիվ արե
գակնային էլեկտրակայաններ։ Չնայած արեգակնային էներգիան անսպառ է, սակայն արեգակնային էլեկտրակայանների կառուցման համար անհրաժեշտ սարքավորումները թանկարժեք են, իսկ արտադրված էլեկտրաէներգիայի ինքնարժեքը բարձր։ Այդուհանդերձ, աշխարհում դրանց հզորությունները բավական արագ են աճում (նկ. 20)։

Հողմային էներգիան, որը դարեր շարունակ մարդն օգտագործել է աղացներում հ նավագնացության մեջ, գործնականում անսպառ է։ Այն անհամեմատ էժան է, չի աղտոտում շրջակա միջավայրը, սակայն տարածության ու ժամանակի մեջ հաստատուն չէ, և «սանձելը» շատ դժվար է։ Ի տարբերություն արեգակնայինի՝ նրա ռեսուրսները կենտրոնացած են հիմնականում բարեխառն գոտում։ Հայաստանում՝ Պուշկինի լեռնանցքի մոտ, կաւիոքր հզորության հող– մաէլեկտրակայան։ Այդուհանդերձ, դրանց հզորություններն աշխարհում արագ տեմպերով աճում են (նկ. 21)։Տիեզերական ռեսուրսները մակընթացային հոսանքների և ալիքների էներգիայի աղբյուրներն են։Ապագայի շատ հզոր էներգիա է մակընթացային էներգիան։ Հաշվարկ–
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աճի դինամիկան աշխարհում

Նկ. 21. Հողմային էլեկտրակայանների սահմանված գումարային հզորությունների
աճի դինամիկան աշխարհում

119

120 VՕՈ 178 15.02.2021, 10:58



Որօքօ\ 1աբտ։//օհօօ1<տ.հօոօօ.ոօէ/քաոք/\՚//է/

Նկ. 22. Կլիմայական 1ւ տիեզերական ռեսուրսներըները ցույց են տվել, որ երկրագնդի վրա մակընթացային էներգիայի գումարային հզորությունը տատանվում է 
1-6 մլրդ կՎտ սահմաններում։ Սակայն գործնականում այդ էներգիան գրեթե չի օգտագործվում։ Պատճառն այն է, որ մակընթացային էլեկտրակայանների կառուցումը թանկ է, էներգիայի ինքնարժեքը՝ բարձր, հետևաբար դրանք մրցունակ չեն մյուս բոլոր։ տեսակի էլեկտրակայան ների համեմատ։ Այնուամենայնիվ, այսօր աշխարհի մի շարք երկրներում կառուցվել և հաջողությամբ շահագործվում են նման էլեկտրակայաններ։Մակընթացային էներգիայի ամենամեծ ռեսուրսներին տիրապետում են Ռուսաստանը, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, 

Կանադան, Ավստրալիան, Արգենտինան, ԱՄՆ-ը (նկ. 22)։Ըստ Միջազգային էներգետիկայի գործակալության (ՄԷԳ)՝ ՎԷԱ-ների արտադրած էլեկտրաէներգիայի մասնարա– ժինը կազմում է աշխարհում արտադրվող էլեկտրաէներգիայի 3%-ը։ՄԷԳ-ի կանխատեսումներով՝ 2030 թ. ՎԷԱ-ների մասնաբաժինր կկազմի 29%, իսկ 2050 թ.՝ մինչև 50%։Առաջին հայացքից թվում է, թե աճի այսպիսի տեմպերը անհավանական են։ Սակայն վերջին տարիների ՎԷԱ-ների էլեկտրակայանների գումարային հզորությունների աճի դինամիկան աշխարհում մեծացե| է ավելի քան 3 անգամ։ Էկսինքն՝ կանխատեսումներն իրատեսական են։
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ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ՜ՆԵՐ

1. Որոնք են կլիմայական և տիեզերական ռեսուրսները։ Կարող ենք արդյոք դրանք համարել ապագայի ռեսուրսներ։
2. Ինչու են արեգակնային, հողմային ն մակընթացային էլեկտրակայանները քիչ կառուցվում։
3. Ո՞ր երկրներն են առավել հարուստ մակընթացային էներգիայի ռեսուրսներով։ Որքան է ղրանց գումարային հզորությունը երկրագնդի վրա։
4. Ի՞նչ տեմպերով են աճել վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների գումարային հզորությունները աշխարհում։

§ 6. ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ ԱՂՏՈՏՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ ԵՎ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸՁեզ հայտնի է, որ բնական միջավայրի աղտոտում համարվում է այն գործընթացը, երբ տարբեր ճանապարհներով խախտվում է այդ միջավայրի ֆիզիկական, բիմիական ու կենսաբանական բաղադրիչների բնականոն հավասարակշռությունը։Գիտատեխնիկական առաջընթացը, արդյունաբերության, տրանսպորտի ու քաղաքաշինության բուռն զարգացումը հանգեցնում են բնական ռեսուրսների արագ հյուծմանը, օդի, ջրի, հողի ինտենսիվ աղտոտմանը։ Մյտնոլորւոային օդի աղ– տոտվածության չաւիերն այսօր մարդկության համար ծնել են նոր՝ ավելի վտան– գաւխր հիմնախնդիր՝ կչիմսցի գւոբալ փո
փոխման հիմնախնդիրը։Օդի զգալի աղտ ո սովածությունը ե դրա ազդեցությունը կլիմայի վրա ակնհայտ են հատկապես խոշոր քաղաքներում, արդյունաբերական շրջաններում ն դրանց հարակից տարածքներում։Մթնոլորտի աղտոտումը կատարվում է երկու ճանապարհով՝ բնածին ե մարդածին։Մթնոլորտի ընածին աղտոտման աղբյուրներն են հրաբուխները (նկ. 23), լեո– 
նային ապարների քայքայումը, փոշեհող– 
մերը, անտառների հրդեհը և այլ բնական 
երևույթներ Բնածին աղտոտումը երբեք չի վտանգել բնականոն հավասարա– կշռությունը։

Մարդածին աղտոտման աղբյուրներն են արդյունաբերությանը, գյուղատնտե
սությունը և տրանսպորտը։Օդային ավազանն աղտոտողներ ի հաշվեկշռի մեջ առաջին տեղը տրանս– պորտինն է, մասնավորապես՝ ավտոմոբի– լայինինը։ Պատահական չէ հետևյալ խոսքը. «Ավտոմեքենան քիմիական գործարան է անիվների վրա»։Արտանետվող գազերում վնասակար նյութերի խտությունը կախված է ոչ միայն մեքենայի շարժիչի տեսակից, այլնաև դրա սպասարկման որակից, աշխատանքի ռեժիմից, սնման ն այրման համակարգերի անսարքությունից, ճանապարհի բնույթից, վառելիքի որակից և այլն։Ավտոմոբիլային տրանսպորտը համարվում է ջերմոցային գազերի, մասնավորապես՝ ածխածնի երկօքսիդի արտանետման հիմնական աղբյուրը։Ջերմոցային գազերից հիմնականներն են ածխածնի երկօքսիդը (ԸՕ2), մեթանը (ՇԷԼ(), ազոտի ենթօքսիդը (1՝ՆՕ), օզոնը (Օյ) և քլոըֆտորածխածինը (ՇՐՇԻ) կամ ֆրեոն գազերը։ Առավել շատ ջերմոցային գազեր արտանետողերկրներն են ԱՄՆ-ը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Ռուսաստանը և այլն։Մթնոլորտ արտանետած ածխաթթու գազի տարեկան ծավալով առաջատարը ԱՄՆ-ն է, որին բաժին է ընկնում ամբողջ արտանետումների 24,11%-ը (աղ. 
18)։ Համեմատության համար նշենք, որ 
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Նկ, 23. Իսլանդիայում հրաբխի ժայթքումից առաջացած 
փոշու ահոելի ամպի և լավայի արտահոսքի պատկերը տիեզերքից (2010 թ.)Հայաստանն այդ ցուցակում գրավում է այինն է՝ 0,94%։ Մեկ շնչին բաժին ընկնող 

115-֊րդ տեղը՝ 0,02%, իսկ մեր հարևան արտանետման ծավալով առաջատարը երկրներից ամենամեծ բաժինը Թուրքի– Կատարն է՝ 16,0 տ/մարդ։
Աղյուսակ 1Տ

Ածխաթթու գազի տարեկան արտանետման ծավալն ըստ երկրների (2015 թ.)

X2 երկիրը Ածխաթթու գազի արտանետման 
ծաւ|ւս|ր 2015 թ. (մեգատոննա/տարի)

Համաշխարհային 
արտանետումների մասը, (%)

1 Չինաստան 10357 28,59

2 ԱՄ՜Ն 5414 14,47

3 Հնդկաստան 2274 5,68

4 Ռուսաստան 1617 4,99

5 ճապոնիա 1237 3,47

6 Գերմանիա 798 2,11

7 Իրան 648 1,72

8 Հր. Կորեա 592 1,65

Հայաստան և հարևան երկրներ

131 Հայաստան 5,6 0,02

115 Վրաստան 7,6 0,03

75 Ադրբեջան 38 0,10

17 Թուրքիա 386 0,96
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Ջերմոցային գազերը, ինչպես նաև մթնոլորտի ջրային գոլորշիները կլանում են երկրի մակերևույթից արձակվող երկարալիք (ինֆրակարմիր) ճառագայթները, որը հանգեցնում է մթնոլորտի ստորին շերտի տաքացման։ Այս երևույթը ստացել է ջերմո 
ցաքին էֆեկտ անվանումը։ Այն միշտ եղել է, սակայն վերջերս ավելի է ուժգնացել։Բնական վիճակում մթնոլորտի բաղադրության մեջ ՇՕշ-ի բաժինը չնչին է և մարդու առողջությանը չի վնասում։ Ըստ կանխատեսումների, եթե արտանետումների քանակը շարունակի ավելանալ ներկայիս տեմպերով, ամենայն հավանակա– նոտյամբ 21-րդ դարի ընթացքում մթնոլորտում առկա ածխածնի երկօբսիղի բանակը նախաարդյունաբերական ժամանակաշրջանի համեմատ կկրկնապատկվի։ Եթե միջոցներ չձեռնարկվեն ջերմոցային գազերի արտանետումների բանակը նվազեցնելու ուղղությամբ, ապա 2100 թ. այն կարող է եռապատկվել։ Դա մարդու առողջության համար խիստ վտանգավոր է։

Կոպենհադ ենի վեհաժողոփսմ
(2009 թ.) 190 երկրի կողմից ստորագրվել է մի փաստաթուղթ, որտեղ զարգացած երկրներին կոչ է արվում ջերմոցային գազերի արտանետումները մինչև 2020 թ., 
1990 թ. համեմատ կրճատել 25-45%-ով, իսկ ջերմաստիճանի համամոլորակային բարձրացումը պահպանել 1,5-2 °Ը–ի սահմաններում։Մթնոլորտում ամենաշատ տարածված աղտոտող նյութը ածխածնի երկօքսիղն է։ Ածխածնի երկօբսիղի պարունակությունը բարձր է հատկապես խոշոր քաղաքների օդային ավազաններում, մասնավորապես՝ ծանրաբեռնված փողոցներում, խաչմերուկներում, որտեղ ավտոմեքենաների կուտակումները մեծ են։Էթիլացված բենզինի օգտագործումն աշխարհի խոշոր արդյունաբերական կենտրոններում օդային ավազանն աղտոտում է նան կապարի անօրգանական միացություններով։ Առանձին դեպքերում 

քաղաքի օղային ավազանում կապարի 
թույրստրեւի սահմանը գերազանցվում է տասնյակ անգամ, և դա մի շարք հիվանդությունների պատճառ է դառնում։Մթնոլորտն աղտոտող չափազանց վտանգավոր նյութ է ավտոտրանսպորտի 
արտանետած ածխաջրածինը.Հատկապես վտանգավոր են քաղցկեղածին ածխաջրածինները, որոնք շատ են նավթամթերքի ոչ լրիվայրմւսն պատճառով գոյացող մրի, ինչպես նաև գուդրոնի մեջ։Քաղցկեղածին շատ նյութեր է պարունակում նաև ծխախոտի ծուխը։Մթնոլորտն աղտոտում են նաև ծո
վային և օդային տրանսպորտը Դրանց կողմից արտանետվող գազերից ավելի վտանգավոր են սղդեհիդները, ածխածնի օբսիդները, ածխաջրածինները, ազոտի օբսիդները, խեժանյութերը և այլն։Մթնոլորտի մարդածին աղտոտման մյուս խոշոր աղբյուրը արդյունաբերությունն է, մասնավորապես՝ ջերմաէլեկ– 
տրակայաններր (նկ. 24), ջերմաէյեկ– 
ւորակենտրոնները կաթսայատները. Այս դեպքում նույնպես մթնոլորտն աղտոտող նյութերի շարքում գլխավոր գազը ածխածնի երկօքսիղն է, երկրորդը՝ ծծմբային գազը։ Վերջինս առաջանում է հանքային վառելիքի, առաջին հերթին՝ ածխի և մազութի այրումից։ Դրանց բաղադրության մեջ ծծմբի բաժինը կարող է հասնել 5-7%-ի։ Հենց ծծմբի երկօքսիղն էլ նպաստում Է, այսպես կոչված, թթվային անձրևների 
առաջացմանը. Մթնոլորտում ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ներգործությամբ ծծմբի երկօքսիդից գոյանում է ծծմբային անհիդրիդ, որն էլ, օդում միանալով ջրային գոլորշիներին, առաջացնում է ծծմբաթթու և թափվում թթվային անձրևների տեսքով։

Թթվային տեղումները և, ընդհանրապես, մթնոլորտում եղած ծծմբային միացությունները վտանգավոր են մարդու առողջության համար և նյութական մեծ վնաս են հասցնում նրան։
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Նկ. 24. Քարւսծխով աշխատող խոշոր ջերմէսԷլեկւորակւսյսյն, 
որը մթնոլորտ է արտանետում մեծ քանակությամբ մուր և ածխաթթու գազ։Մթնոլորտի մարդածին ադւոոտման գլխավոր աղբյուրներից է նաև մետաղա

ձուլությունը։ Սուլֆիդային հանքանյութի մշակման, թուջի, պողպատի և գունավոր մետաղների արտադրության ժամանակ մթնոլորտ են արտանետվում հսկայական քանակությամբ ածխածնի օքսիդ, ծծմբային գազեր, երկաթի ն ւպյումինի եռօքսիդներ, ֆտոր, քիչ քանակությամբ մկնդեղ, ֆոսֆոր, կապար, սնդիկի գոլորշիներ և փոշենման բազմաթիվ նյութեր։Նավթաքիմիական արդյունաբերությունը մթնոլորտն աղտոտում է մեծ քանակությամբ ծծմբաջրածնային, ածխաջրածնային և տհաճ հոտ ունեցող այլ գազերով։Մթնոլորտի գլխավոր աղտոտողնե– րից է նաև քիմիական արդյունաբերու
թյանը։ Մթնոլորտ արտանետվող նյութերը բազմազան են։ Դրանցից կարելի է առանձնացնել ածխածնի օքսիդը, ազոտի միացությունները, ծծմբաջրածինը, ծծմբի անհիդրիդը, ծծմբածխածինը, ամոնիա– կը և ֆրիոն գազերը, որոնք նպաստում են մթնոլորտի օզոնային շերտի քայքայմանը։Մթնոլորտը աղտոտում են նաև ռա
դիոակտիվ նյութերը։ Ռադիոակտիվ աղտոտման աղբյուր են միջուկային փորձարկումները և ատոմային արդյունաբե

րության թափոնները։ Չնայած միջուկային փորձարկումները 1963 թ. սկսած միջազգային փոխհամաձայնությամբ արգելվել են, սակայն աճել են ատոմային էլեկտրակայանների թիվը ն դրանց թափոնների ծավալը։երկրագնդի վրա ռադիոակտիվ իզոտոպներ միշտ եղել են, ե դրանց բնական քանակությունը մարդկանց առողջության համար վտանգավոր չի եղել։ Սակայն այսօր դրանց քանակը բազմապատկվել է։
Գյուղատնտեսության ոլորտում մթնո լորտի քիմիական աղտոտողներ են անասնապահական և թռչնաբուծական ֆերմաները, գյուղատնտեսական տարբեր նպատակներով օգտագործվող թունաքիմիկատները, տարբեր տեսակի պարարտանյութերը։Օրգանիզմների կենսագործունեությամբ, կենսազանգվածի այրումով, պարարտանյութերի օգտագործմանը և բրնձի պլանտացիաների աճով պայմանավորված՝ մթնոլորտ են արտանետվում կլիմայի գլոբալ փոփոխմանը նպաստող ջերմոցային գազերից՝ մեթան և ազոտի երկօքսիդ։Մթնոլորտի աղտոտման աղբյուր է շինա

նյութերի արտադրությունը, որի արտանետումները հիմնականում փոշու տեսքով են։
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Գազերից բացի, մթնոլորտ են թաւի անցում պինդ և հեղակ վիճակում զտնվող նյութերի մանր փոշենման մասնիկներ։ Դրանք հայտնի են օդակւսխույթ (աերոզոլ) անունով։ Դրա պինդ մասնիկներն առաջացնում են ծուխ, չոի մշուշ, իսկ հեղուկ մասնիկները՝ մառախուղ, ամպեր, մթնոլորտային տեղումներ։Օդակախույ թևերի բաղադրության մեջ առավել տարածվածը սուլֆատներն են (ծծմբային միացությունները), օրգանա
կան միւսցաթյունները, պինդ ածխածինը (սա մուրն է, որով հագեցած է խոշոր քաղաքների օդային ավազանը) և ջուրը։Մթնոլորտի գեըաղտոտումը օդերևութաբանական աննպաստ պայմանների դեպքում կարող է աղետալի հետևանքներ ունենալ։ Օդակախույթի փոշենման պինդ մասնիկները, խառնվելով օդում եղած ջրի մանր կաթիլներին, հաճախ գոյացնում են մառախուղի հատուկ տեսակ, որը հայտնի է սմոգ (ծխամուժ) անունով։ Դրան նպաս տում է նաև ծծմբագազը։ Սմոգը առաջացնում է շնչահեղձություն, բրոնխիալ ասթմայի նոպաներ, ալերգիա, աչքերի բորբոքում և այլ հիվանդություններ։ 1956 թ. հունվարի 1-4-ը Լոնդոնի վրա կախված հայտնի սմոգը մոտ 4000 մարդու մահվան պատճառ դարձավ, իսկ ավելի քան 10 հազար մարդ ծանր հիվանդացավ։ Լոնդոնյսւն 
սմոգն առաջանում է տարվա ցուրտ շրջանում։ Սակայն 1968 թ. ընդունված՝ «Մաքուր երկնքի մասին» օրենքի կիրառումից հետո Լոնդոնի օդային ավազանի աղտոտման աստիճանը զգալիորեն նվազել է։

Որոշակի կլիմայական պայմաններում արեգակնային ճառագայթների ազդեցությամբ տեղի է ունենում օդի երկրորդային 
աղտոտում, այսինքն՝ առաջնային աղտոտող նյութերը քայքայվում են և առաջացնում նոր նյութեր։ Այդ երևույթը հայտնի է 
լուսաքիմիականսմոգանունով, որն ավելի վտանգավոր է և տեղի է ունենում տարվա միայն տաք եղանակին։ Սմոգի այս տեսակը հայտնի է նաև լոսանջելեսյանչոր սմոգ անվամբ։ Այն ուղեկցվում է տհաճ սուր հոտով և ազդում է մարդու աչքերի, քթի և կոկորդի լորձաթաղանթի վրա, մարդն ասես շնչահեղձ է լինում։Օդակախ ույթը, մարդու օրգանիզմի վրա ունեցած վնասակար ներգործությունից բացի, մեծ չափով կլանում և անդրադարձնում է (դեպի տիեզերք) արեգակ նային ճառագայթումը, հետևապես փոխվում են երկրի մակերեսի ջերմային ու լուսային ռեժիմները։ Բացի այդ, դրանք 
խտացման միջուկ են ամպերի գոյացման համար։Մարդածին աղտոտման հետևանքով մթնոլորտ են արտանետվում ոչ միայն վտանգավոր նյութեր, այլև հսկայական քանակությամբ ջերմային էներգիա, որի հետևանքով մթնոլորտը տաքանում է, խանգարվում է օդի ջրաջերմային ռեժիմի ընթացքը։ Այդ երևույթը կոչվում է ջեր
մային աղտոտումՄթնոլորտն առավել շատ աղտոտող երկրներից են ԱՄՆ-ը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Ռուսաստանը, ճապոնիան, Գերմանիան և այլն։

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1. Ի՞նչ ճանապարհով է կատարվում մթնոլորտի աղտոտումը։
2. Որոնք են մթնոլորտի մարդածին աղտոտման աղբյուրները։
3. Որոնք են ջերմոցային գազերը։ Ի՞նչ է ջերմոցային էֆեկտը։
4. Թվարկեք մթնոլորտն աղտոտող գլխավոր նյութերը։
5. Ինչպես են առաջանում թթվային տեղումները։
6. Ինչ են օդակախույթը և սմոգը։
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§ 7. ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄՆ ԱՂՏՈՏՈՒՄԻՑԲնապահպանության տեսակետից առանձնապես հրատապ է մթնոլորտային օդի պահպանության հարցը։Շրջակա միջավայրի աղտոտվածու– թյան աստիճանը որոշում են օդի, ջրի, հոդի, ինչպես նան սննդամթերքի միավոր ծավալում կուտակված յուրաքանչյուր վնասակար նյութի քանակով։ Այդ քանակը որոշելու համար կիրառում են սահմա
նային թույլատրելի խտություն (ՍԹԽ) հասկացությունը։ Դա այն առավելագույն քանակն է, որը դեռ չի վատացնի բնական միջավայրի որակը և չի կարող էական ազդեցություն ունենալ ներկա ու ապագա սերունդների առողջության վրա։ Գիտնականների կողմից հաշվարկվելեն օդի, ջրի, հողի, ինչպես նաև սննդամթերքի միավոր ծավալում յուրաքանչյուր վնասակար նյութի կուտակման թույլատրելի չափերը։Հաշվարկված է, որ, օրինակ, բնակավայրերի օդային ավազանում ամոնիակի ՍԹ՜Խ-ի առավելագույն արժեքը 0,2 մգ/մ3 է, թենզոլինը՝ 1,5 մգ/մ3, ազոտի երկօքսի– դինը՝ 0,085 մգ/մ3 և այլն։Միջազգային մասշտաբով ՍԹԽ է սահմանվել ավելի քան 850 վտանգավոր նյութերի համար։ Շատ հաճախ դրանք չեն կիրառվում միջազգային մասշտաբով։ Յուրաքանչյուր պետություն որոշում է իր սեփական ցուցանիշները՝ ելնելով հիմնականում տնտեսության զարգացման աստիճանից։ Դրանք խախտելու դեպքում նախատեսվում են տնտեսական, վար
չական, իսկ առանձին դեպքերում նաև՝ 
քրեական պատիժներ։Մթնոլորտի անաղարտության պահպանումն առաջին հերթին ամբողջ բնության և, ամենագլխավորը, մարդու առողջության գրավականն է։

Մթնորդսոը պահպանելու հիմնա
կան աղին այն չաղտոտելն է, քանի որ մթնոլորտ արտանետված նյութը գրեթե անհնար է նորից որսալ։
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Մթնոլորտը չաղտոտելը ենթադրում է առաջին հերթին արտադրական գործընթացների կատարելագործում, արտանետվող վտանգավոր գազերի զտում, ֆիլտրա– ցում։ Դրանք կւսրող են համբ հանդիսանալ քիմիական արդյունաբերության համար։ Դրանցից կարելի է ստանալ բազմաթիվ արժեքավոր նյութեր։ Այսինքն՝ պետք է ստեղծեյ անթափոն արտադրություն։Գործարանների մեծ կուտակումները որևէ տարածքում, հատկապես այն շրջաններում, որտեղ նկատվում են մթնոլորտի ջերմաստիճանային շրջադասություններ (ինվերսիա), դժվարանում է օդի հորիզոնական շարժումը, ինչը նույնպես վտանգավոր է։Անհրաժեշտ է մշակել ծրագրեր՝ այդ տարածքները էկոլոգիապես վնասակար արտադրություններից բեռնաթափելու և նոր կուտակումներ չթոյլատրելու համար։Կարևոր է նաև, որ թունավոր արտանետումներ ունեցող ձեռնարկությունները տեղաբաշխելիս հաշվի առնվի տվյալ բնակավայրի քամիների վարդը։ էկոլոգիա– պես վնասակար ձեռնարկությունը պետք է կառուցել բնակավայրի այնկողմում, դեպի ուր սովորաբար փչում է քամին։ Այդ դեպքում արտանետումները անհամեմատ քիչ կթափանցեն տվյալ բնակավայր։Նախորդ դասից արդեն գիտեք, որ ավտոտրանսպորտին բաժին է ընկնում մթնոլորտի աղտոտման հիմնական մասը։ Համեմատաբար քիչ էկոլոգիական վնաս են պատճառում այն ավտոմեքենաները, որոնք բենզինի փոխարեն օգւոագոր ծում են այրվող գազ կամ տեխնիկական սպիրտ։Այժմ գիտնականներն աշխատում են վառելիքի այնպիսի տեսակների ստացման ուղղությամբ, որոնք վնասակար նյութեր չեն պարունակում։ Ապագայում 
այդպիսի վառելիք կարող է դառնալ սովո
րական ջուրը։ Հեռանկաըւսյին են համար–
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Լոս Անջելեսը փոշու և ծխի մեջ. 2010 թ.վում նաև էլեկտրական և արեգակնային 
մեքենաները։ Չնայած այսօր նման մեքենաներ արդեն կան, սակայն դրանց տեխնիկական ցուցանիշները ցածր են և կատարելագործման կարիք ունեն։Հսկայական աշխատանքներ են տարվում ավտոմեքենաների շարժիչների տեխնիկական կառուցվածքը բարելավելու ուղղությամբ։ Դրա շնորհիվ կնվազի թունավոր արտանետումների բանակը։ Չափազանց կարևոր է նաև օգտագործվող բենզինի որակը։Մ՜թնոլորտի մաքրության պահպանման գործում մեծ դեր են կատարում ան– 
սատներր, բնակավայրերի կանաչ գո
տիները, զբոսայգիները, անտառապու
րակները։ Ուստի անհրաժեշտ է ոչ միայն դրանք պահպանել, այլև աստիճանաբար ընդարձակել։ Անտառները ոչ միայն օդը հարստացնում են թթվածնով, այլև իրենց սաղարթով կլանում են փոշու, մրի և այլ նյութերի մասնիկները։Օղային ավազանի մաքրության պահպանության գործում կարևոր նշանակություն ունեն մթնոլորտի վիճակի հսկո
ղության հատուկ ծառայությունները։ Դրանք սփռված են երկրագնդի տարբեր շրջաններում և համապատասխան դի֊ 

տակետային ցանցի միջոցով հետևում են օդի մաքրությանը, գրանցում բոլոր փոփոխությունները և հաղորդում տեղեկատվական կենտրոն, որտեղ մշակում, վերլուծում և կանխատեսում են մթնոլորտի վիճակի որակական հնարավոր փոփոխությունները։ եթե մթնոլորտ արտանետված վտանգավոր նյութերի խտությունը գերազանցում է ՍԹԽ-ն, ապա ձեռնարկվում են համապատասխան պաշտպանական միջոցառումներ։ Օրինակ՝ ավտոմեքենա ների արտանետումների հետևանքները նվազեցնելու համար խստացվում է ղրանց տեխնիկական վերահսկողությունը, ավելացվում են օդային ավազանն աղտոտող ավտոտրանսպորտային միջոցների համար սահմանված պետական հարկերն ու տուրքերը, իսկ առանձին դեպքերում սահմանվում են տուգանքներ։
Օդային ավագանի պահպանությանը
ՀայաստանումՀայաստանի մակերևույթի լեռնային բնույթը, կլիմայական պայմանները, միջլեռնային գոգավորությունները, բարձր սեյսմիկությունը, անտառասակավությունը ուղղակիորեն ազդում են մթնոլորտի
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մաքրության վրա։ եթե դրան ավելացնենք նաև մարդու տնտեսական գործունեությունը, ապա օդային ավազանի անաղարտությունը դաոնում է ավելի խոցելի։Մեր երկրում առավել աղտոտված օդային ավազան ունեն Երևանը, Արա
րատը, Վանաձորը, Ալավևրդին և հրազ– 
դանը Նշված քաղաքներին հարող տարածքներում տարվա ընթացքում 2-3 ամիս առաջանում է ջերմաստիճանային շրջադասություն, և ստեղծվում են նպաստավոր պայմաններ օդային ավազանի աղտոտման համար։ Հետ խորեր դային տարիներին բնապահպանական առումով վնասակար՝ մետաղաձուլական, քիմիական, շինանյութերի արտադրության ձեռնարկությունները տնտեսական կապերի խզման պատճառով կամ չեն գործում, կամ մասնակի են աշխատում։ Այդ առումով կարծես թե օդային ավազանի աղտոտման սպառնալիքը ժամանակավորապես նվազել է։ Դրան հակառակ՝ վերջին տարիներին աճել է անձնական օգտագործման ավտոմեքենաների քանակը, հետևաբար նաև վնասակար նյութերի արտանետումների ծավալը։Հայաստանում շահագործվող ավտոմեքենաների մեծ մասն արտադրվել է նախկին հւՍՀՄ-ում 1980-ական թվականներին։ Վերջին տարիներին կտրուկ աճել է ներկրվող ավտոմեքենաների քանակը, սակայն դրանց գերակշիռ մասը մաշված է. դրանց տարիքը 10 տարուց ավելի է։ Այսինքն՝ երկրի ավտոմոբիլային 

հավւսքւսկազմը հնացել է, տեխնիկական վիճակը և էկոլոգիական բնութագրիչները շատ ցածր մակարդակ ունեն, դրա համար էլ կտրուկ աճել է արտանետումների քանակը։ Ստեղծված վիճակը չի բավարարում այսօրվա էկոլոգիական պահանջներին։Ցավոք, պետք է նշել, որ վերջին տարիներին քաղաքային փոխադրումներից գրեթե ամբողջովին դուրս է մղվել էկոլո– գիապես մաքուր տրանսպորտը։ Եթետրո– լեյբուսային գծերի երկարությունը 2002 թ. կազմում էր 174,3 կմ, ապա այժմ կրճատվել է մոտ երեք անգամ, իսկ տրամվայինն ամբողջովին դուրս է մղվել։Արտանետումների վիճակը կարգավորելու համար ՀՀ կառավարության կողմից մշակվել և իրագործվում են մի շարք միջոցառումներ։ Մասնավորապես՝ ավելացվել են օդային ավազանն աղտոտող ավտոտրանսպորտային միջոցների համար սահմանված պետական հարկերն ու տուրքերը, խստացվել են մաշված մեքենաների ներ կրման պայմանները։Մեր երկըում նույնպես գործում են օդային ավազանի վերահսկողության բազմաթիվ դիտակետեր, որոնք պաըըեըաբար գրանցում և տեղեկատվություն են հաղորդում օդի աղտոտվւսծության աստիճանի մասին։ Բնապահպանության նախարարության համապատասխան վարչությունները, վերլուծելով ստացված տեղեկատվությունը, համապատասխան ցուցումներ են տալիս հավանական վտանգները կանխելու նպատակով։
ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1. Ի՞նչ է սահմանային թույլատրելի խտությունը (ՍԹԽ)։
2. Որոնք են մթնոլորտի մաքրության պահպանման հիմնական ուղիները։
3. Ինչ է անհրաժեշտ ավտոմեքենաների արտանետումների վնասները նվազեցնելու համար։
4. Մեր երկրռւմ հր քաղաքների օդային ավազանն է առավել աղտոտված և ինչու։
5. Կլիմայական ինչ երևույթներ են ՀՀ-ում նպաստում օդային ավազանի աղտոտմանը։
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§ 8. ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՐԿՐԱԳՆԴԻ ՎՐԱԶուր գոյություն ունի երկրագնդի բոլոր ոլորւոներում։ Ջրի ընդհանուր ծա
վալը երկրագնդի վրա կազմում է շուրջ 
1388մլն կմ3 (ադ. 19)։ Ջրի հիմնական ծավալը՝ 96,4%-ը, կենտրոնացված է համաշ
խարհային օվկիանոսում։

Սաոցադաշտերում հ բազմամյա ձնա– 
ծածկոցներամ կուտակված ջրի ծավալը կազմում է 25,8 մլն կմ3։ Դա քաւյցըահամ ջրի ամբարված պաշարն է Երկրի վրա։Քարոլորւոում կուտակված ջրերը հե
ղուկ և պինդ վիճակներով են։ Հեզուկ վիճակով ստորերկրյա ջրերը կազմում են 
23,4 մլն կմ3։ Պինդ վիճակով ջուրը բազմամյա սառածության զոնայում գտնվող ջուրն է, որը կազմում է 0,3 մլն կմ3։Մարդու կողմից ավելի շատ օգտագործվող ջրերը գետերի ջրերն են, որոնց 

տեսակարար կշիռն ընդհանուր ջրային զանգվածի մեջ չնչին է՝ 2 հազ. կմ3։Որոշ քանակությամբ ջուր կա նաև 
կենսոլորտի կենդանի օրգանիզմներում (բույսեր և կենդանիներ)։ Գիտնականների կարծիքով՝ կենդանի օրգանիզմների զանգվածը երկրագնդի վրա կազմում է 
1,4տ1012ւո։ Եթե ընդունենք, որ կենդանի օրգանիզմներում ջրի պարունակությունը կազմում է միջին հաշվով 80%, ապա գրանցում ջրի զանգվածը կլինի ավելի քան 1000 կմ3։ Այս ջուրը հայտնի է կենսա
բանական ջուր անվամր։Կարևոր նշանակոփյուն ունի Երկիր մոլորակի քաղցրահամ ջրի պաշարների գնահատումը։ Ջուրը բնական ռեսուրսների մեջ թերևս ամենաարժեքավորներից է։

Երկրագնդի ջրի պաշարները
Աղյուսակ 19

Բնական ջրերի տիպերը Ծավալը
(հազ. կմ3)

Համաշխարհային պաշարներուն 
ունեցած բաժինը (%)

Համաշխարհային օվկիանոս 1 338 000 96,4

Սառցա դաշտեր Լւ բազմամյա Տնածածկոցներ 25 780 1,86

Լճեր 176 0,013
աւյհ 85 0,006
քաղցրահամ 91 0,007

Ջրամբարներ 6 0,0004

Գետեր 2 0,0002

ճահիճներ 11 0,0008

Ստորերկրյա ջրեր 23 400 1,68
12 870 0,92

քաղցրահամ 10 530 0,76

Ստորերկրյա սառույց՝ բազմամյա սառածության 
զոնայում 300 0,022

Մ՛թնոլորտում եղած ջրեր 13 0,001

Օրգանիզմներում եղած ջրեր 1 0,0001

Զրի ամբողջ ծավալը 1 387 689 100
աղ/1 1 350 955 97,35
քաղցրահամ 36 734 2,65

9 Աշխարհագրություն -11 129
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Քարտեզ 10. Աշխարհի տարածաշրջանների ապահովվածությունը ջրային ռեսուրսներովՔաղցրահամ ջրի ընղհանուր ծավալը մեր մոլորակի վրա կազմում է 36,7 մլն կմ3՝ ամբողջ ջրային զանգվածի 2,65%-ը։Քաղցրահամ ջրի հիմնական մասը կուտակված է սառցադաշտերում, տարոլորտում և քաղցրահամ լճերում, իսկ չնչին մասը՝ գետերում, ճահիճներում, ջրամբարներում, մթնոլորտում և կենը ան ի օրգանիզմներում։երկրագնդի վրա գտնվող քաղցրահամ ջրի պաշարների 71%-ը պինդ (սառույց) վիճակում է։Այսօր աշխարհում չկա մի երկիր, որ քաղցրահամ ջրի պահանջարկի խնդիր չունենա; Խմելու որակյալ ջուրը վաղուց արդեն դարձելի առևտրի առարկա։Եվրոպայի զարգացած երկրները Գերմանիան, Ն ի դերլանդն երր, Դանիան, խմելու ջուր ներմուծում են Շվեդիայից, իսկ Հոնկոնգը՝ Չինաստանից;երկրագնդի բնակչության 1,3 մլըդ-ը ապրում է այն շրջաններում, որտեղ ջրի խիստ պակաս կա։
130

Աշխարհի երկրները ջրային ռեսուրսներով ապահովված են անհավասարաչափ 
(քարտեզ 10)։ Ջրային ռեսուրսներով հարուստ երկրներն են Ր-րադիլիան, Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ը, Կանադան, Ինդոնեզիան, Չինաստանը և այլն (քարտեզ 11)։Սակայն երբ դիտարկում ենք մեկ շնչի հաշվով տարեկան ջրապահովվածությու
նը, ապա իրավիճակը բոլորովին այլ է։ Առավել ապահովված երկրներն են Ֆրանսիական Գվիանան, Իսլանդիան, Գայա– նան, Սուրինամը, Կոնգոն և այլն։Ջրային ռեսուրսներով քիչ ապահովված երկրներից են Քուվեյթը, ԱՄԷ-ն, Կատարը և այլն։Միջին հաշվով՝ աշխարհի յուրաքանչյուր բնակչին տարեկան բաժին է ընկնում 
24 646 մ3 ջուր։ համեմատության կարգով նշենք, որ այս ցուցանիշը Հայաստանում կազմում է 2166 մ3/մարդ։
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Քաըւոեզ 11. Ջրային ոեսարսներու| առավել ապահովված երկրները

Տրի բանակի փոփոխությունը 
երկրագնդի վրաԵրկիր մոլորակի գրեթե ողջ պատմության ընթացքում, ըստ երկրաբանների, միջնապատյանից Երկրի մակերևույթ է բարձրացել տարեկան 0,5-1 կմ3 ջուր։ Ենթադրվում է, որ ներկա ժամանակաշրջանում նույնպես Երկրի միջուկից շարունակում է նույն քանակի ջուր բարձրանալ և համալրել ջրի ընդհանուր զանգվածը։Ըստ ուսումնասիրությունների՝ յուրաքանչյուր տարի 0,5 կմ3 ջույւ (սառույցի տեսքով) մեր մոլորակի վրա թափվում է 

երկնաքարերի և տիեզերական փոշու 
հետ։ Դա, ընդհանուր ջրային զանգվածի հետ համեմատած, ոչինչ է։ Մոտավորապես նույնքան ջուր էլ Երկիր մոլորակից 
արտանետվում է տիեզերական տարա
ծություն։Փաստորեն, Երկիր մոլորակի ստացած և տված ջրի քանակությունը, ընդհանուր ջրային զանգվածի հետ համեմատած, չնչին է։ Ուստի կարեյի է ասել, որ երկրաբանական 

առումոկ բավական երկար ժամանակ (միլիոնավոր տարիներ) երկրագնդի վրա եղած ջրի ծավալը գրեթե չի փոփոխվել։Սակայն դա չի նշանակում, որ այդ տևական ժամանակաշրջանում ջրոլորտի ջրային օբյեկտներում ջրի ծավալը մնացել է անփոփոխ։ Գլխավոր փոփոխությունն ընթացել է Համաշխարհային օվկիանոսի և սառցադաշտերի միջև։
երկրագնդի սառցապատման փայե

րում Համաշխարհային օվկիանոսի մակարդակը միշտ ցածը է եղել, իսկ սառցապատումների միջև ընկած ժամանակաշրջաններում՝ բարձր։ Այսինքն՝ սառցապատման փուլերում ջուրը կուտակվել է սառույցի տեսքով, տաք փուլերում հալվել է և բարձրացրել օվկիանոսի մակարդակը։Գիտնականները ենթադրում են, որ սառցապատման փուլում Համաշխարհային օվկիանոսի մակարդակը 110-120 մ ցածր է եղել, իսկ միջսառցապատման փուլերում՝ 
10-15 մ բարձր ներկա մակարդակից։
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Վերջին 18 հազար տարվա ընթացքում Համաշխարհային օվկիանոսի մակարդակը բարձրացել է ավելի բան 100 մ-ով, իսկ վերջին 5-6 հազար տարվա ընթացքում այն կարծես թե կայունացել է։ Սակայն կլիմայի արդի գլոբալ փոփոխության հետևանքով Համաշխարհային օվկիանոսի մակարդակը նորից սկսելէ բարձրանալ։եթե գլոբալ տաքացման հետևանքով երկրագնդի բոլոր սառույցները հալվեն, ապա Համաշխարհային օվկիանոսի ներ 

կա մակարդակը կբարձրանա 64 մ-ով, որը կհանգեցնի ափամերձ գոտու՝ ցամաքի շուրջ 12 մլն կմ2 տարածքի ջրածածկմանը (ամբողջ ցամաքի մակերևույթի 8%-ը)։Վերջին տարիների ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ Համաշխարհային օվկիանոսում ջրի ծավալը տարեկան ավելանում է 610կմ3–ով, որը նպաստում է ջրի մակարդակի ինտենսիվ բարձրացմանը՝ 1,7 մմ/տարի։
ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1. Երկրագնդի ցամաքային մակերևույթի հր մասն են կազմում ջրային օբյեկտները։
2. – Որքան է ջրի ընղհանուր ծավալը երկրագնդի վրա, և դրա հր մասն է Համաշխարհային օվկիանոսում։
3. Որոնք են քաղցրահամ ջրի ամբարված պաշարները երկրագնդի վրա, ինչքան է դրանց ծավալը։
4. Որքան է քաղցրահամ ջրի ընդհանուր ծավալը երկրագնդի վրա։
5. Ի՞նչ փոփոխություններ է կրել Համաշխարհային օվկիանոսի մակարդակը սառցապատման և միջսսւռցապատման փուլերում։
6. Ինչ փոփոխություններ է կրել Համաշխարհային օվկիանոսի մակարդակը վերջին տարիներին և ինչքան կբարձրանա գլոբալ տաքացման հետևանքով։

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԼրացրեք աղյուսակը։ Օգտվելով բերված տվյալներից՝ հաշվեք երկրների տարեկան ջրապահովվածությունը մեկ շնչի հաշվով և համեմատեք Հայաստանի համապատասխան ցուցանիշների հետ։յփ երկիրը
Ջրային ռեսուրսների 

ծավալը (կմ5)
Բնակչության թիվը 

(մլն մարդ)
Ջրապահովվածությունը մեկ 

շնչի հաշվով (մ5)/տարի)

1 Բրազիլիա 8 233

2 Ռուսաստան 4 508

3 ԱՍ՜Ն 3 051

4 Կանադա 2 902

5 Ինդոնեզիա 2132

6 Չինաստան 2 830

7 Կոլռւմբիա 2 132

8 Պերու 1 913

9 Հնդկաստան 1 880

10 Կոն զո 1 283

11 Հայաստան 6,5
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§ 9. ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸԴարեր շարունակ ջուրն ու օդը համարվել են բնության անվճար բարիքներ։ Միայն երկրագնդի չորային շրջաններում ոռոգման ջուրն ունեցել է բարձր գին։ Սակայն անցած դարաշրջանից սկսած՝ ջրային ռեսուրսների նկատմամբ վերաբերմունքը կտրուկ փոխվել է։ Դա բացատրվում է երկրագնդի բնակչության թվի և կենսագործունեության աննախադեպ աճով։Փորձագետների կարծիքով՝ ջռւրը 
կդառնա XXI դարի գյխավոը ռազմավա
րական ռեսուրսը։ Մոտ ապագայում միավոր ծավալով ջուրը կարժենա շատ անգամ ավեյի, քան նույն ծավալով նավթը։ Ջրային ռեսուրսների ջուրը իշխանություն է սկզբունքով կառավարումը կարողէ պատերազմների պատճառ դառնալ։ Աշխարհում իրենց կամքը կթելադրեն այն երկրները, որոնք հարուստ են ջրային ռեսուրսներով։Զուրն ունի զարմանալի հատկություններ, որոնցով տարբերվում է մնացած բոլոր բնական ռեսուրսներից։ Նշենք մի քանիսը։

1. Ջուրն անմահ է։ Մարդն ամեն տարի երկրի ընդերքից հանում ն օգտագործում է միլիարդավոր տոննա օգտակար հանածոներ։ Բայց ինչքան էլ շատ լինեն դրանց պաշարները, միևնույնն է, աստիճանաբար նվազում են ու մի օր էլ ամբողջովին սպառվելու են։ երկրագնդի բնակչությունն ամեն օբ օգտագործում է միջին հաշվով 7-8 մլրդ տոննա ջուր, բայց դրանից ջրի քանակը մեր մոլորակի վրա չի պակասում՝ ջրի հավիտենական շրջապտույտի պատճառով։
2. Զուրը ինքնամաքրվամ է։ Ի տարբերություն գոյություն ունեցող բոլոր հեղուկների՝ ջուրն ընդունակ է ինքն իրեն մաքրելու։
3. Զուրը սառույցի վերածվելիս ընդար

ձակվում է իր ծավալի 0,1 մասի չափով, այսինքն՝ դառնում է ավելի թեթև։ Դա է պատճառը, որ սառույցը լողում է ջրի երեսին։
4. Զք/ւ ամենամեծ խտությունը դիտ

վում է +4 ՞€ ջերմաստիճանի դեպքում։ Այդ պատճառով էլ ջրավազաններում +4ջուրը միշտ հատակային մասում է։ Դրա

Տեսաբան Հայաստանի Տավուշի մարզի Լաստիվեբ տեղանքից
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Ջրի կիրառումն
ըսւո նպատակաաղղվածության

Ջրօգտագործողներ

• Զրաէներգետիկա
• Ջրային տրանսպորտ
• Ձկնային տնտեսու

թյուն

Ջրասպառողներ

■ Կոմունւսլ-կենցաղա֊ 
յին տնտեսություն

• Արդյունաբերություն
- Գյուղատնտեսություն

Նկ. 25. Ջրի կիրառման րնագավւսրւնէւր|1 շնորհիվ է, որ ջրավազաններում տեղի է ունենում ջրի ուղղահայաց շարժում, որը նպաստում է ջրավազանների դանդաղ տաքացմանը կամ սառեցմանը։Ոչ մի բնական ռեսուրս մարդու կողմից այնքան մեծ կիրառություն չունի, որքան ջուրը։ Բացաոիկ կարևոր է ջրի՝ որպես ռեսուրսի սւնտեսական-այաւադյւական 
նշանակությունը։ Տնտեսության մեջ չկա որևէ բնագավառ, որտեղ ջրի անհրաժեշտություն չլինի։Զրի կիրառման նպատակային ուղղվածությունից կախված՝ առանձնացնում են ջրօգտագործողներ և ջըսպա– 
ւտղներ (նկ. 25)։

Ջրօգտագործման դծս/քամջուրյը մնում է ջրավազաններում կամ ջրամբարներում՝ ծառայելով որպես միջավայր կամ մեխանիկական էներգիայի աղբյուր։ Հիմնական ջրօգտագործողներն են ջրաէներգետի– 
կան, ջրային տրանսպորտը 1ւ ձկնային 
տնտեսությունները։Բացառիկ կարևոր է ջրային ռեսուրսների էներգետիկ նշանակությունը, երբ ջուրը հանդես է գալիս որպես մեխանի
կական էներգիայի աղբյուր։ Դարեր շարունակ մարդը տարբեր նպատակներով օգտագործել է այդ էներգիան։Մեխանիկական էներգիայի օգտագործման գլուխգործոցը էլեկտրաէներ
գիայի ստացումն է. Պատճառն այն է, որ 
ջուրը անսպառ (վերականգնվող), էկոլո–
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■ Տնտեսական և խմելու

■ Արդյունաբերական

■ Ոռոգման և 
գյուղատնտեսական

■ Ջրամբարներ

Նկ. 26. Զրսւսպսւռմսւև ոլորտներն աշխարհում 

գիապես մաքուր և շրջակա միջավայրը 
չաղտոտող ռեսուրս է.Աշխարհի գետերի վրա կառուցված են հազարավոր ջրաէլեկտրակայաններ, որոնց տեսակարար կշիռը էլեկտրաէներգիայի համաշխարհային արտադրության մեջ կազմում է 20%։ Հայաստանում այդ ցուցանիշը վերջին տարիներին կազմել է 
34-36%։

Ջրասպառման դեպքում ջուրը վերցնում են ջրավազաններից կամ ջրհոս– քերից։ Օգտագործման բնույթից կախված՝ միայն դրա մի մասն է հետագայում վերադառնում ջրային ավազան, այն էլ՝ աղտոտված վիճակում։ Հիմնական ջրա– սպառողներն են կոմա նայ ֊կենցադային տնտեսությունը, արդյունաբերությունը և գյուղատնտեսությունը (նկ. 26)։Ջրասպառման նպատակներով տարեկան ծախսվում է շուրջ 6 հազ. կմ3 ջուր, որը կազմում է երկրագնդի գետերի միջին տարեկան հոսքի ընդամենը 9%-ր։ Ուրեմն 
քանակական տեսակետից ջրային քաղ– 
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ցի վտանգ չկա, սպառնալիքը որակական 
կազմին է վերաբերում։Ջրասպառման ամենամեծ ծավալը բանին Լ ընկնում զյաղատնւոեսությանր՝ տաըեկան 3400 կմ3։ Միաժամանակ ջրօգտագործման ամենամեծ կորուստները նույնպես պատկանում են գյուղատնտեսությանը։Ջրասպառման ծավալով երկրորդը ար֊ 
դյունաբերությանն է։Ջրի օգտագործման ձևերն արդյունաբերության մեջ տարբեր են։ Ջուրը կարողէ օգտագործվել որպես ջերմակիր (օրինակ՝ սինթետիկ կաուչուկի, պլաստմասաների արտադրության մեջ), որպես միջավայր (օրինակ՝ հանքահարստացման, սննդի արդյունաբերության մեջ), որպես համք 
կամ լուծիչ (օրինակ՝ ներկանյութերի, քիմիական մանրաթելերի արտադրություններում) և խառը (օրինակ՝ թղթի, շինանյութերի արտադրության մեջ)։Եթե դիտարկենք ջրօգտագործման աճի տեմպերն աշխարհում վերջին հարյուրամյակի ընթացքում (աղ. 20), ապա կնկատենք, որ 1900 թ. համեմատ 2000 թ. ամենամեծ աճը նկատվել է արդյունաբերության մեջ՝ ավելի քան 60 անգամ։ Գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող ջրի ծավալն աճել է մոտ 10 անգամ, իսկ տնտեսականը և խմելունը՝ 22 անգամ։

Համեմատության համար։ նշենք, որ Հայաստանում ջրօգտագործման ամենամեծ ծավալը բաժին է ընկնում ոռոգմանը և գյուղատնտեսությանը։ 1985-1990 թթ. այն կազմել է ջրօգտագործման ընդհանուր ծավալի 73%-ը։ երկրորդ տեղում ար դյունաբերականն է՝ 12%, տնտեսական և խմելու նպատակով՝ 11%, մնացածն օգտագործվել է այլ նպատակներով։
Աղյուսակ 20 

Ջրօգտագործման ոլորտները մաճի տեմ
պերն աշխարհում

Ջրօգտագործման 
ոլորտները

1900 թ. 2000 թ.

կմ3 % կմ* %

Տնտեսական և խմելու 20 4 440 7

Արդյունաբերական 30 8 1900 32
Ոռոգման և գյուղա
տնտեսական 350 88 3400 58

Ջրամբարներ - - 240 3

Ընդամենը 400 100 5980 100Այս ցուցանիշները ՀՀ անկախացու– մից հետո ենթարկվել են զգալի փոփոխությունների։ Արդյունաբերական, տնտեսական և խմելու նպատակով օգտագործվող ջրի բանակը կարակ նվսւզեյ է և 2015 թ. 
համապատասխանաբար կազմել է 6% և 
4%, իսկ ոռոգման ա գյուղատնտեսական 
ջրինր աճել է՝ հասնելով մինչև 90%-ի.

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1. Որոնք են ջրի զարմանալի հատկությունները, որոնցով այն տարբերվում է մնացած բոլոր բնական ռեսուրսներից։
2. 1'նչ տարբերություն ջրօգտագործողների և ջրասպառողների միջև։ Թվարկեք հիմնական ջրօգտագործողներին և ջրասպառողներին։
3. Որոնք են ամենամեծ ջրասպառողներն աշխարհում, և ինչքան է նրանց մասնաբա ժինն ընդհանուր ջրօգտագործման մեջ։
4. Որոնք են ջրի օգտագործման ձևերն արդյունաբերության մեջ։
5. Ինչպիսին են եղել ջրօգտագործման աճի տեմպերն աշխարհում։
6. Ւ՝նչ փոփոխություններ են կրել ջրօգտագործման ոլորտները Հայաստանում անկա–խացումից հետո։
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§ 10. ՋՐԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԱՂՏՈՏՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ, 
ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸՀայտնի է, ոբ քանակական սւ ես ակնտից ջրային քաղցի վտանգ չկա, սպառնալիքը որակական կազմին է վերաբերում։ 

Ցրի որակական սպառումը այն երևույթն 
է, երր ջուրը աղտոտվում է բազմաթիվ 
նյութերով, փոխվում են նրա որակական 
հատկանիշները, Ա օգտագործման հա
մար այն դաոնում է ոչ պիտանի։Ցրի որակը պայմանավորված է ոչ միայն բնածին, այլ նաև մարդածին գործոններով։ Ջրի մարդածին աղտոտման հիմնական աղբյուրներն են արդյունաբերությունը, գյուղատնտեսությունը և կոմու– նալ-կննցաղային տնտեսությունը, որոնց կողմից օգտագործված ջուրն աղտոտվում է բազմաթիվ նյութերով ու հոսբաջրերի տեսքով լցվում ջրավազանները։Ջրավազաններին ամենամեծ վնասը հասցնում են արդյունաբերական հոս քաջրերը, որոնք, պարունակելով զգալի բանակով թունաքիմիկատներ, ազդում են ջրավազանների էկոհամակարդերի վրա։Ավելի վտանգավոր են նավթավերամշակման, քիմիական, մետաղաձուլական, տեքստիլ արդյունաբերության հոսքա– ջրերը։Ջրավազաններին զգալի վնաս կարող են պատ ճառել աէկերը և ջէկերը, որոնց հոսբաջրերը, լցվելով բնական և արհեստական ջրավազանները, փոխում են ջրի ջերմային, ջրաքիմիական և ջրակենսաբանական պայմանները։ Այսպիսի աղտոտումն ընդունված է անվանել ջերմային 
աղտոտում։Ջրավազաններին պակաս վնաս չեն հասցնում թունաքիմիկատներն ու պարարտանյութերը, որոնք, լվացվելով գյուղատնտեսական հողահանդակներից, անձրևաջրերի և ձնհալքի միջոցով փոխադրվում են ջրային ավազաններ։Ընդհանրապես, ջրի որակի վրա կարող են ազդելնաևբնակավայրերի վրատեղա–
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ցած անձրևն ա ձյունը, կենցաղային ջրերը, ջրային տրանսպորտը, մելիորացման աշխատանքները, ինչպես նաև անմիջապես մթնոլորտդ Ոաումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ջրավազաններն աղտոտող նյու թերի 15-20%-ը ներթափանցում է մթնոլորտից։Աղտոտման աղբյուրների բոլոր տեսակներից տարածվածը նավթամթերքներն ու ֆենոլային միացություններն են, որոնք խիստ բացասական ազդեցություն են ունենում ջրի որակի ու կենդանի օրգանիզմների վրա նույնիսկ չնչին քանակի դեպքում;Ջրերի և կենդանի օրգանիզմների համար ավելի վտանգավոր են ռադիոակտիվ թափոններն ու ծանր մետաղները (սնդիկ, կապար և այլն)։Ջրավազաններում ջրի որակը գնահատվում է ֆիգիկաբիմիական, կենսա
բանական և միկրոկենսաբանական ցու– 
ցանիշներով, որոնց հետազոտումը թույլ է տալիս որոշել այդ ջրի համապատասխանությունը ջրօգտագործողների պահանջներին՝ համաձայն գործող օրենսդրական ակտերի։Խմելու ջրի մեջ պարունակվող վտանգավոր նյութերի համար նույնպես սահմանված են սահմանային թույրսարելի 
խտության (ՍԹև>) համապատասխան արժեքներ, որոնք չպահպանելու դեպքում առաջանում են բազմաթիվ հիվանդություններ։Նշենք մի բանի վտանգավոր նյութերի ՍԹ՜Խ արժեքները խմելու ջրի համար։ Օրինակ՝ կապւսրինը 0,03 մգ/լ է, սնդիկինը՝ 
0,0005 մգ/լ, նավթամթերբներինը՛ 0,3 մգ/լ և այլն։Կարևոր է նաև ջրի կոշտությունը։ Դա որոշվում է ջրում լուծված կարբոնատային և ոչ կարբոնատային կալցիումի ու մագնեզիումի աղերի պարունակությամբ։ Խմե–
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Նկ. 27. Տրի արհեստական մաքրման կայանի տեսքը վերևիցլու ջրում կալցիումի պարունակությունը պետք է լինի 10-140 մգ/լ, իսկ մագնեզիու– մինը՝ 10-85 մգ/լ։ Շատ կոշտ կամ շատ փափուկ ջուրը վտանգավոր է ինչպես առողջության, այնպես էլ տեխնիկական օգտագործման համար։
Ջրային ռեսուրսների պահպանման 
առանձնահատկություններըԶրի անգնահատելի հատկություններից է ինքնամաբրման կարողությունը։ Զուրն ինքնամաքրվում է գոլորշանալիս, հողի մեջ ներծծվելիս, գետերով հոսելիս, մթնոլորտի հետ շփվելիս, ինչպես նաև մանրէների միջոցով։Բացի բնական ինքնամաքրումից, կատարվում է նաև ջրի արհեստական մաք

րում։Կիրառվում են արհեստական մաքրման տարբեր եղանակներ, որոնք բաժանվում են երեք խմբի՝ մեխանիկա
կան, ֆիգիկաբիմիական և կենսաբա
նական (նկ. 27)։

Մեխանիկական մաքրման ժամանակ, որը կատարվում է պարզարաններում, հոսքաջրերից առանձնացվում են լողացող ն կախված նյութերը։ Առավել խոշոր թափոնները որսում են հատուկ մետաղա– ցանցերի միջոցով։Հոսքաջրերի մեջ պարունակվող հանքային նյութերը, որոնց խտությունը մեծ է ջրի խտությունից (ավազ, կավի մասնիկներ և այլն), նստում են հատակին տեղադրված «ավազորսիչների» վրա։ Այնուհետև այդ նյութերը կուտակվում են մաքրման կայանի տարածքում, որոշակիորեն վնասազերծվում թունավոր նյութերից, ապա հեուսցվամ են տարածքից։Շատ հաճախ, մինչև հոսքաջրի մեխանիկական մաքրումը, այն ենթարկում են 
աերացիայի, այսինքն՝ հատուկ հարմարանքների միջոցով հոսքաջուրր թափվում է բարձր տեղից, շփվում մթնոլորտի հետ, հարստանում թթվածնով։ Առանձին տարրեր միանում են թթվածնին և անմիջապես նստում հատակին։ Այնուհետև, նստվածք–
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նեբը համապատասխան մշակման ենթարկվելուց հետո, հեռացվում են։
Ֆխյիկաքիմիական մեթոդը, հիմնականում կիրառվում է արդյունաբերական հոսքաջրերի առանձին տեսակների (ծանր մետաղների իոնների կամ այլ թունավոր նյութերի առանձնացման նպատակով) մաքրման համար։Այս մեթոդի կիրառման ժամանակ հատուկ նյութեր են լցնում ջրավազանի մեջ, որպեսզի դրանք միացություններ կազմեն ջրում եղած նյութերի հետ և նստեն հատակին, իսկ մի մասն էլ վերածվում է գազերի և ցնդում մթնոլորտ։Ֆիգիկաբիմիական մեթոդներից ավելի տարածվածը մակարդման մեթոդն է, երբ հոսքաջրին ավելացնում են հակազդող 

նյութեր (սովորաբար օգտագործում են կիրը, կավահողը և այլն), որպեսզի հոս– բաջրում կախված մանրագույն նյութերը արագ անջատվեն ու նստեն հատակին։ Այս մեթոդը հիմնականում կիրառում են տեքստիլ արդյունաբերության, նավթավե– րամշակոդ, քիմիական ձեռնարկությունների հոսքաջրերի մաքրման համար։Տարածված է նաև կ/անմահ մեթո
դը։ երբ կոշտ նյութը մանրացված վիճակում լցնում են հոսքաջրի մեջ, այն իր մեջ է ներծծում վնասակար նյութերը։ Հետո դրանք վնասազերծվում են և հեռացվում։ Որպես կոշտ նյութ՝ այս դեպքում օգտագործում են ակտիվ ածուխը, տորֆը, փայտի տաշեղները և այլն։

Կենսաբանական մաքրման մեթոդը հիմնված է մանրէների կենսագործունեության օգտագործման վրա, որոնք թթվեցնում են հոսքաջրերում գտնվող օրգանական նյութերը։Կենսաբանական մաքրման մեթոդին է պատկանում բաաստեքսնոյոգիական 
մաքրումը, որի հիմքում ընկած է բարձրակարգ ջրային բույսերի (եղեգ, բոշխ, խնկեղեգ և այլն) օգտագործումը։Այն հանգամանքը, որ բարձրակարգ ջրային բուսականությունն օժտված է ջու– 
138

րը մաքրելու ունակությամբ, հայտնի է շատ վաղ ժամանակներից։ Հնագույն բնակավայրերի բնակիչներն աշխատում էին խմելու ջուրը վերցնել գետի այն հատվածից, որը ջրային բուսականության մացառուտների զանգվածից ներքև էր։Վերը նշվածի հիման վրա մի շարք երկրների գիտնականների համատեղ ջանքերով մշակվեց մաքրման կայանների նոր տիպ։ Դրանք հայտնի են բուաաոեխ– 
նոլոգխսկան մաքրման կայաններ ան– վամբ։Այդ կայանները նախատեսված են փոքր բնակավայրերի (500-5000 մարդ), փոքր ձեռնարկությունների, գյուղական վայրերում կառուցված առանձին քոթեջ– նեըի համար։ Նմանատիպ կայաններ են ստեղծվել և հաջողությամբ շահագործվում են Եվրոպայի շատ երկրներում։ Այդ կայանների թիկն անցնում է 15 հազարից։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ բուսատեխնոլոգիական կառույցների մաքրման հզորությունն ու որակը գրեթե չեն զիջում ավանդական մաքրման թանկարժեք կառույցներին։Բոաաւոեխնոլոգիաները ավանդական մաքրման կայանների համեմատ ունեն մի շարք առավելություններ և թերություններ։Բուսատեխնոլոգիաների առավելություններն են.• ունեն ցածր արժեք,• էլեկտրաէներգիա չի օգտագործվում,• մինչև ջրային օբյեկտ բացթողումը մաքրված ջուրն անհրաժեշտ չէ քլորացնել,• հեշտ են կառուցվում,• սպասարկող անձնակազմի անհրաժեշտություն չկա։Հիմնական թերությունն այն է, ոբ բու– սատեխնոլոգիաները պահանջում են զգալի տարածություններ՝ կենսաքիմիական մաքրման ավանդական կառույցնե րի համեմատ։ Այդ իսկ պւստճառով դրանք հարմար են միայն գյուղական բնակավայրերում կառուցելու համար։
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Հոսքաջրեբն ամբողջովին մաքուր կլինեն, եբբ նշված երեք մեթոդները կիրառվեն հաջորդաբար;
Ջրային ռեսուրսների պահպանությու

նը երկրագնդի բնակչության գերխնդիրն 
է. Խնդրի կար նորությունն այն է, որ ջուրն օգտագործվում է տնտեսության բոլոր ոլորտներում, և տարեցտարի ջրի պահանջարկն աճում է։Սակայն քաղցրահամ ջրի պաշարները սահմանափակ են, երկրագնդի վրա դրանք անհավասարաչափ են տեղաբաշխված, իսկ ջրային տեղափոխությունները կապված են մեծ ծախսերի հետ։Ջրային ռեսուրսների պահպանության կարևոր ուղղություններից են.ա) Ջրի խնայողաբար օգտագործու
մը, որը հատկապես կարևոր է ոռոգման և բնակչության ջրամատակարարման համար։ Ջրի խնայողաբար օգտագործմանն է 

ուղղված ջրի հաշվառման և ւխաբման համակարգը։բ) Արդյունաբերության տեխնոլոգիա
կան գործընթացների կատարելագործու
մը, որը ենթադրում է արդյունաբերության նորագույն տեխնոլոգիաներով հագեցվածություն։ Արտադրությունն առաջին հերթին պետք է լինի անթափոն և քիչ ջրա
տար՛. Պետք է կիրառվեն նորագույն «չոր» 
տեխնոլոգիաներ (օրինակ՝ սարքավորումների հովացումը ջրի փոխարեն կատարել օդով)։Ջրային ռեսուրսների պահպանության կարևոր ուղղություններից է արտադրական ձեռնարկություններում ջրի օգտագործման փակ շրջանառության համա
կարգի ներդրումը։ Դրա էությունն այն է, որ օգտագործումից աղտոտված ջուրը մաքրում, սառեցնում և նորից դնում են շրջանառության մեջ՝ կրկնակի օգտա
գործման համար։

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1. Ւ՝նչ եք հասկանում՝ «ջրի որակական սպառում» ասելով։
2. Որոնք են ջրի մարդածին աղտոտման հիմնական աղբյուրները։
3. Նշեք մի քանի վտանգավոր նյութերի ՍԹԽ արժեքները խմելու ջրի համար։
4. Որոնք են ջրի արհեստական մաքրման եղանակները։
5. Ւ՝նչ է բուսատեխնոլոգիական մաքրման կայանը։
6. Որոնք են ջրային ռեսուրսների պահպանության կարևոր ուղղությունները։

§ 11. ԿԵՆՍՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ԻՆՔՆԱՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ։ 
ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈԻԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸՁեզ հայտնի է, որ աշխարհագրական թաղանթը բաղկացած է երկու հիմնական մասերից՝ անկենդան և կենդանի բնությունից։ Անկենդան բնության բաղադրիչներից են քարոլորտը, ջրոլորտը և մթնոլորտը։ Ս՜իյիոնավոր տարիների ընթացքում դրանց փոխադարձ շփման ու ներթափանցման շնորհիվ ձևավորվել ու զարգացել է կենդանի բնությունը՝ կենսոլորտը, իսկ ավելի ուշ (1,5 մլն տարի առաջ)՝ մար– 

դոլորւոը։ ՛Կենսոլորտը նույն բիոսֆերան 

է՛ (կենդանի օրգանիզմներով բնակեցված ոլորտ), որը բառացիորեն նշանակում է կյանքի ոլորտ (հունարեն՝ իւօօ - կյանք, ԾՓ^ւրօւ ՜ թաղանթ, ոլորտ)։Արեգակնային համակարգի մյուս մոլորակների վրա մինչև այսօր կյանք հայտնաբերված չէ։ Կյանքը ձևավորվել ա զարգացել է Երկիր մոլորակի վրա, որովհետև այստեղ կան կյանքի համար անհրաժեշտ պայմաններ։ Այդ պատճառով էլ Երկիրն անվանում են կյանքի մոլորակ։
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Չսւյղզ ԴարվինԵրկրագնդի վրա կենսոլորտն ունի համամոլորակային, անընդմեջ տարածում։ Մերձբևեռային շրջաններում ու անապատներում այն բավական ընկճված է, օրգանիզմների բանակը բիչ է, իսկ մնացած տարածքներում բազմազան է ու հարուստ։ Նույնիսկ Անտարկտիդայի կենտրոնական մասերում խիստ անբարենպաստ կլիմայական պայմաններում, այնուամենայնիվ, մանր օրգանիզմներ են հանդիպում, իսկ ամենաբարձր լեռներում, ձյան մակերևույթին ու խորքումապրումեն բակտերիաներ։ Այդ շրջաններում բնակվող օրգանիզմներն ակտիվ փոխազդեցության մեջ են գտնվում ինչպես միմյանց, այնպես էլ շրջապատող միջավայրի հետ։Դուք արդեն գիտեք, որ որոշակի կենդանի օրգանիզմների և դրանց բնակեցման միջավայրի ամբողջությունը հայտնի է էկոհամակաբգ անունով, որի գլխավոր հատկանիշներն են իեբնակաբգավոբու– 
մը և 1ւ1ւբնավերսւկահգնումը։ երկրագնդի վրա ամենախոշոր էկոհամւսկարգը կենսոլորտն է։ Կենսոլորտում ինքնակարգավորումը և ինքնավերականգնումը տեղի է
140

ունենում դրա բաղադրիչների միջև գոյություն ունեցող փոխադարձ կապերի շնորհիվ։ Ինչքան բազմազան է էկոհամակար– գի բուսական ու կենդանական աշխարհը, այնքան ավելի զարգացած և ուժեղ են դրանց միջև առկա փոխադարձ կապերը։Բոլոր էկոհամակարգերում յուրաքանչյուր բուսատեսակ ու կենդանատեսակ ունի իր որոշակի տեղն ու դերը և մյուս բույսերի ու կենդանիների, ինչպես նաև միջավայրի հետ փոխադարձ ու կայուն կապերի մեջ է։ Այդ կապերի շնորհիվ է, որ գոյություն ունեն և պահպանվում են կենսոլորտի բոլոր էկոհամակարգերը, դրանց էկոլոգիական հավասարակշռությունը։ Եվ վերջապես՝ այդ կապերի շնորհիկէ պահպանվում կյանքը մեր մոլորակի վրա։Չ. Դարվինև ուսումնասիրել և նկարագրել է այդպիսի կապի մի դասական օրինակ։ Անգլիայում լայն տարածում ունի կարմիր երեքնուկը, որը հրաշալի անասնակեր է։ Չ. Դարվինը բացահայտել է, որ կարմիր երեքնուկի խողովակաձև ծաղիկները փոշոտվում են միայն կրետ։ կոչվող միջատների միջոցով։ Եզրակացությունը հստակ էր. Անգլիայում կարմիր երեքնուկի տարածումը պայմանավորված էր կրետների առատությամբ։Ուշադրություն է գրավում մի փաստ ևս. կրետների բներն ավելի հաճախ հանդիպում են բնակավայրերի շրջակայքում։ Այնտեղ դրանք պաշտպանված են դաշ– տամկներից, որոնք սնվում են կրետների թրթուրներով ու հարսնյակներով։ Բնակավայրերի մոտ դաշտամկները բիչ են, որովհետև շատ են կատուները, որոնք ոչնչացնում են դաշտամկներին։Պատճառահետեւանքային կապերի շղթան ստանում է հետևյալ տեսքը, կատուները պաշտպանում են կրետներին դաշտամկներից, կրետները նպաստումէն երեքնուկի տարածմանը, երեքնուկի առա–
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Բնական պայմաններ 
(արևի լոյս, թթվածին» 

հանքային նյութեք,

Առաջիս կարգի 
ասա ռուլն եո

լռությունը նպաստում է խոշոր եղջերավոր անասնապահության զարգացմանը։Բնության մեջ այսպիսի կապերն անհամար են։ Ամբողջ կենսոլորտը նման կապերի չափազանց բարդ ցանց է, որտեղ յուրաքանչյուր օրգանիզմ կատարում է իրեն հատուկ գործառույթ։
Միատարր տարածքում բնակվող օր

գանիզմների պատմականորեն ստեղծ
ված ամբողջությունը կոչվում է կենսահա
մակ եց ութ յան (կենս աց ենոզ):Կենսահամակեցությունների ե շրջապատ ող միջավայրի պատմականորեն ստեղծված ամբողջությունը ձեզ հայտնի է «էկոհամակարգ» անունով։ Էկոհամա– կաբգերը լինում են տարբեր չափերի։ հա
մամոլորակային չափերի էկոհամակարգ 
է կենսոլորտը։ Կենսոլորտում գոյություն ունեն ավելի փոքր էկոհամակարգեբ, օրինակ՝ անտառ, ճահիճ, ջրավազան, մարգագետին, անապատ։Յուրաքանչյուր էկոհամակարգ բաղկացած է հետևյալ բաղադրիչներից՝ շրջա– 
պատող միջավայրի գործոններ, արտադ
րողներ (պրոդուցենտներ), սպառողներ

(կոնսումենտներ), քայքայողներ (ոեդու– 
ցենտներ)։ Այս բաղադրիչների միջև գոյություն ունեն բազմաթիվ «սննդային կապեր», նյութի յուրահատուկ շրջապտույտ և արեգակնային էներգիայի հոսքի վերափոխման որոշակի ձևեր (նկ. 28)։ Դրանք ապահովում են բաղադրամասերի համատեղ, երկարատև գոյությունը։ Այդ բազմատարր, ինքնակաբգավորվող համակարգում անընդհատ նյութի կենսաբանական շրջապտույտ է տեդի ունենում կենդանի նյութի բույսերի, կենդանիների, մանրէնե րի մասնակցությամբ։Ձեզ հայտնի է, որ նյութի շրջապտույտ 
են կոչվում բնության մեջ նյութի փոխա
կերպման հ տեղափոխման օրինաչափո
րեն կրկնվող գործընթացները։ Բույսերը լուսասինթեզի միջոցով պարզ անօրգանական նյութից սինթեզում են բարդ օրգանական նյութեր։ Այս դեպքում բույսերը էկոհամակաըգի արտադրողներն են (պրոդուցենտները)։ Լ՜կոհամակարգի հաջորդ խումբն են կազմում սպառողները (կոնսումենտնեբը), որոնք սնվում են պատրաստի օրգանական նյութերով։ Բույ– 
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սերով սնվում են բուսակեր կենդանիները, իսկ վերջիններով էլ՝ գիշատիչ կենդանիները։ եվ վերջապես հանդես են գալիս քա/քա/ոզձծ/ւք (ռեդուցենտներր)՝ այն օրգանիզմները, որոնք սնվում են օրգանական նյութերի քայքայման հաշվին։ Բույսերի և կենդանիների քայքայված մնացորդներից նրանք ստանում են կենսագործունեության համար անհրաժեշտ քանակությամբ էներգիա, միաժամանակ կատարում են օրգանական նյութերի հանքայնացում դրանք վերածելով անօրգանական միացությունների։ Այդպիսի օրգանիզմներ են բակտերիաները, սնկերը, կենդանիները։ Հանքայնացման գործընթացում առաջացած տարրերը, հողից անցնելով շրջակա միջավայր, նորից ներառվում են կենսաբանական շրջապտույտի մեջ։Այսպիսով՝ կենդանի օրգանիզմների 
ակտիվ մասնակցությամբ կենսորւրւոում 
տեղի է ունենում նյութերի կենսաբանա
կան շրջապտույտ։ Բույսերը մթնոլոր– 
տից կյանում են ՇՕ2 գազը, հողից՝ ջուրը 
ե հանքային նյութերը, Արեգակի լույսն ու 
ջերմությունը, և այդ բոլորի մասնակցու
թյամբ լուսասինթեզի ընթացքում անօր
գանական նյութերից սինթեզում են օր
գանական նյութեր։Կենսաբանական շրջապտույտի միջոցով սերտ կապ է ստեղծվում կենդանի ու անկենդան բնության միջև։ Տեղի է ունենում զարգացման և ինքնավերականգնման գործընթաց։Կենսոլորտը սերտ կապի մեջ է աշխարհագրական թաղանթի բոլոր բաղադրիչների հետ, իսկ մարդոլորտի համար եղել և մնում է գոյության ու զարգացման անհրաժեշտ պայման։ Այդ պատճառով էլ ոչ խելամիտ ներգործության հետևանքով կենսոլորտի բնականոն գործընթացների փոփոխությունները կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ մարդու կյանքի և տնտեսական գործունեության վրա։
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Կենսոլորտի յուրաքանչյուր օրգանիզմ բնության մեջ ունի իր տեղը և միջավայրը, կատարում է յուրահատուկ գործառույթ, ունի իր սեփական «էկոլոգիական խոր
շը», որը երբեք դատարկ մնալ չի կարող Դա ապահովում է էկոհամակարգի բնականոն զւսրգացումը և բնական հավասարակշռությունը։Բնապահպանական առումով գենո
ֆոնդը բոլոր տեսակի կենդանի օրգա
նիզմների ժառանգական հատկանիշների 
ու հակումների ամբողջությունն է։Բույսերի և կենդանիների մեծ մասի հատկանիշները դեռևս լիովին բացա– հայտված չեն, և համաշխարհային ֆլորայի ու ֆաունայի գենոֆոնդը դեռևս չբացահայտված վիթխարի շտեմարան է՝ մշակաբույսերի և ընտանի ու արդյունագործական կենդանիների նոր՝ օգտակար տեսակներ ստանալու համար։Այս ամենով հանդերձ՝ բնության վրա մարդու ներգործության պատճառով վերջին 400 տարում երկրի երեսից վերացել է բարձրակարգ բույսերի մոտ 390, ձկների՝ 
23, սողանների 28, թռչունների 130 և կաթնասունների 83 տեսակ։ Ավելի մեծ թիվ են կազմում ոչնչացման եզրին գտնվողները։Կենսաբւսզմագանության պահպանու– թյան մեթոդներն ու միջոցառումները բազմազան են։ Այժմ աշխարհի երկրների մեծ մասում ստեղծվել է հազվադեպ և ոչնչաց
ման վտանգի տակ գտնվող օրգանիզմնե
րի համակարգված ցուցակ ՚ Կարմիր գիրք, և միջոցառումներ են իրականացվում այդ տեսակների պահպանության համար։Ներկայումս կենսոլորտը մարդու ներգործության հետևանքով ենթարկվում է ուժեղ փորձության։ Այդ ներգործությունը միանշանակ չէ։ Մի կողմից՝ մարդը ստեղծում է տասնյակ հազարավոր բույսերի տեսակներ ու կենդանիների ցեղեր, արագացնում է բնության մեջ տեսակների էվոլյուցիան, հարստացնում է բնական 
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համակեցությունը կենդանի օրգանիզմների կլիմայավարժեցման ճանապարհով, բարձրացնում է հողերի բերրիությունը, մյուս կողմից՝ տեղի է ունենում բնական բուսատեսակների ե կենդանիների ոչնչացում, կենդանի օրգանիզմների բնակության պայմանների վատթարացում, էրո

զիայի հետևանքով հողերի քայքայում և այլն։ Այսպիսով՝ արդի հասարակության 
կարևոր հիմնախնդիրր կենսոլորտի և 
նրա կենսաբանական բազմազանության 
պահպանությունն է, նրա հարստություն
ների խելամիտ օգտագործումը։

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՈ-ԱԶԱԴՐՍՆՔՆԵՐ

1. Ինչ դեր ունի կենսոլորտը Երկրի կյանքում։
2. Ինչ է նյութի կենսաբանական շրջապտույտը, որն է դրա դերը կենսոլորտում։
3. Ինչ են կենսահամակեցությունը և էկոհամակարգը։
4. Որոնք են արտադրողները (պրոդուցենտները)։
5. Ի՞նչ գործառույթ են կատարում սպառողները (կոնսումենտները)։
6. Որոնք են քայքայողները (ռեղուց են տները) և ինչ գործառույթ են կատարում։
7. Ինչ կապ կա անկենդան ու կենդանի բնության միջև։

§ 12. ԲՈՒՍԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ, 
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸԲուսականությունը աշխարհագրական թաղանթի և նրա մեջ մտնող կենսոլորտի գլխավոր բնական բաղադրիչն է, կենսաբանական տարրեր ռեսուրսների առաջացման գլխավոր աղբյուրը։ Բնական միջավայրի էկոլոգիական հավասարակշռությանը չխախտելու համար մի կողմից՝ անհրաժեշտ է պահպանել բուսականությունը, մյուս կոդմից՝ կառավարելի դարձնել տնտեսության կողմից տարեցտարի սրընթաց ավելացող բուսական ռեսուրսների պահանջարկի բավարարումը։Բույսերն ու կենդանիները կազմում են երկրագնդի կենսազանգվածը։ Բուսականությունը առանցքային տեղէ զբաղեցնում նյութերի և էներգիայի համամոլորակային շրջապտույտի մեջ։ Լուսասինթեզի ժամանակ կանաչ բույսերը Արեգակի ճառագայթային էներգիան վերափոխում են բույսերի կառուցվածքը կազմող օրգանական նյութերի էներգիայի։ Այդ ճանապարհով տարեկան սինթեզվում է շուրջ 150 մլրդտ 

կենսազանգված։ Իր հերթին, բուսականությունը մնացած կենդանի օրգանիզմների համար ծառայում է որպես սնունդ՝ էներգիայի աղբյուր։Լուսասինթեզի միջոցով ամեն տարի բույսերը կլանում են շուրջ 300 մլրդ տ ած խածնի երկօքսիդ (ՇՕշ) և մթնոլորտ են արտազատում 200 մլրդ տ ազատ թթվածին։ Ըստ էության, բուսականության շնորհիվ են ձևավորվել մթնոլորտի կազմի թթվածինն ու օզոնային շերտր. վերջինս օրգանիզմներին պաշտպանում է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների վնասակար ազդեցությունից։
Բուսականությունը՝ որպես բնական 

ռեսուրս, լայնորեն օգտագործվում է նյութական արտադրության ոլորտում։ Մարդու օրգանիզմին անհրաժեշտ օրգանական նյութերը լըացվումեն նաևբուսական ծագման մթերքների միջոցով։ Մարդը որոշ բուսատեսակներ օգտագործում է նաև որպես դեղամիջոց, արդյունաբերության համար
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Բնական սննդի և դեղաբույսերի ճիշտ օգտագործումը ժամանակակից մարդու առողջ ապրելակերպի 
գրավականն է։հումք, ինչպես նաև անասնակեր։ Բուսական ռեսուրսների ծավալը այժմ կազմում է շուրջ 1 տրլն 700 մլրդ տ։ Կենդանական ռեսուրսների ծավալը բուսականի համեմատ չնչին է և կազմում է նրա 0,1 %-ը։Ըստ կիրառության բնագավառների՝ առանձնացվում են բույսերի հետևյալ խմբերը.• պարենային բույսեր (սննդային բույսեր),• դեղաբույսեր,• կերաբույսեր,• տեխնիկական բույսեր,• դեկորատիվ բույս եր։

Պարենային բույսերը մարդու կողմից որպես սնունդ օգտագործվող և սննդի արդյունաբերության համար հումք ծառայող բույսերն են։ Դրանց կազմը բազմազան է՝ հացազգինեբ, րակբսզգիներ, զանազան պտուղներ, հատապտուղներ, սնկեր, ջրիմուռներ և այլն։ Պարենային բույսերն ունեն տարբեր քիմիական կազմ և պարունակում են տարբեր սննդարար նյութեր՛ սպիտակուցներ, ճարպեր, ածխաջրեր ու վիտամիններ։ Օրինակ՝ հացազգի բույսերը հարուստ են սպիտակուցներով, պտուղ

ներն ու հատապտուղները՝ ածխաջրերով ու վիտամիններով։Պարենային բույսերն ունեն աշխարհագրական մեծ տարածում։ Օրինակ՛ խոնավ արևադարձային անտառների զոնայում տարածված է սուրճի, կոկոսի արմավենու, որպես համեմունք օգտագործվող դարչինի, սև պղպեղի, վանիլի, իսկ բարեխառն գոտու տափաստանների և լայնատերև անտառների զոնայում՝ հացահատիկի ու կարտոֆիլի մշակությունը։
Դեղաբույսերն իրենց բաղադրության մեջ պարունակվող տարբեր նյութերի (ևթևրայուղեր, ալկալոիդներ, վիտամիններ և այլն) միջոցով մարդու օրգանիզմի վրա ունենում են հակաբորբոքային, ցավազրկող, քնաբեր, հանգստացնող և այլ բնույթի բուժիչ ազդեցություն։ Բույսերի բուժիչ հատկությունը մարդկությանը հայտնի էր հազարամյակներ առաջ։ Հին աշխարհից մեզ հասած դեղաբույսերից են դաղձը, ուրցը, ժենշենը, մասրենին և այլն։Ժամանակակից կենսաբժշկական տեխնոլոգիաների զարգացման շնորհիվ բա– ցահայտվում են բույսերի բուժիչ նոր հատկություններ։ Մեծ թափ է ստանում բուսա– 
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կան ծագում ունեցող, բնական հումքով պատրաստվող դեղամիջոցների արտադրությունը։ Միաժամանակ, աշխարհում ավելանում է ավանդական ու ժամանակակից մեթոդներով, դեղաբույսերով բուժում իրականացնող բուժհաստատությունների թիվը։Դեղաբույսեր կան երկրագնդի գրեթե բոլոր բնական զոնաներում, բացառությամբ սառցային զոնայի։Արդյունաբերության տարբեր ճյուղերում որպես հումք օգտագործվող տեխ
նիկական բույսերը նույնպես ունեն տարածման լայն աշխարհագրություն։ Հարավային Ամերիկայի խոնավ հասարակածային անտառներում աճող բրազիլական կաուչուկատու հևենու ժամանակակից պլանտացիաներն ապահովում են ռետինի համաշխարհային արտադրության ավելի քան 1/4-ը։Որպես արդյունաբերական հումք՝ առանձնանում են թելատու և յուղատու մշակաբույսերը (հիշեք այղ մշակաբույսերը և դրանց տարածման գլխակոր շրջանները)։Կերաբույսերը անասնապահության գլխավոր արտադրամիջոցն են։ Բնական արոտավայրերը՝ մերձալպյան և ալպյան մարգագետինները, զբաղեցնում են երկրագնդի ամբողջ ցամաքի 25%-ը, իսկ 
մշակովի, կերաբույսերը՝ աշխարհի մշակովի հողերի 20%-ը։Բնական արոտավայրերի վատթարացման գլխավոր պատճառը գերարածեցումն է։ Դրանում հատկապես մեծ է մանր եղջերավոր անասունների դերը։ Գերարածեց– ման հետևանքով արագանում է բնական լանդշաֆտների անապատացումը։Բույսերի միջավայրաստեղծ նշանա– կությունր կարևորել են դեռևս Հին աշխարհում։ Դրա դասական օրինակն է աշ–
10 Աշխարհագրություն -11 

խարհի յոթ հրաշալիքներից մեկը՝ Շամիրամի կախովի այգիները։ Բուսական փարթամ ծածկով արհեստական անտառներ են հիմնել նաև մեր նախնիները։ ժամանակակից քաղաքային բնակավայրի շրջակա միջավայրի որակը գնահատվում է ոչ միայն կանաչ տարածքներով, այլև գեղագիտական արժեք ներկայացնող դեկո
րատիվ բույսերով։ Բնակավայրերի՝ դեկո– րվՏտիվ բույսերով ձևավորումը ցանկացած բնակավայրի իշխանությունների առօրյա խնդիրներից է։Բուսական ռեսուրսների մեջ առանձնանում են անտառային ռեսուրսները։ երկրագնդի բուսազանգվածի 82%-ը կազմում են անտառները (քարտեզ 12)։ Անտառը, լինելով ծառատեսակների, թփուտների, կենդանական աշխարհի և միկրոօրգանիզմների փոխկապակցված յուրօրինակ բնական համալիր, ձեռք է բերել բնապահպանական առանձնահատուկ նշանակություն։Անտառներն ունեն ջրապաշտպան, հո
ղապաշտպան, դաշտապաշւոպան և կյի– 
մայաստեղծ նշանակություն։Մեծ է անտառի ջրապաշտպան նշանակությունը։ Անտառներում քամու արագությունը փոքր է, օդի ջերմաստիճանը շրջակա տարածքի համեմատ՝ ցածր։ Հետևաբար ցածր է նաև գոլորշացման արագությունը։ Ծառերի խիտ սաղարթի, մամռապատ բների կողմից կլանված խոնավությունը ամռանը թուլացնում է ջրի գոլորշացումը հողի մակերևույթից։ Անտառը խոնավության մեծ կլանիչ է, որի պատճառով մթնոլորտից թափված խոնավության զգալի մասն այնտեղ մակերևութային հոսք չի ստանում։ Խոնավության պայմաններն ազդում են անտառածածկ տարածքներով հոսող գետերի ռեժիմի վրա, որոնք առանձնանում են ավելի հա–
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11* սառնամանիքային զոնայի խոնավանտառներձարտ զոնայի անտառներ (հիմնականում փշատերև) Բարեխառն զուոա խառն անտառներ
Արւեւադարձային տերեաթափ խոնավ անտառներՉորային շրջանների անտառներ Հասարակւսնային խոնավ անտառներ

Հ.այւա^ւյէ՝ււ.. 
ւււււր. րսւ ... յ

ՓՃ-*.

Քարտեզ 12. Երկրագնդի անտառածածկ տարածքներըվասարաչափ սնմամբ և ջրի մակարդակի ոչ կտրուկ տատանումներով։Նվազեցնելով մակերևութային հոսքը՛ անտառներն արգելակում են հայոցքային ջրերի ու անձրևների կողմից հողի լվացումը՝ դրանոկ իսկ կատարելով հողապաշտպան դեր։ Պարզվել է, որ 18 ււմ հաստություն ունեցող հողի շերտը անտ առատ ա֊ փաստանի հարթ տեղանքում որպես մշակովի հող լվացվում է 70 տարում, մարգագետնի խոտածածկի տակ՝ 3000 տարում, իսկ անտառային լանդշաֆտների տակ՝ մի քանի հազարամյակում։Անտառապատ տարածքում գրեթե բացակայում է գետերի կողմից տիղմի տեղափոխումը, ջրամբարների տղմակալումը։ Հնդկաստանում ջրապաշտպան անտառների ոչնչացման հետևանքով ջրամբարների մեծ մասի օգտագործման ժամկետը 
146

կրճատվել է 50%-ով դրանց տղմակալման հետևանքով։Անտառներն ունեն բացառիկ դաշտա– 
պաշւոպան նշանակության. Անտառներով շրջապատված վարելահողերը հողագործության համար ունեն ավելի բարենպաստ միկրոկլիմայական պայմաններ՝ օդի ջերմաստիճանի տատանումների փոքր ամպ– լիտուդ և քամու փոքր արագություն։ Դաշ– տապաշտպան անտառաշերտերը նպաստում են գոլորշացմանը, ցուրտ քամիների ազդեցության նվազեցմանը, հողում բավարար խոնավության պահպանմանը։Անտառները օդային ավազանի մաքրության և կազմի պահպանման գլխավոր օղակն են գլոբալ էկոհամակաըգում։ Այդ տեսանկյունից կարևորվում է անտառների տարեկան հավելաճի ցուցանիշը, որը կոչվում է արդյունավետության Արդյանա– 

147 V0Ո 178 15.02.2021, 10:58



Որօքօ\ 1աբտ։//օհօօ1<տ.հօոօօ.ոօէ/քաոք/\՚//է/

վեստւթյունը ցույց է սագիս մեկ տարում 
1 հա բուսական զանգվածի հավերսՀը։Անտառը մեծ ազդեցություն ունի ինչպես մւսկըո–, այնպես էլ միկրոկլիմայի վրա։ Երկրագնդի կլիմայի վրա մեծ ազդեցություն ունեն արևադարձային անտառները։ Խոնավ արևադարձային անտառներից տրանսպիրացիայի՝ բույսերի կանաչ զանգվածի մակերևույթից ջրի գոլորշացման հետևանքով մթնոլորտ է թափանցում ջրային գոլորշիների հսկայական քանակություն։ Այդ տեսանկյունից արևադարձային անտառները կարելի է համեմատել Համաշխարհային օվկիանոսի հետ։ Անտառների ազդեցության նվազեցումը կապված է անտառների հատման հետ։ Տիեզերական դիտարկումների տվյալներով՝ վերջին 30 տարվա ընթացքում արևադարձային անտառների մակերեսը կրճատվել է տարեկան 5-6 մլն հա-ով։ Հատկապես արագ է ընթանում այդ գործընթացը Արևմտյան Աֆրիկայում, Հարավարևելյան Ասիայում և Կենտրոնական Ամերիկայում։ Միայն Աֆրիկայում, որտեղ անտառները կազմում Լին տարածքի մոտ 60%-ը, այժմ կազմում են ընդամենը 17%-ը։Բնապահպանական տեսանկյունից անտառային լանդշաֆտների պահպանության համար մեծ կարևորություն է ստանում անտառաբուծության զարգացումը։ ժամանակակից կենսատեխնոլոգիաների կիրառմամբ Եվրոպայում, Հյուսիսային Ամերիկայում ստեղծվում են արագ աճ ունեցող բնափայտով արհեստական անտառային պլանտացիաներ, որոնց տնտեսական բարձր արդյունավետությունը խթանում է հատված անտառային տարածքների վերական գնումր։Մարդու տնտեսական գործունեության պատճառով անտառների կրճատումը բնապահպանական համամոլորակային 

հիմնախնդիրներից է։ Այղ գործընթացը կասեցնելու նպատակով տարեցտարի մեծանում են անտառավերականգնմաև ազգային ծրագրերով իրականացվող պետական ներդրումների ծավալները։ Հայաստանում հարյուրավոր հեկտար տարածությունների վրա տարեկան իրականացվում են անտառավերականգնման աշխատանքներ, բայց արդյունավետությունը դեռևս ցածր է։ Պատճառներից մեկն այն է, որ հսկա ծառը գետնին տապալելու համար մի քանի րոպեն էլ բավարար է, սակայն նոր տնկին լիարժեք ծառի վերածելու համար տարիներ են պահանջվում։
Բուսական ռեսուրսների 
պահպանությունը և վերականգնումը Բուսական ռեսուրսների պահպանու թյան ուղղությունները բազմազան են։ Գլխավոր ուղղությունը մնում է ձեզ հայտնի գենետիկ բազմազանության՝ գենոֆոնդի պահպանումը։Համաշխարհային ֆլորայի 300 հազար տեսակի 10%-ն է մարդու կողմից օգտագործվում տարբեր նպատակներով։ Կենսատեխնոլոգիաների բուռն զարգացման դարաշրջանում անընդհատ բացահայտ– վում են մարդուն անհրաժեշտ նոր բույսերի օգտակար հատկանիշներ։ Գենետիկ ճարտարագիտոլթյունը զբաղվում է բույսերի նոր տեսակներ ստանալուն ուղղված աշխատանքներով։ Բույսերի գենոֆոնդի պահպանության նպատակով պետությունները և միջազգային բնապահպանական կազմակերպությունները ստեղծում են բույսերի «Կարմիր գրքեր»։Բուսական աշխարհի պահպանության համար առանձնահատուկ ուղղություն է 

հատակ պահպանվող տարածքների (ար
գելոց, արգելավայր, ազգային պարկեր) 
առանձնացումը։ Անտառների պահպա–
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նությունն ավելի արդյունավետ իրականացնելու համար ուժեղացվում է պայքարը ապօրինի անտառահատումների դեմ, խստացվում են օրենքները և դրանցով նախատեսված համապատասխան պատժամիջոցներն ու պատժաչափերը։Երբեմն բուսատեսակների պահպանության համար ստեղծկում են արգելոց
ներ ու բուսաբանական այգիներ։Բուսական աշխարհի պահպանության կարևոր միջոցառում է արոտաշրջանսւ– 

ռաթյունը, որի ժամանակ արոտավայրը բաժանվում է հանդամասերի, և անասուններին որոշակի ժամանակ մեկ հանդամասում արածեցնելուց հետո տեղափոխում են մեկ այլ հանդամաս, որպեսզի նախորդի բուսածածկը հասցնի վերականգնվել։ Միաժամանակ, տարբեր միջոցառումների (մոլախոտերի, վնասատու միջատների դեմ պայքար, արհեստական ոռոգում և այլն) շնորհիվ բնական կերահանդակները դարձվում են մշակելի։
ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1. Ինչու է անհրաժեշտ կառավարել բուսական ռեսուրսների շահագործումը։ Ի՞նչ հետևանքներ կարող է ունենալ բույսերի անխնա շահագործումը։
2. Ինչ բնագավառներում է բուսականությունը կիրառվում մարդու կողմից։
3. Որոնք են պարենային բույսերի, կերաբույսերի, դեղաբույսերի և դեկորատիվ բույ սերի օգտագործման առանձնահատկությունները։
4. Բացատրեք անտառների ջրապաշտպան, հողապաշտպան, դաշտ ապաշ տպան, կլիմայ ապաշտ պան նշանակությունները։ Ինչպիսի՞ն է անտառային լանդշաֆտի ազդեցությունը բնական միջավայրի և մարդու գործունեության վրա։
5. Դասարանով կազմեք ձեր բնակավայրի հարակից տարածքների բույսերի անվանացանկը։
6. Ինչ նշանակություն ունի բույսերի գենոֆոնդի պահպանությունը կենաս բազմազանության հարստացման համար։
7. Բուսականության պահպանության համար ինչ նշանակություն ունեն հատուկ պահպանվող տարածքների առանձնացումը և արոտաշըջանառության ճիշտ կազմակերպումը։
8. Ինչ գիտեք ՀՀ-ում և այլ երկրներում ապօրինի ծառահատումների համար նախատեսված պատժամիջոցների մասին։

§ 13. ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ, 
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸԿենդանիները կարևորագույն դեր են կատարում լանդշաֆտների տարբեր օդակնեըի միջև նյութափոխանակության իրականացման գործընթացում և կենսական նշանակություն ունեն բուսական աշխարհի համար։ Օրինակ՝ հողագոյացման գործընթացը և հողի բերրիությունը հիմնականում պայմանավորված են կենդանիների (հատկապես մրջյունների, 

որդերի, տերմիտների, տարբեր տեսակի բակտերիաների) գործունեությամբ։ Կենդանիները քայքայում են բույսերի մնացորդները՝ հողը հարստացնելով օր գահական մնացորդներով, մասնակցում են հողի կառուցվածքի ձևավորմանը, մեծացնում հողի ծակոտկենությունը, ջրաթափանցությունը և այլն։
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Սավանաներում հողագոյացման գործընթացը կապված է տերմիտների հետ։ Դրանք հողի երկաթային վերին պինդ շերտ են տեղափոխում՛ անհամեմատ փխրուն նյութերը, որոեր էլ դառնում են հողագոյացման հիմքը։ Կենդանիները հսկայական դեր են կատարում բույսերի աճի բնական շղթաներում։ Բույսերի մեծամասնության փոշոտումը տեղի է ունենում միջատների, թռչունների (կոլիբրի, մեղրակեր և այլն) և չղջիկների միջոցով։ Շատ բույսերի տարածումը նույնպես կապված է կենդանիների հետ։ Տափաստաններում և անապատներում վայրի բուսականությունը զարգանում է խոտակեր կաթնասունների հետ սերտ կապի ու փոխազդեցության պայմաններում։ Կաթնասունները, սնվելով այդ բույսերով, միաժամանակ հողը հարստացնում են օրգանական նյութերով։Թռչանները ն որոշ կաթնասուններ, սնվելով բույսերի վնասատուներով, կանխում են ղրանց աճը։ Վայրի թռչունները պաշտպանում են բերքը տարբեր կրծողներից։ Միայն մեկ բուն ամբողջ տարվա ընթացքում որսում է մոտ հազար մուկ՝ դրանով իսկ փրկելով մոտ 500 կգ հացահատիկ։ Բույսերը վնասատուներից պաշտպանվում են նաև միջատների միջոցով։ Շեկ անտառային մրջյունները, ոչնչացնելով որդերին, թունաքիմիկատներից առավել արդյունավետ են պայքարում բույսերի վնասատուների դեմ; Վերոնշյալ կենդանիներից շատերին մարդիկ օգտագործում են վնասատուների դեմ կենսաբանական մեթոդով պայքարի ժամանակ։Կենդանիներն ունեն նաև ռելքւեֆագո– 
րսցնող նշանակություն։ Արևադարձային ծովերի տաք ջրերի ծանծաղուտներում կորալային պոլիպների բուռն բազմացման շնորհիվ դրանց կմախքների կուտակումից առաջացել են կորալային կղզիներ, բուստեր և ատոլներ։ Սավանաներում հաճախ են հանդիպում տերմիտների կողմից «կա–

Մարդածին գործոնների ազդեցության հետևանքով 
փոփոխվող բնական պայմանները հանգեցնում 
են կենդանիների ու թռչունների շատ տեսակների 
ոչնչացմանն ու անհետացմանը։ռուցվւսծ» 2-6 մ բարձրությամբ կոնաձև տերմիտանոցներ։Կենդանական աշխարհի դերը չի սահմանափակվում վերոնշյալով։ Այն՝ որպես բնական ռեսուրս, ունի հսկայական տնտեսական նշանակություն։ Վայրի կենդանիները, նրանց գոյացրած նյութերը օգտագործվում նն տնտեսության տարբեր ճյուղերի կողմից։ Օրինակ՝ կավճի, կրաքարի, սելիտրայի պաշարներն օգտագործվում են շինանյութերի, քիմիական արդյունաբերության մեջ՝ որպես արժեքավոր հումք։ Որսորդությունը և հատկապես ծովային արդյունագործությունը լրացնում են սպիտակուցներով հարուստ սննդամթերքի պակասը, հումք են տալիս կաշվի, օծանելիքի արտադրության և դեղագործության համար։Հատուկ ֆերմաներում բուծվում են վայրի շատ կենդանիներ՝ սամույր, ճւսհ– ճակուղբ, ջրաքիս, աղվես։ Օրինակ՝ Ավստ– րալիայում և Աֆրիկայում բուծում են ջայլամ, ԱՄՆ-ում և Կուբայում՝ կոկորդիլոս, իսկ Նորվեգիայի, Կանադայի և Ալյաս– կայի ֆերմաներում բուծվող ոչխարացուլից ստանում են արժեքավոր միս, կաշի և մորթի։
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Աշխարհում լայն տարածում է ստացել աբվակուլտուրան, որը որոշ յաւիա| թուլացնում է ծովամթերքի 
ոչնչացման վտանգը։Յուրաքանչյուր կենդանատեսակ յուրօրինակ գենետիկ ֆոնդի (ժառանգական 

հատկանիշների) կրողէ։ Ընտանի կենդանիների հետ վայրի կենդանիների խաչասերումից սւոացվել են առավել մթերատու, կլիմայավարժեցված տեսակներ։ Օրինակ՝ Կանադայում բիզոնների և կովերի խաչասերումից ստացվնլ են կենդանատեսակներ, որոնք հաջողությամբ կլիմայավարժեցվել և բուծվում են երկրի հյուսիսային շրջանների արոտավայրերում։Կենդանական աշխարհի տարբեր տեսակների ուսումնասիրությունների միջոցով ստեղծվում են տարբեր տեսակի տեխնիկական համակարգեր։ Դելֆինների կաշվի առանձնահատկությունները ճարտարագետներին հնարավորություն են տվել նախագծելու սուզանավեբի արտաքին նոր պատյանը։ Դրա շնորհիկ կտրուկ աճեյ է այդ նավերի արագությունը։Մեր մոլորակի կենդանական աշխարհը կազմված է շուրջ 1,5 մլն տեսակներից։ 
150

Դրա 1,3 մլն-ը կազմում են միջատները։ Թռչունների տեսակային կազմը ավելի քան 8500 է, իսկ կաթնասուններինը՝ մոտ 
4000։ Կենդանական աշխարհի վրա մարդու երկարատև ներգործության հետման քով շատ կենդանատեսակներ անհետացել են, իսկ որոշ տեսակների քանակը զգալիորեն կրճատվել է։Նախնադարյան մարդու առաջին հիմնական զբաղմունքը գիտնականները համարում են որսորդությունը։ Շուրջ 10 հազար տարի առաջ դրան ավելացել է երկրագործությունը։ Սակայն որսորդության՝ որպես մարդկությանը պարենով ապահովելու միջոցի մասշտաբները երկրագործության զարգացման հաշվին ոչ միայն չեն նվազել, այլև մեծացել են։Վայրի կենդանիները վերացել են ոչ միայն որսորդության միջոցով, այլև վարելահող եր ի ընդարձակման նպատակով մարդու կողմից անտառների կրճատման հետևանքով։ Արդյունքում ոչնչացել են 
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կենդանիների բնակատեղիները։ Մինչև եվրոպացիների կողմից մայրցամաքի գաղութացումը Հյուսիսային Ամերիկայում բիզոնների բանակը 60 մլն էր, սակայն դրանց զանգվածային ոչնչացման հետևանքով արդեն 1886 թ. մնացել էր ընդամենը 600 բիզոն։ Ավստըալիայում կենգուրուների զանգվածային որսի հետևանքով ամբողջությամբ ոչնչացել է կենգուրուի 7 տեսակ։ Այժմ կենդանիները ոչնչանում են ոչ միայն անխնա որսի, այլև բնակավայրերի էկոլոգիական պայմանների վատթարացման հետևանքով։Եվրոպացիների կողմից գաղութացվելուց հետո արագ փոփոխվել են Ավստ– րալիայի, Աֆրիկայի, Հյուսիսային և Հարավային Ամերիկաների օրգանական աշխարհի բնական պայմանները։ Դրա պատճառով այս մայրցամաքների կենդանական աշխարհի տեսակային կազմն առավել մեծ կորուստներ է ունեցել։Վերջին տասնամյակներին մարդածին գործոնները մեծ չափերով են ազդում ոչ միայն խոշոր կաթնասունների ու թռչունների, այլև պարզագույն օրգանիզմների ու անողնաշարավորների կենսագործունեության վրա։ Մասնավորապես մեծ ազդեցություն ունի գյուղատնտեսության ինտենսիվացումը։ Դաշտային աշխատանքների մեքենայացումը հանգևցըելէ որոշ կենդանատեսակների զանգվածային ոչնչացման, հսկայական քանակությամբ անձըևորդեր դաշտում ճզմվում, ոչնչանում են անվավոր և թրթուրավոր տեխնիկայի կողմից։ Դյու– ղատնտեսության մեջ թունաքիմիկատների և քիմիական պարարտանյութերի օգտագործման հետևանքով զանգվածաբար ոչնչանում են ինչպես հողափորներն ու անձըևոբդերը՝ նվազեցնելով հոդի բերրիությունը, այնպես էլ բույսերը փոշոտող միջատները, թռչունները և այլ կենդանիներ։ Այդ պատճառով ժամանակակից գյուղատնտեսական գիտության խնդիրներից 

է հոդում ապրող օրգանական աշխարհի, դրանցով սնվող թռչունների և կենդանիների պահպանության ապահովումը՝ հողերի ինտենսիվ մշակության և մելիորացիայի պայմաններում։Շատ երկրներում գյուղատնտեսական, կառուցապատման և այլ նպատակներով չորացնում են հսկայական տարածություններ զբաղեցնող ճահիճներ և ճահճակալած հողեր, որոնք շատ թռչունների բնադրման և ձմեռելու վայրեր են։ Դրա հետևւսնբով չվող շատ թռչունների բանակը տարեցտարի պակասում է։ Սյուս կողմից՝ կառուցվող նոր ջրամբարներն իրենց հերթին ծառայում են նաև որպես չվող թռչունների բնադրման և ձմեռելու վայրեր։Մարդու տնտեսական գործունեության հետևանքով փոփոխվել են շատ գետերի ու լճերի բնական պայմանները։ Այդ ջրավազանների աղւոոտումր կտրուկ նւիսզեց– նում է ջրում եղած թթվածնի քանակը, որն էլ, իր հերթին, հանգեցնում է գրանցում ձկնային պաշարների կրճատման։ Դետերի ձկնային պաշարների կրճատմանը նպաստում է նան դրանց վրա ջրամբարների կառուցումը, որը խոչընդոտում է ձվադրման շրջանում նրանց՝ գետերի վերին հոսանքներ տեղափոխվելուն։Օրգանական ռեսուրսների հսկայական շտեմարան է Համաշխարհային օվկիանոսը։ Այնտեղ բնակվում են 180 հազար կենդանատեսակներ (հիմնականում՝ ձկներ) և մոտ 20 հազար օվկիանոսային բույսեր; Ձկան որսը օվկիանոսից կւսզմում է տարեկան շուրջ 190 մլն տ, որի 4/5-ը օգտագործվում է որպես սննդամթերք, իսկ մնացածը վերամշակվում է արդյունաբերության տարբեր ճյուղերի կողմից։ Անխնա որսի հետևանքով Համաշխարհային օվկիանոսի ձկնային պաշարները նույնպես կրճատվել են։ Վտանգավոր չափերի է հասել կետազգիների որսը, որի հետևանքով որոշ տեսակներ ոչնչացման եզրին են։
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Այժմ կետւսդևլֆինները, հսկա կապույտ կետերի և կեւոսւզգիների այյ տեսակներ միջազգային բնապահպանական կազմակերպությունների պահպանության ներքո են։ Համաշխարհային օվկիանոսի օրգանական աշխարհին զգալի կորուստներ են պատճառում նաև նավթատար նավերի վրա ու ստորջրյա նավթահաններում տեղի ունեցող վթարները։Ինտենսիվ որսի, բնական միջավայրի մարդածին բացասական փոփոխություն

ների և այլ գործոնների ազդեցության հետևանքով կենդանական աշխարհի տեսակային կազմն անընդհատ կրճատվում է։ Որոշ տեսակներ անվերադարձ ոչնչացել են, շատ տեսակներ ոչնչացման եզրին են։ Վերջին 2000 տարում անհետացել է կաթնասունների 106, դրան հաջորդող վերջին 
50 տարում՝ 40 տեսակ, իսկ թռչուններից անհետացել են 150 տեսակ ու ենթատեսակ (աղ. 21)՛.

Լրիվ անհետացման եզրին գտնվող ողնաշարավոր կենդանիները
Աղյուսակ 21

Տարածաշրջաններ
Ողնաշարավորների դասեր

ԸնդամենըԿաթնա
սուններ

Թռչուն
ներ

Սողուն
ներ

Երկկեն
ցաղներ Ձկներ

Աֆրիկա 294 217 47 17 148 723

Ասիա և Օվկիանիա 526 523 106 67 247 1469

Եվրոպա 82 54 31 10 83 260

Լատինական Ամերիկա և 
Կարիբյան ծրվի ավազան 275 361 77 28 132 873

Հյուսիսային Ամերիկա 51 50 27 24 117 269

Արևմտյան Ասիա 0 24 30 8 9 71

Բևեռային տարածաշրջաններ 0 6 7 0 1 14Կենդանական ռեսուրսների պահպանման և արդյունավետ օգտագործման ժամանակակից միջոցառումներից ամենակարևորը կենդանիների որսի կարգա– 
ւքոբւււմև է։ Այն ուղղված է կենդանիների առանձին տեսակների, դրանց բնական վերարտադրության տեմպերի և տվյալ համակեցությունում վերջիններիս բա նավային կազմի էկոլոգիական հավասարակշռության պահպանությանը։Վերոնշյալ նպատակի համար առանձնանում են կենսատեխնիկական միջոցառումները, հատկապես տավարաբուծության և ոչխարաբուծության համար կերաբույսերի ցանբը, ձմռանը կենդանիների կերակրումը և այլն։ Կենդանիների պահպանման կարևոր միջոցառումներից են կլիմայավարժեցումը և վերաբնակեցումը։ 

Դրանք ունեն ոչ միայն նոր ցեղատեսակներ ստանալու, այլև արդյունագործական մեծ նշանակություն։ Հայաստանում՝ Մեծամոր գետի ստորին հոսանքում, կլիմայավարժեցված հարավամերիկյան ճահ– ճակուղբը (նուտրիա), հարմարվելով մեր կլիմայական պայմաններին, ձեռք էր բերել արդյունագործական նշանակություն; ճյուղի վերականգնումը կարող է իր դերն ունենալ ՀՀ տնտեսական կյանքում։Աշխարհում մեծանում է աքփսկալ– 
աուրայի (ջրային արդյունագործություն) դերը։ Լճերում, ծովերում առանձնացված ջրավազաններում հիմնւխւմ են ֆերմաներ և պլանտացիաներ։ Այժմ աբվակուլ֊ տուբայի համաշխարհային արտադրանքը կազմում է ծովային որսարդյունագործության 20%-ը։ ՀՀ արհեստական լճերում 
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բազմացվում են կլիմայավարժեցված իշխան, ծածան, հաստաճակատ, կաբաս և այլ ձկնա տեսակներ ու խեցգետիններ։Կենդանական աշխարհի պահպանության գործում մեծ է ազգային պարկերի, 
արգելոցների, արգելավայրերի նշանակությունը։ Ներկայումս աշխարհում ոչնչացման սպառնալիքի տակ գտնվող կենդանիները հիմնականում պահվում են հատուկ պահպանվող տարածքներում։

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1. Ինչ գործառույթներ է կատարում կենդանական աշխարհը բնական լանդշաֆտներիտարբեր բաղադրիչների միջև նյութափոխանակության գործընթացում։
2. Բնական համակեցություններում մարդու ներգործության պատճառով առաջացած էկոլոգիական հիմնախնղիրնեըն ինչպես են անդրադառնում կենդանիների կենսագործունեության վրա։
3. Վերլուծեք ձեր տեղանքի բնական լանդշաֆտների որևէ օղակում մարդու բացասական ներգործության ուղղակի և անուղղակի ազդեցությունները կենդանական աշխարհի վրա։
4. Ի՞նչ միջոցառումներ են իրականացվում ոչնչացման եզրին գտնվող կենդանիների պահպանության համար։
5. Ինչ առանձնահատկություններ ունեն Համաշխարհային օվկիանոսի և ջրոլորտի մյուս բաղադրիչների կենդանական ռեսուրսների օգտագործումն ու պահպանումը։
6. Կենդանիների պահպանման և արդյունավետ օգտագործման համար ի՞նչ նշանակության ունեն կենսատեխնիկական միջոցառումները, կլիմայավարժեցումը և վերաբնակեցումը, աքկակոլլտուրայի զարգացումը։
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ԹԵՄ՜Ա 8

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ 
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

§ 1. ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸՔաղաքակրթությունն ընտրության առջև է կանգնած, բնական միջավայրի վրա մարդու աճող ազդեցությամբ հասնել գլոբալ աղետի՞, թե վերակողմնորոշվել դեպի զարգացման նոր ուղիներ։
XX դարում էկոլոգիական ճգնաժա մը համամոլորակային ընդգրկում ձեռք բերեց։ Դարավերջին մարդկությունը սկսեց զիտակցել այդ հարաճուն վտանգը։ Ակնհայտ դարձավ բոլոր երկրների ու, ժողովուրդ ներ ի համատեղ ջանքեր ի անհրաժեշտությունը՝ ուղղված էկոլոգիական ճգնաժամի վերացմանը և վտանգի կանխմանը։ Միասնական ուժերով պետք է մշակվեր համաշխարհային բնապահպանական նոր ռազմավարություն։Գլոբալ էկոլոգիական հիմնախնդիր– ների քննարկումը ՄԱԿ-ի մակարդակով առաջին անգամ տեղի ունեցավ 1972 թ. Ստոկհոլմում։ Ստեղծվեց ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրի ծրագիրը (ՇՄԾ)։ Ավելի ուշ՝ 

1992 թ., Ռիո դե Ժանեյրոյում կայացած միջազգային կոնֆերանսը նվիրված էր բնության պահպանության համաշխարհային ռազմավարությանը։ Կոնֆերանսը կարևորվում էր նրանով, որ մասնակցում էին աշխարհի 179 երկրների պատվիրակություններ, այդ թվում՝ բազմաթիվ պետությունների ու կառավարությունների ղեկավարներ։ Այնտեղ էր նաև նորաստեղծ անկախ Հայաստանի Հանրապետության պետական պատվիրակությունը՝ հան– 
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րապետության նախագահի գլխավորությամբ։Ռիո դե ժանեյըոյի կոնֆերանսն ընդունեց համաշխարհային բնապահպանական ռազմավարության համար պատմական նշանակություն ունեցող «Կայուն զարգացման համաշխարհային ծրագիր» փաստաթուղթը՝ «XXI դարի օրակարգը»։ Այր ծրագրում տրված են բնապահպանական քաղաքականության գլխավոր ուղղությունները և նոր համաշխարհային ռազմավարության գլխավոր ելակետային դրույթները։
Աոաջին՝ աշխարհի բոլոր պետությունները, բնակչության բոլոր խավերը և անհատ անձինք պարտավոր են պահպանել մեր մոլորակը և նրա հարստությունները։
Երկրորդ՝ բնական միջավայրի պահպանությունը և հասարակության սոցի֊ այ-տնտեսական զարգացումը չեն կարող դիտարկվել որպես իրարից անկախ բնագավառներ։
Երրորդ՝ միջազգային համագործակցությունը ււլետք է ուղղված լինի երկու նպատակի, ա) աշխարհի բոլոր ժողո– վուրդևերի համար շրջակա միջավայրի բարձր որակի ապահովում, բ) առողջ և էկոլոգիապես հավասարակշռված տնտեսության ապահովում։Համաձայն համաշխարհային նոր ռազմավարության՝ պետք է արմատապես փոխվի մարդկանց վերաբերմունքը
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Կուսական անտառ Հայաստանի Տավուշի մարզումտնտեսության զարգացման և սոցիալ– տնտեսական խնդիրների լուծման ուղիների ու միջոցների նկատմամբ։Ինչով էր պայմանավորված նոր հայեցակարգի մշակման և ընդունման անհրաժեշտությունը։ Իրատեսական է գլոբալ բնապահպանական ճգնաժամի վտանգը։ Բերենք մի քանի խոսուն փաստեր և օրինակներ։Արդեն գիտեք, որ վերջին տասնամյակներին աշխարհի բնակչության միջին տարեկան աճը կազմել է 75-80 մլն մարդ։ Ավելի արագ է աճում արդյունաբերության և գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը։ Բոլորը հենվում են բնական միջավայրի օգտագործման վրա; Հատկապես զգալի է էներգիայի արտադրության և օգտագործման աճը, որը տեղի է ունենում երկու ուղղություններով։ Առաջին՝ աճում է արտադրության էներգատարությունը։ 

երկրորդ՝ ավելանում է բնակչության մեկ շնչին ընկնող էներգիայի ծախսը։Ակնհայտ է բնական ռեսուրսների քանակական և որակական սպառման աճը։ Դա հատկապես վերաբերում է էներգակիրներին և քաղցրահամ ջրին։ Որպես ապացույց՝ կարելի է նշել այն փաստը, որ ներկայումս 1,1 մլրդ մարդու համար անմատչելի է խմելու մաքուր ջուրը։Տարերային աղետների հասցրած վնասը վերջին տասը տարիների ընթացքում աճել է առնվազն 1,5 անգամ։ Շատ գիտնականներ դա բացատրում են մոլորակի կենսակայունությունն ապահովող համակարգերի հավասարակշռության մարդածին խախտումներով։Ամբողջ աշխարհում տարեցտարի ավելանում է թերսնվողների և աղքատների թիվը։ ՄԱԿ-ի տվյալներով՝ այղ թիվն անցնում է 2 մլրդ-ից։ Բնակչության թվի աճին զուգընթաց՝ մարդկանց սննդի հայ֊ 
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ՈրօքօՀ հէէբտ։//օհօօ1<տ.հօոօօ.ոօէ/քւ.ււոքԴ//է/

թայթման գլխավոր աղբյուրի՝ վարելա– հողերի մակերեսն աճել է անտառների և այլ բնական լանդշաֆտների հաշվին։ XX դարի երկրորդ կեսից այդ աճի հնարավորությունները գրեթե սպառվել են։ Վերջին 
50 տարում մարդկությունը կորցրել է վա– րելահողերի բերրի շերտի գրեթե 20%-ը և խոնավ արևադարձային անտառների՝ 
20%-ը։Նվազում է նաև արոտավայրերի մակերեսը։ Դրան հակառակ՝ ընդարձակվում են գյուղատնտեսության համար ոչ պիտանի հողատարածքները։ Արագ թափով ծավալվում է անապատացումը, ոչնչանում են բույսերի ու կենդանինևրի հարյուրավոր տեսակներ։Դրեթե 13%-ով ավելացել է մթնոլորտի ածխաթթու գազը, որի պատճառով ուժեղացել է մթնոլորտի ջերմոցային էֆեկտը, քայքայվում է երկրագնդի օզոնի պաշտպանական շերտը։Վերջին 30 տարվա ընթացքում բնությունից կորզվելն օգտագործվել է այնքան նյութ, որքան նախորդ հինգ հազար տարվա ընթացքում։ Փաստորեն, երկրի բնական ռեսուրսները գնալով նվազում են, իսկ նվազման տեմպերը ավելի ու ավելի են մեծանում։Անընդհատ աճող մարդածին ազդեցությունը բնության վրա արտահայտվում է ոչ միայն բնական ռեսուրսների կրճատումով, այլ նան բնական միջավայրի որակի աստիճանական վատթարացմամբ։

Մասնագետների կարծիքով, եթե 
բնօգտագործման և բնական միջավայ
րի աղտոտման ներկա ուղղվածությանն 
ու տեմպերը պահպանվեն, ապա հարյու
րամյակներ, գուցեն տասնամյակներ հե
տո մեր մոլորակն այլևս պիտանի չի լինի 
բնակության համար։ Մարդկային հասա– 
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րակաթյան ինքնաոչնչացման վտանգը 
կդաոնա իրական։Քանի դեռ մարդկության զարգացումն ընթանում է միակողմանի՝ միայն տնտեսական աճի ուղղությամբ, նյութական արտադրության ծավալների աճի հաշվին, ապա շարունակում է մեծանալ մարդածին ներգործությունը բնության վրա. քայքւսյ վում են բնական լանդշաֆտներն ու կենսապահովման համակարգերը, վատանում են մարդկանց կյանքի ու աշխատանքի բնական պայմանները, ավելանում են հիվանդությունները։ Այսինքն՝ տնտեսական աճն իրականում ոչ թե բարեկեցություն է ստեղծում, այլ «զարգացման պատրանք»։ Ավելի ակնհայտ է դառնում, որ բնության հնարավորություններն անսահման չեն։ Ի վերջո, բնական միջավայրի վատացման ու բնական ռեսուրսների նվազման պատճառով տնտեսական աճը ընդհանրապես կարող է կանգ առնել։Այդ գիտակցությամբ էլ ամբողջ աշխարհում լուրջ ջանքեր են գործադրում բնական միջավայրի հետագա վատթարացումը կանխելու և մարդկությանը փրկելու համար։ Դրա գլխավոր միջոցը բնօգտա– զործման և բնապահպանության կտրուկ բարելավումն է, էկոլոգիապես անվտանգ գաբզաց ամն ինչպես համաշխարհային, այնպես էլ առանձին պետությունների, ազգերի, համայնքների ու անհատների մակարդակով։Հասունանում է այն գաղափարը, որ նյութական արտադրության, օրինակ՝ վառելիքի, մետաղների, անտառափայտի արտադրության քանակական աճն այլևս չպետք է համարվի հասարակական առաջադիմության գլխավոր ցուցանիշ, քանի որ անխուսափելիորեն հանգեցնում է բնական ռեսուրսների սպառման ու միջավայրի վատթարացման։ Նման ցուցանիշ պետք է
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ՈրօքօՀ 1աբտ։//օհօօ1<տ.հօոօօ.ոօէ/քաոքԴ//է/

Ամբողջական միասնացում Մասնակի միասնացում

Նկ. 29. Կայուն զարգացման հնարավոր ներդաշնակեց ու մըհամարվի բնակչության բարեկեցության այնպիսի բարձրացումը, որն ուղեկցվում է բնական միջավայրի բարելավմամբ և ռեսուրսների խնայողական օգտագործմանը։Ուստի բնապահպանական նոր ռազմավարության հիմքում դրվում է նոր կարգախոսը՝ «Տնտեսական աճից դեպի կայուն զարգացում»։ Դրա իմաստն այն է, որ երկրի տնտեսական վիճակը և զարգացման մակարդակը որոշելու համար լոկ տնտեսական ցուցանիշները բավական չեն։ Պետք է հաշվի առնվի շրջակա միջավայրի որակը, գնահատվեն հասցված վնասները և այն ծախսերը, որոնք անհրաժեշտ են աշխարհահամակարգերը պահպանելու և բարելավելու համար։Այսինքն՝ բոլոր երկրները, հատկապես զարգացած երկրները պետք է կտրուկ շրջադարձ կատարեն դեպի ռեսուրսների խնայողաբար օգտագործումը, թույլ չտան նյութական բարիքների շռայլում ու վատնում, կարգավորեն վառելիքի, ջրի, անտա– 

ռափայտի, բնական ծագման այլ նյութերի սպառումը, որպեսզի ապահովվի հասարակության հավասարակշռված, կայուն զարգացումը։
Կայուն զարգացումը ներկա և հաջորդ սերունդներին երաշխավորում է պատշաճ, հնարավորին չափ հավասար մեկնար– կային պայմաններ՝ իրենց ընդունակու– թյուններր ղրսնորե|ու ն կենսական կարիքները բավարարելու համար։Կայուն զարգացումը կարելի է բնութագրել որպես զարգացման տնտեսական, էկոլոգիական և սոցիալական գերակայությունների միջև փոխհամաձայնության կամ փոխզիջման ձգտում։Տնտեսական, սոցիալական և էկոլոգիական առաջնայնությունների հնարավոր ներդաշնակեցումը ներկայացված I, գծապատկերով (նկ. 29)՛.երբ տնտեսական զարգացումը տեղի է ունենում էկոլոգիական առաջնայնություն– ների անտեսմանը, ապա երկբուն էկոլոգի–
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Որօքօ\ 1աբտ։//օհօօ1<տ.հօոօօ.ոօէ/քաոք/\՚//է/

ական ճգնաժամ է սկսվում։ Իսկ էկոլոգիական առաջնայնություննեբի ^արդարացված գերակայությունը սոցիալ-տնսւեսա– կանի նկատմամբ քայքայում է տնտեսությունը և հանգեցնում չքավորության։
«XXI դարի օրակարգ» ծրագրի առանձին բաժիններում բացահայտվում են ավելի հրատապ հիմնախնցիրներ։ Դրանք են մթնոլորտի պահպանությունը, հողային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը, պայքարը անտառների ոչնչացման, անապատացման և երաշտների դեմ, լեռնային շրջանների զարգացումը, կենսաբանական բազմազանության պահպանումը, երկրագնւյի քաղցրահամ ջրային ռեսուրսների ն համաշխարհային օվկիանոսի պահպանումն ու արդյունավետ օգտագործումը, թունաքիմիկատների օգտագործման անվտանգության ապահովումը, ռադիոակտիվն մյուս վնասակար թափոնների հեռացումն ու վնասազերծումը։Բնապահպանության նոր ռազմավարության անցնելու գործում բացառիկ մեծ նշանակության ունի բնակչության տարբեր խավերի դերի, էկոլոգիական գրագիտության բարձրացումը։Բնակչության մեծաքանակ և ակտիվ խավերից է երիտասարդությունը, որն իրավունք ու հնարավորություն ունի մշակելու և արտահայտելու ապագայի մասին իր սեփական կարծիքը։ Կայուն տնտեսական զարգացումը երիտասարդության համար ապահովում է համեմատաբար անվտանգ ապագա, առողջ ու րարենպաստ շրջակա միջավայր, ավելի բարձր կենսամակարդակ, կրթություն և աշխատանք։Կայուն զարգացման գործում կարևորվում է տեղական իշխանությունների դերը։ Բազմաթիվ խնդիրներ իրենց վերջնական լուծումը կարող են ստանալ տեղական իշխանությունների՝ քաղաքների, գյուղերի, 
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համայնքների մակարդակով։ Դա վերաբերում է հատկապես բնակավայրերի կառուցմանը, ճանապարհաշինությանը, բնական տարբեր ռեսուրսների օգտագործմանը, ջրամատակարարմանը, շինարարությանը, որոնք ուղղակիորեն ազդում են րնական միջավայրի և կյանքի որակի վրա։Ծրագիրը պահանջում է, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինները բնակչության հետ համատեղ մշակեն տվյալ շրջանի կամ բնակավայրի «XXI դարի օրակարգը»։Ռիո դե Ժանեյրոյում ընդունված ծրագրում առանձին բաժին է հատկացված այն գործնական միջոցառումներին, որոնք պետք է ապահովեն առաջադրված խնդիրների լուծումը։ Այդ միջոցառումների շարքում գլխավորներն են զարգացած երկրների օգնությունը զարգացող երկրներին, էկոլոգիապես մաքուր տեխնոլոգիաների ստեղծումը և փոխանցումը, կրթության, կադրերի պատրաստման և բնապահպանական տեղեկատվության կազմակերպումը և դրանց միջոցով բնակչության էկոլոգիական գրագիտության բարձրացումը։Ռիո դե ժանեյրոյի կոնֆերանսի ընդունած մյուս փաստաթղթերից հատկապես կարևոր են «Կյիմայի փոփոխության մա
սին» և «Կենսաբանական բազմազանու
թյան մասին» պայմանագրերը, ինչպես նաև «Շրջակա միջավայրի զարգացման 
մասին» հռչակագիրը։Կայուն զարգացման համամոլորակային հիմնախնդրի համապարփակ քննարկմանը նվիրված նոր վեհաժողովը տեղի է ունեցել «Ռիո–92»–ից 10 տարի անց՝ 2002 թ., Հարավաֆրիկյան Հանրապետության Յոհաննեսբուրգ քաղաքում։ Ի մի բերելով համաշխարհային 10-ամյա զարգացման արդյունքները՝ աշխարհի պետություններն իրենց ստորագրած «Կա–
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Նկ. 30. Բնապահպանական համաշխարհային նոր ռազմավարության զարգացման ընթացքը

յան զարգացման մասին» հռչակագրում ընդունել են, որ Ռիո դե Ռանեյրոյից հետո աշխարհի բոլոր ժողովուրդների միջև ձեռք է բերվել «համամոլորակային միաձայ
նության ու համագործակցության» ոքւոշ առաջընթաց, բայց հիմնախնդբի սրությունը չի թուլացել։Կրկին ընդգծվել է այն սկզբունքային դրույթը, որ ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ ամեն երկրում կայուն զարգացման գլխավոր նպատակներն են աղքատության վերացումը, սպառման և արտադրության մոդելների փոփոխումը, բնական ռեսուրսների պահպանությունն ու արդյունավետ օգտագործումը։Բնապահպանական համաշխարհային նոր ռազմավարության մշակման և զար

գացման գործընթացը ներկայացված է գծապատկերով (նկ. 30)։Պետությունները, հաստատելով իրենց հավատարմությունը «Ռիո–92»–ում ընդունված՝ «XXI դարի օրակարգի» սկզբունքներին, լրացուցիչ պարտականություն են ստանձնել՝ բոլոր միջոցներով նպաստելու կայուն զարգացման երեք բաղադրիչների՝ տնտեսական աճի, սոցիալական զարգացման և շրջակա միջավայրի պահպանության միասնացմանը։ «–ում կայուն զարգացման հայեցակարգի շրջանակներում մշակվել և իրականացման փուլում է «Շրջակա միջավայրի պահւգւս– նության գործողությունների ազգային ծրագիրը»։
ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ՜ՆԵՐ

1. Համաշխարհային բնապահպանական նոր ռազմավարության առաջադրման ի՞նչ փաստաթղթեր գիտեք։
2. Բացատրեք, թե ինչու են շատ գիտնականներ տնտեսական բուռն աճը համարում լոկ «զարգացման պատրանք»։
3. Մեկնաբանեք «Տնտեսական աճից դեպի կայուն զարգացում» կարգախոսը։
4. Որոնք են նոր բնապահպանական ռազմավարության ելակետային դրույթները։
5. «XXI դարի օրակարգ» ծրագիրը ի՞նչ դեր է հատկացնում երիտասարդությանը։
6. Թվարկեք և վերլուծեք «Կայուն զարգացման» հայեցակարգի մշակման և զարգացման փուլերը։
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§ 2. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ 
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐՈՒՄԲնօգտագործման և բնապահպանության հի մնա խնդի բը գնալով ավելի սուր և համամոլորակային բնույթ է ստանում և պահանջում միջազգային համագործակցության անհրաժեշտություն։ Աշխարհի տարբեր երկրների ու ժողովուրդների ջանբերի միավորումը հանուն մարդկության ընդհանուր տան՝ երկիր մոլորակի բնության փրկության դառնում է հրատապ և կարևոր։Բնօգտագործման և բնապահպանության ոլորտներում միջազգային համագործակցության ձևերն են.

1. մասնակցությունը միջպետական երկկողմ և բազմակողմ պայմանագրերին,
2. մասնակցությունը միջազգային բնապահպանական կազմակերպությունների ծրագրերին։Հատկապես մեծանում է ընդհահոտ 

օգտագործման տարածքների (Տիեզերք, Համաշխարհային օվկիանոս և Անտարկ– սփդա) միջազգային համագործակցության անհրաժեշտությունը։ Դրանց ուսումնասիրության, յուրացման, վերահսկման, ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման և պահպանման ուղղությամբ կնքվել են բազմաթիվ միջազգային պայմանագրեր, որոնց միացել են մեծ թկով երկրներ։երկկողմ և բազմակողմ միջպետական համագործակցության առաջին փորձն արել են Արևմտյան Եվրոպայի երկրները, որոնք դեռ 1902 թ. Փարիզում կնքել են պայմանագիր թռչունների պահպանության վերաբերյալ։ Պայմանագրի թերությունն այն էր, որ պահպանության տակ էր վերցվում յժռչունների մի մասը՝ միայն գյուղատնտեսության համար օգտակար տեսակները։
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Մասնագետների կողմից այդ պայմանագիրը խիստ քննադատվել ու հետագայում վերանայվել է։ Նոր պայմանագրում արգելվում էր բոլոր տեսակի վայրի թռչունների ոչնչացումն իրենց բնական միջավայրում։ Դա նշանակում էր, որ կենդանիների պահպանությունը դիտվում էր որպես տնտեսության ոչ թե մեկ առանձին ճյուղի՝ գյուղատնտեսության, այլ ամբողջ բնական միջավայրի պահպանման ու հարստացման խնդիր։Փաստորեն, ճյուղային մոտեցումը բնապահպանության հիմնախնդրին իր դիրքերը զիջում էր։ Հաղթանակում էր էկո– համակարգերի անւիոխարինելիության և դրանց ներսում հավասարակշռության պահպանության սկզբունքը։Ավելի ուշ կնքվել են վայրի թռչունների պահպանության վերաբերյալ այլ միջազգային պայմանագրեր։ Դրանք մեծ նշանակություն են տալիս հատկապես չվող թռչունների պահպանությանը, որոնք չոփ ընթացքում իջնում են տարբեր երկրների տարածքներում։Միջազգային պայմանագրերի ավանդական ոլորտներից են ձկնորսությունը և ծովային գազանորսությունը։ Կնքված են այս բնագավառին վերաբերող տասնյակ երկկողմ և բազմակողմ միջազգային պայմանագրեր։ Դրանք կարգավորում են ձկան և ծովային այլ կենդանիների՝ կետերի, փոկերի, ծովացուլերի և մյուսների պահպանությունն ու որսը և պետությունների սահմանամերձ, և միջազգային ջրերում։Կենդանիների ու բույսերի հազվագյուտ և անհետացող տեսակների պահպանությունն ու վերարտադրությունը հիմնականում կարգավորվում են ազգային,
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Մեքսիկական ծոց ում նավթային հենահարթակի վթարի հետևանքով նավթի հսկայական արտահոսքը կարող 
է պատճառ դառնալ էկոլոգիական մեծ աղետի (կարմիր խալով նշված է վթարի վայրը, պարզ երեում են նաև 

նավթի տարածման չափերը)այսինքն՝ առանձին պետությունների բնապահպանական օբենքնեբով։Այս բնագավառում նույնպես միջազգային համագործակցության կաբիք է զգացվում։ 1973 թ. կնքվել է միջազգային պայմանագիր՝ բույսերի ու կենդանիների հազվագյուտ և անհետացող տեսակների միջազգային առևտրի կարգավորման վերաբերյալ։ Պայմանագրով արգելվում է հազվագյուտ կենդանիների որսագողությունը և դրանցից ստացվող մթերքների վաճառքը միջազգային շուկայում։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է փղերին ու դրանց ժանիքներին, վագրերին, առյուծներին ու դրանց մորթուն, կոկորդիլոսներին, օձերին ու դրանց կաշվին, կապիկներին, թութակների որոշ տեսակների։Միջազգային համագործակցության կարևոր բնագավառ է Համաշխարհային օվկիանոսը։ Դեռ 1950-ական թթ. Լոնդոնի միջազգային կոնֆերանսում պայմանագիր է ստորագրվել ծովերի նավթային աղտոտումը կանխելու վերաբերյալ։Պայմանագիրը ստորագրած պետությունները պարտավորվել են թույլ չտալ, որ նավթ ու նավթամթերքներ լցվեն ծովի մեջ՝ իրենց մերձափնյա ջրերի 80-250 կմ լայնու–
11 Աշխարհագրություն -11 

թյան շերտով։ Հետագայում պայմանագիրը լրացվել է այն սկզբունքային դրույթով, որ նավթ ու նավթամթերքներ լցնելն ընդհանրապես արգելւխւմ է Համաշխարհային օվկիանոսի ամբողջ տարածքում։Միջազգային համագործակցության տարածված և արդյունավետ ձև է տարածաշրջանային պայմանագրերի կնքումը։ Այդպիսիք են, օրինակ՝ Ռալթիկ, Հյուսիսային, Միջերկրական, Սև, ճապոնական ծովերի, Կարիբյան ու Պարսից ծոցերի պահպանության և աղտոտումից զերծ պահելու մասին տարբեր տարիների կնքված բազմակողմ պայմանագրերը։Կարևոր նշանակություն ունի սահմանային և տարանցիկ գետերի օգտագործման խնդիրը։ Օրինակ՝ բազմակողմ միջազգային պայմանագրերով կարգավորվում են Դսւնուբ ն Հռենոս գետերի պահպանության և օգտագործման հարցերը։Մեր տարածաշրջանում միջպետական պայմանագրերով է կարգավորվում Աըաքս, եփրատ, Տիգրիս, Կուր և մի բանի այլ գետերի օգտագործումը։ Այդպիսի պայմանագրերի հիման վրա կառուցվել են Ախուրյանի ջրամբարը՝ Հայաստանի ու Թուրքիայի, ինչպես նաև «Արաբս»
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ջբաէնեըգետիկ հանգույցը՝ Նախիջևանի ե Իրանի սահմանին։Հետագայում աշխարհաքաղաբա– կան ավելի բարենպաստ պայմաններում միջպետական պայմանագրերի միջոցով հարկ կլինի կարգավորելու Հարավային Կովկասի մի շարք գետերի, մասնավորապես՝ դրանց ջրային պաշարների օգտագործման հարցը մի կողմից՝ Հայաստանի Հանրապետության, մյուս կողմից՝ Վրաս– տանի ուԱդրբեջանի միջև։Միջպետական համագործակցությունը բացառիկ կարևոր նշանակություն ունի բնական միջավայրը ռադիոակտիվ աղտոտումից պաշտպանելու համար։ Նման համագործակցություն է սկսվել երեք միջավայրում՝ մթնոլորտում, ջրոլորտում և տիեզերական տարածությունում՝ միջուկային զենքի փորձարկումներն արգելելու մասին 
1963 թ. մոսկովյան պայմանագրով, որին այժմ միացել է 100-ից ավելի պետություն։Վերջին երկու տասնամյակներին կարևոր նշանակություն է ստացել մեծ և 
փոբր բաղաբ ների բնապահպանական 
խնդիրների ուղղությամբ միջազգային հա
մագործակցությանը։ 1994 թ. մեծ և փոքր քաղաքների կայուն զարգացման եվրոպական առաջին կոնֆերանսում (Դանիա) ընդունվել է «Եվրոպայի քաղաքները կայուն զարգացման ճանապարհին» հրովարտակը (Օլբորգյան հրովարտակ), իսկ երկրորդ կոնֆերանսի ժամանակ (Լիսաբոն, Պորտուգալիս։, 1996 թ.) հաստատվել է «Գործողությունների ծրագիրը»։ Այս և դրանց հաջորդած միջազգային գիտաժողովների նպատակն է աջակցել մեծ և փոքր քաղաքների հավասարակշիռ ն կայուն զարգացմանը, նվազեցնել նրանց բացասական ազդեցությունը շրջակա բնական միջավայրի վրա։ Ներկայումս գործում են տեղական մակարդակով կայուն զարգացման ծրագիրն իրականացնող մի բանի միջազգային
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կազմակերպություններ։ Դրանցից է, նախ և առաջ, Կայուն քաղաքների եվրոպական 
միությունը; Շատ ակտիվի աշխատում նաև Բնապահպանական նախաձեռնությունների միջազգային խորհուրդը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքներից Հրազ– դանն ընդգրկվելն Կայուն զարգացման միջազգային ցանցում։Միջազգային համագործակցության մյուս ձևը մասնակցությունն է բնապահպանության միջազգային կազմակերպությունների գործունեությանը։ Ներկայումս հաշվվում է ավելի բան 300 բնապահպանական միջազգային կազմակերպություն։ Դրանց ճնշող մեծամասնությունը ոչ պետական հասարակական կազմակերպություններ են, որոնք միավորում են բնական միջավայրի պահպանության որոշակի բնագավառների մասնագետների և շահագրգիռ անձանց։ Դրանցից է Թռչան
ների պահպանության միջազգային խոր
հուրդը, որը գործում է XX դարի սկզբից և հնագույնն է բնապահպանական կազմակերպությունների շարքում։Հզոր ու հեղինակավոր կազմակերպությունների շարքում առանձնահատուկ տեղ է գրավում Միավորված ազգերի կազմա– կերպությունր (ՄԱԿ), մասնավորապես՝ նրա հատուկ մասնագիտացված բնապահպանական կազմակերպությունը՝ ՅՈՒՆԵՊ-ը, որի գործունեության գլխավոր ուղղություններից է բնական միջա
վայրի համամոլորակային մոնիթորինգը.ՄԱԿ-ին առընթեր մեկ այ| կազմակերպություն՝ ՅՈԻՆԵՍԿՕ-ն, աշխատում է բնապահպանական կրթության ու գիտելիքների տարածման բնագավառում։ՄԱԿ-ի առողջապահության համաշ
խարհային կազմակերպությունը հատուկ նշանակություն է տալիս բնական միջավայրի առողջացմանը և քիմիական միւս– 
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ց ութ; աններից զերծ սննդամթերքի արտադրությանը։ՄԱԿ-ի՝ պարենամթերքի և գյաղա– 
սւնաեասյպան կազմակերպությունը առաջնային է համարում մարդկության ապահովումը պարենամթերքով, հողի բերրիության պահպանումն ու ավելացումը, անտառային, ինչպես նաև օվկիանոսի կենսաբանական ռեսուրսների պահպանումն ու արդյունավետ օգտագործումը։Գոյություն ունեն ևս մի շարք հեղինակավոր բնապահպանական կազմակերպություններ, որոնք թեև ստեղծված են ՄԱԿ-ի շրջանակներից դուրս, բայց սերտորեն կապված են նրա հետ։ Դրանցից է Ատոմային էներգիայի միջազգային կազմակերպությունը՝ ՄԱԳԱՏԽ-ն, որը զբաղվում է բնական միջավայրի ու բնակչության՝ ճառագայթային անվտանգության ապահովման հարցերով։Մի քանի տասնյակ պետություններ և հարյուրավոր ազգային ու միջազգային կազմակերպություններ է միավորում Բնության և բնական ռեսուրսների 
պահպանության միջազգային միությա
նը (ԲՊՄՄ), որը հիմնադրվել է 1948 թ.։ ԲՊՄ1 ի գործունեության գլխավոր ուղ

ղությունը կենդանի բնության պահպանությունն է։ Միությունը գլխավորում է միջազգային Կարմիր գրքի կազմումն ու դրա հրատարակման աշխատանքները։ԲՊՄՄ հետ սերտորեն համագործակցում է Վայրի բնության պահպանության 
համաշխարհային ֆոնդը։Ակտիվէ նաև Գիտական միությունների միջազգային խորհրդի (ԳՄՄԽ)՝ բնական միջավայրի հիմնախնդիրնեըի կոմիտեն, ինչպես նաև Միջազգային աշխարհագրական միությունը (ՄԱՄ), որի անդամ է նաև Հայաստանը 1994 թ-ից։ՄԱՄ-ը բնօգտագործմւսն ու բնապահպանական ոլորտում իր գործունեության առանցքային հարցը համարում է աշխարհագրական թաղանթի համամոլորակային փոփոխությունների, ինչպես նաև տարբեր երկրներում ու տարածաշրջաններում «մարդ-բնություն» փոխհարաբերությունների ուսումնասիրումն ու կարգավորումը, միջազգային աշխարհագրական հանրության ջանքերի միավորումը՝ հանուն բնական միջավայրի անաղարտության պահ պանման։ Այս տեսակետից մեծ խնդիրներ ունի նաև Հայկական աշխարհագրական ընկերությունը։

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1. Բնօգտագոբծման և բնապահպանության բնագավառում ինչու է անհրաժեշտ միջազգային սերտ համագործակցություն։
2. Որոնք են միջազգային համագործակցության ձևերը։
3. Թվարկեք երկկողմ և բազմակողմ միջպետական համագործակցության գլխավոր ոլորտները։
4. Ինչպիսին է միջազգային համագործակցությունը քաղաքների կայուն զարգացմանուղղությամբ։
5. Որոնք են ՄԱԿ-ի շրջանակներում գործող և բնապահպանության հարցերով զբաղվող գլխավոր կազմակերպությունները։
6. Նշեք ՄԱԿ-ի շրջանակներից դուրս գործող բնապահպանական գլխավոր միջազգային կազմակերպությունները։ 1՝նչ խնդիրներ են նրանք լուծում։
7. Ո՞րն է ՄԱՄ-ի գլխավոր խնդիրը բնօգտագոբծման և բնապահպանության ոլորտում։
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ՀԱՐՑԵՐ ԿՐԿՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

1. երկրագնդի բնական ռեսուրսների օգտագործումը և բնական միջավայրի պահպանումն ինչ տեղ են գրավում համամարդկային խնդիրների շարքում։
2. Ի՞նչ տեմպերով են աճում աշխարհի բնակչությունը և տնտեսությունը։ Ի՞նչ հետևանքներ է դա թողնում բնական միջավայրի վրա։
3. Որոնք են բնության վրա մարդու ներգործության երկու կողմերը։
4. Ինչ է նշանակում էկոլոգիական հավասարակշռություն։ Ինչ պատճառներով կարողէ այն խախտվել։ Բերեք օրինակներ։
5. Ի՞նչ են րնօգտագործումը և բնապահպանությունը։ Ինչու է անհրաժեշտ բնապահպանությունը։
6. Ինչ է էկոլոգիական ճգնաժամը։
7. Թվարկեք և բնութագրեք բնական միջավայրի աղտոտման աղբյուրները և տեսակ ները։ Աղտոտման որ աղբյուրներն ու տեսակներն են նկատելի ձեր բնակավայրում։
8. Ինչ ընղհանուր ե տարբերիչ գծեր ունի ընդերքի պահպանությունը մթնոլորտի, ջրոլորտի և կենսոլորտի պահպանության հետ։
9. Որոնք են ընդերքի ն դրա ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման ու պահպանության գլխավոր խնդիրները։
10. Որոնք են մթնոլորտի աղտոտման աղբյուրները, տեսակները և հետևանքները։ Հիմնավորեք մթնոլորտի օդի պահպանման անհրաժեշտությունը և ուղիները։
11. Որոնք են ջրային ավազանների աղտոտման աղբյուրներն ու տեսակները։ Նշեք ջրային ավազանների պահպանման առանձնահատկությունները և ուղիները։
12. Որոնք են հողային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման և պահպանության հիմնական խնդիրները։
13. Թվարկեք և նկարագրեք այն միջոցառումները, որոնք անհրաժեշտ են անտառների՝ա) պահպանման ու վերականգնման համար,բ) արդյունավետ օգտագործման համար։
14. Որոնք են կենսաբազմազանության (գենոֆոնդի) պահպանման հիմնական խնդիրները։ Թվարկեք հատուկ պահպանության տարածքների առանձնացման նպատակները։
15. Ինչ է աշխարհագրական մոնիթորինգը։ Ինչ գիտեք ՅՈԻՆԵՊ-ի շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի համամոլորակային համակարգի մասին։
16. Որո՞նք են համաշխարհային բնապահպանական նոր ռազմավարության գլխավոր սկզբունքները։
17. Մեկնաբանեք «Տնտեսական աճից դեպի կայուն զարգացում» կարգախոսը։ Որոնք են «Կայուն զարգացման» հայեցակարգի բաղադրիչները ն նպատակները։
18. 1992 թ. Ռիո դե ժանեյրոյի կոնֆերանսում բնապահպանության վերաբերյալ ի՞նչ կարևոր փաստաթղթեր են ընդունվել։
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19. Որոնք են բնօգտագործման և բնապահպանության բնագավառներում միջազգային համագործակցության հիմնական ձևերը։ Թվարկեք միջպետական համագործակցության գլխավոր ոլորտները։
20. Թվարկեք բնապահպանական գլխավոր միջազգային կազմակերպությունները և ծրագրերը։ Ո րն է Միջազգային աշխարհագրական միության (ՄԱ.Մ) գլխավոր խնդիրը բնօգտագործման և բնապահպանության ոլորտներում։
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ՀԱՍԿԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵԶՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԲԱՌԱՐԱՆ

ԱԳՐՈՏԵԽՆԻԿԱ — Հողագործության տեխնոլոգիա, գյուղատնտեսական մշակաբույսերի աճեցման հնարնեըի համակարգ։ Ագրոտեխնիկայի խնդիրն է ապահովել բարձր, կայուն բերքի ստացումը, աշխատանքի արտադրողականության աճը, հողի բերրիության բարձրացումը։ Ագրոտեխնիկական միջոցառումներից են ցանքաշրջանառությունները, հողի պարարտացումը և մշակումը, բարձր բերքատու և արժեքավոր սերմացուներ ու տնկանյութ ստանալը, բուն ցանքը, տնկումները, բույսերի խնամքը, բերքահավաքը ն այլն։
ԱԶԳԱՅԻՆ ԵԿԱՄ՜ՈՒՏ - Տվյալ փողում միասնական ազգային արտադրանքի նորաստեղծ մասը։ Հավասար է երկրի բոլոր բնակիչների կողմից ժամանակի միավորում (օրինակ՝ մեկ տարվա ընթացքում) արտադրված ընդհանուր արժեքին։ Հաշվարկվում է՝ միագումար ազգային արտադրանքից հանելով արտադրության մեջ հումքի, էներգիայի, նյութական պաշարների ն. այլնի ծախսերը։
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐՍՏՈՒԹՅՈՒՆ - Տվյալ Ժամանակի նյութական արժեքների ամբողջությունը, որը երկրի հարստությունն է և տնօրինվում է հասարակության կողմից։ Ազգային հարստությունն ընդգրկում է սերունդների կող մից ստեղծված նյութական բարիքները, արտացոլում է հասարակության զարգացման ն. արտադրական գործունեության արդյունքները։
ԱՆԱՊԱՏԱՑՈԻՄ՜ — Երկրագնդի չորային (արիդ) և կիսաչորային շրջաններում հոդերի վատթարացումը՝ պայմանավորված բնական ու մարդածին գործոններով և գործընթացներով։ Ս՜եկ այլ մոտեցմամբ անապատացումը անապատների մակերեսի ընդարձակումն է
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ի հաշիվ հարակից տարածքների, որը տեղի է ունենամ բնական գործոնների ազդեցությամբ (չորայնացում) կամ մարդու գործունեության պատճառով (անապատների հարակից տարածքներում ծառերի և խոտաբույսեըի ոչնչացում՝ հողերի էրոզիայի, գերարածեց– ման և այլնի արդյունքում)։
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒ

ԹՅՈՒՆ — Մարդկանց արտադրական գործունեության արդյունավետության ցուցանիշ։ Չափվում է մեկ աշխատողի կողմից միավոր ժամանակում պատրաստված արտադրանքի քանակով կամ միավոր արտադրանք պատրաստելու համար ծախսած ժամանակով։
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ - Աշխարհագրական թաղանթի այն հատվածը, որը տվյալ պահին ներքաշված է հասարակական կյանքի գործըն թացի մեջ ն հասարակության գոյության անհրաժեշտ պայմանն է։ Մարդու գործունեության ոլորտի ընդարձակմանն ու հասարակական զարգացմանը զուգընթաց աշխարհագրական միջավայրի սահմաններն ընդարձակ վում են ու մոտենում աշխարհագրական թաղանթի սահմաններին։
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

(ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ) — Հասարակական արտադրողդան ձև, որի արդյունքը ոչ թե սեփական սպառման, այլ շուկա հանելու համար է նախատեսված։
ԱՈ֊ԵՎՏՈՒՐ — Տնտեսության բնագավառ, ուր առուծախի միջոցով ապահովվում է ապրանքների շրջանառությունը կամ մատակարարումը արտադրողից սպառողին։
ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ — Ցամաքի կամ ջրային տարածքի տեղամաս, որտեղ բնա տարածքային համալիրի առանձին բաղադրիչների կամ կենդանի օրգւս– 
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նիզմնեըի մեկ կամ մի քանի տեսակների պահպանության նպատակով արգելված են (մշտապես կամ ժամանակավոր) տնտեսական գործունեու– թյ ան առանձի ն տ և սակները:
ԱՐԳԵԼՈՑ — Ցամաքի կամ ջրային տարածքի տեղամաս, որտեղ պետական օրենքով կամ ազգային ավանդությամբ ամբողջովին արգելված է մարդու տնտեսական գործունեությունը։ Արգելոցի զբաղեցրած տարածքը համարվում է «բնության էտայոն»՝ բնական միջավայրի այնպիսի վիճակ, որը գոյություն ունի առանց մարդու և նրա ազդեցության։
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ - Միասնական ենթակաոուցվածքով և արտադրական-տնտեսական սերտ կապերով արդյունաբերական կետերի և կենտրոնների համախմբումն է մեկ՝ համեմատաբար մեծ քաղաքի շուրջը։
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ ֊Միմյանց համեմատաբար մոտ տեղաբաշխված արդյունաբերական կենտրոնների և հանգույցների կուտակումը մեկ ընդարձակ տարածքում։
ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ — Երկրի ներսում արտադրված ապրանքների ն այլ արժեքների արտահանումը արտաքին շուկա՝ իրացման նպատակով։
ԲԵՌՆԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ - Բեռնատար տրանսպորտի և տրանսպորտային հանգույցների աշխատանքը բնութագրող ցուցանիշ։ Առաջին դեպքում հաշվարկվում է փոխադրված բեռի քաշը բազմապատկելով փոխադրման հեռավորությամբ (տ.կմ)։ Երկրորդ դեպքում արտահայտում է առաքված և ստացված բեռների ծավալը (տոննա)։
ԲՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԱՂՏՈՏՈՒՄ — Բնական միջավայրի փոփոխություն, որը հանգեցնում է աշխարհա– համակաբգի էկոլոգիական հավասարակշռության խախտման և կենդանի օրգանիզմների ու մարդկանց գոյության պայմանների վատթարացման։

ԲՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎԱՏԹԱՐԱ
ՑՈՒՄ — Բնապատմական (կլիմայի փոփոխություն, ջրավազանների չորացում և այլն) ն մարդածին պատճառներով մարդու բնակության միջավայրի վատթարացում, օգտակար հատկանիշների նվազում, պակասում։ Սխալ բնօգտագոբծման և էկոլոգիական քաղաքականության հետևանքով բնական լանդշաֆտները քայքայվում են, մարդու կյանքի ու բնակության համար դառնում աննպաստ։

ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱԴԱՍՏՐ— Բնական օբյեկտների կամ երևույթների համակարգված ցուցակ, որն ընդգրկումէ դրանց նկարագրությանը, քանակական ու որակական բնութագիրը։
ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱ

ԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ - Տվյալ ռեսուրսը արտադրության մեջ ներառելու հնարավորության ու նպատակահարմարության գնահատումը։
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ — Մարդկանց բնական միջավայրի որակի պահպանում, վերարտադրության ապահովում և բարելավում՝ տեխնոլոգիական, տնտեսական, վարչական, իրավական ու հասարակական համալիր միջոցառումների միջոցով։ Բնապահպանություն է կոչվում նաև գիտական այն ուղղությունը, որն զբաղվում է բնական պայմանների պահպանման և վերականգնման ընդհանուր սկզբունքների ու մեթոդների ուսումնասիրությամբ։
ԲՆՕԳՏԱԳՈՐՄՈԻՄ — Գործունեության բնագավառ, որը բնական հարստությունների շահագործման միջոցով բավարարում է հասարակության նյութական և մշակութային պահանջմունքները։ Բնօգտագործումն ընդգրկում է բնական ռեսուրսների արդյունահանումը, մշակումն ու վերամշակումը, պահպանումը, վերականգնումը, վերարտադրությունը, շրջակա միջավայրի բնական պայմանների օգտագործումն ու պահպանումը, էկոլոգիական
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հավասարակշռության պահպանումը, վերականգնումը և բարելավումը։
ԳԻՏԱԿԱՆ ՆԵՐՈՒԺ՜ — Գիտական աշխատողների և հիմնարկների ամբողջությունը։ Նկատի են առնվում ոչ միայն քանակը, այլև աշխատակազմերի գիտական մակարղակր ե հնարավորությունները։
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹ՜ՅԱՆ ԱՇԽԱՐ

ՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ — Տնտեսական աշխարհագրության բնագավառ, որն ուսումնասիրում է գյուղատնտեսության տեղաբաշխման առանձնահատկությունները և օրինաչափությունները;
ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ (ԲՆԱԿԱՆ) ՀԱՎԱՍԱ

ՐԱԿՇՌ՜ՈՒԹՅՈՒՆ — Կենդանի օրգանիզմների քանակի ու տեսակային կազմի և բնական միջավայրի հավասարակշռություն, որն ապահովում է էկո համավար գի մշտական գոյությունը ե բնական զարգացումը։
ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՃԳՆԱԺ՜ԱՄ՜ - Մար ղածին գործոնների ազդեցությամբ էկոհամակարգի ներքին կապերի և բնական հավասարակշռության խախտում, որը, վատթարացնելով բնական միջավայրը, բացասական ազդեցություն է ունենում մարդկանց Առողջության և հասարակական կյանքի տարբեր կողմերի վրա։ Աղտոտվում է բնական միջավայրը, առաջանում է էներգետիկական, հումքահանքային և պարենային ռեսուրսների պակաս, ավելանում է հիվանդությունների թիվը, իրական վտանգ է սպառնամ գե– նետիկական ֆոնդին։ Էկոլոգիական ճգնաժամի խորացումը կարող է հանգեցնել էկոլոգիական աղետի, երբ էկոհամակարգի բնական հավասա րակշռության խախտումը դառնում է անշրջելի։
ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳ - Կենդանի օրգանիզմների և շրջակա միջավայրի ամբողջությունից բաղկացած բնական համալիր։ Համալիրի ամբողջությունն ապահովվում է բաղադրիչների միջև տեղի ունեցող նյութափոխանակությամբ և էներգիայի փոխանակու–
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թյամբ։ Էկո համակարգերը բնութագրվում են օրգանիզմների կազմով, թվաքանակով, կենսազանգվածով, սեզոնային շարժընթացով, յուրահատուկ շրջակա միջավայրով։ Լինում են միկրոէկոհամակարգեր, մեզոէկոհա– մակարզեր ե մակրոէկոհամակարգեր։ Ամենախոշոր ու ամենաբարդ համամոլորակային էկոհամակարզր կենսոլորտն է։
ԹԵԹԵՎ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՄԵՏԱՂՆԵՐ - Համեմատաբար փոքր խտություն ունեցող գունավոր մետաղների խումբ (լիթիում, բերիլիում, ալյումին, նատրի ում, մագնեզիում, կալցիում, կալիում, տիտան, բարիում, ռուբիդիում, ստրոնցիում, ցեզիում)։ Տնտեսության մեջ ավելի շատ օգտագործվում են ալյումինը, տիտանը, մագնեզիումը, լիթիումը, բերիլիումը;
ԻՆՔՆԱՐԺԵՔ — Միավոր արտադրանք թողարկելու համար արվող ծախսերի ընդհանուր գումարը։
ԾԱՆՐ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՄԵՏԱՂՆԵՐ–Երկաթից ավելի մեծ խտություն ունեցող գունավոր մետաղները (պղինձ, նիկել, կապար, կոբալտ, անագ, ցինկ, ծարիր, սնդիկ, կադմիում, բիսմութ)։
ԿԱԲՈՏԱԺ — Ծովային նավերի նավարկությունը մեկ երկրի նավահանգիստների միջև։ Տարբերում են մեծ կաբո– տաժ՝ տարբեր ծովերի (օրինակ Ռուսաստանում՝ Սև և Ռալթիկ ծովերի) նավահանգիստների միջև կատարվող նավարկությունը, և փոքր կաբոտաժ՝ նույն ծովի նավահանգիստների միջև կատարվող նավարկությունը։
ԿԵՆՍԱՄԱԿԱՐԴԱԿ — Բնակչության կողմից երկրի նյութական ու հոգևոր հարստությունների օգտագործման մակարդակը և այդ հարստություններով բնակչության բավարարվածու– թյան աստիճանը։
ԿՈՈՊԵՐԱՑՈՒՄ (ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿ

ՑՈՒՄ) — Արտադրության կազմակերպման ձև, որի ժամանակ արտադրանքի թողարկմանը մասնակցում են մի շարք ձեռնարկություններ։
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ՀԱՄԱԽԱՌ՛Ն ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴ
ՐԱՆՔ (ՀԱԱ) — Պետական ձեռնաը կությունների և մասնավոր ֆիրմաների կողմից երկրում և նրա սահմաններից դուրս քողարկած արտադրանքի ու մատուցած ծառայությունների ընդհանուր արժեքը։

ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ 
(ԱՐԴՅՈՒՆՔ) (ՀՆԱ) — Տվյալ երկրի ներսում (այդ. թվում նան՝ այլ երկրների կողմից) քողարկած արտադրանքի ն մատուցած ծառայությունների միագումար արժեքը։

ՀԱՄԱԿՑՈՒՄ (ԿՈՄԲԻՆԱՑՈՒՄ) - Տեխնոլոգիական գործընթացներով իրար հետ կապված, երբեմն արդյունաբերության տարբեր ճյուղերի պատկանող արտադրությունների միավորումը մեկ ձեռնարկության մեջ։
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱ - Առևտրատնտեսական հարաբերություններով իրար հետ կապված առանձին երկրների ազգային շուկաների ամբողջությունը;
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒ

ԹՅՈՒՆ — Աշխարհի բոլոր երկրների ազգային տնտեսությունների փոխկապակցված ամբողջությունը։
ՀՈՂԻ ԿԱԴԱՍՏՐ — Համապարփակ և հավաստի տեղեկությունների ժողովածու՝ հողի բնական, տնտեսական և իրավական վիճակի մասին։
ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ - Ավանդույթով կամ օրենքով հաստատված հողօգտագործման կարգն ու ձևը։ Հողօգտագործումը կարող է լինել պարզունակ, էքստենսիվ, անցումային և ինտենսիվ։
ՄԱՅՐՈՒՂԻ —Ամենագլխավոր՝ հիմնական տրանսպորտային ճանապարհը։
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄ — Արտադրության կազմակերպման ձև, երբ ձեռնարկությունը թողարկում է արտադրանքի որոշակի տեսակ կամ կատարում է որոշակի տեխնոլոգիական գործողություններ։
ՄԵՐՁՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԳՈՏԻ - Քաղաքի մերձակա տարածքը, որն ունի գործառութային, տնտեսական, սա

նիտարահիգիենիկ, ճարտարապետական և այլ տեսակի միասնական կապեր։ Ընդգրկում է արվարձանները, քաղաք-արբանյակները, քաղաքի կարիքները սպասարկող արդյունաբերական առանձին ձեռնարկությունները, տրանսպորտային կառույցները, քաղաքին սպասարկող ջրամատակարարման կայանները, մաքրման կառույցները, պահեստները, առևտրական բազաները, գյուղատնտեսական ձեռնարկությունները։
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻԱՍ

ՆԱՑՈՒՄ — Աշխատանքի միջազ գային բաժանման բարձրագույն աստիճանը։ Երկրների առանձին խմբերի միջև զարգացող կապերի գործընթացը։
ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ — Այլ երկրներից ապրանքների ներկրումը՝ ներքին շուկա յում իրացնելու նպատակով։
ՆՅՈՒԹԻ ԲՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՊՏՈՒՅՏ - Բնության մեջ տարթեր նյութերի՝ որոշակի օրինաչափությամբ բազմիցս կրկնվող տեղափոխումների ու վերափոխումների գործընթաց։ Աշխարհագրական թաղանթում, կենսոլորտում, մթնոլորտում, ջրո|որտում, քարոլոր– տում և թաղանթների միջև նյութի բնական շրջապտույտը տեղի է ունենում շատ թե քիչ ցիկլային ձևով և տարբեր արագությամբ։ Նյութի շրջապտույտի շնորհիվ են իրենց գոյությունը պահպանում աշխարհահամակարզերր։
ՋԵՐՄՈՑԱՅԻՆ ԷՖԵԿՏ — Մթնոլորտի ստորին շերտի տաքացումը ջերմոցային գազերի ու երկրի մակերևույթից արձակվող երկարալիք ճառագայթների կողմից։
ՌԵԿՐԵԱՑԻԱ — Մարդու ֆիզիկական և հոգևոր էներգիայի վերականգնում։
ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ 

ԽՏՈՒԹՅՈՒՆ (ՍԹԽ) — Օդում, ջրում, հողում և սննդամթերքի մեջ վնասակար նյութերի այն քանակությունը, որի ազդեցությունը որոշակի ժամանակահատվածում մարդու առողջության համար վտանգավոր չէ,
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չի հանգեցնում աննպաստ հետևանքների։
ՍՄՈԳ (ԾԽԱՄ՜ՈՒԺ) — Մառախուղի հատուկ տեսակ, երբ միախառնվում են օդակախույթի փոշենման մանր հատիկները և ջրի կաթիլները։ Մարդու առողջության համար վտանգավոր է, առաջացնում է շնչահեղձություն, ալեր գիա, բորբոքվում են աչքերը և այլն։
ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒ

ԹՅՈՒՆ — Տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրության ճյուղ, որն ուսումնասիրում է բնակչության մշակութային, սոցիալական և կենցաղային սպասարկման աշխարհագրական առանձնահատկությունները և ընդգրկում է նյութական (մանրածախ առևտուր, քաղաքային տրանսպորտ, հասարակական սնունդ ն այլն) ու ոչ նյութական (առողջապահություն, կրթություն, բանկային սպասարկում և այլն) արտադրության ոլորտներ։
ՎԱՌԵԼԻՔԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՀԱՇՎԵ

ԿՇԻՌ---- Վառելիքի տարբեր տեսակների արդյունահանման ու արտադրված էներգիայի (մուտք) և տնտեսության մեջ դրա օգտագործման (ելք) հարաբերակցությունը։
ՎԵԳԵՏԱՑԻՈՆ ՇՐՋԱՆ (ՎԵԳԵՏԱ

ՑԻԱ) — Բույսերի աճման ն զարգացման ժամանակաշրջանը։ Վեգետացի– ոն շրջանը կախված է ջերմության, լույսի և խոնավության նկատմամբ բույսերի ունեցած պահանջից։ Կլիմայական տարբեր գոտիներում վեգետւսցիոն շրջանը տարբեր տևողություն ունի։
ՏՆՏԵՍԱՊԵՍ ԱԿՏԻՎ ԲՆԱԿՉՈՒ

ԹՅՈՒՆ — Բնակչության այն մասը, որն ունի ֆիզիկական կամ մտավոր աշխատանքի ունակություն և աշխատելու ցանկություն (ներառյալ գործազուրկները)։
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՃՅՈՒՂ — Համասեռ արտադրանք քողարկող և արտադրության միանման գործընթացներ 

(կամ միասնական ելակետային հումք) ունեցող ձեռնարկությունների խումբ։ Կարող է տեղաբաշխված լինել երկրի տարբեր մասերում։
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ — Որևէ տարածքում (բնակավայրում, երկրում և այլն) գոյություն ունեցող արտադրական ե ոչ արտադրական հաստատությունների ու ենթակառուցկածքների ամբողջությունը, որը կոչված է լիովին բակարա֊ րելու հասարակության պահանջմունքները։
ՏՐԱՆԶԻՏ (ՏԱՐԱՆՑԻԿ ՓՈԽԱԴ

ՐՈՒՄՆԵՐ) — Բեռների փոխադրումը կամ ուղևորների տեղափոխումը մեկ բնակակայրից մյուսը՝ ճանապարհին գտնվող բնակակայրերի անցումով կամ մի երկրից մյուսը երրորդ երկրի անցումով։
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ - Տրանսպորտի մի քանի տեսակների հաղորդակցության ուղիների ճյուղավորման (հանգուցման) վայր։
ՈՒՂԵՎՈՐԱՇՐՋԱՆԱՌՈԻԹՅՈԻՆ -Տրանսպորտով ուղևորների փոխադրման ծավալը բնութագրողցուցանիշ։ Հաշվվում է ուղևոր կիլոմետրերով (ծովային տրանսպորտում՝ ուղևոր֊մղոն– ներով)։
ՔԱՂՑԿԵՂԱԾԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ - Կենդանի օրգանիզմում չարորակ գոյացություններ առաջացնող կամ դրանց զարգացմանը նպաստող նյութեր։ Դրանց քանակը հատկապես շատ է մթնոլորտ արտանետվող արդյունաբերական ու տրանսպորտային գազերի մեջ։
ՕԴԱԿԱԽՈԻՅԹ (ԱԵՐՈԶՈԼ) - Մթնոլորտում կախված պինդ կամ հեղուկ նյութերի մանր փոշենման մասնիկներ։ Պինդ մասնիկներն առաջացնում են ծուխ, չոր մշուշ, իսկ հեղուկ մասնիկները՝ մառախուղ, ամպեր և մթնոլորտային տեղումներ։

170

171 V0Ո 178 15.02.2021, 10:58



Որօքօ\ հէէբտ://^հօօետ.հօո^^.ո^է/քսաք/V//^/

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

Հավելված 1
Արդյունաբերական արտադրանքով աշխարհի առաջատար երկրները (2004 թ.)

երկրներ Արտադրանքը (մլրդ դոլար) Բաժինը համաշխարհային 
արտադրանքում (%)

Ամբողջ աշխարհը 11 000 100,0

Չինաստան 2 400 26

ԱՄՆ 1 900 17

ճապոնիա 740 7

Գերմանիա 550 5

Հնդկաստան 530 5

Մեծ Բրիտանիւս 360 3

Իտալիա 340 3

Ռուսաստան 280 3

Ֆրանսիա 270 2

Իսպանիա 225 2

Հավելված 2
՜Նավթի արդյունահանմամբ աշխարհի 

առաջատար երկրները (2014 թ.)

Հավելված 3
Բնական գազի արդյունահանմամբ աշ
խարհի առաջատար երկրները (2014 թ.)

երկիրը Հանույթ (մլն տ)

1 Սաուդյան Արաբիա 543

2 Ռուսաստան 526

3 ԱՄՆ 433

4 Չինաստան 211

5 Կանադա 210

6 Իրան 169

7 ԱՄԷ 167

8 Իրաք 160

9 Քուվեյթ 151

10 Վենեսուելա 140

Երկիրը Հանույթ (մլրդ տ3)

1 ԱՄՆ 772

2 Ռուսաստան 639

3 Կատար 177

4 Իրան 173

5 Կանադա 162

6 Չինաստան 130

7 Նորւխգիա 109

8 Սաուդյան Արաբիա 108

9 Ալժիր 83

10 Ինդոնեզիա 73
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Հավելված 4 
էլեկտրաէներգիայի արտադրությամբ 

աշխարհի առաջատար երկրները 
(2014 թ.)

Հավելված 5
Ատոմային էլեկտրաէներգիայի ար

տադրությամբ աշխարհի առաջատար 
երկրները (2012 թ.)

Երկիրը Արտադրանքը (մլրդ 
կՎտ-ժ)

1 Չինաստան 5650

2 ԱՄՆ 4297

3 Հնդկաստան 1208

4 Ռուսաստան 1064

5 ճապոնիա 1061

6 Կանադա 615

7 ԳՖՀ 614

8 Բրազիլիա 583

9 Ֆրանսիա 556

10 Կորեայի
ՀանրաաետուէՅ|ուն 518

Երկիրը Արտադրանքը (մլրդ 
կվւո-ժ)

1 ԱՄՆ 769

2 Ֆրանսիա 407

3 Ռուսաստան 166

4 Կորեայի
ՀանոաաետուԹւուն 144

5 ԳՖՀ 94

6 Չինաստան 93

7 Կանադա 89

8 Ուկրաինա 85

9 Ս՜եծ Բրիտանիա 64

10 Շվեդիա 61

Պողպատի արտադրությամբ աշխա
Հավերիսծ 6

առաջատար երկրները (2014 թ.)

Երկիրը Պողպատի 
ճոււուսո (մ|ն տ)

1 Չինաստան 823

2 ճապոնիա 111

3 ԱՍՆ 88

4 Հնդկաստան 87

5 Կորեայի
Հանո աաետ ո ւր»ւ ուն 72

Երկիրը Պողպատի 
Տողումդ (մ|ն տ)

6 Ռուսաստան 71

7 Գերմանիա 43

8 Թուրքիա 34

9 Բրազիլիա 34

10 Ուկրաինա 27

Հավելված 7
Համաշխարհային մեքենաշինական արտադրանքը 2005-2007 թթ.

Արտադրանքի տեսակը Չափման միավորը Արտադրությունը

Հաստոցներ մլրդ դոլար 52,0
Ավտոմեքենաներ մլն հատ 70,0
վաըրաւիտրաժ 50,0
Ծովային նավեր մլն բր-ռեգ. տ 18,0

Հեռուստացույցներ մլն հատ 145,0

Ռադիոընդունիչներ մլն հատ 135,0
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Հավելված#
Հացահատիկի արտադրությամբ աշխար

հի առաջատար երկրները 
(2004 թ.)

Հավելված9
Խոշոր եղջերավոր անասունների 

գլխաքանակով աշխարհի առաջատար 
երկրները (2004 թ.)

Երկիրը Արտադրանքը 
(մւն տ)

1 Չինաստան 413

2 ամն 389

3 Հնդկաստան 232

4 Ռուսաստան 76

5 Ֆրանսիա 71

6 Ինդոնեզիա 65

7 Բրազիլիա 64

8 Կանադա 53

9 Գերմանիա 51

10 Բանգլադեշ 41

Երկիրը Խոշոր եղջ. անասուն 
(մ|ն գլովս)

1 Հնդկաստան 283

2 Բրազիլիա 208

3 Չինաստան 138

4 ԱՄՆ 96

5 Արգենտինա 51

6 Եթովպիա 35

7 Սագան 35

8 Մեքսիկա 32

9 Ավստրալիա 28

10 Ռուսաստան 22

Հավելված 10
Ձկան որսով և ծովամթերքի արդյու– 
նահանմամր աշխարհի առաջատար 

երկրները (2004 թ.)

Հավելված 11
Երկաթգծերի երկարությամբ աշխարհի 

առաջատար երկրները 
(2006 թ.)

Երկիրը Որսը 
(մւն տ)

1 Չինաստան 47,5

2 Պերու 9,6

3 Հնդկաստան 6,1

4 Ինդոնեզիա 5,9

5 Չիլի 5,6

6 ԱՄՆ 5,6

7 ճապոնիա 5,2

8 Թաիլանդ 4,0

9 Նորվեգիա 3,2

10 Ռուսաստան 3,1

Երկիրը Երկարությունը 
(հագ. կմ)

1 ԱՄՆ 237

2 Ռուսաստան 87

3 Չինաստան 75

4 Հնդկաստան 63

5 ԳՖՀ 48

6 Կանադա 48

7 Ավստրալիա 39

8 Արգենտինա 32

9 Ֆրանսիա 29

10 Բրազիլիա 29
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Հավելված 12
Ավտոմոբիլային պարկով աշխարհի առա

ջատար երկրները

Հավելված 13
Առևտրային նավատորմի տոննաժով աշ
խարհի առաջատար երկրները (2006 թ.)

Երկիրը Ավտո մերեն աները 
(մ|ն հատ)

1 ԱՍ՜Ն 210

2 ճապոնիա 70

3 ԳՖՀ 45

4 Իտալիա 33

5 Ֆրանսիա 32

6 Մեծ Բրիտանիա 24

7 Ռուսաստան 22

8 Իսպանիա 18

9 Կանադա 17

10 Բրազիլիա 16

Երկիրը Տոննաժը 
(մ|ն բրտ)

1 Պանամա 123

2 Լիբերիա 51

3 Չինաստան 39

4 Բահամյան կղզիներ 35

5 Հունաստան 30

6 Ս՜ալթա 25

7 Սինգապուր 23

8 Կիպրոս 22

9 Նորվեգիա 19

10 ճապոնիա 10

Տարիներ Մլն մարդ

1950 25

1955 43

1960 70

1965 116

1970 160

1975 213

Տարիներ Մլն մարդ

1980 285

1985 330

1990 460

1995 565

2000 700

2006 846

Հավելված 15
1 (2006 թ.)

Երկիրը Զբոսաշրջիկների 
թիմո (մ|ն մարդ)

1 Ֆրանսիա 79

2 Չինաստան 77

3 Իսպանիա 58

4 ԱՄՆ 51

5 Իտալիա 41

Երկիրը
Զբոսաշրջիկների 
|տիւ|ր (մ|Ն մարդ)

6 Մեծ Բրիտանիա 30

7 ԳԴՀ 21

8 Մերսիկա 21

9 Ռուսաստան 20

10 Ավստրիա 20
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ԱԿՍԵԼ ՊՈՏՈՍՅԱՆ, ԱՍՔՍԻԱ Ս՜ԱՆԱՍՑԱՆ, ԽԱՉԻԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ, ԱՐՍԵՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, ԹՐԱՀԵԼ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, ԱՐՍ՜ԵՆ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

11-րդ դասարան

Վերահրատարակություն

Հրատարակչության տնօրեն՝
Խմբագիր՝
Համակարգչային ձևավորումը՝
Շապիկի մշակումը՝
Համակարգչային մոււոքագրումը՝
Սրբագրիչ՝
Քարտեզների համակարգչային մշակումը՝

էմին Ս՜կրտչյան 
Հովհաննես Զաքւսրյան 

Գրիգորի Հարությունյանի 
Արևիկ Հակոբյանի 

Սուսաննա Ավեւոիսյանի 
Լո ււփնե Դավթյան 

Գրիգոր Բեգլարյանի 
Աննա Ավագիմյանցի

Հեղինակային բ ո լ ո ր իրավունքները պաշտպանված են։
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Էջ 76՝ © ւՏէռօՀբհօէօ րօւտ/ճ7ք<՜։. © ւՏէօօ1։բհօէօ.րօրո/ՕւՅոօ ճՅրժՅ, Էջ 77՛ © Հ. Կարապետյան, Էջ 85՝ © է. Ս՜կրտչյան, 
Էջ 89՛ © է. Սկրտչյան, Էջ 91՝ © ւՏէօօ1<բհօէօ.շօրո/ՕՅՈ16| Լշնօր, Էջ 92՛ © է. Սկրտչյան, Էջ 93՝ © ւՏէօրքլբհօէօ օօրո/^ՈՅէօկ 
Աւ|<1էւո, Էջ 96՝ © ւՏէՕէեբհօէօաօտ/Ըհոտէօբհտր Տէտտր, Էջ 99՝ © Հ. Կարապետյան, Էջ 100՛ © ւՏէօժւբհօէօաօրո/ՕՅո Աօօրտ, 
Էջ 104՝ © 1Տէօէ1<բհօէօ.շօրո/յւրո յա՜ւօտ, Էջ 106՝ © ւՏէօօ1<բհօէօ.օօու/0րՅտ112, Էջ 111՝ © ւՏէօօհթհօէօ,€օրո/Տօե ՅօԽոՅթ, Էջ 113՛ 
© ւՏէօէհբհօէօ.օօրո/1՜օհւՅՏ հշ1հ։ց, © ւՏէօօ1<բհօէօ.օօրո/ե1ւցև6| ձոցտ1օ Տւ1«, Էջ 114՛ © ։Տէօ€(<թհօէօ.օօու/ՕՅՀւծ ճօրոտշ, Էջ 117՝ 
© է. Սկրտչյան, © Թ Վարդանյան, Էջ 118՝ © Ա֊ Փարպան, Էջ 122՛ © թհօէօյօսւ™1.յբ1.ՈՅՏՅ.ցօն, Էջ 124՝ © 1Տէօշ1<բհօէօ 
օօոո/Խրոհշրկ Օտբրտչ, Էջ 127՝ © ւՏէօօհբհօէօ.օօա/ՕՅՈւօ1 Տէտւո, Էջ 133՝ © է. Սկրտչյան, Էջ 137՝ 1Տէօօ1<թհօէօ.էօրո/8ւ11 (Յրօ՚ՀԼ՜ 
Էջ 140՝ © Զ. Կամերոն, © Ա. Հակոբյան, Էջ 144՝ © ւՏէօօեբհօէօաօրո/ևտո հՂ֊է՜ւօ՚Հ Էջ 149՛ © ւՏէօօ1<թհօէօ.օօրո/0371է1 ՇօւԽր,

Էջ 150՝ © ւՏէօտ1<բհօէօ<օրո/7ւ1< ՇհօրոՅՏ, Էջ 155՝ © է. Ս՜կրտչյան, Էջ 161՛ © ^^«.բհօէօյօսրո3|.յբ|.ոտտ3.ցօ«։
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Տպագրությունը՝ օֆսեթ։ Չափսը՝ 70x100 1/16։ Թուղթը՝ օֆսեթ 
՛Ծավալը՝ 11 տպ. մամուլ։ Տառատեսակը՝ 311ԸՀ ^տտհէօէտ 

Տպաքանակը՝ 17 974։ Պատվեր՝ ՕՅ/Հ-17

«ԶԱՆԳԱԿ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ, 0051, Երևան, Կոմիտաւփ պող. 49/2, հեռ.՝ (+37410) 23 25 28 

էլ. փոստ՝ ւոքօ@73ոցշ|<.3ոո, էլ. կայքեր՝ «™«.73ոց3|<.ոտ, »™«.հօօ1։.3ւո 
Ֆեյսբուքյան կայր Էջ՛ «դ™ ք.։ս։+Ւօ<յ1։ ւ։օ–ո/7<ւ.–ւց,յ1ւ

177 V0Ո 178 15.02.2021, 10:58



ՈրօքօՀ հէէբտ://^հօօետ.հօո^^.ո^է/քսաք/V//^/

178 VՕՈ 178 15.02.2021, 10:58


