
1

Մ. ՄԱՆԱՍՅԱՆ, Ա. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐ�  � Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆ

9-րդ դասարան

ԵՐԵՎԱՆ

2013



2



3

ԴԱՍ 1. ՆԵ ՐԱ Ծ�   � Ն

Սի րե լի՛ 9-րդ դա սա րան ցի ներ, �  ս� մն  ա ռ�  թյան ան ցած տա րի նե րին աշ-
խար հագ ր�  թյան  դա սըն թաց նե րի օգ ն�  թյամբ դ� ք մտո վի ճա նա պար հոր-
դել եք մայր ցա մաք նե րով �  օվ կի ա նոս նե րով, ծա նո թա ցել Եր կիր մո լո րա կի` 

մարդկ# թյան ընդհան# ր տան, նրա տար բեր շր ջան նե րի բնա կան պայ ման-
նե րին �  ռե ս� րս նե րին, բնա կան գո տի նե րին: Իմա ցել եք, որ աշ խար հ� մ բնակ-
վող ավե լի քան 4000 ժո ղո վ� րդ նե րը խո ս� մ են տար բեր լե զ�  նե րով, պատ-
կա ն� մ են տար բեր ռա սա նե րի, դա վա ն� մ տար բեր կրոն ներ, �  նեն տար բեր 
ավան դ� յթ ներ �  սո վո ր� յթ ներ: Գի տեք նաև, որ այդ  ժո ղո վ� րդ նե րը մի  ա վոր-

ված են շ� րջ 200 պե տ�  թյ� ն նե րի մե ջ, որոնք և բա ժան ված են պե տա կան 
սահ ման նե րով:

 Ամե ն մի  ժո ղո վ� րդ  յ�  րո վի է կազ մա կեր պ� մ իր կյան քը և օգ տա գոր ծ� մ 
մարդ կ#  թյան ընդ հա ն# ր տան իրեն բա ժին ըն կած հատ վա ծը, իր ավան դ� յթ-
նե րով �  օրենք նե րով է կա ռ�  ց� մ �  կա ռա վա ր� մ սե փա կան տ#  նը, որն իր 

հայ րե նիքն է:
Մի ջին դպ րո ցի 7-րդ և 8-րդ դա սա րան նե ր� մ Հա սա րա կա կան աշ խար հա-

գ ր#  թյան եր կ#  դա սըն թաց նե րով դ� ք �  ս� մն  ա սի րել եք ժա մա նա կա կից աշ-
խար հը` որ պես մե կ ամ բող ջ#  թյ# ն (նրա բնական ռես� րսները, քա ղա քա կան 
բաժան� մը, բնակ չ�  թյան շարժը, կազ մը և  տե ղա բաշ խ�  մը, հա մաշ խար հա յին 
տն տե ս�  թյան ձևավոր� մը, կառ� ցվածքն �  տեղաբաշխ� մը): Մի ա ժա մա նակ 
քն նար կել եք տար բեր պե տ�  թյ� ն նե րի �  դրանց խմ բա վո ր� մն  ե րի աշ խար հա-
գրա կան առանձ նա հատ կ�  թյ� ն նե րը, փո խա դարձ կա պերն �  հա րա բե ր�  թյ� ն-
նե րը հե ռ�  �  մո տիկ հարևան նե րի հետ, յ�  րա քանչ յ�  րի տեղն �  դե րն ար դի 
ան հան գիստ աշ խար հ� մ: Հա մոզ վել եք, որ ամե ն մի  պե տ�  թյ� ն �  ժո ղո վ� րդ, 
հնա րա վո րինս պահ պա նե լով հա մա մարդ կա յին օրենք ներն �  բա րո յա կան ար-
ժեք նե րը, ձգ տ� մ է մի  ա ժա մա նակ բա րե կե ցիկ դարձ նել իր կյան քը, զար գաց նել 
մշա կ� յ թը, հզո րաց նել սե փա կան պե տ#  թյ#  նը և ամ րապն դել իր տեղն #  դե-

րը աշ խար հ# մ: 
Ժա մա նա կա կից աշ խար հի շ� րջ 200 պե տ�  թյ� ն նե րից է նաև Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տ#  թյ#  նը, որը հա մայն հա յ#  թյան հայ րե նիքն է: Նրա աշ խար հա-
գ ր�  թյան �  ս� մն  ա սի ր�  թյանն է նվիր ված ս� յն դա սըն թա ցը:

Այս պի սով` 7-9-րդ դա սա րան նե րի աշ խար հագ ր�  թյան դա սըն թաց նե րը կազ-
մ� մ են մե կ մի  աս նա կան շղ թա` բաղ կա ցած երեք հիմն  ա կան օղակ նե րից: 
Առա ջին օղա կի (7-րդ դա սա րան) բո վան դա կ�  թյ�  նը մե կ ամ բող ջ#  թյ# ն 

կազ մող աշ խարհն է, նրա բնակ չ�  թյ�  նը, քա ղա քա կան բա ժա ն�  մը, հա մաշ-
խար հա յին տն տե ս�  թյ�  նը, աշ խար հա քա ղա քա կան և աշ խար հատն տե սա կան 
երև� յթ նե րը: Երկ րորդ օղա կը (8-րդ դա սա րան) նվիր ված է մե կ ամ բող ջ�  թյ� ն 
հան դի սա ցող աշ խար հի հիմն  ա կան հա սա րա կա կան,  քա ղա քա կան #  տնտե-

սա կան բա ղադ րիչ նե րին` տա րա ծաշր ջան նե րին և դրանց կազ մ# մ գտն վող 

պե տ#  թյ# ն նե րին: Մի աս նա կան շղ թա յի եր րորդ` ավար տա կան օղա կը նվիր-
ված է մի  աս նա կան աշ խար հի և Հա րավ արևմտ յան Ասիա տա րա ծաշր ջա նի 
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բա ղադ րիչ նե րից մե  կին` Հա յաս տա նին, որը մե նք �  ս� մն  ա սի րե լ�  ենք խո ր# -

թյամբ և բազ մա կող մա նի ո րեն:
Աշ խար հագ ր�  թյան �  ս� մն  ա սի ր�  թյ� նն  սկ սե լով ամ բող ջից դե պի մաս նա-

վո րը սկզ բ# ն քով (տա րա ծաշր ջան ներ, այ ն�  հետև առան ձին վերց րած պե տ� -
թյ� ն ներ)` մե նք հնա րա վո ր�  թյ� ն ենք �  նե ն� մ քն նար կել Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տ�  թյան աշ խար հագ րա կան առանձ նա հատ կ�  թյ� ն նե րն ինչ պես հա մաշ-
խար հա յին, այն պես էլ տա րա ծաշր ջա նա յին երև� յթ նե րի հա մա տեքս տ� մ:

Մշ տա պես հիշ ենք, որ մե ր հայ րե նի քի` Հա յաս տա նի աշ խար-

հագ ր#  թյան խոր իմա ց#  թյ#  նը յ#  րա քանչ յ# ր հա յի ն# յն քան անհ-

րա ժեշտ է, որ քան մայ րե նի լեզ վի, հայ րե նի  ժո ղովր դի պատ մ# -

թյան #  մշա կ# յ թի իմա ց#  թյ#  նը: Այն հայա գիտական հիմն ական 

դասընթացներից է:

Մեր հայ րե նի քի աշ խար հագ ր�  թյան իմա ց�  թյ�  նը կօգ նի մե զանից 
յ� րաքանչյ� րին ճիշտ գնա հա տե լ նաև նրա զար գաց ման հե ռան կար ներն �  
իրա կան հնա րա վո ր�  թյ� ն նե րը, ճիշտ կողմն  ո րոշ վել հա մաշ խար հա յին �  տա-
րա ծաշր ջա նա յին նշա նա կ�  թյան իրա դար ձ�  թյ� ն նե ր� մ, հաս կա նալ մե զ ներ-
կա յաց վող մար տահ րա վեր նե րը և պատ կե րա ց� մ �  նե նալ դրանց դի մա կա յե լ�  
�  ղի նե րի մա սին: Մի այն խո րա պես ճա նա չե լով է հնա րա վոր ըստ ար ժան վ� յն 
գնա հա տել մե ր հայ րե նի քը` Հա յաս տան աշ խար հը, սի րել այն և նվիր վել նրա 
հզո րաց ման �  բար գա վաճ ման վեհ նպա տա կին:

Մեծն Րաֆ ֆին է ասել. «Ով չի ճա նա չ# մ իր հայ րե նի քը, չի կա րող ճշ մար-

տա պես սի րել այն»: 

Ու րեմն , սի րե լի՛ պա տա նի ներ �  աղ ջիկ ներ,  նվի ր�  մով �  ս� մն  ա սի րենք հա-

յ#  թյան մի  ակ հայ րե նի քի` ավետ յաց եր կիր Հա յաս տա նի աշ խար հագ ր#  թյ# -

նը, խո րա պես ճա նա չենք մե ր եր կի րը, սի րենք այն և հպար տ�  թյամբ ծա ռա յենք 
նրա բա րօ ր�  թյա նը: 

Հայաստանի տարածք� մ աշխարհագրական հետազոտ� թյ� նները 
կատարվել են անհիշելի ժամանակներից: Այդ են վկայ� մ բաբելոնյան, 
ասորական և � րարտական սեպագիր արձանագր� թյ� նները:  Հայկական 
լեռնաշխարհ այցելել և � ս� մն ասիր� թյ� ններ են կատարել հ� յն հայտնի 
գիտնականներ Հերոդոտոսը, Քսենոֆոնը, Ստրաբոնը և Պտղոմե ոսը 
(Ք.ա. V-l դարեր): 

 Հայ հեղինակների աշխատ� թյ� ններից աշխարհագրական տեղեկ� թյ� ն-
ներ և վերլ� ծ� թյ� ններ են  պար� նակ� մ   հատկապես Մովսես Խորենաց#  

«Հայոց պատմ# թյ# ն» (V դ.) և Անանիա Շիրակաց#  «Աշխարհաց# յց» 
(Vllդ.)  գրքերը: Անանիա Շիրակաց�  աշխատանքներ� մ  առաջարկներ են 
արվ� մ Հայաստանի վարչատարածքային բաժանման վերաբերյալ, տրվ� մ 
են լեռնագրական, կլիմայական, ջրաբանական և կենսաաշխարհագրական 
բն� յթի նկարագր� թյ� ններ:

 Համե մատաբար նոր ժամանակներ� մ` սկսած XlX դարից, Հայկական 
լեռնաշխարհի աշխարհագրական հետազոտ� թյ� ններ սկսել են կատարել 
արևմտաեվրոպական և ռ� ս գիտնականներն �  ճանապարհորդները (Ի.Շոպեն, 
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Հ.Աբիխ. Հ.Լինչ և այլն): Մինչխորհրդային շրջան� մ հայ հեղինակների 
աշխարհագրական աշխատանքները հիմն ական� մ կատարվել են Հայաստանից 
դեւրս եղած գաղթավայրեր� մ,  մշակ� թային կենտրոններ� մ, հատկապես 
Վենետիկի Մխիթարյան մի աբան� թյ� ն� մ (Ղ. Ալիշան և � րիշներ):

Հայաստանի  բն� թյան, բնակչ� թյան և տնտես� թյան, դրանց  
առանձին բաղադրիչների ճյ� ղային և համալիրային  աշխարհագրական 
հետազոտ� թյ� նների ամե նաբ� ռն ժամանակաշրջանը  խորհրդային և 
հետխորհրդային տարիներն  են:  Այդ ժամանակաշրջան� մ աշխարհագետներն 
ակտիվ մասնակց� թյ� ն են � նեցել ՀՀ-ի համար կենսական նշանակ� թյ� ն 
� նեցող  բազ� մ հիմն ախնդիրների լ� ծմանը, որոնք վերաբեր� մ են 
վարչատարածքային բաժանմանը, բնօգտագործմանը և բնապահպան� թյանը,  
բնակչ� թյան և տնտես� թյան արդյ� նավետ տեղաբաշխմանը, ՀՀ 
տարածաշրջանների համալիր սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը: 

Դա սըն թացն �  նի հետևյալ թե մա տիկ կա ռ� ց ված քը.
Հայ կա կան լեռ նաշ խարհ
Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյ� ն: Ընդ հա ն� ր ակ նարկ
 բն�  թյ�  նը
բնակ չ�  թյ�  նը
տն տե ս�  թյ�  նը
 վար չա կան մար զե րը
 Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի Հան րա պե տ�  թյ� ն:

Յ�  րա քանչ յ� ր թե մա բա ժան ված է են թա թե մա նե րի և դա սե րի (տե սա կան, 
գործ նա կան և կրկ ն�  թյան):

ՀՀ-ի տարածքը թեև փոքր է, սակայն այն առանձնան� մ է բն� թյան, 
բնակչ� թյան և տնտես� թյան խիստ բազմազան� թյամբ, դրանց տարածքային 
տարբեր� թյ� նները, փոխադարձ կապերն �  փոխազդեց� թյ� նները ստեղծ� մ 
են տարածաշրջանների խայտաբղետ պատկեր: Դրանց աշխարհագրական 
վերլ� ծ� թյ� նը հնարավոր� թյ� ն է տալիս ՀՀ օրինակով տեղայնացնել և 
կոնկրետացնել նախորդ դասարաններ� մ անցած բն� թյան և հասարակ� թյան 
վերաբերյալ ընդհան� ր աշխարհագրական օրինաչափ� թյ� նները 
և առանձնահատկ� թյ� նները և հիմն ական դպրոցի աշակերտների 
աշխարհագրական գիտելիքները դարձնել ավելի լիարժեք և ամբողջական:

Եթե տե սա կան դա սե րի նպա տակն է խո րաց նել ձեր գի տե լիք նե րը, օգ նել 
ճա նա չե լ բնա կան մի  ջա վայ րի, բնակ չ�  թյան �  տն տե ս�  թյան կա պերը և զար-
գաց ման օրի նա չա փ�  թյ� ն ներն �  օրենք նե րը, ապա գործ նա կան աշ խա տանք-

նե րը, դաշ տա յին էքս կ# ր սի ա նե րը և կրկ ն�  թյան հա մար նա խա տես ված ժա-
մե  րն � ղղ ված են ձեր հմ տ#  թյ# ն նե րի #  կա րո ղ#  թյ# ն նե րի զար գաց մա նը:
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Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ի՞նչ տեղ է զբաղեցն� մ Հայաստանի աշխարհագր� թյ� ն դասընթացը 
դպրոցական աշխարհագր� թյան համակարգ� մ:

2. Որո՞նք են Հայաստանի աշխարհագր� թյան դասընթացի նպատակն �  
խնդիրները:

3. Ինչո՞ւ է անհրաժեշտ հայրենիքի աշխարհագր� թյան խոր իմաց� թյ� նը:
4. Ովքե՞ր են Հայաստանի  տարածքի հին և նոր ժամանակաշրջաններ� մ 

աշխարհագրական հետազոտոթյ� ններ կատարող  առաջին 
ճանապարհորդներն �  գիտնականները:

5. Ներկայ� մս հայ աշխարհագետները ՀՀ-ի համար կենսական նշանակ� թյ� ն 
� նեցող ինչպիսի՞ հիմն ախնդիրների լ� ծմանն են մասնակց� մ:

6. Բն� թագրե՛ք Հայաստանի աշխարհագր� թյան թեմատիկ կառ� ցվածքը:   
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ՀԱՅԱՍՏԱՆ: ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵՌՆԱՇԽԱՐՀ

ԴԱՍ 2. ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆՆ ԱՇ ԽԱՐ ՀԻ ՔԱՐ ՏԵ Զ� Մ: 

ՍԱՀ ՄԱՆ ՆԵ ՐԸ, ԱՇ ԽԱՐ ՀԱԳ ՐԱ ԿԱՆ ԴԻՐ ՔԸ

Հա յաս տան ան�  նն աշ խար հի տար բեր լե զ�  նե րով տար բեր կերպ է հն-
չ� մ: Մի ջազ գա յին տա րա ծ� մ �  նի լա տի նե րեն Armenia ան վա ն�  մը: Կան 
նաև այլ ան վա ն� մն  եր` Ար մա նա, Ար մե  նի, Էր մե  նիս տան, Սոմխ  ե թի և այլն:

Հա յաս տանի տա րած քի չափերն �  սահ ման նե րը տար բեր են աշ խար հի 
ֆի զի կա կան, պատ մա կան, բնակ չ�  թյան և քա ղա քա կան քար տեզ նե ր� մ: 
Ֆի զի կա կան քար տեզ նե ր� մ տես ն� մ ենք, որ Հա րա վարևմտ յան Ասի ա յի 
բարձ րա վան դակ նե րի շար ք� մ Հա յաս տան աշ խար հը պատ կեր ված է որ պես 
կենտ րո նա կան դիրք գրա վող տարածք, որը կր� մ է Հայ կա կան լեռ նաշ-

խարհ ան վա ն�  մը: Նրա նից արևմ� տք տա րած վ� մ է Փոքրասի ա կան (կամ 

Անա տո լի ա կան) բարձ րա վան դա կը, իսկ հա րավ արևել յան հարևան�  թյամբ 
Իրա նա կան բարձ րա վան դա կն է:

Հա յաս տա նի ֆի զի կա աշ խար հագ րա կան դիր քի նկարա գի րը դրա նով 
չի սպառ վ� մ: Նրա հյ�  սի ս� մ Կով կաս յան Մեծ լեռ նաշղ թան է, հա րա վ� մ` 
Մի ջա գետ քի դաշ տա վայ րը, արևել ք� մ` Կ# ր -Ա րաքս յան դաշ տա վայ րը, 
որը հա ր� մ է Կաս պից ծո վին, հյ�  սիս -արևմ� տ ք� մ` Սև ծո վը, իսկ հա րավ -
արևմ� տ ք� մ` Մի ջերկ րա կան ծո վի ափա մե րձ լեռ նաշղ թա նե րը:

Հայկական լեռնաշխարհի հա մա աշ խար հա գրա կան կամ մա թե մա տի-

կա աշ խար հագ րա կան դիրքը քար տե զի վրա արտահայտվ� մ է տա րած-
քի եզ րա կե տե րի կամ կենտ րո նա կան մա ս� մ գտն վող երկ րա չա փա կան 
կենտրոնի աշ խար հա գրա կան կո որ դի նատ նե րով:

Քար տե զի վրա որոշ ե՛ք Հայ կա կան լեռ նաշ խար-
հի տա րած քի ծայ րա կե տերի և  մո տա վոր երկ րա չա փա կան 

կենտ րո նի աշ խար հագ րա կան կո որ դի նատ նե րը, չա փե՛ք 
դրանց հե ռա վո ր�  թյ�  նը բևեռից �  հա սա րա կա ծից կի լո մե տ-
րե րով և ստաց ված տվ յալ նե րը գրան ցե՛ք աշ խար հագ ր�  թյան 

ձեր տետր� մ:

  Պատ մա կան քար տեզ նե րը պատ կե ր� մ են ոչ թե աշ խար հագ րա կան թա-
ղան թի բնա ծին (այդ թվ� մ՝ կեն սա ծին) օբ յեկտ նե ր, այլ անց յա լ� մ պե տ�  թյ� ն-
նե րի զբա ղեց րած տա րածք նե րը: Հա յաս տան պե տ�  թյան և հայ ժո ղովր դի 
զբա ղեց րած տա րած քի սահ ման նե րը հա զա րամ յակ նե րի ըն թաց ք� մ բազ մի ցս 
փոփոխ վել են: (Հիշե՛ք Տիգ րան Մե ծի տե ր�  թյ�  նը, որը ձգ վել է Մի ջերկ րա կան 
ծո վից մի նչև Կաս պից ծով և Կով կաս յան լեռ նաշղ թա յից մի նչև դաշ տա յին Մի-
ջա գետք): Հա յաս տան են կոչ վել նաև Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի (պատ մա կան 
Հա յաս տա նի) տար բեր մա սե ր� մ, տար բեր ժա մա նակ նե ր� մ ձևավորված թա-
գա վո ր�  թյ� ն նե րը: Օրի նակ` Մեծ Հայ քի, Բագ րա տ� ն յաց և Կի լի կի ա յի թա գա-
վո ր�  թյ� ն նե րը, ներկայիս Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ�  թյ�  նը:
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Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի առան ձին հատ ված ներ շա ր�  նա կել են Հա յաս-

տան կոչ վել ն� յ նիսկ այն ժա մա նակ, երբ հայ ժո ղո վ� ր դը զրկ ված է եղել ան-
կախ պե տա կա ն�  թյ�  նից:

Ներ կա ժա մա նակ նե ր� մ ևս Հա յաս տան ան վա ն�  մն  �  նի տար բեր ընդգր-
կ� մ �  բո վան դա կ�  թյ� ն: Հա յաս տա նի Հան րա պե տ#  թյ# ն պաշ տո նա կան  
ան վա ն�  մը վե րա բե ր� մ է պատ մա կան Հա յաս տա նի այն հատ վա ծին, որ տեղ 
վե րա կանգն վել է հայոց պե տա կա ն�  թյ�  նը և ճա նաչ ված է մի  ջազ գայ նո րեն: 
Երկ րորդ դեպ ք� մ Հա յաս տան ան վա ն�  մն  օգ տա գործ վ� մ է որ պես Հա յաս տա-

նի Հան րա պե տ#  թյան և փաս տո րեն (դե ֆակ տո) գո յ�  թյ� ն �  նե ցող Լեռ նա յին 

Ղա րա բա ղի Հան րա պե տ#  թյան մի  աս նա կան ան վա ն# մ (ոչ պաշ տո նա կան): 
Եր րորդ դեպ ք� մ Հա յաս տան ասե լով հաս կա ն� մ ենք Պատ մա կան Հա յաս տա-

նը:
Դ� ք արդեն գի տեք, որ աշ խար հագ րա կան դիր քի տա րա տե սակ նե րից յ� -

րա քանչ յ� ր պե տ�  թյան հա մար առանձ նա հա տ� կ կարևոր�  թյ� ն �  նեն նաև 
տն տե սա աշ խար հագ րա կան և քա ղա քա աշ խար հագ րա կան դիրքե րը: Դրանք, 
ի տար բե ր�  թյ� ն նախորդ նե րի, ձևավոր վ� մ են հա սա րա կա կան երև� յթ նե-
րի ազ դե ց�  թյամբ և են թա կա են այնպիսի արագ փո փո խ�  թյ� ն նե րի, որոնք 
կա րող են տե ղի �  նե նալ ինչ պես տվ յալ պե տ�  թյ�  նից ան կախ պատ ճառ նե րով 
(ար տա քին պատ ճառ ներ), այն պես էլ � ղ ղա կի ո րեն պայ մա նա վոր ված են նրա 
ներ քին զար գա ց� մն  ե րով (ներ քին պատ ճառ ներ):

Ար տա քին պատ ճառ ներ են տվ յալ պե տ�  թյան շ� րջ ձևավոր վող 
աշխարհաքաղաքական և տա րա ծաշր ջա նա յին իրադ ր#  թյ#  նը, ան մի  ջա կան 
հարևան նե րի քա ղա քա կան կողմն  ո րոշ � մն  ե րը, նրանց հետ հա րա բե ր�  թյ� ն նե-
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րի բա րե լա վ�  մը կամ վա տա ց�  մը և մի  ջազ գա յին այլ զար գա ց� մն  եր:
Ներ քին պատ ճառ ներ են պե տ�  թյան մի  ջազ գա յին կար գա վի ճա կի, ներ քին 

քա ղա քա կան և սո ցի ալ-տն տե սա կան իրադ ր�  թյան, քա ղա քա կան կողմն  ո րոշ-
ման, հարևան նե րի հետ �  նե ցած հա րա բե ր�  թյ� ն նե րի և այլ բն� յ թի փո փո խ� -
թյ� ն նե րը, որոնք կա րող են ազ դել աշ խար հ� մ կամ տա րա ծաշր ջա ն� մ նրա 
տե ղի �  դե րի վրա:

Այդ ամե  նն ակ նա ռ�  կերպով երև� մ է նաև մե ր հայ րե նի քի` Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տ�  թյան և Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի Հան րա պե տ�  թյան օրի նա կով:

Հա յոց պե տա կա ն#  թյան հզո րաց ման #  անկ ման ժա մա նակ ները հան-
գեց րել են երկ րի քա ղա քա աշ խար հագ րա կան #  տն տե սա աշ խար հագ րա-

կան դիր քի ար մա տա կան փո փո խ#  թյ# ն նե րի: Երբ Հա յաս տա նը եղել է ծո-
վա յին պե տ�  թյ� ն, �  նե ցել է բա րե կամ հզոր հարևան ներ և, գտն վե լով Արևել քն 
Արևմ� տ քին կա պող մի  ջազ գա յին առևտրա կան-տն տե սա կան կարևոր նշա նա-
կ�  թյ� ն �  նե ցող Մե տաք սի ճա նա պար հի վրա` հզո րա ցել է �  բար գա վա ճել:

Դրան հակառակ, շատ հաճախ քաղաքաաշ խար հագ րա կան դիր քի փո փո-
խ�  թյ�  նը պե տ�  թյան �  ժո ղովր դի տա ռա պանքների պատ ճա ռ է դարձել: Հա-
յաս տա նը հայտն վել է թշ նա մա կան շր ջա պատ ման մե ջ, զրկ ված է եղել ծո վա-
յին սահ ման նե րից, Արևել քի �  Արևմ� տ քի, Հյ�  սի սի �  Հա րա վի հարևան նե րի 
հա մար դարձել է մր ցակ ց#  թյան և տևական պա տե րազմն  ե րի թա տե րա բեմ: 
Նվաճ վել �  թա լան վել է նրանց կող մի ց, զրկ վել է պե տա կան ան կա խ�  թյ�  նից, 
իսկ ժո ղո վ� ր դը են թարկ վել է ճնշ ման և բռ նա գաղ թի:

Այ սօր, հար յ�  րամ յակ նե րի ընդ մի  ջ�  մի ց հե տո, հայ ժո ղո վ� րդը կա րո ղա ցել 
է իր ան կա խ#  թյ#  նը վե րա հաս տա տել որ պես մի  ջազ գայ նո րեն ճա նաչ ված 

ինք նիշ խան պե տ�  թյ� ն �  մի  ջազ գա յին հան ր�  թյան լի ի րավ ան դամ և գո յ� -
թյ� ն �  նենալ իր պատ մա կան բնա տա րած քի շ� րջ 10%-ն ընդգր կող սահ ման-
նե ր� մ: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան քա ղա քա աշ խար հագ րա կան և տն տե սա աշ-
խար հագ րա կան դիր քին ման րա մաս նո րեն կծա նո թա նաք հա ջորդ թե մա ներն 
�  ս� մն  ա սի րե լիս:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ֆիզիկական քարտեզի վրա ցո՛ւյց տվեք Հայկական լեռնաշխարհը և 
նկարագրե՛ք նրա սահմանները:

2. Համե մատե՛ք տարբեր պատմական քարտեզներ� մ պատկերված 
Հայաստան պետ� թյան սահմանները Հայկական լեռնաշխարհի բնական 
սահմանների հետ:

3. Ո՞րն է «աշխարհագրական դիրք» հասկաց� թյան բովանդակ� թյ� նը: 
Թվարկե՛ք և համե մատե՛ք դրա տարատեսակները:

4. Ո՞րն է պետ� թյան քաղաքաաշխարհագրական դիրքի և տնտեսա-
աշխարհագրական դիրքի կարևոր� թյ� նը: Ինչպե՞ս կարող են դրանք լինել 
նպաստավոր և ոչ նպաստավոր:

5. Որո՞նք են Հայաստանի քաղաքաաշխարհագրական և տնտեսա-
աշխարհագրական դիրքի փոփոխման պատճառները:
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ԴԱՍ 3. ԵՐԿ ՐԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԱՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ Կ�   � Ն ՆԵՐԸ: 

ՄԱ ԿԵ ՐԵ Վ� Յ ԹԻ ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ԳԾԵ ՐԸ

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հը նման  է մի  վիթ խա րի «պարս պա պատ կղ զ� »` ըն-
կած Պի րե նե յան թե րակղ զ� ց մի նչև Հնդ կա չին թե րակղ զի ձգ վող երկ րագն դի 
ամե  նա խոշ որ՝ Ալպ- Հի մա լա յան լեռ նա յին գո տ# մ: Գտն վե լով այս գո տ�  կենտ-
րո նա կան մա ս� մ` այն գրա վ� մ է մոտ 400 հազ. կմ2 մա կե րես: 

Մի լի ո նա վոր տա րի ներ առաջ Ալպ- Հի մա լա յան լեռ նա յին հա մա կար գի տե-
ղ� մ եղել է ն� յ նա ն� ն գե ո սինկ լի նա լա յին իջ ված քը, որ տեղ տա րած վել է Թե-
տիս օվ կի ա նո սը:

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հը ձևավոր վել է մոտ 25-30 մլն տարի առաջ այդ տեղ 
ըն թա ցող ալպ յան լեռ նա կազ մա կան պրո ցես նե րի գործընթացների շնորհիվ: 
Ծովն  աս տի ճա նա բար նա հան ջել է, և բարձ րա ցող գեո  սինկ լի նա լը վե րած վել է 
լեռ նա յին երկ րի. երկ րա բա նա կան շեր տե րը խախտ վել են, բե կո րատ վել` գո յաց-
նե լով ծալ քա բե կո րա յին լեռ ներ: Այդ ամե նն �  ղեկց  վել է �  ժեղ հրաբ խա յին ժայթ-
ք� մն  ե րով: 

Լեռ նա կազ մա կան երև� յթ նե րը Հայ կա կան լեռ նաշ խար հ� մ դեռևս շա ր� -
նակ վ� մ են: Դրա վկա յ�  թյ� նն են Նեմ ր# թ (Սա րակն) և Թոնդ րակ գոր ծող 

հրա բ# խ նե րը, հա ճա խա կի կրկն վող երկ րաշ ար ժե րը: 
Դրանց արդ յ� ն ք� մ ձևավոր վել է Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի ներ կա յիս բարդ 

մա կերև� յ թը` բաղ կա ցած Միջ նաշ խարհ կամ Հայ կա կան բարձ րա վան դակ 
կոչ վող հատ վա ծից և դրա հա մար «պարս պի» դեր կա տա րող եզ րա յին լեռ նաշղ-

թա նե րից:
Հայկական լեռնաշխարհի լեռնագրական մի ավորները պատկերված են 12-13 

էջերի քարտեզ� մ:
Եզ րա յին լեռ նաշղ թա նե րի հա մա կար գի մե ջ են մտ ն� մ լեռ նաշ խար հը հյ� -

սի սից, արևել քից, հա րավ -արևել քից և հա րա վից պարս պի պես շր ջա պա տող 
ծալ քա բե կո րա վոր լեռ նե րը: Հյ�  սի ս� մ` Սև ծո վի ափին զ�  գա հեռ, ավե լի քան 
500 կմ եր կա ր�  թյամբ ձգ վ� մ են Արևելա պոն տա կան լեռ նե րը: Լեռ նաշղ թա յի 
կա տա րա յին մա սե ր� մ ամ ռա նը պահ պան վ� մ են ձնաբ ծեր: Նրա հյ�  սի սա յին 
զա ռի թափ, ան տա ռա պատ լան ջե րը մխ րճ վ� մ են Սև ծո վի ջրե րի մե ջ և առատ 
տե ղ� մն  ե րի պատ ճա ռով խիստ մաս նատ ված են: Դրան ցով հո սող գե տե րը հա-
ր� ստ են սա հանք նե րով �  ջր վեժ նե րով: 

Լեռ նաշ խար հն արևել քից եզե րող ծալ քա բե կո րա վոր լեռ նաշղթաները կազ-
մ� մ են Փոքր Կով կա սի լեռ նա յին հա մա կար գը: Այն սկս վ� մ է Սև ծո վի ափե րից 
և աղեղ նաձև, զ�  գա հե ռա բար ձգ վող եր կ�  լեռ նաշղ թա նե րով հաս ն� մ մի նչև 
Արաքս գետ` նրա ստո րին հո սան ք� մ: 

Լեռ նաշ խար հը հա րավ -արևել քից պարս պող լեռ նե րից նշա նա վոր են Արաք սի 
աջ ափին գտն վող Հայ կա կան (Կա րա դա ղի), Զագ րո սի լեռ նաշղ թա յի հյ�  սի սա-
յին հատ վա ծի ծալ քա բե կո րա վոր լեռ ներն �  Սա վա լան հրաբ խա յին վիթ խա րի 
զանգ վա ծը: Չորային կլի մա յի պատճառով այս լեռ նե րը են թարկ վ� մ են ֆի զի կա-
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կան հող մա հար ման, մաս նատ ված են ժա մա նա կա վոր գե տե րով: Այս տեղ շատ 
են սե լա վա յին հոս քե րը:  

Լեռ նաշ խար հի հա րա վա յին մա ս# մ` Մի ջա գետ քի ցած րա դիր հար թա վայ րի 
հարևան�  թյամբ, բարձ րա ն� մ է Արևելյան (Հայ կա կան) Տավ րո սի լեռ նաշղ թան՝ 
իր ճյ�  ղա վո ր� մն  ե րով: Լեռնաշղթայի արևելյան մասն արևմտյանի համե մատ 
բարձր է և Աչքաքար� մ հասն� մ է 2840 մ-ի: Այս գագաթից արևելք Հայ կա-
կան Տավրոսը լայնան� մ է և կոչվ� մ Սասնա լեռներ` հայոց ազատագրական 
պայքարի կնիքը կրող Անդոկ, Մար# թա և Ծովասար գագաթներով: Բաղեշի 
հովտից արևելք Հայկական Տավրոսի համակարգը կոչվ� մ է Կորդվաց, ապա՝ 
Հաքյարի (Այգառքի): Լեռնագագաթները հասն� մ են մե ծ բարձր� թյան: Այստեղ 
է գտնվ� մ Հայկական լեռնաշխարհի բարձր գագաթներից Ջիլոն (4168 մ): 

Հայ կա կան բարձ րա վան դա կը (Միջ նաշ խարհ) պայ մա նա կա նո րեն կա րե լի 
է բա ժա նել լեռ նագ րա կան երեք մի  ա վո րի.

ա) Ներ քին Տավ րո սի լեռ նա-

յին հա մա կարգ,

բ) Հայ կա կան հրաբ խա յին 

բարձ րա վան դակ,

գ) մի ջ լեռ նա յին գո գա վո ր# -

թյ# ն ներ:

Ներ քին Տավ րո սի լեռ նա յին 
հա մա կար գը զ�  գա հե ռա կա նի 
� ղ ղ�  թյամբ ձգ վ� մ է Միջ նաշ-
խար հի կենտ րո նա կան մա սով: 
Այստեղ առանձ նա ն� մ է Հայ-

կա կան Պար լեռ նաշղ թան, որը 
ձգ վ� մ է Մեծ Մա սի սից դե պի 
արևմ� տք:

Հայ կա կան Պար լեռ նաշղ թան
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Հայ կա կան հրաբ խա յին բարձ րա վան դակն ընդգր կ� մ է լեռ նաշ խար հի` 
երի տա սարդ լա վա նե րով ծածկ ված տա րած քը և բա ժան վ� մ է Հյ#  սի սա յին, 

Կենտ րո նա կան, Հա րա վա յին մա սե րի: 
Հյ#  սի սա յին մա ս# մ տա րած վ� մ են Ար դա հա նի և Ախալ քա լա քի ըն դար-

ձակ, բլ րա վետ սա րա վանդ նե րը, Ջա վախ քի լեռ նա զանգ վա ծը: Ջա վախ քի լեռ-
նա զանգ վա ծի վրա առանձ նա ն� մ են սառ ցա դաշ տե րի կող մի ց մաս նատ ված 
Աբ# լ և Սամ սար գմ բե թաձև գա գաթ նե րը: 

Կենտ րո նա կան մա սը ձգ վ� մ է Կար սի սա րա հար թից մի նչև Սյ�  նի քի բարձ-
րա վան դակ: Այս տեղ առանձ նա ն� մ են Արա գած և Գե ղա մա լեռ նա զանգ ված նե-
րը, բազ մա թիվ լա վա յին սա րա վանդ ներ:

Հա րա վա յին մասի հրաբ խա յին լեռնագրական մի ավորները տա րած վ� մ 
են հիմ նա կա ն� մ Ներ քին Տավ րո սի և Հայ կա կան Տավ րո սի մի ջև: Այս տեղ է 
գտնվ� մ Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի ամե  նա բարձր գա գա թը` Մեծ Մա սի սը` բիբ-

լի ա կան Արա րա տը* (5165 մ):

* Արա րա տը հա յոց մե ջ հայտ նի է Մեծ Մա սիս ան վամբ: Այն հայ ժո-
ղովր դի ս� րբ լեռն է, որին նվիր վել են բազ մա թիվ լե գենդ ներ, աս� յթ ներ և 
այլն: Ըստ ավան դ�  թյան` այս լե ռան վրա է ջր հե ղե ղից հե տո իջել Նոյ նա-
հա պե տի տա պա նը: Այդ քան հրա պ�  րիչ Արա րա տը, լի նե լով հրաբ խա յին 
լեռ նա զանգ ված, ծածկ ված է քա րաց րոն նե րով, գրե թե զ� րկ է բ�  սա կան 
ծած կ� յ թից: Նրա վրա չկան աղբ յ� ր ներ, բա ցա ռ�  թյամբ զ� յգ Մա սիս նե-
րը մի  աց նող թամ քո ցի վրա գտն վող Սար դա րի աղբ յ�  րի: Պարզ կա օրե րին 
լե ռան վրա երև� մ է ստո րո տից գա գաթ ձգ վող խոր խո րա տը, որը հայտ նի 
է «Վիհ Մասս յաց» ան�  նով: Արա րատ յան դաշ տի կող մի ց Մեծ Մա սի սի հա-
րա բե րա կան բարձ ր�  թյ�  նը հաս ն� մ է 4300 մ-ի:

 Մեծ և Փոքր Մասիսները
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Հրաբ խա յին բարձ րա վան դա կի հա րա վա յին մա սի արևմ� տ ք� մ ձգ վ� մ է 
Բյ#  րակ նի լեռ նա զանգ վա ծը: Վերջինս իր ան�  նը ստա ցել է լեռ նա զանգ վա-
ծ� մ գտն վող բազ մա թիվ աղբ յ� ր նե րի և մանր լճե րի պատճառով: Դրան ցից 
սնվ� մ են Արաքս գե տը և Արա ծա ն�  մի  շարք վտակ նե րը: Բյ�  րակ նի կա տա րա-
յին մա սից դե պի հա րավ բաց վ� մ է մի  անն ման տե սա րան. Նեմ ր# թ, Սի փան, 

Թոնդ րակ հրաբ խա յին լեռ նազանգվածնե րը կար ծես կախ ված են երկն քից, իսկ 
ներքև� մ մշ� շ ա պատ Վա նա լճի և Արա ծա ն�  գո գա վո ր�  թյ� ն ներն են:

Վա նա լճի արևմտ յան մա ս� մ վեր է խո յա ն� մ ըն դար ձակ խառ նա րա նով 
Նեմ ր# թ գոր ծող հրա բ�  խը, որից այժմ էլ դ� րս են գա լիս տաք գա զեր, ջրեր �  
գո լոր շի ներ: Նեմ ր�  թի վեր ջին ժայթ ք� մ նե րը գրանց վել են 1441-1442 թթ.: Ծաղ-
կանց լեռ նե րի արևել յան եզ րին գտն վ� մ է Թոնդ րա կ հրա բ�  խը, որը նման է 
հայ կա կան թոն րի և մի նչ այժմ ծխ� մ է: Վա նա լճի հյ�  սի սա յին ափին է գտն վ� մ 
Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի բարձր գա գաթ նե րից Սի փան լե ռը (4434 մ):

Միջ լեռ նա յին գո գա վո ր#  թյ# ն նե րը ձգ վ� մ են լեռ նա յին հա մա կար գե րին 
զ�  գա հեռ և հա մա պա տաս խա ն� մ են խոշ որ գե տե րի �  լճե րի ավա զան նե րին: 
Առանձ նա ն� մ են Արաքս, Արևմտ յան և Արևել յան Եփ րատ գե տե րի, Սևանա, 

Վա նա, Ուր մի  ա լճե րի գո գա վո ր#  թյ# ն նե րը: Հա յա գի տ�  թյան մե ջ մի ջ լեռ նա-
յին այդ գո գա վո ր�  թյ� ն նե րը կոչ վ� մ են նաև դաշ տեր1: Այդպիսիք են, օրի նակ, 
Արա րատ յան, Շի րա կի դաշտերը: 

Արաքսի ավազան� մ հայտ նի են Բա սե նի և Մի ջի նա րաքս յան գո գա վո ր� -
թյ� ն նե րը: Բա սե նի գո գա վո ր�  թյան հա տա կը` Բա սե նի դաշ տը, տա րած վ� մ է 
Արաք սի վե րին հո սան քի ավա զա ն� մ՝ 1700-1900 մ բարձր� թյ� նների վրա:  

Արևմտ յան Եփ րա տի ավա զա ն� մ առանձ նա ն� մ են Կար նո և Երզն կա յի 
դաշ տե րը: Կար նո դաշ տը տա րած վ� մ է Արևմտ յան Եփ րա տի ակ� նք նե ր� մ` 
1800-2000 մ բարձ ր�  թյան վրա: Դաշ տի հա տա կը հարթ է, տեղ- տեղ` ճահ-
ճոտ: Այս տեղ շատ են հան քա յին աղբ յ� ր նե րը: Երզն կա յի դաշ տը տա րած վ� մ 
է Արևմտ յան Եփ րա տի մի  ջին հո սան ք� մ` 1200-1400 մ բարձ ր�  թյան վրա: Այն 
Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի սեյս մի կ ակ տիվ շր ջան նե րից է: Այս տեղ հա ճա խա կի 
են եղել ավե րիչ երկ րաշ ար ժեր: 1463 թ. Երզն կա յ� մ տե ղի �  նե ցած երկ րաշ ար ժը 
խլեց շ� րջ 20 հազ. մարդ կա յին կյանք:

1 Դաշտ կոչվող հիշյալ գոգավորությունները չպետք է շփոթել դաշտավայր 
հասկացության հետ, որը. ինչպես գիտեք, վերաբերում է ծովի մակարդակից մի նչև 
200 մ բացարձակ բարձրություն ունեցող հարթավայրերին:

Սիփանը Վանա լճի 
համայնապատկեր! մ

Լիճ Նեմր! թի 
խառնարանը
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Արևել յան Եփ րա տի (Արա ծա ն� ) ավազանի մի ջ լեռ նա յին գո գա վո ր�  թյ� ն նե-
րից նշա նա վոր են Ալաշ կեր տի, Մշո, Խար բեր դի դաշ տե րը: Ալաշ կեր տի դաշտն 
ամե  նա բարձրն է, գտն վ� մ է 1700-1900 մ բարձ ր�  թյան վրա: Մշո դաշ տը ձ� լ-
վ� մ է Սաս նա լեռ նե րի հյ�  սի սա հա յաց լան ջե րին: Այն ծածկ ված է բա րե բեր 
հո ղե րով, դաշ տի կենտ րո նով հո ս� մ է Մեղ րա գե տը: Մշո դաշ տից արևմ� տք` 
Արա ծա ն�  ստո րին հո սան ք� մ, որ տեղ մի  ա խառն վ� մ են Արևմտ յան և Արևել-
յան Եփ րա տի ջրե րը, տա րած վ� մ է Խար բեր դի դաշ տը: Դաշ տի մե ծ մասն այժմ 
զբա ղեց ն� մ է Քե բա նի խոշ որ ջրամ բա րը: 

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի մի ջ լեռ նա յին գո գա վո ր�  թյ� ն նե րը հնա գ� յն ժա-
մա նակ նե րից եղել են երկ րա գոր ծա կան մշակ� յթի հայտնի շր ջան ներ: 

Լճա յին գո գա վո ր�  թյ� ն նե րին կանդ րա դառ նանք հա ջորդ դա սե րին:
Հայկական լեռնաշխարհի օգտակար հանածոները: Հայկական լեռնաշ-

խարհը պղնձի, բրոնզի �  երկաթի ձ� լման հնագ� յն շրջաններից է: 
Լեռնաշխարհը հար� ստ է մե տաղային հանքավայրերով, ինչը կապված է երկրի 
ընդերք� մ  մագմայի առաջացրած ներժայթ� կների հետ: Ուշագրավ է այն 
հանգամանքը, որ մե տաղների հար� ստ հանքավայրերը լեռնաշխարհի եզրային 
մասեր� մ են՝ Արևելապոնտական, Փոքր Կովկասի, Հայկական Տավրոսի 
լեռներ� մ: Այստեղ ներժայթ� կները վերին ապարաշերտերի քայքայման �  
տեղատարման պատճառով մե րկացել են կամ գտնվ� մ են ոչ մե ծ խոր� թյան 
տակ՝ խոր գետահովիտներ� մ, որտեղ գետերը կտրել են լեռների կ� րծքը և 
հասել ներժայթ� կներին:

Երկաթի հանքավայրերից նշանավոր են Փոքր Կովկասի հյ� սիս-արևելյան 
լանջին գտնվող Դաշքեսանինը, ինչպես նաև Աղձնիք� մ, Արդվինի շրջան� մ և 
Տ� ր� բերան� մ հայտնաբերված հանքավայրերը և այլն:

Պղնձի խոշոր հանքավայրերից մե կը գտնվ� մ է Արևելյան Տավրոսի լեռներ� մ, 
Արկնի բերդաքաղաքի շրջան� մ: Պղնձի և նրան � ղեկից բազմամե տաղների 
(ոսկի, արծաթ, կապար, ցինկ) հանքավայրեր են գտնվ� մ Բաբերդի շրջան� մ, 
դեպի Սև ծով տանող ճանապարհի մե րձակայք� մ և Ճորոխի ավազան� մ 
(Սպերի շրջան): Բազմամե տաղների և պղնձի հար� ստ պաշարներով նշանավոր 
են նաև Փոքր Կովկասի և Հայկական (Ղարադաղի) լեռները:

Հայկական լեռնաշխարհի տարածքի մոտ 1/3 մասը ծածկող հրաբխային 
լավաները առաջացրել են շինանյ� թերի (տ� ֆ, պեմզա, պեռլիտ և այլն) հար� ստ 
հանքավայրեր: Հայկական լեռնաշխարհի բազալտի պաշարները այնքան շատ 
են, որ գործնական� մ դրանք չսպառվող են համարվ� մ: Մեր լեռնաշխարհի 
հարստ� թյ� ններից է տ� ֆը: Տ� ֆի խոշոր հանքավայրերը գտնվ� մ են 
Արագածի և Սիփանի լեռնազանգվածներ� մ, Շիրակ� մ և Մերձերևանյան 
շրջան� մ:  

Հայկական լեռնաշխարհը հար� ստ է նաև գրանիտի �  մարմարի 
պաշարներով, որոնցից գեղեցիկ շին� թյ� ններ են կառ� ցվել: 

Շ� րջ 4000 տարի առաջ Հայկական լեռնաշխարհ� մ ոսկի են արդյ� նահանել, 
ինչի վկայ� թյ� նը Սևանի ափին գտնվող Լճաշեն հնավայր� մ հայտնաբերված 
ոսկերչական իրերն են: Ոսկ�  և արծաթի հար� ստ պաշարներ կան 
Ագիրոկաստրոն� մ (այժմ՝ Գյ� մ� շհանե), Վանա լճի հարավ� մ, Հայկական 
Տավրոսի լեռներ� մ և այլն:

Հայկական լեռնաշխարհը հար� ստ է հանքային բ� ժիչ ջրերի աղբյ� րներով: 
Թոնդրակի հյ� սիսային �  արևելյան մաս� մ գտվող տաք աղբյ� րներ� մ, որոնց 
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կոչ� մ են Վարշակի ջերմ� կներ, մի  շարք ճանապարհորդների վկայ� թյամբ, 
առանց կրակի տեղացիները ոչխար էին եփ� մ: Հանքային աղբյ� րների շատ 
ելքեր կան Տիգրիսի Վերին հոսանքներ� մ, Ծովք լճի մոտ: Նշանավոր հանքային 
աղբյ� րներ են Արզնին, Հանքավանը, Ջերմ� կը, Վայկ� նիքի ջերմ� կները 
(Ջերմաջ� ր1):

Լեռնաշխարհի տարածք� մ կան նավթի, գորշ ածխի, կավի և նստվածքային 
ծագման այլ հանքային հարստ� թյ� ններ: Ած� խը առաջներ� մ չի օգտագործվել: 
Ոչ հար� ստ հանքավայրեր կան Բաբերդ� մ, Կարինից հյ� սիս և արևելք ընկած 
շրջան� մ և Օլթի գետի ավազան� մ: Լեռնաշխարհ� մ նավթաբեր շրջանները 
չափազանց քիչ են: Նավթի փոքր պաշարներով առանձնան� մ են Արածանիի 
ավազանը, Վանա լճի և Տիգրիսի վերի հոսանքի շրջանները: 

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Լեռնակազմական ո՞ր գործընթացներն են ձևավորել Հայկական 
լեռնաշխարհի  մակերև� յթը:

2.  Ի՞նչ լեռնագրական մի ավորների է բաժանվ� մ Հայկական լեռնաշխարհը: 
Ի՞նչ գործոններով է այն պայմանավորված:

3.  Թվարկե՛ք և քարտեզի վրա ցո՛ւյց տվեք Հայկական լեռնաշխարհի եզրային 
լեռնային համակարգերը:

4. Ի՞նչ մասերից է կազմված Հայկական հրաբխային բարձրավանդակը: 
Մակերև� յթի ի՞նչ ձևեր են բնորոշ Հայկական հրաբխային բարձրավանդակին: 

5.  Թվարկե՛ք և քարտեզի վրա ցո՛ւյց տվեք Արաքսի, Արևմտյան Եփրատի և 
Արածան�  ավազաններ� մ գտնվող մի ջլեռնային գոգավոր� թյ� նները:

6. Ինչո՞վ է պայմանավորված Հայկական լեռնաշխարհի մե տաղական և 
ոչ մե տաղական օգտակար հանածոների հար� ստ հանքավայրերի 
առկայ� թյ� նը:

7. Ուրվագծային քարտեզի վրա նշե՛ ք օգտակար հանածոների նշանավոր 
հանքավայրերը:

1 Գտնվ� մ է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետ� թյան Շահ� մյանի շրջան� մ:
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ԴԱՍ 4. ԿԼԻ ՄԱ ՅԱ ԿԱՆ ԱՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ Կ�   � Ն ՆԵ ՐԸ

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հն իր աշխարհագրական դիրքի և լեռնային 
մակերև� յթի պատճառով �  նի �  ր� յն կլի մա յա կան պայ ման ներ: Մեր լեռ նաշ-

խար հի կլի ման ձևավո րող գլ խա վոր գոր ծոն ներն են.

1) աշխարհագրական դիրքով պայմանավորված արե գակ նա յին ճա ռա-
գայ թման մե ծ� թյ� նը,

2) մթ նո լոր տի շր ջա նա ռ�  թյա ն առանձնահատկ� թյ� նները, 
3) մակերև� յթի լեռնային բն� յթը և առանձնահատկ� թյ� նները,
4) Միջերկրական և Կասպից ծո վե րի մե րձավոր� թյ� նը,
5) Իրանական և Արաբական անապատների մե րձավոր� թյ� նը:

 Հիշ ե՛ք Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի աշ խար հագ րա կան դիր-
քի առանձ նա հատ կ�  թյ� ն նե րը:

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հ� մ աշխարհագրական դիրքի պատ ճա ռով լավ 

ար տա հայտ ված են տար վա չորս եղա նակ նե րը: Դրա շնորհիվ Արեգակի 
ճառագայթների անկման անկյ� նը ամռանը (հ� նիսի 22-ին) կազմ� մ է 72-
77O, իսկ ձմռանը (դեկտեմբերի 22-ին)՝ տատանվ� մ է 25-30O-ի մի ջև: Ամ ռա-
նը ցերեկվա տևող� թյ� նը հասն� մ է 15-16 ժամի , իսկ ձմռանն այն նվազ� մ 
է մի նչև 9 ժամ: Արևափայ լի տևող�  թյ�  նը մե ծ է Միջ նաշ խար հ� մ և տա րե կան 
կազ մ� մ է 2600-2800 ժամ, իսկ եզ րա յին լեռ նաշղ թա նե րի ար տա քին լան ջե րին 
ամ պա մա ծ�  թյան մե  ծաց ման պատ ճա ռով այն փոք րա ն� մ է: 

Հայտ նի է, որ Արե գա կի ճա ռա գայթ ման � ժգ ն�  թյ�  նը (ին տեն սի վ�  թյ� նը) 
մթ նո լոր տի վե րին մա ս� մ ավե լի մե ծ է: Անց նե լով օդի շեր տե րով` ճա ռա գայթ-
նե րի մի  մա սը կլան վ� մ է ջրա յին գո լոր շի նե րի, փոշ �  մաս նիկ նե րի կող մի ց: Այդ 
պատ ճա ռով ճա ռա գայթ ման ինտենսիվ�  թյ�  նը, օրի նակ` Արա րա տի, Սի փա նի 
3000 մ բարձ ր�  թյ� ն նե ր� մ հա վա սար է 1,6-1,7 կկալ/սմ2, իսկ Սև ծո վի ափին` 
1,2-1,3 կկալ/սմ2:

 Բա ցատ րե՛ք` ին չո՞ւ է օդի ջեր մաս տի ճա նը լեռ նե րի գա գա թին ավե լի 
ցածր, չնա յած արե գակ նա յին ճա ռա գայթ ման մե ծ ին տեն սի վ�  թյա նը:

Հայկական լեռնաշխարհի կլիմայի ձևավորման վրա իրենց ազդեց� թյ� նն 
են թողն� մ բարեխառն, արևադարձային և երբեմն  նաև արկտիկական օդային 
զանգվածները:

Բա րե խառն օդա յին զանգ ված նե րը Հայ կա կան լեռ նաշ խարհ են թա փան-
ց� մ արևմ� տ քից` բե րե լով խո նա վ�  թյ� ն և հա մե  մա տա բար մե ղմ եղա նակ ներ: 

Դրանք, անց նե լով Մի ջերկ րա կան և Սև ծո վե րի տաք ջրե րի վրա յով,  ա ռատ 
տե ղ� մ ներ են բե ր� մ Արևելա պոն տա կան լեռ նե րի հյ�  սի սա հա յաց լան ջե րին 
(2000-3000 մմ): Սա կայն Հայ կա կան լեռն աշ խար հ� մ տե ղ� մ նե րն առատ չեն: 
Միջ նաշ խար հը տա րե կան մի  ջի նը ստա ն� մ է 400-500 մմ տե ղ� մ ներ, իսկ դրա 
ցած րա դիր գո գա վո ր�  թյ� ն նե րը (Արա րատ յան, Ուր մի  ա յի և այլն)` 300 մմ -ից 
պա կաս: 
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Ուրմի ա լճի ավազան! մ է գրանցվել բացարձակ 
առավելագ! յն ջերմաստիճանը

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հ# մ ընդ հա ն# ր օրի նա չա փ#  թյ# ն է արևմ# տ քից 

արևելք և հյ#  սի սից հա րավ տե ղ# մ նե րի քա նա կի նվա զ#  մը և եզ րա յին լեռ-

նա հա մա կար գե րի ար տա քին հող մա կողմ լան ջե րին տե ղ# մ նե րի ավե լի մե ծ 

քա նա կը, քան Միջ նաշ խար հի ներ քին լան ջե րին:

Ամա ռա յին ամի ս նե րին հա րա վից լեռ նաշ խարհ են թա փան ց� մ արևադար-
ձա յին տաք և չոր օդային զանգվածները, որոնք բարձրացն� մ են ցածրադիր 
գոգավոր� թյ� նների ամառային ջերմաստիճանները (երբեմն  +40O-ից բարձր), 
առա ջաց ն� մ երաշ տա յին եղա նակ ներ: 

Ձմռան ամի սներին մե ր լեռնաշխարհ են թափանց� մ բարեխառն և երբեմն  

նաև արկ տի կա կան օդային զանգված նե րը: Այս տեղ հա ճա խա կի են վաղ աշ նա-
նա յին և � շ գար նա նա յին ցր տա հա ր�  թյ� ն նե րը: Լեռ նե րի կա տա րա յին մա սե  ր� մ` 
4200 մ-ից սկ սած, ձյ�  նը պահ պան վ� մ է ամբողջ տա րին:

Միջ նաշ խար հ# մ ձմե  ռը եր կա րատև է և ձյ#  նա ռատ: Ձյան շեր տի հաս տ� -
թյ�  նը աճե լով` բարձր լեռ նե րի գա գա թա մե րձ մա սե ր� մ հաս ն� մ է 2 մ-ի: 

Միջ լեռ նա յին գո գա վո ր�  թյ� ն նե ր� մ հաս տատ վ� մ է ջեր մաս տի ճա նա յին 

շր ջա դա ս#  թյ# ն (ին վեր սի ա): Լեռ նա յին գո գա վո ր�  թյ� ն նե րի երկ րա մե րձ շեր-
տը մայ րա մ�  տից ան մի  ջա պես հե տո ճա ռա գայ թար ձակ ման պատ ճա ռով սկ ս� մ 
է ան մի  ջա պես պա ղել: Դա շա ր�  նակ վ� մ է մի նչև արևածագ: Դրա հետ մե կ-
տեղ պա ղ� մ է նաև գետնա մե րձ օդի շերտը և կ�  տակ վ� մ գո գա վո ր�  թյ� ն-
նե րի հա տա կա յին մա ս� մ: Մինչ դեռ օդի բարձր շեր տե ր� մ նա խորդ ցե րեկ վա 
ըն թաց ք� մ տա քա ցած օդը պա ղ� մ է ավե լի դան դաղ և մն � մ է վերև� մ: Օդի 
այդ շերտ� մ, ստորին շերտի համե մատ, ջերմաստիճանը բարձրան� մ է, ինչի 
պատ ճա ռով էլ խախտ վ� մ է ըստ բարձ ր�  թյան օդի ջեր մաս տի ճա նի նվազման 
ընդ հա ն� ր օրի նա չա փ�  թյ�  նը, և տե ղի է �  նե ն� մ ջեր մաս տի ճա նա յին շր ջա-

դա ս#  թյ# ն: 

Բարձ րա դիր գո գա վո ր�  թյ� ն նե ր� մ (Կար սի, Աշ ոց քի) օդի ջեր մաս տի ճա նը 
եր բեմն  կա րող է իջ նել -40O-ից ցած: 

Հայ կա կան լեռ նաշ խար-
հ� մ կլի մա յա կան տար բե-

ր#  թյ# ն ներ առա ջաց նող 

տեղական ամե  նա կարևոր 

գոր ծո նը լեռ նա յին բարդ 

ռե լի եֆն է: Տարածքի բարձր 
տեղադիրքը, մի ջ լեռ նա յին 
գո գա վո ր�  թյ� ն նե րի մա-
կերև� յ թի բն� յ թը և լեռ նա-
լան ջե րի կողմ նադ ր�  թյ�  նը 
մե ծ ազ դե ց�  թյ� ն են թող-
ն� մ լեռ նաշ խար հի առան-
ձին հատ ված նե րի կլի մա յի 
վրա: Այդ պատ ճա ռով Հայ-
կա կան լեռ նաշ խար հը հա-
մա ր� մ են կլի մա յա կան հա-
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կադ ր#  թյ# ն նե րի եր կիր: Լեռ նաշղ թա նե րը և խոշ որ հո վիտ նե րն � ղ ղորդ� մ են 
օդա յին զանգ ված նե րին: Օրի նակ` Կաս պից ծո վից եկող խո նավ օդա յին զանգ-
ված նե րն Աղստևի հով տով հաս ն� մ են Վա նա ձոր, առա ջաց ն� մ տե ղ� մ ներ 
և մե ղ մաց ն� մ են կլի ման: Ն� յն երև� յ թը կա տար վ� մ է Ճո րո խի և Սևծով յան 
ավա զա նի գե տա հո վիտ նե րի մի  ջին և վե րին մա սե ր� մ: 

Լեռ նաշ խար հ� մ կլի ման փո փոխ վ� մ է վե րըն թաց # ղ ղ#  թյամբ. գլ խա վոր 
օրի նա չա փ�  թյ�  նը ջեր մաս տի ճա նի 5O-6O-ով ան կ� մն  է յ�  րա քանչ յ� ր 1000 
մ բարձ րա նա լիս: Օդի տա րե կան մի  ջին ջեր մաս տի ճա նը մի նչև 3000-3400 մ 
բարձ ր�  թյ� ն նե ր� մ դրա կան է, իսկ դրանից բարձ ր` բա ցա սա կան: Քաջ քար, 
Արա րատ, Արա գած լեռ նա գա գաթ նե րին այն կազ մ� մ է -2O -6O: 

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հ� մ ամե  նա տաք ամի  սը հ�  լիսն է: Հ�  լիս յան մի  ջին 
ջեր մաս տի ճա նը ամե  նա ցածր դաշ տե ր� մ հաս ն� մ է 25-30O, մի  ջին բարձ ր� -
թյան լեռ նա յին գո տ� մ` 15O-20O, բարձր լեռ նա յին գո տ� մ` 5O-10O: Բա ցար ձակ 
առա վե լա գ� յն ջեր մաս տի ճա նը գրանց վել է Ուր մի  ա լճի ավա զա ն� մ (+46O): Օդի 
առա վե լա գ� յն և նվա զա գ� յն ջեր մաս տի ճան նե րի տա տան ման լայ ն� յթն անց-
ն� մ է 90O-ից: Վեր ջինս լեռ ն աշ խար հի կլի մա յի ցա մա քայ ն�  թյ�  նը հաս տա տող 
հիմն ական ց�  ցա նիշն է: 

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հ� մ, ցր տա հա ր�  թյ� ն նե րից բա ցի, մար դ�  գոր ծ� -
նե �  թյա նը մե ծ վն աս ներ են հասց ն� մ կար կ� տ նե րը, գար նա նա յին ձն հալ քե րից 
�  տե ղա տա րափ անձրևնե րից առա ջա ցած սե լավ նե րը:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Որո՞նք են Հայկական լեռնաշխարհի կլիման ձևավորող հիմն ական 
գործոնները: Ներկայացրե՛ք դրանց փոխադարձ կապերը:

2. Ի՞նչ առանձնահատկ� թյ� ններ � նի մթնոլորտի շրջանառ� թյ� նը 
Հայկական լեռնաշխարհ� մ:

3. Ի՞նչ օրինաչափ� թյ� ններ են նկատվ� մ Հայկական լեռնաշխարհ� մ 
մթնոլորտային տեղ� մն երի բաշխման մե ջ:

4. Լեռնաշխարհի կլիմայի վրա ի՞նչ ազդեց� թյ� ն � նի տեղանքի բացարձակ 
բարձր� թյ� նը:

5. Որոշե՛ք Սիփան լեռան գագաթին օդի ջերմաստիճանը, եթե ն� յն պահին 
Վանա լճի ափին (1800 մ) այն +12O է:
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ԴԱՍ 5. ՋՐԱԳ ՐԱ ԿԱՆ ՑԱՆ ՑԸ

Քանի որ Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի կլի ման ընդ հա ն� ր առ մամբ ցա մա քա յին 
է, այդ պատ ճա ռով նրա ջրագ րա կան ցան ցը թ� յլ է զար գա ցած: Այդ� հանդերձ, 
այստեղ շատ են արա գա հոս, սա հան քա վոր լեռ նա յին գե տե րը, գե ղա տե սիլ լճե-
րը, բարձր լեռ նե րի կա տար նե րին ամբողջ տա րին պահ պան վող փոքր սառ ցա-
դաշ տե րը: Միջ լեռ նա յին գո գա վո ր�  թյ� ն նե րի ապա րաշ եր տե ր� մ և լեռ նա վա-
հան նե րի �  սա րա վանդ նե րի ճեղ քատ ված լա վա նե ր� մ կ�  տակ ված են ստո ր-
երկրյա ջրե ր: 

Մեր լեռ նաշ խար հը բարձ րա դիր ջր բա ժան է Կաս պից և Սև ծո վե րի, ինչպես 
նաև Պար սից ծո ցի ավա զան նե րի մի ջև: Այս տեղից են սկիզբ առ ն� մ Առա ջա վոր 
Ասի ա յի նշա նա վոր գե տեր Եփ րա տը, Տիգ րիսն #  Արաք սը, որոնց ակ� նք նե րը 
լեռ նաշ խար հի կենտ րո նա կան հատ վա ծ� մ մո տե ն� մ են մի մ յանց: 

Եփ րատն �  Տիգ րի սը պատ կա ն� մ են Պար սից ծո ցի ավա զա նին: Եփ րա տը 
կազ մա վոր վ� մ է Արևմտ յան Եփրատի և Արևել յան Եփ րա տի (Արա ծա ն� ) մի  ա-
խառ ն�  մի ց: Արևմտ յան Եփ րա տը սկիզբ է առ ն� մ Ծաղ կա վետ լեռ նե րից, հա-
տե լով մի  քա նի դաշ տեր (հիշ ե՛ք դրանց ան� ն նե րը)` ստո րին հո սան ք� մ ստեղ-
ծ� մ է Ակն խոր կիր ճը և ապա դ� րս գա լիս Խար բեր դի դաշտ: 

Արա ծա նին սկիզբ է առ ն� մ Ծաղ կանց լեռ նե րի հյ�  սի սա յին լան ջե րից: 
Ալաշ կեր տի մոտ նրան է մի ախառնվ� մ Բագ րևանդ վտա կը: Մինչ Խարբերդի 
դաշտ� մ Արևմտ յան Եփ րա տին մի անա լը գետն անց ն� մ է մի  քա նի դաշ տե րով 
և դրանց մի ջև գտն վող խոր կիր ճե րով: Արա ծա ն�  ջրե րը հա զա րամ յակ ներ շա-
ր�  նակ օգ տա գործ վել են Խար բեր դի, Բա լա հով տի և Մշո դաշ տե րի ոռոգ ման 
հա մար: 

Եփ րա տը Մա լա թի ա յի դաշ տ� մ մի  քա նի վտակ ներ ըն դ�  նե լ� ց հե տո «սղո-
ց� մ» է Հայ կա կան Տավ րո սի լեռ նաշղ թան և, առա ջաց նե լով ավե լի քան 300 
սա հանք �  ջր վեժ` դ� րս է գալիս Մի ջա գետ քի հար թա վայր: 

Տիգ րի սը սկիզբ է առ ն� մ Հայ կա կան Տավ րո սի լեռ նե րից և ձևավոր վ� մ է 
Արևմտ յան և Արևել յան Տիգ րիս վտակ նե րի մի  ա խառ ն�  մի ց: Այն, սն վե լով Հայ-
կա կան Տավ րո սի մի  ջին և բարձր գո տ�  առատ տե ղ� մ նե րից, Եփ րա տի հա մե -
մատ ավելի ջրա ռատ է: Ստո րին հո սան ք� մ այն Մի ջա գետ քի հար թա վայ ր� մ 
մի  ա ն� մ է Եփ րա տին և կազ մ# մ Շաթ -էլ -Ա րաբ գե տը:

Կաս պից ծո վի ավա զա նի նշա նա վոր գե տերն են Արաք սը և Կ#  րը: Արաք սը 
կո չել են «հա յոց մայր գետ»: Սկիզբ առ նե լով Բյ#  րակ նի լեռ նա զանգ վա ծի լճակ-
նե րից` Արաք սը հո ս� մ է հյ�  սիս -արևելք և ճեղ քե լով Հայ կա կան պա րը` մտ ն� մ է 
Բա սե նի դաշտ: Այ ն�  հետև հո սե լով Կաղզ վա նի ոչ լայն դաշ տ# մ առա ջաց րած 
1000 մ խո ր�  թյամբ կիր ճով` գա լա ր� ն հ�  նով մտ ն� մ է Արա րատ յան դաշտ: 

Արաք սը Մեղ ր�  կիր ճ� մ սա հանք ներ առա ջաց նե լ� ց հե տո հո ս� մ է Կ� ր -
Ա րաքս յան դաշ տա վայ րով և, ակ� ն քից սկ սած, 1072 կմ թա փա ռե լ� ց հե տո մի -

ա ն# մ է Կ#  րին:
Արաք սի բե ր� կ նե րը պատ ճառ են դարձել, որ գե տն Արա րատ յան դաշ տ� մ 

փո խի իր հ�  նը: Ար գիշ տի խիի լի, Ար մա վիր և Ար տաշ ատ պատ մա կան քա ղաք նե-
րից բնակ չ�  թյ� նը հեռացել է կեն սա կան նշա նա կ�  թյ� ն �  նե ցող Արաք սի հ�  նը 
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փոխ վե լ�  պատ ճա ռով: Արաք սը, ինչ պես և Եփ րա տը, հա մար վ� մ է դրախ տի 

չորս գե տե րից մե  կը (Գե հոն): Արաք սի նշա նա վոր վտակ ներն են Ախ# ր յա նը, 

Հրազդանը, Որո տա նը, Մա կ# ն, Սևջ#  րը:
Կ#  րը սկիզբ է առ ն� մ Կող բարձր լեռ նա յին գո գա վո ր�  թյան ճա հիճ նե րից: 

Վե րին հո սան ք� մ այն գե ղա տե սիլ կիր ճե րով լեռ նա յին գետ է: Ստո րին հո սան-
ք� մ հան դարտ հո սե լով` իր մե ջ նե րա ռ� մ է Արաք սը և թափ վ� մ է Կաս պից 
ծով: Կ�  րի նշա նա վոր վտակ ներն են Խրամ (Դե բեդի հետ մի ասին), Աղստև, 

Փարվանա և Թար թառ գե տե րը:
Սև ծո վի ավա զա նին պատ կա նող գե տե րից Հայ կա կան լեռ նաշ խար հ� մ 

հայտ նի է Ճո րո խը՝ իր Թորթ� մ և Օլ թի վտա կներով: Այս գետերն առաջացրել 
են խոր կիրճեր, սահանքներ �  ջրվեժներ: Նշանավոր է Թորթ� մ գետի վրա, 
40 մ բարձր� թյամբ ն� յնան� ն  գեղատեսիլ ջրվեժը:

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի գե տե րի սն ման ռե ժի մը խառն է: Հիմ նա կա ն� մ 
սն վ� մ են ձն հալ քի, անձրևնե րի և մա սամբ ստոր գետն յա ջրե րով: Հորդաց� մ-
նե րը տե ղի են � նե ն� մ գար նա նը և աշ նա նը: Ամ ռա նը և ձմ ռա նը գե տե ր� մ ջրի 
քա նա կը կտ ր� կ նվա զ� մ է: Միջ նաշ խար հի (հատ կա պես Ուր մի  ա լճի ավա զա-
նի) կարճ, սա կա վա ջ� ր գե տե րն ամ ռա նը հիմ նա կա ն� մ ցա մա ք� մ են: 

Թորթ! մի  ջրվեժը
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Լճե րը: Հայ կա կան լեռ նաշ խար հը հա ր� ստ է լճե րով, որոնք տար բեր ծա գ� մ 
�  նեն: Լեռ նաշ խար հ� մ առավել տա րած ված  են տեկ տո նա կան, տեկ տո նա-

հրաբ խա յին, հրաբ խա յին և սառ ցա դաշ տա յին ծագման լճե րը: 
Տեկ տո նա կան ծագ ման ամե  նա մե ծ լի ճը Ուր մի  ան է (հն� մ կոչ վ� մ էր Կա-

պ�  տան ծով): Lճի մա կե րե սը 5,8 հազ. կմ2 է, խո ր�  թյ�  նը` 15 մ: Լճի հայել�  
բարձ ր�  թյ�  նը ծո վի մա կար դա կից 1275 մ է: Ուր մի  ան ան հոսք է, մա կար դա կի 
տա տա ն� մ նե րը տար վա ըն թաց ք� մ մե ծ են: Գար նա նը լճի ջրե րը բարձ րա նա-
լով ծած կ� մ են մո տա կա ճա հիճ-
ներն �  աղ� տ նե րը, իսկ ամ ռան 
վեր ջին լճի հա տա կի զգա լի մա-
ս� մ բաց վ� մ է ձյ�  նա ճեր մակ 
աղի շեր տը: Այդ ժա մա նակ լճի 
աղի� թյ� նը հասն� մ է 250‰-ի: 
Լիճ թափ վող գե տե րը ջրա ռատ 
չեն: Հա մե  մա տա բար խոշ որ են 
Սալ մաս տի գե տը, Կար մի ր ջ�  րը: 
Ուր մի  ա լճ� մ ձկ ներ չեն ապ ր� մ:

Տեկ տո նահ րաբ խա յին լճե րից 
խոշ որ ներն են Վա նա և Սևանա 
լճե րը1:

1  Սևանա լճին կծանոթանաք համապատասխան բաժն� մ:

«Հայոց մայր գետ Արաքսը 

Աղթամար կղզին 
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Վա նա լի ճը հն� մ կոչ վել է Տոս պա լիճ, Ռշ տ� ն յաց ծով, Նա ի րի երկ րի ծով և այլ 
ան� ն նե րով: Հա րա վա յին ափե րին լճի մե ջ են մխ րճ վ� մ Հայ կա կան Տավ րո սի 
զա ռի թափ ժայ ռե րը: Հյ�  սի սա յին մե ր ձափն յա հար թ�  թյ� ն նե րին զ�  գա հեռ ձգ-
վ� մ են Ծաղ կանց, արևել քից` Վաս պ#  րա կա նի լեռ նե րը:

Երկ րա բա նա կան ոչ վաղ անց յա լ� մ Վա նա լճի տե ղ� մ եղել է գո գա վո ր� -
թյ� ն, որի մա կերև�  թա յին ջրե րը հո սել են Արա ծա ն�  հով տով: Հե տա գա յ� մ 
Նեմ ր�  թի լա վա նե րն ար գե լա փա կել են եր բեմ նի գե տի հ�  նը, և առա ջա ցել է 
ներ կա յիս Վա նա լի ճը: Լճի մա կար դա կը հա ճա խա կի տա տան վել է: Ժա մա նա-
կին լճի ափին կա ռ� ց ված Ար ճեշ ի բեր դի մն ա ցորդ նե րն այժմ կի սով չափ ջրի 
տակ են: Դա վկա յ� մ է լճի մա կար դա կի բարձ րաց ման մա սին:

Վա նա լճի հա յե լին գտն վ� մ է ծո վի մա կար դա կից 1720 մ բարձ ր�  թյան վրա, 
առա վե լա գ� յն խո ր�  թյ�  նը 451 մ է: Սա ն� յն պես ան հոսք լիճ է: Աղի �  թյ�  նը 
Ուր մի  ա յի հա մե  մատ բա վա կա նին փոքր է, կազ մ� մ է մոտ 20‰ (բա ցատ րե՛ք` 
ին չ� ): Լճի մե ջ արևել քից և հյ�  սիս -արևել քից թափ վ� մ են Բերկ րի, Ար ճեշ և այլ 
գե տե րը: Լճի մի  ակ բնա կի չը Վա նա տա ռեխ ձկ նա տե սակն է:

Վա նա լճ� մ կան կղ զի ներ, որոն ցից նշա նա վոր է Աղ թա մա րը: Այստեղ է 
գտնվ� մ հա յոց մի ջ նա դար յան կո թող նե րից մե կը՝ 10-րդ դա րի Ս� րբ Խաչ եկե-
ղե ցին, որը վեր ջերս վե րա նո րոգ վել է:

Միջ նաշ խար հ� մ շատ են հրաբ խա յին ծագ ման լճե րը: Դրանք հատ կա պես 
շատ են Ախալ քա լա քի սա րա հար թ� մ (Փար վա նա, Խան չա լի, Տաբացկ# րի, 

Սաղամո): Փոքր լճեր են առա ջա ցել հրա բ� խ նե րի խառ նա րան նե ր� մ, հնա գ� յն 
լեռ նա յին սառ ցա դաշ տե րի առա ջաց րած գո գա վո ր�  թյ� ն նե ր� մ:

Խառ նա րա նա յին լճե րը վերևից դի տե լիս առանձ նա հա տ� կ հմայք են հա ղոր-
դ� մ հրաբ խա յին գա գաթ նե րին: Դրան ցից ամե  նա մե  ծը Նեմ ր#  թի լիճն է, որն 
առա ջա ցել է հա մա ն� ն լեռ նա գա գա թի ըն դար ձակ խառ նա րա ն� մ: Խառ նա րա-
նա յին լճե րը հիմ նա կա ն� մ սն վ� մ են մթ նո լոր տա յին տե ղ� մ նե րով, իսկ սառ ցա-
դաշ տա յին լճե րը` հա լոց քա յին ջրե րով:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ի՞նչ գործոններ են ազդ� մ Հայկական լեռնաշխարհի ջրագրական ցանցի 
տեղաբաշխման վրա:

2. Ո՞ր ավազաններին են պատկան� մ Հայկական լեռնաշխարհի գետերը: 
Թվարկե՛ք և ցո՛ւյց տվեք քարտեզի վրա:

3. Հ� յն պատմագիր Վիրգիլիոսը Արաքսը կոչել է «կամ� րջներ չհանդ� րժող 
գետ»: Բացատրե՛ք` ինչ� :

4. Ինչպե՞ս են դասակարգվ� մ Հայկական լեռնաշխարհի լճերն ըստ ծագման:
5. Բացատրե՛ք Ուրմի ա և Վանա լճերի աղի� թյ� նների տարբեր� թյան 

պատճառները: Համե մատե՛ք Ուրմի ա լճի աղի� թյ� նը Համաշխարհային 
օվկիանոսի աղի� թյան հետ:
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ԴԱՍ 6. ՀՈ ՂԵ ՐԸ, Բ�  ՍԱ ԿԱ Ն�   �  ՆԸ, 

ԿԵՆ ԴԱ ՆԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱՐ ՀԸ

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի երկ րա բա նա կան առանձ նա հատ կ�  թյ� ն նե րը, 
լեռ նա յին բարդ ռե լի ե ֆը և դրա նով պայ մա նա վոր ված կլի մա յա կան պայ ման նե-
րի բազ մա զա ն�  թյ� նն �  ջրագ րա կան ցան ցի տե ղա բաշխ � մը հան գեց րել են 

հո ղե րի, բ#  սա կան #  կեն դա նա կան աշ խար հի մե ծ բազ մա զա ն#  թյան: 
Հայ կա կան լեռ նաշ խար հը նախ և առաջ առանձ նա ն� մ է բազ մա զան #  խայ-

տա բ ղետ հո ղա յին ծած կ# յ թով, հո ղե րի տար բեր տի պե րով, որոնք գո յա ցել 
են բազ մա թիվ գոր ծոն նե րի փո խազ դե ց�  թյան արդ յ� ն ք� մ: Դրանք են` լեռ նա-
յին ռե լի ե ֆը և բա ցար ձակ բարձ ր�  թյ� ն նե րի մե ծ տար բե ր�  թյ� ն նե րը, տա րա-
բ ն� յթ ապար նե րը, լեռ նա լան ջե րի տար բեր կողմն  ադ ր�  թյ� ն նե րը, կլի մա յի և 
բ�  սա ծած կ� յ թի բազ մա զա ն�  թյ�  նը: 

Լեռ նաշ խար հի ցած րա դիր գո գա վո ր�  թյ� ն նե ր� մ (Արա րատ յան, Նա-
խիջևանի, Խար բեր դի) և դրանց նա խա լեռ նե ր� մ` մի նչև 1000-1100 մ բարձ ր� -
թյ� ն նե րը, ձևավոր վել են կի սա ա նա պա տա յին գորշ և ոռո գե լի մար գա գետ-

նա յին հո ղե րի տի պե րը: Դրանք հ�  մ�  սից աղ քատ են (հ�  մ�  սայն� թյ� նը չի 
անց ն� մ 1-2%-ից): Այս հո ղե րի զգա լի մա սը մար դ�  կող մի ց հա զա րամ յակ ներ 
շա ր�  նակ մշակ վե լ�  արդ յ� ն ք� մ վե րա փոխ վել է կ# լ տ# ր -ո ռո գե լի հո ղե րի: 

Մինչև 1800 մ բարձ ր�  թյան մի ջ լեռ նա յին գո գա վո ր�  թյ� ն նե ր� մ լայն տա րա-
ծ� մ �  նեն շա գա նա կա գ# յն հո ղե րը: 1800-2500 մ բարձ ր�  թյ� ն նե ր� մ, հատ-
կա պես Միջն աշ խար հ� մ և հրաբ խա յին սա րա հար թե ր� մ �  սա րա վանդ նե ր� մ, 
ձևավոր վել են լեռ նա յին սևահո ղե րը, որոնք ավե լի բարձ րա դիր մա սե ր� մ վե-
րա փոխ վ� մ են մար գա գետ նա տա փաս տա նա յին հո ղե րի: 

Արևելա պոն տա կան լեռ նե րի սևծով յան առափն յա շր ջան նե ր� մ խո նավ մե րձ-
արևադար ձա յին կլի մա յի պայ ման նե ր� մ առա ջա ցել են կարմ րա հո ղեր և դեղ-

նա հո ղեր: Եզ րա յին մյ� ս լեռ նաշղ թա նե րի ար տա քին լան ջե րին ձևավոր վել են 
ան տա ռա յին դարչ նա գ# յն և գորշ հո ղերը:

 2500 մ-ից բարձր ց� րտ լեռ նա յին կլի մա յի պայ ման նե ր� մ ձևավոր վել են 
բարձր՝ 11-15% հ�  մ�  սայն�  թյամբ լեռ նա մար գա գետ նա յին հո ղեր: Հ�  մ� -
սի բարձր պա ր�  նա կ�  թյ� նն այս տեղ պայ մա նա վոր ված է ոչ այն քան առատ 
բ�  սա ծած կ� յ թով, որ քան ց� րտ կլի մա յի պայ ման նե ր� մ հո ղ� մ կ�  տակ ված 
օր գա նա կան նյ�  թե րի (հ�  մ�  սի) դան դաղ քայ քայ մամբ: Ավե լի բարձր, խիստ 
ց� րտ լեռ նա յին կլի մա յի պայ ման նե ր� մ գրե թե բ�  սա զ� րկ գո տ� մ տա րած վ� մ 
են թերզարգացած, այս պես կոչ ված, «կմախ քա յին» հո ղե րը: 

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հն աչ քի է ընկ ն� մ բ#  սա կան աշ խար հի բա ցա ռիկ 

բազ մա զա ն#  թյամբ: Դրան նպաս տել են ոչ մի  այն տե ղա կան գոր ծոն նե րը, այլև 
տար բեր բ#  սա բա նա կան (Իրա նա կան, Կով կաս յան և Մի ջերկ րա ծո վա յին) 
մար զե րի շփ ման գո տ# մ գտն վե լը: Այս տեղ աճող շ� րջ 4000 բ�  սա տե սա կից 
200-ը էն դե մի կ են, այ սինքն` հան դի պ� մ են մի  այն Հայ կա կան լեռ նաշ խար հ� մ:

Բացի այդ, ապա ց� ց ված է, որ Հայ կա կան լեռ նաշ խարհն �  Առա ջա վոր Ասի-
ան մի  շարք մշա կո վի բ�  սա տե սակ նե րի՝ ցո րե նի, գա ր# , հա ճա րի, ծի րա նի, 

դեղ ձի, նռան, թզի հայ րե նի քն են: 
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Բ�  սա կա ն�  թյ�  նը, ինչ պես և կլի ման �  հո ղե րը, վե րըն թաց � ղ ղ�  թյամբ փո-
փոխ վ� մ են: Ցած րա դիր գո գա վո ր�  թյ� ն նե րի կի սա ա նա պա տա յին գորշ հո ղե-
ր� մ աճ� մ են աղա սեր, ավա զա սեր և ճահ ճա յին բ�  սա տե սակ ներ: Արա րատ-
յան, Նա խիջևանի և Ուր մի  ա յի գո գա վո ր�  թյ� ն նե րի նա խա լեռ նա յին գո տ� մ 
տա րած ված է լեռ նա չո րա սեր` ֆրի գա նո իդ բ�  սա կա ն�  թյ�  նը (ոզ նա թ� փ, � րց, 
մաս րե նի, ցա քի): 

Ան տա ռա յին բ�  սա կա ն�  թյ�  նը բնո րոշ է եզ րա յին լեռ նաշղ թա նե րի ար տա-
քին հող մա կողմ լան ջե րին: Արևելա պոն տա կան լեռ նե րի հյ�  սի սա յին լան ջե րի` 
ծո վա փից մի նչև 2000 մ բարձ ր�  թյ� ն նե րը ծածկ ված են ան տառ նե րով: Փոքր 
Կով կա սի և Հայ կա կան Տավ րո սի լեռ նե ր� մ ան տառ նե րը բարձ րա ն� մ են մի նչև 
2500 մ բարձ ր�  թյ� ն նե րը: Ան տառ նե րի ստո րին հար կ� մ տի րա պե տ� մ են լայ-

նա տերևնե րը, իսկ վե րին հար կ� մ` փշա տերևնե րը: Միջ նաշ խար հ� մ մի նչև 
2400-2500 մ բարձ ր�  թյ� ն նե ր� մ, գրե թե հա մա տա րած տա փաս տա նա յին բ� -
սա կա ն�  թյ� ն է, թեև տեղ- տեղ հան դի պ� մ են ան տա ռա յին փոքր կղ զի ներ: 

Ան տա ռա յին և տա փաս տա նա յին բ�  սա կա ն�  թյ�  նից վեր տա րած վ� մ են 
մե ր ձ ալպ յան և ալպ յան գո տ#  գետ նա տա րած ծաղ կա զարդ «ալպ յան գոր գե-

րը»:
Հայ կա կան լեռ նաշ խար հ� մ բ�  սա կան ծած կի տար բե ր�  թյ� ն նե րին հա մա-

պա տաս խան փոխ վ� մ է և կեն դա նա կան աշ խար հը: Ան տառ նե ր# մ հա ճախ են 
հան դի պ� մ այծ յա մը, եղ ջե ր� ն, ար ջը, վա րա զը, սկ յ�  ռը: Տա փաս տան նե ր# մ 
գե րակշ ռ� մ են կր ծող նե րը (դաշ տա մ� կ, ճա գա րա մ� կ, նա պաս տակ), գիշ ա-
տիչ նե րից` աղ վե սը, գայլը: Բարձր լեռ նա յին գո տ#  քա րափ նե ր� մ հան դի պ� մ 
են վայ րի ոչ խա րը (մ� ֆ լոն), բե զո ար յան այ ծը: Ցած րա դիր կի սա ա նա պատ նե-

ր# մ շատ են սո ղ� ն նե րը:
Ինչ պես տե սանք, հո ղե րը, բ�  սա կան և կեն դա նա կան աշ խար հը Հայ կա կան 

լեռ ն աշ խար հ� մ վե րըն թաց � ղ ղ�  թյամբ փո փոխ վ� մ են, արդ յ� ն ք� մ փո փոխ-
վ� մ են նաև ամ բողջ բնա կան հա մա լիր նե րը` լանդ շաֆտ նե րը, որոնք պատ-
կեր ված են 26-27 էջերի քար տե զ� մ: 

Լեռ ներն ի վեր հեր թա փոխ վ� մ են � թ լանդ շաֆ տա յին գո տի ներ: 

Հայկական լեռնաշխարհի վերընթաց լանդշաֆտային գոտիները:

Քար տե զի օգ ն�  թյամբ թվար կե՛ք Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի 
լանդ շաֆ տա յին գո տի նե րը ստո րոտ նե րից դե պի լեռ նա գա գաթ նե րը:

Եղեգնակատ! Հայկական իժ Երաշտահավ
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Հայկական լեռնաշխարհ� մ ըստ բարձր� թյան իրար են հաջորդ� մ 
մե րձարևադարձային, անապատային, կիսաանապատային, լեռնատա-

փաս տա նային, լեռնանտառային, մե րձալպյան, ալպյան և ձյ# նամե րձ 

լանդշաֆտային գոտիները:
Միջնաշխարհի ամե նացածրադիր շրջաններից մի նչև 1000-1500 մ 

բարձր� թյ� նները տարածվ� մ է անապատային-կիսաանապատային գոտին, 
որտեղ շատ են աղասեր և ավազասեր բ� յսերը: Դրանց հիմն ական մասն ամռան 
սկզբին չորան� մ է: 

Հայկական լեռնաշխարհ� մ ամե նից լայն տարած� մ � նի տափաստանային 

գոտին1, որը զբաղեցն� մ է Միջնաշխարհի զգալի մասը՝ 1200-2500 մ բար-
ձր� թյ� նները: Այս գոտ�  կլիման Միջնաշխարհի հարավային և կենտրոնական 
մասեր� մ չորային է, այստեղ առավելապես գերիշխող է խոտային բ� -
սական� թյ� նը: Դա պայմանավորված է չորային կլիմայով և մակերև� թային 
շերտ� մ հիմն ական տարած� մ ստացած հրաբխային ծակոտկեն ջրաթափանց 
ապարներով: 

Լեռնաշխարհի եզրային լեռնաշղթաների հողմակողմ լանջերը զբաղեցն� մ 
է լեռնանտառային գոտին: Արևելապոնտական լեռներ� մ այս գոտ�  
ցածրադիր մասեր� մ (500-800 մ) գերիշխ� մ են մշտադալար թփերը, իսկ 
դրանից վեր այստեղ, ինչպես նաև լեռնաշխարհի եզրային լեռնաշղթաներ� մ, 
ըստ բարձր� թյան մի մյանց հաջորդ� մ են լայնատերև, խառը և փշատերև 
անտառները: 

Հայկական լեռնաշխարհի բարձրադիր մասեր� մ (հյ� սիսային մաս� մ 
2100 մ-ից, իսկ հարավային� մ՝ 2500 մ-ից բարձր) հաջորդաբար տարածվ� մ 
են ալպյան և ձյ# նամե րձ լանդշաֆտային գոտիները: Մերձալպյան գոտին 
առանձնան� մ է փարթամ և բարձր խոտային բ� սական� թյամբ, իսկ ալպյան 

գոտին՝ բազմե րանգ ծաղիկների գորգերով: Ձյ# նամե րձ գոտին տարածվ� մ է 
հիմն ական� մ բարձր լեռների կատարային մասեր� մ: Այստեղ երբեմն  ստվերոտ 
գոգավոր փոքր տեղամասեր� մ ձյ� նը պահպանվ� մ է ամբողջ տարին:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ի՞նչ բնական գործոններով է պայմանավորվ� մ հողագոյաց� մը: Ինչպե՞ս 
են դրանք ազդ� մ տարբեր հողատիպերի առաջացման վրա:

2. Ի՞նչ գործոնների ազդեց� թյամբ է ձևավորվել Հայկական լեռնաշխարհի 
բ� սական և կենդանական աշխարհը:

3. Ինչո՞վ է պայմանավորված Հայկական լեռնաշխարհի բ� սատեսակների և 
կենդանատեսակների մե ծ բազմազան� թյ� նը:

4. Թվարկե՛ք այն մշակաբ� յսերը, որոնց հայրենիքը Հայկական լեռնաշխարհն 
է և Առաջավոր Ասիան:

5. Որո՞նք են Հայկական լեռնաշխարհի վերընթաց լանդշաֆտային գոտիները:

1  Տափաստանային գոտին բաժանվ� մ է չոր տափաստանային և լեռնատափաստանային 
ենթագոտիների:
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�  � Ն

ԴԱՍ 7. ԸՆԴ ՀԱ Ն� Ր ԱԿ ՆԱՐԿ: 

ՀՀ ՍԱՀ ՄԱՆ ՆԵ ՐԻ ՁԵ ՎԱ ՎՈ Ր�  ՄԸ,

ԱՇ ԽԱՐ ՀԱԳ ՐԱ ԿԱՆ ԴԻՐ ՔԸ 

  Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյ�  նն աշ խար հի շ� րջ 200 ան կախ, մի  ջազ գա-
յին ճա նա չ� մ ստա ցած պե տ�  թյ� ն նե րից է: Տա րած քի մե  ծ�  թյամբ (29743 կմ2) 
և բնակ չ�  թյան թվով (3 մլն մարդ) պատ կա ն� մ է աշ խար հի փոքր (որոնց թիվը 
55 է), բայց ոչ փոք րա գ� յն պե տ�  թյ� ն նե րի խմ բին: Հա յաս տա նը տա րած քի մե -
ծ�  թյամբ և բնակչ� թյան թվով զի ջ� մ է աշ խար հի մոտ 130 պետ� թյ� ններին:

 Ձեզ հայտ նի է, որ պատ մա կան ժա մա նակ նե ր� մ Հա յաս տա նի պե տա կան 
սահ ման նե րը փո փոխ վել են ոչ մե կ ան գամ:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյ� նն իր ներ կա յիս պե տա կան սահ ման նե րը 
ժա ռան գ#  թյ# ն է ստա ցել ԽՍՀՄ կազ մ# մ գտն վող կի սան կախ Հայ կա կան 

Խորհր դա յին Սո ցի ա լիս տա կան Հան րա պե տ#  թյ#  նից (կր ճատ` Հայ կա կան 

ԽՍՀ ):
  Հայ կա կան ԽՍՀ -ն ստեղծ վել է 1920 թ.` ընդգր կե լով Հա յաս տա նի առա ջին 

հան րա պե տ�  թյան տա րած քի մի  այն մի  մա սը: Դա տե ղի է �  նե ցել մի  ջազ գա-
յին բարդ պայ ման նե ր� մ, երբ 1918 թ. Ռ�  սա կան կայս ր�  թյ�  նից ան ջատ ված 
և նոր ան կա խա ցած անդր կով կաս յան հան րա պե տ�  թյ� ն նե րը` Հա յաս տա-
նը, Վրաս տա նը և Ադր բե ջա նը, տար բեր մո տե ց� մն  եր �  նե ին իրենց ապա-
գա պե տա կան սահ ման նե րի վե րա բեր յալ: Մինչ այդ Ռ�  սա կան կայս ր�  թյան 
կազ մ� մ Անդր կով կա սը բա ժան ված էր նա հանգ նե րի (Երևանի, Թիֆ լի սի, Ելի-
զա վետ պո լի, Բաք վի) և մե կ մար զի (Կար սի): Այդ բա ժա ն�  մը հաշ վի չէր առ-
ն� մ էթ նի կա կան սահ ման նե րը, և յ�  րա քանչ յ� ր նա հանգ մի  ա վո ր� մ էր տար-
բեր ազ գե րով բնա կեց ված տա րածք ներ: Այդ հանգամանքը դժվարացն� մ էր 
պետական� թյ� ն ստեղծել�  համար  ազգերի համախմբ� մը և խոչընդոտ� մ 
ազգային շարժ� մն երի ծավալմանը:

 Ան կա խ�  թյ� ն ստա ցած Ադր բե ջա նը և Վրաս տա նը ձգ տ� մ էին, որ պե տա-
կան սահ ման ներն անց կաց վեն Ռ�  սա կան կայս ր�  թյան վար չա կան բա ժան ման 
սահ ման նե րով: Ան կա խա ցած Վրաս տա նին ձեռն տ�  էր իրեն մի  աց նել Թիֆ լի սի 
նա հանգն ամ բող ջ�  թյամբ, որի մե ջ մտ ն� մ էին հա յաբ նակ Լո ռին և Ջա վախ քը, 
իսկ Ադր բե ջա նը հա վակ ն� մ էր ամ բողջ Ելի զա վետ պո լի (Գան ձա կի) նա հան գին, 
որի կազ մ� մ էին հա յաբ նակ Զան գե զ� րն �  Լեռ նա յին Ղա րա բա ղը:

Նո րաս տեղծ հայ կա կան պե տ�  թյան սահ ման նե րի որոշ ման հա մար 
վճռո րոշ նշա նա կ�  թյ� ն �  նե ցավ բոլշևիկ յան Ռ�  սաս տա նի և քե մա լա կան 
Թ� ր քի ա յի հա մա գոր ծակ ց�  թյ�  նը: Հայ- թ� ր քա կան սահ մա նը որոշ վեց 
Ռ�  սաս տա նի և Թ� ր քի ա յի մի ջև 1921 թ. մար տի 16-ին Մոսկ վա յ� մ կնք ված 
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պայ մա նագ րով: Եվ դա կա տար վեց առանց Հա յաս տա նի մաս նակ ց�  թյան: 
Թ� ր քի ա յին հանձն վե ցին Կար սի մար զը և Երևանի նա հան գի Ս� ր մա լ�  ի 
գա վա ռը, որոնք մի նչև 1918 թ. գտն վ� մ էին Ռ�  սաս տա նի կազ մ� մ:

Ն� յն այդ պայ մա նագ րով Հա յաս տա նից ան ջատ վեց և Ադր բե ջա նի են-
թա կա յ�  թյա նը հանձն վեց Նա խիջևանի գա վա ռը, որը ն� յն պես մի նչև 1918 
թ. եղել էր Ռ�  սաս տա նի կազ մ� մ:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան հյ�  սի սա յին և արևել յան սահ ման նե րը 
ձևավոր վե ցին ոչ առանց Վրաս տա նի և Ադր բե ջա նի հետ ռազ մա կան բա-
խ� մն  ե րի: Հայ-վ րա ցա կան ներ կայիս սահ մա նը հաս տատ վեց, երբ հայ կա-
կան բա նա կը ազա տագ րեց Լո ռին:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան արևել յան` հայ -ադր բե ջա նա կան սահ-
մա նը ն� յն պես ձևավոր վեց ոչ առանց բոլշևիկ յան Ռ�  սաս տա նի մի  ջա-
մտ�  թյան: Ադր բե ջա ն� մ խորհր դա յին իշ խա ն�  թյ�  նը հաղ թա նա կել էր 
քիչ ավե լի վաղ, քան Հա յաս տա ն� մ: Խորհր դա յին զոր քե րը մտել էին նաև 
հայ կա կան շր ջան նե րը և դրանք բռնակցել Ադր բե ջա նին: Սա կայն մի  քա-
նի ամի ս անց, երբ Հա յաս տա ն� մ ն� յն պես հաս տատ վեց խորհր դա յին իշ-
խա ն�  թյ� ն, Ադր բե ջա նը պաշ տո նա պես հայ տա րա րեց, որ հրա ժար վ� մ է 
տա րած քա յին պա հանջ նե րից և Ղա րա բա ղը, Զան գե զ� րն �  Նա խիջևանը 
ճա նա չ# մ է որ պես Հա յաս տա նի ան քակ տե լի մաս: Որոշ ժա մա նակ անց 
Խորհր դա յին Ադր բե ջա նը հրա ժար վեց իր այդ որոշ �  մի ց և բոլշևիկ յան Ռ� -
սաս տա նի օգ ն�  թյամբ իրեն բռ նակ ցեց ոչ մի  այն Նա խիջևանը, այլև Լեռ-
նա յին Ղա րա բա ղը:

 Այդ ամե  նի արդ յ� ն ք� մ 1920-1921 թթ. պաշ տո նա կան ձևակեր պ� մ ստա-
ցան ՀԽՍՀ տա րածքն �  սահ ման նե րը, որոնք 70 տա րի անց ն# յ ն#  թյամբ 

փո խանց վե ցին Հա յաս տա նի ներ կա յիս` եր րորդ հան րա պե տ#  թյա նը: Բայց 
այդ սահ ման ներն �  նե ին ար դեն այլ բո վան դա կ�  թյ� ն �  կար գա վի ճակ: 1922 
թ. ստեղծ վեց ԽՍՀՄ մի  աս նա կան պե տ�  թյ�  նը: Հա յաս տա նը, Վրաս տանն �  
Ադր բե ջա նը, մտ նե լով նրա կազ մի  մե ջ, զրկ վե ցին պե տա կան ան կա խ�  թյ�  նից 
և ստա ցան կի սա ան կախ քա ղա քա կան տա րած քա յին կազ մա վոր ման կար-

գա վի ճակ: Երեք հան րա պե տ�  թյ� ն նե րը բա ժա նող սահ ման նե րը դա դա րե-

ցին պե տա կան սահ ման լի նե լ# ց և դար ձան մի  աս նա կան պե տ�  թյան ներ քին 

վար չա կան սահ ման ներ: Դրանք, ինչ պես գի տեք, ի տար բե ր�  թյ� ն պե տա կան 
սահ ման նե րի, բաց սահ ման ներ են, որոնք ազատ են բո լոր տե սա կի տն տե սա-
կան, մշա կ�  թա յին և այլ կա պե րի �  հա ղոր դակ ց�  թյան հա մար:

 Պե տա կան սահ մա նի կար գա վի ճա կը պահ պա նե ցին մի  այն Հա յաս տա նի` 
Թ� ր քի ա յի �  Իրա նի հետ սահ ման նե րը, բայց ար դեն որ պես ԽՍՀՄ սահ ման-

ներ:
 Այդ վի ճա կը շա ր�  նակ վեց մի նչև ԽՍՀՄ լ�  ծա ր�  մը և նախ կին մի  �  թե նա-

կան հան րա պե տ�  թյ� ն նե րի ան կա խա ց�  մը, երբ ստեղծ վեց բո լո րո վին նոր քա-

ղա քա աշ խար հագ րա կան իրադ ր#  թյ# ն: Ձևավոր վեց Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տ�  թյան նոր` ներ կա յիս քա ղա քա աշ խար հագ րա կան և տն տե սա աշ խար հա-

գրա կան դիր քը` իր նպաս տա վոր և ոչ նպաս տա վոր հատ կա նիշ նե րով: 
 Մեր երկ րի աշ խար հագ րա կան դիր քի նպաս տա վոր և ոչ նպաս տա վոր 

կող մե  րի իմա ց#  թյ#  նը և պե տա կան կա ռա վար ման ըն թաց ք# մ դրանց խե-

լա մի տ հաշ վա ռ#  մն  անհ րա ժեշտ պայ մաններ են հայ րե նի քի հզո րաց ման #  

ան կա խ#  թյան ամ րապնդ ման հա մար:
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 Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան ներկայիս քա ղա քա աշ խար հագ րա կան և 
տն տե սա աշ խար հագ րա կան դիր քի առանձ նա հատ կ�  թյ� ն նե րից առանձ նաց-
նենք մի  քա նի սը.

 1. Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյ�  նը գտն վ� մ է կարևոր մի  ջազ գա յին 

տրանս պոր տա յին #  ղի նե րի (Եվ րո պան Կենտ րո նա կան �  Հա րա վա յին Ասի ա-
յին և Ռ�  սաս տա նը Մեր ձա վոր Արևել քին կա պող) խաչ մե  ր#  կ# մ: Նրա տա րած-
քով անց ն� մ են Թ� ր քի ան Իրա նին, Ադր բե ջա նին �  Կաս պից ծո վի ավա զա նին, 
ինչ պես նաև Հյ�  սի սա յին Կով կա սը և Սև ծո վը Իրա նին �  արա բա կան երկր նե-
րին կա պող եր կա թ�  ղի ներն �  ավ տո մո բի լա յին գլ խա վոր ճա նա պարհ նե րը:

 2. Հա րա վա յին Կով կա սով (և Հա յաս տա նով) է անց ն� մ Հա րավարևել յան 
Ասի ան և Կենտ րո նա կան Ասի ան Եվ րո պա յին մի  աց նող ցա մա քա յին ճա նա պար-
հը, որը մի ջ նա դա րի հռ չա կա վոր «Մե տաք սի ճա նա պար հի» օրի նա կով ստա ցել 
է «Մե տաք սի նոր ճա նա պարհ» ան�  նը: Դրա զար գաց մամբ շա հագրգռ ված 
են ոչ մի  այն տա րա ծաշր ջա նի երկր նե րը, այլև ԱՄՆ -ը և Արևմ� տ քի մյ� ս խոշ որ 
տե ր�  թյ� ն նե րը:

 3. Հա յաս տա նը գտն վ� մ է  արևմտյան (եվ րո պա կան), արևել յան 

(իսլամական) և սլա վո նա կան քա ղա քակր թ�  թյ� ն նե րի փո խազ դե ց�  թյան գո-
տ� մ:

 4. Ելք չ�  նի դե պի ծո վերն �  օվ կի ա նոս նե րը (� ղ ղա կի ո րեն չի կա րող օգտ վել 
դրանց հա ղոր դակ ց�  թյան �  ղի նե րից և բնա կան հարս տ�  թյ� ն նե րից):

 5. Հե ռ�  է ընկած աշ խար հի բարձր զար գա ցած երկր նե րից և հզոր տն տե սա-
կան կենտ րոն նե րից:

 6. Մոտ է գտնվ� մ Պարսից ծոցի և Կասպից ծովի նավթագազաբեր 
ավազաններին, բնական տարբեր ռես� րսներով հար� ստ Ռ� սաստանին և 
Իրանին:

 7. Գտն վ� մ է ԱՄՆ -ի, Եվ րա մի  �  թյան երկր նե րի, Ռ�  սաս տա նի, Թ� ր քի ա-
յի, Իրա նի տն տե սա կան �  քա ղա քա կան շա հե րի բախ ման տա րա ծաշր ջա ն� մ, 
որը հայտ նի է  իր քա ղա քա կան ան կա յ#  ն#  թյամբ:
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8. Ռազմավարական գլխավոր դաշնակցին՝ Ռ� սաստանի Դաշն� թյան հետ 
չ� նի անմի ջական սահման:

Փոր ձե՛ք գնա հա տել յ�  րա քանչ յ� ր առանձ նա հատ կ� -
թյան` ՀՀ -ի հա մար նպաս տա վոր և ոչ նպաս տա վոր կող-

մե  րը: 

 ՀՀ ներ կա տն տե սա աշ խար հագ րա կան դիր քը (ՏԱԴ) բն�  թագ րե լիս և գնա-
հա տե լիս պետք է հաշ վի առ նել մի  կարևոր հան գա մանք: Այդ դիր քը բն�  թագ րող 
տն տե սա աշ խար հագ րա կան օբ յեկտ նե րը` եր կա թ�  ղի նե րը, ավ տոխ ճ�  ղի նե րը, 
նա վա հան գիստ նե րը, նավ թա մ� ղ ներն �  գա զա մ� ղ նե րը, էլեկտ րա հա ղորդ ման 
գծե րը, հզոր ար տադ րա կան կենտ րոն նե րը, եղել են նաև մի նչև ՀՀ -ի ան կա-

խա ց#  մը: Դրանք ծա ռա յել են Հա յաս տա նին և նրա տն տե սա աշ խար հագ րա կան 
դիր քը դարձ րել նպաս տա վոր: Ան կա խա ց�  մի ց հե տո էլ տվ յալ կա ռ� յց նե րը շա-
ր�  նա կ� մ են իրենց գո յ�  թյ�  նը, զար գա ն� մ և կա ռ� ց վ� մ են նո րե րը: Սա կայն 

ներ կա պայ ման նե ր# մ Հա յաս տա նի Հան րա պե տ#  թյ#  նը չի օգտ վ# մ դրանց 

մե ծ մա սից, որի պատ ճա ռով նրա տն տե սա աշ խար հագ րա կան դիր քը գնա հատ-
վ� մ է ոչ նպաս տա վոր: Պատ ճառն այն է, որ գե րա կա նշա նա կ�  թյ� ն է ձեռք 
բե րել քա ղա քա աշ խար հագ րա կան գոր ծո նը: 

 Ի՞նչ է դա նշա նա կ� մ: Ո՞րն է այդ քա ղա քա աշ խար հագ րա կան գոր ծո նի բո-

վան դա կ#  թյ#  նը: Անց յալ դա րի 80-ա կան թվա կան նե րի վեր ջե րին բոր բոք ված 
ադր բե ջա նա- ղա րա բաղ յան հա կա մար տ�  թյ�  նը հան գեց րեց ՀՀ-ի հետ նրա ան-
մի  ջա կան հարևաննե րից եր կ�  սի` Ադր բե ջա նի և Թ� ր քի ա յի հա րա բե ր�  թյ� ն-
նե րի ծայ րաս տի ճան լար վա ծ�  թյան: Թ� ր քի ան և Ադր բե ջա նը իրենց հռ չա կել 
են որ պես թ� ր քա լե զ�  «եղ բայ րա կան ժո ղո վ� րդ նե րով» բնա կեց ված ռազ մա-

վա րա կան դաշ նա կից երկր ներ և հրա ժար վ� մ են դի վա նա գի տա կան հա րա-
բե ր�  թյ� ն ներ հաս տա տել Հա յաս տա նի հետ: ՀՀ նկատ մամբ վա ր� մ են բա ցա-
հայտ թշ նա մա կան քա ղա քա կա ն�  թյ� ն, չեն բա ց� մ պե տա կան սահ ման նե րը և 
ձգ տ� մ են ավե լի խս տաց նել նրա տրանս պոր տա յին շր ջա փա կ�  մը1:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան ՏԱԴ-ի վատ թա րաց մա նը նպաս տ� մ է 
նաև վրաց -աբ խա զա կան շա ր�  նակ վող հա կա մար տ�  թյ�  նը: Այդ պատ ճա ռով 
չի գոր ծ� մ Վրաս տա նը Աբ խա զի ա յին �  Ռ�  սաս տա նին կա պող եր կա թ�  ղին, 
որից նախ կի ն� մ օգտ վ� մ էր նաև Հա յաս տա նը:

Այլ երկրների նման ՀՀ-ի ՏԱԴ-ը ն� յնպես ժամանակի ընթացք� մ կարող 
է ենթարկվել փոփոխ� թյան, նրա ոչ նպաստավոր հատկանիշները կարող են 
դառնալ նպաստավոր: Այսպես, հետագայ� մ Ադր բե ջա նի �  Թ� ր քի ա յի կող մի ց 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան նկատ մամբ թշ նա մա կան քա ղա քա կա ն�  թյ� -
նից հրա ժա ր�  մը, նրա շր ջա փակ ման վե րա ց�  մը, ղա րա բաղ յան հար ցի խա ղաղ 
լ�  ծ�  մը կա րող են ար մա տա պես փո խել քա ղա քա կան իրադ ր�  թյ�  նն ամ բողջ 
Հա րա վա յին Կով կա ս� մ, վերջ դնել ազ գա մի ջ յան թշ նա ման քին և հաս տա տել 
կա յ� ն խա ղա ղ�  թյ� ն: Դա թ� յլ կտա լի ո վին օգ տա գոր ծել Հա յաս տա նի և նրա 

հարևան երկր նե րի տն տե սա աշ խար հագ րա կան դիր քի հնա րա վո ր#  թյ# ն նե-

րը, դրանք ծա ռա յեց նել խա ղա ղ�  թյան հաս տատ մա նը և տա րա ծաշր ջա նի բո լոր 
ժո ղո վ� րդ նե րի բար գա վաճ մա նը:
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Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Հայաստանի Հանրապետ� թյ� նը տարածքի մե ծ� թյամբ և բնակչ� թյան թվով 
ինչպիսի՞ դիրք է գրավ� մ աշխարհի պետ� թյ� նների շարք� մ:

2. Վերլ� ծե՛ք այն մի ջազգային իրադարձ� թյ� նները, որոնց արդյ� նք� մ ձևա-
վորվեցին Խորհրդային Հայաստանի (Հայաստանի երկրորդ հանրապետ� թյան) 
սահմանները: Ի՞նչ ժառանգ� թյ� ն ստացավ ներկա անկախ Հայաստանի 
Հանրապետ� թյ� նը:

3. Ինչպե՞ս ձևավորվեցին Հայաստանի Հանրապետ� թյան արևելյան �  հարավ-
արևմտյան (Ադրբեջանի հետ) և հյ� սիսային (Վրաստանի հետ) սահմանները:

4. Թվարկե՛ք և գնահատե՛ք Հայաստանի Հանրապետ� թյան տնտեսա աշխարհա-
գրական դիրքի և քաղաքաաշխարհագրական դիրքի՝ մե զ համար նպաստավոր 
կամ ոչ նպաստավոր հատկանիշները: 

5.  Ի՞նչ հանգամանքների դեպք� մ  ՀՀ  ՏԱԴ-ի ոչ նպաստավոր  հատկանիշները 
կարող են դառնալ նպաստավոր:
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ԴԱՍ 8.  ՎԱՐ ՉԱ ՏԱ ՐԱԾ ՔԱ ՅԻՆ ԿԱ Ռ� Ց ՎԱԾ ՔԸ 

ԵՎ ՏԱ ՐԱԾ ՔԱ ՅԻՆ ԿԱ ՌԱ ՎԱ Ր�  ՄԸ

 Յ� րաքանչյ� ր պե տ�  թյ� ն իր երկ րի հա սա րա կա կան կյան քը կազ մա-

կեր պ# մ է այն կա նո նա կար գե լ#  և կա ռա վա րե լ#  մի  ջո ցով:  Մարդ կ�  թյան 
պատմ� թյան հա զա րամ յակ նե րի փոր ձը ց� յց է տա լիս, որ հա սա րա կ�  թյան, 
պե տ#  թյան կա ռա վա ր#  մն  իրա կա նաց վ# մ է եր կ#  հա տ# յ թով` ճյ#  ղա յին և 

տա րած քա յին:
Ճյ#  ղա յին կա ռա վա ր# մ իրա կա նաց նե լ�  հա մար հիմք են ըն դ� ն վ� մ հա-

սա րա կա կան կյան քի ոլորտ նե րը` տն տե սա կան, քա ղա քա կան, սո ցի ա լա կան 
և հոգևոր-մ շա կ�  թա յին: Դրան ցից յ�  րա քանչ յ� րն �  նի իր ճյ�  ղերն �  են թա-
ճ յ�  ղե րը, որոնց կա ռա վար ման հա մար ստեղծ վ# մ են հա տ# կ կա ռ# յց ներ: 
Դրանք կա րող են կոչ վել տար բեր կերպ` ճյ�  ղա յին նա խա րա ր#  թյ# ն, կո մի  տե, 

գոր ծա կա լ#  թյ# ն, ծա ռա յ#  թյ# ն և այլն:
Տա րած քա յին կա ռա վա ր# մ իրա կա նաց նե լ�  հա մար եր կի րը բա ժա ն� մ են 

մա սե րի, այ սինքն` կա տա ր� մ են վար չա տա րած քա յին բա ժա ն# մ: Վար չա տա-
րած քա յին բա ժան ման մի  ա վոր նե րը տար բեր երկր նե ր� մ տար բեր կերպ են կոչ-
վ� մ` մարզ, նա հանգ, երկ րա մաս, վի լա յեթ, շր ջան և այլն: Այդ տա րածք նե րը 
կա րող են տրոհ վել ավե լի փոքր մի  ա վոր նե րի` ընդ հ� պ մի նչև գյ�  ղա կան հա-
մայնք նե րի: Դրանք բո լո րը վար չա տա րած քա յին բա ժան ման մի  ա վոր ներ են և 
մի  ա սին կազ մ� մ են պե տ#  թյան վար չա տա րած քա յին կա ռ# ց ված քը:

Վար չա տա րած քա յին ամե ն մի  մի  ա վոր �  նի իր կա ռա վար ման մար մի  նը, որը 
կա րող է լի նել նշա նա կո վի կամ ընտ րո վի:

Պատ մա կան զար գաց ման ըն թաց ք� մ պե տ�  թյ� ն նե րի ար տա քին սահ ման-
նե րի �  քա ղա քա կան կար գի հետ մի  ա սին փո փոխ վ� մ են նաև ներ քին վար չա-
տա րած քա յին բա ժա ն� մն  ե րը:

Հա յոց պատ մ�  թյ�  նից ձեզ հայտ նի բո լոր հայ կա կան պե տ�  թյ� ն նե րը (թա-
գա վո ր�  թյ� ն նե րը) �  նե ցել են իրենց վար չա կան բա ժա ն� մն  ե րը: Ցա րա կան 
Ռ�  սաս տա նի կազ մ� մ Արևել յան Հա յաս տա նը �  նե ցել է եռաս տի ճան բա ժա ն� մ. 
բա ժան ված է եղել նա հանգ նե րի, նա հանգ նե րը` գա վառ նե րի, գա վառ նե րը` ոս-

տի կա նա կան տե ղա մա սե րի: 1918 թ. ան կախ պե տ�  թյ� ն դար ձած Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տ�  թյան իշ խա ն�  թյ� ն նե րը բա րե փո խե ցին  վարչատարածքային 
բաժան� մը:

Խորհր դա յին Հա յաս տա նը ն� յն պես կա տա րեց նոր վար չա տա րած քա յին բա-
ժա ն� մ: 1921 թ. ըն դ�  նած հա տ� կ դեկ րե տով փո փոխ վե ցին վար չա տա րած քա-
յին մի  ա վոր նե րի սահ ման նե րը, ինչ պես նաև առա ջին և երկ րորդ աս տի ճա նի 
մի  ա վոր նե րի ան վա ն� մն  ե րը: Եր կի րը բա ժան վեց 9 գա վա ռի և 38 գա վա ռա կի:

1929-1930 թթ. հաս տատ վեց վար չա տա րած քա յին նոր կա ռ� ց ված քը, որը 
մաս նա կի փո փո խ�  թյ� ն նե րով պահ պան վեց մի նչև 1995 թ.: Ի տար բե ր�  թյ� ն 
նա խորդ բա ժա ն� մն  ե րի` մի  քա նի հա մե  մա տա բար մե ծ քա ղաք ներ իրենց իրա-
վ� նք նե րով հա վա սար վե ցին վար չա կան շր ջան նե րին և � ղ ղա կի ո րեն են թարկ-
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վե ցին հան րա պե տա կան մար մի ն նե րին:
Խորհր դա յին Հա յաս տա նն իր գո յ�  թյան վեր ջին տա րի նե րին բա ժան ված էր 

59 առա ջին աս տի ճա նի վար չա տա րած քա յին մի  ա վոր նե րի` 37 վար չա կան շր-
ջան նե րի, 22 հան րա պե տա կան են թա կա յ�  թյան քա ղաք նե րի, ինչպես նաև 5 
շրջանային ենթակայ� թյան, 31 քաղաքատիպ ավանների և շ� րջ 479 գյ� ղական 
խորհ� րդների, որոնք վար չա տա րած քա յին բա ժան ման երկ րորդ աս տի ճա նի 
մի  ա վոր ներ էին:

 Հայաստանի Հան րա պե տ�  թյան ներկայիս վարչատարածքային բա ժա ն� -
մը հաս տատ վել է ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի 1995 թ. ըն դ�  նած օրեն քով: Վար չա կան 
նախկին շր ջան նե րի փո խա րեն ստեղծ վե ցին 10 վար չա կան մար զեր և Երևանը 
մարզի կարգավիճակով: Ավելի � շ` 2009 թ. հ#  նի սի 1-ից Երևանը ստացավ հա-

մայն քի կար գա վի ճակ, իսկ 2006 թ-ին քաղաքային համայնք դարձավ Այր� մ 
բնակավայրը:  Այժմ ՀՀ-ն � նի 49 քա ղա քա յին և 866 գյ#  ղա կան համայնքներ: 

Վարչատարածքային նոր բաժանմամբ առաջին կարգի  մի ավորները` մարզերը 
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(թվով I0) ձևավորվեցին նախկին 37 վարչական շրջանների մի ավորման և 
խոշորացման արդյ� նք� մ: Երկրորդ կարգի մի ավորի` համայնքի կարգավիճակ 
ստացան բոլոր քաղաքային բնակավայրերը և գյ� ղական բնակավայրերի մե ծ 
մասը (90%-ից ավելին): Համայնքի կարգավիճակ չստացած բնակավայրերը 
հիմն ական� մ մանր և փոքր գյ� ղերն են: Մարզպետերին նշանակ� մ է ՀՀ 
կառավար� թյ� նը, իսկ մարզերի սահմաններ� մ իրականացվ� մ է տարածքային 
կառավար� մը: Քաղաքային և գյ� ղական համայնքներ� մ իրականացվ� մ է 
տեղական ինքնակառավար� մ, իսկ համայնքների ղեկավարներն ընտրվ� մ են 
համայնքների բնակչ� թյան կողմի ց: 

Փոխ վել է նաև տա րած քա յին կա ռա վար ման հա մա կար գը: Մար զե րը մտ ն� մ 
են պե տա կան կա ռա վար ման են թա հա մա կար գի, իսկ հա մայնք նե րը` տե ղա-

կան ինք նա կա ռա վար ման են թա հա մա կար գի մե ջ:
Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան մար զե րը, որոնք պատ կեր ված են ՀՀ վար-

չա կան բա ժան ման քար տե զ� մ, նկա տե լի ո րեն տար բեր վ� մ են թե՛ տա րած քի 
մե  ծ�  թյամբ և թե՛ բնակ չ�  թյան թվով: Դա երև� մ է նաև ստորև բեր ված աղ յ� -
սա կից:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏ�  ԱՆ  ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՄԱՐԶԵՐԸ  (20I1 թ.)

 
Մարզի 

անվան� մը
Տա-
րած-
քը,
կմ2

Բնակչ� թյ� նը, հազ. մարդ Բնակ չ� թ-
յան

խտ� -
թյ� նը,
մարդ  
/կմ2

Քաղա-
քային
հա-

մայնք-
ների 
թիվը

Գյ� -
ղա կան

հա-
մայնք-
ների 
թիվը

Գյ� -
ղերի

 
թիվը

Ամ բող-
ջը

այդ թվ� մ
քա ղա-
քային

գյ� -
ղա-
կան

ՀՀ 2974,3 3018,9 1911,3 1107,6 102 49 866 953

ք. Երևան 223 1060,1 1060,1 - 4754 1 - -

Արագածոտն 2756 132,9 30,6 102,3 48 3 111 117

Արարատ 2090 260,4 74,1 186,3 125 4 93 95

Արմավիր 1242 265,8 85,1 180,7 214 3 94 95

Գեղարք� նիք 5349 235,1 71,4 163,7 44 5 87 93

Լոռի 3799 235,5 137,8 97,7 62 8 105 122

Կոտայք 2086 254,4 137,5 116,9 122 7 60 62

Շիրակ 2680 251,9 146,9 105,0 94 3 116 128

Սյ� նիք 4506 141,8 95,2 46,6 32 7 102 127

Վայոց ձոր 2308 52,3 18,4 33,9 23 3 41 52

Տավ� շ 2704 128,6 54,2 74,4 48 5 57 62
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Քար տե զից և աղ յ�  սա կից դո՛ւրս գրեք տա րած քով և 
բնակ չ�  թյան թվով ամե  նա մե ծ �  ամե  նա փոքր մար զե րը:

Իսկ ի՞նչ հատ կա նիշ ներ են հիմք ըն դ� ն վել այս կամ այն տա րած քը որ պես 
վար չա կան մարզ առանձ նաց նե լ�  հա մար: Այդ հատ կա նիշ նե րը մե  ծա թիվ են: 
Գլ խա վոր նե րը պատկերված են հետևյալ սխեմայ� մ: 

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ինչո՞ւ են պետական տարածքը բաժան� մ վարչատարածքային 
մի ավորների:

2. Ժամանակի ընթացք� մ պետ� թյան վարչատարածքային բաժան� մը 
ինչո՞ւ է ենթարկվ� մ փոփոխ� թյ� նների:

3. Հայաստանի Հանրապետ� թյան վարչատարածքային բաժան� մը 
ինչպիսի՞ փոփոխ� թյ� ններ է կրել:

4. Ինչպիսի՞ն է ՀՀ ներկա վարչատարածքային կառ� ցվածքը: Որո՞նք են 
դրա`

ա) առաջին կարգի մի ավորները,
բ) երկրորդ կարգի մի ավորները:

5. Տարածքի ի՞նչ հատկանիշներ են հաշվի առնվ� մ պետ� թյան 
վարչատարածքային բաժան� մ կատարելիս:
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�  ԱՆ 

ԲՆ�  � ՆԸ

ԴԱՍ 9. ԵՐԿ ՐԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԿԱ Ռ� Ց ՎԱԾ ՔԸ: 

ՕԳ ՏԱ ԿԱՐ ՀԱ ՆԱ ԾՈ ՆԵ ՐԸ

Մեր հան րա պե տ�  թյան տա րած քն ան ցել է երկ րա բա նա կան զար գաց ման 
բարդ �  ղի: Այս տեղ ըն դա մե  նը 30 հազ. կմ2 տա րած քի վրա իրար են հա ջոր դ� մ 
հա մար յա բո լոր երկ րա բա նա կան ժա մա նա կաշր ջան նե րին պատ կա նող լեռ նա-
յին ապար նե րը: 

6-րդ դասարանի աշխարհագր� թյան դասընթացից վերհիշե՛ք 
երկրաբանական դարաշրջանները:

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հ� մ, այդ թվ� մ նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� -
թյան ներ կա տա րած ք� մ, երկ րա բա նա կան բ� ռն գործընթաց ներ տե ղի են � -
նե ցել բո լոր դա րաշր ջան նե ր� մ: Մի լի ո նա վոր տա րի նե րի ըն թաց ք� մ ամ բողջ 
տա րած քը եղել է ծո վի հա տակ, հե տա գա յ� մ բարձ րա ցել է և վե րած վել ցա մա քի, 
կր կին ծածկ վել ծո վով, ապա դար ձել ցա մաք: Դա �  ղեկց վել է բ� ռն հրաբ խա-
կա ն�  թյամբ, ծալ քա վոր մամբ: Երկ րա կեղևի շեր տե րը կոտ րատ վել են, գո յա ցել 
են ամ բողջ լեռ նա յին հա մա կար գեր և ըն դար ձակ իջ վածք ներ: Այ դ�  հան դերձ, 
ՀՀ ժա մա նա կա կից ռե լի ե ֆի ձևավոր ման գոր ծ� մ գլ խա վոր դե րը պատ կա նել 
է ալպ յան լեռ նա կազ մ#  թյա նը, երբ հան րա պե տ�  թյան տա րած քը թևակո խել 
է ցա մա քա յին զար գաց ման փ# լ: Շա ր�  նակ վել են վե րըն թաց տեկ տո նա կան 
շար ժ� մն  ե րը, և ձևավոր վել են մի  ջին բարձ ր�  թյան լեռ նե րը:

Կայ նո զո յան դա րաշր ջա նի Նե ո գե նի ժա մա նա կաշր ջա ն# մ տե ղի են � -
նե ցել նոր, հզոր լեռ նա կազ մա կան գործընթացներ: Լեռ նե րը դարձել են ավե լի 
բարձր, հո վիտ նե րն` ավե լի խոր: Գո յացել են երկ րա կեղևի նոր բեկ վածք ներ: Նոր 
թափ է առ ել հրաբ խա կա ն�  թյ�  նը: 

Երկ րա բա նա կան այդ բո լոր գործընթացնե րի (դրանք ըն դ� ն ված է ան վա-
նել ռե լի ե ֆի ձևավոր ման ներ ծին գոր ծոն ներ) և մա կերև� յ թի հող մա հար ման, 
տե ղա տար ման �  երկ րա կեղևի իջ վածք նե ր� մ կ�  տակ ման, հո սող ջրի, սառ-
ցա դաշ տե րի �  քա մ�  աշ խա տան քի (ար տա քին գոր ծոն ներ) արդ յ� ն ք� մ այ սօր 
մե ր հան րա պե տ�  թյան ոչ ըն դար ձակ տա րած քն աչ քի է ընկ ն� մ երկ րա բա նա-

կան պայ ման նե րի #  ռե լի ե ֆի ձևերի զար մա նա լի բազ մա զա ն#  թյամբ:
Այդ բազ մա զա ն�  թյամբ է բա ցատր վ� մ նաև ՀՀ-� մ հայտ նա բեր ված օգ տա-

կար հա նա ծո նե րի բազ մա զա ն�  թյ�  նը: Շատ են հատ կա պես մե  տա ղա յին և ոչ 

մե  տա ղա յին հան քա տե սակ նե րը: Առայժմ չեն հայտ նա բեր ված մի  այն հան քա-
յին վա ռե լի քի` նավ թի և այր վող գա զի արդ յ�  նա բե րա կան նշա նա կ�  թյան պա-
շ ար ներ: 
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Մե տա ղա յին հան քա յին հարս տ#  թյ# ն նե րից հատ կա պես շատ են գ�  նա վոր 
մե  տաղ նե րի` պղն ձի, մո լիբ դե նի, կա պա րի, ցին կի և ալ յ�  մի  նի հ� մ քի պա շար-
նե րը: Պղին ձը տա րած ված է պղն ձահ րա քա րա յին հան քա վայ րե ր# մ, որ տեղ 
այն հան դես է գա լիս ծծմ բի հետ մի  ա ց�  թյ� ն նե րի ձևով: Այդպիսի խոշ որ հան-
քա վայ րեր են Ալա վեր դին և Կա պա նը (տե՛ս քար տե զը): Հա յաս տա ն� մ պղին ձը 
հան դի պ� մ է նաև մո լիբ դե նի հետ` պղն ձա մո լիբ դե նա յին հան քա վայ րե ր# մ: 
Հայտ նի են Քա ջա րա նի, Ագա րա կի և վեր ջերս շա հա գործ ման հանձն ված Թե-

ղ#  տի հան քա վայ րե րը: Քա ջա րա նի և Կա պա նի հան քա քա րը, բա ցի գլ խա վոր 
մե  տաղ նե րից, պա ր�  նա կ� մ է նաև թան կար ժեք (ոս կի, ար ծաթ) և հազ վագ յ� տ 
(ռե նի � մ, կադ մի  � մ, սե լեն և այլն) բարձ րար ժեք մե  տաղ ներ: Հազվագյ� տ  և 
համաշխարհային շ� կայ� մ բարձրարժեք նշանակ� թյ� ն � նեցող � ղեկից 
այդ մե տաղներն անհրաժեշտ տեխնոլոգիաների բացակայ� թյան պատճառով 
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Հայաստան� մ առայժմ չեն կորզվ� մ: Դրանք հանքարդյ�  նաբերական մյ� ս 
թափոնների հետ տեղափոխվ� մ և կ� տակվ� մ են պոչամբարներ� մ: 

Բազ մա մե  տա ղա յին (կա պար, ցինկ, թան կար ժեք և հազ վագ յ� տ մե  տաղ-
ներ) հան քա վայ րե րից նշա նա վոր են Ախթալայինը և Շա հ# մ յա նի նը (Կա պան): 
Աշ խար հ� մ ալ յ�  մի ն ստա ն� մ են մի  քա նի տե սա կի հ� մ քից: Հայաստան� մ 
տարածված է նե ֆե լի նա յին սի ե նիտ կոչ վող հանքային հ� մ քա տե սա կը: Դա 
համալիրա յին հան քա տե սակ է, որից կա րե լի է ստա նալ նաև բարձ րո րակ ցե-
մե նտ և քի մի  ա կան տար բեր նյ�  թեր: Այդ հ� մ քի հա ր� ստ հան քա վայ րե ր հայտ-
նա բեր ված են Փամ բա կի (Թեժ լե ռան հան քա վայր) և Մեղ ր#  (Շվա նի ձոր) լեռ-
նե ր� մ: 

Ազ նիվ մե  տաղ նե րից ՀՀ -� մ կարևոր նշա նա կ�  թյ� ն �  նեն ոս կ�  պաշ ար նե-
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րը: Ոս կին այս պես կոչ ված «ար-

մա տա յին» հան քե ր� մ հան դես 
է գա լիս գ�  նա վոր տար բեր 
մե  տաղ նե րի հետ, առան ձին 
բնակ տոր նե րով, ինչ պես նաև 
որոշ գե տե րի ավա զա բե ր� կ նե-
րի մե ջ` «ցրո նա յին» տես քով: 
ՀՀ տա րած ք� մ հիմ նա կան ար-
մա տա կան հան քա վայ րերն են 

Սոթ քի նը և Մեղ րա ձո րի նը: 
Մեր երկ րի ըն դեր ք� մ հայտ-

նա բեր ված սև մե  տաղ նե րից 
ամե  նա տա րած վա ծը եր կաթն 
է: Հա մե  մա տա բար խոշ որ են 
Սվա րան ցի, Հրազ դա նի և 

Աբով յա նի (Կա պ�  տա նի) հան-
քա վայ րե րը: 

Ոչ մե  տա ղա կան օգ տա կար 

հա նա ծո նե րից հան րա պե տ� -
թյան ըն դեր քը հա ր� ստ է շի-
նան յ�  թե րի` բա զալ տի, տ�  ֆի, 
կրա քա րի, մար մա րի, պեմ զա յի, 
պեռ լի տի �  զա նա զան կա վե րի 
պաշ ար նե րով: Տ�  ֆը հրա յին 
ապար է, որն իր թեթև�  թյան, 

դի մաց կ�  ն�  թյան և գե ղե ցիկ տես քի շնոր հիվ լայն կի րա ռ�  թյ� ն �  նի շի նա րա-
ր�  թյան մե ջ: Տ�  ֆա կերտ են պատ մա կան հ� շ ար ձան նե րի մե ծ մա սը, բազ մա-
թիվ բնա կե լի շի ն�  թյ� ն ներ: Տ�  ֆի խոշ ո րա գ� յն հան քա վայ րե րը գտն վ� մ են 
Արա գա ծի լան ջե րին, Շի րա կ# մ, Մեր ձ երևան յան շր ջա ն# մ: 

ՀՀ-� մ գործ նա կա ն� մ անս պառ են բա զալ տի պաշ ար նե րը: Այս դի մաց կ� ն 
շի նա քա րի շեր տե րը հա զա րա վոր քա ռա կ�  սի կի լո մե տր տա րածք են զբա ղեց-
ն� մ: Արժեքավոր շինանյ� թ է գրա նի տը:  Մե զա ն� մ այն օգ տա գործ վ� մ է որ-
պես որմ նա քար, շեն քե րի ար տա քին և ներ քին երես պատ ման հա մար և քան դա-
կա գոր ծ�  թյան մե ջ: Տա րած ված է Սյ�  նի քի և Լո ռ�  մար զե ր� մ: 

Հրաբ խա յին ապա րաշ եր տե ր� մ լայն տա րա ծ� մ �  նեն օբ սի դի անն �  պեռ լի-

տը: Օբ սի դի ա նը ապա կեն ման, բազ մե  րանգ լեռ նա յին ապար է, որին անվան� մ 
են նաև «սա տա նի եղ# նգ»: Մեր երկ ր� մ հայտ նա բեր վել են օբ սի դի ա նից նա-
խա մար դ�  պատ րաս տած զա նա զան գոր ծիք ներ (բրիչ, հա տիչ և այլն): Օբ սի դի-
ա նից այժմ պատ րաս տ� մ են զա նա զան իրեր` զար դեր, հ� շ ան վեր ներ և այլն: 

Պեռ լի տը ար տա ք� ստ նման է օբ սի դի ա նին և հան դես է գա լիս ավա զի �  
խճի տես քով: Այն հեշ տ�  թյամբ են թարկ վ� մ է ջեր մա յին մշակ ման և տար բեր 
տե սա կի շի նա րա րա կան իրե րի �  հախ ճա պա կ�  ար տադ ր�  թյան հա մար ար-
ժե քա վոր հ� մք է: Ար դ յ�  նա բե րա կան պաշ ար նե րը կ�  տակ ված են Արա գա ծի 

Քաջարանի պղնձամոլիբդենային հանքավայրը
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(Թա լինի տարածաշրջան) հան-
քա վայ ր� մ: 

ՀՀ-ն �  նի կրա քա րի հա-
ր� ստ պաշ ար ներ: Կրա քա րից 
ստա ն� մ են ցե մե նտ, մե  տա ղա-
ձ�  լ�  թյան մե ջ օգ տա գործ վ� մ է 
որ պես բո վա խառ ն� րդ (ֆլ յ� ս), 
իսկ քի մի  ա կան արդ յ�  նա բե-
ր�  թյան մե ջ` որ պես կալ ցի �  մի  
կար բի դի ար տադ ր�  թյան հ� մք 
և այլն: 

Հան րա պե տ�  թյան ոչ մե  տա-
ղա յին օգ տա կար հա նա ծո նե րից 
նշա նա կա լից են նաև կե րակ րի 
աղի, ֆոս ֆո րիտ նե րի �  կա վե-
րի պաշ ար նե րը: Կե րակ րի աղի 

շատ մե ծ պա շ ար ներ կան Երևան -Ար մա վիր գո տ� մ: Կե րակ րի աղն օգ տա գործ-
վ� մ է ոչ մի  այն սնն դի արդ յ�  նա բե ր�  թյան մե ջ և կեն ցա ղ� մ, այլև քի մի  ա կան 
արդ յ�  նա բե ր�  թյան մե ջ` քլո րա յին տար բեր մի  ա ց�  թյ� ն ներ ստա նա լ�  հա մար: 

ՀՀ-ն հա ր� ստ է հան քա յին ջրերի աղբ յ# ր նե րով: Դրանք տա րած ված են 
երկ րա կեղևի խոր քա յին բեկ վածք նե րին հա րող տա րածք նե ր� մ, գա զե րով հա-

գե ցած տաք կամ սա ռը աղբ յ# ր նե րի ձևով: Մեր երկ ր� մ կա հան քա յին ջրերի 
շ� րջ 700 աղբ յ� ր: Հատ կա պես նշա նա վոր են Ջեր մ#  կի, Արզ ն# , Բջ նի ի, Դի-

լի ջա նի, Հան քա վա նի հան քա յին աղ բյ� ր նե րը: Դրան ցից մի  քա նի սի մոտ կա-
ռ� ց վել են խոշ որ առող ջա րան ներ:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Երկրաբանական ո՞ր դարաշրջաններ� մ և ի՞նչ գործոնների ազդեց� թյամբ 
է ձևավորվել մե ր հանրապետ� թյան ներկայիս մակերև� յթը: 

2. Ե՞րբ և ո՞ր լեռնակազմ� թյան շնորհիվ է հանրապետ� թյան տարածքը 
թևակոխել ցամաքային զարգացման փ� լ: Նկարագրե՛ք գլխավոր 
գործոնները: 

3. Ինչո՞վ եք բացատր� մ մե ր տարածքի օգտակար հանածոների 
բազմազան� թյ� նը և մե տաղային �  ոչ մե տաղային հանքատեսակների 
հար� ստ պաշարների առկայ� թյ� նը:

4. Թվարկե՛ք օգտակար հանածոների նշանավոր հանքավայրերն �  
գլխավոր հանքատեսակները և դրանց օգտագործման բնագավառները:

Երկրաբանական հրաշք. 
 Գառն!  ձորի բազալտային սյ! ները
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ԴԱՍ 10. ՄԱ ԿԵ ՐԵ Վ� Յ ԹԻ ԱՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ Կ�   � Ն ՆԵ ՐԸ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյ�  նը, տա րած վե լով Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի 
արևել յան մա ս� մ, առանձ նա ն� մ է հարևան տա րածք նե րի նկատ մամբ ավե լի 

բարձր դիր քով: Տա րած քի մի  ջին բարձ ր�  թյ�  նը ծո վի մա կար դա կից հաս ն� մ է 
1800 մ-ի: Սակայն դա մի  ջի նաց ված ց�  ցա նիշ է, որը չի բա ցա հայ տ� մ իրա կան 
պատ կե րը: Իրա կա ն� մ ՀՀ -� մ բա ցա կա յ� մ են դաշ տա վայ րե րը: 

Հան րա պե տ�  թյան տա րած քի ամե  նա ցածր կե տե րը գտն վ� մ են ծայր հա-
րավ -արևել ք� մ` Արաք սի հով տ� մ` 375 մ բարձ ր�  թյան վրա, և ծայր հյ�  սի ս� մ` 
Դե բեդ գե տի հով տ� մ` գրե թե ն� յն բարձ ր�  թյան վրա: ՀՀ ամե  նա բարձր կե տը 
Արա գա ծի լեռ նա գա գաթն է (4090 մ): Այսպիսով՝ հան րա պե տ�  թյան տա րած քի 
առավելագ� յն և նվազագ� յն բա ցար ձակ բարձ ր�  թյ� ն նե րի տար բե ր�  թյ�  նն 
անց ն� մ է 3700 մ-ից: 

ՀՀ տա րած քի 82%-ը զբա ղեց ն� մ են լեռ նե րը, մն ա ցած 18%-ը՝ հար թա վայ-
րե րը: ՀՀ-� մ մար դ�  տն տե սա կան գոր ծ�  նե �  թյան հա մար նպաս տա վոր 
են մի նչև 2500 մ բարձ ր�  թյ� ն �  նե ցող տա րածք նե րը: Դրանք կազ մ� մ են 
հանրապետ� թյան տարածքի ավելի քան 2/3-ը: Դրանից ավե լի բարձր տա րած-
քի բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րը մարդ կանց մշ տա կան բնա կ�  թյան և տն տե-
սա կան գոր ծ�  նե �  թյան հա մար պա կաս նպաս տա վոր են: Դրան հա կա ռակ` տն-
տե սա կան գոր ծ�  նե �  թյան, հատ կա պես գյ�  ղատն տե ս�  թյան հա մար առավել 
բա րեն պաստ պայ ման ներ կան ծո վի մա կար դա կից մի նչև 1000 մ բարձ ր�  թյան 
տարածքներ� մ, որոնք կազ մ� մ են հան րա պե տ�  թյան ընդ հա ն� ր մակերեսի ոչ 
ավե լի, քան 10%-ը: 

Մեր հան րա պե տ�  թյան բազ մա զան մա կերև� յ թ � նեցող տարածքը գիտ նա-
կան նե րը բա ժա ն� մ են չորս լեռ նագ րա կան մար զի.

1) հյ�  սի սա յին ծալ քա բե կո րա վոր լեռ նաշղ թա նե րի և մի ջ լեռ նա յին գո գա վո-
ր�  թյ� ն նե րի,

2) հա րա վա յին ծալ քա բե կո րա վոր լեռ նաշղ թա նե րի և մի ջ լեռ նա յին գո գա վո-
ր�  թյ� ն նե րի,

3) հրաբ խա յին լեռ նա վա հան նե րի և սա րա վանդ նե րի,
4) մի  ջի նա րաքս յան գո գա վո ր�  թյան: 
 Դրանցից առա ջին եր կ�  մար զերը, ըստ է�  թյան, իրենց մե ջ են ընդգր կ� մ 

Փոքր Կով կա սի ծալ քա բե կո րա վոր լեռ նա յին հա մա կար գի լեռ նաշղ թա ներն �  
մի ջ լեռ նա յին գո գա վո ր�  թյ� ն նե րը: 

 Փոքր Կով կա սի հյ�  սի սա յին կե սը հիմ նա կա ն� մ բաղ կա ցած է հրաբ խա ծին 
և նստ ված քահ րաբ խա ծին ապա րաշ եր տե րից: Դրանց ամ բողջ եր կա ր�  թյամբ 
ձգ վ� մ են հորս տեր և գրա բեն ներ կոչ վող մա կերև� յ թի ձևերը: Այս տեղ այժմ 
էլ շա ր�  նակ վ� մ են � ղ ղա ձիգ տեկ տո նա կան շար ժ� մ նե րը: Օրի նակ` Շի րա կի 
դաշ տը, Փամ բա կի հո վի տը և Սևանի գո գա վո ր�  թյ� ն ը դան դա ղո րեն իջ ն� մ են, 
իսկ շր ջա պա տող լեռ նաշղ թա նե րը` բարձ րա ն� մ: 

 Փոքր Կով կա սի հյ�  սի սա յին լեռ նաշղ թա նե րը բաղ կա ցած են եր կ� ` ար տա-

քին և ներ քին շա րե րից: Ար տա քին շա րին են պատ կա ն� մ Վի րա հա յոց, Գ# -
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գա րաց և Մի ա փո րի լեռ նաշղ թա նե րը, որոնք մի մ յան ցից բա ժան ված են Դե բեդ 
և Աղստև գե տե րի հո վիտ նե րով: 

Ներ քին շա րին են պատ կա ն� մ Բա զ#  մի , Շի րա կի, Փամ բա կի և Ծաղ կ# ն-

յաց մի  ջին բարձ ր�  թյան լեռ նաշղ թա նե րը: Բա զ�  մի  լեռ նաշղ թան հատ վ� մ է 
Պ� շ կի նի լեռ նանց քով, որը Փամ բակ գե տի հո վի տը կա պ� մ է Լո ռ�  դաշ տին: 
Շի րա կի լեռ նաշղ թան սկս վ� մ է Ախ� ր յա նի հով տից և ավարտ վ� մ Փամ բա կի 
վե րին հո սան քի գե տա հով տով: Ներ քին շա րի լեռ նաշղ թա նե րից ամե  նա եր կա-
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րը Փամ բա կի լեռ նաշղ թան է, որի ամե  նա բարձր գա գա թը Թեժ լեռն է (3101 մ): 
Ծաղ կ� ն յաց լեռ նաշղ թա յի Թե ղե նիս գա գա թի հարևան�  թյամբ է գտն վ� մ Ծաղ-
կա ձո րի հանգստ յան գո տին: 

 Սևանի լեռ նաշղ թա յի Քաշ ա թաղ գա գա թ� մ ներ քին շա րին մի  ա ն� մ է 
Փոքր Կով կա սի Հյ�  սի սա յին լեռ նաշղ թա նե րի ար տա քին շա րը և, կազ մե  լով մե կ 
մի  աս նա կան հա մա կարգ` ձգ վ� մ է մի նչև Արաք սի հո վի տը: Այս հա մա կար գ� մ 
հայտնի են Արե գ#  ն# , Արևել յան Սևանի և Մռա վի լեռ նաշղ թա նե րը, որոնց մի  
քա նի գա գաթ նե րի բարձ ր�  թյ�  նն անց ն� մ է 3000 մ-ից, իսկ Գոմ շա սար (Գյա-

մի շ) գա գա թի նը հաս ն� մ է 3724 մ-ի: 
 Հյ�  սի սա յին մար զ� մ առանձ նա ն� մ է Ջա վախ քի լեռ նե րից եկած հրաբ խա-

յին լա վա նե րով ծածկ ված Լո ռ#  գո գա վո ր#  թյ#  նը: Այս տե ղով է հո ս� մ Ձո րա-
գե տը: Իսկ լա վա նե րով, տ�  ֆե րով և լճա յին նստ վածք նե րով լց ված Շի րա կի գո-

գա վո ր#  թյ#  նը դե պի արևմ� տք մի  ա ձ� լ վ� մ է Կար սի սա րա հար թին:
 Հա րա վա յին լեռ նաշղ թա նե րի #  մի ջ լեռ նա յին գո գա վո ր#  թյ# ն նե րի մար-

զի մե ջ են մտ ն� մ Ուր ծի, Վայ քի և Զան գե զ#  րի լեռ նաշղ թա նե րն իրենց լեռ նա-
բա զ� կ նե րով, որոնք հա մա տեղ կազ մ� մ են Փոքր Կով կա սի Մեր ձա րաքս յան 

կոչ վող հա մա կար գը: 
  Ուր ծի լեռ նաշղ թան, որն աչ քի է ընկ ն� մ բ�  սա ծած կ� յ թից զ� րկ, լերկ լան-

ջե րով, ձգ վ� մ է Արա րատ յան դաշ տի եզ րով` կենտ րո նա կան մա ս� մ հաս նե լով 
գրե թե 2450 մ բարձ ր�  թյան: Ուր ծի լեռ նաշղ թա յից արևելք` մի նչև Զան գե զ� -
րի լեռ նաշղ թա, ձգ վ� մ է Վայ քի լեռ նաշղ թան, որը ջր բա ժան է Ար փա յի և Նա-

խիջևանի գո գա վո ր�  թյ� ն նե րի մի ջև: Լեռ նաշղ թա յի հյ�  սի սա յին լան ջե րը կարճ 
են և զա ռի թափ: Այս տեղ կրա քա րա յին ապար նե րի մե ջ առա ջա ցել են կարս տա-
յին քա րան ձավ ներ: Նշա նա վոր են Մոզ րո վի և Մա գի լի քա րան ձավ նե րը: Դե պի 
Նա խիջևանի գո գա վո ր�  թյ� ն իջ նող լան ջե րը եր կար են և մաս նատ ված, տի րա-
պե տ� մ են չոր տա փաս տա նա յին լանդ շաֆտ նե րը: 

 Մի ջօ րե ա կա նի � ղ ղ�  թյամբ՝ Ամ# լ սա րից մի նչև Արաք սի հո վի տը ձգ վ� մ է 
Զան գե զ#  րի լեռ նաշղ թան: Նա ամե  նա բարձրն է Փոքր Կով կա սի լեռնահա մա-
կար գ� մ և առանձ նա ն� մ է ժայ ռոտ, ատամ նա վոր գա գաթ նե րով: Ամե  նա բարձր 
գա գա թը Կա պ# տ ջ# ղ լեռն է (3904 մ): Հայտ նի են լեռ նաշղ թա յի հյ�  սի սա յին 
մա ս� մ գտն վող Որո տա նի (2344 մ) և Սի սի ա նի (2345 մ) լեռ նանցք նե րը: Որո-
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տա նի լեռ նանց քով անց ն� մ է Զան գե զ�  րի գլ խա վոր «զար կե րա կը»` Երևան- 
Մեղ րի ավ տո մայ ր�  ղին, իսկ Սի սի ա նի լեռ նանց քով տրանս պոր տա յին կապ է 
հաս տատ վ� մ Նա խիջևանի գո գա վո ր�  թյան հետ: 

 Զան գե զ�  րի լեռ նաշղ թա յից սկս վ� մ և հա մար յա � ղ ղա հա յաց դե պի արևելք 
են ձգ վ� մ Բար գ# շ ա տի և Մեղ ր#  լեռ նաշղ թա նե րը, որոնք մաս նատ ված են 
Որո տան, Ող ջի, Ծավ և այլ գետերի` մի նչև 500 մ խո ր�  թյ� ն �  նե ցող  հո վիտ-
նե րով: Բար գ� շ ա տի լեռ նաշղ թա յի և Սյ�  նի քի հրաբ խա յին լեռ նա վա հա նի յ� -
րօ րի նակ հա մա ձ� լ վածք է 700 մ խո ր#  թյամբ Որո տանի կիր ճը ստո րին հո-

սան ք# մ, որը, ըստ է�  թյան, ծալ քա բե կո րա վոր և հրաբ խա յին ռե լի ե ֆի ձևերի 
դի տար ժան լա բո րա տո րի ա է բաց երկնքի տակ:

 
Հարցեր և առաջադրանքներ

1.  Որո՞նք են ՀՀ մակերև� յթի գլխավոր առանձնահատկ� թյ� նները: Ի՞նչ 
լեռնագրական մարզերի է բաժանվ� մ ՀՀ-ն:

2.  Ուրվագծային քարտեզի վրա մակագրե՛ք Հյ� սիսային և Հարավային 
լեռնագրական մարզերի նշանավոր լեռնաշղթաների �  գագաթների 
ան� նները:

3.  Որո՞նք են Հյ� սիսային և Հարավային լեռնագրական մարզերի նշանավոր 
մի ջլեռնային գոգավոր� թյ� նները:

4.  Համե մատե՛ք Հյ� սիսային և Հարավային ծալքաբեկորավոր 
լեռնաշղթաները: Ի՞նչ ընդհանր� թյ� ններ �  տարբեր� թյ� ններ � նեն 
դրանք:

5.  Թվարկե՛ք և քարտեզի վրա ցո՛ւյց տվեք Հյ� սիսային և Հարավային 
լեռնագրական մարզերի գլխավոր լեռնանցքները:

Կապ! տջ! ղ լեռը օգոստոսին
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  ԴԱՍ 11. ՄԱ ԿԵ ՐԵ Վ� Յ ԹԻ ԱՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ Կ�   � Ն ՆԵ ՐԸ

(շա ր#  նա կ#  թյ# ն)

ՀՀ-� մ Հրաբ խա յին լեռ նա վա հան նե րի և սա րա վանդ նե րի մարզը զբա-
ղեց ն� մ է Հայ կա կան հրաբ խա յին բարձ րա վան դա կի կենտ րո նա կան մա սի 
արևել յան հատ վա ծը: Այստեղ նշա նա վոր են Ջա վախ քի, Արա գա ծի, Գե ղա մա, 

Վար դե նի սի և Սյ#  նի քի լեռ նա վա հան ներն �  դրանց մե ր ձա կա լա վա յին սա րա-
վանդ նե րը:

Մա կերև� յ թ� մ ար տա հայ տիչ են նե ո գե նի և չոր րոր դա կան երկ րա բա նա կան 
ժա մա նա կաշր ջան նե րի հրաբ խա յին հո ս� ն լա վա նե րը: Դրանք, ծած կե լով ծալ-
քա բե կո րա վոր ան հարթ մա կերև� յ թը, առա ջաց րել են ըն դար ձակ, հարթ ռե լի-

ե ֆով սա րա վանդ ներ: Տա րած ված են նաև կո նաձև հրաբ խա յին զանգ ված ներ` 
եր բեմն ի լավ ար տա հայտ ված խառ նա րան նե րով: Ծալ քա բե կո րա վոր լեռ նե րի 
հա մե  մատ հրաբ խա յին մար զի մա կերև� յ թը քիչ է մաս նատ ված, լեռ նա լան ջե-
րի թե ք�  թյ� ն նե րը փոքր են: Հրաբ խա յին լեռ նա վա հան ներն �  սա րա վանդ նե-
րը հիմն  ա կա ն� մ ան տա ռա զ� րկ են. տի րա պե տ� մ են տա փաս տա նա յին, մե ր-
ձալպ յան �  ալպ յան լանդ շաֆտ նե րը: 

ՀՀ ծայր հյ�  սիս արևմտ յան մա ս� մ են գտն վ� մ Ջա վախ քի և Եղ նա խա ղի 

լեռ նա վա հան նե րը, Աշ ոց քի սա րա հար թը: Ջա վախ քի լեռ նա վա հա նի մի  այն հա-
րա վա յին մասն է գտն վ� մ մե ր հան րա պե տ�  թյան սահ ման նե ր� մ: Այս տեղ լեռ-
նա վա հա նի վրա առանձ նա ն� մ են հրաբ խա յին կո ներ` ժայ ռոտ գա գաթ նե րով: 
Դե պի հա րավ լեռ նա վա հա նն աս տի ճա նա բար ձ� լ վ� մ է ճահ ճա պատ Լո ռ�  գո-
գա վո ր�  թյա նը: Հա յաս տա նի և Թ� ր քի ա յի պե տա կան սահ մա նի � ղ ղ�  թյամբ 
ձգ վ� մ է Եղ նա խա ղի լեռ նա վա հա նը` Մեծ Եղ նա խաղ գա գա թով (3042 մ): 

Քառագագաթ Արագած լեռնազանգվածը



48

Աշ ոց քի սա րա հար թը տա րած վ� մ է Ջա վախ քի և Եղ նա խա ղի լեռ նա վա հան-
նե րի մի ջև: Այս տե ղով է ձգ վ� մ Ախ� ր յա նի հո վի տը: Սա րա հար թի արևմտ յան 
մա ս� մ Ախ� ր յա նի հ�  նի լա վա յին ար գե լա փակ ման հետևան քով գո յա ցել է Ար-
փի լի ճը, որը վերածվել է լիճ-ջրամբարի: 

Արա գած լեռ նա զանգ վա ծը լա վա նե րով ծածկ ված երկ րա կեղևի գմ բե թաձև 
բարձ րա ց� մ է, որի վրա ավե լի � շ ձևավոր վել է հրաբ խա յին կո նը: Հնա գ� յն 
սառ ցա պա տ� մն  ե րի հետևան քով հրաբ խի մոտ 400 մ խո ր�  թյամբ խառ նա րա նը 
վե րած վել է ժայ ռա յին չորս գա գաթ նե րով եզեր ված սառ ցա դաշ տա յին վիթ խա-
րի կր կե սի: Արա գա ծը հան րա պե տ#  թյան ամե  նա բարձր լեռն է (4090 մ): Այն 
ճա ռա գայ թաձև մաս նատ ված է խոր հո վիտ նե րով` Գե ղա րո տի, Ամ բեր դի, Ման-

թաշ ի գետահովիտներով, որոնց առան ձին մա սե ր� մ պահ պան վել են հնա գ� յն 
սառ ցա պատ ման մո րե նա յին նստ վածք նե րը: Հրաբ խա յին լա վա նե րը, սփռ վե լով 
լե ռան շ� ր ջը, առա ջաց րել են լա վա յին սա րա վանդ ներ, որ տեղ նստ վածք նե րի 
տա կից հա ճա խա կի մե ր կա ն� մ են տ�  ֆի և պեմ զա յի հզոր ապա րաշ եր տե րը: 

Արա գա ծը մե ր ժո ղովր դի ամե  նա սի րած լեռ նե րից է: Նրան նվիր ված են շատ 
եր գեր �  բա նաս տեղ ծ�  թյ� ն ներ: Դրանցից է Համո Սահյանի «Ձմե ռնամ� տ» 
բանաստեղծ� թյան հետևյալ քառատողը.

Արագած սարն է ամպի մե ջ լռել,
Եվ թևերն ամպոտ հողմե րը նրա
Մի բեկոր ձմե ռ դաշտերից բերել
Շաղ են տվել թաց մայթերի վրա...:

Հիշ ե՛ք Արա գա ծին նվիր ված որևէ այլ բա նաս տեղ ծ�  թյ� ն:

Սևանա լճի արևմտ յան ափին, մի  ջօ րե ա կա նի � ղ ղ�  թյամբ, ձգ վ� մ է Գե ղա-

մա լեռ նա վա հա նը: Նրա ջր բա ժա նա յին գո տին լա վա նե րով ծածկ ված սա րա-
վանդ է, որ տեղ պահ պան վել 
են հնա գ� յն սառ ցա պատ ման 
հետ քե րը: Այս տեղ շատ են քա-
րաց րոն նե րը: Լեռ նա վա հա նի 
առանց քա յին մա ս� մ բարձ րա-
ն� մ են 200-500 մ հա րա բե րա-
կան բարձ ր�  թյամբ հրաբ խա-
յին կո ներ: Դրան ցից լավ ար-
տա հայտ ված խառ նա րան �  նի 
ամե  նա բարձր գա գա թը` Աժ դա-

հա կը (3597 մ), որ տեղ գո յա ցել 
է լիճ: 

Վար դե նի սի լեռ նաշղ թան 
եզե ր� մ է Սևանա լի ճը հա րա-
վից: Լեռ նաշղ թա յի հյ�  սի սա-Աժդահակ լեռը
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յին լան ջե րը եր կար են և փոք-
րա թեք, մե ղմ աս տի ճան նե րով 
իջ ն� մ են դե պի Սևանա լիճ: 
Հա րա վա յին լան ջե րը կարճ են 
և խիստ մաս նատ ված էրո զի ոն 
հո վիտ նե րով: 

Սյ#  նի քի հրաբ խա յին 

բարձ րա վան դա կի ընդ հա ն� ր 
բա զալ տա յին հիմ քի վրա բարձ-
րա ն� մ են Ծղ#  կ (3581 մ), Մեծ 

Իշ խա նա սա ր (3549 մ) հրաբ-
խա յին գա գաթ նե րը: Բարձ րա-
վան դա կի մա կերև� յ թն ամե -
ն� ր ծածկ ված է երի տա սարդ լա-
վա նե րով: 

Լեռ նա վա հան նե րի հարևան�  թյամբ գո յա ցել են առան ձին հրաբ խա յին լեռ-
նա զանգ ված ներ, որոն ցից նշա նա վոր են Հա տի սը, Ար մա ղա նը և Արա յի լե ռը: 

ՀՀ հրաբ խա յին լեռ նա վա հան նե րի և սա րա վանդ նե րի մար զ� մ տա րած ված 
էրո  զիոն հո վիտ նե րից նշա նա վոր են Քա սա ղի, Հրազ դա նի, Ազա տի, Ար գի ճի ի 

և Ար փա յի վե րին հո սան քի զա ռի թափ, մի նչև 100-200 մ խո ր�  թյան լան ջե րով 
կա նի ոն նե րը:

Մի ջի նա րաքս յան գո գա վո ր#  թյան մարզը եզ րա վոր ված լի նե լով բարձ րա-
բերձ լեռ նա զանգ ված նե րով և ծալ քա բե կո րա վոր լեռ նաշղ թա նե րով, բա ժան վ� մ 
է եր կ�  մա սի` Արա րատ յան և Նա խիջևանի գո գա վո ր�  թյ� ն նե րի: Արա րատ յան 
գո գա վո ր�  թյ� նն իր ավե լի մե ծ` ձա խափն յա մա սով գտն վ� մ է Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տ�  թյան սահ ման նե ր� մ: Գո գա վո ր�  թյ�  նը սկս վ� մ է Ախ� ր յան �  
Արաքս գե տե րի մի  ա խառ ն�  մի ց հե տո և տա րած վ� մ մի նչև Նա խիջևանի գո գա-
վո ր�  թյ�  նը: Այդ եր կ�  գո գա վո ր�  թյ� ն նե րի մի ջև սահ ման է ծա ռա յ� մ «Գայ-

լի դր# ն քը» (դար պա ս, դռ նե ր): Արա րատ յան գո գա վո ր�  թյան հա տա կին` ծո վի 
մա կար դա կից  800-1100 մ բարձ ր�  թյան վրա, տա րած վ� մ է լայ նար ձակ Արա-

րատ յան դաշ տը:
 Բա ցատ րե՛ք` ին չ�  Արա րատ յան գո գա վո ր�  թյան  հա տա-

կա յին մա սը կոչ վ� մ է ոչ թե դաշ տա վայր, այլ դաշտ:

 Դաշ տի երկ րա բա նա կան հիմ քը ծածկ ված է երի տա սարդ լճա գե տա յին նստ-
վածք նե րով: Արաքսի առափն յա հատ վա ծ� մ տա րած վ� մ է դաշ տի ամե  նա ցած-
րա դիր, տա փա րակ հար թ�  թյ�  նը, որը Արաք սի վա րա ր� մն  ե րի ժա մա նակ եր-
բեմն  ողող վ� մ է գե տի ջրե րով և ծածկ վ� մ առատ տիղ մով: Այս տեղ պահ պան վել 
են Արաք սի հին հ�  նի մն ա ց� կ նե րը: Դաշ տի ամե  նա յ�  րաց ված մա սը մե ղ մա-
թեք հար թ�  թյ� ն է: Տեղ- տեղ աչ քի են ընկ ն� մ 100-120 մ հա րա բե րա կան բարձ-
ր�  թյան բլ� ր ները, որոն ցից նշա նա վոր է Խոր Վի րա պի բլ� րն իր ձե ռա կերտ 
վան քա յին հա մա լի րով:

 

Արայի լեռը
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Արա րատ յան դաշ տը դե պի հյ�  սիս ձ� լ վ� մ է Կարմ րաշ ե նի, Շա մի  րա մի , Եղ-

վար դի և Կո տայ քի լա վա յին սա րա վանդ նե րին: 

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ինչպիսի՞ ռելիեֆի ձևեր են տարածված հրաբխային լեռնավահանների և 
սարավանդների մարզ� մ: 

2. Ուրվագծային քարտեզի վրա նշե՛ք մարզի հրաբխային խոշոր 
լեռնավահաններն �  սարավանդները:

3. Ուշադիր զննե՛ք ՀՀ ֆիզիկական քարտեզը: Ինչո՞ւ ծալքաբեկորավոր 
շրջաններ� մ մակերև� յթն ավելի � ժեղ է մասնատված, քան 
հրաբխային� մ:

4. Ի՞նչ գործոններ են ազդել Արարատյան դաշտի մակերև� յթի ձևավորման 
վրա: 
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ԴԱՍ 12. ԿԼԻ ՄԱ ՅԻ ԸՆԴ ՀԱ Ն� Ր ԲՆ�  ԹԱ ԳԻ ՐԸ

Հիշ ե՛ք Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի կլի մա յի վրա ազ դող գոր ծոն նե-
րը:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան տա րած քը, լի նե լով Հայ կա կան լեռ նաշ խար-
հի մա սը, են թարկ վ� մ է կլի մա յա կան ն� յն գոր ծոն նե րի ազ դե ց�  թյա նը: Մեր 
երկիրը գտն վ� մ է մե ր ձարևադար ձա յին գո տ�  հյ�  սի սա յին լայ ն�  թյ� ն նե ր� մ: 
Այս տեղ ն� յն պես Արե գա կի ճա ռա գայթ ման ինտենսիվ�  թյ� նն ըստ բարձ ր� -
թյան աճ� մ է, և ամե  նա մե ծ ց�  ցա նիշ ներ գրանց վ� մ են Արա գա ծի գա գաթ նա-
մե րձ մա ս� մ: 

ՀՀ կլի մա յի կարևոր բն�  թագ րիչ նե րից է արևափայ լի տևող#  թյ#  նը, որն 
ար տա հայտ վ� մ է տվ յալ վայ ր# մ ամ բողջ տար վա ըն թաց ք# մ արևոտ ժա մե -

րի գ#  մա րով: Սևանի ափին (Մար տ�  նի) այն հա վա սար է 2780 ժա մի : Այստեղ 
տա րե կան ամ պա մած օրե րի թիվն  ըն դա մե  նը 18 օր է: Այլ շրջաններ� մ այդ օրե-
րի թի վը բազ մա պա տիկ ավե լին է: Հան րա պե տ�  թյան հյ�  սիսարևել յան շր ջա-
ն� մ այն ամե  նա մե ծն է Իջևան� մ և հաս ն� մ է 64 օր վա: 

ՀՀ-� մ ամե  նա ց� րտ ամս վա` հ� ն վա րի մի  ջին ջեր մաս տի ճա նը տա տան վ� մ 
է +1,2O և -12,8O-ի մի ջև: Օր վա առան ձին ժա մե  րին օդի ջեր մ�  թյ�  նը կա րող է 
ավե լի իջ նել: ՀՀ տա րած ք� մ օդի ամե  նա ցածր ջեր մաս տի ճա նը (-46O) գրանց վել 
է Ար փի լճի գո գա վո ր�  թյ�  ն� մ գտն վող Պա ղակն բնա կա վայ ր# մ, որ տեղ սա ռը 
օդը կ�  տակ վե լով առա ջաց ն� մ է պարզ կա եղա նակ ներ և դրա նով իսկ նպաս-
տ� մ երկ րա մե րձ օդի առա վել պա ղե լ� ն: 

Ամե  նա տաք ամի ս նե րի (հ�  լիս, օգոս տոս) մի  ջին ջեր մաստիճանը տա տան-
վ� մ է +9O-ից +26O-ի մի ջև, առա վե լա գ� յ նը (+42O) գրանց վել է Արա րատ յան 
դաշ տ� մ (Երասխ):

Տարվա ընթացք� մ ՀՀ տա րած ք� մ տի րա պե տ# մ է օդա յին զանգ ված նե րի 
արևմտ յան հոս քը:

 Հիշ ե՛ք մթ նո լոր տի շր ջա նա ռ�  թյ�  նը Հայ կա կան  լեռ նաշ խար-
հ� մ:

 Տար վա ց# րտ կե սին հան րա պե տ�  թյան տա րած ք են ներթափանց� մ 
բարեխառն, իսկ երբեմն  արկտիկական օդային զանգվածները: Ց� րտ օդա յին 
զանգ ված նե րը, հաղ թա հա րե լով Մեծ Կով կա սի լեռ նաշղ թան, մաս նա կի ո րեն փո-
խա կերպ վ� մ և մե ր հան րա պե տ�  թյ� ն են թա փան ց� մ որ պես ց� րտ օդա յին 
հո սանք ներ: Այդ ժա մա նա կա հատ վա ծ� մ կլի մա գո յաց նող գործոններից կարևոր 
դեր � նեն նաև լեռ նա յին ռե լի ե ֆը, տե ղան քի բարձր դիրքը և ներ քին գո գա վո-

ր#  թյ# ն նե րը: Այդ հան գա ման քը նպաս տ� մ է օդի ջեր մ�  թյան կտ ր� կ նվազ մա-
նը: Գոգավոր� թյ� ններ� մ ձմռանը հաճախ առաջան� մ է ջերմաստիճանային 
շրջադաս� թյ� ն (ինվերսիա): 

Բացատրե՛ք՝ ինչ է նշանակ� մ
ջերմաստիճանային շրջադաս� թյ� ն:

Տար վա տաք կե սին հան րա պե տ�  թյան տա րած ք� մ տի րա պե տ� մ է Իրա-

նա կան բարձ րա վան դա կից թա փան ցող արևադար ձա յին տաք և չոր օդը: 
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Դրա նով են պայ մա նա վոր վ� մ մե ր տա րած քի ամե  նաշ ոգ, երաշ տա յին եղա-
նակ նե րը: Արևմ� տ քից, ինչ պես նաև Սև �  Կաս պից ծո վե րի կող մի ց շարժ վող 
անձրևաբեր օդա յին զանգ ված նե րը հան դի պ� մ են եզ րա յին լեռ նաշղ թա նե րի 
ար տա քին հող մա հա յաց լան ջե րին, որ տեղ թափ վ� մ է տե ղ� մն  ե րի մե ծ մա սը: 
Հան րա պե տ�  թյան ներ քին շր ջա ններ� մ դրանք պա կաս խո նա վա բեր են:

Լեռ նա յին ռե լի ե ֆի պատ ճա ռով օդա յին հո սանք նե րը շե ղվ� մ են իրենց � ղ-
ղ�  թյ�  նից և շարժ վ� մ գե տա հո վիտ նե րի � ղ ղ�  թյամբ: Մասնավորապես, Կաս-
պից ծո վից եկող օդա յին զանգ ված նե րն Աղստևի հով տով անց ն� մ են Փամ բա կի 
գո գա վո ր�  թյ� ն` բե րե լով շատ խո նա վ�  թյ� ն:

ՀՀ կլիմայի բնորոշ առանձնահատկ� թյ� ններից է լեռ նե րի և հո վիտ նե րի 
ան հա վա սա րա չափ տա քաց ման պատ ճա ռով առաջացող օդա յին զանգ ված նե րի 
տե ղա կան շր ջա նա ռ#  թյ# նը: Հա տա կի փոքր թե ք�  թյ� ն �  նե ցող լայն և խորը, 
դե պի հար թա վայ րե րը բաց վող հո վիտ նե ր� մ առա ջա ն� մ են լեռ նա հով տա յին 

քա մի  ներ: 
 Խոր հով տի պա տե րի մի ջև գտն վող օդը ցե րե կը տա քա ն� մ է, իսկ գիշ ե-

րը պա ղ� մ ավե լի շատ, քան հարևան հար թա վայ րե ր� մ: Ջեր մաս տի ճան նե րի 
տար բե ր�  թյան հետևան քով ցե րեկը հով տի ներ ս� մ առա ջա ն� մ է օդի ավե լի 
ցածր, իսկ գիշ երը` ավե լի բարձր ճն շ� մ, քան հար թա վայ րե ր� մ: Օդի ճնշ ման 
այդ պի սի բաշխ ման հետևան քով ցե րե կը հար թա վայ րից օդի հո սանքն � ղղ վ� մ 
է դե պի հո վիտ, իսկ գիշ ե րը հով տի լան ջով հա կա ռակ � ղ ղ�  թյամբ ս�  ր� մ դե-
պի հար թա վայր և մե ղ մաց ն� մ ցած րա դիր մա սե րի տա պը: Լեռ նա հով տա յին 
քա մի  նե րը լավ են ար տա հայտ ված Արա րատ յան գո գա վո ր�  թյ�  ն� մ, Դե բե դի և 

Արագածի մե րձգագաթային և Մեղր!  օդերև! թաբանական կայանների 
կլիմագրամն եր
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Աղստևի հո վիտ նե ր� մ: 
Թեև Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյ�  նը գտն վ� մ է ն� յն լայ ն�  թյան վրա, ինչ 

Պի րե նե յան և Բալ կան յան թե րակղ զի նե րը, որ տեղ մե ղմ կլի մա յի շնոր հիվ աճ� մ 
են ցիտ ր�  սա յին բ� յ սեր, մե ր հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ դրանք բա ցա կա յ� մ են կլի-
մա յի ցա մա քայ ն�  թյան պատ ճա ռով:

Ին չո՞վ է բա ցատր վ� մ այդ ցա մա քայ ն�  թյ�  նը:

Ըստ բարձ ր#  թյան ՀՀ-# մ ավե լա ն# մ է տե ղ# մն  ե րի քա նա կը: Դա առա վե-
լա գ� յ նին է հաս ն� մ Արա գա ծի գա գաթ նա մե րձ մա ս� մ: Չնա յած ոչ մե ծ տա րած-
քին, բա վա կա նին մե ծ են տե ղ� մն  ե րի քա նա կի տա տա ն� մն  ե րը` 230 - 1100 մմ: 
Ամե  նաշ ատ տե ղ� մն  եր թափ վ� մ են եզ րա յին լեռ նե րի հող մա կողմ լան ջե րին, 
իսկ ամե  նա քիչը՝ ցած րա դիր մի ջ լեռ նա յին գո գա վո ր�  թյ� ն նե ր� մ, հատ կա պես 
Արա րատ յան դաշ տ� մ (230-300 մմ): Մի ջին բարձ ր�  թյան լեռ նա յին գո տ� մ տե-
ղ� մն  ե րի քա նա կը հաս ն� մ է 600-700 մմ:

Քար տե զի վրա ցո՛ւյց տվեք ամե  նաշ ատ և ամե  նա քիչ 
տե ղ� մն  եր ստա ցող տա րածք նե րը:

Տար վա ըն թաց ք� մ տե ղ� մն  ե րը բաշխ վ� մ են ան հա վա սա րա չափ: Առա վե-

լա գ# յ նը թափ վ# մ է մա յիս- հ#  նի սին, նվա զա գ# յ նը` ձմ ռա նը: Գար նան վեր-
ջին և ամ ռան սկզ բին տե ղ� մն  ե րը կր� մ են տե ղա տա րափ բն� յթ` պատ ճառ 
դառ նա լով հե ղեղ նե րի և սե լավն  ե րի առա ջաց ման, որոնք մե ծ վն աս են հասց ն� մ 
գյ�  ղատն տե սա կան հո ղա հան դակ նե րին, շի ն�  թյ� ն նե րին և ճա նա պարհ նե րին:

 Ձմ ռա նը հան րա պե տ�  թյան տա րած ք� մ տե ղ� մն  ե րը թափ վ� մ են հիմն  ա-
կա ն� մ ձյան տես քով: Սա կայն ցած րա դիր գո տ� մ` Մեղ րի � մ, Դե բե դի ստո րին 
ավա զա ն� մ, մա սամբ` Արա րատ յան դաշ տ� մ, կա յ� ն ձյ�  նա ծած կ� յթ չի գո յա-
ն� մ: Դա պայ մա նա վոր ված է այդ տա րածք նե րի ոչ մի  այն օդի հա մե  մա տա բար 
բարձր ջեր մ�  թյամբ, այլև տե ղ� մն  ե րի սա կա վ�  թյամբ: 

Բարձ րա դիր գո տ� մ ձյ� նա ծած կ� յ թը պահ պան վ� մ է մի նչև ամռան կե սե րը, 
իսկ բարձր լեռ նե ր� մ (Արա գած, Կա պ� տ ջ� ղ) ձնաբ ծե րը պահպանվ� մ են ողջ 
տա րին:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Որո՞նք են ՀՀ կլիմագոյացնող գործոնները:
2. Նշե՛ք մե ր տարածք� մ ջերմ� թյան և խոնավ� թյան տեղաբաշխման 

հիմն ական օրինաչափ� թյ� նները: 
3. Ինչո՞ւ բարձրլեռնային գոգավոր� թյ� ններ� մ են գրանցվ� մ ամե նացածր 

ջերմաստիճանները: Ինչպե՞ս է առաջան� մ ջերմաստիճանային 
շրջադաս� թյ� նը:

4. Ինչո՞ւ են ՀՀ ներքին գոգավոր� թյ� ններն ավելի քիչ տեղ� մն եր ստան� մ, 
քան եզրային լեռնաշղթաները:

5. Ե՞րբ և ինչպե՞ս են ձևավորվ� մ լեռնահովտային քամի ները:
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ԴԱՍ 13. ՏԱՐ ՎԱ ԿԼԻ ՄԱ ՅԱ ԿԱՆ ԵՂԱ ՆԱԿ ՆԵ ՐԸ: 

ԿԼԻ ՄԱ ՅԻ ՎԵ ՐԸՆ ԹԱՑ ԳՈ ՏԻ Ա ԿԱ Ն�   �  ՆԸ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ ն� յն պես կլի ման բն�  թագ րող հիմն  ա-

կան ց#  ցա նիշ նե րը` ջեր մ#  թյ# նն #  խո նա վ#  թյ#  նը, կտ ր� կ փո փոխ վ� մ 
են տար վա ըն թաց ք� մ և տե ղից տեղ: Տար վա ըն թաց ք� մ փո փո խ�  թյ� ն նե րը 
դրսևոր վ� մ են ըստ ցայ տ� ն ար տա հայտ ված տար վա կլի մա յա կան եղա նակ-

նե րի` սե զոն նե րի (ձմե ռ, գա ր� ն, ամառ, աշ � ն):

 Երկ րագն դի ո՞ր աշ խար հագ րա կան  լայ ն�  թյ� ն նե ր� մ են 
տար վա բո լոր  չորս սե զոն նե րը լավ ար տա հայտ ված և ին չո՞ւ:

 Քանի որ ՀՀ-ը լեռ նա յին երկիր է, կախված տե ղան քի բա ցար ձակ բարձ ր� -
թյ� նից տար վա կլի մա յա կան սե զոն նե րի տևող�  թյ�  նը տար բեր է: Բարձ րա-
լեռ նա յին գո տ� մ` 2500 մ-ից բարձր տե ղա մա սե ր� մ, խիստ ձյ�  նա ռատ ձմե  ռը 
տև� մ է 7-8 ամի ս` հոկ տեմ բե րից մա յիս: Մի ջին բարձ ր�  թյան լեռ նա յին գո տ� մ 
(1500-2500մ բարձր� թյ� ններ) ձմ ռան տևող�  թյ�  նը երկ�  ամ սով կարճ է. սկս-
վ� մ է մե կ ամի ս � շ և ավարտ վ� մ է մե կ ամի ս շ� տ: 

Ցած րա դիր գո տ� մ (մի նչև 1300-1500 մ բարձր� թյ� ններ) ձմե ռն ավե լի կար-
ճատև է. հիմն ական� մ սկս վ� մ է դեկ տեմ բե րի կե սե րին և ավարտ վ� մ է փետր-
վա րի վեր ջին: 

Հան րա պե տ�  թյան ծայր հա րա վի և ծայր հյ�  սի սի որոշ վայ րե ր� մ (Մեղ րի, 
Նո յեմ բեր յան, Իջևան) հաս տա տ� ն ձյ�  նա ծած կ� յթ գո յա ն� մ է ոչ ամե ն տա րի, 
իսկ հ� ն վա րի մի  ջին ջեր մաս տի ճա նը չի իջ ն� մ -1-5O-ից: 

Գա ր#  նը, կախ ված տե ղան քի բարձ ր�  թյ�  նից, կա րող է տևել 1,5-3 ամի ս: 
Այս սե զո նի հա մար բնո րոշ են մե ղմ �  խո նավ, խիստ փո փո խա կան եղա նակ նե-
րը. հա ճա խա կի են արկ տի կա կան սա ռը օդի ներ խ�  ժ� մն  ե րը և դրա հետ կապ-
ված գար նա նա յին ցր տա հա ր�  թյ� ն նե րը, որոնք մե ծ վն աս են հասց ն� մ բ�  սա-
բ�  ծ�  թյա նը:

Ամա ռը ցած րա դիր գո տ� մ տև� մ է մա յի սի երկրորդ կեսից մի նչև հոկ տեմ-
բե րի սկիզ բը` օդի +24O-+26O մի  ջին ջեր մ�  թյամբ: Այս սե զո նին գե րիշ խ� մ են 
արևադար ձա յին չոր օդա յին զանգ ված նե րը, հա ճա խա կի են դառ ն� մ խոր շակ-

նե րը և երաշտ նե րը: Միջ լեռ նա յին գո գա վո ր�  թյ� ն նե ր� մ աշ խ�  ժա ն� մ են լեռ-
նա հով տա յին քա մի  նե րը և մթ նո լոր տի վե րըն թաց հո սանք նե րը: Հա ճա խա կի են 
ամպ րոպ նե րն �  կարկ տա հա ր�  թյ�  նը: 

 Բարձ րա լեռ նա յին գո տ� մ ամա ռը կար ճատև է �  զով: Հ�  լի սին օդի մի  ջին 
ջեր մաս տի ճա նը +15O-ից բարձր չի լի ն� մ: 

Աշ #  նը հան րա պե տ�  թյան ցած րա դիր, մա սամբ նաև մի  ջինլեռ նա յին գո տ� մ 
ամե  նա հա ճե լի սե զոնն է: Բնո րոշ են արևոտ, չա փա վոր տաք, ան հողմ եղա նակ-
նե րը: Լին� մ են նաև ցր տա հա ր�  թյ� ն ներ, որոնք կրճատ� մ են գյ�  ղատն տե-
սա կան աշ խա տանք նե րի տևող�  թյ�  նը:

Լինելով տիպիկ լեռնային և տարածքով համե մատաբար փոքր երկիր՝ ՀՀ-� մ 
կլիմայի փոփոխ� թյ� նը տեղի է � նեն� մ ոչ թե ըստ հասարակածից � նեցած 
հեռավոր� թյան, այլ ըստ ծովի մակերև� յթից � նեցած բարձր� թյան: ՀՀ-� մ 
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առանձնացվ� մ են կլիմայի վերընթաց 8 գոտիներ.
1 - չոր մե ր ձարևադար ձա յին 

2 - չոր, խիստ ցա մա քա յին

3 - չոր ցա մա քա յին

4 - չա փա վոր ցա մա քա յին

5 - չա փա վոր շոգ

6 - բա րե խառն լեռ նա յին

7 - ց# րտ լեռ նա յին

8 - ձյ#  նա մե րձ (խիստ ց# րտ) լեռ նա յին:

 Չոր մե ր ձարևադար ձա յին և չա փա վոր շոգ կլի մա ները (1-ին և 5-րդ) բնո րոշ 
են հան րա պե տ�  թյան հյ�  սի սարևել յան և հա րա վարևել յան շր ջան նե րին: Չոր 

մե ր ձարևադար ձա յին կլի մա ն (1) ձևավորվ� մ է մի նչև 700-1000 մ բարձ ր� -

ՀՀ ԿԼԻՄԱՅԻ ՎԵՐԸՆԹԱՑ ԳՈՏԻՆԵՐԸ
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թյ� ն նե ր� մ: Ձմե  ռը կար ճատև է, մե ղմ: Օդի մի  ջին հ� ն վար յան ջեր մաս տի ճա նը 
տա տան վ� մ է 0O-ի շ� րջ, տե ղ� մն  ե րը` մոտ 350 մմ: Կա յ� ն ձյ�  նա ծած կ� յթ 
առա ջա ն� մ է մի  այն առան ձին ցր տաշ � նչ տա րի նե րին: Չա փա վոր շոգ կլի մա յի 
տիպը, ըստ է�  թյան, չոր մե ր ձարևադար ձա յի նի տար բե րակն է և տա րած վ� մ է 
մի նչև 1300 մ բարձ ր�  թյ� ն նե րը:

Չոր, խիստ ցա մա քա յին կլի ման ձևավոր վ� մ է Արա րատ յան դաշ տի մի նչև 
1000 մ բարձ ր�  թյ� ն նե ր� մ: Ձմե  ռը ց� րտ է, հ� ն վար յան մի  ջին ջեր մաստիճանը` 
-3O-4O է: Ամա ռը տևական է, շոգ և չո րա յին: Արա րատ յան դաշ տի մե ծ մա ս� մ, 
հան րա պե տ�  թյան հյ�  սի սարևել յան և հա րա վարևել յան ցած րա դիր շր ջան նե-
ր� մ 170-190 օր օդի ջեր մաս տի ճա նը 10O-ից չի իջ ն� մ, ին չը լավ պայ ման ներ է 
ստեղ ծ� մ խա ղո ղի, դեղ ձե ն� , թզե ն�  և ն� յ նիսկ բամ բա կե ն�  և բրն ձի մշա կ� -
թյան հա մար: 

Չոր ցա մա քա յին կլի ման բնո րոշ է Արա րատ յան գո գա վո ր�  թյան և Վա յոց 
ձո րի մի նչև 1600-1800 մ բարձ ր�  թյ� ն նե րին: Սա մի  ակ գո տին է, որ տեղ կլի մա-
յա կան եղա նակ նե րը հա մընկ ն� մ են օրա ց�  ցա յին եղա նակ նե րի հետ: Այս տեղ 
լավ են աճ� մ ցորենը, պտ ղա տ�  ծա ռե րը, կար տո ֆի լը և ծխա խո տը: 

Կլի մա յի հա ջորդ երեք տի պե րն իրենց բն� յ թով լեռ նա յին են:
Բա րե խառն լեռ նա յին կլի ման ձևավոր վ� մ է մի նչև 2400 մ բարձ ր�  թյան 

լեռ նա լան ջե րին և սա րա վանդ նե ր� մ: Ձմե  ռը տևական է, ց� րտ, հաս տա տ� ն 
ձյ�  նա ծած կ� յ թով, իսկ ամա ռը` տաք, հա մե  մա տա բար խո նավ: Այս կլիմայի 
պայմաններ� մ մշա կ� մ են հա ցա հա տիկային մշակաբ� յսեր, կե րա բ� յ սեր, 
կար տո ֆիլ: Բա րե խառն լեռ նա յին կլի մայից վեր երկ րա գոր ծ�  թյ�  նը և մշ տա կան 
բնակ չ�  թյ�  նը բա ցա կա յ� մ են:

Ց# րտ լեռ նա յին կլի ման ձևավոր վ� մ է մի նչև 3500 մ բարձ ր�  թյ� ն նե ր� մ, 
� ր տա րած վ� մ են մե ր ձալպ յան և ալպ յան լանդ շաֆտ նե րը: Ձմե  ռը ձյ�  նա ռատ 
է: 

Ձյ#  նա մե րձ (խիստ ց# րտ) լեռ նա յին կլի ման ձևավոր վ� մ է 3500 մ-ից 
բարձր գագաթամե րձ շրջաններ� մ: Մա կերև� յ թի ստ վե րոտ մա սե ր� մ ամբողջ 
տա րին պահ պան վ� մ են ձնաբ ծեր: Գա ր� նն �  աշ �  նը կար ճատև են, ց� րտ: 
Ամառ չի լի ն� մ: Այս տեղ թափ վ� մ են ամե  նաշ ատ տե ղ� մն  ե րը (1000-1100 մմ):

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Թվարկե՛ք և քարտեզի վրա ցո՛ւյց տվեք ՀՀ կլիմայի վերընթաց գոտիները:
2. Բն� թագրե՛ք ՀՀ տարածքի տարվա եղանակները, տարվա եղանակների 

հերթափոխն ըստ բարձր� թյան: 
3. Բն� թագրե՛ք ձեր բնակավայրի տարվա եղանակները և դրանց 

տևող� թյ� նը: Որոշե՛ք կլիմայի տիպը: 
4. Համե մատե՛ք ձեր բնակավայրի կլիմայական եղանակներն օրաց� ցային 

եղանակների հետ: Նշե՛ք դրանց տարբեր� թյ� նները:
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ԴԱՍ 14. ՋՐԱԳ Ր�   �  ՆԸ: ԳԵ ՏԵ ՐԸ

Յ� րաքանչյ� ր երկրի բնական համալիրի կարևոր բա ղադ րի չ է ջրագ րա կան 
ցանցը, որն իր մե ջ ներառ� մ է գե տե րի, լճե րի, ջրամ բար նե րի ամ բող ջ�  թյ�  նը: 
Ջրագ րա կան ցան ցի խտ#  թյ#  նը կախ ված է տարածքի կլի մա յա կան պայ-

ման նե րից, տե ղան քի ռե լի ե ֆից և երկ րա բա նա կան կա ռ# ց ված քից: Այն պայ-
մա նա վո ր� մ է տվ յալ տա րած քի ջրա յին ռե ս# րս նե րի քա նա կը և ջրա յին հաշ-

վեկ շի ռը: Ջրային ռես� րսների մաս են կազմ� մ նաև ստորերկրյա ջրերը: 
ՀՀ տարածք� մ ջրագրական ցանցն � նի անհավասարաչափ տեղաբաշխ# մ: 

Գե տա յին ցան ցն առա վել զար գա ցած է Կ�  րի ավա զա ն� մ և Սյ� նիք� մ` ծալ-
քա բե կո րա վոր լեռ նե րի շր ջա ն� մ, հա մե  մա տա բար խո նավ կլի մա յա կան պայ-
ման նե ր� մ, մի նչ դեռ Արաք սի ավա զա նի մե ծ մա սը հրաբ խա յին ապար նե րի 
ճեղ քոտ վա ծ�  թյան, մթ նո լոր տա յին տե ղ� մն  ե րի պա կա սի, �  ժեղ գո լոր շի-
աց ման պատ ճա ռով �  նի հա մե  մա տա բար թ� յլ զար գա ցած գե տա յին ցանց: 
Սյ� նիք� մ և ՀՀ-ի հյ� սիս-արևելք� մ գետային ցանցի խտ� թյ� նը հասն� մ է 
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1,5-2 կմ/կմ2, հրաբխային սարավանդներ� մ՝ 0,5-0,6 կմ/կմ2, իսկ Արարատյան 
դաշտ� մ՝ ընդամե նը 0,2 կմ/կմ2: 

Որևէ տա րած քի ջրա յին հաշ վեկ շի ռը մ# տք գոր ծող և հե ռա ցող (գո լոր շի-

ա ցող, ար տա հո սող) ջրի քա նա կի տար բե ր#  թյ# նն է:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան ջրա յին հաշ վեկշ ռ� մ մ# տ քի տա րե կան 

քա նա կը 18.5 մլրդ մ3 է, որի կե սից ավե լին գո լոր շի ա ն� մ է: Մն� մ է 7.1 մլրդ մ3, 
որի մի  մա սը վե րած վ� մ է վերգետնյա հոս քի` գե տակ նե րի, գե տե րի և կ�  տակ-
վ� մ է լճե ր� մ: Մ� տք գոր ծող ջրե րի ավե լի փոքր մա սը ներծծ վ� մ է հո ղի մե ջ և 
առա ջաց ն� մ ստո ր երկր յա հոսք:

Մեր երկ րի ջրա յին պաշ ար նե րը 8.5 մլրդ մ3 են: Դրանց մե ծ մա սը ձևավոր վ� մ 
է հան րա պե տ�  թյան սահ ման նե ր� մ թափ վող մթ նո լոր տա յին տե ղ� մն  ե րի հաշ-
վին և մի  այն 1.4 մլրդ մ3-ի չա փով լրաց վ� մ են հարևան տա րածք նե րից` սահ մա-
նա յին Արաքս գե տի պաշ ար նե րի հաշ վին:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տ#  թյան գե տե րը պատ կա ն# մ են Կ#  րի և Արաք-

սի ավա զան նե րին: Արաք սի ավա զանն ընդգր կ� մ է հան րա պե տ�  թյան տա-
րած քի 76%-ը, իսկ Կ�  րի ավա զա նը` 24%-ը: Ջր բա ժան գիծն անց ն� մ է Ջա վախ-
քի, Փամ բա կի, Արե գ�  ն�  և Սևանի լեռ նե րի կա տար նե րով, որը, ինչ պես գի տեք, 
մի  ա ժա մա նակ կլի մա յա կան սահ ման է հան րա պե տ�  թյան հա մե  մա տա բար խո-
նավ` հյ�  սի սա յին, և ավե լի չոր` հա րա վա յին մա սե րի մի ջև:

ՀՀ գե տե րը սն վ� մ են հիմն  ա կա ն� մ ձն հալ քի, անձրևային և ստո րերկր յա 
ջրե րով: Սն�  մի ց կախ ված գե տերն �  նեն հոս քի ան կա յ# ն ռե ժիմ, այ սինքն` ջրի 
մա կար դա կի մե ծ տա տա ն� մն  եր: Գե տե րը հոր դա ն� մ են առա վե լա պես գար նա-
նը: Հոր դա ց� մն  ավե լի թ� յլ է աշ նա նը, իսկ ամ ռանն �  ձմ ռա նը գե տե րը խիստ 
ծան ծա ղ� մ են: Ձմե  ռա յին ոչ շատ ցածր ջեր մաս տի ճան նե րի և սրըն թաց հոս քի 
պատ ճա ռով գե տե րը չեն սառ ցա կա լ� մ: 

ՀՀ գե տե րը լեռ նա յին են, սկիզբ են առ ն� մ բարձր կամ մի  ջին բարձ ր�  թյան 
լեռ նե րից, �  նեն հ�  նի զգա լի թե ք�  թյ� ն, հետևապես և հոս քի մե ծ արա գ�  թյ� ն: 
Դրանք հո ս� մ են նեղ �  խոր կիր ճե րով` առա ջաց նե լով սա հանք ներ �  ջր վեժ-
ներ: Հայտ նի են Ջեր մ#  կի (Ար փա գե տի ավա զա ն# մ), Շա քի ի (Որո տա նի 

վտա կի վրա) և Թռչ կա նի (Փամ բա կի վտակ Չիչ կա նի վրա) ջր վեժ նե րը:
Մեծ թե ք�  թյ� ն նե րի պատ ճա ռով գե տե րը կա տա ր� մ են հս կա յա կան էրո զի ոն 

աշ խա տանք. քայքայ� մ և տեղափոխ� մ են մի լիոնավոր տոննա ապարանյ� թ:
Հան րա պե տ�  թյան գե տե րը նա վար կե լի չեն, սա կայն հա ր# ստ են ջրա է-
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ներ գե տիկ պաշ ար նե րով: 
Գե տաջ րե րի մե ծ մասն �  նի 

թ� յլ կամ մի  ջին հան քայ նա ց� մ, 
այ սինքն` դրա ն� մ քիչ են լ� ծ ված 
հան քա յին աղե րը: Ամե  նա քիչ 
հան քայ նա ց� մ �  նեն հրաբ խա-
յին մար զի ջրե րը, որոնք խմե  լ�  
հա մար լա վա գ� յն ջրերն են:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� -
թյան տա րած ք� մ կա 10 կմ -ից 
ավե լի եր կա ր�  թյ� ն �  նե ցող 
շ� րջ 380 գե տ, որոն ցից ամե  նա-
եր կարն �  ջրա ռա տը սահ մա նա-
յին Արաքս գետն է: Հան րա պե-
տ�  թյան սահ ման նե ր� մ Արաք սի 
հա մե  մա տա բար խոշ որ վտակ նե-

րից են Ախ# ր յա նը, Մե ծա մո րը, Հրազ դա նը, Ազա տը, Ար փան և Որո տա նը:
Ախ# ր յա նը (եր կա ր�  թյ�  նը` 186 կմ) սկիզբ է առ ն� մ Ար փի լճից, որի հոս քը 

վե րին հո սան ք� մ կար գա վո ր� մ է ջրամ բա րի վե րած ված Ար փի լի ճը, իսկ մի  ջին 
հո սան ք� մ` հայ- թ� ր քա կան սահ մա նին կա ռ� ց ված Ախ� ր յա նի ջրամ բա րը (525 
մլն մ3 ջրի ծա վա լով): Այս ջրամ բար նե ր� մ ամ բար ված ջ րե րն ամ ռա նն օգ տա-
գործ վ� մ են ոռոգ ման նպա տա կով: Ախ� ր յա նի վտակ նե րից են Գյ� մ րի գե տը, 
Կար կա չա նը, իսկ Թ� ր քի ա յի տա րած քից` Կար սա գե տը:

Մե ծա մո րը (Սևջ�  ր) կարճ գետն է, ամ բող ջո վին հո ս� մ է հար թա վայ րով և 
սն վ� մ Այղր (Մե ծա մոր) լճից: Վերջինիս մա կար դա կը Արա գա ծի հրաբ խա յին լա-
վա նե րի տա կից բխող աղբ յ� ր նե րի շնոր հիվ կա յ� ն է, որն ապահով� մ է Մե ծա-
մո րի կայ� ն հոսքը տարվա ընթացք� մ: 

Քա սա ղը Մե ծա մո րի ձա խա կողմ յան խոշ որ վտակն է, սկիզբ է առ ն� մ Արա-
գածի և Փամ բակի լան ջե րից: Նրա վրա կա ռ� ց ված է Ապա րա նի ջրամ բա րը, 
որի ջրերն օգ տա գործ վ� մ են ոռոգ-
ման նպա տա կով:

Հրազ դա նը (եր կա ր�  թյ�  նը` 141 
կմ) սկիզբ է առ ն� մ Սևանա լճից: 
Լճից բաց թողն վող ջրի քա նա-
կը կար գա վոր վ� մ է: Գետի ջրերը 
օգտագործվ� մ են էներգետիկ 
նպատակով, կառ� ցվել է ջրէկ-ների 
կասկադ: Հրազ դա նի վրա կա ռ� ց-
ված են նաև ջրամ բար ներ, որոն ցից 
առա վել խոշ որ են Երևան յան լի ճը 
և Հրազ դա նի ջրամ բա րը` Հրազ-
դան քա ղա ք� մ: Գե տից սն վ� մ են 
մի  շարք ջրանցք ներ, որոնց մի  ջո ցով 

Արփայի կիրճը

Շաքիի գեղատեսիլ ջրվեժը
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ոռոգ վ� մ են Արա րատ յան դաշ տի հո ղե րը: Հրազ դա նի վտակ նե րից Գե տա ռը 
հայտ նի է իր կոր ծա նա րար սե լավն  ե րով: 1946 թ. մա յի սին նա մե ծ ավե րա ծ� -
թյ� ն ներ է պատ ճա ռել Երևանին: 

Ար փան (երկար� թյ� նը՝ 133 կմ) հո ս� մ է նեղ կիր ճով, տեղ- տեղ ընդ մի ջ վ� մ 
է գո գա վո ր�  թյ� ն նե րով և հա տե լով ՀՀ պե տա կան սահ մա նը` Արաք սի մե ջ է 
թափ վ� մ Նա խիջևանի Հան րա պե տ�  թյան տա րած ք� մ: Ար փա յի վե րին հո սան-
ք� մ կա ռ� ց վել է Կե չ�  տի ջրամ բա րը, որ տե ղից սկս վ� մ է Որո տան –Ար փա–

Սևան ջրա տար թ#  նե լի Ար փա–Սևան հատ վա ծը: Ար փա յի վե րին հո սան քի 
գե ղա տե սիլ հով տ� մ են գտն վ� մ Ջեր մ�  կի առող ջա րա նը և հա մա ն� ն ջր վե ժը:

 Որո տա նը (երկար� թյ� նը՝ 178 կմ) Զան գե զ�  րի ամե  նա մե ծ գետն է, հով-
տի խո ր�  թյ�  նը տեղ- տեղ հաս ն� մ է մի  քա նի հար յ� ր մե տ րի: Տաթևի վան քի 
մե ր ձա կա կիր ճ� մ գետն անց ն� մ է հան քա յին աղե րի նստ վածք նե րից գո յա ցած 
բնա կան` «Սա տա նի կամր ջի» տա կով: Շաքի վտակի վրա է գտնվ� մ գեղատեսիլ 
Շաքիի ջրվեժը:

Որո տա նի վրա կառ� ց վել է ջրէկ- նե րի կաս կադ` կից ջրամ բար նե րով:
Արաքսի ավազանի հայտ նի գե տե րից են նաև Ազատը, Վեդին, Ող ջին և 

Մեղ րի գե տը:
Կ#  րի ավա զա նի ամե  նա խոշ որ գե տը Դե բեդն է (եր կա ր�  թյ�  նը` 178 կմ), 

որը կազ մա վոր վ� մ է Փամ բակ և Ձո րա գետ գե տե րի մի  ա խառ ն�  մի ց: Ջրա-
ռա տ�  թյամբ հան րա պե տ�  թյան 
երկ րորդ գետն է: Գետի ջրերը 
օգտագործ� մ են էներգետիկ, 
ոռոգման և ջրամատակարարման 
նպատակներով:

Աղստևը (երկար� թյ� նը՝ 
128 կմ) սկիզբ է առ ն� մ Փամ բա-
կի լեռ նաշղ թա յից, սն�  մը հիմն  ա-
կա ն� մ ձն հալ քա անձրևային է: 
Վտակ նե րից հայտ նի են Գե տի կը 

և Ոս կե պա րը:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ինչպիսի՞ն է Հայաստանի Հանրապետ� թյան ջրային հաշվեկշիռը:
2. Որո՞նք են ՀՀ գետերի հիմն ական հատկանիշները:
3. Ի՞նչ տարբեր� թյ� ններ կան Արաքսի և Կ� րի համակարգերին պատկանող 

գետերի սնման պայմանների �  դրանց հոսքի ռեժիմն երի մի ջև:
4. Ուրվագծային քարտեզի վրա նշե՛ք խոշոր գետերն �  նշանավոր 

ջրամբարները:
5. Որոշե՛ք Ախ� րյան գետի անկ� մն  �  թեք� թյ� նը (գետաբերանի 

բացարձակ բարձր� թյ� նը 950 մ է):

Սատանի կամրջի տակ
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ԴԱՍ 15. ՋՐԱԳ Ր�   �  ՆԸ: ԼՃԵ ՐԸ: ՍԵ ՎԱ ՆԱ ԼԻՃ

 Ջրագ րա կան ցան ցի կարևոր բա ղադ րիչ ներ են լճե րը: Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տ�  թյան բո լոր լճե րը քաղց րա համ են, իսկ ծագ մամբ` բազ մա զան: Այս տեղ 
կան տեկ տո նահ րաբ խա յին, տեկ տո նա կան, հրաբ խա յին, խառ նա րա նա յին, 

սառ ցա դաշ տա յին և այլ ծագ ման լճեր: 
 Խոշ որ լճե րի շար քին է դաս վ� մ Սևանա լի ճը: Այն �  նի տեկ տո նահ րաբ խա-

յին ծա գ# մ: Հն� մ հա յե րը Սևանա լի ճը կո չել են տար բեր ան� ն նե րով` Գե ղա մա 
ծով, Գե ղար ք� ն յաց ծով և այլն: 

 Լի ճը սն վ� մ է իր մե ջ թափ վող 28 փոքր գե տե րից (հա մե  մա տա բար խոշ որ 
են Գա վա ռա գե տը, Ար գի ճին, Ձկ նա գե տը, Մաս րի կը և Ծակքարը) և մա կե րե սին 
թափ վող մթ նո լոր տա յին տե ղ� մն  ե րից: Լճից սկիզբ է առն� մ Հրազ դան գե տը: 

Բնա կան վի ճա կ� մ Սևանի մա կար դա կը կա յ� ն է եղել: 1940-1960-ա կան 
թվա կան նե րին մարդն իր մի  ջամ տ�  թյամբ խախ տեց Սևանա լճի բնա կան վի ճա-
կը. կա ռ�  ցվեց Սևան–Հ րազ դան ոռոգ չա է ներ գե տիկ հա մա լի րը, և մե  ծաց վեց 

Հրազ դան գե տով կա տար վող ար տա հոս քը: Լճի մա կար դա կը սկ սեց իջ նել, 
իսկ ջրա յին հա յե լ�  մա կե րե սը` կր ճատ վել:

 Բնա կան վի ճա կ� մ Սևանա լճի հա յե լ�  բա ցար ձակ բարձ ր�  թյ�  նը հա վա սար 
էր 1916 մ: Այն զբաղեցն� մ էր 1416 կմ2 մակերես և ամբար� մ էր 58 կմ3 ջրային 
պաշար: Այն իջել էր շ� րջ 19-20 մ-ով և կազմ� մ էր մոտ 1897 մ: Մակարդակի 
իջեց� մի ց հետո, 1986թ. տվյալներով, լճի մակերեսը կազմ� մ էր 1250 կմ2, իսկ 
առավելագ� յն խոր� թյ� նը՝ մոտ 80 մ: Վերջին տարիներին ջրի մակարդակի 
բարձրաց� մի ց հետո լճի ջրային հայել�  մակերեսը դարձել է 1275 կմ2: 

 Քար տե զի վրա պար զո րոշ երև� մ է, որ լի ճը բաղ կա ցած է եր կ�  ան հա վա-
սար մա սե րից` Մեծ և Փոքր Սևանից: Դրանք իրար մի  աց նող մոտ 5 կմ լայ ն� -
թյան նե ղ�  ցը գո յա ցել է Ար տա նիշ և Նո րա տ# ս թե րակղ զի նե րի մի ջև: 

 Սևանա լճի բնա կան ռե ժի մը փո խե լ�  մի  ջո ցով այն երկ րի տն տե սա կան զար-
գաց ման շա հե րին ծա ռա յեց նե լ�  գա ղա փա րը ծա գել է դեռևս 19-րդ դա րի վեր-
ջին: Սա կայն այն կյան քի կո չե լ�  իրա կան հնա րա վո ր�  թյ� ն ներ ստեղծ վե ցին 
մի  այն 1930-ա կան թվա կան նե րին: Մշակ վեց լճի օգ տա գործ ման հա մա լիր ծրա-
գիր, այն� հետև՝ «Սևան–Հ րազ դան» ոռոգ չա է ներ գե տիկ հա մա լի րի կա ռ� ց ման 
նա խա գիծ: Ծրա գի րը և նա խա գի ծը հիմն  վ� մ էին լճի հա տ� կ աշ խար հագ րա-
կան հե տա զո տ�  թյ� ն նե րի շնոր հիվ ճշտ ված հետևյալ տվ յալ նե րի վրա.

Լճի հա յե լ#  բա ցար ձակ բարձ ր#  թյ#  նը – 1916 մ

 հա րա բե րա կան բարձ ր#  թյ#  նը` 

Արա րատ յան դաշ տի նկատ մամբ – մի  ջի նը 1100 մ, 

Շի րա կի դաշ տի նկատ մամբ – մի  ջի նը 300-400 մ,

լճի մա կե րե սը – 1416 կմ2,

լճի առա վե լա գ# յն խո ր#  թյ#  նը – 98.9 մ:

 Հաշ վարկ վել էր նաև լճի ջրա յին հաշ վեկ շի ռը` ջրի մ# տ քը և ել քը: Ճշտ վել 
էր, որ տա րե կան լիճ մ� տք գոր ծող 1.322 մլն մ3 ջրից Հրազ դան գե տով ար-
տա հո ս� մ է ըն դա մե  նը 50 մլն մ3, այ սինքն` ամ բողջ մ� տ քի 5%-ից էլ պա կա սը: 
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Դրա նից քիչ ավե լի (60 մլն մ3) հե ռա ն� մ էր ստոր գետն յա հոս քի ձևով, իսկ հիմ-
նա կան մա սը` 92% (1.212 մ3), գո լոր շի ա ն� մ էր լճի հա յե լա յին մա կե րե սից:

 Խն դիրն այն էր, որ թ# յլ չտր վեր այդ պի սի գո լոր շի ա ց# մ, և լճ# մ կ# -

տակ վող ջ# րն ի սպաս դր վեր հան րա պե տ#  թյան տն տե սա կան զար գաց ման 

շա հե րին:

 Խնդ րի առա ջին մա սը լ� ծ վ� մ էր Հրազ դան գե տով ար տա հոս քի մե  ծաց-
ման և դրա շնոր հիվ լճի մա կար դա կի իջեց ման �  հա յե լա յին (գո լոր շի աց ման) 
մա կե րե սի կր ճատ ման մի  ջո ցով: Խնդ րի երկ րորդ մա սը լ� ծվ� մ էր Հրազ դա նի 
վրա ջրա է լեկտ րա կա յան նե րի և գե տից սկիզբ առ նող ջրանցք նե րի կա ռ� ց ման 
մի  ջո ցով:

 Ըստ է� թյան, Սևանի հա մա լիր օգ տա գործ ման ծրագիրը խոս տա ն� մ էր 
ապա հո վել հան րա պե տ#  թյան տն տե սա կան զար գաց ման եր կ#  ար մա տա-

կան հար ցե րի` էներ գե տիկ կա յ# ն բա զա յի ստեղծ ման և ոռո գե լի հո ղե րի ըն-

դար ձակ ման լ#  ծ#  մը:
 Նա խա տես վ� մ էր ծրագիրն իրա կա նաց նել հնա րա վոր կարճ ժա մա նա կ� մ` 

10-13 տա ր� մ: Սա կայն Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մը խախ տեց նա-
խա տես ված ժամ կետ նե րը և ծրագրի վեր ջին կա ռ� յ ցի` Երևանի ջրէկ -ի շի նա-
րա ր�  թյ�  նը ավարտ վեց մի  այն 1962 թ., այ սինքն` 15 տա րի � շ ա ց�  մով: Այդ ըն-
թաց ք� մ տն տե սա կան իրադ ր�  թյ�  նը ՀՀ-� մ էա կան փո փո խ�  թյ� ն ներ կրեց: 
Կա ռ� ց վե ցին դե պի Հա յաս տան եկող բարձ րա վոլտ էլեկտ րա հա ղորդ ման գծեր 

Կապ! տաչյա Սևանը Նորատ! ս թերակղզ!  տեսարանով
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�  գա զա մ� ղ ներ: Արա րատ յան դաշ տ� մ հայտնաբերվեցին ստոր գետն յա ջրա-
յին պաշ ար ներ, որոնք կա րող են օգ տա գործ վել ոռոգ ման նպա տա կով: Պարզ 
դար ձավ, որ Սևանա լճի մա կար դա կի իջեց ման հետևան քով ծա գ� մ են մի  շարք 
բնա պահ պա նա կան խն դիր ներ, որոնք պա հան ջ� մ են ան հե տաձ գե լի լ�  ծ� մ: 
Որոշ � մ ըն դ� ն վեց փո խել լճի օգ տա գործ ման ծրագիրը և այն պահ պա նել 

բնա կա նին մոտ վի ճա կ# մ: Պետք է կր ճատ վեր Հրազ դան գե տով ջրի ար տա-
հոս քը, դա դա րեց վեր մա կար դա կի իջե ց�  մը, իսկ հե տա գա յ� մ բարձ րաց վեր 5-6 
մե տ րով: Մշակ վե ցին և շա ր�  նա կ� մ են մշակ վել �  իրա կա նաց վել մի  շարք բնա-
պահ պա նա կան մի  ջո ցա ռ� մն  եր, որոնք նպա տակ �  նեն թ� յլ չտալ լճի հե տա գա 
աղ տո տ�  մը, բա րե լա վել շր ջա կա մի  ջա վայ րի որա կը: 

 Սևանը անհրաժեշտ է պահ պա նել որ պես քաղց րա համ (խմե  լ� ) ջրի 
կարևորա գ� յն ռեզերվ, հատ կա պես նկա տի �  նե նա լով, որ բնակ չ�  թյա նը խմե -
լ�  ջրով ապա հո վե լ�  խն դի րը գնա լով սր վ� մ է մե ր հարևան բո լոր երկր նե ր� մ: 

 Ար դեն իրա գործ վել է Ար փա–Սևան և Որո տան –Ար փա ջրա տար թ�  նել նե րի 
կա ռ�  ց�  մը, որով լի ճը Կեչ� տի և Սպանդարյանի ջրամբարներ� մ կ� տակված 
ջրային պաշարներից լրա ց�  ցիչ կա րող է տա րե կան ստա նալ 350-400 մլն մ3 
ջ� ր:

Ներկայ# մս Սևանա լճի մա կար դա կը բարձ րա ցել է ավելի քան 3 մ-ով 

և շա ր#  նա կ# մ է բարձ րա նալ, իսկ լճի հայել#  բացարձակ բարձր# թյ# նը 

Կապ! յտ (Կապ! տան) լիճը
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անցել է 1900 մե տրից: Դրա հետևան քով ափա մե րձ հատ վա ծի ցած րա դիր մա-
սե րը, որոն ց� մ ստեղծ ված էին ան տա ռա յին տն կարկ ներ, նո րից ծածկ վ� մ են 
ջրով: Այդ հատ ված նե ր� մ կա տար վ� մ են ան տա ռա հա տ� մն  եր: 

 Վիթ խա րի է Սևանա լճի և՛ բնա պահ պա նա կան, և՛ տն տե սա կան նշա նա-

կ#  թյ#  նը: Այս տեղ է ամ բար ված հան րա պե տ�  թյան քաղց րա համ ջրի պաշ ար-
նե րի մե  ծա գ� յն մա սը` 35 մլրդ մ3: Լճ� մ բազ մա ն� մ են էն դե մի կ իշ խան ձ�  կը, 
Լա դո գա լճից բեր ված սիգ ձկ նա տե սա կը: Դրանց պաշ ար նե րի նվա զ�  մն  այսօր 
վտան գա վոր չա փե րի է հա սել:

 Սևանա լճի բն#  թյան #  ջրա յին պաշ ար նե րի պահ պա ն#  թյ#  նը և խնա յո-

ղա կան օգ տա գոր ծ#  մը հա մազ գա յին և պե տա կան կարևորա գ# յն խն դիր է: 
Սևանի բնա պահ պա նա կան խն դիր նե րի լ� ծ մա նը նպաս տե լ�  հա մար ստեղծ վել 
է «Սևան» ազ գա յին պար կը:

Սևանից հե տո մե ր երկ րի ամե  նա խոշ որ ջրա վա զանը Ար փի լի ճն է: Այն 
գտնվ� մ է Աշ ոց քի սա րա հար թ� մ, ծո վի մա կար դա կից 2020 մ բարձ ր�  թյան 
վրա: Լի ճը սն վ� մ է աղբ յ� ր նե րից �  գե տակ նե րից: Լճի ել քի մոտ` Ախ� ր յան 
գե տի վրա, կա ռ� ց վել է 10 մ բարձ ր�  թյան պատ նեշ, որի շնոր հիվ բարձ րա-
ցել է լճի մա կար դա կը, և կ�  տակ ված ջրի ծա վա լը հա սել է 105 մլն մ3-ի: Արփի 
լիճը ջրամբարի վերածել� ց հետո նրա մակերեսը ավելացել է 4 անգամ և այժմ 
կազմ� մ է 20 կմ2:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան մյ� ս լճե րը շատ ավե լի փոքր են: Հրաբ խա-
յին ծա գ� մ �  նի Ակ նա լի ճը, որը գտն վ� մ է Գե ղա մա լեռ նե րի մե րձ գա գա թա յին 
սա րա վան դի վրա: Լիճն օղակ ված է երի տա սարդ հրաբ խա յին կո նե րով և ալպ-
յան մար գա գե տին նե րով: 

 Հրաբ խա յին շրջաններ� մ գո յա ցած լճե րից գեղատեսիլ են Աժ դա հա կի և Ար-

մա ղա նի խառ նա րա նա յին լճե րը: 
 Հան րա պե տ�  թյան ավե լի փոքր լճե րից � շ ադ ր�  թյան են ար ժա նի սառ ցա-

դաշ տա յին ծա գ� մ �  նե ցող Քա րի (Արա գած), Սև, Ալ (Սյ�  նի քի բարձ րա վան-
դակ), Կա պ# յտ  (Զան գե զ�  րի լեռ նաշղ թա) լճե րը, ինչ պես նաև սո ղան քա յին 
պատվարի շնորհիվ գոյացած Պարզ լի ճը (Տա վ� շ ի մարզ):

 Այղր (Մե ծա մոր) լի ճն առա ջա ցել է երկ րի խոր քա յին շեր տե րից բխող աղբ-
յ� ր նե րի հետևան քով: Են թադր վ� մ է, որ լիճը սնող աղբ յ� ր նե րը ձևավորվ� մ 
են Արա գա ծ� մ և Կար սի սա րա հար թ� մ ներծծ վող անձրևային և հա լոց քա յին 
ջրե րից: Լճի ջրի ծախ սը շ� րջ տա րին գրե թե ն� յնն է: Ան փո փոխ է նաև ջրի 
ջեր մաս տի ճա նը:

Ջրամբարները: Մեր հանրապետ� թյան գետերի ջրերը արդյ� նաբերական, 
էներգետիկ, ոռոգման, կենցաղային և այլ նպատակներով օգտագործել�  համար 
կառ� ցվել են շ� րջ երկ�  տասնյակ ջրամբարներ: Դրանք հնարավոր� թյ� ն 
են տալիս գետերով տեղափոխվող գարնանային առատ տեղ� մն երի և ձյան 
հալոցքային ջրերն ամբարել�  մի ջոցով ոչ մի այն նվազեցնել ջրհեղեղների 
վտանգը, այլև սակավաջ� ր սեզոնին օգտագործել այդ ջրերը տարբեր 
նպատակներով: ՀՀ բոլոր ջրամբարներ� մ կ� տակվ� մ  են ավելի քան 1 մլրդ 
մ3 ջ� ր: Առավել խոշոր են Ախ# րյանի (525 մլն մ3), Սպանդարյանի (276 մլն մ3), 
Արփի լճի, Ազատի, Կեչ# տի և Ապարանի ջրամբարները: 
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ՀՀ ջրագ րա կան ցան ցի 
կարևոր բա ղադ րիչ են ար տեզ-

յան ավա զան նե րը: Դրանց  
ջրե րը գո յա ն� մ են կա վա յին 
ջրա մե րժ շեր տե րի մի ջև: Ամե -
նա մե ծ պաշ ար ներ �  նի Արա-

րատ յան ար տեզ յան ավա զա-

նը, որը սն վ� մ է Արա րատ յան 
գո գա վո ր�  թյ�  նը եզ րա վո րող 
լեռ նե րից: Դրա դա րա վոր պաշ-
ար նե րը մոտ 28 մլրդ մ3 են` գրե-
թե Սևանա լճի ջրե րի ներ կա 
պաշ ար նե րի չափ: Հայտ նի են 
նաև Շի րա կի, Մաս րի կի, Փամ-

բա կի և Սի սի ա նի ավե լի փոքր 
ավա զան նե րը: 

 Ար տեզ յան ջրե րի հան քայ-
նա ց�  մը մե ծ չէ: Դրանք օգ տա-
գործ վ� մ են ոչ մի այն ոռոգ ման 
և խմե  լ� , այլև ձկնաբ� ծ� թյան 
հա մար:

 

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ի՞նչ ծագ� մ � նեն ՀՀ տարածքի լճերը: Ինչո՞վ է դա պայմանա վորված:
2. Տվե՛ք Սևանա լճի ֆիզիկաաշխարհագրական (նաև ջրագրական) 

բն� թագիրը:
3. Գնահատե՛ք Սևանա լիճը տնտեսաաշխարհագրական տեսանկյ� նից: 

Ի՞նչ խնդիրներ է այն լ� ծ� մ:
4. Որո՞նք են Սևանա լճի օգտագործման հետ կապված հիմն ախնդիրները, 

ինչպե՞ս կարելի է դրանք լ� ծել:
5. Բն� թագրե՛ք ՀՀ հրաբխային, սառցադաշտային և այլ ծագման նշանավոր 

լճերը: Նշե՛ք դրանք � րվագծային քարտեզի վրա:
6. Ի՞նչ նպատակներով են ՀՀ-� մ օգտագործվ� մ ջրամբարները և 

արտեզյան ավազանները:

Արմաղանի խառնարանի լիճը 

Սպանդարյանի ջրամբար
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ԴԱՍ 16. ՀՈ ՂԱ ՅԻՆ ԾԱԾ Կ� Յ ԹԸ

Չնա յած Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան սահ մա նա փակ տա րած քին` նրա 
հո ղա յին ծած կ� յ թը աչ քի է ընկ ն� մ բա ցա ռիկ բազ մա զա ն�  թյամբ: Դա տար բեր 
գոր ծոն նե րի ազ դե ց�  թյան հետևանք է: Դրանք են մակերև� յթի տա րաբ ն# յթ 

ապար նե րը, կլի մա յա կան պայ ման նե րը (ջեր մ�  թյ�  ն, խո նա վ�  թյ�  ն), բ#  սա-

կա ն#  թյ#  նը և տե ղան քի ռե լի ե ֆը: Հա յաս տա նին` որ պես լեռ նա յին երկ րի, բնո-
րոշ է հո ղա ծած կ� յ թի փո փո խ�  թյ�  նը ոչ մի  այն հո րի զո նա կան, այլև վե րըն թաց 
� ղ ղ�  թյամբ:

 Վեր հիշ ե՛ք` ինչ պես են փո փոխ վ� մ օդի  ջեր մաս տի-
ճա նը և խո նա վ�  թյ�  նը ՀՀ -� մ վե րըն թաց � ղ ղ�  թյամբ 

բարձ րա նա լիս:

Վե րըն թաց գո տի ա կա ն�  թյ�  նը, լեռնային երկր նե րի հա մար լի նե լով ընդ հա-
ն� ր, �  նի իր յ�  րա հատ կ�  թյ�  նը: Եզ րա յին լեռ նաշղ թա նե ր# մ բնա կան պայ-

ման նե րի և դրա հետ կապ ված հո ղե րի տի պե րի վե րըն թաց հեր թա փո խ# -

թյ#  նը տար բեր վ# մ է ներ քին շր ջան նե ր# մ դիտ վող հեր թա փո խ#  թյ#  նից: 
Եթե եզ րա յին լեռ նաշղ թա նե ր� մ առ կա է ան տա ռա յին հո ղե րի գո տին, ապա 
ներ քին շր ջան նե ր� մ այն բա ցա կա յ� մ է: 

Այժմ, հետևելով քար տե զին (էջ 67), ծա նո թա նանք  հո ղա յին գլ խա վոր տի պե-
րին:

Կի սա ա նա պա տա յին գորշ հո ղեր: Այս հո ղե րը զբա ղեց ն� մ են հիմն  ա կա ն� մ 
Արա րատ յան գո գա վո ր�  թյան ցած րա դիր գո տ�  մի նչև 1300 մ բարձ ր�  թյ� ն նե-
րը: Ձևավոր վ� մ են խիստ չոր ցա մա քա յին կլի մա յի և աղ քատ բ�  սա ծած կ� յ թի 
պայ ման նե ր� մ, հ�  մ�  սով աղ քատ են (1-2%), բայց հա ր� ստ են կրով, մե ծ մա-
սամբ քար քա րոտ են և փոշ ի ա ցած: Չնա յած ցածր որա կա կան ց�  ցա նիշ նե րին, 
այս հո ղե րն ին տեն սիվ օգ տա գործ վ� մ են, ինչի շնոր հիվ փո խել են իրենց բնա-
կան հատ կա նիշ նե րը. հարս տա ցել են հ�  մ�  սով, ձեռք են բե րել կն ձի կա յին կա-
ռ� ց վածք և վե րած վել ար գա վանդ կ# լ տ# ր -ո ռո գե լի հո ղե րի: Այժմ այս հո ղե-
րը տա լիս են խա ղո ղի, պտ� ղ նե րի, բան ջա րե ղե նի և տեխ նի կա կան զա նա զան 
մշա կա բ� յ սե րի բարձր բերք:

Արա րատ յան դաշ տի որոշ մա սե ր� մ գր� ն տա յին ջրե րի (գետնաջրեր) «մա-
զա կան» բարձ րաց ման և արագ գո լոր շի աց ման հետևան քով առա ջա ցել են հեռ-
վից ձյ�  նա ծածկ տա րած քի նման վող աղ# տ ներ, որոնց վրա այժմ աճ� մ են 
աղա սեր բ� յ սեր: Աղ� տ նե րի մոտ 20%-ն աղա զերծ վել և դարձել են մշակ ովի 
հողեր: Սակայն հատ� կ փորված խրամատների՝ ցամաք� րդային (դրենաժային) 
համակարգի տարիներ շար� նակ չմաքրվել�  հետևանքով գր� նտային ջրերը 
բարձրան� մ և պատճառ են դառն� մ հողերի երկրորդային աղակալման։ 

Արա րատ յան գո գա վո ր�  թյան նա խա լեռ նա յին որոշ հատ ված նե ր� մ, հիմ-
նա կա ն� մ լա վա նե րի վրա, առա ջա ցել է կի սա ա նա պա տա յին հո ղե րի հա տ# կ 

տիպ, այս պես կոչ ված «ղռեր»: 
Լեռ նաշ ա գա նա կա գ# յն հո ղե րը տա րած վ� մ են հան րա պե տ�  թյան հյ�  սիս -

արևել ք� մ` մի նչև 800 մ, և հա րա վ� մ` 1300-1700 մ բարձ ր�  թյ� ն նե րի վրա: Այս 
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հո ղե րը ձևավոր վ� մ են շոգ և հա մե  մա տա բար չոր կլի մա յա կան պայ ման նե ր� մ, 
հ�  մ�  սով ավե լի հա ր� ստ են (4-5%), �  նեն ավե լի հզոր շերտ (40-50 սմ): Դրանք 
պի տա նի են հա ցա հա տիկ նե րի մշակ ման, ծխա խո տա գոր ծ�  թյան, պտ ղա բ�  ծ� -
թյան �  այ գե գոր ծ�  թյան, ինչ պես նաև մե ր ձարևադար ձա յին բ� յ սե րի (թզե նի, 
նռ նե նի, ձի թե նի) աճեց ման հա մար:

Լեռ նա յին սևահո ղե րը մե  զա ն� մ ամե  նա տա րած վածն են: Դրանք հան րա-
պե տ�  թյան գյ�  ղատն տե ս�  թյան գլ խա վոր հարս տ�  թյ� նն են, տա րած վ� մ են 
1300-2400 մ բարձ ր�  թյ� ն նե ր� մ` հիմն  ա կա ն� մ զբա ղեց նե լով հրաբ խա յին սա-
րա վանդ նե րի ըն դար ձակ տա րածք ներ: Սևահո ղերն �  նեն կն ձի կա հա տի կա յին 
կա ռ� ց վածք: Դրանց վե րին շեր տը լավ հ�  մ�  սաց ված է (4-11%) և հզո ր�  թյ�  նը 
հաս ն� մ է մի նչև 75 սմ -ի:
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Սևահո ղա յին շր ջան նե ր� մ զբաղ վ� մ են 
հա ցա հա տի կի, շաքարի ճակն դե ղի, կար տո ֆի-
լի, կե րա յին մշա կա բ� յ սե րի, ծխա խո տի, ինչ-
պես նաև որոշ պտ ղա տ�  ծա ռա տե սակ նե րի 
մշա կ�  թյամբ:

Լեռ նան տա ռա յին գորշ և դարչ նա գ# յն հո-

ղե րը հիմն  ա կա ն� մ տա րած ված են հան րա պե-
տ�  թյան հյ�  սի սարևել յան և հա րա վարևել յան 
լեռ նա լան ջե րի 900-2400 մ բարձ ր�  թյ� ն նե-
ր� մ: Սրանք գո յա ցել են չա փա վոր տաք և խո-

նավ կլի մա յի պայ ման նե ր� մ: Այս հո ղե րի զգա լի 
մա սը, հատ կա պես ան տա ռի ստո րին սահ մա ն� մ, տա փաս տա նաց ված է, օգ տա-
գործ վ� մ է որ պես վա րե լա հող, խոտ հարք և արո տա վայր: Այս հո ղե ր� մ մշա կ� մ 
են հա ցա հա տի կա յին, բան ջա րա բոս տա նա յին բ� յ սեր, պտ ղա տ�  ծա ռեր:

Մար գա գետ նա տա փաս տա նա յին հո ղե րը տա րած վ� մ են սևահո ղե րից և 
լեռ նան տա ռա յին հո ղե րից բարձր` 2100-ից մի նչև 2400-2500 մ բարձ ր�  թյ� ն նե-
ր� մ: Դրանք ձևավոր վ� մ են հա մե  մա տա բար խո նավ, զով ամառ ներ �  ց� րտ, 
եր կա րատև ձմե ռ ներ �  նե ցող կլի մա յի և խո տա յին բ�  սա ծած կ� յ թի պայ ման նե-
ր� մ և նման են սևահո ղե րին: Բարձր է հ�  մ�  սի պա ր�  նա կ�  թյ�  նը` 8-13%:

Մար գա գետ նա տա փաս տա նա յին հո ղե րի տարածման գո տ�  ստո րին մասն 
օգ տա գործ վ� մ է որ պես խոտ հարք, իսկ վե րի նը` արո տա վայր:

Լեռ նա մար գա գետ նա յին հո ղե րը ձևավոր վել են ց� րտ լեռ նա յին կլի մա յի՝ 
համե մատաբար բարձր խոնավ� թյան և ցածր ջերմաստիճանի պայ ման նե ր� մ, 
մե ր ձալպ յան �  ալպ յան բ�  սա ծած կ� յ թի տակ: Այս գո տին արո տա յին անաս նա-
պա հ�  թյան գլ խա վոր շր ջանն է: Այս հողեր� մ շատ են հանդիպ� մ ֆիզիկական 
հողմահար� թյան արդյ� նք� մ առաջացած քարացրոնները:

Հողը կարևոր և անփոխարինելի բնական ռես� րս է և այն պետք է պահպանել 
տեղատար� մի ց, էրոզիայից և աղտոտ� մի ց: Հողի պահպան� թյան խնդիրը 
հրատապ է հատկապես ՀՀ-ի նման սակավահող երկրների համար:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ինչո՞վ է պայմանավորված ՀՀ տարածքի հողային տիպերի 
բազմազան� թյ� նը:

2. Ո՞ր հողային տիպն է հանրապետ� թյ� ն� մ ամե նատարածվածը: Նշե՛ք 
տարածման վայրերը:

3. Հողատիպերի տարածման ի՞նչ առանձնահատկ� թյ� ններ կարելի է 
առանձնացնել ՀՀ տարածքի հյ� սիսարևելյան, հարավարևելյան և 
հրաբխային մարզեր� մ:

4. Աշխարհագր� թյան տետր� մ նշե՛ք յ� րաքանչյ� ր հողատիպին բնորոշ 
գլխավոր մշակաբ� յսերը:

5. Ուրվագծային քարտեզի վրա գ� յներով պատկերե՛ք հանրապետ� թյան 
հիմն ական հողատիպերի տարածման շրջանները:

Լեռնամարգագետնային 
հողեր! մ շատ են քարացրոնները
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ԴԱՍ 17. Բ�  ՍԱ ԿԱ Ն�   �  ՆԸ:

ԿԵՆ ԴԱ ՆԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱՐ ՀԸ

Ար դեն առիթ ենք �  նե ցել նշե լ� , որ Հա յաս տա նի փոք ր տարածքը բն�  թյան 
հա կադ ր�  թյ� ն նե րի եր կիր է: Ապա ց� ց ված է նաև նրա բ�  սա կա ն�  թյան և կեն-
դա նա կան աշ խար հի զար մա նա լի բազ մա զա ն�  թյ�  նը, որը հետևանք է տա-

րած քի բնա պատ մա կան զար գաց ման առանձնահատկ# թյ# նների, աշ խար-

հագ րա կան դիր քի և լեռ նա յին բն# յ թի:

Երկրաբանական վաղ անցյալ� մ այստեղ աճել է արևադարձային և մե րձա-
րևադարձային բ� սական� թյ� ն: Հնագ� յն սառցապատ� մն երի ժամանակ, 
մի մյանց հաջորդող ց� րտ, խոնավ և շոգ �  չոր կլիմաների ներգործ� թյամբ 
առաջացել են նոր բ� սատեսակներ:

ՀՀ-� մ հան դի պ� մ է 3200 բարձ րա կարգ բ�  սա տե սակ. գրե թե այն քան, ինչ-
քան մե ր տա րած քը հար յ�  րա պա տիկ ան գամ գե րա զան ցող Արևելա եվ րո պա-
կան հար թա վայ ր� մ: 

Մեր բ�  սա կան աշ խար հի ներ կա յա ց�  ցիչ նե րի 120 տե սա կը էն դե մի կ է և 
դրան ցից շա տե րը գի տ�  թյան մե ջ կոչվ� մ են Հայաստանի տար բեր մա սե րի 
ան� ն նե րով: Օրի նակ` պա տա տ# կ հայ-

կա կան, ոզ նա թ# փ հայ կա կան, օշ ինդր 

հա յաս տան յան, «Հա յաս տա նի ար-

մատ»` տո րոն, սզ նի Զան գե զ#  րի, կաղ-

նի արաքս յան: 
Բազ մա զան է նաև Հա յաս տա նի Հան-

րա պե տ�  թյան կեն դա նա կան աշ խար հը. 
հան դի պ� մ է 12000 կեն դա նա տե սակ: 
Դրան ցից կաթ նա ս� ն ներ են 75-ը, թռ չ� ն-
ներ` 302-ը, սո ղ� ն ներ` 43-ը, անող նաշ ա-
րա վոր ներ` ավե լի քան 11000-ը: Շատ կեն-
դա նա տե սակ ներ հա տ� կ են մի  այն Հայ- Հայկական վայրի ոչխար (մ! ֆլոն)
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կա կան լեռ նաշ խար հին և հա րա կից տա րածք նե րին: Դրանցից են հայ կա կան 

վայ րի ոչ խա րը, բե զո ար յան այ ծը, կով կաս յան փա սի ա նը, հայ կա կան եղ ջե-

րա վոր օձը և այլն: 
Բ�  սա կա ն�  թյան տե սա կա յին կազ մի  տա րած քա յին տար բե ր�  թյ�  նը հա-

մընկ ն� մ է կլի մա յի և հո ղե րի վե րըն թաց գո տի ա կա ն�  թյա նը: Ցած րա դիր վայ-
րե րը ծածկ ված են անա պա տա յին և կի սաա նա պա տա յին գո տ� , իսկ բարձ րա-
դիր մա սե րը` ալ պյան գո տ�  բ�  սա կա ն�  թյամբ: 

Կեն դա նա կան աշ խար հի տե ղա բաշ խ� մն  իր հեր թին հա մա պա տաս խա ն� մ 
է բ�  սա կան գո տի նե րի դա սա վո ր�  թյա նը: Սա կայն կեն դա նի նե րի շար ժ�  նա-
կ�  թյան պատ ճա ռով շատ տե սակ ներ հան դի պ� մ են գրե թե բո լոր գո տի նե ր� մ 
(նա պաս տակ, գորշ արջ, աղ վես, գայլ): 

Անա պա տա յին և կի սա անա պա տա յին գո տ#  բ�  սա կա ն�  թյ�  նը տա րած-
վ� մ է Արա րատ յան գո գա վո ր�  թյան ցած րա դիր մա սե ր� մ: Բ� ն անա պա տա-
յին բ�  սա տե սակ նե րը հան դես են գա լիս կղ զի նե րի ձևով` Արա րատ յան դաշ տի 
աղ� տ նե ր� մ և ավա զ� տ նե ր� մ: Հա ճա խա կի հան դի պող բ�  սա տե սակ ներն են 
ծա ռան ման օշ ինդ րը, հա զա րա տերև�  կը, ինչ պես նաև վա ղան ցիկ (էֆե մե  րա յին) 
բ� յ սե րը, որոն ցից ամե  նա տա րած վա ծը աղա ծա ղիկն է: Դրանք �  նեն զար գա-
ցած ար մա տա յին հա մա կարգ, որը հո ղի խոր քից անհ րա ժեշտ քա նա կ�  թյամբ 
ջ� ր վերց նե լ�  հնա րա վո ր�  թյ� ն է տա լիս: Ճյ�  ղե րը ցա խան ման են, տերևնե րը` 
մանր, եր բեմն  մսա լի, որը նվա զեց ն� մ է ջրի գո լոր շի ա ց�  մը: 

Գե տե րի ողո ղատ նե րի ճահ ճոտ վայ րե ր� մ մե ծ տա րա ծ� մ �  նեն եղեգ ն� տ-
նե րը (շամ բ� տ նե րը) և ջրա յին բ� յ սե րը:

Արա րատ յան գոգավոր� թյան կի սաա նա պատ նե ր� մ` 1000-1500 մ բարձ ր� -
թյ� ն նե րի վրա, տա րած ված են հո տա վետ օշ ինդ րը, կա պա ռը, ջանգ յ�  լ� մը և 
ան թա ռամ ծա ղիկ նե րը: Ամ ռա նը դրանք, բա ցա ռ�  թյամբ օշ ինդ րի, չո րա ն� մ են:

 Այս գո տ� մ տա րած ված կեն դա նի նե րից են ճա գա րա մ�  կը, դաշ տա մ�  կը, 
հան դի պ� մ են նաև տա փաս տա նա յին կա տ� , ոզ նի: Տա րած ված են թ�  նա վոր 
օձե րը, որոն ցից հայտ նի են գյ# ր զան, թ#  նա վոր մոր մե րն #  կա րիճ նե րը:

Անա պա տա յին և կի սա անա պա տա յին գո տ� ն բնո րոշ է նաև լեռ նա յին չո-

րա սեր (ֆրի գա նո իդ) բ#  սա կա ն#  թյ#  նը, որը գե րակշ ռող է հատ կա պես քար-

Զանգակածաղիկ                                                     Անթառամ
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քա րոտ հո ղե ր� մ: Շատ են չո րա սեր, ս� ր փշեր �  նե ցող ման րա տերև մա ցա-
ռ� տ նե րը, գա ճաճ ծա ռե րը: Տա րած ված են դե ղա տ# , եթե րա յ#  ղա տ#  և թե-

լա տ#  բ# յ սե րը (մաս րե նի, բազ մա տե սակ ծա ղիկ ներ): Լեռնային չորասեր 
բ� սական� թյան գոտ� ն բնորոշ են բեզոարյան այծը, վայրի ոչխարը (մ� ֆ-
լոն)  և  այդ խոտակերների որսով հրապ� րված Արաքսի հովտից թափանցած 
հովազը (ընձառյ� ծը): Այս երեք կեն դա նա տե սակ ներն էլ ան հե տաց ման վտան գի 
տակ են: Այդ պատ ճա ռով գրանց ված են մի  ջազ գա յին Կար մի ր գր ք� մ: Դրանց 
որսն ար գել ված է:

Տա փաս տա նա յին գո տ#  բ#  սա կա ն#  թյ#  նը մե ր հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ 
տա րած ված է 1400-2400 մ բարձ ր�  թյ� ն նե ր� մ: Այս գո տ� ն բնո րոշ է փետ րա-

խո տա յին, սի զա խո տա յին, իսկ բարձ րա դիր մա ս� մ` հա ցազ գի- տա րա խո տա-

յին բ#  սա կա ն#  թյ#  նը: Տա փաս տա նա յին գո տ�  վե րին սահ մա նին մոտ, որ տեղ 
խո նա վ�  թյ�  նը բա վա րար է, աճ� մ են մե ր ձալպ յան բարձ րա խո տե րը: Այս տա-
րածք նե րը լավ խոտ հար քեր են:

Տա փաս տա նա յին գո տ� մ հա մե  մա տա բար շատ են կր ծող նե րը և թռ չ� ն նե-
րը, քիչ են սո ղ� ն ներն �  երկ կեն ցաղ նե րը: Լայն տա րա ծ� մ �  նեն ճա գա րա մ� -
կը, գետ նասկ յ�  ռը, դաշ տա մ�  կը, խլ� ր դը, իսկ գիշ ա տիչ նե րից հան դի պ� մ է 
ժան տա քի սը: Թռ չ� ն նե րից նշա նա վոր են մի  ջա տա կեր սար յակ նե րը, սևճա կատ 
շամփ ր�  կը, որոնք, սն վե լով մշա կա բ� յ սե րին վն ա սող մի  ջատ նե րով՝ մե ծ օգ� տ 
են տա լիս գյ�  ղատն տե ս�  թյա նը:

Ան տա ռա յին գո տին իր �  ր� յն տեղն �  նի հան րա պե տ�  թյան բ�  սա կան 
աշ խար հ� մ: Առանձ նա ն� մ են եր կ�  հա մե  մա տա բար ըն դար ձակ ան տա ռա յին 
զանգ ված ներ` հյ#  սի սարևել յան և հա րա վարևել յան: Հյ�  սիս -արևել ք� մ տա-
րած քի ան տա ռա պատ վա ծ�  թյ�  նը կազ մ� մ է 30%: Այս տե ղի հիմն  ա կան ծա ռա-
տե սա կը արևել յան հա ճա րե նին է, որի ան տա ռը տեղ- տեղ ընդ մի ջ վ� մ է կաղ-
ն� տ նե րով և սո ճ� տ նե րով: Հա րա վարևել յան ան տա ռա յին զանգ վա ծը գրա վ� մ 
է փոքր տա րա ծ�  թյ� ն և գլ խա վո րա պես բաղ կա ցած է վրա ցա կան կաղ ն# ց: 
Հան դի պ� մ են նաև արաքս յան կաղ նի, հա ցե նի, թխ կի, ըն կ�  զե նի և այլ ծա ռա-
տե սակ ներ:

Զան գե զ�  րի Ծավ գե տի ավա զա ն� մ պահ պան վել է սո ս#  պ#  րա կը, որը 
մի  ակն է հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ: Այն հեթանոս� թյան ժամանակաշրջան� մ 
համարվել է յ� րօրինակ սրբավայր, որտեղ քրմե րն իրենց աղոթքներն էին 
կարդ� մ և սոս�  տերևների սոսափյ� նով գ� շակ� թյ� ններ ան� մ: 

Հա յաս տա նի ան տառ նե րն առա ջին որա կա կար գի ան տառ ներ են: Դա նշա-
նա կ� մ է, որ մե ծ է դրանց էկո լո գի ա կան` հո ղա պահ պան, ջրա պահ պան #  կլի-

մա յա կար գա վո րող նշա նա կ�  թյ�  նը: Ար գել ված է այս ան տառ նե րի արդ յ�  նա-
բե րա կան հա տ�  մը: Թ� յ լատր վ� մ է մի  այն սա նի տա րա կան ան տա ռա հա տ� մ: 
Ան տառ նե րը հա ր� ստ են վայ րի պտ ղա տ�  ծա ռե րով և հա տապ տ� ղ նե րի թփե-
րով:

Ան տառ նե րի կեն դա նա կան աշ խար հը հա ր� ստ է կաթ նա ս# ն նե րով: Հյ� -
սի ս� մ հան դի պ� մ են այծ յամ, լ�  սան, գորշ արջ, վա րազ, իսկ Զան գե զ�  ր� մ` 
մա ցա ռա խոզ, շնա գայլ, սի րի ա կան արջ, ժայ ռա ծեր պե րին` բե զո ար յան այծ:

Մեր ձալպ յան և ալպ յան գո տ#  բ�  սա կա ն�  թյ�  նը տա րած վ� մ է 2200 մ-ից 
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բարձր: Մեր ձալպ յան գո տ�  ստո րին մա ս� մ տի րա պե տ� մ են մե կ մե տր և ավե-
լի բարձ ր�  թյ� ն �  նե ցող մե  ծա տերև խո տա բ� յ սե րը:

Բ� ն ալպ յան բ�  սա կա ն�  թյ�  նը հան րա պե տ�  թյան հյ�  սի ս� մ սկս վ� մ է 
2700-2800 մ, իսկ հա րա վ� մ` 2900-3000 մ բարձ ր�  թյ� ն նե րից և ընդգր կ� մ 
բարձր լեռ նե րի �  լեռ նաշղ թա նե րի մե րձ գա գա թա յին հատ ված նե րը: Դա ժան 
կլի մա յի պատ ճա ռով բ� յ սե րը գետ նա տա րած են, �  նեն մի  քա նի սանտիմե տրից 
մի նչև 10-15 սմ բարձ ր�  թյ� ն: Բազ մա զան ծա ղիկ նե րով զար դար ված մար գա գե-
տին նե րը հեռ վից թող ն� մ են գ� յնզ գ� յն գոր գե րի տպա վո ր�  թյ� ն և այդ պատ-
ճա ռով հայտ նի են նաև ալպ յան գոր գեր ան�  նով: 

Մեր ձալպ յան և ալպ յան գո տին աչ քի է ընկ ն� մ թռ չ� ն նե րի, մի  ջատ նե րի և 
գ� յնզ գ� յն թի թեռ նե րի առա տ�  թյամբ: Այս գո տին իր փար թամ խոտ հար քե րով 
�  արո տա վայ րե րով բա ցա ռիկ նշա նա կ�  թյ� ն �  նի անաս նա պա հ�  թյան հա-
մար:
 

 Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ի՞նչ գործոններով է պայմանավորված ՀՀ բ� սական� թյան և կենդանական 
աշխարհի բազմազան� թյ� նը:

2. Թվարկե՛ք և քարտեզի վրա ցո՛ւյց տվեք ՀՀ բ� սական� թյան վերընթաց 
գոտիները:

3. Նշե՛ք յ� րաքանչյ� ր գոտ�  բ� սածածկ� յթի և կենդանական աշխարհի 
կապը: Փորձե՛ք առանձնացնել տափաստանային և անտառային գոտիների 
համար առնվազն երեք օղակից բաղկացած սննդային շղթաներ:

4. Համե մատե՛ք գոտիներն ըստ տնտեսական նշանակ� թյան ռես� րսների:
5. Աշխարհագր� թյան տետր� մ նշե՛ք ձեր բնակավայրի մե րձակայք� մ 

տարածված բ� սատեսակներն �  կենդանատեսակները:

Ալպյան գորգեր
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ԴԱՍ 18.  ԼԱՆԴ ՇԱՖՏ ՆԵ ՐԸ: 

ՎԵ ՐԸՆ ԹԱՑ ԳՈ ՏԻ Ա ԿԱ Ն�   � Ն

Հայտ նի է, որ երկ րագն դի աշ խար հագ րա կան թա ղան թ� մ բն� թյան 
բաղադրիչների տա րա ծա կան փո փո խ�  թյ� ն նե րը տե ղի են �  նե ն� մ 
հորիզոնական և � ղղաձիգ գոտիական� թյան օրենքներով:

Հիշե՛ք ինչ է հորիզոնական և � ղղաձիգ գոտիական� թյ� նը:

 Դրանց հա մա ձայն են երկրագնդի վրա գո յա ցել բնա կան գո տի ներն �  զո նա-
նե րը, ձևավոր վել ֆի զի կա աշ խար հագ րա կան շր ջան նե րը, իսկ լեռ նա յին երկր նե-
ր� մ այս ամե  նին ավե լա ն� մ է բնա տա րած քա յին հա մա լիր նե րի` լանդ շաֆտ-

նե րի, գո տի ա կան փո փո խ#  թյ#  նը վե րըն թաց # ղ ղ#  թյամբ: 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան տա րած ք� մ � ղղաձիգ � ղղ� թյամբ հեր-

թա փոխ վ� մ են հետևյալ հինգ վե րըն թաց լանդ շաֆ տա յին գո տի նե րը. անա պա-

տա կի սաա նա պա տա յին, լեռ նա տա փաս տա նա յին, լեռ նան տա ռա յին, մե ր-

ձալպ յան #  ալպ յան և ձյ#  նա մե րձ:
Լանդ շաֆ տա յին գո տի ա կա ն#  թյան առաջացման գլ խա վոր պատ ճա ռը 

վե րըն թաց # ղղ# թյամբ ջեր մ#  թյան և խո նա վ#  թյան  փո փո խ#  թյ# նն է:

 Հիշ ե՛ք, թե տե ղան քի բա ցար ձակ բարձ ր�  թյան 
ավե լաց մա նը զ�  գըն թաց ինչ պես են փոփոխվ� մ 

ջեր մ�  թյ�  նը և խո նա վ�  թյ�  նը: 

Հայաստանի Հանրապետ� թյան լադշաֆտային գոտիական� թյան մե ջ 
նկատելի են մի  քանի օրինաչափ� թյ� ններ: Ներքին գոգավոր� թյ� ններ� մ 
անտառային գոտին հիմն ական� մ բացակայ� մ է, իսկ Փոքր Կովկասի լեռնային 
համակարգերի արտաքին հողմակողմ լանջերին մի ևն� յն լանդշաֆտների 
սահմանները ներքին գոգավոր� թյ� նների համե մատ մի  քանի հարյ� ր մե տրով 
ավելի ցածր են:

Հետևելով կից ներ կա յաց ված ՀՀ լանդշաֆտային գո տի նե րի քար տե զին` հա-
մա ռո տա կի ծա նո թա նանք յ�  րա քանչ յ� ր լանդշաֆտային գո տ� ն:

Անա պա տա կի սաա նա պա տա յին լանդ շաֆտ նե րի գո տին առա ջա ցել է գո-
գա վոր ռե լի ե ֆի պատ ճա ռով ձևավոր ված չոր, խիստ ցա մա քա յին կլի մա յի պայ-
ման նե ր� մ և տա րած ված է Արա րատ յան �  Վայ քի գո գա վո ր�  թյ� ն նե ր� մ: Այս 
գո տ� մ անա պա տա յին լանդ շաֆտ նե րը տա րած ված են կղզ յակ նե րով և առան-
ձին հա մա տա րած գո տի չեն առա ջաց ն� մ: Այս տեղ են տարածվ� մ ձեզ արդեն 
հայտնի աղ� տները: 

Կի սաա նա պա տա յին լանդ շաֆտ ներն ըն դար ձակ գո տի են կազ մ� մ նա խա-
լեռ նե ր� մ` 800-1400 մ բարձ ր�  թյ� ն նե ր� մ, որ տեղ տա րե կան տե ղ� մն  ե րի քա-
նա կը 230-300 մմ է: Տի րա պե տ� մ են լեռ նա յին գորշ հո ղե րը, որոնց մի  մա սը 
«ղռեր» են: Մշակ վող տա րածք նե ր� մ հո ղե րը բա րե լավ վել և դար ձել են կ� լ տ� ր 
-ո ռո գե լի:
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Գար նա նա յին անձրևնե րի շր ջա ն� մ կի սաա նա պա տը ծածկ վ� մ է կար ճակ-

յաց (էֆե մե ր) բ�  սա կա ն�  թյամբ, որն ամ ռա նը չո րա ն� մ է: Գե րակշ ռո ղը օշ-
ա նա օշ ինդ րա յին, իսկ ժայ ռոտ տե ղա մա սե ր� մ` լեռ նա չո րա սեր (ֆրի գա նո իդ) 
բ�  սա կա ն�  թյ� նն է: Կեն դա նա կան աշ խար հ� մ տի րա պե տող են սո ղ� ն նե րը 
(իժ, գյ� ր զա, լորտ� ) և բազմազան մի  ջատ նե րը (կա րիճ, մորմ): Այս գոտ� մ 
տարածված թռչ� ններից են օձակեր բազեն, արագիլը և լորը: Կենդանիներից 
հաճախ հադիպ� մ են աքիսը և համստերը, իսկ շամ բ� տ նե ր� մ՝ վա րա զը և 
եղեգ նա կա տ� ն: 

Անա պա տա կի սաա նա պա տա յին գո տին զբա ղեց ն� մ է հան րա պե տ�  թյան 
տա րած քի 10%-ը, այն ջեր մա սեր մշա կա բ� յ սե րի տա րած ման հիմն  ա կան շր-
ջանն է:

Լեռ նա տա փաս տա նա յին լանդ շաֆտ նե րը ՀՀ տա րած ք� մ ամե  նա մե ծ տա-
րա ծ� մն  �  նեն: Առանձնան� մ են եր կ�  լանդ շաֆ տա յին են թա գո տի` չոր լեռ նա-
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տա փաս տա նա յին և սևահո ղա յին տա փաս տա նա յին: 
Չոր լեռ նա տա փաս տա նա յին են թա գո տին ձգ վ� մ է հիմն  ա կա ն� մ Արա րատ-

յան և Վայ քի նա խա լեռ նե րով` մի նչև 1800 մ բարձ ր�  թյ� ն նե րը: Կլի ման տաք է, 
չո րա յին: Տե ղ� մն  ե րը նա խորդ գո տ�  հա մե  մա տ�  թյամբ քիչ ավե լին են (300-400 
մմ): Չոր լեռ նա տա փաս տան նե րը հան րա պե տ�  թյան հյ�  սիս -արևել քի և Զան գե-
զ�  րի նա խա լեռ նե ր� մ, վարելահողերի ընդարձակման �  բնափայտի մթերման 
նպատակով մարդ�  դարավոր ներգործ� թյան արդյ� նք� մ առաջացած հե-

տան տա ռա յին լանդ շաֆտ ներ են: Դրանք ձևավոր վել են մե ր ձ արևադար ձա յին` 
չա փա վոր տաք և մե ղմ ձմե ռ նե րով կլի մա յի պայ ման նե ր� մ: Այս լանդ շաֆտ նե րը 
զբա ղեց ն� մ են հան րա պե տ�  թյան տա րած քի մոտ 15%-ը: Այս են թա գո տին հյ� -
սիս -արևել ք� մ �  Զան գե զ�  ր� մ  նպաս տա վոր է մե ր ձ արևադար ձա յին բ� յ սե րի, 
իսկ Արա րատ յան դաշ տ� մ և Վա յոց ձո ր� մ` պտ ղա բ�  ծ�  թյան, հա ցա հա տի կի, 
ծխա խո տի և տեխ նի կա կան այլ բ� յ սե րի մշակ ման հա մար: 

Սևահո ղա յին տա փաս տան նե րի են թա գո տին ձգ վ� մ է չոր լեռ նա տա փաս-
տան նե րից բարձր` մի նչև 2000-2400 մ բարձ ր�  թյ� ն նե րը` զբա ղեց նե լով հան-
րա պե տ�  թյան տա րած քի մոտ 25%-ը: 

Քար տե զով որոշ ե՛ք լեռ նա տա փաս տա նա յին
 լանդ շաֆտ նե րի տա րած ման շր ջան նե րը:

Սևահո ղա յին տա փաս տան նե րը հիմն  ա կա ն� մ ձևավոր վել են լա վա յին սա-
րա վանդ նե ր� մ և բարձ րա դիր գո գա վո ր�  թյ� ն նե րի հա տա կին: Այս են թա գո-
տին բն�  թագր վ� մ է տաք ամա ռով և ց� րտ ձմե  ռով, տե ղ� մն  ե րի տա րե կան 
քա նա կը հաս ն� մ է 600-700 մմ-ի: 

Լեռ նա յին հա մե  մա տա բար մե ղմ կլի մա յի պայ ման նե ր� մ օր գա նա կան նյ� -
թե րի քայ քա յ�  մը հո ղ� մ մի նչև վերջ չի կա տար վ� մ: Դա նպաս տ� մ է հ�  մ�  սի 

Անտառապատ լեռներ Զանգեզ! ր! մ
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ավե լաց մա նը (մի նչև 15%): Տի րա պե տ� մ է փետ րա խո տա յին և սի զա խո տա յին 
տի պիկ տա փաս տա նա յին բ�  սա կա ն�  թյ�  նը: Գո տ�  վե րին սահ մա նին մոտ` 
հա մե  մա տա բար խո նավ վայ րե ր� մ, ձևավոր վ� մ են մար գա գետ նա յին տա փաս-
տան ներ:

Կեն դա նա կան աշ խար հը հա ր� ստ է �  բազ մա զան. շատ են կր ծող ներն �  
թռ չ� ն նե րը: 

Սևահողային տափաստանները ՀՀ-# մ հա ցա հա տի կի մշակ ման գլ խա վոր 

շր ջանն են: Մշա կ� մ են նաև ար մա տապ տ� ղ ներ (կար տո ֆիլ, շա քա րի ճակն-
դեղ) և կե րա բ� յ սեր: 

Լեռ նան տա ռա յին լանդ շաֆտ նե րը զբա ղեց ն� մ են հան րա պե տ�  թյան 
հյ�  սիս արևել յան և հա րա վարևել յան շր ջան նե րը` Փոքր Կով կա սի լեռնային 
համակարգի հիմն ական� մ հողմակողմ լան ջե րը: Դրանք կազ մ� մ են ՀՀ տա-
րած քի մոտ 10%-ը: Հյ�  սի սարևել յան` հա մե  մա տա բար խո նավ շր ջան նե ր� մ ան-
տա ռի վե րին սահ մա նը հաս ն� մ է մի նչև 2000 մ, իսկ հա րավ -արևել ք� մ` Զան-
գե զ�  ր� մ` մի նչև 2400 մ բարձ ր�  թյ� ն նե րը: 

 Բա ցատ րե՛ք տար բե ր�  թյան պատ ճա ռը:

Լեռ նան տա ռա յին գո տ�  կլի ման այլ գո տի նե րի հա մե  մա տ�  թյամբ մե ղմ է. 
ձմե  ռը չա փա վոր ց� րտ է, ձնա ռատ, իսկ գա ր�  նը` զով և խո նավ: Ամա ռը տաք է, 
արևոտ եղա նակ նե րով, աշ �  նը` մե ղմ: Տե ղ� մն  ե րի տա րե կան քա նա կը 600-700 
մմ է: 

 Վեր հիշ ե՛ք բ�  սա կա ն�  թյա նը նվիր ված դա սը, 
 նշե՛ք այս գո տ� մ տա րած ված ծա ռա տե սակ նե րը:

Լեռնատափաստանային լանդշաֆտ
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Մեր ձալպ յան #  ալպ յան լանդ շաֆտ նե րը հան րա պե տ�  թյան հյ�  սի ս� մ 
սկս վ� մ են 1900-2000 մ, իսկ հա րա վ� մ` 2400 մ բարձ ր�  թյ� ն նե րից: Դրանք 
ձևավոր վել են ցածր ջեր մաս տի ճան նե րի և հա մե  մա տա բար առատ խո նա վ� -
թյան պայ ման նե ր� մ: Այս գո տ� մ շ� րջ կես տա րի ձմե ռ է, իսկ ամա ռը կարճ է 
�  զով: Բարձր է Արե գա կի ճա ռա գայ թա յին էներ գի ա յի ին տեն սի վ�  թյ�  նը, ինչը 
նպաս տ� մ է ցե րեկ վա ըն թաց ք� մ գետ նի արագ և �  ժեղ տա քաց մա նը: 

Ձյ#  նա մե րձ լանդ շաֆտ նե րը տա րած վ� մ են բարձր լեռ նե րի գա գա թա յին 
մա սե ր� մ` 3500 մ-ից վեր (Արա գած, Կա պ� տ ջ� ղ և այլն): Այդ տեղ տի րա պե տող 
են մե րկ ժայ ռե րը, ձյան բծերն �  եռան դ� ն սառ նա մա նի քա յին հողմ ա հա ր�  մը: 
Բ�  սա ծած կ� յթ չի գո յա ն� մ: Ամե  ն�  րեք քա րաց րոն ներ են, ավազ �  «պար զա-
գ� յն հո ղեր»:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ի՞նչ առանձնահատկ� թյ� ններ � նի լանդշաֆտների վերընթաց 
գոտիական� թյ� նը ՀՀ-� մ:

2. ՀՀ տարածք� մ ի՞նչ վերընթաց գոտիներ են առանձնացվ� մ: 
3. Ինչպիսի՞ն են անապատակիսաանապատային լանդշաֆտների 

օգտագործման հնարավոր� թյ� նները:
4. Ինչո՞ւ է լեռնատափաստանային լանդշաֆտը ամե նատարածվածը ՀՀ-

� մ:
5. ՀՀ տարածքի ո՞ր մասն է զբաղեցն� մ լեռնանտառային գոտին: Ինչո՞ւ 

է անհրաժեշտ անտառների պահպան� մն  �  ընդարձակ� մը:
6. Որոշե՛ք, թե ձեր բնակավայրը որ լանդշաֆտային գոտ� մ է գտնվ� մ: 

Բն� թագրե՛ք այդ գոտ�  հիմն ական առանձնահատկ� թյ� նները:

Մերձալպյան և ալպյան գոտ!  բ! սական! թյ! ն 
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ԴԱՍ 19. ԲՆՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՄԱՆ ԵՎ ԲՆԱ ՊԱՀ ՊԱ Ն�   ԱՆ 

ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ

Դ� ք արդեն ծա նո թ եք Հա յաս տա նի Հանրապետ� թյան բնա կան պայ ման-
նե րին �  ռե ս� րս նե րին, դրանց առանձ նա հատ կ�  թյ� ն նե րին և տե ղա բաշխ ման 
օրի նա չա փ�  թյ� ն նե րին, որոնք մի  ա սին բն�  թագ ր� մ են մե ր բնա կան մի  ջա-

վայ րը: 
Բնա կան պայ ման ներն �  ռե ս� րս նե րը, բնա կան մի  ջա վայ րը հանրապե-

տ� թյան այն նյ�  թա կան հիմքն են, որի վրա զար գա ն� մ են ար տադ ր�  թյ� -
նը և տն տե ս�  թյ�  նը: Այդ զար գա ց�  մը տե ղի է �  նե ն� մ բնա կան մի  ջա վայ րի, 

դրա տար րե րի օգ տա գործ ման շնոր հիվ: Իսկ այդ օգ տա գոր ծ�  մը ծն� մ է բնա-
կան մի  ջա վայ րի պահ պա ն�  թյան լ� րջ հիմն  ախն դիր ներ: Բնա պահ պա նա կան 
հիմն  ախն դիր ներն ինչ պես ամ բողջ աշ խար հ� մ, այն պես էլ մե ր հան րա պե տ� -
թյ�  ն� մ գնա լով սր վ� մ են և մարդ կ�  թյան գո յ�  թյան հա մար դառ ն� մ ավե լի 
վտան գա վոր: 

Մեր հանրապետ� թյան բնա կան մի  ջա վայ րի պահ պա ն�  թյան հիմն  ախն-

դիր նե րը պայ մա նա վոր ված են բնա ծին և մար դա ծին մի  շարք գոր ծոն նե րով: 
Բնա ծին գոր ծոն նե րից են մա կերև# յ թի լեռ նա յին բն# յ թը, տա րած քի 

բարձր սեյս մի  կ#  թյ#  նը, մի ջ լեռ նա յին գո գա վո ր#  թյ# ն նե րի առ կա յ#  թյ# նն 

#  ջրա սա կա վ#  թյ#  նը, հո ղա սա կա վ#  թյ# նն #  ան տա ռա սա կա վ#  թյ#  նը: 
Վերջիններս մարդ կանց ար տադ րա կան գոր ծ�  նե �  թյան ընթացք� մ բնա կան 
մի  ջա վայ րը դարձ ն# մ են առա վել խո ցե լի և պա հան ջ# մ են մե ծ ջան քեր` դրա 

կա յ#  ն#  թյ#  նը պահ պա նե լ#  հա մար: 

 Մա կերև# յ թի լեռ նա յին բն# յ թը, բարձր սեյս մի  կ#  թյ# նն #  մի ջ լեռ նա յին 

գո գա վո ր#  թյ# ն նե րի առ կա յ#  թյ# նն � ղ ղա կի ո րեն ազ դ� մ են տա րած քի յ� -
րաց ման, կա ռ�  ցա պատ ման, ձեռ նար կ�  թյ� ն նե րի տե ղաբաշխ ման վրա և եր-
բեմն  անհ նա րին են դարձ ն� մ տն տե սա կան գոր ծ�  նե �  թյամբ զբաղ վե լը:

 Ջրա սա կա վ#  թյ# նն #  հո ղա սա կա վ#  թյ#  նն � ղ ղա կի պայ մա նա վո ր� մ են 
գյ�  ղատն տե սա կան ար տադ ր�  թյան կա ռ� ց վածքն �  տե ղա բաշ խ�  մը: Ան տա-

ռա սա կա վ#  թյ#  նը և ան տառ նե րի շա ր�  նակ վող կր ճա տ�  մն  առա ջաց ն� մ են 
տա րա բն� յթ էկո լո գի ա կան տե ղա կան խն դիր ներ (գե տե րի չո րա ց� մ, բնա կան 
լանդ շաֆտ նե րի ան դառ նա լի փո փո խ�  թյ� ն ներ, ն� յ նիսկ անա պա տա ց� մ):

Բնա կան մի  ջա վայ րի փոփոխ� թյան մար դա ծին գոր ծոն ներն ավե լի բազ մա-
զան են: Դրանք հիմն  ա կա ն� մ կապ ված են նյ#  թա կան ար տադ ր#  թյան հետ: 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ բնա կան մի  ջա վայ րի ռա ցի ո նալ օգ տա-
գործ ման և պահ պա ն�  թյան բնա գա վա ռը կա ռա վա րե լ�  նպա տա կով գոր ծ� մ 
է առան ձին` Բն�  թյան պահ պա ն�  թյան նա խա րա ր�  թյ� ն: Ըն դ� ն վել են բնօգ-
տա գոր ծ�  մը կար գա վո րող և բնա կան մի  ջա վայ րի պահ պա ն�  թյ�  նն ապա հո-
վող օրենք ներ և կա ռա վա րա կան որոշ � մն  եր: 

Քն նար կենք մե ր հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ օդա յին և ջրա յին ավա զան նե րի, հո-

ղա յին ռե ս# րս նե րի, բ#  սա կան և կեն դա նա կան աշ խար հի պահ պա ն#  թյան 

հիմն  ախն դիր նե րը:
Առա վել աղ տոտ ված օդա յին ավա զան �  նեն Երևանը, Արա րա տը, Վա նա-
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ձո րը, Ալա վեր դին: Այս քա-
ղաք նե ր� մ գոր ծ� մ են բնա-
պահ պա նա կան առ�  մով 
վն ա սա կար` քի մի  ա կան, մե -
տա լ� ր գի ա կան և շի նան յ� -
թե րի ար տադ ր�  թյան ձեռ-
նար կ�  թյ� ն ներ: Երևան� մ 
օդա յին ավա զա նի գլ խա վոր 
աղ տո տի չը ավ տո մո բի լա յին 

տրանս պորտն է, որին բա-
ժին է ընկ ն� մ մթ նո լորտ ար-
տա նետ վող թ�  նա վոր գա զե-
րի շ� րջ 90%-ը: 

Ավ տո մե  քե նա նե րի վն աս-
նե րը նվա զեց նե լ�  հա մար �  ժե-
ղաց վ� մ է տեխ նի կա կան հս կո ղ�  թյ�  նը դրանց նկատ մամբ: Օրեն քով մե  ծաց-
վ� մ են մթ նո լորտն աղ տո տող ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի հա մար սահ-
ման ված հար կերն �  պե տա կան տ� ր քե րը: 

Արդ յ�  նա բե րա կան ձեռ նար կ�  թյ� ն նե րի կողմի ց օդային ավազանի 
աղտոտման նվազեց� մը կամ ամբողջական չեզոքաց� մը հնարավոր է 
իրականացնել ար տադ ր�  թյան տեխ նո լո գի ա յի կա տա րե լա գոր ծման, փոշ եծ ծիչ 
և գա զա կլա նիչ կա յանք նե րի տե ղադ րման, ան թա փոն և սա կա վա թա փոն ար-
տադ ր�  թյ� ն նե րի կազմակերպման մի ջո ցով:

Բնա կա վայ րե րի օդա յին ավա զան նե րի մաք ր#  թյան ապա հով ման արդ-

յ#  նա վետ մի  ջոց են մի , կող մի ց, կա նաչ տն կարկ նե րի ըն դար ձա կ#  մը, մյ# ս 

կող մի ց` դրանց կր ճատ ման դեմ # ղղ ված հետևողա կան պայ քա րը:
Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյ�  նը որ պես սա կա վա ջ� ր պե տ�  թյ� ն �  նի 

նաև ջրա յին պաշ ար նե րի պահ պա ն#  թյան և ռա ցի ո նալ օգ տա գործ ման խն-
դիր ներ: Ջրի ամե  նա մե ծ սպա ռող ներն են գյ�  ղատն տե ս�  թյ�  նը (հատ կա պես 
հո ղա գոր ծ�  թյ�  նը) և բնակ չ�  թյ�  նը: 

 Ի՞նչ եղա նակ նե րով կա րե լի է մե ղ մե լ  ջրի պա կա սը ՀՀ -
� մ, ձեր բնա կա վայ ր� մ, և ջրօգ տա գոր ծ�  մը դարձ նել 

ռա ցի ո նալ:

Մեր հան րա պե տ�  թյան առանց այդ էլ աղ քատ ջրա յին ռե ս� րս նե րին, մե ծ 
վն աս են հասց ն� մ արդ յ�  նա բե րա կան և կեն ցա ղա յին աղ տո տ�  մը: Աղ տոտ-
ված են հատ կա պես Հրազ դան, Փամ բակ, Դե բեդ և Ող ջի գե տե րը, ինչ պես նաև 
Սևանի առափն յա տարածքների զգալի մասը: Ջրա յին պաշ ար նե րի պահ պա ն� -
թյան և արդյ� նավետ օգ տա գործ ման նպա տա կով խրա խ� ս վող մի  ջո ցա ռ# մ-

նե րի հիմն  ա կան # ղ ղ#  թյ# ն ներն են` ջրատար ար տադ ր#  թյ# ն նե րի փո խա-

րի ն#  մը ոչ ջրա տար ար տադ ր#  թյ# ն նե րով, ջրի խնա յո ղա կան օգ տա գոր ծ# -

մը, արդ յ#  նա բե րա կան և կեն ցա ղա յին ջրե րի մաքր ման հա տ# կ կա յանք նե-

րի ցան ցի ընդ լայ ն#  մը, նոր ջրամ բար նե րի կա ռ#  ց#  մը:

Անտառային հրդեհ Հայաստան! մ
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ՀՀ-� մ կեն սա կան նշա նա կ�  թյ� ն �  նեն հո ղա յին ռե ս# րս նե րի պահ պան-

ման #  օգ տա գործ ման խն դիր նե րը: Այս տեղ գլ խա վո րը բնածին և մարդածին 
գործոններով պայմանավորված՝ գյ�  ղատն տե սա կան հո ղա հան դակ նե րի 
քայքայ� մն  �  տեղատար� մն  է՝ էրո զի ան: Բա ցի այդ, տար բեր վայ րե ր� մ տա-
րի նե րի ըն թաց ք� մ կ�  տակ վել են արդ յ�  նա բե րա կան (լեռ նա հան քա յին և քի մի -
ա կան ձեռ նար կ�  թյ� ն նե րի մո տա կայ ք� մ) և կեն ցա ղա յին (քա ղա քա յին բնա-
կա վայ րե րի մո տա կայ ք� մ) տասն յակ մի  լի ո նա վոր խո րա նարդ մե տր թա փոն-
ներ և ծած կել ըն դար ձակ հո ղա տա րածք ներ: Դրանք մի  ա ժա մա նակ լի նե լով 
վա րա կի տա րած ման աղբ յ� ր ներ` վա տաց ն� մ են շր ջա կա մի  ջա վայ րի որա կը: 
Արդյ� նաբերական թափոնների հետ հիմն ախնդիրները հատկապես ս� ր են 
արտահայտված Սյ� նիքի մարզ� մ, Ողջի գետի ավազան� մ:  

Մեզան� մ ար տա կարգ նշա նա կ�  թյ� ն �  նի նաև բ#  սա կան և կեն դա նա կան 

աշ խար հի պահ պա ն#  թյան հիմն  ա հար ցը: Բնակ չ�  թյան կող մի ց �  տե լի բ� յ-
սե րի, դե ղա բ� յ սե րի և դաշ տա յին ծա ղիկ նե րի հա վա քը կա տար վ� մ է անխ նա 
կեր պով. ավեր վ� մ է բ� յ սե րի ար մա տա յին հա մա կար գը, ինչը հանգեցն� մ է 
այդ բ� սատեսակների ոչնչացմանը: 

Արդյ� նավետ չեն օգ տա գործ վ� մ խոտ հար քներն #  արո տա վայ րե րը: 
Անա ս� ն նե րի գե րա րա ծե ց�  մը մի  կող մի ց նոս րաց ն� մ է բ�  սա ծած կ� յ թը, 
մյ� ս կող մի ց` նպաս տ� մ մո լա խո տե րի տա րած մանն �  հո ղաշ եր տի կազմի  

Արծվանիկի պոչամբարը (Ողջի գետի ավազան)
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փոփոխ� թյանը: 
Առա վել հրա տապ է համարվ� մ անխ նա օգ տա գործ ման հետևան քով կր ճատ-

վող ան տա ռա պատ տա րածք նե րի, ոչն չաց ման եզ րին հա սած ար ժե քա վոր 

բ#  սա տե սակ նե րի #  կեն դա նա տե սակ նե րի պահ պա ն#  թյ#  նը: Դրա հա մար 
կազմ վել են բ# յ սե րի և կեն դա նի նե րի Կար մի ր գր քեր, ստեղծ վել են հա տ# կ 

պահ պան վող տա րածք ներ:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ինչո՞ւ է բնական մի ջավայրի որակի պահպան� մը և բնական ռես� րսների 
խնայողական օգտագործ� մը համարվ� մ մարդկ� թյան առջև ծառացած 
լրջագ� յն խնդիր: 

2. Որո՞նք են ՀՀ բնօգտագործման և բնապահպան� թյան վրա ազդող 
բնածին և մարդածին գործոնները:

3. Թվարկե՛ք օդային �  ջրային ավազանների �  հողերի աղտոտման 
աղբյ� րները և նշե՛ք դրանց ռացիոնալ օգտագործման �  պահպանման 
հիմն ական � ղղ� թյ� նները:

4. Ո՞րն է անտառների պահպան� թյան առաձնահատ� կ կարևոր� թյ� նը 
մե ր հանրապետ� թյան համար: 

5. Թվարկե՛ք ձեր բնակավայրի օդային և ջրային ավազանների �  հողերի 
աղտոտման աղբյ� րները: Ինչպե՞ս կարելի է պայքարել բնական մի ջավայրի 
աղտոտման դեմ:
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ԴԱՍ 20. ՀԱ Տ� Կ ՊԱՀ ՊԱՆ ՎՈՂ ՏԱ ՐԱԾՔ ՆԵ ՐԸ: 

ՀՀ «ԿԱՐ ՄԻՐ ԳՐ ՔԵ ՐԸ»

Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան բազ մա զան բնա կան հարս տ�  թյ� ն նե-
րը մար դ�  կող մի ց օգտագործ վել են հա զա րամ յակ ներ շա ր�  նակ: Ներկայ� մս 
տն տե ս�  թյան արագ զար գաց ման և տեխ նո լո գի ա նե րի կա տա րե լա գործ ման 
պայմաններ� մ դրանք շա հա գործ վ� մ են մե ծ ին տեն սի վ�  թյամբ, իսկ որոշ տե-
սակ ներ հայտն վ� մ են սպառ ման եզ րին: Դրա հետևան քով բնա ծին շատ լանդ-

շաֆտ ներ իրենց տե ղը կարճ ժա մա նա կ# մ զի ջ# մ են մար դա ծին լանդ շաֆտ-

նե րին: 
Բնա կան մի  ջա վայ րի ին տեն սիվ շա հա գործ մա նը զ�  գա հեռ ՀՀ-� մ անհ րա-

ժեշ տ�  թյ� ն է առա ջա ցել առանձ նաց նել բն�  թյան առան ձին կ�  սա կան անկ-
յ� ն ներ և անա ղարտ վի ճա կ� մ պահ պա նել դրանց բնա կան մի  ջա վայ րը, բ� -
սա կան �  կեն դա նա կան աշ խար հը: ՀՀ -� մ ն� յն պես պե տա կան որոշ � մն  ե րով 
առանձ նաց ված հա տ� կ պահ պան վող տա րածք ներն �  նեն տար բեր կար գա վի-
ճակ` կախ ված այն բա նից, թե բն�  թյան որ բա ղադ րիչ նե րը հա տ� կ պահ պա-
ն�  թյան կա րիք �  նեն, և ամբող ջո վին կամ մա սամբ ար գել ված է դրանց օգ տա-
գոր ծ�  մը: 

Հա տ� կ պահ պա ն�  թյան տակ վերց ված տե ղա մա սե րը կա րող են լի նել ազ-

գա յին պարկ, ար գե լոց, ար գե լա վայր և բն#  թյան հ# շ ար ձան: 
Ազ գա յին պար կե ր� մ սահմանվ� մ է բնական մի ջավայրի պահպան� թյան 

հատ� կ ռեժիմ, իսկ ազգային պարկի ներս� մ հա տ� կ առանձ նաց ված հատ-
ված նե ր� մ (գոտիներ) և առհասարակ ար գե լոց նե ր� մ ար գել ված է էկո հա-
մա կար գե րի հա վա սա րակշ ռ�  թյ�  նը խախ տող ամե ն տե սա կի տն տե սա կան 
գոր ծ�  նե �  թյ� ն: Հա յաս տա ն� մ առանձ նաց ված են չորս ազ գա յին պարկեր` 
«Սևան», «Դի լի ջան», «Արփի լիճ» և «Արևիկ»: Նախատեսվ� մ է ստեղծ ել նաև 
«Ջերմ� կ», «Գնիշիկ» և այլ ազ գա յին պար կեր:

«Սևան» ազ գա յին պար կը կազ մա կերպ վել է 1978 թ. և ընդգր կ� մ է մոտ 150 
հազ. հա մա կե րես: Դրա 17%-ը ցա մա քա յին, մն ա ցա ծը` ջրա յին տա րածք է: Այն 
հիմն  ադր վել է Սևանա լճի ոչ մի  այն ջրա յին, այլև մյ� ս ռե ս� րս նե րը, պատ մա-
կան �  մշա կ� յ թի հ� շ ար ձան նե րը պահ պա նե լ�  նպա տա կով: Թ� յ լատր ված է 
հա րա կից տա րած ք� մ իրա կա նաց նել գի տա կա նո րեն ծրագ րա վոր ված այն պի սի 
տն տե սա կան գոր ծ�  նե �  թյ� ն, որը չի աղ տո տի լի ճը և չի վն ա սի նրա կեն դա նա-
կան աշ խար հին: Այդ նպա տա կով Ազ գա յին պար կը բա ժան ված է ար գե լո ցա-

յին, արգելավայրային, ռեկ րե ա ցի ոն և տն տե սա կան գո տի նե րի: 
Առանձ նա հա տ� կ պահ պա ն�  թյան տակ է վերց ված մի  այն Սևան� մ հան դի-

պող իշ խան ձկ նա տե սա կը: Վեր ջին տա րի նե րին լճ� մ կա տար վող ան վե րահս-
կե լի ձկ նոր ս�  թյ�  նից հա ջող վել է պահ պա նել իշ խանի չորս տե սակ նե րից մի -

այն եր կ#  սը (մյ� ս եր կ�  սը պահ պան վել են անն շան քա նա կ�  թյամբ): Էապես 
կր ճատ վել են նաև սիգ, կո ղակ և այլ ձկ նա տե սակ նե րի պաշարները: Բնա պահ-
պան նե րի գնա հատ մամբ ան ցած 25 տա ր� մ Սևանի ձկ նա յին պաշ ար նե րը նվա-
զել են 17 ան գամ: 

«Դի լի ջան» ազ գա յին պար կը հիմն  ադր վել է 2002 թ-ին (մի նչ այդ եղել է պե տա-
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կան ար գե լոց): Այն տա րած վ� մ է Գե տիկ �  Աղստև գե տե րի ջր հա վաք ավա զա ն� մ` 
1000-2300 մ բարձ ր�  թյ� ն նե րի վրա: Պար կի տա րած քը կազ մ� մ է 28 հազ. հա: 
Այս տեղ պահ պան վ� մ է կե ն#  պ#  րակը, որը հազ վագ յ� տ է ամ բողջ Կով կա-
ս� մ: Պահ պան վող օբ յեկտ ներ են նաև հա ճա րե ն�  և կաղ ն�  մի  քա նի տե սակ-
նե րով կ�  սա կան ան տառ նե րը, որ տեղ հան դի պ� մ են նաև վայ րի պտ ղա տ� -
նե րի տե սակ ներ` հո նե նի, տխ լե նի, սզ նի և այլն: «Դի լի ջան» ազ գա յին պար կ� մ 
պահ պա ն�  թյան տակ են 172 ող նաշ ա րա վոր կեն դա նի ներ` ան տա ռա յին կա տ� , 
կզա քիս, ոզ նի, սկ յ� ռ, սպի տա կագ լ� խ անգղ, մո ր�  քա վոր ար ծիվ և այլն: 

«Արփի լիճ» ազգային պարկը հիմն ադրվել է 2009թ-ին: Այն ընդգրկ� մ 
է Եղնախաղի լեռների արևելյան, Ջավախքի լեռնավահանի հարավ-
արևմտյան լանջերը և դրանց մի ջև ընկած լեռնամարգագետնային, 
մե րձալպյան լանդշաֆտները: Պարկի տարածքը կազմ� մ է մոտ 62 հազ. 
հա: Պահպանվող օբյեկտներն են Արփի և Արդենիս լճերի, Ախ� րյան գետի 
ավազանների լանդշաֆտային և կեսաբանական բազմազա ն� թյ� նն �  
բն� թյան հ� շարձանները: Պարկի տարածք� մ ստեղծված արգելոցներ� մ �  
արգելավայրեր� մ հատ� կ պահպան� թյան տակ են գտնվ� մ հազվագյ� տ 
թռչ� նները՝ գանգրափետ� ր հավալ� սնը և մարգահավը: Արփի լճի կղզիներ� մ 
են ձվադր� մ նաև Էնդեմի կ հայկական որորը և ևս շ� րջ 80 թռչնատեսակ: 

«Արևիկ» ազգային պարկը  հիմն ադրվել է 2009թ-ին, Զանգեզ� րի 
լեռնաշղթայի Մեղրի լեռնաբազ� կի հարավային լանջերին` Մեղրի, Շվանիձոր 
և Նյ� վադի գետերի ավազանների �  դրանց հարակից տարածքներ� մ 
էկոհամակարգերի, լանդշաֆտային և կենսաբանական բազմազան� թյան և 
դրանց գիտական � ս� մն ասիր� թյան նպատակով: Այն ընդգրկ� մ է շ� րջ 
345 հազ.հա տարածք: Պարկի տարածք� մ հատ� կ պահպան� թյան �  
վերհսկող� թյան շնորհիվ զգալիորեն աճել է մ� ֆլոնի գլխաքանակը: Իսկ 
ՀՀ «Կարմի ր գրք� մ» գրանցված կենդանատեսակներից այստեղ երբեմն  
հանդիպ� մ է Արաքսից թափանցած ընձառյ� ծը:  

«Արփի լիճ» և «Արևիկ» ազգային պարկերը գտնվ� մ են կազմավորման 
փ� լ� մ և հետազոտական, կառավարման, տնտեսական և այլ խնդիրներ դեռևս 
լ� ծման գործընթաց� մ են:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան տա րած ք� մ պե տա կան ար գե լոց նե րը 

Տեսարան «Արփի լիճ ազգային պարկից 
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երեքն են` Խոս րո վի, Շի կա-

հո ղի և Էրե բ#  ն# : 
Խոս րո վի ար գե լո ցը տա-

րած վ� մ է Գեղամա լեռների 
հարավային մաս� մ, Ազատ 
և Վե դի գե տե րի ջր հա-
վաք ավա զան նե ր� մ` 1000-
2300 մ բարձ ր�  թյ� ն նե րի 
վրա՝ զբաղեցնելով ավելի 
քան 29 հազ.հա մակերես: 
Նշա նա վոր է շ� րջ 1800 բ� -
սա տե սակ նե րով: Դրանք 
կազմ� մ են Հայաստանի 

բ� սատեսակների շ� րջ 
60%-ը, իսկ արգելոցի 
բ� սատեսակների ավե լի քան 
1/3-ը հազ վագ յ� տ են: Այստեղ 
պահպանվող հազվագյ� տ և 
էնդեմի կ բ� սատեսակներից 
են հայկական ալոճենին, 
վավիլովյան աշորան 
(տարեկանը) և այլն: Կեն դա-
նա կան աշ խար հի եզա կի տե-
սակ նե րից պահ պան վ� մ են 
բե զո ար յան այ ծը, մ� ֆ լո նը, 
առա ջա վո րա սի ա կան ըն ձ առ-
յ�  ծը, կով կաս յան գորշ ար ջը 
գառնանգղը և այլն:

Շի կա հո ղի ար գե լո ցը 
գտն վ� մ է Ծավ գե տի ջր հա վաք 

ավա զա ն� մ` 700-2400 մ բարձ ր�  թյան վրա: Ար գե լո ցի 94%-ը ան տա ռա պատ 
է և � նի խիստ մասնատված ռելիեֆ: Այս տեղ աճ� մ է 1000-ից ավե լի բ�  սա-
տե սակ, որոն ցից նշա նա վոր են արաքս յան կաղ ն� , վրա ցա կան թխ կ� , բազ-
մապ տ� ղ գի հ� , ըն կ�  զե ն�  պ�  րակ նե րը և շ� րջ 60 հա կազ մող հաս տա բ� ն, 
երկ նաս լաց արևելյան սո ս�  պ�  րա կը: 

Էրե բ#  ն#  ար գե լո ցը կազ մա կերպ վել է Երևանից հա րավ -արևելք ըն կած 
բլրա պատ կի սաա նա պա տա յին տա րած ք� մ: Նրա գլ խա վոր նպա տակն է պահ-
պա նել հաց ազ գի նե րի վայ րի տե սակ նե րի հա ր� ստ գե նո ֆոն դը, որ տեղ հա տ� կ 
ար ժեք են ներ կա յաց ն� մ ցո րե նի վայ րի տե սակ նե րը` մի  ա հա տիկ ցո րե նը, 
արա րատ յան ցո րե նը, գլա նաձև այ ծակ նը:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ ստեղծ վել են նաև 25-ից ավե լի ար գե-

լա վայ րեր: Ար գե լա վայ րե ր� մ պահ պա ն�  թյան տակ է վերց ված ոչ թե ամ բողջ 

տա րած քը, այլ առան ձին բ#  սա տե սակ ներ #  կեն դա նա տե սակ ներ կամ այլ 

 «Արևիկ ազգային պարկի տեսարանը Մեղր!  
լեռնանցքից 

Տեսարան Խոսրովի արգելոցից
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բնա կան օբ յեկտ ներ: Ար գե լա վայ-
րե ր� մ բնա կան մի  ջա վայ րի մյ� ս 
տար րե րի օգ տա գոր ծ� մն  ար գել ված 
չէ:

Մեր հան րա պե տ�  թյան տա րած-
քը հա ր� ստ է բն#  թյան հ# շ ար-

ձան նե րով, որոնք #  նեն գի տա-

կան, մշա կ#  թա յին և գե ղա գի տա-

կան նշա նա կ#  թյ# ն: Նշա նա վոր են 
հատ կա պես Որո տան գե տի վրա յով 
անց նող` ար դեն հիշ ա տակ ված ան-
ձե ռա կերտ «Սա տա նի կա մ� ր ջը», 
Վա յոց ձո ր� մ գտն վող ստա լակ տիդ-
նե րով �  ստա լագ մի տ նե րով զար-
դար ված Մոզ րո վի կարս տա յին քա-
րան ձավն  ե րը, Ջերմ� կի, Շաքիի և 
Թռչկանի ջրվեժները և այլն:

Հիշ ա տակ ված հա տ� կ տա րածք-
նե րի պահ պան � թյան նպատակով 
ծա վա լ� ն աշ խա տանք է կա տար-
վ� մ բնակ չ�  թյան էկո լո գի ա կան 
գրա գի տ�  թյան բարձ րաց ման և 
բնա կան մի  ջա վայ րի պաշտ պա ն� -
թյան գոր ծը բա րե լա վե լ�  � ղ ղ� -
թյամբ: Չնա յած դրան` բնա պահ պա նա-
կան շատ հար ցեր դեռևս լ� ծ ված չեն: Շա ր�  նա կ� մ են վե րաց ման վտան գի 
տակ մն ալ շատ բ�  սա տե սակ ներ �  կեն դա նա տե սակ ներ, աղ քա տա ն� մ են մե ր 
ան տառ նե րը, տա փաս տան ներն �  մար գա գե տին նե րը, նվա զ� մ է մե ր երկ րի 

կեն սա բազ մա զա ն#  թյ#  նը: 
Ամ բողջ երկ րագն դի աշ խար հագ րա կան թա ղան թի և առան ձին պե տ�  թյ� ն-

նե րի կեն սա բազ մազա ն�  թյան վի ճա կի մա սին տե ղե կ�  թյ� ն ներ տա լիս են պար-
բե րա բար հրա տա րակ վող մի  ջազ գա յին և ազ գա յին «Կար մի ր գր քե րը»: Բ� յ սե-
րի «Կար մի ր գր քե ր� մ» տե ղե կ�  թյ� ն ներ են տր վ� մ բ�  սա տե սակ նե րի նախ կին 
�  ներ կա յիս տա րած ման վայ րե րի, դրանց էկո լո գի ա կան, աշ խար հագ րա կան 
առանձ նա հատ կ�  թյ� ն նե րի, հազ վագ յ� տ տե սակ նե րի քա նա կա կան փո փո խ� -
թյ� ն նե րի մա սին: Կեն դա նի նե րի «Կար մի ր գր քե րը» նվիր վ� մ են ան հե տա ցած և 
ոչն չաց ման վտան գի տակ գտն վող կեն դա նա տե սակ նե րին:

Մեր հան րա պե տ�  թյան բ� յ սե րի «Կար մի ր գր ք� մ» ընդգրկ ված են վայ-
րի բ�  սա տե սակ նե րի 14%-ը (452 տեսակ) և սնկերի 40 տե սակ, ընդ որ� մ՝ 
բ� սատեսակների ևս 7%-ի վիճակը մտահոգիչ է: Դրան ցից 155-ը հազ վագ յ� տ 
են և զբա ղեց ն� մ են սահ մա նա փակ տա րածք, � ս տի ամե  նա խո ցե լի խ� մբն են 
կազ մ� մ: Այդ բ�  սա տե սակ նե րից են Թաղ թաջ յա նի կաթ ն�  կը, հ�  նա կան ջրահ-
յ�  սը, հա տապտ ղա յին կե նին և այլն: Ան հե տաց ման վտան գի տակ են գտն վ� մ 

Սոսու պուրակը Շիկահողի արգելոցում
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արա րատ յան իշ ա մո ռ�  կը, դ�  րե կան թխ կին և տասն յակ այլ բ�  սա տե սակ ներ:
Կեն դա նի նե րի «Կար մի ր գր ք� մ» գրանց ված է կաթ նա ս� ն նե րի, սո ղ� ն նե-

րի և թռ չ� ն նե րի ընդ հա ն� ր քա նա կի մոտ 1/4-ը:  Այժմ անհետացման եզրին 
են 153 ողնաշարավոր եւ անողնաշար կենդանիներ, այդ թվ� մ՝ իշխան ձկան 2 
տեսակներ: Առա վել վտանգ ված կաթ նա ս� ն նե րից են բե զո ար յան այ ծը, հայ կա-
կան մ� ֆ լո նը, եր կա րա կանջ ոզ նին, իսկ սո ղ� ն նե րից` հայ կա կան իժը, մի  ջերկ-
րա ծո վա յին կրի ան: Թռ չ� ն նե րից հա տ� կ պահ պա ն�  թյան կա րիք են զգ� մ սև 
անգ ղը, վար դա գ� յն հա վա լ� ս նը և մի  քա նի այլ տե սակ ներ: Ող նաշ ա րա վոր 
կեն դա նի նե րի 6 տե սակ (մի  ջերկ րա ծո վա յին կրի ան, հայ կա կան իժը, գանգ րա-
փե տ� ր հա վա լ� ս նը, կով կաս յան սապ սա նը, առա ջա վո րա սի ա կան ըն ձառ յ�  ծը 
և սպի տա կա պոչ ար ծի վը) մտել են «Մի ջազ գա յին Կար մի ր գիրք»: 

ՀՀ-� մ բնա պահ պա նա կան իրադ ր�  թյան վատ թա րաց ման վկա յ�  թյ� նն է 
նաև այն, որ ոչն չաց ման եզ րին հայտն ված բ�  սա տե սակ նե րի և կեն դա նա տե-
սակ նե րի թի վը, ան կախ դրանց պահ պա ն�  թյանն � ղղ ված բազ մաբ ն� յթ մի  ջո-
ցա ռ� մն  ե րից, տա րեց տա րի ոչ թե կր ճատ վ� մ, այլ աճ� մ է:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ինչո՞ւ են ՀՀ-� մ հատ� կ պահպանվող տարածքներ առանձնացվել: Ի՞նչ 
չափանիշներով են դրանք մի մյանցից տարբերվ� մ: 

2. Թվարկե՛ք և քարտեզի վրա ցո՛ւյց տվեք ՀՀ ազգային պարկերն �  
արգելոցները:

3. Բն� թագրե՛ք և համե մատե՛ք Խոսրովի և Շիկահողի արգելոցները:
4. Թվարկե՛ք ՀՀ «Կարմի ր գրքեր� մ» գրանցված առավել արժեքավոր 

բ� սատեսակներն �  կենդանատեսակները: 
5. Ուս� ցչի օգն� թյամբ կազմե ՛ք ձեր բնակավայրին հարող տարածքի այն 

բ� սատեսակների և կենդանատեսակների ց� ցակը, որոնք գրանցված են 
մի ջազգային և ՀՀ ազգային «Կարմի ր գրքեր� մ»:
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ԴԱՍ 21. ԷՔՍ Կ� Ր ՍԻ Ա ԲՆ�   ԱՆ ԳՐ Կ� Մ

Ու ս� ց չի օգն� թյամբ � ս� մն ասիրե՛ք ձեր բնա կա վայ րի մոտ գտն վող՝ ստորև 
հիշ ա տակ ված բնա կան օբ յեկտ նե րը և յ�  րա քանչ յ� ր հար ցադր ման վե րա բեր յալ 
ստաց ված արդ յ� նք նե րը գրան ցե՛ք աշ խար հագ ր#  թյան տետ ր# մ: Հնա րա վո-
ր�  թյան դեպ ք� մ հա մա պա տաս խան գրան ց# մն  ե րին կից տե ղադ րե՛ք լ#  սան-

կար ներ, կազ մե ՛ք սխե մա տիկ քար տեզ ներ և աղ յ#  սակ ներ:
 Էքս կ� ր սի ան առա վել արդ յ�  նա վետ կազ մա կեր պե լ�  հա մար առա ջարկ վ� մ 

է դա սա րա նը պայ մա նա կա նո րեն բա ժա նել չորս խմ բի`  «գեոմորֆոլոգների» 
(երկ րա ձևաբան նե ր), «կլի մա յա գետ նե րի», «ջրա բան նե րի» և «լանդ շաֆ տա գետ-
նե րի»: Նրանք պետք է տան հետևյալ հար ցե րի պա տաս խան նե րը.

1. Որո՞նք են ձեր տա րած քի մա կերև� յ թի խոշ որ ձևերը (լեռ ներ, գո գա վո ր� -
թյ� ն ներ, գե տա հո վիտ ներ): Ի՞նչ կա ռ� ց վածք �  նեն դրանք: Նկա րագ րե՛ք 
դրանց տն տե սա կան օգ տա գործ ման առանձ նա հատ կ�  թյ� ն նե րը:

2. Ի՞նչ լեռ նա յին ապար ներ են տա րած ված մա կերև� յ թի տար բեր ձևեր� մ: 
Դա սա րա նով ստեղ ծե՛ք «Իմ բնա կա վայ րի քա րաշ խար հը» խո րագ րով լեռ-
նա յին ապար նե րի, օգ տա կար հա նա ծո նե րի հա վա քա ծ� : Նշե՛ք դրանց օգ-
տա գործ ման բնա գա վառ նե րը:

3. Վերլ� ծե՛ք ձեր բնա կա վայ րի կլի ման` օգ տա գոր ծե լով մե ր ձա կա օդերև� -
թա բա նա կան կա յա նի հետևյալ տվ յալ նե րը.
ա) մթ նո լոր տա յին ճն շ�  մը, տի րա պե տող քա մի  նե րի արա գ�  թյ� նն �  � ղ-

ղ�  թյ�  նը,
բ) օդի մի  ջին ջեր մաս տի ճան նե րի տա րե կան ըն թաց քը,
գ) ամե  նա տաք և ամե  նա ց� րտ ամի ս նե րի մի  ջին, նվա զա գ� յն և առա վե-

լա գ� յն ջեր մաս տի ճան նե րը,
դ) մթ նո լոր տա յին տե ղ� մն  ե րի քա նա կը և բաշխ վա ծ�  թյ� նն ըստ ամի ս նե-

րի,
ե) գնա հա տե՛ք ըստ կլի մա յա կան սե զո նի՝ ջեր մաս տի ճա նի և մթ նո լոր տա-

յին տե ղ� մն  ե րի ազ դե ց�  թյ�  նը բնակ չ�  թյան կեն ցա ղի և ար տադ րա-
կան գոր ծ�  նե �  թյան վրա:

4. Ո՞ր գե տի ափին է գտն վ� մ ձեր բնա կա վայ րը: Գե տի վրա կա ռ� ց ված որևէ 
կամր ջի հատ վա ծ� մ չա փե՛ք գե տի լայ ն�  թյ�  նը, մի  ջին խո ր�  թյ�  նը, հոս-
քի արա գ�  թյ�  նը: Ստաց ված տվ յալ նե րով որոշ ե՛ք գե տի ծախ սը, օրա կան 
հոս քը:

5. Լրաց նե լով ստորև բեր ված աղ յ�  սակ 1-ը` կազ մե ՛ք ձեր բնա կա վայ րին հա-
րա կից «Լանդ շաֆ տա յին գո տի նե րի բն�  թա գի րը»:



88

Աղ յ�  սակ 1
---------------- բ նա կա վայ րի վե րըն թաց լանդ շաֆ տա յին գո տի նե րի 

բն#  թա գի րը

Վերընթաց 
լանդ շաֆտա յին 

գոտիներ

Բացարձակ
բարձր� թ-

յ� նը, մ

Կլիման Հողերը Բ� սա-
կա-

ն� թյ� նը

Կենդանա-
կան

աշխարհը
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ԴԱՍ 22. ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ «ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

ԼԵՌՆԱՇԽԱՐՀ» ԵՎ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�  ԱՆ 

ԲՆ�  � ՆԸ»

ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ԿՐԿՆ�  ԱՆ ՀԱՄԱՐ

ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ԼԵՌ ՆԱՇ ԽԱՐՀ

1. Նկա րագ րե՛ք և գնա հա տե՛ք Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի հա մա աշ խար հագ-
րա կան (մա թե մա տի կա աշ խար հագ րա կան) և ֆի զի կա աշ խար հագ րա կան 
դիր քերը:

2. Որո՞նք են Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի ձևավոր ման երկ րա բա նա կան առանձ-
նա հատ կ�  թյ� ն նե րը:

3. Սխե մա տիկ քար տե զի վրա առանձ նաց րե՛ք Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի գլ-
խա վոր լեռ նագ րա կան մի  ա վոր նե րը: Տվե՛ք յ�  րա քանչ յ� ր մի  ա վո րի հա մա-
ռոտ բն�  թա գի րը:

4. Բն�  թագ րե՛ք Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի կլի մա յի առանձ նա հատ կ�  թյ� ն-
նե րը և դրանք պայ մա նա վո րող հիմն  ա կան գոր ծոն նե րը:

5. Որո՞նք են Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի գե տա յին ցան ցի գլ խա վոր առանձ նա-
հատ կ�  թյ� ն նե րը: Թվար կե՛ք և բն�  թագ րե՛ք լեռ նաշ խար հի խոշ որ գե տե-
րը:

6. Ի՞նչ ծա գ� մ �  նեն Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի լճե րը: Տվե՛ք Վա նա և Ուր մի  ա 
լճե րի հա մե  մա տա կան բն�  թա գի րը:

7. Նկա րագ րե՛ք Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի հո ղա ծած կ� յ թը, բ�  սա կա ն� -
թյ� նն �  կեն դա նա կան աշ խար հը: Նշե՛ք դրանց տե ղա բաշխ ման առանձ-
նա հատ կ�  թյ� ն նե րը:

8. Թվար կե՛ք և քար տե զի վրա ցո՛ւյց տվեք Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի վե րըն-
թաց լանդ շաֆ տա յին գո տի նե րը: Ի՞նչ օրի նա չա փ�  թյամբ են դրանք տա-
րած ված:

9. Աշ խար հագ ր�  թյան տետ ր� մ ար տագ ծե՛ք ստորև բեր ված աղ յ�  սա կը և 
հա մա պա տաս խան սյ�  նա կ� մ լրաց րե՛ք Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի լեռ-
նագ րա կան մի ա  վոր նե րի ան վա ն� մն  ե րը: Աղ յ�  սա կը լրաց նե լիս կա րող 
եք օգտ վել նաև 15-16 էջե րի քար տե զից:

Ծալքաբեկորավոր 
լեռներ, 

լեռնագագաթներ

Հրաբխային 
լեռնազանգվածներ, 

սարավանդներ

Միջլեռնային 
գոգավոր� թյ� ններ, 

դաշտեր

 Լեռ նագ րա կան մի  ա վոր ներ

 Արևելա պոն տա կան, Սա վա լան, Կար սի, Բա լա հով տի, Ջի լո, Նեմ ր� թ, 
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Դեր ջա նի, Ար դա հա նի, Հայ կա կան Պար, Բյ�  րակ նի, Վա նա լճի, Փամ-
բա կի, Նա խիջևանի, Ախալ քա լա քի, Քաջ քար, Բա սե նի, Ս�  կա վետ, Խար-
բեր դի, Ծաղ կանց, Ծո վա սար, Վաս պ�  րա կա նի, Արա րատ յան, Երզն կա յի, 
Թոնդ րակ:

ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ Տt   ԱՆ ԲՆt   t  ՆԸ

1. Ո՞րն է ՀՀ մա կերև� յ թի ձևավոր ման գլ խա վոր լեռ նա կազ մա կան փ� -
լը: Բն�  թա գ րե՛ք ներ ծին և ար տա ծին �  ժե րի դե րը ՀՀ մա կերև� յ թի 
ձևավոր ման գոր ծ� մ:

2. Քար տե զի վրա ցո՛ւյց տվեք և բն�  թագ րե՛ք.
 ա) ծալ քա բե կո րա վոր լեռ նե րը,
 բ) հրաբ խա յին լեռ ներն �  սա րա վանդ նե րը,
 գ) մի ջ լեռ նա յին գո գա վո ր�  թյ� ն նե րը, խոշ որ գե տա հո վիտ նե րը,
 դ) օգ տա կար հա նա ծո նե րի հան քա վայ րե րը:

3. Որո՞նք են ՀՀ կլի ման պայ մա նա վո րող գոր ծոն նե րը: Ինչ պե՞ս են դրանք 
անդ րա դառ ն� մ տար վա եղա նակ նե րի և կլի մա յի տի պե րի վե րըն թաց 
փո փո խ�  թյան վրա:

4. Վերլ� ծե՛ք ՀՀ ջրագ րա կան ցան ցի տե ղա բաշխ ման գլ խա վոր առանձ-
նա հատ կ�  թյ� ն նե րը, Կ�  րի և Արաք սի ավա զան նե րի գե տե րի սն ման 
և հոս քի առանձ նա հատ կ�  թյ� ն նե րը:

5. Դա սա կար գե՛ք ՀՀ լճերն ըստ ծագ ման: Բնո րոշ ե՛ք Սևանա լճի հիմ-
նախնդ րի է�  թյ�  նը և դրա լ� ծ ման �  ղի նե րը:

6. Ի՞նչ գոր ծոն նե րով է պայ մա նա վոր ված ՀՀ հո ղե րի բազ մա զա ն�  թյ� -
նը: Բն�  թագ րե՛ք ՀՀ հիմն  ա կան հո ղա տի պե րի տա րած ման օրի նա չա-
փ�  թյ� ն նե րը:

7. Որո՞նք են ՀՀ բ�  սա կա ն�  թյան և կեն դա նա կան աշ խար հի բազ մա-
զա ն�  թյան պատ ճառ նե րը և վե րըն թաց � ղ ղ�  թյամբ փո փո խ�  թյան 
առանձ նա հատ կ�  թյ� ն նե րը:

8. Բն�  թագ րե՛ք ՀՀ վե րըն թաց լանդ շաֆ տա յին գո տի նե րը: Ին չո՞ւ է լեռ-
նա տա փաս տա նա յին լանդ շաֆտն ամե  նա ըն դար ձա կը հան րա պե տ� -
թյ�  ն� մ:

9. Որո՞նք են ՀՀ բնօգ տա գործ ման և բնա պահ պա նա կան գլ խա վոր հիմ-
նախն դիր նե րը: Որո՞նք են օդա յին և ջրա յին ավա զան նե րի, հո ղա յին 
ծած կ� յ թի, բ�  սա կան և կեն դա նա կան աշ խար հի պահ պա ն�  թյան 
հիմն  ա կան մի  ջո ցա ռ� մն  ե րը:

10. Որո՞նք են ՀՀ հա տ� կ պահ պան վող տա րածք նե րը: Ի՞նչ  բ�  սա տե սակ-
ներ, կեն դա նա տե սակ ներ և բնա կան օբ յեկտ ներ են պահ պան վ� մ 
այն տեղ:

11. Ի՞նչ մի  ջո ցա ռ� մն  եր կա ռա ջար կեք ոչն չաց ման եզ րին գտն վող` «Կար-
մի ր գր քե ր� մ» գրանց ված բ� յ սե րի և կեն դա նի նե րի պահ պան ման և 
թվա քա նա կի ավե լաց ման � ղ ղ�  թյամբ: Կազ մե ՛ք ձեր բնա կա վայ րի 
հա րա կից շր ջան նե րի բ� յ սե րի �  կեն դա նի նե րի «Կար մի ր գր քե րը»:
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏ�  ԱՆ  

ԲՆԱԿՉ�  � ՆԸ

ԴԱՍ 23. ԸՆԴ ՀԱ Ն� Ր ԱԿ ՆԱՐԿ: 

ԹՎԱ ՔԱ ՆԱ ԿԻ ՇԱՐ ԺԸՆ ԹԱ ՑԸ

Հայերը պատկան� մ են եվրոպեոիդ մե ծ ռասայի հարավային ճյ� ղի 
արմե նոիդ (առաջավորասիական) մարդաբանական տիպին  և որպես էթնիկ 
խ� մբ ձևավորվել են Հայկական լեռնաշխարհ� մ: Հազարամյակներ ի վեր  
նրանք եղել են տարածաշրջանի հիմն ական բնակիչները:

Հա յե րը պատ կա ն� մ են այն ազ գե րի թվին, որոնք սփռ ված են աշ խար հով 
մե կ: Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան սահ ման նե րից դ� րս` աշ խար հի 7 տասն-
յակից ավելի երկր ներ� մ, ապ ր� մ են թվով եր կ�  ան գամ ավե լի  հա յեր, քան 
բ� ն ՀՀ-� մ: 

Աշ խար հ� մ հայ բնակ չ�  թյան թվա քա նա կի մա սին տվ յալ նե րը մո տա վոր են, 
քա նի որ առան ձին երկր ներ պաշ տո նա կան տե ղե կ�  թյ� ն ներ չեն հրա պա րա-
կ� մ սե փա կան բնակ չ�  թյան ազ գա յին կազ մի  վե րա բեր յալ: Աշ խար հ� մ հա յե րի 
թի վը գնա հատ վ� մ է մոտ 10 մլն մարդ, որից ավե լի քան 7 մլն -ը ապ ր� մ է ՀՀ 
սահ ման նե րից դ� րս, առա վե լա պես Ռ�  սաս տա ն� մ ( 2 մլն-ից ավելի), ԱՄՆ -� մ 
(1.2 մլն), Ֆրան սի ա յ� մ (0.5 մլն), Վրաս տա ն� մ (0.4 մլն): Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տ�  թյան մշտական բնակ չ�  թյան թվա քա նա կը 2011թ.  մար դա հա մա րի տվ-
յալ նե րով կազ մե լ է մոտ 3.0 մլն մարդ:  

Այդ թի վը մե ՞ծ է, թե՞ փոքր: Ինչ պես ար դեն նշել ենք, մե ր եր կի րը բնակ-
չ�  թյան թվա քա նա կով փոքր պե տ�  թյ� ն է, աշ խար հ� մ զիջ� մ է ավելի քան 
l30 պետ� թյ� նների և հա մե  մա տե լի է այն պի սի երկր նե րի հետ, ինչ պի սիք են 
Նոր վե գի ան, Ալ բա նի ան, Ուր� գվայը,Նոր Զե լան դի ան, Լիտ վան, Մոն ղո լի ան:

Ուշ ա դիր դի տե լով աշ խար հի քար տե զը` կն կա տեք, որ այդ երկր ները, �  նե նա-
լով մո տա վո րա պես հա վա սար բնակ չ�  թյ� ն, խիստ տար բեր վ� մ են տա րած քի 
մե  ծ�  թյամբ: Տա րածք նե րի տար բեր մե  ծ�  թյան պատ ճա ռով տար բեր է բնակ-

չ#  թյան խտ#  թյ#  նը: Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյ�  նը խտաբ նակ երկր նե րից 
է` 102 մարդ/կմ2(առանց Սևանա լճի մա կե րե սի` 107 մարդ/կմ2): Այդ ց�  ցա նիշ ով 
ՀՀ -ն գե րա զան ց� մ է իր ան մի  ջա կան հարևաններին՝ Թ# ր քի ա յին, Իրա նին, 

Վրաս տա նին (բացառ# թյամբ Ադրբեջանի), որոնց զգա լի ո րեն զի ջ� մ է բնակ-
չ�  թյան ընդ հա ն� ր թվա քա նա կով:

Բնակ չ�  թյան ընդ հա ն� ր թվա քա նա կից �  խտ�  թյ�  նից բա ցի, ցան կա ցած 
երկ րի բնակ չ�  թյ�  նը բն�  թագ րող կարևոր ց�  ցա նիշ է թվա քա նա կի շար ժըն-

թա ցը: 

Պատմական երկարատև ժամանակաշրջան� մ Հայաստանի  զարգացման 
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ներքին և արտաքին պայմանների փոփոխ� թյ� նների հետևանքով լ� րջ, 
հաճախ նաև ճակատագրական փոփոխ� թյ� ններ են կատարվել բնակչ� թյան 
մի գրացիաների, տեղաբաշխման, ազգային կազմի  ց� ցանիշներ� մ և 
ժողովրդագրական տարբեր գործընթացներ� մ:

Հին և մի ջին դարեր� մ Հայաստանը ոչ մի այն տարածաշրջանի, այլև 
աշխարհի ամե նաշատ բնակչ� թյ� ն � նեցող պետ� թյ� ններից մե կն էր: 
Գիտնականների հաշվարկներով, Ք.ա l դ աշխարհ� մ բնակվող շ� րջ 200 մլն 
մարդ� ց  ավելի քան 3 մլն-ը բնակվել  է այստեղ: Ըստ գրավոր աղբյ� րների՝ 
Հայաստանի բնակչ� թյան թվաքանակը  կայ� ն աճ է  � նեցել մի նչև Xll դարը, 
երբ այդ թվաքանակը հասել է առնվազն 7 մլն-ի, որից շ� րջ 6 մլն-ը եղել են 
հայեր: 

  Հաջորդ դարեր� մ պետական� թյան կորստի և արտաքին ծայրահեղ 
աննպաստ գործոնների ազդեց� թյամբ հայ բնակչ� թյան թիվը սկսել է նվազել: 
Զանգվածային բն� յթ  է ստացել արտա գաղթը` պայմանավորված արտաքին 
թշնամ�  ասպատակ� թյ� ններով, տնտեսական դժվար� թյ� ններով, կրոնական 
հալածանքներով, բնական աղետներով, հաճախ նաև օտար նվաճողների 
կողմի ց կիրառված բռնի տեղահան� մն երով: Հայրենիքից հեռացել են ամբողջ 
ընտանիքներով, գյ� ղերով, քաղաքներով �  նախարարական տներով:

Պատմական  Հայաստանի տարածքի տեղաբնիկ բնակչ� թյան, այսինքն 
հայերի թվի նվազ� մը համազգային ողբերգ� թյան բն� յթ ընդ� նեց XX դարի 
սկզբներին, երբ Օսմանյան Թ� րքիան Արևմտյան Հայաստան� մ իրականացրեց 
հայ բնակչ� թյան ֆիզիկական բնաջնջման և արտաքսման նախօրոք մշակված 
ծրագիրը: Սրի քաշվեց շ� րջ 1,5 մլն խաղաղ հայ բնակչ� թյ� ն, մն ացած հարյ� ր 
հազարները բռնի տեղահանվեցին. շատերը ենթարկվեցին հավատափոխ� թյան` 
մահմե դականացվեցին և գրանցվեցին որպես թ� րքեր կամ քրդեր: Արդյ� նք� մ 
Արևմտյան Հայաստանը զրկվեց իր արմատական բնակչ� թյ� նից:

Բնակչ� թյան թվի շարժընթացը մի անգամայն այլ կերպ և այլ պայմաններ� մ 
է ընթացել Արևելյան Հայաստան� մ: Ռ�  սաս տա նին մի  ա նա լ�  պա հին (1827 թ.) 
ՀՀ ներկա տարած ք� մ բնակ վ� մ էր ըն դա մե  նը 97 հա զ. մարդ: Հե տա գա տա-
րի նե րին, երբ հաս տատ վե ցին խա ղաղ կյան քի և տն տե սա կան գոր ծ�  նե �  թյան 
հա մե  մա տա բար նպաս տա վոր պայ ման ներ, բնակ չ�  թյան թիվը սկ սեց արա գո-
րեն աճել:

Ուշ ա դիր զն նե՛ք գծա գի րը: Դ� ք տես ն� մ եք, որ 1828 թ. ի վեր Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տ�  թյան ներ կա տա րած քի բնակ չ�  թյ�  նն աճել է ավելի քան 30 ան գամ, 
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այսինքն ավե լի արագ, քան աշ խար հի բնակ չ�  թյան ընդ հա ն� ր թի վը, որն աճել 
է մո տա վո րա պես 5 ան գամ: Կտես նեք նաև, որ Արևել յան Հա յաս տա նի բնակ-
չ�  թյան աճն այդ տա րի նե րին հիմն  ա կա ն� մ կա յ� ն է եղել, թեև ոչ հա վա սա րա-
չափ: Ժա մա նա կաշր ջա նը պար զո րոշ բա ժան վ� մ է չորս հատ վա ծի. 1828-1918 
թթ., 1918-1920 թթ., 1920-1989 թթ., 1989-2011 թթ.:

 Դի ագ րա մի  տվ յալ նե րի հի ման վրա աշ խար հագ ր�  թյան  
տետ ր� մ դո՛ւրս գրեք բնակ չ�  թյան թվա քա նա կը  1828, 1918, 

1920, 1989 և 2011 թվականնե րին և  հաշ վե՛ք բնակ չ�  թյան 
թվա քա նա կի աճը չորս ժա մա նա կաշր ջան նե րի հա մար: 

Կյան քի խա ղաղ պայ ման նե րը և տն տե ս�  թյան զար գա ց�  մը Արևել յան Հա-
յաս տա ն� մ 1828-1918 թթ. ապա հո վել են բնակ չ�  թյան կա յ� ն աճ: Դրան հա ջոր-
դ� մ է 1918-1920 թթ. բնակչ� թյան ընդ հա ն� ր թվի կտ ր� կ նվա զ�  մը: Իսկ ո՞րն 
է այդ պի սի կտ ր� կ ցն ց� մն  ե րի պատ ճա ռը: 

1828-1918 թթ. կտ ր� կ աճ տե ղի �  նե ցավ Արևմտ յան Հա յաս տա ն� մ թ� ր քա-
կան կո տո րած նե րից փրկ ված հա յ�  թյան ներ գաղ թի և հա մե  մա տա բար բարձր 
բնա կան աճի հաշ վին:

1918-1920 թթ. շա ր�  նակ վող պա տե րազ մի , թ� ր քա կան ներ խ�  ժ� մն  ե րի, սո-
վի �  հա մա ճա րակ նե րի պատ ճա ռով բնակ չ�  թյ�  նը գրե թե կի սով չափ նվա զեց 
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և հա սավ 720 հա զա րի:
Բնակ չ�  թյան կա յ� ն աճը վե րա կանգն վել է 1920-1989 թթ., երբ բնակ չ�  թյան 

ընդ հա ն� ր թի վը 720 հա զա րից հա սել է 3,3 մլն: Դա տե ղի �  նե ցավ բարձր բնա-
կան աճի �  ներ գաղ թի շնոր հիվ:

1990-ա կան թվա կան նե րին Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյ� ն� մ տն տե սա-
կան խոր ճգ նա ժա մի  պատ ճա ռով իջավ բնակ չ�  թյան կեն սա մա կար դա կը, նվա-
զեց ծնելի� թյ� նը, ավե լա ցավ մա հա ց�  թյ�  նը, կտ ր� կ աճեց ար տա գաղ թը: 
Այս ամե  նի հետևան քով բնակ չ�  թյան թի վը նվա զեց: 2001 թ. մար դա հա մա րի 
տվ յալ նե րով այն կազ մ� մ էր 3,2 մլն: ՀՀ բնակչ� թյան թվի նվազման մի տ� մը 
շար� նակվ� մ է  նաև վերջին տարիներին: Այսպես, 2011 թ. հոկտեմբերին 
անցկացված մարդահամարի տվյալներով ՀՀ մշտական բնակչ� թյան թիվը 
կազմ� մ էր 3,02մլն մարդ, իսկ առկա բնակչ� թյան թիվը` 2,88 մլն մարդ1:  
Մոտակա տարիներին բնակչ� թյան ծնելի� թյան և դրա հետ կապված բնական 
աճի նվազման և արտագաղթի արդի մի տ� մն երի  պահպանման պայմաններ� մ 
ՀՀ բնակչ� թյան թվի նվազ� մը կշար� նակվի, որն իհարկե չի բխ� մ մե ր երկրի 
սոցիալտնտեսական զարգացման և ռազմաքաղաքական շահերից: 

Եթե ՀՀ ներ կա տա րած քի բնակ չ�  թյան թվի փո փո խ�  թյ� ն նե րը հա մե  մա-
տենք աշ խար հի բնակ չ�  թյան թվի փո փո խ�  թյ� ն նե րի հետ, ապա կս տաց վի 
հետևյալ պատ կե րը` 1920-1990 թթ. ՀՀ ներ կա տա րած քի բնակ չ�  թյան թվի աճի 
տեմ պե րը բարձր էին աշ խար հի բնակ չ�  թյան թվի աճի տեմ պե րից: Վեր ջին եր կ#  

տաս նամ յակ նե րին ՀՀ բնակ չ#  թյան բա ցար ձակ թի վը նվա զել է, մի նչ դեռ 

աշ խար հի բնակ չ#  թյան թվի աճի տեմ պե րը շա ր#  նա կ# մ են մն ալ բարձր:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Որքա՞ն է ամբողջ աշխարհ� մ հայերի թիվը, և ինչպե՞ս է այն բաշխվ� մ:
2. Ըստ բնակչ� թյան թվաքանակի Հայաստանի Հանրապետ� թյ� նը ինչպիսի՞ 

պետ� թյ� ն է համարվ� մ: Թվարկե՛ք և քարտեզի վրա ցո՛ւյց տվեք այն 
պետ� թյ� նները, որոնք իրենց բնակչ� թյան թվաքանակով համե մատելի 
են 

ՀՀ-ի հետ:
3. Որքա՞ն էր հայերի թիվը հին և մի ջին դարեր� մ. Ի՞նչ փոփոխ� թյ� ններ է այն 

կրել:
4.     Վերջին 180 տարիների ընթացք� մ բնակչ� թյան թվի շարժընթացի ինչպիսի՞ 

տատան� մն եր են եղել: Նշե՛ք դրանց պատճառները: 
5. 20-րդ դարի սկզբի իրադարձ� թյ� ններն ինչպե՞ս ազդեցին ՀՀ ներկա 

տարածքի բնակչ� թյան թվաքանակի փոփոխ� թյան վրա:
6. Դիագրամի  օգն� թյամբ նշե՛ք այն ժամանակաշրջանները, երբ բնակչ� թյան 

թիվը նվազել է: Բա ցատրե՛ք դրա պատճառները:

1  Մշտական բնակչ� թյ� նը տվյալ տարածք� մ մշտապես բնակվող  �  հաշվառման 
պահին ներկա և ժամանակավոր  բացակայող բնակչ� թյան թվաքանակի ց� ցանիշն 
է: Առկա բնակչ� թյ� նը տվյալ տարածք� մ մշտապես բնակվող և հաշվառման պահին 
ներկա և ժամանակավոր բնակվող բնակչ� թյան թվաքանակի ց� ցանիշն է:
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ԴԱՍ 24. ԲՆԱԿ Չ�   ԱՆ ԹՎԻ ԲՆԱ ԿԱՆ ԵՎ 

ՄԵ ԽԱ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ ՇԱՐ ԺԵ ՐԸ

Բնակ չ�  թյան թվա քա նա կը փո փոխ վ� մ է  նրա բնա կան և մե  խա նի կա կան 

շար ժի շնոր հիվ: 
Բնակ չ�  թյան թվի բնա կան շար ժը բնակ չ�  թյան թվա քա նա կի փո փո խ� -

թյ� նն է բնա կան ճա նա պար հով, այ սինքն` ծնե լի �  թյան և մա հա ց�  թյան 
հետևան քով: Ծնելի� թյան և մա հա ց�  թյան ց� ցանիշների հա րա բե րակ ց�  թյան 
փո փո խ�  թյան հա մա պա տաս խան առա ջա ն� մ են բնակ չ#  թյան վե րար տադ-

ր#  թյան տար բեր ռեժիմն եր:

 Աշ խար հագ ր�  թյան նա խորդ դա սըն թա ցից հիշ ե՛ք  ընդ-
լայն ված, պարզ և նեղ վե րար տադ ր�  թյան ռեժիմն երը: 

 Ին չո՞վ են դրանք տար բեր վ� մ իրա րից: 

Բնակ չ#  թյան բնա կան շար ժի հիմն  ա կան ց#  ցա նիշ ներն են ծնե լի �  թյան և 
մա հա ց�  թյան գոր ծա կից նե րը և դրանց տար բե ր�  թյ�  նը բն�  թագ րող բնա կան 
աճի գործակիցը:

Ծնե լի #  թյան և մա հա ց#  թյան ընդհան# ր գոր ծա կից նե րը հա մա պա տաս-
խա նա բար ց� յց են տա լիս ծն� նդ նե րի և մա հա ց�  թյ� ն նե րի թի վը բնակ չ�  թյան 
յ�  րա քանչ յ� ր 1000 մար դ�  հաշ վով (‰` պրոմի լ): Օրի նակ` 2012 թ. ՀՀ -� մ ծնե-
լի �  թյան ընդհան� ր գործակիցը կազ մե լ է 14,0‰, մա հա ց�  թյա նը` 9,1‰: 

Մինչև Հա յաս տա նի խորհր դայ նա ց�  մը բնակ չ�  թյան բնա կան շար ժին հա-
տ� կ էին ծնե լի �  թյան և մա հա ց�  թյան բարձր գոր ծա կից նե րը և դրա հետևան-
քով` բնակ չ�  թյան ոչ բարձր բնա կան աճը:

1920-1960-ա կան թվա կան նե րին բնակ չ�  թյան բնա կան աճի գոր ծա կից ներն 
զգա լի ո րեն բարձ րա ցել են: 1950-1960-ա կան թվա կան նե րին Հա յաս տա ն� մ 
գրանց վել են ԽՍՀՄ հան րա պե տ�  թյ� ն նե րի մե ջ մա հա ց�  թյան ամե  նա ցածր 
(5-6‰) և բնա կան աճի ամե  նա բարձր (30-35‰) ց�  ցա նիշ նե րը (բնա կան աճի 
ց�  ցա նիշ ն աշ խար հ� մ ամե  նա բարձ րե րից էր):

Բնա կան աճի նման բարձ րա ց�  մը պայ մա նա վոր ված էր այն հան գա ման քով, 
որ ծնե լի �  թյան գոր ծա կի ցը, ինչ պես ց� յց է տա լիս դի ագ րա մը, ողջ ժա մա նա-
կաշր ջա նի ըն թաց ք� մ շա ր�  նա կ� մ էր մն ալ բարձր, իսկ մա հա ց�  թյան գոր ծա-
կի ցն առող ջա պա հ�  թյան զար գաց ման և բնակ չ�  թյան կեն սա մա կար դա կի աճի 
շնոր հիվ անընդ հատ նվա զ� մ էր:

1960-ա կան թվա կան նե րից բնակ չ�  թյան ծնե լի �  թյան ց�  ցա նիշ ը սկ սել է 
նվա զել: Այն նվա զա գ� յ նի է հա սել անց յալ դա րի վեր ջին: Միևն� յն ժա մա նակ 
բարձ րա ցել է մա հա ց�  թյան ց�  ցա նիշ ը: Կր կին դի մե նք դի ագ րա մի ն: Այն ց� յց 
է տա լիս, որ վեր ջին տաս նամ յակ նե ր� մ նկա տե լի ո րեն նվա զել է նաև բնա կան 
աճի գոր ծա կի ցը. ներ կա յ� մս այն տատանվ� մ է 4-5‰ սահմաններ� մ և գրեթե 
2,5 անգամ ան գամ ցածր է աշ խար հի մի  ջին ց�  ցա նիշ ից: Եթե մի  քա նի տաս-
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նամ յակ առաջ Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ յ�  րա քանչ յ� ր ըն տա նի քին 
բա ժին էր ընկ ն� մ 3-4 երե խա, ապա ներ կա յ� մս սո վո րա կան են դառ ն� մ եր կ�  
երե խա �  նե ցող ըն տա նիք նե րը: Վի ճա կագ ր�  թյ�  նը հաս տա տ� մ է, որ ըն տա-
նի ք� մ մի  ջի նը եր կ�  երե խա �  նե նա լ�  դեպ ք� մ երկ րի բնակ չ�  թյան թվա քա-
նա կը կա րող է նվա զել: Վեր ջին 1-2 տաս նամ յա կ� մ ծն� նդ նե րի թվի նվա զ�  մը և 
մա հա ց�  թյ� ն նե րի թվի ավե լա ց�  մը բա ցատր վ� մ են մի  շարք պատ ճառ նե րով: 
Այդ պատ ճառ նե րից են գոր ծազր կ�  թյան աճը, բնակ չ�  թյան կեն սա մա կար դա կի 
ան կ�  մը, երի տա սարդ տղա մարդ կանց ար տա գաղ թը, բնակ չ�  թյան ծե րա ց�  մը, 
ամ� ս ն�  թյ� ն նե րի թվի կր ճա տ�  մը և այլն:

ՀՀ-� մ քաղաքային և գյ� ղական բնակչ� թյան բնական վերարտադր� թյան 
ց� ցանիշները գրեթե ն� յնն են: Սակայն նկատելի են վերոհիշյալ ց� ցանիշների, 
հատկապես ծնելի� թյան և բնական աճի տարբեր� թյ� ններ ըստ մարզերի: 
Այսպես, բնական աճի ց� ցանիշները բարձր են Երևանին հարակից` Արմավիր, 
Կոտայք, Արարատ և Արագածոտն մարզեր� մ (5,1-6,0‰) , իսկ ցածր են հեռավոր 
և լեռնային Տավ� շի, Լոռ�  և Սյ� նիքի մարզեր� մ (1,8-2,0‰):



97

Բնակ չ#  թյան մե  խա նի կա կան շար ժը: Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյ�  նը 
պատ կա ն� մ է այն երկր նե րի թվին, որոնց բնակ չ�  թյան ընդ հա ն� ր թվա քա նա-
կի փո փո խ�  թյան մե ջ մե ծ դեր է կա տա րել բնակ չ#  թյան մե  խա նի կա կան շար-

ժը, այ սինքն` ներ գաղ թը և ար տա գաղ թը: 
Եթե դա րեր շա ր�  նակ Հայաստան� մ գե րակշ ռող է եղել ար տա գաղ թը, ապա 

Ռ�  սաս տա նին մի  ա նա լ� ց հե տո Արևել յան Հա յաս տա ն� մ տի րա պե տող դար-
ձավ ներ գաղ թը: Զանգ վա ծա յին ներ գաղ թը մի  քա նի խոշ որ ալիք է #  նե ցել: 
Առա ջի նը եղել է 1828-1830 թթ., երբ Արևմտ յան Հա յաս տա նից և Պարս կա հա-
յքից Արևել յան Հա յաս տան գաղ թեց 140 հա զար մարդ` գրե թե մե  կ�  կես ան գամ 
ավե լի, քան տե ղի ամ բողջ բնակ չ�  թյ� նն էր: Ներ գաղ թի գլ խա վոր ալիք նե րը և 
� ղ ղ�  թյ� ն նե րը պատ կեր ված են կից ներ կա յաց վող գծա պատ կե ր� մ:

Հա ջորդ ալիք նե րը հա մըն կել են Ռ�  սաս տա նի և Թ� ր քի ա յի մի ջև պա տե-
րազ մա կան գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի կամ էլ թ� ր քա կան իշ խա ն�  թյ� ն նե րի կող մի ց 
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բռ ն�  թյ� ն նե րի �  հայ կա կան ջար դե րի �  ժե ղաց ման հետ: Այդ պես է եղել 1894-
1896 թթ. և հատ կա պես Մեծ եղեռ նի ժա մա նակ:

 19-րդ դա րի կե սե րին Ռ�  սաս տա նի կենտ րո նա կան նա հանգ նե րից դե-
պի Արևել յան Հա յաս տան են ներ գաղ թել ռ� ս � ղ ղա փառ եկե ղե ց�  կող մի ց 
հա լած վող տասն յակ հա զա րա վոր ռ� ս կրո նա կան աղան դա վոր ներ` մո լո-
կան ներ: Նրանց տրա մադր վե ցին ըն դար ձակ հո ղա տա րա ծ�  թյ� ն ներ ռազ-
մա վա րա կան նշա նա կ�  թյան ճա նա պարհ նե րի հան գ� յց նե ր� մ և կարևոր 
լեռ նանցք նե րի մոտ: Այդ պես են ծա գել նախ կի ն� մ մի  այն ռ� ս նե րով բնա-
կեց ված Ելե նով կան (ներ կա յիս Սևան քա ղա քը), Վո րոն ցով կան (Տաշ իր), 
Մի խայ լով կան (Ճամ բա րակ) և մոտ եր կ�  տասն յակ այլ բնա կա վայ րեր:

Առա ջին հան րա պե տ�  թյան և հատկապես խորհր դա յին տա րի նե րին ներ-
գաղ թը ստա ցավ նոր բո վան դա կ�  թյ� ն: Դա պետականորեն կազ մա կերպ ված 

հայ րե նա դար ձ#  թյ# նն էր, որը կա տար վել է երեք ձևով:
Առա ջին. ներ գաղ թել են առան ձին ըն տա նիք ներ և ան հատ ներ Ադր բե ջա նից, 

Վրաս տա նից և աշ խար հի այլ հա յաշ ատ երկր նե րից: Դա նկատ վել է բո լոր տա-
րի նե րին:

Երկ րորդ. պե տա կա նո րեն կազ մա կերպ ված զանգ վա ծա յին հայ րե նա դար-
ձ�  թյ� ն: Այն տևեց ավելի քան կես դար, որի ընթացք� մ մայր հայրենիք� մ 
հաստատվեց շ� րջ 200 հազ. հայ աշխարհի տարբեր երկրներից: Մե ծա քա նակ 
էին հատ կա պես 1946-1948 թթ. ներ գաղ թած նե րը` գրե թե 100 հազ. մարդ, գլ խա-
վո րա պես Մեր ձա վոր Արևել քի և Եվ րո պա յի երկր նե րից:

Եր րորդ. Հա յաս տա նից դ� րս գտն վող իրենց բնա կա վայ րե րից բռ նի վտար-
ված նե րի ներ գաղթ: Դա տե ղի �  նե ցավ 1988-1993 թթ.` նախ կին խորհր դա յին մի  
քա նի հան րա պե տ�  թյ� ն նե րից, ազ գա մի ջ յան հա կա մար տ�  թյ� ն նե րի սր ման 
հետևան քով: Մի այն Ադր բե ջա նից 1988-1992 թթ. Հա յաս տան գաղ թեց ավե լի 
քան 350 հազ. փախս տա կան:

Հա յաս տա նից տե ղի է �  նե ցել նաև բնակ չ#  թյան ար տա գաղթ: Խորհր դա-
յին տա րի նե րին, բա ցի կա մա վոր, տա րե րայ նո րեն ձևավոր ված ար տա գաղ թից, 
կա տար վել է նաև բռ նի զանգ վա ծա յին ար տա գաղթ: Առա ջի նը 1940-ա կան թվա-
կան նե րի վեր ջե րին էր, երբ հա զա րա վոր ըն տա նիք ներ աք սոր վե ցին Սի բիր: 

Առա վել խոշ որ զանգ վա ծա յին ար տա գաղթ տե ղի �  նե ցավ 1988-1990 թթ.: 
Այդ տա րի նե րին ավե լի քան 180 հազ. ադր բե ջան ցի ներ  Հա յաս տա նից հե ռա-
ցան, իսկ ազատ ված բնա կա վայ րե ր� մ հաս տատ վեց Ադր բե ջա նից ար տաքս ված 
հա յ�  թյան մի  մա սը:   1988 թ. երկ րաշ ար ժով էր պայմանավորված տասնյակ 
հազարավոր բնակչ� թյան արտագաղթը աղետի գոտ� ց:

1990-ա կան թվա կան նե րի սկզբներից մի նչև մե ր օրերը շար� նակվող և 
ավելի քան մե կ մի լիոնի հաս նող բնակ չ�  թյան ար տա գաղ թը  պայմանավորված 
էր անց ման շր ջա նի տն տե սա կան դժ վա ր�  թյ� ն նե րով, արդյ� նաբեր� թյան 
ճգնաժամով, գոր ծազր կ�  թյան աճով, բնակչ� թյան կենսամակարդակի 
անկմամբ: Տարեկան տասնյակ հազարների են հասն� մ Ռ�  սաս տան և այլ 
երկր ներ ժա մա նա կա վոր ար տագ նա աշ խա տան քի մե կ նողները: 

 Միայն ՀՀ տնտես� թյան և հատկապես արդյ� նաբեր� թյան վերականգնման 
և զարգացման, մի ջոցով նոր աշխատատեղերի ստեղծման և աղքատ� թյան 
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վերացման շնորհիվ հնարավոր կլինի նվազեցնել արտագաղթը և բարձրացնել 
բնակչ� թյան բնական աճի ց� ցանիշը;  Ծնելի� թյան աճին կարող է նպաստել  նաև 
պետ� թյան կողմի ց իրականացվող  ժողովրդագրական քաղաքական� թյ� նը 
(նորածին � նեցող և բազմազավակ ընտանիքներին  նպաստների և լրաց� ցիչ 
արտոն� թյ� նների տրամադր� մ և այլն):

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ի՞նչ է նշանակ� մ բնակչ� թյան թվի բնական շարժ և մե խանիկական 
շարժ:

2. Ինչպիսի՞ն է Հայաստանի Հանրապետ� թյան բնակչ� թյան թվի բնական 
շարժը: Ի՞նչ փոփոխ� թյ� ններ է այն կրել:

3. Ինչպիսի՞ն են ՀՀ բնակչ� թյան բնական շարժի տարածքային 
տարբեր� թյ� նները:

4. Ինչպիսի՞ն է կազմակերպված ներգաղթի դերը Հայաստանի 
Հանրապետ� թյան բնակչ� թյան թվաքանակի աճի մե ջ:

5. Վերլ� ծե՛ք Հայաստանի Հանրապետ� թյան բնակչ� թյան արտագաղթի 
պատճառներն �  � ղղ� թյ� նները նախկին� մ և ներկայ� մս:

6. ՀՀ բնակչ� թյան թվի աճի համար մոտակա տարիներին ինչպիսի՞ 
պայմաններ և նախադրյալներ են անհրաժեշտ:
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ԴԱՍ 25. ԲՆԱԿ Չ�   ԱՆ ԿԱԶ ՄԸ

Ցանկացած երկ րի բնակ չ�  թյան կարևորա գ� յն բն�  թագ րիչ նե րից է նրա 
կազ մը: 

Տար բե ր� մ են բնակ չ�  թյան ազ գա յին, սե ռա յին, տա րի քա յին, սո ցի ա լա-

կան և կրո նա կան կազմ, ըստ կր թա կան մա կար դա կի, բնա կա վայ րե րի տե-

սակ նե րի կազմ և այլն:
Բնակ չ#  թյան ազ գա յին կազ մը: Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյ�  նը 

բնակչ� թյան ազ գա յին կազ մով աշ խար հի առա վել մի  ա տարր երկրներից է: 
Հիմն  ա կան ազ գը` հա յե րը, 2011 թ. մարդահամարի տվյալներով կազ մ� մ են 
բնակ չ�  թյան ընդ հա ն� ր թվի 98,1%-ը:

 Նա խորդ դա սըն թաց նե րից հիշ ե՛ք, թե հա յե րը  մարդ կա-
յին ռա սա նե րի ո՞ր խմ բին,  իսկ հա յե րե նը` ո՞ր լեզ վա ըն տա նի-

քին են պատ կա ն� մ: 

Ի տար բե ր�  թյ� ն Պատ մա կան Հա յաս տա նի` ՀՀ-ի ներկայիս տարածք� մ 
1918-ից ի վեր հա յե րի բա ժի նը բնակ չ�  թյան ընդ հա ն� ր թվ� մ անընդ հատ աճել 
է: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ թվա քա նա կով երկ րորդ ազ գը եզ դի-

ներն են1: Նրանց թի վը 2011 թ. մար-
դա հա մա րի տվ յալ նե րով 35,3 հազ. 
է: Մեծ մա սը բնակ վ� մ է Արա գա-
ծոտ նի և Ար մա վի րի մար զե րի գյ� -
ղա կան բնա կա վայ րե ր� մ: Հիմն  ա-
կան զբաղ մ� ն քն անաս նա պա հ� -
թյ� նն է, հատ կա պես ոչ խա րա բ� -
ծ�  թյ�  նը: Թեև նրանց ծնելի� թյան 
և բնական աճի ց� ցանիշները 
բավականին բարձր են, սակայն 
արտագաղթի պատճառով 
եզդիների թիվը  վերջին տասը 
տարիներին ն� յնիսկ նվազել է:

Եր րորդ տե ղ# մ ռ# ս-

ներն են, որոնց թիվը  2011 
թ. մար դա հա մա րի տվ յալ նե-
րով 11,9 հազ. է: Ռ� ս նե րի մե ծ                                                                                                                                              
մասն ապ ր� մ է Երևան� մ, Գյ� մ րի-
� մ, Վա նա ձո ր� մ և այլ քա ղաք նե-
ր� մ: Նախկին� մ ռ� ս կրո նա կան 
աղան դա վոր նե րով` մոլոկաններով 
և դ� խո բորներով են բնա կեց ված 
եղել հան րա պե տ�  թյան հյ�  սի-
սի, հատկապես Լո ռ�  մար զի մի  

Եզդիական սրբատեղի Ակնալիճ գյ! ղ! մ 
(Արմավիրի մարզ)
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շարք գյ�  ղա կան բնա կա վայ րեր (Լերմոնտովո, Ֆիոլետովո, Մեդովկա և այլն): 
Սակայն վերջին տարիներին նրանց մե ծ մասը արտագաղթել է:

 Հիշ ե՛ք, թե երբ և ինչ հան գա մանք նե ր� մ են ռ� սները
 հայտն վել Արևել յան Հա յաս տա նի տա րած ք� մ:

ՀՀ-� մ մյ� ս ազ գե րից հա մե  մա տա բար մե  ծա քա նակ են  ասո րի նե րը, քրդերը 

# կ րա ի նա ցի նե րը, վրացիները, հ# յները, որոն ցից յ�  րա քանչ յ�  րի թի վը 3 հա-
զա րից էլ պա կաս է: Հ� յ նե րի մե ծ մասն ապ ր� մ է պղն ձարդ յ�  նա բե րա կան քա-
ղաք նե ր� մ (Ալավերդի,Ախթալա, Շամլ� ղ), ասո րի նե րը` Արա րա տի մար զի Վե-
րին Դվին և Դի մի տ րով գյ�  ղե ր� մ: Ուկ րա ի նա ցի նե րը հիմն  ա կա ն� մ քա ղա քա-
բ նակ են:

Երկ րի գոր ծող սահ մա նադ ր�  թյան հա մա ձայն` Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� -
թյան բո լոր քա ղա քա ցի նե րն, ան կախ ազ գա յին պատ կա նե լ�  թյ�  նից, �  նեն 
հա վա սար իրա վ# նք ներ #  պար տա կա ն#  թյ# ն ներ: Ազ գա յին փոք րա մաս ն� -
թյ� ն նե րը կա րող են �  նե նալ ազ գա յին դպ րոց, զար գաց նել ազ գա յին մշա կ� յ թը, 
պահ պա նել ազ գա յին ավան դ� յթ նե րը:

2011 թ. մարդահամարի տվյալներով, ըստ կրոնական դավանանքի  ՀՀ 
բնակչ� թյան շ� րջ 96%-ը  Հայ առաքելական եկեղեց�  հետևորդներ են:  

Բնակ չ#  թյան սե ռա յին կազ մը:  Սա բնակչ� թյան ընդհան� ր թվ� մ տղա-
մարդ կանց և կա նանց թվաքանակնե րի հա րա բե րակ ց�  թյ� նն է: 

ՀՀ-� մ բնակ չ�  թյան սե ռա յին կազ մը տար բեր տա րի քա յին խմ բե ր� մ տար-
բեր է: Ինչ պես աշ խար հ� մ, այն պես էլ մե  զա ն� մ ծն վ� մ են ավե լի շատ տղա ներ, 
քան աղ ջիկ ներ: Դրա հետևան քով էլ երե խա նե րի թվ� մ գե րակշ ռ� մ են տղա նե-
րը: Բայց քա նի որ տղա երե խա նե րի մա հա ց�  թյ� նն ավե լի բարձր է, հե տա գա-
յ� մ (մոտ 20-30 տա րե կա ն� մ) նրանց թվե րը գրեթե հա վա սար վ� մ են: Ավե լի 
բարձր տա րի քա յին խմ բե ր� մ գե րակշ ռող են դառ ն� մ կա նայք, իսկ ծե րե րի մե ջ 
կա նանց գե րակշ ռ�  թյ� նն է՛լ ավե լի է մե  ծա ն� մ:

2011 թ. մար դա հա մա րի տվ յալ նե րով` ՀՀ մշտական բնակ չ�  թյան ընդ-
հա ն� ր թվ� մ տղա մար դիկ կազ մ� մ են 48,0%, իսկ կա նայք` 52,0%: Առկա 
բնակչ� թյ� ն� մ կանանց բաժինը ավելի բարձր է  (53,1%), որը վկայ� մ է ՀՀ-ից 
ժամանակավոր բացակայողների մե ջ տղամարդկանց զգալի գերակշռ� թյան 
մասին: ՀՀ քաղաքային բնակչ� թյան կազմ� մ կանանց բաժինը (53,2%) 
զգալիորեն բարձր է, քան գյ� ղական բնակչ� թյան կազմ� մ` (50,1%): Կանանց 
գերակշռ� թյ� նը հատկապես մե ծ է Երևան� մ, Լոռ� , Շիրակի և Արարատի 
մարզեր� մ:  Տղամարդկանց գերակշռ� թյ� ն է նկատվ� մ մի այն Գեղարք� նիքի 
և Արագածոտնի մարզեր� մ:

Բնակ չ#  թյան տա րի քա յին կազ մը:  Բնակ չ�  թյան տա րի քա յին կազ մը կամ 
կառ� ցվածքը որոշ ե լ�  հա մար ընդ� նված է առանձ նաց նել տա րի քա յին խմ բեր` 
մի ն չ աշ խա տ#  նակ, աշ խա տ#  նակ և հե տաշ խա տ#  նակ:

Ըստ տա րի քա յին խմ բե րի որոշ � մ են աշ խա տան քա յին և դպ րո ցա կան տա-
րի քի բնակ չ�  թյան, զի նա պարտ նե րի, թոշ ա կա ռ�  նե րի թի վը: Դրանց մա սին 
տվյալ նե րը հար կա վոր են երկ րի տն տե սա կան և ժո ղովր դագ րա կան նե ր� -
ժը որո շե լ�  հա մար: ՀՀ-� մ տղամարդկանց և կանանց  թոշակային տարիքը 
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սկսվ� մ է 63 տարեկանից:
Բնակ չ�  թյան տա րի քա յին կազ մը բն� -

թագ րող դի ագ րա մի ց երև� մ է, որ Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տ�  թյան բնակ չ�  թյան 
գրե թե 1/5-ը մի նչաշխատ� նակ (ման կա կան 
և ան չա փա հաս) տա րի քի է (0-15տ.): Վերջին 
երկ�  տասնամյակներին մի նչաշխատ� նակ 
տարիքի բնակչ� թյան բաժինը անընդհատ 
նվազ� մ է, իսկ աշխատ� նակ և 
հետաշխատ� նակ (թոշակային) տարիքի 
բնակչ� թյան բաժինը՝ մե ծան� մ: 
Ներկայ� մս բնակչ� թյան ընդհան� ր 
թվ� մ աշխատ� նակ բնակչ� թյան բաժինը 
կազմ� մ է մոտ 69%:

 Բնակ չ�  թյան սե ռա տա րի քա յին կազ-
մի  առանձ նա հատ կ�  թյ� ն նե րն ընդ� նված 
է ար տա հայ տել հա տ� կ գրա ֆիկ նե րի` սե-

ռա տա րի քա յին բ# ր գե րի մի  ջո ցով (տե՛ս էջ 
103): Արևմտ յան Եվ րո պա յի երկր նե րի համե մատ� թյամբ` ՀՀ ծեր բնակ չ�  թյան 
բա ժի նը դեռևս մե ծ չէ, գե րակշ ռ� մ են մի ջին տարիքային խմբերի բնակչ� թյ� նը: 
Սա կայն վեր ջին 1-2 տաս նամ յա կ� մ նկատ վ� մ է բնակ չ�  թյան «ծե րաց ման» մի -
տ� մ: 2011 թ. տվյալներով ՀՀ բնակչ� թյան կյան քի սպասվող տևող�  թյ�  նը 
74,2 տա րի է: Ընդ որ� մ` այդ ց� ցանիշը կա նանց մոտ ավելի բարձր է (77,5 տ.) 
քան տղամարդկանց  (70,7 տ.): 

Բնակ չ#  թյան կազմն  ըստ բնա կա վայ րե րի տե սակ նե րի (բնա կ#  թյան վայ-

րի): Բնակ չ�  թյան կազ մի  բն�  թագ ր�  թյան ժա մա նակ կարևոր է իմա նալ, թե 
ինչ պես է բնակ չ�  թյ�  նը բաշխ ված քա ղա քի և գյ#  ղի մի ջև: Սա կարևոր սո ցի-
ալ-տն տե սա կան ց�  ցա նիշ է, որը բն�  թագ ր� մ է երկ րի զար գաց ման, մաս նա վո-
րա պես # ր բա նի զաց ման մա կար դա կը: 

 Հիշ ե՛ք, թե որն է � ր բա նի զաց ման մա կար դա կի ց�  ցա-
նիշ ը:

Հա յաս տա նը 1918 թ.` իր ազ գա յին պե տա կա ն�  թյ�  նը վե րա կանգ նե լ�  նա-
խօր յա կին, տի պիկ ագ րա րա յին եր կիր էր, որի բնակ չ�  թյան 90%-ը բնակ վ� մ էր 
գյ�  ղե ր� մ, և մի  այն 10%-ը` քա ղաք նե ր� մ:

Խորհր դա յին տա րի նե րին երկ րի տն տե ս�  թյան, հատ կա պես արդ յ�  նա բե-
ր�  թյան, շի նա րա ր�  թյան, սպասարկման ոլորտ ի ճյ� ղերի զար գաց ման շնոր-
հիվ գյ�  ղա կան բնակ չ�  թյան հաշ վին աճեց քա ղա քաբ նակ նե րի բա ժի նը և 
1980-ա կան թվա կան նե րի վեր ջե րին կազ մե ց 68%: Սա կայն վեր ջին եր կ�  տաս-
նամ յակ նե ր� մ արդ յ�  նա բե ր�  թյան ճգնաժամի  հետևան քով մե ծ չա փե րի հա-
սավ քա ղա քա բնակ նե րի ար տա գաղ թը:Դրա հետ կապված նվազեց քաղաքային 
բնակչ� թյան բաժինը, որը 2011 թ. մարդահամարի տվյալներով  կազ մ� մ է 
ավելի քան 63,3%:
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Չնա յած դրան, Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյ�  նը հա մար վ� մ է � ր բա նի-
զաց ման հա մե  մա տա բար բարձր մա կար դակ �  նե ցող եր կիր: Այն ավե լի բարձր 
է, քան տարածաշրջանի շատ                       երկր նե ր� մ:

Բնակ չ�  թյան սե ռա յին և տա րի քա յին կազ մը և կազմն  ըստ բնա կա վայ րե րի 
մի ասին վերց րած, բն�  թագ ր� մ են տվ յալ երկ րի աշ խա տան քա յին ռե ս� րս նե րի 
քա նա կը և որա կը: Դրանց կծա նո թա նանք հա ջորդ դա սին:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ի՞նչ ց� ցանիշներով է բն� թագրվ� մ բնակչ� թյան կազմը:

2. Ինչպիսի՞ն է ՀՀ բնակչ� թյան ազգային կազմը: Ո՞րն է նրա գլխավոր 
առանձնահատկ� թյ� նը:

3. Որո՞նք են ՀՀ-� մ բնակվող ազգային փոքրամասն� թյ� նները, ինչպե՞ս 
են տեղաբաշխված ՀՀ տարածք� մ, ի՞նչ իրավ� նքներից են նրանք 
օգտվ� մ:

4. Ինչպիսի՞ն է ՀՀ բնակչ� թյան սեռային կազմը: Ինչո՞ւ և ինչպե՞ս է այն 
փոփոխվ� մ ըստ տարիքի:

5. Օգտվելով դիագրամի ց` վերլ� ծե՛ք և գնահատե՛ք ՀՀ բնակչ� թյան 
տարիքային կազմը:

6. Ինչպիսի՞ն է ՀՀ � րբանիզացման մակարդակը: Ինչպե՞ս և ի՞նչ 
պատճառներով է այն փոփոխվել վերջին հարյ� րամյակ� մ:
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ԴԱՍ 26. ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱ ՅԻՆ ՌԵ Ս� ՐՍ ՆԵ ՐԸ

Աշ խա տան քա յին ռե ս# րս է հա մար վ� մ բնակ չ�  թյան այն մա սը, որը կա րող 
է աշ խա տան քա յին գոր ծ�  նե �  թյ� ն ծա վա լել և դրա նով իսկ դառ նալ հա սա րա-
կ�  թյան ար տադ րո ղա կան #  ժե րի ակ տիվ տար րը:

 Աշ խա տան քա յին ռե ս# րս նե րի մե ջ մտ ն# մ են աշ խա տ#  նակ տա րի քի 

բնա կիչ նե րը (առանց առաջին և երկրորդ կարգի հաշմանդամն երի), աշ խա-

տող դե ռա հաս նե րը և կեն սա թոշ ա կա ռ#  նե րը:

Աշ խա տան քա յին ռե ս� րս նե րի քա նա կով և որա կով, դրանց օգ տա գործ ման 
բն� յ թով են որոշ վ� մ ցան կա ցած երկ րի տն տե սա կան զար գաց ման հնա րա վո-

ր#  թյ# ն ներն #  մա կար դա կը: 
Ստորև բեր ված սխե ման ց� յց է տա լիս, թե ինչ ց�  ցա նիշ նե րով են բն�  թագր-

վ� մ աշ խա տան քա յին ռե ս� րս նե րի քա նակն �  որա կը, ինչ պի սին է դրանց օգ-
տա գործ ման վի ճա կը: 

Աշ խա տան քա յին ռե ս# րս նե րի և դրանց օգ տա գործ ման վի ճա կը բն#  թագ րող 

քա նա կա կան և որա կա կան ց#  ցա նիշ նե րը

 ընդ հա ն� ր թի վը
 սե ռա տա րի քա յին կազ մը
 տն տե սա պես ակ տիվ բնակ չ�  թյան թի վը
 զբաղ ված նե րի ընդ հա ն� ր թի վը
 զբաղ ված նե րի թիվն  ըստ ոլորտ նե րի և ճյ�  ղե րի
 սո ցի ալ- դա սա կար գա յին կազ մը
 կր թա կան և  մշակ� թային մա կար դա կը:

Աշ խա տան քա յին ռե ս# րս նե րի քա նա կը պայ մա նա վոր ված է բնակ չ#  թյան 

ընդ հա ն# ր քա նա կով և տա րի քա յին կազ մով: Այն մե ծ է, եթե մե ծ է բնակ չ� -
թյան ընդ հա ն# ր թի վը և այդ թվ� մ աշ խա տ�  նակ տա րի քի բնակ չ�  թյան բա-
ժի նը: Ներ կա յ� մս Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան աշ խա տան քա յին ռե ս� րս-
նե րի քա նա կը 2,28 մլն է: Դա կազ մ� մ է բնակ չ�  թյան ընդ հա ն� ր թվի գրե-
թե 70%-ը: Այդ ց� ցանիշը ավելի բարձր է Երևան� մ և առավել քաղաքաբնակ  
Շիրակի, Լոռ�  և Կոտայքի մարզեր� մ:

Աշ խա տան քա յին ռե ս� րս նե րի ց�  ցա նիշ նե րը սո վո րա կան պայ ման նե ր� մ 
կտ ր� կ փո փո խ�  թյ� ն ներ չեն կր� մ: Դրանց քա նա կա կան ց�  ցա նիշ ը կարևոր 
է այն առ�  մով, որ հ� շ � մ է, թե զանգ վա ծա յին գոր ծազր կ�  թյ� ն թ� յլ չտա լ�  
հա մար որ քան լրա ց�  ցիչ աշ խա տա տե ղեր են հար կա վոր: Բայց աշ խա տա տե-
ղե րի ընդ հա ն� ր թվի իմա ց�  թյ�  նը բա վա րար չէ: Անհ րա ժեշտ է պար զել նաև, 
թե ինչ պի սին պետք է լի նեն այդ աշ խա տա տե ղե րը: Իսկ դա ար դեն կախ ված է 
տար բեր ոլորտ նե րի �  ճյ�  ղե րի պա հանջ նե րից և առնչ վ� մ է որա կա կան ց# -

ցա նիշ ին: Որա կա կան ց�  ցա նիշ ն � ղ ղա կի ո րեն կախ ված է բնակ չ�  թյան կր թա-

կան և մշակ# թային մա կար դա կից: 
Անց յալ դա րասկզ բին Արևել յան Հա յաս տա նի բնակ չ�  թյան մի  այն 10-12%-

ը գրել �  կար դալ գի տեր: Աշ խա տան քա յին ռե ս� րս նե րի հիմն  ա կան մա սը 
գտնվ� մ էր կր թա կան ամե  նա ցածր մա կար դա կի վրա, չ�  ներ անհ րա ժեշտ 
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մաս նա գի տա կան որա կա վո ր� մ ժա մա նա կա կից ար տադ ր�  թյ� ն կազ մա կեր-
պե լ�  հա մար: 

Ներ կա յ� մս մե ր երկ րի գրե թե ամ բողջ բնակ չ#  թյ#  նը գրա գետ է: Ամ բողջ 
երի տա սար դ�  թյ�  նը պար տա դիր ստա ն� մ է ոչ լրիվ, իսկ ճն շող մե  ծա մաս ն� -
թյ�  նը` լրիվ մի ջ նա կարգ կր թ�  թյ� ն: Շատ են բարձ րա գ� յն կր թ�  թյամբ մաս-
նա գետ նե րը: Այս ց�  ցա նիշ նե րով Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյ�  նն առաջ նա-
կարգ տեղ է գրա վ� մ աշ խար հի երկր նե րի շար ք� մ: 2011 թ. մարդահամարի 
տվյալներով ՀՀ 15 տ. և բարձր տարիքի  բնակչ� թյան 96,8%-ը � նեցել են 
բարձրագ� յն, մի ջին և նախնական մասնագիտական, մի ջնակարգ և հիմն ական 
կրթ� թյ� ն: Դա նշա նա կ� մ է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյ� նն իր աշ խա-
տան քա յին ռե ս� րս նե րի որա կա կան ց#  ցա նիշ նե րով կա րող է մր ցել աշ խար հի 
շատ երկր նե րի հետ:

Մեր եր կիրն ի վի ճա կի է լայ նո րեն օգ տա գոր ծել գի տա տեխ նի կա կան նո-

րա գ# յն նվա ճ# մն  ե րը և զարկ տալ ժա մա նա կա կից բարդ ար տադ ր#  թյ# ն-

նե րին: Այն #  նի հզոր մտա վոր նե ր# ժ, որի ճիշտ օգ տա գոր ծ#  մը տն տե սա-

կան ան կա խ#  թյան կարևոր պայ մաններից է:

Աշ խա տան քա յին ռե ս# րս նե րի օգ տա գոր ծ#  մը: Աշ խա տան քա յին ռե ս� րս-
նե ր� մ ընդգրկ ված են ինչ պես տն տե սա պես ակ տիվ, այն պես էլ տն տե սա պես 

ոչ ակ տիվ բնակ չ#  թյ#  նը: 
Տն տե սա պես ակ տիվ է կոչ վ# մ բնակ չ#  թյան այն մա սը, որն #  նի (կամ 

կա րող է #  նե նալ) սե փա կան եկա մ# տ: Դրանք բո լոր աշ խա տող ներն են և 

աշ խա տանք փնտ րող գոր ծա զ# րկ նե րը: 

2011 թ. տվ յալ նե րով` ՀՀ տն տե սա պես ակ տիվ բնակ չ�  թյ�  նը մոտ 1,4 մլն 
մարդ է, որը կազմ� մ է աշխատանքային ռես� րսների 63%-ը: Այս ց� ցանիշն 
առավել բարձր է գյ� ղական բնակչ� թյան բարձր բաժին � նեցող մարզեր� մ 
(Արագածոտն, Տավ� շ, Արարատ, Գեղարք� նիք): Տնտեսապես ակտիվ 
մշտական բնակչ� թյան 80,5%-ը կազմ� մ են զբաղվածները, իսկ 19,5%-ը՝ 
գործազ� րկները: Զբաղվածների բաժինը  մե ծ է առավել գյ� ղաբնակ մարզեր� մ, 
իսկ Երևանը և քաղաքային բնակչ� թյան մե ծ բաժին � նեցող մարզերն (Շիրակ, 
Լոռի և այլն) � նեն գործազրկ� թյան համե մատաբար բարձր մակարդակ:

 Հե տաքր քիր է իմա նալ, որ մե ր տն տե սա կան զար գաց ման տար բեր փ� -
լե ր� մ աշ խա տան քա յին ռե ս� րս նե րի օգ տա գործ ման հիմն  ախն դի րը տար բեր 
բո վան դա կ�  թյ� ն է �  նե ցել: 

 1920-1930-ա կան թվա կան նե րին գլ խա վոր հար ցն աշ խա տան քա յին ռե-
ս� րս նե րի զբաղ վա ծ�  թյան ապա հո վ� մն  էր և գոր ծազր կ�  թյան վե րա ց�  մը:

 Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ց հետո նոր աշ խա տա տե ղե րի 
ստեղ ծ� մն  ավե լի արագ էր ըն թա ն� մ, քան աշ խա տան քա յին ռե ս� րս նե րի 
աճը: Այդ ժա մա նակ գլ խա վոր հարցն ար դեն ոչ թե մե ծ թվով աշ խա տա տե ղեր 
ստեղ ծելն էր, այլ նոր աշ խա տա տե ղե րը որակ յալ մաս նա գետ նե րով ապա հո-
վե լը:

 Ներ կա յ� մս մարդ կանց աշ խա տան քով ապա հո վ�  մը և զանգ վա ծա յին 
գոր ծազր կ�  թյան վե րա ց�  մը կր կին հրա տապ հարց է դար ձել: Գոր ծազր-
կ�  թյ�  նը հատ կա պես մե ծ չա փե րի է հասել փոքր և մի ջին քաղաքներ� մ, 
առանձնապես նախկին արդյ� նաբերական կենտրոններ� մ:
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Վեր ջին հար յ�  րամ յա կ� մ զգա լի փո փո խ�  թյ� ն ներ է կրել ՀՀ բնակ չ�  թյան 
սո ցի ալ- դա սա կար գա յին կազ մը1:

Մինչև 1920-ա կան թվա կան նե րի վեր ջը Հա յաս տանն իր բն� յ թով մանր սե-
փա կա նա տի րա կան էր: Այ սինքն բնակ չ�  թյան ճն շող մե  ծա մաս ն�  թյ�  նը մե -
նատն տես գյ�  ղա ցի ներ էին, ար հես տա վոր ներ և քա ղա քի մանր սե փա կա նա-
տե րեր: 

1930-ա կան թվա կան նե րին անց կաց վեց հա մա տա րած կո լեկ տի վա ց� մ, և 
վե րաց վեց մաս նա վոր սե փա կա ն�  թյ�  նը: Ար տադ ր�  թյան մի  ջոց նե րը կենտ-
րո նա ցան հիմն  ա կա ն� մ մե կ սե փա կա նա տի րոջ` պե տ�  թյան ձեռ ք� մ: Ամ բողջ 
աշ խա տ�  նակ բնակ չ�  թյ�  նը դար ձավ բան վոր, կոլտն տե սա կան և ծա ռա յող: 
Այդ վի ճա կը շա ր�  նակ վեց մի նչև 1991 թ., երբ բնակ չ�  թյան սո ցի ալ- դա սա կար-
գա յին կազ մի  85%-ը բան վոր ներ �  ծա ռա յող ներ էին և նրանց ըն տա նի քի ան-
դամն  եր, իսկ մն ա ցած 15%-ը` կոլտն տե սա կան ներ:

Խորհր դա յին տա րի նե րին ոչ մի  այն մե  ծա ցավ բնակ չ�  թյան զբաղ վա ծ�  թյան 
մա կար դա կը, այլև զգա լի ո րեն փոխ վեց բնակ չ�  թյան զբաղ վա ծ�  թյան կա ռ� ց-
ված քը: Այս պես, նվա զեց զբաղ վա ծ�  թյ�  նը գյ�  ղատն տե ս�  թյան ճյ�  ղ� մ, իսկ 
դրան հա կա ռակ` աճեց արդ յ�  նա բե ր�  թյան մե ջ և սպա սարկ ման ոլոր տի ճյ� -
ղե ր� մ: 

Վեր ջին 1-2 տաս նամ յա կ� մ ՀՀ բնակ չ�  թյան սո ցի ալ- դա սա կար գա յին կազմն  
ար մա տա պես փոխ վել է: Հա սա րա կ�  թյ�  նը դար ձել է բազ մա կա ց#  թաձև, 
առ կա են սե փա կա նա տի ր�  թյան բո լոր ձևերը` պե տա կան, մաս նա վոր, կո-

լեկ տիվ: Հո ղի սե փա կա նաշ նորհ ման 
շնորհիվ գյ�  ղա կան բնակ չ�  թյան ճն-
շող մե  ծա մաս ն�  թյ�  նը մե  նատն տես 
է, փոքր մա սը մի  ա վոր ված է կո լեկ տիվ 
գյ�  ղա ցի ա կան տն տե ս�  թյ� ն նե րի մե ջ: 
Ձևավոր վել են բնակ չ#  թյան նոր սո -

ցիա  լա կան խմ բեր` խոշ որ ձեռ նար կա-

տե րեր, բան կիր ներ, վար ձ#  աշ խա-

տող ներ, ֆեր մե ր ներ և այլն: 
Մե ծա ն� մ է մաս նա վոր սե փա կա նա-

տե րե րի և ինք ն�  ր� յն ար տադ րող նե րի 
կամ, այլ կերպ ասած, փոքր #  մի  ջին 

բիզ նե սով զբաղ ված նե րի բա ժի նը: 
Կարևոր որա կա կան փո փո խ� -

թյ� ն է նաև այն, որ բնակ չ�  թյան 
զբաղ վա ծ�  թյ�  նը կտ ր� կ նվազել 
է արդ յ�  նա բե ր�  թյան մե ջ և ավե-
լա ցել է գյ� ղատնտես� թյան �  
ծառայ� թյ� նների (սպա սարկ ման) 
ոլոր տներ� մ, թեև վերջին տարիներին 

1  Բնակչ� թյան սոցիալ-դասակարգային կազմը որոշվ� մ է այն ց� ցանիշներով, թե 
բնակչ� թյան ընդհան� ր թվ� մ ինչպիսին է սոցիալական տարբեր խավերին �  
դասակարգերին պատկանող անձերի և դրանց ընտանիքների թիվը:
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նկատվ� մ են գյ� ղատնտես� թյան մե ջ զբաղված� թյան նվազման մի տ� մն եր, 
որոնք հավանաբար կպահպանվեն մոտակա տարներին: Հեռանկար� մ 
բնակչ� թյան կենսամակարդակի բարձրացմանը զ� գընթաց զգալիորեն 
մե ծանալ�  է զբաղված� թյ� նը ծառայ� թյ� նների ոլորտ� մ:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Բացատրե՛ք աշխատանքային ռես� րսներ և տնտեսապես ակտիվ 
բնակչ� թյ� ն հասկաց� թյ� նները:

2. Ի՞նչ ց� ցանիշներ են օգտագործվ� մ աշխատանքային ռես� րսների 
քանակական և որակական բն� թագրի համար:

3. Տվե՛ք ՀՀ աշխատանքային ռես� րսների քանակական և որակական 
բն� թագիրը:

4. ՀՀ բնակչ� թյան սոցիալ-դասակարգային կազմն  ի՞նչ փոփոխ� թյ� ններ 
է կրել վերջին տասնամյակներ� մ: Ինչպիսի՞ն է այն ներկայ� մս:

5. Ի՞նչ փոփոխ� թյ� ններ է կրել ՀՀ բնակչ� թյան զբաղված� թյան 
կառ� ցվածքը:

6. Ի՞նչ է նշանակ� մ բազմակաց� թաձև հասարակ� թյ� ն:
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ԴԱՍ 27. ԲՆԱԿ Չ�   ԱՆ ՏԵ ՂԱ ԲԱՇ Խ�  ՄԸ: 

ՏԱ ՐԱԲ ՆԱ ԿԵ Ց�  ՄԸ

Բնակ չ�  թյան տե ղա բաշ խ�  մը բն�  թագ րող ընդ հան րա կան ց�  ցա նիշ ը տվ-
յալ տարածքի բնակ չ#  թյան մի  ջին խտ#  թյ# նն է:

Նշե՛ք` ինչ պես են որոշ � մ որևէ տա րած քի 
բնակ չ�  թյան մի  ջին խտ�  թյ�  նը:

Բնակ չ�  թյան խտ�  թյան ց�  ցա նիշ ը մի  ջի նաց ված, հա րա բե րա կան, բայց 
կարևոր թիվ է, որը ց� յց է տա լիս, թե տվ յալ տա րածքն ինչ պես է բնա կեց ված 

և յ#  րաց ված:
Պատ մա կան հա մե  մա տա բար կարճ ժա մա նա կա մի  ջո ց� մ (150-200 տա րի) 

Հա յաս տա նը նոսր բնա կեց ված տա րած քից դար ձել է բնակ չ#  թյան բարձր 

խտ#  թյ# ն #  նե ցող եր կիր (102 մարդ/կմ2): Այն աշ խար հի բնակ չ�  թյան խտ� -
թյան մի  ջին ց#  ցա նիշ ը գե րա զան ց# մ է ավե լի քան երկ#  ան գամ: 

Բնակ չ�  թյան մի  ջին խտ�  թյ�  նը ց� յց է տա լիս մի  այն մի  ջի նաց ված ընդ հա-
ն� ր պատ կե րը, բայց ոչ տա րա ծա կան տար բե ր#  թյ# ն նե րը, որոնք Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ շատ մե ծ են: Դրանք նկատ վ� մ և փո փոխ վ� մ են 
ինչ պես հո րի զո նա կան � ղ ղ�  թյամբ` մի  վար չա կան մար զից մյ�  սը, այն պես էլ 
վե րըն թաց � ղ ղ�  թյամբ` ցած րա դիր գո տ� ց դե պի բարձ րա դիր գո տի:

Բնակ չ�  թյան խտ�  թյան տա րա ծա կան տար բե ր�  թյ� ն նե րը պայ մա նա վոր-
ված են մարդ կանց կեն սա մի  ջա վայ րի` ապ րե լ�  և աշ խա տե լ�  պայ ման նե րի 
տար բե ր�  թյ� ն նե րով: Բնակ չ�  թյ� նն ավե լի խիտ է այն տեղ, որ տեղ ավե լի բա-
րեն պաստ են մարդ կանց կյան քի #  աշ խա տան քի բնա կան #  սո ցի ալ-տն տե-

սա կան պայ ման նե րը: ՀՀ -� մ դրանք ավե լի նպաս տա վոր են Արա րատ յան և 
Շի րա կի դաշ տե ր� մ, ինչ պես նաև մի ջ լեռ նա յին գո գա վո ր�  թյ� ն նե րի հա տա կա-
յին հատ ված նե ր� մ: Բնակ չ�  թյ�  նը շատ նոսր է լեռ նա յին, խիստ կտրտ ված մա-
կերև� յթ �  նե ցող տա րածք նե ր� մ, իսկ բարձր լեռ նա յին տա րածք նե ր� մ մշ տա-
կան բնակ չ�  թյ� ն ընդ հան րա պես չկա: 

Բնակ չ�  թյան մի  ջին խտ�  թյան ց�  ցա նիշ ով մե  ծա պես տար բեր վ� մ են նաև 
ՀՀ վար չա կան մար զե րը (տե՛ս հա վել վա ծի աղ յ�  սա կը): Բնակչ� թյան խտ� թյան 
ամե նաբարձր ց� ցանիշն � նի Արմավիրի մարզը (214 մարդ/կմ2): Խտաբնակ 
են նաև Կո տայ քի, Արա րա տի և Շի րա կի մար զե րը: Բնակչ� թյան խտ� թյան 
ամե նացածր ց� ցանիշներն � նեն առավելապես լեռնային մակերև� յթ � նեցող 
Սյ�  նի քի, Վա յոց ձո րի և Տավ� շի մար զե րը:

 Բնա կան և տն տե սա կան ի՞նչ պայ ման ներ են  խո չըն դո-
տ� մ նշ ված մար զե րին` �  նե նալ ավե լի խիտ բնակ չ�  թյ� ն:

Բնակ չ#  թյան տե ղա բաշ խ# մն  ըստ վե րըն թաց գո տի նե րի: Ինչ պես այլ լեռ-
նա յին երկր նե րին, այն պես էլ Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյա նը բ նո րոշ է բնակ-
չ�  թյան խտ�  թյան աս տի ճա նա կան նվա զ�  մն  ըստ տե ղան քի բարձ ր�  թյան: 

ՀՀ -� մ մշ տա կան բնակ չ�  թյ� ն կա 400 մ-ից մի նչև 2400 մ բա ցար ձակ բարձ-
ր�  թյ� ն ներն ընդգր կող վե րըն թաց գո տի նե ր� մ: Հան րա պե տ�  թյան ամե  նա-
ցածր բնա կա վայ րը Տա վ� շ ի մար զի Դե բե դա վան գյ# ղն է (ծո վի մա կար դա կից 
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400 մ), ամե  նա բարձ րը` Գե ղար ք�  նի քի մար զի Վե րին Շոր ժա գյ#  ղը (2350 մ):
Առանձ նա ն# մ են բնակ չ#  թյան տե ղա բաշխ ման հինգ վե րըն թաց գո տի-

ներ, որոնք պար զո րոշ երև� մ են քար տե զի վրա:
Առա ջին գո տին (մի նչև 1000 մ բարձ ր�  թյ� ն ներ) զբա ղեց ն� մ է հան րա պե-

տ�  թյան տա րած քի ըն դա մե  նը 10%-ը, բայց կենտ րո նաց ն� մ է բնակ չ�  թյան 
կեսից ավելին: Բնակ չ�  թյան խտ�  թյ� նն այս տեղ ամե  նա բարձրն է` 400- 500 
մարդ/կմ2 :

Երկ րորդ գո տին (1000-1500 մ) տա րած քով հա մար յա եր կ�  ան գամ ավե լի 
մե ծ է, քան առա ջին գո տին, բայց բնակ չ�  թյ�  նը գրե թե երեք ան գամ պա կաս է: 
Հա մա պա տաս խա նա բար ցածր է և բնակչ� թյան խտ�  թյ�  նը:

ՀՀ տա րած քի  70%-ից ավելին ըն կած է 1500 մ-ից բարձր երեք գո տի նե ր� մ, 
որ տեղ բնակ վ� մ է մի այն ամ բողջ բնակ չ�  թյան մե կ քա ռոր դից ավելին: Այդ տեղ 
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է գտն վ� մ նաև մշ տա կան բնակ չ�  թյ�  նից զ� րկ բարձր լեռ նա յին գո տին (2500 
մ և ավե լի), որը կազ մ� մ է հան րա պե տ�  թյան ընդ հա ն� ր տա րած քի ավե լի քան 
16%-ը: Այս գո տ� մ կան ժա մա նա կա վոր բնա կա տե ղի ներ` բարձր լեռ նա յին յայ-
լա ներ, � ր ամառ վա արո տա յին ժա մա նա կաշր ջա ն� մ` մո տա վո րա պես 3 ամի ս, 
ապ ր� մ են անաս նա պահ նե րը և նրանց ըն տա նիք նե րի ան դամն  ե րը: 

Բնակ չ#  թյան տա րաբ նա կե ց#  մը: Հայտնի է, որ բնակ չ�  թյ�  նը ցր ված չէ 
տա րած քով մե կ, այլ կենտ րո նա ն� մ է բնա կա վայ րե ր� մ` քա ղաք նե ր� մ և գյ� -
ղե ր� մ: Եթե բնակ չ�  թյան խտ�  թյ� նն ար տա հայ տ� մ է նրա տե ղա բաշխ ման 
մի  ջի նաց ված, վերացական պատ կե րը, ապա բնա կա վայ րե րի տե ղա բաշ խ# -

մը ց# յց է տա լիս բնակ չ#  թյան տե ղա բաշխ ման իրա կան պատ կե րը:

Բնա կա վայ րը մարդ կա յին հա սա րա կ#  թյան տա րած քա յին կազ մա կերպ-

ման սկզբ նա կան բջիջն է: Ժա մա նա կի ըն թաց ք# մ բնա կա վայ րե րը մի մ յանց 

հետ կապ վ# մ են ճա նա պարհ նե րով և գո յաց ն# մ բնա կա վայ րե րի ցանց:    

Տա րաբ նա կե ց#  մը բնակ չ#  թյան տե ղա բաշ խ# մն  է որոշ ա կի տա րած ք# մ` 

ըստ բնա կա վայ րե րի կամ, որ ն# յնն է՝ որևէ տա րած ք# մ ձևավոր ված բնա-

կա վայ րե րի ցանցն է: 

ՀՀ բնա կա վայ րե րի ցան ցը, մի  աս նա կան լի նե լով հան դերձ, իր տար բեր մա-
սե ր� մ տար բեր խտ�  թյ� ն �  գծագ ր�  թյ� ն �  նի: Բնա կա վայ րե րը շատ են ցած-
րա դիր հար թա վայ րե ր� մ և մի ջ լեռ նա յին գե տա հո վիտ նե ր� մ:

Առանձ նա ն� մ է նաև մի  շերտ, որն սկս վե լով հայ-վ րա ցա կան պե տա կան 
սահ մա նից` եր կա թ�  ղ� ն զ�  գա հեռ ձգ վ� մ է դե պի Արա րատ յան դաշտ, ապա` 
Սևանի ավա զան: Դա մե ր երկ րի տա րաբ նա կեց ման գլ խա վոր շերտն է: Այդ 
շեր տի ձևավոր ման հիմն  ա կան նա խադր յա լը եր կա թ�  ղին է: Եր կա թ�  ղին դե-
պի իրեն է ձգել նոր բնա կա վայ րեր և խթա նել հին բնա կա վայ րե րի արա գաց ված 
զար գա ց�  մը: 

Տեսարան Արենի գյ! ղից
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Գոյ� թյ� ն � նի բնա կա վայ րե րի եր կ�  հիմն  ա կան տե սակ` քա ղաք և գյ# ղ: 
Դրան հա մա պա տաս խան էլ տար բե ր� մ են քա ղա քա յին տա րաբ նա կե ց# մ, և 
գյ#  ղա կան տա րաբ նա կե ց# մը: Բնա կա վայ րի տե սա կը` կար գա վի ճա կը (այ-
սինքն` քա ղաք կամ գյ� ղ լի նե լը), ձևակերպ վ# մ է պաշ տո նա պես` պե տա կան 
որոշ �  մով:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ (ինչ պեսև նախ կին ԽՍՀՄ -� մ) բնա կա-
վայ րը քա ղա քա յին հա մա րե լ�  հա մար գլ խա վոր չա փա նիշ ներ են եղել արդ յ� -
նա բե րա կան, տրանս պոր տա յին և այլ կարևոր ար տադ րա կան օբ յեկտ նե րի առ-
կա յ�  թյ�  նը, բնա կա վայ րի բա րե կարգ վա ծ�  թյան որոշ ա կի մա կար դա կը, իհար-
կե նաև (որն ավե լի կարևոր է) բնակ չ�  թյան թի վը և զբաղ վա ծ�  թյան բն� յ թը: 

Քա ղա քն, ինչ պես աշ խար հի բո լոր երկր նե ր� մ, այն պես էլ Հա յաս տա ն� մ, 
մի շտ եղել և մն # մ է բնակ չ#  թյան ոչ գյ#  ղատն տե սա կան գոր ծ#  նե #  թյան 

վայր:

Քա ղա քա յին տա րաբ նա կե ց# մ: ՀՀ քա ղա քա յին տա րաբ նա կեց ման հա մա-
կար գը բաղ կա ցած է 49 քա ղա քներից1:

Քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րի ներ կա յիս ցան ցը ձևավոր վել է ոչ մի  ան գա մի ց: 
Մինչև Հա յաս տա նի խորհր դայ նա ց�  մը քա ղա քի կար գա վի ճակ �  նե ցել է ըն դա-
մե  նը 4 բնա կա վայր` Երևանը, Ալեք սանդ րա պո լը (այժմ` Գյ� մ րի), Նոր Բա յա զե-
տը (այժմ` Գա վառ) և Գո րի սը:

Հե տա գա յ� մ երկ ր� մ արդ յ�  նա բե ր�  թյան, շի նա րա ր�  թյան, տրանս պոր տի 
և սպասարկման ոլոր տի զար գաց ման շնոր հիվ աճե ցին հին քա ղաք նե րը, նախ-
կին գյ�  ղե րի տե ղ� մ արագ թա փով ծն վե ցին նոր քա ղաք ներ: Այդ պի սիք են, 
օրի նակ, Վա նա ձո րը, Ար թի կը, Կա պա նը, Ար տաշ ա տը, Աբով յա նը և Հրազ դա նը: 
Քա ղաք նե րի մյ� ս մա սը ձևավորվեց դա տարկ տե ղ� մ` նոր կա ռ� ց ված էլեկտ-
րա կա յան նե րի �  հան քա վայ րե րի շնոր հիվ, ինչպիսիք են, օրի նակ, Չա րեն ցա-
վա նը, Քա ջա րա նը և Նոր Հաճ նը:

Քա ղաք նե րը մի մ յան ցից տար բեր վ� մ են մի  շարք հատ կա նիշ նե րով` մար-
դաշ ա տ�  թյամբ, գոր ծա ռ� յթ նե րով, տն տե սա աշ խար հագ րա կան դիր քով, աշ-
խա տան քի աշ խար հագ րա կան բա ժան մա ն մե ջ մաս նակ ց�  թյան աս տի ճա նով: 
Դրանց հի ման վրա կա տա ր� մ են քա ղաք նե րի դա սա կար գ# մ:

Ըստ մար դաշ ա տ�  թյան ՀՀ -� մ առանձ նա ն� մ են. 
1. Մի լի ո նա նոց քա ղաք: Այդ պի սին մի  այն Երևանն է:
2. Մեծ քա ղաք ներ (100-250 հազ. բնա կիչ): Դրանք եր կ� սն են` Գյ� մ րին և 

Վա նա ձո րը:
3. Մի ջին մե  ծ�  թյան քա ղաք ներ (50-100 հազ. բնա կիչ): Դրանք են Վա ղար-

շա պա տը և Հրազ դա նը:
4.Կի սա մի  ջին մե  ծ�  թյան քա ղաք ներ (20-50 հազ. բնա կիչ): Դրան ք 12-ն են՝ 

Աբով յա նը, Կա պա նը, Ար մա վի րը, Գա վա ռը, Ար տաշ ա տը և այլն:

1  Դ� ք արդեն գիտեք, որ մի նչև 1995թ. վարչատարածքային ռեֆորմը քաղաքային 
բնակավայրեր էին համարվ� մ 58-ը: Դրանք բաժանված էին 3 կատեգորիայի՝ 
հանրապետական ենթակայ� թյան քաղաքների, շրջանային ենթակայ� թյան 
քաղաքների և քաղաքատիպ ավանների: Ռեֆորմի ց հետո այս կատեգորիաները 
վերացան, իսկ փոքր և քաղաք դառնալ�  հեռանկար չ� նեցող քաղաքատիպ 
ավանների մի  մասը ստացավ գյ� ղի կարգավիճակ:
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5.Փոքր քա ղաք ներ (մի նչև 20 հազ. բնա կիչ): Դրանք 32-ն են,այդ թվ� մ 
Եղեգնաձորը,Վեդին և այլն:

 Քա ղաք նե րի հիմն  ա կան գոր ծա ռ# յթ նե րով որոշ վ# մ են նրանց տե ղը և 

դե րը երկ րի տն տե սա կան և հա սա րա կա կան կյան ք# մ:

 Քա ղաք նե րի մի  մա սը կա տա ր� մ է արտադրական և ոչ արտադրական 
բն� յ թի մի  քա նի գոր ծա ռ� յթ ներ, օրի նակ` արդ յ�  նա բե րա կան, տրանս պոր տա-
յին, վար չա կան, առևտրա կան, մշա կ�  թա յին-կր թա կան և այլն: Դրանք բազ մա-

գոր ծա ռ#  թա յին քա ղաք ներ են: Այդ պի սիք են ՀՀ բո լոր մար զա յին կենտ րոն-
նե րը և մի  ջին �  կի սա մի  ջին մե  ծ�  թյան քա ղաք նե րի մե ծ մա սը: 

Փոքր քաղաքները հիմն ական� մ մի  ա գոր ծա ռ�  թա յին են: Դրանք լեռ նա-
հան քա յին (Քա ջա րան, Ախ թա լա, Ագա րակ), վե րամ շա կող արդ յ�  նա բե ր�  թյան 
(Մե ծա մոր, Նոր Հաճն, Բյ�  րե ղա վան) և առող ջա րա նա յին (Ջեր մ� կ, Ծաղ կա-
ձոր) կենտ րոն ներն են:

 Քա ղաք նե րի զար գաց ման գոր ծ� մ կարևոր դեր �  նի տն տե սա աշ խար հագ-
րա կան դիր քը (ՏԱԴ): Բա րեն պաստ ՏԱԴ �  նեն ՀՀ այն քա ղաք նե րը, որոնք 
մոտ են գտն վ� մ մայ րա քա ղաք Երևանին, տրանս պոր տա յին հան գ� յց նե րին, 
կարևորա գ� յն մայ ր�  ղի նե րին և ին տեն սիվ գյ�  ղատն տե ս�  թյ� ն, որակ յալ աշ-
խա տ� ժ, բնա կան հա ր� ստ ռե ս� րս ներ (հող, ջ� ր, շի նան յ�  թեր) �  նե ցող շր-
ջան նե րին:

Գյ#  ղա կան տա րաբ նա կե ց# մ: Գյ�  ղա կան բնա կա վայ րե րի ցան ցը, ի տար-
բե ր�  թյ� ն քա ղաք նե րի, ձևավոր վել է շատ ավե լի վաղ ժա մա նակ նե ր� մ և ավե լի 
կա յ� ն է: Այդ ցան ցը ներ կա յ� մս ընդգր կ� մ է 952 գյ� ղական բնակավայր:

Վեր ջին տաս նամ յակ նե րին այստեղ ն� յնպես տե ղի են �  նե ցել էա կան փո փո-
խ�  թյ� ն ներ: Նշենք դրան ցից առա վել կարևոր նե րը:

Առա ջին` բարձր լեռ նա յին շատ գյ�  ղեր վե րա ցել են: Դրա հետևան քով էլ այդ 
գո տ�  բնա կա վայ րե րի ցան ցը նոս րա ցել է: Միևն� յն ժա մա նակ բազ մա թիվ նոր 
գյ�  ղեր են հիմն  վել ցած րա դիր գոտիներ� մ, որ տեղ ոռոգ ման շնոր հիվ յ�  րաց վել 
են նախկին� մ ամա յի ըն դար ձակ տա րածք ներ:

Երկ րորդ` նկա տե լի ո րեն մե  ծա ցել է գյ�  ղե րի մի  ջին մե  ծ�  թյ�  նը` մար դաշ-

ա տ#  թյ#  նը: Սա կայն գյ�  ղա կան բնա կա վայ րե րի մե ծ մա սը  համե մատաբար 
փոքր է և �  նի մի նչև 1000 մարդ: Միաժամանակ կան 37 գյ� ղեր, որոնք � նեն 
5000 մարդ� ց ավե լի բնակ իչ և այդ գյ� ղերին բաժին է ընկն� մ ՀՀ գյ� ղական 
բնակչ� թյան  մոտ 20%-ը: ՀՀ խոշ ո րա գ� յնը Գեղարք� նիքի մար զի Վարդենիկ 
գյ� ղն է, որ ն � նի մոտ 9900 մարդ: 

Լեռ նա յին տա րածք նե րին բնո րոշ է գծա յին (կամ շղ թա յաձև) տա րաբ նա-

կե ց#  մը, երբ լեռ նաշղ թա նե րով սեղմ ված նեղ գե տա հո վիտ նե ր� մ հա ջոր դա-
բար տե ղադր ված են տար բեր մե  ծ�  թյան գյ�  ղեր: Լեռնային տարածքներ� մ, 
հատկապես Սյ� նիքի և Վայոց Ձորի մարզեր� մ, որտեղ գյ� ղատնտեսական 
հողակտորները փոքր են և ցրված,  գերակշռ� մ են մի նչև 500 մարդ � նեցող 
փոքր և մանր գյ� ղերը: 

Դրան հա կա ռակ` հար թա վայ րե ր# մ (Արա րատ յան և Շի րա կի դաշ տեր) գե-

րակշ ռ# մ են մե ծ և խոշ որ գյ#  ղե րը, բնա կա վայ րե րի ցանցն էլ շատ խիտ է: 
Օրի նակ` Արա րատ յան դաշ տի առան ձին տե ղա մա սե ր� մ գյ�  ղերն այն պես են 
ձ� լ վել իրար, որ դժվար է նկատել, թե որ տեղ է ավարտ վ� մ մի  գյ�  ղը, և սկս վ� մ 
մյ�  սը: Այդ պի սի տա րաբ նա կե ց�  մը հայտ նի է հա մա տա րած կամ հոծ տա րաբ-
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նա կե ց# մ ան վամբ: 

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ինչպիսի՞ն է ՀՀ բնակչ� թյան մի ջին խտ� թյ� նը: Ինչպե՞ս է այն փոփոխվել 
վերջին հարյ� րամյակի ընթացք� մ:

2. Նկարագրե՛ք ՀՀ բնակչ� թյան տեղաբաշխ� մն  ըստ վարչական մարզերի 
և վերընթաց գոտիների:

3. Ի՞նչ է բնակչ� թյան տարաբնակեց� մը, որո՞նք են դրա հիմն ական ձևերը:

4. Ինչպիսի՞ն է ՀՀ քաղաքային բնակավայրերի ցանցը, ինչպե՞ս է այն 
ձևավորվել:

5. Նշե’ք ՀՀ քաղաքների տիպերն ըստ մարդաշատ� թյան:

6. Բն� թագրե՛ք ՀՀ գյ� ղական տարաբնակեց� մը:
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ԴԱՍ 28. ԽՈ ՇՈՐ ՔԱ ՂԱՔ ՆԵ ՐԸ

Յ�  րա քանչ յ� ր քա ղաք բազ մաբ ն� յթ կա պե րի մե ջ է գտն վ� մ իրեն շր ջա պա-
տող տա րած քի հետ և այդ տա րած քի ծն# նդն է: Մի ա ժա մա նակ քա ղա քը հա-
կա դարձ ներ գոր ծ�  թյ� ն է �  նե ն� մ շր ջա կա տա րած քի վրա, հան դես է գա լիս 
որ պես այդ տա րած քի կազ մա կեր պիչ կենտ րոն: Նրա շ� րջն են հան գ� ց վ� մ 
տա րած քը հա մախմ բող տն տե սա կան-տ րանս պոր տա յին կա պե րը:

Ինչ քան հզոր է քա ղա քը և բազ մա զան` գոր ծա ռ# յթ նե րը, այն քան ըն դար-

ձակ է դրա ազ դե ց#  թյան ոլոր տը շրջակա բնակավայրերի վրա:

Իրենց աշ խար հագ րա կան նշա նա կ�  թյամբ, այ սինքն` աշ խա տան քի աշ խար-
հա գրա կան բա ժան մանն իրենց մաս նակ ց�  թյան աս տի ճա նով, ՀՀ քա ղաք նե րը 
բա ժան վ� մ են երեք խմ բի.

1. Հա մա պե տա կան կենտ րոն: Դա ՀՀ տա րաբ նա կեց ման մի  աս նա կան 
հա մա պե տա կան հա մա կար գի կենտ րոնն է` Երևան մայ րա քա ղա քը: 
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Երևան� մ կենտ րո նա ցած են ՀՀ իշ խա ն�  թյան բարձ րա գ� յն մար-
մի ն նե րը, այս տեղ հան գ� ց վ� մ են ներ հա յաս տան յան և մի  ջազ գա յին 
տրանս պոր տա յին �  ղի նե րը (Երևանի մա սին ման րա մասն տե՛ս դաս 
29):

2. Մարզային (տա րա ծաշր ջա նա յին) կենտ րոն ներ, որոն ցից յ�  րա-
քանչ յ�  րը կենտ րոն է երկ րի մի  մա սի` հա մե  մա տա բար ըն դար ձակ 
տա րա ծաշր ջա նի հա մար: Լրիվ ձևավոր ված կամ ձևավոր վող այդ պի-
սի կենտ րոն ներ են մար զե րի վար չա կան կենտ րոն նե րը: Դրանց շար-
ք� մ առա վել հա ս� ն և բարձր կար գի կենտ րոն ներ են Գյ� մ րին, Վա-
նա ձո րը, Կա պա նը, Գա վա ռը և Իջևանը:

3. Տե ղա կան նշա նա կ#  թյան կենտ րոն ներ: Այդ պի սիք են ՀՀ մն ա-
ցած  քա ղաք նե րը, այդ թվ� մ նախկին վարչական շրջանների 
կենտրոնները: Դրանց ազ դե ց�  թյան ոլոր տ� մ են գտն վ� մ շր ջա կա
(մի նչև 10 կմ շառավղով) գյ�  ղա կան բնա կա վայ րե րը:

Եթե Երևանն իրեն է ձգ� մ երկ րի տա րածքն ամ բող ջ�  թյամբ, ապա տա րա-
ծաշր ջա նա յին (մարզային) կենտ րո նն` այդ տա րած քի մի այն մի  մա սը:

 Թվար կե՛ք և քար տե զի վրա ցո՛ւյց տվեք ՀՀ տարածաշրջանային 
կենտ րոն նե րը:

Ծա նո թա նանք քա ղա քա յին խոշ որ կենտ րոն նե րին առա վել ման րա մասն:
Գյ# մ րի: Գյ� մ րին Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան երկ րորդ քա ղաքն է (145 

հազ. բնա կիչ), Շի րա կի մար զի վար չա կան, տնտեսական և մշակ� թային կենտ-
րո նը և խոշոր տրանսպորտային հանգ� յցը: 

Քա ղաքն ըն կած է Թ� ր քի ա յի հետ ՀՀ պե տա կան սահ մա նից ոչ հե ռ� , Շի-
րա կի ար գա վանդ դաշ տի կենտ րո նա կան տա փա րակ տե ղա մա ս� մ, Ախ� ր յա նի 
վտակ Գյ� մ րի գե տի ափին, Հա յաս տա նը (և Անդր կով կա սը) Թ� ր քի ա յին կա-
պող եր կա թ�  ղ�  վրա, որը, սա կայն, պե տա կան սահ մա նը փակ լի նե լ�  պատ-
ճա ռով չի գոր ծ� մ:

Գյ� մրիի կենտրոնական դիրքը  Շիրակի մարզի տարածք� մ բարենպաստ 
պայմաններ է ստեղծ� մ կազմակերպիչ-համախմբող կենտրոնի գործառ� յթներ 
իրականացնել�  համար:

Գյ� մ րի բնա կա վայ-
րը գրա վոր աղբ յ� ր-
նե ր� մ հիշ ա տակ վ� մ 
է հնա գ� յն ժա մա-
նակ նե րից Կ�  մայ րի, 
ապա Գյ� մ րի ան�  նով: 
Արևել յան Հա յաս տա նը 
Ռ�  սաս տա նին մի  ա նա-
լ� ց հե տո այն վե րան-
վան վել է Ալեք սանդ րա-
պոլ, խորհր դա յին ժա-
մա նակ նե ր� մ կոչ վել է 
Լե նի նա կան: Քա ղա քի 
կար գա վի ճակ է ստա ցել Գյ! մր!  համայնապատկերը
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1840 թ.: Քա ղա քի տն տե սա կան նշա նա կ�  թյ�  նը կտ ր� կ աճել է, երբ այս տեղ 
հիմն  վել է ռ�  սա կան բազ մա մարդ կա յա զոր, կա ռ� ց վել է Ալեք սանդ րա պոլ բեր-
դը, սկ սել է արագ թա փով զար գա նալ ար հես տա գոր ծ�  թյ�  նը:

Քա ղա քի զար գաց մա նը նոր խթան է հա ղոր դել Թբի լի սի–Գ յ� մ րի– Կարս և 
Գյ� մ րի–- Երևան– Նա խիջևան եր կա թ�  ղ�  և Գյ� մ ր�  եր կա թ�  ղա յին դե պո յի 
կա ռ�  ց�  մը: 

1914 թ. Գյ� մ ր�  բնակ չ�  թյ�  նը զին վո րա կան կա յա զո րի հետ մի  ա սին ավե-
լին էր, քան Երևանի բնակ չ�  թյ�  նը: 

Խորհր դա յին տա րի նե րին քա ղա քը շա ր�  նա կ� մ էր զար գա նալ, և ար դեն 
1980-ա կան թվա կան նե րի վեր ջին նրա բնակ չ�  թյ�  նը հա սել էր 230 հա զա րի: 
Ստեղծ վել էր բազ մաճ յ� ղ արդ յ�  նա բե ր�  թյ� ն, որ տեղ առա ջա տար էին տեքս-

տիլ, սնն դի և մե  քե նաշ ի նա կան ճյ#  ղե րը: Գոր ծ� մ էին բ�  հեր, գի տա հե տա զո-
տա կան հիմն  արկ ներ: Ակ տիվ էր մշա կ�  թա յին կյան քը:

Գյ� մ ր�  հա մար ող բեր գա կան եղավ 1988 թ. դեկ տեմ բե րի 7-ը, երբ երկ րա-
շ ար ժը վայրկ յան նե րի ըն թաց ք� մ կոր ծա նեց քա ղա քի մե ծ մա սը: Ավեր վե ցին և 
շար քից դ� րս եկան քա ղա քի գրե թե բո լոր գոր ծա րան ներն �  ֆաբ րի կա նե րը, 
դա դա րեց գոր ծել քա ղա քա յին տն տե ս�  թյ�  նը: Եղան մե  ծա թիվ զո հեր: Հա զա-
րա վոր ըն տա նիք ներ զրկ վե ցին կա ցա րա նից և հե ռա ցան Գյ� մ րի ից:

Կազմ վեց քա ղա քի նոր հա տա կա գիծ, ստեղծ վեց շի նա րա րա կան հզոր բա-
զա, որին մաս նակ ց� մ էին ԽՍՀՄ բո լոր հան րա պե տ�  թյ� ն նե րը և մի  շարք ար-
տա սահ ման յան երկր ներ: Սկս վեց քա ղա քի վե րա կանգ ն�  մը: Սա կայն ԽՍՀՄ -ի 
փլ�  զ�  մն  անհ նար դարձ րեց վե րա կանգն ման ծրագ րի իրա կա նա ց�  մը: 

1990-ա կան թվա կան նե րի վեր ջե րին մի  այն հնա րա վոր եղավ վերսկ սել Գյ� մ-
ր�  վե րա կանգ ն�  մը, որը գնա լով լայն թափ է առ ն� մ: Ծրագր ված է առա ջի կա 
մի  քա նի տա ր� մ քա ղա քի վե րա կանգ ն� մն  ավար տել: 

 Վերջերս Գյ� մրին դարձավ ԱՊՀ-ի մշակ� թային մայրաքաղաքը: Դա լայն 
հեռանկարներ է ստեղծ� մ քաղաքի սոցիալ-տնտեսական և զբոսաշրջային 
զարգացման համար: 

Վա նա ձոր: Վա նա ձո րը ՀՀ եր րորդ քա ղաքն է (105 հազ. բն.), Լո ռ�  մար զի 
վար չա կան և տն տե սա կան-մշա-
կ�  թա յին կենտ րո նը: Քաղաքի 
մի կ րո աշ խար հագ րա կան դիր քին 
բնո րոշ է այն, որ գտն վ� մ է Փամ-
բա կի և Բա զ�  մի  լեռ նաշղ թա նե րի 
մի ջև ըն կած նեղ �  եր կա րա վ� ն 
գո գա վո ր�  թյ�  ն� մ` Փամ բակ և 
Տան ձ� տ գե տե րի մի  ա խառն ման 
վայ ր� մ: Քա ղա քով են անց ն� մ 
Թբի լի սի–Գ յ� մ րի եր կա թ�  ղին, 
ինչ պես նաև մի  քա նի ավ տոխ ճ� -
ղի ներ:

 Հն� մ բնա կա վայ րը հայտ նի 
է եղել Ղա րա քի լի սա ան�  նով, Տեսարան Վանաձոր քաղաքից
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1930-ա կան թվա կան նե րին այն վե րան վան վել է Կի րո վա կան, իսկ 1992 թ.` Վա-
նա ձոր: Քա ղա քի կար գա վի ճակ է ստա ցել 1924 թ.:

 Մինչև 1920-ա կան թվա կան նե րի կե սե րը Վա նա ձո րը անն շան գյ�  ղա քա-
ղաք էր: Նրա տն տե սա կան զար գա ց�  մը սկս վ� մ է լայ նա ծա վալ արդ յ�  նա բե-
րա կան շի նա րա ր�  թյամբ: Մե կը մյ�  սի հետևից կա ռ� ց վ� մ են քի մի  ա կան կոմ-
բի նա տը, մե  քե նա շի նա կան, թեթև �  սնն դի արդ յ�  նա բե ր�  թյան գոր ծա րան-
ներ, ջեր մա է լեկտ րա կա յա նը:

 Այժմ վե րա կանգն վ� մ են երկ րաշ ար ժից տ�  ժած քա ղա քա յին տն տե ս�  թյ� -
նը, բնա կե լի �  արդ յ�  նա բե րա կան շեն քե րը: 

 Քա ղա ք� մ գոր ծ� մ են բ�  հեր, գի տա հե տա զո տա կան և մշա կ�  թա յին խոշ-
որ հիմն  արկ ներ, Հա յաս տան առող ջա րա նը, տ�  րիս տա կան հանգր վան ներ և 
դպ րո ցա կան ճամ բար ներ:

Վա ղար շա պատ: Վա ղար շա-
պա տը (1945-1995 թթ. կոչ վել է 
Էջ մի  ա ծին) բնակ չ�  թյան թվով 
(57.8 հազ.) չոր րորդն է ՀՀ -� մ: 
Այն առաձ նա հա տ� կ տեղ է գրա-
վ� մ Հա յաս տա նի քա ղաք նե րի 
շար ք� մ:

Ճիշտ է, իր տն տե սա կան նշա-
նա կ�  թյամբ Վա ղար շա պա տը չի 
կա րող հա մե  մատ վել մայ րա քա-
ղա քի և վե րը բն�  թագր ված քա-
ղաք նե րի հետ, բայց բա ցա ռիկ է 

նրա հոգևոր-մ շա կ#  թա յին նշա-

նա կ#  թյ#  նը: Այդ առ�  մով Վա-
ղար շա պա տը ոչ մի  այն հա մա հա-

յաս տան յան, այլև հա մա հայ կա-

կան կենտ րոն է: Այս տեղ է գտն-
վ� մ Հայ առա քե լա կան եկե ղե ց�  
գլ խա վոր կենտ րո նը` Մայր Աթոռ 

Ս. Էջ մի  ա ծի նը` Մայր տա ճա րը, 
ինչ պես նաև Ամե  նայն Հա յոց կա-
թո ղի կո սի աթո ռա նիս տը: 

Այդ հան գա ման քը խոր կնիք է թո ղել Վա ղար շա պա տի ճար տա րա պե տա կան 
դի մագ ծի վրա: Քա ղա քի կենտ րո ն� մ վեր է խո յա ն� մ 303 թ. հիմն  ված Մայր 
տա ճա րի հա մա լի րն իր տա րաբ ն� յթ շի ն�  թյ� ն նե րով: Մայր տա ճա րից ոչ հե ռ�  
գտն վ� մ են Ս. Հռիփ սի մե  տա ճա րը (կա ռ� ց ված 618 թ.), Ս. Գա յա նե եկե ղե ցին 
(630 թ.), ճար տա րա պե տա կան այլ հ� շ ար ձան ներ: Մայր տա ճա րին կից գոր ծ� մ 
է Գևորգ յան հոգևոր ճե մա րա նը:

Վա ղար շա պա տի տն տե սա կան կյան ք� մ մե ծ դեր են խա ղ� մ սնն դի արդ յ� -
նա բե ր�  թյ�  նը, սպա սարկ ման ոլոր տը և զբո սաշր ջ�  թյ�  նը: 

Հրազ դան: Հրազ դա նը ՀՀ երի տա սարդ քա ղաք նե րից է (1950 թ.), Կո տայ-
քի մար զի վար չա կան կենտ րո նը: Բնակ չ�  թյան թվով (53,7 հազ.) Հա յաս տա նի 

Վաղարշապատ
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հին գե րորդ քա ղաքն է: Ստեղծ վել է 
մի  քա նի գյ�  ղե րի և Սևան–Հ րազ-
դան ջրէկ-ե րի կաս կա դի շի նա-
րար նե րի ավա նի մի  ա վո ր�  մի ց: 
Ու նի բարենպաստ տրանս պոր-
տա յին -աշ խար հա գրա կան դիրք: 
Հեռավոր� թյ� նը Երևանից 50 կմ 
է:

Հրազ դա նը խոշ որ արդ յ�  նա բե-
րա կան կենտ րոն է, որի ազ դե ց� -
թյան գո տին ավե լին է, քան Կո տայ-
քի մար զի տա րած քը: Հրազ դա ն� մ 
կա ռ� ց վել են հան րա պե տ�  թյան 

ամե  նահ զոր ջեր մա է լեկտ րա կա յա նը, ցե մե ն տի խոշ որ գոր ծա րան, մե  քե նաշ ի նա-
կան հզոր ձեռ նար կ�  թյ� ն ներ:

Կա պան: Կա պա նը հան րա պե տ�  թյան հա րավ -արևել յան հատ վա ծի ամե  նա-
մե ծ քա ղաքն է (45,5 հազ. բն.), Սյ�  նի քի մար զկենտ րո նը: Գտն վ� մ է Խ� ս տ� փ 

լե ռան ստո րո տին` Ող ջի գե-
տի ափե րին, որը քա ղա քի 
սահ մա ն� մ իր մե ջ է ըն դ� -
ն� մ Վա չա գան �  Կա վար-
տի ջ� ր վտակ նե րը1:

Կա պա նի աշ խար հագ րա-
կան դիր քը, հա մե  մա տած ՀՀ 
մյ� ս տարածաշրջանային 
կենտ րոն նե րի հետ, պա-
կաս նպաս տա վոր է: Քա-
ղա քը հե ռ�  է հան րա պե-
տ�  թյան տն տե սա կան 
կենտ րոն նե րից (Երևանից` 
320 կմ): Ոչ բարենպաստ 
դիրքի պատճառով թ� յլ են 

արտահայտված նաև Կապանի 
կազմակերպիչ-համախմբող կենտրոնի գործառ� յթները մարզի տարածք� մ: 
Ներկայ� մս չեն գործ� մ  քաղաքի օդանավակայանը  և մի ակ երկաթ� ղին` Կա-
պան–Միջ նա վան:

Կա ռ� ց վել են մե  քե նաշ ի նա կան, ավ տո նո րոգ ման, շի նան յ�  թե րի, թեթև �  
սնն դի արդ յ�  նա բե ր�  թյան ձեռ նար կ�  թյ� ն ներ:

Քա ղա քը մե  ծա պես տ�  ժեց 1990-1992 թթ. ադր բե ջա նա կան ռմ բա կո ծ�  թյ� ն-
նե րից և տրանս պոր տա յին շր ջա փա կ�  մի ց:

Սյ�  նի քի մարզ կենտ րոն դառ նա լ� ց հե տո Կա պա ն� մ ակ տի վա ցավ տն տե-
սա կան և մշա կ�  թա յին կյան քը, ստեղծ վե ցին նոր կր թա մշա կ�  թա յին, առող ջա-
պա հա կան, մար զա կան և այլ հիմն  արկ ներ:

Հրազդան

Կապան       
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 Հարցեր և առաջադրանքներ

1. ՀՀ քաղաքները ի՞նչ խմբերի են բաժանվ� մ ըստ աշխատանքի 
աշխարհագրական բաժանմանն իրենց մասնակց� թյան աստիճանի:

2. Գյ� մր�  զարգացման տարբեր փ� լեր� մ ի՞նչ գործոններ էին նպաստել 
կամ խանգարել նրա տնտեսական վերելքին:

3. Տվե՛ք Վանաձոր քաղաքի աշխարհագրական բն� թագիրը:
4. Հայաստանի քաղաքների շարք� մ ո՞րն է Վաղարշապատի հատ� կ դերը:
5. Գնահատե՛ք Կապան քաղաքի զարգացման բնական և տնտեսական 

նախադրյալները:
6. Տվե՛ք Գյ� մրի, Վանաձոր, Հրազդան և Կապան քաղաքների 

տնտեսաաշխարհագրական դիրքերի համե մատական գնահատականը:
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ԴԱՍ 29. ՄԱՅ ՐԱ ՔԱ ՂԱՔ  ԵՐԵ ՎԱՆ

Երևանը որ պես մայ րա քա ղաք, Հա յաս տա նի Հան րա պե տ#  թյան տա րած քը 

պե տա կա նո րեն մի  ա վո րող #  կազ մա կեր պիչ կենտ րոնն է: Այն խոշ ո րա գ� յնն 
է ոչ մի  այն ՀՀ ներ կա յիս 49 քա ղաք նե րի, այլև պատ մա կան Հա յաս տա նի մայ րա-
քա ղաք նե րի շար ք� մ:

Երևանը աշ խար հի ամե  նա հին քա ղաք նե րից է: Հիմն  ադր վել է մ.թ.ա. 782 թ. 
Ար գիշ տի թա գա վո րի կող մի ց և ան վան վել է Էրե բ�  նի: 

Երևան բնա կա վայ րը վար չա կան նշա նա կ�  թյ� ն է ձեռք բե րել Պարս կաս տա-
նի կազ մ� մ, երբ եղել է Երևանի խա ն#  թյան վար չա կան կենտ րո նը, խա նի 
նս տա վայ րը: Ռ�  սաս տա նին անց նե լ� ց հե տո այն դար ձել է Հայ կա կան մար զի, 
այ ն�  հետև Երևանի նա հան գի կենտ րո նը:

Հա յաս տա նի ան կա խ�  թյան վե րա կանգ ն�  մով` 1918 թ., Երևանը հռ չակ վել է 
Հա յաս տա նի Հա ն րա պե տ�  թյան, այ ն�  հետև Հայ կա կան ԽՍՀ մայ րա քա ղաք: 
Պատ մա կան հա մե  մա տա բար կարճ ժա մա նա կա մի  ջո ց� մ` խորհր դա յին տա րի-
նե րին, նրա բնակ չ�  թյան թիվն  ավե լա ցել է ավե լի քան 40 ան գամ,  անցնելով 
1,2 մլն-ից:

  Անկախ� թյան տարիներին ինչպես ՀՀ բոլոր մարզերի, այնպես էլ Երևանի 
բնակչ� թյան բացարձակ թիվը  արտագաղթի հետևանքով նվազեց և ներկայ� մս 
կազմ� մ է մոտ 1,0 մլն մարդ: Սակայն նրա բաժինը ՀՀ ընդհան� ր բնակ չ�  թյան 
թվ� մ մն ացել է անփոփոխ՝ շ� րջ 34%:

Երևանը  բաժանված է 12 վարչական շրջանների (Կենտրոն,Արաբկիր, Ավան, 
Էրեբ� նի և այլն):

 Երևանը զբա ղեց ն� մ է 223 կմ2 տա րածք և �  նի բա րեն պաստ մի կ րո-
աշ խար հագ րա կան դիրք. ըն կած է Արա րատ յան գո գա վո ր�  թյան կենտ րո-
նա կան մա ս� մ, Արա րատ յան դաշ տից դե պի հյ�  սիս բարձ րա ցող նա խա-
լեռ նե րի ամ ֆի թատ րո նաձև լան ջե րին: Հա րա վ� մ տե ղան քի բա ցար ձակ 
բարձ ր�  թյ�  նը 860 մ է, հյ�  սի ս� մ` գրե թե 1350 մ: Տա րած քի ռե լի ե ֆը բարդ 
է և կտրտ ված:

 Երևան քա ղա քով է անց ն� մ Հրազ դան գետն իր հրաշ ա գեղ և խոր կիր-
ճով: Քա ղա քով է անց ն� մ նաև Հրազ դա նի վտա կը` Գե տա ռը, որի հոս քը 
կար գա վոր ված է վե րին հո սան ք� մ կա ռ� ց ված ջրամ բա րի մի  ջո ցով. նախ-
կի ն� մ այն �  ժեղ վա րա ր� մն  ե րի ժա մա նակ մե ծ վն աս ներ էր հասց ն� մ քա-
ղա քին:

 Երևանի կլի ման ցա մա քա յին է, ամե  նա տաք ամի ս նե րը հ�  լիսն �  օգոս-
տոսն են, հ�  լիս յան մի  ջին ջեր մաս տի ճա նը +25° է, իսկ առա վե լա գ� յ նը եր-
բեմն  հաս ն� մ է +41°: Ամե  նա ց� րտ ամի  սը հ� ն վարն է` մի  ջի նը -4°, իսկ 
գրանց ված բա ցար ձակ նվազագ� յնը -31° է: 

 Գար նան վեր ջե րին �  ամ ռա նն Արա գա ծից և Գե ղա մա լեռ նե րից փչ� մ 
են զով քա մի  ներ, եր բեմն ` շատ մե ծ արա գ�  թյամբ: Դրանք Երևանին բնո-
րոշ լեռ նա հով տա յին քա մի  ներն են: Մթ նո լոր տա յին տե ղ� մն  ե րի քա նա կը 
շ� րջ 300 մմ է, որոնք գե րա զան ցա պես թափ վ� մ են գար նա նը և աշ նա նը:

 Քա ղա քի մե ծ մա սը նս տած է բա զալ տի հզոր շեր տի վրա, իսկ Ավան և 
Ջր վեժ թա ղա մա սե րի ըն դեր քը հա ր� ստ է տ�  ֆի և հրաբ խա յին խա րա մի  
պաշ ար նե րով: Հայտ նի է նաև բարձ րո րակ կե րակ րի աղի խոշ որ հան քա-
վայ րը, որն այժմ շա հա գործ վ� մ է: 
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Երևանն �  նի հար մար տրանս պոր տա աշ խար հագ րա կան դիրք: Եթե � շ ա դիր 
զննենք քար տե զը, ապա կն կա տենք, որ Երևան� մ հան գ� ց վ� մ են Սև ծո վը 
Պար սից ծո ցին կա պող և Երևան–Հ րազ դան–Իջևան –Աղս տա ֆա �  ղի նե րը: Վեր-
ջինս մի  ա ն� մ է Բա ք� –Թ բի լի սի գծին: Տե ղա կան նշա նա կ�  թյ� ն �  նի Երևան–
Սևանի ավա զան– Սոթք եր կաթ գի ծը:

Երևանը Գյ� մ ր�  �  Կար սի մի  ջո ցով կապ վ� մ է նաև Թ� ր քի ա յի եր կա թ�  ղի-
նե րին: Թ� ր քի ա յի հետ դի վա նա գի տա կան հա րա բե ր�  թյ� ն նե րի հաս տատ ման 
և պե տա կան սահ մա նի բաց ման դեպ ք� մ կմե  ծա նա այդ գծի տա րան ցիկ նշա-
նա կ�  թյ�  նը:

Երևանը շա հե կան դիրք է գրա վ� մ մի  ջազ գա յին օդա յին �  ղի նե րի ցան ց� մ 
և նպաս տա վոր պայմանների դեպ ք� մ կա րող է դառ նալ Ռ�  սաս տա նից Մեր-
ձա վոր Արևելք և Արևմտ յան Եվ րո պա յից Կենտ րո նա կան �  Հա րա վա յին Ասի ա 
գնա ցող �  ղի նե րի հան գ�  ցա կետ: 

Երևանով անց ն� մ են մի  շարք մի  ջազ գա յին ավ տոխ ճ�  ղի ներ:

 Քար տե զի վրա ցո՛ւյց տվեք այն մի  ջազ գա յին 
                                  ավ տոխ ճ�  ղի նե րը, որոնք անց ն� մ են 

Երևանով:

Խորհր դա յին տա րի նե րին Երևան քա ղա քի բնակ չ�  թյան թվի բ� ռն աճը պայ-

Քաղաքամայր Երևանի համայնապատկերը
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մա նա վոր ված էր ոչ մի  այն բնա կան, այլև մե  խա նի կա կան բարձր աճով: Մայ-
րա քա ղա քա յին գոր ծա ռ� յթ նե րի զար գա ց�  մը, արդ յ�  նա բե ր�  թյան և տն տե ս� -
թյան այլ ճյ�  ղե րի արագընթաց աճը ստեղ ծ� մ էին նոր աշ խա տա տե ղեր: Դա 
նպաս տ� մ էր հան րա պե տ�  թյան բո լոր շր ջան նե րից �  քա ղաք նե րից բնակ չ� -
թյան ներ հոս քին դեպի Երևան: 

Երևանը խոշ որ արդ յ#  նա բե րա կան կենտ րոն է: Այս տեղ է գտն վ� մ ՀՀ արդ-
յ�  նա բե րա կան նե ր�  ժի գրե թե կե սը: Մինչև ան կա խա ց�  մը Խորհր դա յին Մի-
�  թյան կազ մ� մ Երևանը հռ չակ էր ձեռք բե րել արդ յ�  նա բե ր�  թյան այն պի սի 
ճյ�  ղե րով, ինչ պի սիք են մե  քե նաշ ի ն�  թյ�  նը (հատ կա պես էլեկտ րա տեխ նի կա-
կան մե  քե նա նե րի �  հաս տոց նե րի ար տադ ր�  թյ�  նը), քի մի  ա կան արդ յ�  նա բե-
ր�  թյ�  նը, սնն դի և թեթև արդ յ�  նա բե ր�  թյ�  նը: Քա ղա ք� մ գոր ծ� մ էին այդ 
ճյ�  ղե րի, ինչ պես նաև պաշտ պա նա կան նշա նա կ�  թյան հզոր գոր ծա րան ներ �  
ամ բողջ հա մա լիր ներ, որոնք ար տադ րա կան սերտ կա պե րի մե ջ էին ԽՍՀՄ բո-
լոր տն տե սա կան շր ջան նե րի և մե  ծա թիվ արդ յ�  նա բե րա կան ձեռ նար կ�  թյ� ն-
նե րի հետ: 

ԽՍՀՄ փլ�  զ�  մի ց և Հա յաս տա նի ան կա խ�  թյան հռ չա կ�  մի ց հե տո տե ղի 
�  նե ցած քա ղա քա կան և սո ցի ալ-տն տե սա կան իրա դար ձ�  թյ� ն նե րը Երևանի 
արդ յ�  նա բե ր�  թյան մե ջ կտ ր� կ փո փո խ�  թյ� ն նե րի հան գեց րին: Ընդ հատ վե-
ցին բո լոր ար տադ րա կան կա պե րը: Խոշ որ գոր ծա րան ներն �  կոմ բի նատ նե րը 
դա դա րեց րին աշ խա տան քը, կազ մա լ� ծ վե ցին աշ խա տան քա յին կո լեկ տիվն  ե րը: 
Սկս ված սե փա կա նաշ նորհ ման արդ յ� ն ք� մ շատ գոր ծա րան ներ մաս առ մաս 
վա ճառ վե ցին, փո խե ցին իրենց ար տադ րա կան մասնագիտաց� մը կամ դա դա-

Սաս! նցի Դավթի արձանը 
կայարանամե րձ հրապարակ! մ

Ժամանակակից Երևանը.
 Հյ! սիսային պողոտա
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րե ցին գո յ�  թյ� ն �  նե նալ:
Արդ յ�  նա բե ր�  թյան վե րա կեն դա նաց ման առա ջին նշան նե րը երևացին 1990-

ա կան թվա կան նե րի կե սե րից մի  այն: Այժմ նոր պայ ման նե ր� մ ձևավոր վ# մ է 

Երևանի արդ յ#  նա բե ր#  թյան նոր ճյ#  ղա յին կա ռ# ց ված քը: Ներկայ� մս  
ճյ� ղային կառ� ցվածք� մ  առաջատար տեղ է զբաղեցն� մ սննդի, քիմի ական և 
մե տաղագործական արդյ� նաբեր� թյ� նը: Զար գաց ման հե ռան կար �  նեն այն 
ճյ�  ղերն �  ար տադ ր�  թյ� ն նե րը, որոնց հա մար տե ղ� մ առ կա են հ� մ քա յին �  
որակ յալ աշ խա տան քա յին ռե ս� րս ներ, և որոնք կա րող են դի մա նալ շ�  կա յա-
կան մրցակ ց�  թյա նը: Նոր պայ ման նե ր# մ, բա ցի մի  քա նի ավան դա կան ճյ# -

ղե րից #  ար տադ ր#  թյ# ն նե րից, հե ռան կա րա յին են հա մար վ# մ հատ կա պես 

գի տա տար և բարձր տեխ նո լո գի ա նե րի վրա հեն վող ճյ#  ղերն #  ար տադ ր# -

թյ# ն նե րը:
 Երևանը հան րա պե տ#  թյան գի տա կան, կր թա կան, մշա կ#  թա յին և ֆի-

նան սա կան գլ խա վոր կենտ րոնն է:  ՀՀ-� մ իրականացվող ծառայ� թյ� նների 
հիմն ական ծավալի մոտ 85%-ը կենտրոնացած է Երևան� մ: Այս տեղ է Հա յաս-

տա նի Գի տ#  թյ# ն նե րի ազ գա յին ակա դե մի  ան` իր ճյ�  ղա յին մի  քա նի տասն-
յակ ինս տի տ� տ նե րով: Երևան� մ է կենտ րո նա ցած ՀՀ բարձ րա գ� յն �  ս� մն  ա-
կան հաս տա տ�  թյ� ն նե րի մե ծ մա սը, այդ թվ� մ` Երևանի պե տա կան հա մալ-

սա րա նը` երկ րի խոշ ո րա գ� յն և առա ջա տար բ�  հը:
Երևան� մ են գտն վ� մ հան րա պե տ�  թյան Ազ գա յին ժո ղովն  �  Կա ռա վա ր� -

թյ� նն իր բո լոր նա խա րա ր�  թյ� ն նե րով: Երևանը ՀՀ Նա խա գա հի նս տա վայրն 

է: Այս տեղ են կենտ րո նաց ված ար տա սահ ման յան երկր նե րի բո լոր դես պա նատ-
նե րը, Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պ�  թյան (ՄԱԿ) և  մի  ջազ գա յին մյ� ս 
կազ մա կեր պ�  թյ� ն նե րի �  ներ կա յա ց�  ցչ� թյ� նների կենտ րո նա կան գրա սեն-
յակ նե րը, ինչ պես նաև Կենտրոնական բան կը և մյ� ս բանկերի կենտ րո նա կան 
գրա սեն յակ նե րը, օտա րերկր յա (մի  ջազ գա յին) բան կե րի և այլ ֆի նան սա կան 
հիմն  արկ նե րի մաս նաճ յ�  ղեր: 

Երևանի ճար տա րա պե տա կան- քա ղա քաշ ի նա կան հա մա պատ կե ր# մ տի-
րա պե տող են Մա սիս նե րը` հա րա վ� մ, և քա ռա գա գաթ Արա գա ծը` արևմ� տ ք� մ: 
Հրազ դան գե տի �  կիր ճի վրա յով կա ռ� ց ված են մի  քա նի հո յա կերտ կա մ� րջ-
ներ (Հաղ թա նակ, Կիևյան և  Դավ թաշ են), որոնք իրար են մի  աց ն� մ քա-
ղա քի աջափն յա և ձախ ափն յա թա ղա մա սե րը: 

 Երևանի առա ջին հա տա կա գի ծը մշակ վել է 19-րդ դա րի կե սե րին: Բաց-
վել են մի  քա նի � ղ ղա գիծ փո ղոց ներ, կա ռ� ց վել առա ջին երկ հարկ �  եռա-
հարկ քա րե շեն քե րը:

 Ներ կա յիս Երևանի` որ պես հա յոց պե տ�  թյան մայ րա քա ղա քի, կա ռ� -
ցա պա տ� մն  սկս վել է 1924 թ. գլ խա վոր հա տա կագ ծով, որի հե ղի նակն է 
մե  ծա ն� ն ճար տա րա պետ Ալեք սանդր Թա ման յա նը: Հե տա գա յ� մ մշակ վել 
են նոր հա տա կա գծեր, որոն ց� մ հիմն  ա կա ն� մ պահ պան վել են Ա. Թա ման-
յա նի քա ղա քաշ ի նա կան- ճար տա րա պե տա կան մտահ ղա ց� մն  ե րը:

 Երևանի ճար տա րա պե տա կան կենտ րո նը Հան րա պե տ#  թյան հրա-

պա րակն է, որից ճա ռա գայ թաձև ձգ վ� մ են քա ղա քի հիմն  ա կան տրանս-
պոր տա յին զար կե րակ նե րը:

 Հին թա ղա մա սե րից հայտ նի են հատ կա պես Նոր քը և Կոն դը, որոնք 
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դեռևս մի  ջին դա րե ր� մ եղել են ինք ն�  ր� յն բնա կա վայ րեր: Նոր թա ղա-
մա սե րից են Արաբ կի րը, Մա րաշ ը, Սե բաս տի ան, Մա լա թի ան, Նոր Արեշ ը, 
Զեյ թ�  նը: Դրանք ստեղծ վել են 1940-ա կան թվա կան նե րից հե տո` հայ րե-
նա դարձ ված հա յե րի հա մար �  նրանց �  ժե րով, և ստա ցել են Արևմտ յան 
Հա յաս տա նի քա ղաք նե րի ան� ն նե րը:

 1950-ա կան թվա կան նե րից քա ղա քի ար վար ձան նե ր� մ կա ռ� ց վե ցին 
Աջափն յա կի, Նոր Նոր քի, Ավան -Ա ռին ջի և Դավ թաշ ե նի բազ մա հարկ բնա-
կե լի զանգ ված նե րը:

 Երևանը հա ր� ստ է ազ գա յին ճար տա րա պե տ�  թյան կո թող նե րով: 
Հատ կա պես առանձ նա ն� մ են Կա ռա վա րա կան տ�  նը, Օպե րա յի և բա լե տի 
պե տա կան ակա դե մի  ա կան թատ րո նը, Մա տե նա դա րա նը, Ազ գա յին ժո ղո վի 
շեն քը, Երևանի քա ղա քա պե տա րա նի շեն քը, Զվարթ նոց օդա նա վա կա-
յա նը, Մար զա հա մե ր գա յին հա մա լի րը: Ծի ծեռ նա կա բեր դի բլ րի վրա վեր է 
խո յա ն� մ Մեծ եղեռ նի զո հե րի հիշ ա տա կին նվիր ված հ� շ ա հա մա լի րը, իսկ 
Հաղ թա նա կի զբո սայ գ� մ` Մայր Հա յաս տան հ� շ ար ձա նը:

 Երևանի կենտ րո ն� մ է գտն վ� մ Գրի գոր Լ�  սա վո րիչ Մայր տա ճա րը, 
որի կա ռ�  ց� մն  ավարտ վեց 2001 թ.` քրիս տո նե �  թյ�  նը Հա յաս տա ն� մ պե-
տա կան կրոն հռ չա կե լ�  1700-ամ յա կի տո նա կա տա ր�  թյան նախօրեին:

ՀՀ մայ րա քա ղաքն այ սօր, գե ղե ցիկ շատր վան նե րի, ինք նա տիպ հրա պա-
րակ նե րի, անկրկ նե լի ճար տա րա պե տա կան հ� շ ար ձան նե րի քա ղաք է: Այն �  նի 
մե տ րո պո լի տեն և վեր գետն յա հա ղոր դակ ց�  թյան բո լոր ժա մա նա կա կից մի  ջոց-
նե րը:Վե րա կա ռ� ց վել �  նոր տեսք է ստա ցել Երևանի կենտ րո նը: Հե տա գա բա-
րե կարգ ման �  կա ռ�  ցա պատ ման, քա ղա քա յին տն տե ս�  թյան նո րաց ման, կա-
նաչ տա րա ծ�  թյ� ն նե րի վե րա կանգն ման �  պահ պան ման, մի  ջա վայ րի առող-
ջաց ման և ջրա մա տա կա րար ման բա րե լավ մանն առնչ վող մի  շարք հիմն  ախն-
դիր նե րի լ� ծմամբ Երևանը կդառ նա ավե լի գե ղե ցիկ �  բա րե կարգ:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Բն� թագրե՛ք և գնահատե՛ք Երևանի աշխարհագրական դիրքը: Որո՞նք 
են մի կրոաշխարհագրական դիրքի առանձնահատկ� թյ� նները:

2. Բն� թագրե՛ք Երևանի բնական պայմաններն �  ռես� րսները:
3. Որո՞նք են Երևանի բնակչ� թյան թվի արագ աճի պատճառները: 
4. Թվարկե՛ք Երևանի արդյ� նաբերական ավանդական և նոր ճյ� ղերը:
5. Ինչպիսի՞ տվյալներով կարող եք հաստատել, որ Երևանը ՀՀ քաղաքական, 

գիտական, կրթական և մշակ� թային կյանք� մ կատար� մ է բացառիկ 
դեր:

6. Ի՞նչ գիտեք Երևանի գլխավոր հատակագծերի մասին: Նկարագրե՛ք 
քաղաքի հատակագծային-ճարտարապետական կառ� ցվածքը:
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ԴԱՍ 30. ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱ ՋԱԴ ՐԱՆՔ ՆԵՐ 

«ՀՀ ԲՆԱԿ Չ�   �  ՆԸ» ԲԱԺ ՆԻ 

ԿՐԿ Ն�   ԱՆ ՀԱ ՄԱՐ

1. Դի ագ րա մի  օգ ն�  թյամբ բն�  թագ րե՛ք ՀՀ բնակ չ�  թյան թվա քա նա կի 
շար ժըն թա ցը:

2. Ինչ պի սի՞ն է ՀՀ բնակ չ�  թյան բնա կան շար ժը. բն�  թագ րե՛ք կոնկ րետ 
փաս տե րով:

3. Ինչ պի սի՞ փո փո խ�  թյ� ն ներ են կրել ՀՀ բնակ չ�  թյան մե  խա նի կա կան 
շար ժե րը:

4. Բն�  թագ րե՛ք Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան բնակ չ�  թյան կազմն  
ըստ բնա կ�  թյան վայ րի (բնա կա վայ րե րի տե սակ նե րի) և ազ գա յին 
պատ կա նե լ�  թյան (ազ գա յին կազ մի ):

5. Սե ռա տա րի քա յին բ� ր գի օգ ն�  թյամբ բն�  թագ րե՛ք ՀՀ բնակ չ�  թյան 
սե ռա տա րի քա յին կազ մի  առանձ նա հատ կ�  թյ� ն նե րը:

6. Տվե՛ք ՀՀ աշ խա տան քա յին ռե ս� րս նե րի քա նա կա կան և որա կա կան 
բն�  թա գի րը:

7. Նկա րագ րե՛ք Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան բնակ չ�  թյան տե ղա-
բաշ խ�  մը.

8. Բն�  թագ րե՛ք ՀՀ քա ղա քա յին տա րաբ նա կե ց�  մը:
9. Որո՞նք են ՀՀ գյ�  ղա կան տա րաբ նա կեց ման առանձ նա հատ կ�  թյ� ն-

նե րը:
10. Քար տե զի օգ ն�  թյամբ հա մե  մա տե՛ք և գնա հա տե՛ք Գյ� մ րի և Վա նա-

ձոր քա ղաք նե րի աշ խար հագ րա կան դիր քե րը:
11. Տվե՛ք Երևան քա ղա քի աշ խար հագ րա կան հա մա ռոտ բն�  թա գի րը:
12. Ի՞նչ ընդ հան ր�  թյ� ն և տար բե ր�  թյ� ն կա րող եք նշել Էջ մի  ած նի և Վա-

տի կա նի մի ջև: 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�  ԱՆ 

ՏՆՏԵՍ�  � ՆԸ 

ԴԱՍ 31. ԸՆԴ ՀԱ Ն� Ր ԲՆ�  ԹԱ ԳԻ ՐԸ

 Յ� րաքանչյ� ր երկ րի հզո ր�  թյան և ժո ղովր դի բա րե կե ց�  թյան հիմ քը տն-
տե ս�  թյ� նն է: Այն շատ բարդ հա մա կարգ է: Այլ կերպ ասած` տնտես# թյ# նը 

բնա կան #  մար դ#  կող մի ց ստեղծ ված մի  ջոց նե րի և այդ մի  ջոց նե րի ստեղծ-
մա նը մաս նակ ցող մարդ կանց ամ բող ջ#  թյ# նն է: 

 Ժա մա նա կա կից տն տե ս�  թյան գլ խա վոր բա ղադ րիչ ներն են արդ յ#  նա բե-

ր#  թյ#  նը, գյ#  ղատն տե ս#  թյ#  նը,  տրանս պոր տը, սպա սար կման ոլորտը և 

գիտատեղեկ# յթային ոլորտ ները:

   Հա յաս տա նը հա զա րամ յակ նե րի պատ մ�  թյան ըն թաց ք� մ �  նե ցել է ինչ-
պես տն տե սա կան բար գա վաճ ման �  մշա կ� յ թի ծաղկ ման, այն պես էլ խոր անկ-
ման �  քայ քայ ման ժա մա նա կաշր ջան ներ:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան ներ կա յիս տա րած ք� մ տն տե ս�  թյան նոր 
աշ խ�  ժաց ման �  զար գաց ման առա ջին նշան նե րը եր կա րատև ընդ մի  ջ�  մի ց հե-
տո հան դես եկան 19-րդ դա րի կե սե րից, երբ Արևել յան Հա յաս տա նը մի  աց վեց 
Ռ�  սա կան կայս ր�  թյա նը և ընդգրկ վեց նրա հա սա րա կա կան զար գա ց� մն  ե րի 
գործընթացների մե ջ: Հենց այդ ժա մա նակ սկ սեց ավե լա նալ Հայաստանի բնակ-
չ�  թյ�  նը, ըն դար ձակ վե ցին վա րե լա հո ղե րը, աշ խ�  ժա ցան ար հեստ նե րը և ար-
տա քին տն տե սա կան կա պե րը: Ռ� սաստան� մ գյ�  ղա ցի ա կան ռե ֆոր մի ց (1870 
թ.) հե տո, երբ ակ տի վա ցան կա պի տա լիս տա կան ար տադ րա հա րա բե ր�  թյ� ն-
նե րը, Հայաստան� մ արա գո րեն աճե ցին գյ�  ղատն տե ս�  թյան ճյ�  ղե րը, հատ-
կա պես բամ բա կա գոր ծ#  թյ#  նը և պտ ղա բ#  ծ#  թյ#  նը: Դրանք դար ձան երկ րի 

գլ խա վոր ապ րան քա յին ճյ#  ղե րը:

 Ի՞նչ է նշա նա կ� մ ապ րան քա յին ճյ� ղ:

19-րդ դա րի վեր ջե րին դր վե ցին նաև ֆաբ րի կա գոր ծա րա նա յին արդ յ#  նա-

բե ր#  թյան հիմ քե րը: Բ# ռն վե րելք ապ րեց պղն ձի արդ յ#  նա բե ր#  թյ#  նը: 
Ֆրան սի ա ցի նե րը գնե ցին պղն ձա հան քերն �  պղն ձա ձ�  լա րան նե րը: Ալա վեր դի-
� մ նրանք կա ռ�  ցե ցին իր ժա մա նա կի առա ջա վոր տեխ նո լո գի ա յով աշ խա տող 
Մա նես հզոր պղն ձա ձ#  լա կան գոր ծա րա նը: Այն սկ սեց աշ խա տել ոչ մի  այն 
Ալա վեր դ� , այլև Զան գե զ�  րի հան քա քա րով: Արևելյան Հայաստանը դարձավ 
Ռ� սաստանի պղնձի արդյ� նաբեր� թյան երեք գլխավոր շրջաններից մե կը, 
տալով ողջ կայսր� թյան թողարկվող պղնձի 1/4-ը: 

Ռ�  սա կան կա պի տա լի ներդր ման շնոր հիվ արագ թա փով զար գա ցավ արդ-
յ�  նա բե ր�  թյան մի  ճյ� ղ ևս` գի ն# - կոն յա կի ար տադ ր#  թյ#  նը:

Պղն ձա ձ�  լ�  թյան և գի ն� - կոն յա կի ճյ�  ղե րից բա ցի, որոնց բա ժի նը 20-րդ 
դա րի սկզ բին կազ մ� մ էր արդ յ�  նա բե ր�  թյան հա մա խառն ար տադ րան քի 71%-
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ը, զար գա ն� մ էին նաև կաշ վի- կոշ ի կի, մր գի պա հա ծո նե րի, մե  տա ղամ շակ ման, 
շվեյ ցա րա կան պան րա գոր ծ�  թյան ճյ�  ղերն �  ար տադ ր�  թյ� ն նե րը:

Կա ռ# ց վե ցին առա ջին էլեկտ րա կա յան նե րը: 1913 թ. ար դեն գոր ծ� մ էր 13 
էլեկտ րա կա յան (3,2 հազ. կՎտ ընդ հա ն� ր հզո ր�  թյամբ), որոն ցից 9-ը ջրա յին 
էր, 4-ը` ջեր մա յին:

Ավե լի նշա նա կա լի էր եր կա թ#  ղա յին տրանս պոր տի զար գա ց�  մը: Կա ռ� ց-
վե ցին Թբիլիսի-Ալեքսանդրապոլ-Երևան եր կա թ�  ղին, որով Արևել յան Հա յաս-

տա նը եր կա թ#  ղով կապ վեց Ռ#  սաս տա նի և նրա մի  ջո ցով` Կենտ րո նա կան 

#  Արևմտ յան Եվ րո պա յի հետ:

Արևել յան Հա յաս տա նի տն տե սա կան նվա ճ� մն  երն ի չիք դար ձան Առա ջին 
հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի  տա րի նե րին: 1914-1920 թթ. խիստ կր ճատ վեց 
բնակ չ�  թյան թի վը, 4 ան գամ պա կա սե ցին ցան քա տա րա ծ�  թյ� ն նե րը, կազ մա-
լ� ծ վեց արդ յ�  նա բե ր�  թյ�  նը (բո լոր ձեռ նար կ�  թյ� ն նե րը դա դա րե ցին ար տադ-
րանք տալ, շա տե րը ավեր վե ցին �  քայ քայ վե ցին), շար քից դ� րս եկավ եր կա թ� -
ղա յին տրանս պոր տը:

Տն տե ս�  թյան վե րա կանգ ն�  մը սկս վեց խորհր դա յին կար գեր հաս տատ վե լ� ց 
հե տո: Վե րա կանգ ն#  մը տևեց � թ տա րի: Դրան հա ջոր դեց ին դ# ստ րաց ման 

ժա մա նա կաշր ջա նը: 10-15 տար վա ըն թաց ք� մ` մի նչև ֆաշ իս տա կան Գեր մա-
նի ա յի հար ձա կ�  մը ԽՍՀՄ -ի վրա, կա ռ� ց վե ցին տասն յակ հզոր արդ յ�  նա բե-
րա կան ձեռ նար կ�  թյ� ն ներ, խոշ որ ջրա է լեկտ րա կա յան ներ: Այդ ժա մա նակ դր-
վե ցին Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան ծանր արդ յ#  նա բե ր#  թյան հիմ քե րը:

Հան րա պե տ�  թյան էկո նո մի  կա յի նոր վե րելք սկս վեց հետ պա տե րազմ յան 
տա րի նե րին: Կա տար վե ցին ոչ մի  այն քա նա կա կան, այլև որա կա կան և կա ռ# ց-

ված քա յին փո փո խ#  թյ# ն ներ:

Նշենք առա վել կարևոր որա կա կան փո փո խ�  թյ� ն նե րը:
Կա ռ� ց վե ցին մի ջ հան րա պե տա կան գա զա մ# ղ ներ, և Հա յաս տա նը սկ սեց 

դր սից բնա կան գազ ստա նալ: Շարք մտան նոր հզոր ջրա յին և ջեր մա յին էլեկտ-
րա կա յան ներ: Բո լոր էլեկտ րա կա յան նե րն էլեկտ րա հա ղորդ ման բարձր լար ման 
գծե րով մի  ա վոր վե ցին մի  աս նա կան էներ գա հա մա կար գի մե ջ: Հա յաս տա նն 

էլեկտ րա է ներ գի ա ներ մ#  ծող երկ րից դար ձավ ար տա հա նող և հա մա տա րած 

էլեկտ րի ֆի կաց ման եր կիր: 

Վերամշակող արդյ� նաբեր� թյան մյ� ս կարևոր որակական փոփոխ� թյ� նը 
մե քենաշին� թյան և թեթև արդյ� նաբեր� թյան ճյ� ղերի արագ զարգաց� մն  էր:  

Երկ րի ին դ� ստ րա ց� մն  ընդգր կեց Հա յաս տա նի ամ բողջ տա րած քը: Նոր 
արդ յ�  նա բե րա կան շի նա րա ր�  թյան շնոր հիվ արագ թա փով զար գա ցան քա-

ղաք նե րը: Ին դ# ստ րաց ման և # ր բա նի զաց ման մա կար դա կով Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տ#  թյ#  նն առա ջա վոր տեղ գրա վեց ԽՍՀՄ հան րա պե տ#  թյ# ն նե-

րի և Մեր ձա վոր Արևել քի երկր նե րի շար ք# մ:

Խորհրդային տարիներին Հայաստան� մ ձևավորվեց մի ասնական 
տարածքային-արտադրական համալիր  բավականին հաս� ն ներքին ճյ� ղային 
կառ� ցվածքով և կայ� ն արտաքին տնտեսական կապերով: Արդյ� նաբեր� թյան 
բաժինը Հայաստանի ՀՆԱ-� մ  1980-ական թթ. կազմ� մ էր մոտ 2/3, այսինքն 
զգալիորեն ավելի շատ, քան մն ացած ոլորտներինը մի ասին վերցրած:
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ԽՍՀՄ-ի փլ� զ մա նը հա ջոր դած քա ղա քա կան #  տն տե սա կան հա մա կար-

գա յին փո փո խ#  թյ# ն նե րը հետ խորհր դա յին բո լոր ան կա խա ցած հան րա պե-
տ�  թյ� ն նե ր� մ, այդ թվ� մ և Հա յաս տա ն� մ, հան գեց րին խոր ճգ նա ժա մով  

բն# թագրվող անց# մային տնտես# թյան ձևավորմանը: ՀՀ-� մ ճգ նա ժամն  
առա վել խո րա ցավ տե ղա կան պատ ճառ նե րով: Դրանք էին 1988 թ. Սպի տա կի 

երկ րաշ ար ժը, (որը շար քից հա նեց հան րա պե տ�  թյան ար տադ րա կան կա րո ղ� -
թյ� ն նե րի գրե թե մե կ քա ռոր դը) և Ադր բե ջան-Լեռ նա յին Ղա րա բաղ հա կա մար-

տ#  թյան սր#  մը,( որն ստի պ� մ էր ՀՀ տն տե սա կան ռե ս� րս նե րի զգա լի մա սը 
հատ կաց նել Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի օգ ն�  թյա նը և Ադր բե ջա նից բռ նի ար տաքս-
ված հար յ� ր հա զա րա վոր հայ գաղ թա կա ն�  թյա նը): Լ� րջ պատ ճառ էր նաև 
(այն շա ր�  նակ� մ է պահ պան վել) Ադր բե ջա նի և Թ� ր քի ա յի կող մի ց Հա յաս տա-

նի տրանս պոր տա յին շր ջա փա կ#  մը:
Տն տե ս�  թյան ճգ նա ժա մա յին վի ճա կը շա ր�  նակ վեց ընդ հ� պ մի նչև 1990-

ա կան թվա կան նե րի կե սե րը: Պա հանջ վեց շ� րջ տասն հինգ տա րի, որ պես զի 
նյ�  թա կան ար տադ ր�  թյան ճյ�  ղե րի ընդ հա ն� ր ց�  ցա նիշ նե րը մո տե նան նա-
խաճգ նա ժա մա յին մա կար դա կին, և եր կի րը թևակո խի կա յ# ն զար գաց ման 

ներ կա յիս փ#  լը:
Մինչ տն տե ս�  թյան ար դի վի ճա կի ընդ հա ն� ր բն�  թա գի րը տա լը հիշ ենք 

այն գլ խա վոր տն տե սա կան ց�  ցա նիշ նե րը, որոնք օգ տա գործ վ� մ են աշ խար հի 
երկր նե րը բն�  թագ րե լ�  և մի մ յանց հետ հա մե  մա տե լ�  հա մար: Դրանք են` պե-
տ�  թյան հա մա խառն ներ քին արդ յ# ն քի (ՀՆԱ)1 ծա վա լը, արդյ# նաբեր# թյան 

և գյ# ղատնտես# թյան համախառն  արտադրանքների  և մատ# ցվող 

ծառայ# թյ# նների ծավալները:

Սրանք բա ցար ձակ ց#  ցա նիշ ներ են և կա րող են գա ղա փար տալ երկ րի տն-
տե ս�  թյան �  տն տե սա կան գոր ծ�  նե �  թյան ընդ հա ն# ր չա փե րի, հա մաշ խար-

հա յին տն տե ս#  թյան մե ջ նրա #  նե ցած տե ղի մա սին:

Բայց այդ ց�  ցա նիշ նե րը բա վա րար չեն երկ րի զար գա ցա ծ#  թյան աս տի-

ճա նը, տն տե սա կան զար գաց ման մա կար դա կը ց� յց տա լ�  հա մար:

 Ի՞նչ խմ բե րի են բա ժան վ� մ աշ խար հի պե տ�  թյ� ն ներն 
ըստ տն տե սա կան  զար գաց ման մա կար դա կի:

Երկ րի տն տե սա կան զար գաց ման մա կար դա կը գնա հատ վ# մ է հա րա բե-

րա կան ց#  ցա նիշ նե րով, որը ստաց վ� մ է բա ցար ձակ ց�  ցա նիշ ի և բնակ չ� -
թյան թվի հա րա բե ր�  թյ�  նից, այ սինքն` բնակ չ#  թյան մե կ շն չի հաշ վով:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյ�  նը տն տե ս�  թյան զար գաց ման բա ցար ձակ 
ց�  ցա նիշ նե րով (նաև բնակ չ�  թյան թվա քա նա կով �  զբա ղեց րած տա րած քով) 
պատ կա ն� մ է աշ խար հի փոքր երկր նե րի թվին: 

 Հա րա բե րա կան ց�  ցա նիշ նե րով մե ր եր կի րը բն�  թագր վ� մ է որ պես զար-

գաց ման մի  ջին մա կար դակ #  նե ցող եր կիր:

1  ՀՆԱ-ն մե կ տար� մ երկր� մ արտադրված վերջնական արտադրանքի �  մատ� ցված 
ծառայ� թյ� նների գ� մարային արժեքն է, իսկ Համախառն ազգային եկամ� տը՝ 
արտադր� թյան բոլոր գործոնների (հող, կապիտալ, ձեռներեց� թյ� ն) շնորհիվ 
ստեղծված եկամտի գ� մարային արժեքը:
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ՀՀ-ը տնտես� թյան կառ� ցվածքով ինդ� ստրիալ-ագրարային երկիր 
է, որտեղ տնտես� թյան առաջատար ճյ� ղը արդյ� նաբեր� թյ� նն է, իսկ 
արտադրական ոլորտը դեռևս գերիշխ� մ է ոչ արտադրական (սպասարկման) 
ոլորտի համե մատ: Իսկ որո՞նք են ՀՀ տնտեսական զարգացման հիմքը 
հանդիսացող արտադրական ոլորտի գլ խա վոր առանձ նա հատ կ#  թյ# ն նե րը:

Առա ջին առանձ նա հատ կ#  թյ#  նն ար տադ ր�  թյան բազ մաճ յ#  ղա յին լի նելն 
է: Ամբողջ աշխարհ� մ հանդիպող արդյ� նաբեր� թյան և գյ� ղատնտես� թյան 
ճյ� ղերի և արտադր� թյ� նների մոտ 1/3 – 1/4-ը ներկայացված է Հայաստանի 
Հանրապետ� թյ� ն� մ:

Ճյ�  ղե րի այդ պի սի բազ մա զա ն�  թյ� նն �  նի իր ինչ պես դրա կան, այն պես էլ 
բա ցա սա կան կող մե  րը: Դրա կան է այն, որ դրա նով ստեղծ վ� մ է մի ջճ յ�  ղա յին 
և ներճյ� ղային կա պե րի հաս տատ ման, այլ կերպ` հա մա լիր զար գաց ման հնա-

րա վո ր#  թյ# ն: Բա ցա սա կան է այն, որ այդ բազ մա զա ն�  թյ�  նը չի նպաս տ# մ 

շր ջան նե րի կամ  մարզերի ար տադ րա կան մաս նա գի տաց մա նը, հետևապես 
և աշ խա տան քի աշ խար հագ րա կան բա ժան ման խո րաց մանն �  դրա մի  ջո ցով 
աշ խա տան քի արդ յ#  նա վե տ#  թյան բարձ րաց մա նը:

Երկ րորդ առանձ նա հատ կ#  թյ#  նը կախ վա ծ�  թյ� նն է էներ գա կիր նե րի ար-
տա քին շ�  կա յից: Հան րա պե տ�  թյ�  նը ներ մ�  ծ� մ է անհ րա ժեշտ այր վող գա զի, 

նավ թի #  նավ թամ թերք նե րի, ատո մա յին էլեկտ րա կա յան նե ր# մ օգ տա գործ-

վող մի  ջ#  կա յին վա ռե լի քի ամ բողջ քա նա կ#  թյ#  նը:
Եր րորդ առանձ նա հատ կ#  թյ#  նը հա մե  մա տա բար զար գա ցած ներ քին` 

մի ջշր ջա նա յին (մի ջմարզային) տն տե սա կան կա պե րի առ կա յ�  թյ� նն է, որը 
հան րա պե տ�  թյա նը հա ղոր դ� մ է մի  աս նա կան տա րած քա յին -ար տադ րա կան 

հա մա լի րի (ՏԱՀ) հատ կա նիշ:

Առանձ նա հատ կ#  թյ# ն է նաև այն, որ այժմ նվա զա գ# յ նի են հա սել ԽՍՀՄ 
նախ կին հան րա պե տ�  թյ� ն նե րի հետ եր բեմն  ի բարձր մա կար դա կի հա սած տն-
տե սա կան կա պե րը: Դա հանգեցրեց այդ կա պե րի շնոր հիվ ձևավոր ված տն տե-

ս#  թյան ճյ#  ղա յին կա ռ# ց ված քի ար մա տա կան փո փո խ#  թյ#  նը, որը տե ղի 

#  նե ցավ ան կա խ#  թյան տա րի նե րին: 

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ի՞նչն եք բնորոշ համար� մ Ռ� սաստանի կազմ� մ Արևելյան Հայաստանի 
տնտեսական զարգացման համար:

2. Ինչպիսի՞ ց� ցանիշներ են օգտագործվ� մ երկրների տնտեսական 
զարգացման մակարդակները որոշել�  համար:

3. Թվարկե՛ք խորհրդային տարիներին Հայաստանի տնտեսական 
զարգացման գլխավոր ձեռքբեր� մն երը:

4. Թվարկե՛ք և վերլ� ծե՛ք ՀՀ տնտես� թյան հիմն ական 
առանձնահատկ� թյ� նները:
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ԴԱՍ 32. ԱՐԴ Յ�  ՆԱ ԲԵ Ր�   �  ՆԸ: ԸՆԴ ՀԱ Ն� Ր 

ԲՆ�  ԹԱ ԳԻ ՐԸ: ՃՅ� ՂԱՅԻՆ ԿԱՌ� ՑՎԱԾՔԸ

Հա յաս տա նի արդ յ�  նա բե ր�  թյ�  նը խորհր դա յին տա րի նե րին ձևավոր վեց որ-
պես տն տե ս#  թյան առա ջա տար ճյ# ղ: Մինչև ան կա խա ց� մը Հայաստանի 
արդյ� նաբեր� թյան բաժինը ՀՆԱ-� մ  ավելին էր, քան մն ա ցած բո լոր ճյ�  ղե րինը 
մի  ա սին վերց րած: Արդ յ#  նա բե ր#  թյ# նն էր որոշ # մ երկրի ար տադ րա կան դի մա-

գի ծը և տե ղը աշ խա տան քի մի  ջազ գա յին բա ժան ման հա մա կար գ# մ:
Արդ յ�  նա բե ր�  թյ� նն այդ պի սի տի րա պե տող դիրք գրա վեց իր զար գաց ման շատ 

բարձր տեմ պե րի շնոր հիվ: Մինչև 1988 թ. Սպի տա կի երկ րաշ ար ժն այն առնվազն 
600 ան գամ ավե լի ար տադ րանք էր թո ղար կ� մ, քան 1920-ա կան թթ. վեր ջին: 
Խորհր դա յին Մի �  թյան հան րա պե տ�  թյ� ն նե րի շար ք� մ Հա յաս տա նն արդ յ#  նա-

բե ր#  թյան զար գաց ման տեմ պե րով գրա վ# մ էր առա ջին տե ղը:

Նշենք մի  հատ կան շա կան փաստ ևս. 1913 թ. արդ յ�  նա բե րա կան ձեռ նար կ� -
թյ� ն ներ կա յին ըն դա մե  նը 8 բնա կա վայ ր� մ: Դրանք էին Երևանը, Ալա վեր դին, 

Գյ# մ րին, Ար տաշ ա տը, Կա պա նը, Մեղ րին, Գա վա ռը և Դի լի ջա նը: Արդ յ�  նա բե-
ր�  թյան մե ջ զբաղ ված նե րի թի վը չէր գե րա զան ց� մ 6 հազ. մար դը:

Քար տե զի վրա ցո՛ւյց տվեք այդ բնա կա վայ րե րը: 
Հիշ ե՛ք, թե դրան ցից որոնք �  նե ին քա ղա քի կար գա վի ճակ:

1980-ա կան թվա կան նե րի վեր ջին ավելի քան 700 արդ յ�  նա բե րա կան ձեռ նար-
կ�  թյ� ն ներ էին գոր ծ� մ բո լոր վար չա կան շր ջան նե ր# մ #  քա ղաք նե ր# մ` ավե լի 

քան 200 բնա կա վայ րեր# մ, այդ թվ� մ տասնյակ արդյ� նաբերական կետեր� մ և 
կենտրոններ� մ: Դրանց զգալի մասը գտնվ� մ էին ձևավորված կամ ձևավորման 
գործընթաց� մ գտնվող 6 արդյ� նաբերական հանգ� յցներ� մ (Երևանի, Գյ� մր� , 
Վանաձորի, Հրազդանի, Ալավերդ�  և Կապան-Քաջարանի): 

Արդ յ�  նա բե րա կան ձեռ նար կ�  թյ� ն նե րի շար ք� մ քիչ չէ ին ամ բողջ ԽՍՀՄ -ի հա-
մար աշ խա տող ար տադ րա կան և գի տա ար տադ րա կան մի  ա վո ր� մն  երը, հսկա գոր-
ծա րան ները �  կոմ բի նատ ները: Այդ պի սիք էին, օրի նակ Երևանի Նա ի րիտ գի-

տա ար տադ րա կան մի  ա վո ր#  մը, Վա նա ձո րի քի մի  ա կան, Ալա վեր դ#  լեռ նա մե  տա-

լ# ր գի ա կան, Երևանի էլեկտ րա մե  քե նաշ ի նա կան և էլեկտ րա տեխ նի կա կան գոր-

ծա րան նե րը, Քա ջա րա նի պղն ձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նա տը, տար բեր քա ղաք նե-
ր� մ աշ խա տող հաս տո ցաշ ի նա կան մի  ա վո ր# մն  երն #  գոր ծա րան ները, սար քա-

շ ի ն#  թյան #  ճշգ րիտ մե  քե նաշ ի ն#  թյան, տեքս տիլ #  սնն դի արդյ# նաբեր# թյան 

ճյ#  ղե րի այլ հայտ նի ձեռ նար կ�  թյ� ն ները: Արդ յ�  նա բե ր�  թյան մե ջ զբաղ ված էր 
գրե թե կես մի  լի ոն մարդ:

Հաշ վե՛ք, թե քա նի ան գամ էր աճել արդ յ�  նա բե րա կան 
ձեռ նար կ�  թյ� ն ներ �  նե ցող բնա կա վայ րե րի թի վը, և 

քա նի ան գամ` արդ յ�  նա բե րա ար տադ րա կան անձ նա կազ-
մի  թի վը:

Ին չի՞ վրա էր հեն վ� մ արդ յ�  նա բե ր�  թյան այդ պի սի արագ զար գա ց�  մը: 
Սկզբ նա կան շր ջա ն� մ գլ խա վո րը տե ղա կան բնա կան ռե ս# րս նե րի յ�  րա ց� մն  
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էր: Դրանք էին գ#  նա վոր մե  տաղ նե րը, կրա քա րը (սին թե տիկ կա �  չ� կ և ցե մե նտ 
ստա նա լ�  հա մար), բնա կան շի նա րա րա կան քա րե րը և գե տե րի ջրա է ներ գե տիկ 

պա շ ար նե րը:

1950-ա կան թվա կան նե րից հե տո ավե լի մե ծ նշա նա կ�  թյ� ն ձեռք բե րե ցին աշ-

խա տան քա յին ռե ս# րս նե րը: Ամե ն տա րի աշ խա տան քա յին տա րի քի հաս նող երի-
տա սարդ նե րին աշ խա տան քով ապա հո վե լ�  հա մար անհ րա ժեշտ էր լի ն� մ կա ռ�  ցել 
նո րա նոր գոր ծա րան ներ �  ֆաբ րի կա ներ:

Արդյ� նաբեր� թյան հիմն ական ց� ցանիշների` համախառն արտադրանքի 
ծավալի և աշխատողների թվի կա յ� ն աճի շնոր հիվ Հա յաս տա նի արդ յ#  նա բե ր# -

թյան ճյ#  ղա յին կա ռ# ց ված ք# մ առա ջա տար դիրք գրա վե ցին մե  քե նաշ ի ն#  թյ# -

նը, թեթև  սնն դի և քի մի  ա կան արդ յ#  նա բե ր#  թյան ճյ# ղերը:

ՀՀ ան կա խ�  թյան առա ջին տա րի նե րին սկս ված տն տե սա կան խոր ճգ նա ժա մը 
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և ար տադ րա կան ձեռ նար կ�  թյ� ն նե-
րի հա խ� ռն ապա պե տա կա նա ց�  մը 
(մաս նա վո րե ց�  մը) մե  ծա գ# յն վն աս 

հասց րին առա ջին հեր թին արդ յ# -

նա բե ր#  թյա նը: Արդ յ�  նա բե րա կան 
հս կա նե րի մե ծ մա սը դա դա րեց ար-

տադ րանք տալ, ապա և փակ վեց 

կամ բա ժան վեց մանր ար տադ րա-

մա սե րի, որոնց մի  մա սը մի  այն կա-
րո ղա ցավ պահ պա նել իր գո յ�  թյ�  նը 
և այժմ էլ հզո ր�  թյան մի  փոքր մա սով 
է  աշ խա տ� մ:

Քայ քայ վեց տաս նամ յակ նե րի 

ըն թաց ք# մ ձևավոր ված արդ յ# -

նա բե ր#  թյան ճյ#  ղա յին կա ռ# ց-

ված քը: Տն տե սա կան ճգ նա ժա մի ն 
հա ջոր դող տա րի նե րին` 1990-ական 
թթ. վերջերին, երբ սկսվեց արդ-

յ�  նա բե ր�  թյան վե րա կանգ ն�  մը, նրա նախ կին ճյ#  ղա յին կա ռ# ց ված քը ն# յ-

ն#  թյամբ պահպանվել չէր կա րող: Բանն այն է, որ ար մա տա պես փոխ վել էին 
արդյ� նաբեր� թյան զարգացման պայ ման նե րը: 

 Նախ կի ն� մ գլ խա վոր պայ մանն այն էր, որ Հա յաս տա նի արդ յ�  նա բե ր�  թյ� -
նը, զար գա նա լով որ պես Խորհր դա յին Մի #  թյան մի  աս նա կան տն տե սա կան հա-

մա կար գի բա ղադ րա մաս, իր կա ռ� ց ված քը պետք է ձևավո րեր այդ հա մա կար գի 
պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան: Նա թո ղար կ� մ էր այն ար տադ րան քը և այն-
պի սի քա նա կով, ինչ պի սի պա հանջ ներ կա յաց ն� մ էր մի  աս նա կան տնտեսական 
հա մա կար գը: ԽՍՀՄ փլ#  զ#  մով փլ# զ վեց նաև այդ հա մա կար գը: Հա յաս տա նի 
արդ յ�  նա բե րա կան ապ րանքատեսակ նե րի մե ծ մա սը զրկ վեց սպառ ման շ�  կա յից, 
և դրանց ար տա դր�  թյ�  նը դա դա րեց վեց:

Արդ յ�  նա բե ր�  թյան վե րա կանգ ն�  մը և հե տա գա զար գա ց�  մը, հեն վե լով տե-

ղա կան բնական, ար տադ րա կան և աշ խա տան քա յին ռե ս# րս նե րի վրա, պետք է 

կարևորա գ# յն նշա նա կ#  թյ# ն տար պա հան ջար կին: Այ սինքն` կա րո՞ղ էին զար-

գա նալ այն ճյ#  ղե րը, որոնց ար տադ րանքն #  ներ պա հան ջարկ, և կա րո՞ղ էր այն 

սպառ վել: Դա նշա նա կ� մ էր, որ պետք է ձևավոր վեր արդ յ�  նա բե ր�  թյան նոր ճյ� -
ղա յին կա ռ� ց վածք: Պետք է դա դա րե ին գոր ծե լ� ց այն ճյ�  ղե րը, որոնց ար տադ-
րան քն այլևս պա հան ջարկ չ�  ներ, և ստեղծ վե ին նո րե րը: Այդ ճյ�  ղե րին ման րա մասն 
կծա նո թա նանք հա ջորդ դա սե րին:

Աշ խար հ� մ ըն դ� ն ված ց�  ցա նիշ նե րով որևէ երկ րի արդ յ�  նա բե ր�  թյան ընդ-
հան րա կան պատ կե րը և կառ� ցվածքը ց� յց տա լ�  հա մար ըստ տն տե սա կան -ար-

տադ րա կան գոր ծ#  նե #  թյան բն# յթի այն  բաժան� մ են երեք խմբի: Դրանք են`
ա) հան քա գոր ծա կան արդ յ#  նա բե ր#  թյ# ն, 

բ) մշա կող արդ յ#  նա բե ր#  թյ# ն, 

գ) էլեկտ րա է ներ գի ա յի, գա զի, ջրի ար տադ ր#  թյ# ն և բաշ խ# մ:
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Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան արդ յ�  նա բե ր�  թյ�  նը ճգ նա ժա մը հաղ թա հա-
րե լ� ց հե տո թևակո խել է կա յ� ն զար գաց ման փ� լ: Մեծացել է նաև համատեղ կամ 
մի այն արտասահմանյան կապիտալին պատկանող ձեռնարկ� թյ� նների թիվը: 
Արդյ� նաբեր� թյան ար տադ րան քի տա րե կան ծա վա լն անց ն� մ է 1,1 տրլն դրա մի ց 
(2012թ.): Այդ ծա վա լի մե ծ մա սը բա ժին է ընկ ն# մ մշա կող արդ յ#  նա բե ր#  թյա նը: 

Եթե արդ յ�  նա բե րա կան ար տադ րան քի ընդ հա ն� ր ծա վա լն ըն դ�  նենք 100%, 
ապա կա ռ� ց վածքն ըստ վե րը նշ ված տն տե սա կան-արտադրական գոր ծ�  նե �  թյան 
խմբերի կ�  նե նա հետևյալ պատ կե րը (2012 թ. տվ յալ նե րով).

 հան քա գոր ծա կան արդ յ�  նա բե ր�  թյ� ն – 15%,
 մշա կող արդ յ�  նա բե ր�  թյ� ն – 65%,
 էլեկտ րա է ներ գի ա յի, գա զի, ջրի ար տադ ր�  թյ� ն և բաշ խ� մ – 20%:

Մշակող արդյ� նաբեր� թյան արտադրանքի ծավալ� մ առավել մե ծ բաժին 
� նեն սննդի արդյ� նաբեր� թյ� նը, գ� նավոր մե տաղաձ� լ� թյ� նը, ինչպես նաև 
նոր ճյ� ղերը` ադամանդագործ� թյ� նը և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
արտադր� թյ� նը:

ՀՀ արդյ� նաբեր� թյ� նը  դեռևս անհամաչափ է տեղաբաշխված:  
արդյ� նաբեր� թյան արտադրանքի ծավալի ավելի քան 40%-ը բաժին է 
ընկն� մ Երևանին: Արդյ� նաբեր� թյան զարգացման մակարդակով և ճյ� ղերի 
բազմազան� թյան առ� մով առաջատար դիրքեր են զբաղեցն� մ նաև Սյ� նիքի, 
Կոտայքի, Արարատի և Լոռ�  մարզերը: 

 Արդյ� նաբեր� թյան հեռանկարային զար գաց ման ընդ հա ն� ր մի  տ� մն  այն է, 
որ նրա ընդհան� ր կառ� ցվածք� մ կա յ� ն ձևով պետք է աճի մշա կող արդ յ�  նա բե-
ր�  թյան, առանձնապես  գիտատար և աշխատատար նորագ� յն ճյ� ղերի  բա ժի նը: 
Միաժամանակ կնվազի արդյ� նահանող ճյ� ղերի և արտադր� թյ� նների բաժինը:

Ին չո՞ւ է դրա կան գնա հատ վ� մ արդ յ�  նա բե ր�  թյան 
ճյ�  ղա յին կա ռ� ց ված քի այդ պի սի փո փո խ�  թյ�  նը:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Հայաստան� մ արդյ� նաբեր� թյ� նը ե՞րբ է սկսել ձևավորվել որպես 
առանձին ճյ� ղ և ինչպիսի՞ զարգաց� մ է � նեցել խորհրդային տարիներին:

2. Թվարկե՛ք և գնահատե՛ք այն գործոնները, որոնց ազդեց� թյամբ 
արդյ� նաբեր� թյ� նը դարձավ Հայաստանի տնտես� թյան առաջատար 
ճյ� ղ:

3. Որո՞նք են արդյ� նաբեր� թյ� նը բն� թագրող հիմն ական վիճակագրական 
ց� ցանիշները: Թվարկե՛ք այդ ց� ցանիշներով արդյ� նաբեր� թյան 
առաջատար ճյ� ղերը:

4. Ինչպիսի՞ փոխազդեց� թյ� ններ, քանակական �  որակական կոր� ստներ 
� նեցավ արդյ� նաբեր� թյ� նն անկախ� թյան առաջին տարիներին և ի՞նչ 
պատճառով:

5. Բն� թագրե՛ք ՀՀ արդյ� նաբեր� թյան արդի կառ� ցվածքն ըստ 
տնտեսական արտադրական գործ� նե� թյան 3 խմբերի:
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ԴԱՍ 33. ՎԱ ՌԵ ԼԻ ՔԱ Է ՆԵՐ ԳԵ ՏԻԿ ՀԱ ՄԱ ԼԻ ՐԸ

Վա ռե լի քա է ներ գե տիկ հա մա լիրն այն հիմքն է, որի վրա ներ կայ� մս զար գա-
ն� մ է յ� րաքանչյ� ր երկ րի տն տե ս�  թյ�  նը: Այն  ապա հո վ� մ է տն տե ս�  թյան 
բո լոր ճյ�  ղե րի և բնակ չ�  թյան` վա ռե լի քի �  էլեկտ րա է ներ գի ա յի պա հան ջար կը: 
Այդ հա մա լիրն է, որ վա ռե լի քի տար բեր տե սակ նե րի այր� մի ց (ած� խ, նավթ, 
բնա կան գազ) կ�  տակ ված էներ գի ան, գե տե րի և քա մ�  մե  խա նի կա կան էներ-
գի ան, Երկ րի ըն դեր քի և Արևի ջեր մա յին էներ գի ան հա տ� կ կա ռ� ց ված կա յան-
նե ր� մ փո խար կ� մ է էլեկտ րա կան էներ գի ա յի և էլեկտ րա հա ղորդ ման գծե րով 
փո խան ց� մ սպա ռո ղին:

Մեր հան րա պե տ�  թյան տա րած ք� մ առայժմ հան քա յին վա ռե լի-
քի նշանակալից արդ յ�  նա բե րա կան պաշ ար ներ հայտ նա բեր ված չեն: Իսկ 
հայտնաբերված ածխի (Իջևան, Ջաջ� ռ) և տորֆի (Վարդենիս) պաշարներն 
աննշան են և � նեն տեղական նշանակ� թյ� ն: Վառելիքը գրեթե ամ բող ջ� -
թյամբ ներ մ� ծ վ� մ է դր սից: Բնա կան գազ ստաց վ� մ է Ռ�  սաս տա նից և Իրա-
նից եկող գա զա մ� ղ նե րով, նավթ, նավ թամ թերք ներ և քա րա ծ� խ` եր կա թ�  ղա-
յին և ավ տո մո բի լա յին տրանս պոր տով: 

 Մեր երկիրը համե մատաբար լավ է ապահովված ջրաէներգետիկ 
ռես� րսներով, որոնց յ� րաց� մը սկսվել է դեռևս մի նչխորհրդային   տարիներին: 
Առաջին ջրաէլեկտրակայանը կառ� ցվել է 1903 թ. Կապանի մոտակայք� մ` Ողջի 
գետի հովտ� մ: Հետագա տասը տարվա ընթացք� մ դրանց թիվը հասավ 13-ի, 
որոնց տարեկան արտադր� թյ� նը կազմ� մ էր 5,1 մլն կՎտ.ժ էլեկտրաէներգիա:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան վա ռե լի քա յին հաշ վեկշ ռ# մ ամե -

նա մե ծ բա ժինն #  նի գա զը: Գա զը Հա յաս տան է մ� տք գոր ծել 1960 թ.: 
Դա հնարավոր� թյ� ն տվեց 1963 թ. Երևան� մ կառ� ցել առաջին 
ջերմաէլեկտրակայանը: Մինչ այդ Հայաստանը զ� տ ջրաէներգետիկ երկիր էր, 
քանի որ ամբողջ էլեկտրաէներգիան ստացվ� մ էր ջրէկ-ներ� մ: Այժմ Ադր բե ջա-
նի տա րած քով Հա յաս տան եկող գա զա մ�  ղը չի գոր ծ� մ:

Ներկայ# մս Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տ#  թյ#  ն# մ գոր-

ծ# մ է գա զա մ# ղ նե րի ներ-

քին մի  աս նա կան ցանց, որն 

ընդգր կ# մ է բո լոր խոշ որ 

քա ղաք նե րը և դրանց հա րող 

բնա կա վայ րե րը:

Հա յաս տան ներկր վող գա-
զի հիմն  ա կան մա սը ջեր մա յին 

էլեկտ րա կա յան նե ր# մ փո-

խարկ վ# մ է էլեկտ րա է ներ գի-

ա յի:
Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տ�  թյան էլեկտ րատն տե ս# -

թյ#  նը հան րա պե տա կան մի -Հայկական աէկ (Մեծամոր)
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աս նա կան էներ գա հա մա կարգ է, որը  բարդ ար տադ րա կան օր գա նիզմ է: Դրա 
մե ջ մտ ն� մ են էլեկտ րա կա յան նե րը, ինչ պես նաև տրանս ֆոր մա տո րա յին են-
թա կա յան նե րը և էլեկտ րա հա ղորդ ման գծե րը, այ սինքն` էլեկտ րա է ներ գի ա յի թե՛ 

ար տադ ր#  թյ#  նը, թե՛ սպա ռո ղին հասց նե լը:

ՀՀ-� մ էլեկտ րա կա յան նե րի թի վը երեք տասն յա կից ավե լի է: Դրանց գ�  մա-
րա յին հզո ր�  թյ�  նը 3,5 մլն կՎտ է: Եթե 1990 թ.ՀՀ-� մ ար տադր վ� մ էր 15 մլրդ 
կՎտ. ժ, ապա այժմ` շ� րջ 7,5 մլրդ կՎտ.ժ էլեկտ րա է ներ գի ա: Էլեկտրաէներգիայի 
արտադր� թյան նվազման հիմն ական պատճառներն են. 1) ներմ� ծվող 
վառելիքի (նավթ, բնական գազ) թանկաց� մն  �  ծավալների կրճատ� մը, 
2)  արդյ� նաբեր� թյան ճգնաժամով պայմանավորված էլեկտրաէներգիայի 
սպառման ծավալների էական նվազ� մը:

    Ներկայ� մս էլեկտրաէներգիայի արտադր� թյ� նը ոչ մի  այն բա վա րա ր� մ 
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է հան րա պե տ�  թյան ներ քին պա հանջ նե րն, այլ հնա րա վո ր�  թյ� ն է տա լիս նաև 
ար տա հա նել: 

Էլեկտ րա կա յան ներն ըստ տե սակ նե րի բաշխ վ� մ են հետևյալ կերպ.
 ջրա յին – 30-ից ավե լի կա յան (գ�  մա րա յին հզո ր�  թյ�  նը` 1,19 մլն 

կՎտ),
 ջեր մա յին – 3 կա յան (գ�  մա րա յին հզո ր�  թյ�  նը` 1,91 մլն կՎտ),
 ատո մա յին – 1 կա յան (հզո ր�  թյ�  նը` 0,82 մլն կՎտ), բաղ կա ցած է եր-

կ�  էներ գա բ լո կից (այժմ գոր ծ� մ է մե  կը` 0,41 մլն կՎտ հզոր� թյամբ):
 հողմային -   հզոր� թյ� նը՝ 4 հազ. կՎտ:

 Էլեկտ րա կա յա նի ար տադ րած էլեկտ րա է ներ գի ա յի քա նա կը (կՎտ.ժ) կախ-
ված է ոչ մի  այն տե ղա կայ ված հզո ր�  թյ�  նից, այլև նրա նից, թե էլեկտ րա կա յա նը 
տար վա ըն թաց ք� մ քա նի ժամ է աշ խա տ� մ լրիվ հզո ր�  թյամբ: Այ սինքն` այդ 

քա նա կը հա վա սար է տե ղա կայ ված հզո ր#  թյան (կՎտ) և աշ խա տած ժա մե  րի 

ար տադր յա լին:

Ներկայ� մս ՀՀ էլեկտրաէներգիայի արտադր� թյան կառ� ցվածք� մ 
առաջատարը (շ� րջ 42%)  ջերմային էներգետիկան է: Ջրային և ատոմային 
էներգետիկաները գրեթե հավասարաչափ են ներկայացված (տե՛ս  էջ 136-ի 
գծագիրը): Սակայն ջրային էներգետիկան մի ակն է, որ կախված չէ ներմ� ծվող 
էներգակիրներից և կարող է աշխատել ն� յնիսկ տրանսպորտային լիակատար 
շրջափակման պայմաններ� մ:

Ճա նա պար հոր դե լիս կամ ձեր բնա կա վայ րի հարևան�  թյամբ դ� ք հա ճախ եք 
հան դի պ� մ եր կա թյա հզոր սյ�  նե րով քայ լող մե  տաղ յա լա րե րի: Դրանք երկ-
րի տն տե ս#  թյան ար յ#  նա տար անոթ ներն են, որոն ցով էլեկտ րա է ներ գի ան 
ար տադ ր�  թյան վայ րից հա ղորդ վ� մ է սպա ռո ղին: 

Ուշ ա դիր զն նե՛ք Էլեկտ րա է ներ գե տի կա քար տե զը:

ՀՀ-� մ ամե  նա եր կարն �  հզո րը Հրազ դան–Սևանի ավա զանից Զան գե զ� ր` 
220 հազ. վոլտ լար ման էլեկտ րա հա ղորդ ման գիծն է: Դրա նից ճյ�  ղա վոր վ� մ են 
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110 հազ. և 35 հազ. վոլտ լար ման գծեր, որոնք էլ իրենց հեր թին սկիզբ են տա-
լիս բաշ խիչ ցան ցը կազ մող ավե լի ցածր լար ման գծե րին և էլեկտ րա է ներ գի ան 
հասց ն� մ են երկ րի բո լոր քա ղաք ներն �  գյ�  ղերը:

Դ� ք գի տե՞ք արդ յոք, թե քա նի վոլտ լար վա ծ�  թյ� ն �  նի 
ձեր բնա կա րան մտ նող էլեկտ րա կան հո սան քը:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան առա վել հզոր էլեկտ րա կա յան ներն են.
Հրազ դա նի ջէկը – 1110 հազ. կՎտ,

Հայ կա կան աէկը (Մե ծա մո ր) – 820 հազ. կՎտ,
Երևանի ջէկը – 550 հազ. կՎտ,

Արգելի (Գյ#  մ# շ ) ջէկը – 218 հազ. կՎտ,

Տաթևի ջէկը – 157 հազ. կՎտ,

Շամ բի ջէկը – 151 հազ. կՎտ,

Քա նա քե ռի ջէկը – 102 հազ. կՎտ:

 Մնա ցած էլեկտ րա կա յան նե րից յ�  րա քանչ յ�  րի հզո ր�  թյ�  նը 100 հազ. կՎտ 
-ից պա կաս է:

Գե տե րի ջրա է ներ գե տիկ ռե ս� րս ներն ավե լի արդ յ�  նա վետ են օգ տա գործ-
վ� մ, երբ ն� յն գե տի հ�  նի եր կայն քով կա ռ�  ց� մ են էլեկտ րա կա յան նե րի կաս-

կադ: ՀՀ-� մ հա մե  մա տա բար խոշ որ ջրէկ- ներ կաս կա դի ձևով կա ռ� ց ված են 
Հրազ դան և Որո տան գե տե րի վրա: Հրազ դա նի վրա կա ռ� ց ված 6 էլեկտ րա-
կա յան նե րը (Սևանի, Հրազդանի, Արգելի,Արզն� ,Քանաքեռի, Երևանի) սն վ� մ 
են հիմն  ա կա ն� մ Սևանա լճից, � ս տի հայտ նի են Սևան–Հ րազ դան կաս կադ 

ան�  նով: Նշված էլեկտրակայանների գ� մարային հզոր� թյ� նը կազմ� մ է 
շ� րջ 555 հազ. կՎտ:

Որո տա նի կաս կա դը բաղ կա ցած է 3 կա յա նից` Տաթևի (ամե նախոշորը), 
Շամբի և Սպանդարյանի ջրէկ-ներից:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան տն տե սա կան զար գաց ման տար բեր փ# -

լե ր# մ տար բեր է եղել էլեկտ րա է ներ գի ա յի ար տադ րան քի և պա հան ջար կի 

հա րա բե րակ ց#  թյ#  նը, այ սինքն` էլեկտ րա հաշ վեկ շի ռը:
Մինչև 1950-ա կան թվա կան նե րը Հա յաս տա ն� մ ար տադր ված էլեկտ րա է ներ-

գի ան բա վա րա ր� մ էր ներ քին պա հանջ նե րը: Հե տա գա յ� մ` մի նչև 1960-ա կան 
թվա կան նե րի կե սե րը, պա հան ջար կը կտ ր� կ առաջ ան ցավ ար տադ ր�  թյ�  նից, 
և Հա յաս տա նն իր կա րիք նե րի 20-30%-ը բա վա րա ր� մ էր Անդր կով կա սի մի  աց-
յալ էլեկտ րա հա մա կար գի հաշ վին:

Հարավկովկասյան տարածաշրջան� մ առայժմ մի ակ  Հայ կա կան (Մեծամորի) 
աէկ -ի շա հա գոր ծ�  մի ց հե տո (1979 թ.) էլեկտ րա է ներ  գիա յի ար տադ ր�  թյ�  նը 
կտ ր� կ աճեց և գե րա զան ց� մ էր պա հան ջար կը: Ար տա դրված էլեկտ րա է ներ գի-
ա յի ընդ հա ն� ր ծա վա լի մի նչև 15%-ը հա ղորդ վ� մ էր Անդր կով կա սի (Հարավային 
Կովկասի) մի  աց յալ էներ գա հա մա կարգ:

1991-1994 թվականները Հա յաս տա նի էներ գե տի կա յի հա մար խոր ճգ նա ժա-

մի  տա րի ներ են եղել: Դա դա րել էր էներ գա կիր նե րի ներկ ր�  մը: Ատո մա կա յա նն 
ամ բող ջ�  թյամբ և ջեր մա է լեկտ րա կա յան նե րը` մե ծ մա սամբ, չէ ին աշ խա տ� մ: 
Երկ րի էներ գա հա մա կար գը, դրա հետ և ամ բողջ տն տե ս#  թյ#  նը, հայտն վել 
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էին կաթ վա ծա հար վի ճա կ# մ: Ար-
տադ րանք չէ ին տա լիս բազ մա թիվ 
արդ յ�  նա բե րա կան ձեռ նար կ�  թյ� ն-
ներ, դա դա րեց վել էին բնա կա րան-
նե րի ջե ռ�  ց�  մը և էլեկտ րա մա տա-
կա րա ր�  մը, քա ղաք նե րը զրկ վել էին 
ար տա քին լ�  սա վո ր�  մի ց:

Հայ կա կան աէկ -ի վե րա գոր ծարկ-
ման շնոր հիվ եր կիրն աս տի ճա նա-
բար դ� րս եկավ էներ գե տի կա կան 
ճգ նա ժա մի ց: Այժմ աէկ -ը տալիս է 
ՀՀ -� մ ար տադր ված էլեկտ րա է ներ-

գի ա յի 1/4-ից ավե լին:
Ներկայ� մս էլեկտ րա է ներ գի ա յի ներ քին պա հան ջար կը, ինչ պես աս վեց, 

բա վա րար վ� մ է լի ո վին: Զգա լի քա նա կ�  թյան էլեկտ րա է ներ գի ա մե ր հան րա-
պե տ�  թյ�  նը բարձր հաղորդման էլեկտրալարման գծերով մա տա կա րա ր� մ է 
Իրանին,Վրաս տա նին և ԼՂՀ-ին:

Ապա գա յ� մ ևս Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան էլեկտ րա է ներ գե տի կան 
հիմն  վե լ�  է ատո մա յին, ջեր մա յին (գա զով աշ խա տող) և ջրա յին էլեկտ րա կա յան-
նե րի վրա: Վերակառ� ցվ� մ �  ընդլայնվ� մ են ջերմային էլեկտրակայանները: 
Մե ծա մո րի գոր ծող ատո մա յին էլեկտ րա կա յա նը, որն աշ խա տ� մ է հնա ցած 
սխե մա յով և վտան գա վոր է, նա խա տես վ# մ է փա կել և կա ռ#  ցել նոր, կա տա-

րե լա գործ ված #  ավե լի հզոր ատո մա կա յան: Նախատեսվ� մ է առաջիկայ� մ 
կառ� ցել Մեղր�  (Արաքս գետի վրա, Իրանի հետ համատեղ) և Շնողի 
ջրաէլեկտրակայանները:

Ծա վա լ� ն աշ խա տանք ներ են տար վ� մ փոքր գե տե րի էներ գա ռե ս# րս նե-

րի և, այս պես կոչ ված, ոչ ավան դա կան էներ գե տիկ աղբ յ# ր նե րի (արևի, քա-

մ# , Երկ րի ըն դեր քի) օգ տա գործ ման # ղ ղ#  թյամբ:  Վերջին տարիներին փոքր 
գետերի վրա կառ� ցվել են բազմաթիվ էլեկտրակայաններ: Արդեն գործ� մ են 
քա մ�  (Պ� շկինի լեռնանցք) և Արևի էներ գի ա յով աշ խա տող առա ջին փոքր 
հզոր� թյան էլեկտ րա կա յան ները:

 
Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ի՞նչ է իրենից ներկայացն� մ վառելիքաէներգետիկ համալիրը, ո՞րն է նրա 
գլխավոր գործառ� յթը:

2. Ինչպիսի՞ն է ՀՀ էլեկտրաէներգետիկայի կառ� ցվածքը: Թվարկե՛ք 
առավել հզոր էլեկտրակայանները:

3. Ինչո՞ւ է շահավետ էլեկտրակայանները մի ավորել էլեկտրահաղորդման 
գծերի մի ասնական ցանցի մե ջ: Ինչպիսի՞ն է ՀՀ մի ասնական ցանցը:

4. Վերլ� ծե՛ք ՀՀ նախկին` խորհրդային վերջին տարիների և ներկայիս 
էլեկտրահաշվեկշիռը:

5. Ինչպիսի՞ն եք տեսն� մ ՀՀ վառելիքաէներգետիկ համալիրի զարգացման 
հեռանկարը:

Քանաքեռի ջրէկ
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ԴԱՍ 34. ՄԵ ՏԱ Լ� Ր ԳԻ Ա ԿԱՆ ԱՐԴ Յ�  ՆԱ ԲԵ Ր�   �  ՆԸ

Մե տա լ� ր գի ան Հայաստանի Հանրապետ� թյան արդ յ�  նա բե ր�  թյան հնա-
գ� յն և առա ջա տար ճյ�  ղե րից է: Հին Հա յաս տա նը հա րա կից երկր նե րի հետ 
մի  ա սին եղել է մե  տա ղա ձ�  լա կան հա մաշ խար հա յին կենտ րոն նե րից մե  կը: 
Այստեղ Ք. ա. 4-րդ հա զա րամ յա կից ար դեն ձ� լ վել է բրոնզ, իսկ Ք. ա. 2-րդ 
հա զա րամ յա կի կե սե րից` եր կաթ: Այդ են վկայ� մ Մեծամոր բնակավայր� մ, 
Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի տարածք� մ կատարված պեղ� մն երի 
ընթացք� մ հայտնաբերված զարդերը, զենքերի և գործիքների նմ� շները:

Հայտնի է, որ մե  տա ղի ստա ց� մն  անց ն� մ է տեխ նո լո գի ա կան մի  քա նի 

փ# լ` սկ սած հան քան յ#  թի հա ն# յ թից, հարս տա ց#  մի ց մի նչև մե  տա ղի ձ# -

լ#  մը և գլան ված քի ստա ց#  մը:
ՀՀ մե  տա լ# ր գի ա կան հա մա լի րը բաղ կա ցած է մի  քա նի են թաճ յ#  ղե րից` 

պղն ձի, մո լիբ դե նի, բազ մա մե  տաղ նե րի (կա պա ր, ցին կ և այլն) և ոս կ� : Դրան-
ցից ավար տ� ն տեխ նո լո գի ա կան ցիկլ �  նեն պղն ձի, մո լիբ դե նի և ոս կ�  ար տադ-
ր�  թյ� ն նե րը:  ՀՀ մե տալ� րգիայ� մ զգալի է  օտարերկրյա ընկե ր� թյ� նների 
(Գերմանիա, Ռ� սաստան, Կանադա և այլն) ներկայ� թյ� նը:

Մինչ խորհր դա յին տա րի նե րին մե  տա լ� ր գի ա կան ավար տ� ն ցիկլ � -
նե ցել է պղն ձա ձ�  լ�  թյ�  նը: Դեռևս XVlll դ. 60-70-ական թվականներին 
Զանգեզ� ր� մ (Կապան) և Հյ� սիսային Հայաստան� մ (Ալավերդի) 
կառ� ցվեցին տեղական հ� մքով աշխատող պղնձի ձ� լման գործարաններ: 
XX դ.  սկզբին Հայաստանը Ռ� սաստանի պղնձաձ� լ� թյան առաջատար 
երկրներից մե կն էր: 1913 թ. Հայաստանի 
արդյ� նաբեր� թյան համախառն 
արտադրանքի կառ� ցվածք� մ գ� նավոր 
մե տաղաձ� լ� թյան (բացառապես 
պղնձաձ� լ� թյան) բաժինը կազմ� մ 
էր մոտ 60%: Խորհրդային տարիներին 
փոքր պղն ձա ձ�  լա րան նե րի փո խա րեն 
կա ռ� ց վեց Ալա վեր դ�  լեռ նա մե  տա լ� ր-
գի ա կան խոշ որ կոմ բի նա տը, որի վերջ-
նա կան ար տադ րան քը` մա ք� ր պղին ձը, 
գլան ված քի ձևով առաք վ� մ էր մե  քե նաշ-
ի նա կան ձեռ նար կ�  թյ� ն նե րին: Պղն ձի 
հան քա քա րի ձ� լ ման ըն թաց ք� մ ան ջատ-
վ� մ է մե ծ քա նա կ�  թյամբ ծծ� մբ, որն 
ար ժե քա վոր հ� մք է տարբեր ար տադ-
ր�  թյ� ն նե րի հա մար: Ստաց վ� մ են նաև 
պղն ձար ջասպ, ար ծաթ, ոս կի և այլ ար-
ժե քա վոր մե  տաղ ներ (վեր ջին ներս փոքր 
քա նա կ�  թյամբ առ կա են պղն ձա ձ� լ ման 
թա փոն նե րի մե ջ):

 Պղն ձա ձ�  լ�  թյան թա փոն նե րը (խա-
րա մը) և ծծմ բա յին գա զե րը աղ տո տ� մ են 
շր ջա կա մի  ջա վայ րը: 

Դե բեդ գե տի հով տի բնա կան մի  ջա վայ-
րը պահ պա նե լ�  պատ ճա ռա բա ն�  թյամբ Զանգեզ! րի պղնձամոլիբդենային 

կոմբինատ

Ալավերդ!  պղնձաձ! լական 
կոմբինատի ծխնել! յզը



140

1989 թ. փակ վեց Ալա վեր դ�  կոմ բի նա տը, որը տա րե կան ար տադ ր� մ էր 30-40 
հազ. տ մա ք� ր պղինձ: Այժմ եր բեմն  ի հզոր կոմ բի նա տի փո խա րեն գոր ծ� մ է 
սե փա կա նա շնորհ ված «Մա նես- Վա լեքս» ձեռ նար կ�  թյ�  նը: Այն, բա ցի տե ղա-
կան հ� մ քից (Ալավերդի, Ախթալա, Շամլ� ղ), հարս տաց ված հան քան յ� թ է 
ստա ն� մ Սյ�  նի քի մար զից (Քա ջա րան, Կա պան, Ագա րակ) և ԼՂՀ -ից (Դրմ բո-
նի հան քա հարս տա ց�  ցիչ կոմ բի նատից): Հեռանկար� մ Թեղ� տի հանքավայրի 
շահագործման հետ կապված պղնձի արտադր� թյան ծավալները կընդլայնվեն: 
Դրան կնպաստի նաև  Քաջարան քաղաք� մ կառ� ցվող նոր պղնձաձ� լարանը: 
2012 թ.  ՀՀ-� մ արտադրվել է  155 հազ տ. պղնձի խտանյ� թ և 10 հազ տ. 
կոնվերտորային (մաք� ր) պղինձ:

ՀՀ մե  տա լ� ր գի ա յի մյ� ս են թաճ յ�  ղը մո լիբ դե նի արդ յ#  նա բե ր#  թյ# նն է, 
որը վեր ջերս սկ սել է աշ խա տել ավար տ� ն ար տադ րա կան ցիկ լով: Նախ կի ն� մ 
հարս տաց ված հան քան յ�  թը` խտան յ�  թը, ար տա հան վ� մ էր ար տա սահ ման` 
հե տա գա մշակ ման և մե  տա ղա յին մո լիբ դեն ստա նա լ�  հա մար: Այժմ Երևանի 
մա ք� ր եր կա թի գոր ծա րա ն� մ մշա կ� մ են խտան յ�  թի մի  մա սը և ստա ն� մ 
մե  տա ղա յին մո լիբ դեն (ֆեռոմոլիբդեն): Ծրագր վ� մ է մո լիբ դե նի ամ բողջ խտան-
յ�  թի (շ� րջ 10 հազ.տ.) վե րամ շա կ�  մը և մա ք� ր մո լիբ դե նի �  մյ� ս ար ժե քա վոր 
նյ�  թե րի ստա ց�  մը կազ մա կեր պել այս   գործարան� մ 

Մո լիբ դե նի պաշ ար նե րով ՀՀ-ն աշ խար հ# մ գրա վ# մ է առա ջին տե ղե րից 

մե  կը: Դրանց հիմն  ա կան մա սը գտն վ# մ է Քա ջա րա նի պղն ձա մո լիբ դե նա յին 
հան քա վայ ր� մ, որի բա զա յի վրա գոր ծ� մ է Զան գե զ#  րի պղն ձա մո լիբ դե նա յին 

կոմ բի նա տը` ՀՀ-ն ար դ յ�  նա բե րա կան խոշ որագ� յն ձեռ նար կ�  թյ� ն նե րից մե -
կը:  Տեղական հ� մքի բազայի վրա մոլիբդենի հանքանյ� թ է արտադրվ� մ նաև 
Ագարակ քաղաք� մ:

Դ� ք գի տեք, որ Հա յաս տա նի մե  տա ղա յին հան քա վայ րե րը հա մա լիրային 
են: Այ սինքն` գլ խա վոր մե  տա ղին �  ղեկ ց� մ են �  րիշ ար ժե քա վոր մե  տաղ ներ 
և տար բեր քի մի  ա կան տար րեր `  ոս կի, ար ծաթ, ռենի� մ, սելեն, թել� ր և այլն, 
որոնց կոր զ�  մը ն� յն պես նա խա տես վ� մ է կազ մա կեր պել տե ղ� մ: Ախթալայի 
հարստաց� ցիչ ֆաբրիկան տեղական բազմամե տաղային հանքավայրի 
մշակման հիման վրա պղնձից բացի արտադր� մ է ցինկի խտանյ� թ:

Ոս կ#  արդ յ#  նա բե ր#  թյան են թաճ յ#  ղն �  նի լրիվ ար տադ րա կան ցիկլ: 
Հայտնաբերված  շ� րջ երկ�  տասնյակ ոսկ�  հանքավայրերից առավել մե ծ 
արդյ� նաբերական  նշանակ� թյ� ն � նեն Սոթքի և Մեղրաձորի   հանքերը, 
որտեղից ստացվող հ� մքը վերամշակվ� մ է Արարատի ոսկ#  կորզման 

ֆաբրիկայ# մ: 

 Քար տե զի վրա ցո՛ւյց տվեք պղն ձի, 
մո լիբ դե նի և ոս կ�  հան քա վայ րե րը:

ՀՀ-� մ ալյ� մի նի արդյ� նաբեր� թյան ենթաճյ� ղը ստեղծ վել է 1950-ա կան 
թվա կան նե ր սկզբներին, երբ ջրէկ- նե րի Սևան-Հ րազ դան կաս կա դի շի նա-
րա ր�  թյան շնոր հիվ առաջան� մ  էր էլեկտ րա է ներ գի ա յի ավել ց� կ (ալ յ�  մի  նի 
ձ�  լ�  մը խիստ էլեկտ րա տար է): Կա ռ� ց վեց Քա նա քե ռի ալ յ�  մի  նի գոր ծա րա-
նը: Են թադր վ� մ էր, որ որ պես հ� մք կծա ռա յեն Թեժ լե ռան նե ֆե լի նա յին սի-

ե նիտ նե րը, սա կայն հան քա քա րի հարս տաց ման և խտան յ�  թի` արզ նա հո ղի 
ստաց ման տեխ նո լո գի ան մշա կել չհա ջող վեց, և այդ մտ քից հրա ժար վե ցին: 
Եր կար ժա մա նակ արզ նա հողն առաք վ� մ էր Ու րա լից: Դրա էլեկտ րա ձ�  լ�  մի ց 
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էլ Երևան� մ ստաց վ� մ էր մե  տա-
ղա կան ալ յ�  մի ն: Դա բա վա կա նին 
թանկ էր նս տ� մ: Այդ հան գա ման քը, 
ինչ պես նաև այն, որ մայ րա քա ղա քի 
մթ նո լորտ էին ար տա նետ վ� մ թ� -
նա վոր գա զեր, պատ ճառ հան դի սա-
ցան, որ մե  տա ղա յին ալ յ�  մի  նի ար-
տադ ր�  թյ�  նը դա դա րեց վի: Գոր ծա-

րա նը վե րա կա ռ# ց վեց, փո խեց իր 

պրո ֆի լը, ստա ցավ նոր ան վա ն� մ 
(Ռ� սալ-Արմե նալ) և այժմ տարբեր 
երկրներից ներ մ� ծ վող ալ յ�  մի  նի 
հի ման վրա թո ղար կ� մ են մե ծ պա-
հան ջարկ �  նե ցող փայ լա թի թեղ և  

պատ րաս տի այլ իրեր:
Մեր հան րա պե տ�  թյ�  նն �  նի սև մե  տա ղա ձ#  լ#  թյան զար գաց ման լայն 

հնա րա վո ր#  թյ# ն ներ: Դեռևս խորհրդային տարիներին Չարենցավան� մ և 
Երևան� մ ստեղծվեցին մե տաղի ջարդոնի և թ� ջի վերաձ� լման հիման վրա 
ոչ մե ծ արտադր� թյ� ններ մե քենաշին� թյան պահանջները սև մե տաղներով 
մասնակիորեն բավարարել�  համար: Ներկայ� մս դրանք չեն գործ� մ:

Առայժմ չեն շահագործ վ� մ հա ր� ստ եր կա թա հան քե րը (Սվա րան ցի, Կա-
պ�  տա նի և Հրազ դա նի): Դրա պատ ճառ նե րը մի  քա նիսն են:  Ժամանակակից 
պողպատաձ� լական ձեռնարկ� թյ� ն կառ� ցել�  համար պահանջվ� մ են  
կապիտալ մե ծ ներդր� մն եր: 

Չնա յած դրան, մե տաղաձ# լ# թյ# նը ՀՀ տնտես# թյան գերակա 

# ղղ# թյ# ններից մե կն է: Մեր եր կիրն #  նի բա վա րար պայ ման ներ` բարձր 

արդ յ#  նա վետ և բնա պահ պա նա կան առ#  մով մա ք# ր մե  տա լ# ր գի ա կան 

բազ մաճ յ# ղ արդ յ#  նա բե ր#  թյ# ն զար գաց նե լ#  հա մար: Այն ամ բող ջ#  թյամբ 

պետք է հեն վի սե փա կան հան քա վայ րե րի, ինչ պես նաև լեռ նա հան քա յին 

արդ յ#  նա բե ր#  թյան կ#  տա կած թա փոն նե րի օգ տա գործ ման վրա: Սակայն 

ՀՀ-# մ լեռ նա հան քա յին արդ յ#  նա բե ր#  թյան զարգացման # ղղ# թյ# նները 

պետք է բացառապես հիմն վեն էկոլոգիական գործոնների առաջնահերթ 

հաշվառման վրա:

 
Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Գնահատե՛ք մե տալ� րգիական համալիրի դերը և տեղը ՀՀ տնտես� թյան 
մե ջ:

2. Ի՞նչ ենթաճյ� ղերից է բաղկացած ՀՀ մե տալ� րգիական 
արդյ� նաբեր� թյ� նը:

3. Բն� թագրե՛ք և գնահատե՛ք ՀՀ մե տալ� րգիական արդյ� նաբեր� թյան 
զարգացման բնական և տնտեսական նախադրյալները:

4. Համե մատե՛ք տեղական հ� մքն օգտագործող ենթաճյ� ղերի (պղինձ, 
մոլիբդեն, ոսկի, բազմամե տաղներ) տեխնոլոգիական շղթաները:

5. Քարտեզի վրա ցո՛ւյց տվեք գ� նավոր մե տալ� րգիայի կենտրոնները և 
նշե՛ք դրանց� մ առկա ենթաճյ� ղերը:

Փայլաթիթեղի արտադր! թյ! նը  
Ռ! սալ-Արմե նալ գործարան! մ
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  ԴԱՍ 35. ՄԵ ՔԵ ՆԱ ՇԻ Ն�   �  ՆԸ

 Մե քե նաշ ի ն�  թյան նշա նա կ�  թյ�  նը երկ րի տն տե սա կան կյան ք� մ շատ մե ծ 
է: Չկա մար դ�  գոր ծ�  նե �  թյան մի  բնա գա վառ, որ տեղ չկի րառ վի մե  քե նաշ ի ն� -
թյան այս կամ այն են թաճ յ�  ղի թո ղար կած ար տադ րան քը: Գլ խա վո րա պես մե -

քե նաշ ի ն#  թյան շնոր հիվ է, որ կա տար վ# մ են տն տե ս#  թյան տեխ նի կա կան 

վե րա զի ն# մ, ար տադ ր#  թյան ավ տո մա տա ց# մ #  կոմպ յ#  տե րա ց# մ: 
Շնորհիվ մե  քե նաշ ի ն�  թյան վճ ռա կան դե րի տն տե ս�  թյան բո լոր ճյ�  ղե րի 

հա մար` այդ ճյ�  ղի աճի տեմ պը սո վո րա բար ավե լի բարձր է լի ն� մ, քան մյ� ս 
ճյ�  ղե րի նը: 

Եթե որևէ երկ ր# մ կա զար գա ցած մե  քե նաշ ի ն#  թյ# ն, դա նշա նա կ# մ է, որ 

բարձր են այդ երկ րի տն տե սա կան զար գաց ման մա կար դա կը և ար տադ րա-

կան մշակ# յթը: 

Մինչխորհրդային Հայաստան� մ մե քենաշին� թյան ճյ� ղն ըստ է� թյան 
բացակայ� մ էր:  Խորհրդային տարիներին այն  դարձավ արդյ� նաբեր� թյան 
առաջատար և ամե նաարագ զարգացող ճյ� ղը: Այն առա ջին տեղն էր գրա-

վ# մ բո լոր հիմն  ա կան տն տե սա կան ց#  ցա նիշ նե րով: Նրան բա ժին էր ընկ ն� մ 
հանրապե տ� թյան արդ յ�  նա բե ր�  թյան հա մա խառն ար տադ րան քի 1/3-ից ավե-
լին, ար տադ րան քն ար տա հան վ� մ էր ար տա սահ ման յան տասն յակ երկր ներ:

 Մե քե նաշ ի նա կան առաջին խոշոր գոր ծա րան նե րը մե ր երկր� մ  հիմն  ադր վել են 
1940-ա կան թվա կան նե րին: Դրանց հա ջոր դող ըն դա մե  նը 3-4 տաս նամ յակ նե րի 
ըն թաց ք� մ մե  քե նաշ ի ն�  թյան ճյ� ղն այն քան զար գա ցավ, որ երկ ր� մ տի րա-
պե տող դիրք գրա վեց: Ի՞նչ պայ ման ներ նպաս տե ցին խորհր դա յին տա րի նե րին 
մե  քե նաշ ի ն�  թյան այդ պի սի արագ թռիչ քին: Չէ՞ որ այն պի սի կարևոր պայ ման, 
ինչ պի սին սև մե  տաղ նե րի ար տադ ր�  թյ� նն է, Հա յաս տա ն� մ գրեթե բա ցա կա-
յ� մ էր: «Գաղտ նիքն» այն է, որ մյ� ս` նպաս տա վոր պայ ման նե րը շատ ավե լի 
զո րեղ գտն վե ցին:

 Դրանք  էին. 
Առա ջին` արագ աճող աշ խա տան քա յին ռե ս# րս նե րը, որոնք աչ քի էին ընկ-

ն� մ հա մե  մա տա բար բարձր կր թա կան մա կար դա կով: Իսկ դա հեշ տաց ն� մ էր 
մե  քե նաշ ի ն�  թյանը ինժեներա տեխ նի կա կան �  որակ յալ բան վո րա կան կադ րե-
րով ապա հո վե լը:

Երկ րորդ` հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ թո ղարկ վ# մ էին գրե թե բո լոր հիմն  ա կան 

նյ#  թե րը, որոնք անհ րա ժեշտ են մե  քե նա ներ ար տադ րե լ#  հա մար` պղինձ �  
ալ յ�  մի ն, էլեկտ րա լա րեր, պլաստ մաս սա, ապակ յա թե լեր �  այլ մե  կ�  սիչ նյ� -
թեր, տեխ նի կա կան բյ�  րե ղա քա րեր, լա քեր, ներ կեր և այլն:

Եր րորդ` մե  քե նաշ ի նա կան ար տադ րան քի նկատ մամբ մե ծ պա հան ջարկ էր 

ներ կա յաց ն# մ ոչ մի  այն տե ղա կան, այլև նախ կին ԽՍՀՄ տար բեր հան րա պե-
տ�  թյ� ն նե րի և ար տա սահ ման յան բազ մա թիվ երկր նե րի տն տե ս#  թյ#  նը: 

Այս պայ ման ներն էլ հենց որոշ ել են մե ր երկրի մե  քե նաշ ի նա կան հա մա լի րի 
ար տադ րա կան դի մա գի ծը և ճյ�  ղա յին կա ռ� ց ված քի գլ խա վոր առանձ նա հատ-
կ�  թյ� ն նե րը:

Մեր երկրի մե  քե նաշ ի ն#  թյան ճյ#  ղա յին կա ռ# ց ված քի գլ խա վոր առանձ-
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նա հատ կ#  թյ#  նը ոչ մե  տա ղա տար, գի տա տար #  աշ խա տա տար, ար տադ-

րա կան բարձր մշակ# յթ պա հան ջող են թաճ յ#  ղե րի գե րակշ ռ#  թյ# նն էր: 

Այդ են թաճ յ�  ղե րի` էլեկտ րա տեխ նի կա կան արդ յ�  նա բե ր�  թյան, հաս տո ցա-
շ ի ն�  թյան և սար քաշ ի ն�  թյան ար տադ րան քի ծա վալ նե րով Հա յաս տա նը նախ-
կին ԽՍՀՄ -� մ  գրա վ� մ էր առա ջին տե ղե րից մե  կը: Զգա լի թիվ էին կազ մ� մ 
նաև այն գոր ծա րան նե րը, որոնք սերտ կա պե րի մե ջ էին ԽՍՀՄ-ի պաշտ պա-

նա կան նշա նա կ#  թյան ձեռ նար կ�  թյ� ն նե րի հետ և մաս նակ ց� մ էին զեն քի �  
զի նամ թեր քի ար տադ ր�  թյ� ն նե րին:

Էլեկտ րա տեխ նի կա կան արդ յ#  նա բե ր#  թյ#  նը ՀՀ-ն մե  քե նաշ ի նա կան հա-
մա լի րի ամե  նա զար գա ցած են թաճ յ� ղն էր: Մինչ ճգ նա ժա մը դրան բա ժին էր 
ընկ ն� մ ամ բողջ մե  քե նաշ ի ն�  թյան հա մա խառն ար տադ րան քի կե սը:

Բազ մա զան էր Հա յաս տա նի էլեկտ րա տեխ նի կա կան արդ յ�  նա բե ր�  թյան 
ար տադ րան քը: Հատ կա պես մե ծ ծա վալ էին կազ մ� մ տար բեր հզոր� թյան 
շար ժա կան էլեկտ րա կա յան նե րը, �  ժա յին տրանս ֆոր մա տոր նե րը, գե նե րա-
տոր նե րը, էլեկտ րաշ ար ժիչ նե րը, էլեկտ րա զոդ ման սար քե րը,  էլեկտ րա լամ պե-
րը, էլեկտրական հաշվիչները և կաբելները, որոնք ամբողջ ԽՍՀՄ տարածք� մ 
� նեին մե ծ պահանջարկ: 

Այս են թաճ յ�  ղի ձեռ նար կ�  թյ� ն նե րից հատ կա պես լայն ճա նա չ� մ �  նե ին 
Երևանի էլեկտ րա մե  քե նաշ ի նա կան, էլեկտ րա լամ պե րի, կա բե լի և էլեկտ րա տեխ-
նի կա կան գոր ծա րան նե րը: Համե մատաբար փոքր ձեռնարկ� թյ� ններ � նեին 
Գյ� մրի, Վանաձոր, Կապան, Գորիս և Գավառ քաղաքները:

 Նշված ձեռ նար կ�  թյ� ն նե րն այժմ  չեն գոր ծ� մ, կամ գործ� մ են մա սամբ, 
խիստ նվա զել են դրանց ար տադ րան քի ծա վալ նե րը, փոխ վել են նաև թո ղարկ-
վող ար տադ րա տե սակ նե րը:

 Հաս տո ցաշ ի նա կան-գոր ծի քաշ ի նա կան են թաճ յ#  ղը թո ղար կ� մ էր տար-
բեր տե սա կի մե  տա ղա հատ և քարհատ հաս տոց ներ,  ալ մաս տե հա տիչ ներ, 
կտրիչ գործիքներ և այլն:

Խոշ որ ձեռ նար կ�  թյ� ն նե րից հայտ նի էին հատ կա պես Երևանի հաս տո ցա-
շի նա կան, ֆրե զե րա յին հաս տոց նե րի, «Ալ մաստ» (ար հես տա կան ալ մաստ նե րի 
և ալ մաս տե գոր ծիք նե րի), Չա րեն ցա վա նի հաս տո ցաշ ի նա կան �  գոր ծի քաշ ի նա-
կան և Վա նա ձո րի ճշգ րիտ հաս տոց նե րի գոր ծա րան նե րը, որոնք այժմ գոր ծ� մ 
են մաս նա կի ո րեն:

Կարևոր �  հե ռան կա րա յին են թաճ յ� ղ է սար քաշ ի ն#  թյ#  նը, ավ տո մա-

տաց ման մի  ջոց նե րի #  կա ռա վար ման հա մա կար գե րի ար տադ ր#  թյ#  նը: 

Այս են թաճ յ�  ղի ձեռնարկ� թյ� ններ� մ թողարկվ� մ էին ժամաց� յցներ (3-
րդ տեղը նախկին ԽՍՀՄ-� մ), պոմպեր, չափման մի ջոցներ, կառավարման 
ավտոմատացված համակարգեր և այլն (Երևան,Գյ� մրի, Վանաձոր): Այս 
ենթաճյ� ղի ձեռնարկ� թյ� նների մե ծ մասը ն� յնպես չեն գործ� մ:             

ՀՀ մե  քե նաշ ի նա կան հա մա լի րի ամե  նա ե րի տա սարդ են թաճ յ�  ղը ռա-

դի ո է լեկտ րո նա յին արդ յ#  նա բե ր#  թյ# նն է: Այն թո ղար կ� մ է գլ խա վո րա-
պես էլեկտ րո նա յին հաշ վիչ մե  քե նա ներ, ռա դի ո սար քեր, կա պի մի  ջոց ներ, 
կիսահաղորդիչներ: Այս բնա գա վա ռի խոշ ո րա գ� յն ձեռ նար կ�  թյ� ն ներն են 
«Հրազ դան- մե  քե նա», Երևանի «Տրան զիս տոր», «Մարս» գոր ծա րան ներն �  մի -
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ա վո ր� մն  ե րը: 
ՀՀ մե  քե նաշ ի ն#  թյան տե ղա բաշ խ# մն  �  նի իր յ�  րա հատ կ�  թյ� ն նե րը: Այն 

են թա ճյ�  ղե րը, որոնք բնո րոշ են մե ր հան րա պե տ�  թյա նը (հիշ ե՛ք դրանք), սո վո-
րա բար տե ղա բաշխ վ� մ են ոչ թե հ� մ քի կամ էներ գի ա յի աղբ յ� ր նե րի մոտ, այլ 
այն վայ րե ր� մ, որ տեղ շատ են աշ խա տան քա յին ռե ս� րս նե րը: Իսկ դ� ք գի տեք, 
որ մե ր քա ղաք նե ր� մ �  խոշ որ գյ�  ղե ր� մ մի շտ էլ աշ խա տան քա յին ազատ ռե-
ս� րս ներ են եղել:

 Նշենք ՀՀ մե  քե նաշ ի ն�  թյան տե ղա բաշխ ման մի  քա նի առանձ նա հատ կ� -
թյ� ն ներ: 

Առա ջին` ճյ� ղն �  նի ցր ված տե ղա բաշ խ# մ: Ի տար բե ր�  թյ� ն էներ գե տիկ, 
մե  տա լ� ր գի ա կան �  քի մի  ա կան արդ յ�  նա բե ր�  թյան ճյ�  ղե րի, որոնք տե ղա-
բաշխ ված են մի  քա նի հզոր կենտ րոն նե ր� մ` մե  քե նաշ ի ն�  թյ�  նը ցր ված է հան-
րա պե տ�  թյան տար բեր քա ղաք նե ր� մ և ն� յ նիսկ մի  շարք խոշ որ գյ�  ղե ր� մ:

Երկ րորդ` մե  քե նաշ ի ն�  թյան ցր ված տե ղա բաշխ ման ընդ հա ն� ր պատ կե ր� մ 
առանձ նա ն# մ  է Երևանը, որն �  նի գրե թե բո լոր այն ճյ�  ղերն �  են թաճ յ�  ղե-
րը, որոնք առ կա են ընդ հան րա պես ամ բողջ հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ: Մյ� ս խոշ-
որ, բազ մաճ յ� ղ կենտ րոն նե րն են` Գյ# մ րին, Վա նա ձո րը, Հրազ դա նը, Աբով յա-

նը, Չա րեն ցա վա նը: 

Ներ կա յ# մս շ#  կա յա կան տն տե ս#  թյան զար գաց ման, մե  քե նաշ ի նա կան 

ձեռ նար կ#  թյ# ն նե րի սե փա կա նաշ նորհ ման և ապա պե տա կա նաց ման պայ-

ման նե ր# մ դրանց մի  մա սը չի գոր ծ# մ, իսկ մի  մասն էլ աշ խա տ# մ է փոքր 

հզո ր#  թյամբ: Դրա գլ խա վոր պատ ճա ռը սպառ ման շ#  կա յի բա ցա կա յ# -

թյ# նն է և այլ երկր նե ր# մ գտն վող ձեռ նար կ#  թյ# ն նե րի հետ ար տադ րա կան 

կա պե րի խզ#  մը: Ճյ#  ղի բա ժի նը ՀՀ-ն տն տե ս#  թյան մե ջ և ար տա հան ման 

ծա վալ նե ր# մ էա պես նվա զել է:

Այս ճյ#  ղի հե տա գա զար գա ց#  մը պա հան ջ# մ է կա ռ# ց ված քա յին լ# րջ 

վե րա փո խ# մն  եր: Շ#  կա յի պա հանջ նե րից ել նե լով` հան վ# մ են մի  շարք հին 

ար տադ րա տե սակ ներ, ներդր վ# մ են նո րե րը:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Հայաստանի  տնտես� թյան մե ջ ի՞նչ տեղ է գրավել մե քենաշին� թյ� նը:
2. Բն� թագրե՛ք և գնահատե՛ք  մե ր երկր� մ մե քենաշին� թյան զարգացման 

պայմանները:
3. Թվարկե՛ք ՀՀ մե քենաշին� թյան գլխավոր ճյ� ղերը և արտադր� թյ� նները:
4. Վերլ� ծե՛ք ՀՀ մե քենաշին� թյան տեղաբաշխման 

առանձնահատկ� թյ� նները, համե մա տե՛ք մե տալ� րգիայի տեղաբաշխման 
առանձնահատկ� թյ� նների հետ:

5. Բն� թագրե՛ք ճյ� ղի վիճակը և արդի հիմն ախնդիրները շ� կայական 
տնտես� թյան զարգացման պայմաններ� մ:
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ԴԱՍ 36. ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱՐԴՅ� ՆԱԲԵՐ�  � ՆԸ

Ար դի ին դ� ստ րի ալ հա սա րա կ�  թյան զար գաց ման գոր ծ� մ շատ մե ծ է տն-
տե ս�  թյան քի մի  աց ման, հետևապես և քի մի  ա կան արդ յ�  նա բե ր�  թյան դե րը: 

Ցանկացած երկ րի քի մի  ա կան արդ յ�  նա բե ր�  թյան վի ճա կը և ար տադ ր� -
թյան �  կեն ցա ղի քի մի  աց ման աս տի ճա նը դիտ վ� մ է որ պես տն տե սա կան զար-
գաց ման մա կար դա կի ց�  ցա նիշ: 

Խորհր դա յին տա րի նե րին մե ր հան րա պե տ�  թյան քի մի  ա կան արդ յ�  նա բե-
ր�  թյ�  նը բարդ հա մա լիր էր: Այն ընդգրկ� մ էր եր կ�  տասն յակ ձեռ նար կ�  թյ� ն-
ներ, որոնք թո ղար կ� մ էին մի  քա նի տասն յակ ան� ն ար տադ րանք` սին թե տիկ 
կա �  չ�  կից �  խե ժե րից, քի մի  ա կան պա րար տան յ�  թե րից, ծծմ բաթթ վից, ավ տո-
դո ղե րից �  քի մի  ա կան ման րա թե լե րից մի նչև ար հես տա կան ներ կերն �  լա քե րը, 
փոք րա ծա վալ քի մի  ա կան ռե ակ տիվն  ե րը և կեն ցա ղա յին իրե րը:

Խորհր դա յին տա րի նե րին քի մի  ա կան արդ յ�  նա բե ր�  թյան բազ մա կող մա նի 
�  արագ զար գաց ման հա մար նա խադր յալ ներ են եղել.

 բարձ րո րակ կրա քա րի (տրա վեր տի ն) խոշ որ պաշ ար նե րի առ կա յ� -
թյ�  նը (Արա րա տի և այլ հան քա վայ րեր),

 էլեկտ րա կա յան նե րի Սևան–Հ րազ դան կաս կա դի կա ռ�  ց�  մը և 
սկզբնա կան շր ջա ն� մ էժան էլեկտ րա է ներ գի ա յի առկայ� թյ� նը,

 պղն ձա ձ�  լ�  թյան ընթացք� մ ան ջատ վող ծծմ բա յին գա զերն �  առա-
ջա ցող թա փոն նե րը,

 քի մի  ա կան ար տադ րան քի մե ծ պա հան ջար կը նախ կին ԽՍՀՄ -ի տա-
րած ք� մ,

 բնա կան գա զի ներ մ�  ծ�  մը, որը մե  ծա պես նպաս տեց քի մի  ա կան 
արդ յ�  նա բե ր�  թյան հ� մ քա յին բա զա յի ընդ լայն մա նը,

 բարձ րո րակ քի մի  կոս կադ րե րի առ կա յ�  թյ�  նը:
Այդ ժա մա նա կաշր ջա ն� մ հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ ձևավոր վել են քիմի ական 

արդյ� նաբեր� թյան հետևյալ ար տադ րա կան հա մա լիր նե րը (են թաճ յ�  ղե րը).
1. Բնա կան գա զի հիմ քի վրա սին թե տիկ կա #  չ#  կի և այլ քի մի  ա կան մի  ա-

ց#  թյ# ն նե րի ար տադ րա կան հա մալիր: 

Այս հա մա լի րը ծա գել է տե ղա կան հան քա յին հ� մ քի` կրա քա րի վե րամ շա կ� -
մի ց: Դրա նից ստա ն� մ էին կալ ցի �  մի  կար բիդ, ապա` ացե տի լեն և քլո րոպ րե-
նա յին կա �  չ� կ: Դա էներ գա տար էր և բնա պահ պա նա կան առ�  մով վն ա սա-
կար: Ուս տի կազ մա կերպ վեց սին թե տիկ կա �  չ�  կի ստա ց�  մը բնա կան գա զից: 
Այս հա մա լի րի գլ խա վոր ձեռ նար կ�  թյ�  նը Երևանի Նա ի րիտ գոր ծա րանն էր, 
որն ար տադ ր� մ էր սին թե տիկ կա #  չ#  կի հա տ# կ տե սակ` քլո րոպ րե նա յին 

կա #  չ# կ: Դրա ստաց ման հա մար ան հրա ժեշտ էր նաև մե ծ քա նա կ�  թյամբ կե-
րակ րա աղ և աղի լ�  ծ� յթ, որոնք ստաց վ� մ էին Երևան� մ գտն վող Ավա նի աղի 
հան քից:

Կա �  չ�  կի ար տադ ր�  թյան հիմ քի վրա լայն զար գա ց� մ ստա ցավ ավ տո դո-
ղե րի և ռե տի նա տեխ նի կա կան իրե րի ար տադ ր�  թյ�  նը: Վեր ջին եր կ�  տաս նամ-
յակ նե ր� մ դրանց ար տադ ր�  թյ�  նը պար բե րա բար ընդ հատ վ� մ է: Անհրաժեշտ 
է սար քա վո ր� մն  ե րի նո րա ց� մ և ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գի ա նե րի ներդ ր� մ, 
որոնց հա մար պա հանջ վ� մ են մե ծ կա պի տալ մի  ջոց ներ: Միջազգային շ� կայ� մ 
մե ծ պահանջարկ � նեցող հայկական սինթետիկ կա� չ� կի  արտադր� թյ� նը 
հեռանկարային ճյ� ղ է: Վերջերս սինթետիկ կա� չ� կի արտադր� թյան 
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տեխնոլոգիան հատ� կ պայմաններով 
ներդրվել է Չինաստան� մ:

2. Ազո տա յին պա րար տան յ#  թե րի 

և  ազո տա կան այլ մի  ա ց#  թյ# ն նե րի 

հա մա լիր: Այս հա մա լի րը հիմն  ված է 
կրա քա րից (ավե լի � շ` բնա կան գա-
զից) ար տադր վող կալ ցի �  մի  կար բի դի 
և օդից ան ջատ վող ազո տի օգ տա գործ-
ման վրա: Խորհրդային տարնմե րին 
ար տադր վ� մ էր մե ծ քա նա կ�  թյամբ 
ամի  ակ, ազո տա թթ� , մե  լա մի ն, որոնք 
լայն կի րա ռ�  թյ� ն �  նեն ար տադ ր� -

թյան ամե  նա տար բեր բնա գա վառ նե-
ր� մ, հատ կա պես գյ�  ղատն տե ս� -
թյան մե ջ: Այս հա մա լի րի կենտ րո նը 

Վա նա ձոր քա ղաքն է:
3. Գ#  նա վոր մե  տա լ# ր գի ա յի ար տադ րա կան թա փոն նե րի օգ տա գործ ման 

(#  տի լաց ման) հա մա լիր: Ալա վեր դ�  կոմ բի նա տի պղն ձա ձ�  լ�  թյան թա փոն նե-
րի հի ման վրա կազ մա կերպ վել էր պղն ձար ջաս պի ար տադ ր�  թյ�  նը, որը կի րա-
ռ�  թյ� ն �  նի գյ�  ղատն տե ս�  թյան մե ջ:

Հա յաս տա նը մի նչև վեր ջերս ծծմ բաթթ վի ար տադ ր�  թյան աչ քի ընկ նող 
կենտ րոն էր` շնոր հիվ Ալա վեր դ�  պղն ձա քի մի  ա կան կոմ բի նա տի, որ տեղ պղն ձի 
ձ�  լ�  մի ց ան ջատ վող գա զե րից ծծ� մ բն ան ջա տե լ�  և օգ տա գոր ծե լ�  մի  ջո ցով 
ստա ն� մ էին մե ծ քա նա կ�  թյամբ ծծմ բաթ թ� :

 Պղն ձա ձ�  լ�  թյան ար տադ ր�  թյան ընդ լայն ման հետ կապված մասամբ վե-
րա կանգն վել է դրանց ար տադ ր�  թյ�  նը:

4. Առան ձին հա մա լիր է կազ մ# մ քի մի  ա կան կեն ցա ղա յին իրե րի ար տադ-

ր#  թյ#  նը: Այն հեն վ� մ է քի մի  ա կան մյ� ս հա մա լիր նե ր� մ թո ղարկ վող նյ�  թե րի 
վրա և ար տադ ր� մ է բնակ չ�  թյան կեն ցա ղ� մ և տն տե ս�  թյան տար բեր ճյ�  ղե-
ր� մ լայն կի րա ռ� մ �  նե ցող լվա ցող հե ղ� կ ներ, լա քեր �  ներ կեր, թ�  նա քի մի -
կատ ներ, պո լի մե  րա յին պլաս տի կատ ներ �  թա ղանթ ներ, պլաստ մաս սա յե իրեր: 
Դրա գլ խա վոր կենտ րո նը Երևան քա ղաքն է:

5. Քի մի  ա կան արդ յ#  նա բե ր#  թյան առա ջա դի մա կան #  հե ռան կա րա յին 

են թա ճյ# ղ է փոքր քի մի  ան: Ի տարբեր� թյ� ն քիմի ական արդյ� նաբեր� թյան 
այլ ենթարյ� ղերի և արտադր� թյ� նների, որոնք սովորաբար էներգատար և 
հ� մքատար են, այս ենթաճյ� ղի ար տադ րան քը փոք րա ծա վալ, գի տա տար �  
աշ խա տա տար է և պա հան ջ� մ է ն� րբ �  ճշգ րիտ տեխ նո լո գի ա: ՀՀ-� մ բոլոր 
նախադրյալները կան, որպեսզի փոքր քիմի ան դառնա առաջատար ենթաճյ� ղ 
և զարգացման գերակա � ղղ� թյ� ն: Ար տադ րան քի գլ խա վոր տե սակ ներն են 
քի մի  ա կան ռե ակ տիվն  ե րը, վի տա մի ն նե րը, կեն սա քի մի  ա կան մի  ա ց�  թյ� ն նե-
րը: Վերջերս ստեղծված դեղերի արտադր� թյան ձեռնարկ� թյ� նների շնորհիվ 
արագորեն զարգան� մ է նաև դեղագործական քիմի ան;  Այս ենթաճյ� ղի 
գլխավոր կենտրոնը ն� յնպես Երևան քաղաքն է:                

Բա ցի նշ ված հա մա լիր նե րից (են թաճ յ�  ղե րից), Հա յաս տա ն� մ զար գա ցած 
էին նաև պո լի մե  րա յին նյ�  թե րի �  պլաստ մաս սա նե րի (Երևան, Վաղարշապատ), 
ավ տո դո ղե րի և ռե տի նա տեխ նի կա կան իրե րի (Երևան,Եղվարդ), սին թե տիկ կո-

«Նաիրիտ գործարանի արտադրամաս
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ր� ն դի �  սին թե տիկ թե լե րի (Վա-
նա ձոր) ար տադ ր�  թյ� ն նե րը: Այժմ 
թվար կած են թաճ յ�  ղե րի և ար-
տադ ր�  թյ� ն նե րի մե ծ մա սը զար-
գաց ման լայն հնա րա վո ր�  թյ� ն ներ 
չ�  նի. անհ րա ժեշտ կարևորա գ� յն 
հ� մ քա յին ռե ս� րս նե րը կամ բա-
ցա կա յ� մ են (նավթ, գազ և այլն), 
կամ էլ սահ մա նա փակ են (հան քա-
յին հ� մք): Բա ցի դրա նից, սահ մա-
նա փակ են դրանց զար գաց ման 
հա մար անհ րա ժեշտ քաղց րա համ 
ջրի �  ան տա ռա յին ռե ս� րս նե րի 
պաշ ար ներն �  հնա րա վո ր�  թյ� ն նե-
րը:

 Ին չո՞ւ ենք բարձր  գի տա տա ր�  թյ� նն �  աշ խա տա տա ր� -
թյ�  նը և ցածր  ջրա տա ր�  թյ�  նը, նյ�  թա տա ր�  թյ� նն �  

էներ գա տա ր�  թյ�  նը մե ր տն տե ս�  թյան զար գաց ման հա մար 
նպաս տա վոր պայ ման ներ հա մա ր� մ:

Քի մի  ա կան արդ յ�  նա բե ր�  թյ�  նը ն� յն պես, ինչ պես և մե  տա լ� ր գի ան, չ� նի 
ցր ված տե ղա բաշխ� մ: Ընդ հա կա ռա կը`  բնո րոշ է  տա րած քա յին բարձր հա-

մա կենտ րո նա ց#  մը, այ սինքն` ծա վա լ� ն ար տադ ր�  թյան տե ղա բաշ խ�  մը փոք-
րա թիվ  կենտ րոն նե ր� մ: ՀՀ քի մի  ա կան արդ յ�  նա բե ր�  թյ�  նը գրե թե ամ բող-
ջ�  թյամբ տե ղա բաշխ ված է երեք կենտ րո ն� մ` Երևան# մ, Վա նա ձո ր# մ և Ալա-

վեր դի # մ: Մի քա նի մանր ձեռ նար կ�  թյ� ն ներ կան այլ քա ղաք նե ր� մ: 
ՀՀ քի մի  ա կան արդ յ�  նա բե ր�  թյան հա մար կարևորա գ� յն հիմն  ախն դիր է 

բնա պահ պա նա կան # ղղ վա ծ#  թյան ապա հո վ#  մը: Մեր փոքր տա րած քի հա-
մար կեն սա կան նշա նա կ�  թյ� ն �  նի այն, որ քի մի  ա կան գոր ծա րան ներն �  ար-
տադ ր�  թյ� ն նե րը լի նեն էկո լո գի ա պես անվն  աս, չաղ տո տեն շր ջա պա տի օդը, 

ջ#  րը, հո ղը, չվն  ա սեն բ#  սա կա ն#  թյ# նն #  կեն դա նա կան աշ խար հը: 

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ի՞նչ նախադրյալներ են եղել Հայաստան� մ քիմի ական 
արդյ� նաբեր� թյան բազմակողմանի և արագ զարգացման համար:

2. Թվարկե՛ք և բն� թագրե՛ք ՀՀ-� մ ձևավորված քիմի ական 
արդյ� նաբեր� թյան գլխավոր արտադրական համալիրները:

3. Թվարկե՛ք և քարտեզի վրա ցո՛ւյց տվեք քիմի ական արդյ� նաբեր� թյան 
կենտրոնները: Ինչո՞վ են դրանք հայտնի:

4. Նշե՛ք ՀՀ քիմի ական արդյ� նաբեր� թյան զարգաց� մը սահմանափակող 
գործոնները:

5. Ի՞նչ է նշանակ� մ արտադր� թյան բնապահպանական � ղղված� թյ� ն: 
Ինչպե՞ս է այն ապահովվ� մ ՀՀ քիմի ական արդյ� նաբեր� թյան 
բնագավառ� մ:

Վանաձորի քիմի ական կոմբինատը
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ԴԱՍ 37. ԹԵ ԹԵՎ ԱՐԴ Յ�  ՆԱ ԲԵ Ր�   �  ՆԸ

Թեթև արդ յ�  նա բե ր�  թյ� նն իր մե  ծա թիվ ճյ�  ղե րով �  են թաճ յ�  ղե րով կոչ-

ված է բնակչ# թյանն ապա հո վե լ#  հա գ� ս տով, կոշ կե ղե նով, տրի կո տա ժով, 
ամե  նօր յա օգ տա գործ ման այլ առար կա նե րով �  կեն ցա ղա յին իրե րով:

Մինչխորհրդային Հայաստան� մ թեթև արդյ� նաբեր� թյ� նն � ներ 
տնայնագործական  բն� յթ: Բազմաթիվ արհեստավորներ զբաղվ� մ էին 
ջ� լհակ� թյամբ, մե տաքսագործ� թյամբ, գորգագործ� թյամբ, կաշվի մշակմամբ 
և կոշկակար� թյամբ: Թեթև արդյ� նաբեր� թյան արտադրատեսակների 
մե ծ մասը քիչ էներգատար և նյ� թատար են, սակայն շատ աշխատատար:  
Քանի որ  մե ր երկիրը ապահովված է աշխատանքային ռես� րսներով, 
հատկապես կանանց աշխատ� ժով, � ստի  կային բա րեն պաստ պայ ման ներ  
խորհրդային տարիներին արդ յ�  նա բե ր�  թյան այս ճյ�  ղի արագ զար գաց ման 
հա մար: Այդ տարիներին ճյ� ղի զարգացմանը որոշ չափով նպաստեցին նաև 
բամբակեն�  մշակ� թյ� նը, ոչխարաբ� ծ� թյան (մատակարար� մ էր բ� րդ) և 
տավարաբ� ծ� թյան (մատակարար� մ էր կաշի) զարգաց� մը: Սակայն դրանք 
մասամբ էին բավարար� մ ճյ� ղի պահանջները բնական հ� մքով:

Դրան հա կա ռակ, մե ր քի մի  ա կան արդ յ�  նա բե ր�  թյ�  նը թո ղար կ� մ է հ� մ քի 
փո խա րի նիչ ներ` ար հես տա կան ման րա թե լե րի �  կաշ ի նե րի որոշ տե սակ ներ:

Այս պի սով` Հա յաս տա նի թեթև արդ յ#  նա բե ր#  թյան հ# մ քա յին բա զան 

թ# յլ է ապահովված, և դրա զգա լի մա սը (կաշի, բ# րդ, բամբակ, մե տաքս) 

ներ մ# ծ վ# մ է դր սից:

Այդ ամե  նով հան դերձ, թեթև արդ յ�  նա բե ր�  թյ�  նը խորհր դա յին տա րի նե-
րին Հա յաս տա նի արդ յ�  նա բե րա կան հա մա լի րի երկ րորդ ճյ� ղն էր: Իր գլ խա-
վոր տն տե սա կան ց�  ցա նիշ նե րով (արտադր� թյան ծավալով և աշխատողների 
թվով) այն զի ջ� մ էր մի  այն մե  քե նաշ ի ն�  թյա նը:

Բա վա կա նին բազմազան է Հա յաս տա նի թեթև արդ յ#  նա բե ր#  թյան ճյ#  ղա-

յին կա ռ# ց ված քը: Դրա բազ մա թիվ են թաճ յ�  ղեր �  ար տադ ր�  թյ� ն ներ մի  ա վո-
ր� մ են հար յ�  րից ավելի ձեռ նար կ�  թյ� ն ներ, որոնք տե ղա բաշխ ված են Հա յաս-
տա նի գրե թե բո լոր քա ղաք նե ր� մ և մի  շարք խոշ որ գյ�  ղե ր� մ: Տեղաբաշխման 
հիմն ական նախադրյալը կանանց աշխատ� ժի առկայ� թյ� նն է:

Խորհր դա յին տա րի նե րին ճյ�  ղի հա մար հատ կան շա կան էր այն, որ ար տադ-

րա կան կա րո ղ#  թյ# ն ներն ավե լին էին, քան հան րա պե տ#  թյան ներ քին պա-

հանջ նե րն էին: Օրի նակ` ար տադր ված գործ վածք նե րի, տրի կո տա ժե ղե նի, գ� լ-
պե ղե նի և կոշ կե ղե նի 3/4-ը, պատ րաս տի հա գ� ս տե ղե նի �  գոր գե ղե նի կե սից 
ավե լին սպառ վ� մ էր Հա յաս տա նի սահ ման նե րից դ� րս: 

ԽՍՀՄ փլ� զ� մը, հ� մքի ներկրման և արտադրանքի սպառման 
ավանդական շրջանների �  երկրների հետ կապերի խզ� մը, էներգետիկ 
ճգնաժամը, տրանսպորտային շրջափակ� մը գրեթե կազմալ� ծեց մե ր երկրի 
արդյ� նաբեր� թյան առաջատար ճյ� ղերից մե կը: Ընդ որ� մ, Գյ� մրի� մ և 
Սպիտակ� մ գտնվող ճյ� ղի առաջատար ձեռնարկ� թյ� ններից մի  քանիսը 
1988 թ. ավերիչ երկրաշարժի պատճառով վերածվեցին փլատակների:

 Թեթև արդ յ�  նա բե ր�  թյան ճյ�  ղա յին կա ռ� ց ված ք� մ գլ խա վո րը տեքս տիլ 
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արդ յ#  նա բե ր#  թյ# նն էր: Այն թո ղար կ� մ էր բամ բա կե (Գյ� մրի, Մարալիկ), 
ինչպես նաև բր դե �  մե  տաք սե գործ ված քե ղեն (Երևան):

Տեքս տիլ արդ յ#  նա բե ր#  թյ# նն իր հ� մ քի մե ծ մա սը ստա ն� մ էր դր սից: 
Դրա հիմ քի վրա տե ղ� մ ստեղծ վել են ման ված քա յին, գործ ված քա յին #  ներկ-

ման ար տադ ր#  թյ# ն ներ:
Բամ բա կի տեքս տիլ խոշ ո րա գ� յն ձեռ նար կ�  թյ� ն նե րը գտն վ� մ էին Գյ� մ-

րի քա ղա ք� մ: Այժմ դրանք աշ խա տ� մ են մաս նա կի ո րեն: Մեծ ծա վա լի աշ խա-
տանք ներ են տար վ� մ երկ րաշ ար ժից ավեր ված ար տադ ր�  թյ� ն նե րը վե րա-
կանգ նե լ�  հա մար: Խոշ որ ձեռ նար կ�  թյ� ն է Մա րա լի կի բամ բա կա ման ված քա-

յին ֆաբ րի կան, որը ն� յն պես լրիվ կա րո ղ�  թյամբ չի աշ խա տ� մ: 
Մեծ տեղ էր գրա վ� մ գոր գա գոր ծ#  թյ#  նը, որը, Հա յաս տա նի հա մար ավան-

դա կան ճյ� ղ է: Հայ կա կան գոր գե րը հռ չակ ված են եղել դեռևս հին և հատ կա-
պես մի  ջին դա րե ր� մ:

 Կար մի ր Բլ�  րի հնա գի տա կան պե ղ� մն  ե րի ժա մա նակ այլ գործ վածք նե-
րի հետ մի  ա սին գտն վել են նաև երեք հա զա րամ յա գոր գե րի պա տա ռիկ ներ: 
Հայ կա կան բարձ րար ժեք գոր գե րի մա սին դեռևս 8-րդ դա ր� մ տե ղե կ� -
թյ� ն ներ են հա ղոր դ� մ արա բա կան գրա վոր աղբ յ� ր նե րը: 

 Վե նե տիկ ցի հայտ նի ճա նա պար հորդ Մար կո Պո լոն (13-րդ դար), անց-
նե լով հայ կա կան Կի լի կի ա յով, հիշ ա տա կ� մ է, որ հա յե րը և հ� յ նե րը «գոր-
ծ� մ են աշ խար հի ամե  նա լավ գոր գե րը»: Հայ կա կան գոր գե րը մե ծ համ բավ 
են �  նե ցել Եվ րո պա յի �  ար տա սահ ման յան այլ երկր նե րի իշ խա նա վոր նե րի 
�  մե  ծա հա ր� ստ նե րի մոտ: Հե տաքր քիր է, որ 15-16-րդ դա րե րի եվ րո պա-
կան շատ գե ղան կա րիչ ներ իրենց կտավն  ե ր� մ պատ կե րել են հայ կա կան 
գոր գեր: Այն ժա մա նակ նե րից էլ հա յե րեն կար պետ բա ռը, որն օգ տա գործ-
վ� մ էր գոր գի տե սակ նե րից մե  կի հա մար, մտել է եվ րո պա կան լե զ�  նե րի 
բա ռա պաշ ար նե րի մե ջ գորգ նշա նա կ�  թյամբ: 

Առա վել բարձ րար ժեք են ձե ռա գործ գոր գե րը: Ձե ռա գործ գոր գե րի ար տադ-
ր�  թյան մանր և մի  ջին մե  ծ�  թյան ձեռ նար կ�  թյ� ն ներ կան մի  շարք քա ղաք նե-
ր� մ �  գյ� ղեր� մ:

Են թաճ յ�  ղի խոշ ո րա-
գ� յն ձեռ նար կ�  թյ�  նը 
Իջևանի գոր գա գոր ծա կան 

կոմ բի նատն է, որը թո-
ղար կ� մ է մե  քե նա յա կան 

ար տադ ր#  թյան գոր գեր: 
Մե քե նա յա կան ար տադ ր� -
թյ� նն ավե լի ար տադ րո ղա-
կան է, բայց այդ գոր գերն 
իրենց ամ ր�  թյամբ �  ե ղար-
վես տա կան ար ժե քով զի ջ� մ 
են ձե ռա գործ գոր գե րին:

Ցր ված տե ղա բաշ խ� մ � -
նի տրի կո տա ժի են թաճ յ# -

ղը: Այն ար տադ ր� մ է ներք- Ձե ռա գործ գոր գե րի ար տադ րամաս
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նազ գեստ �  վեր նազ գեստ, գ� լ-
պե ղեն, ձեռ նոց ներ և գլ խարկ ներ:

Տրի կո տա ժի ար տադ ր�  թյ� -
նը բ� ռն վե րելք ապ րեց Երկրորդ 
համաշխարհային պատերազմի ց 
հետո: Ժա մա նա կա կից խոշոր 
ֆաբ րի կա ներ կա ռ� ց վե ցին 
Երևան# մ, Վա նա ձո ր# մ, Գո-

րի ս# մ, Գա վա ռ# մ, Ար թի-

կ# մ, Ար տաշ ա տ# մ և Կա պա-

ն# մ: Գյ� մրի� մ կառ� ցվեց 
գ� լպեղենի խոշոր գործարան:  
Մեր հան րա պե տ�  թյ�  նը դար-
ձավ նախ կին Խորհր դա յին Մի � -
թյան տրի կո տա ժե ղեն ար տա հա-

նող կարևոր շր ջան նե րից մե  կը: Ձեռնարկ� թյ� նների մե ծ մասը ներկայ� մս չեն 
աշխատ� մ  կամ աշխատ� մ են փոքր հզոր� թյամբ:

Կարի արդյ# նաբեր# թյ# նը  թեթև արդյ� նաբեր� թյան ենթաճյ� ղերից 
ամե նացրված տեղաբաշխ� մ � նեցողն է: Այն տասնյակ ոչ մե ծ 
ձեռնարկ� թյ� ններով ներկայացված է երկրի բազմաթիվ քաղաքներ� մ 
և որոշ գյ� ղեր� մ: Վերջին տարիներին համե մատաբար էժան և որակյալ  
աշխատ� ժի (հիմն ական� մ կանանց) օգտագործման նպատակով, 
օտարերկրյա կապիտալի ներդրմամբ, առկա հզոր� թյ� նների հիման 
վրա ստեղծվել են  համատեղ ձեռնարկ� թյ� ններ: Ենթաճյ� ղի մասնակի 
վերականգնման շնորհիվ  հնարավոր կդառնա աստիճանաբար հայկական   
շ� կայից  դ� րս մղել Չինաստանից և ասիական այլ երկրներից ներկրած 
ցածրորակ �  էժանագին հագ� ստեղենը և այլ ապրանքատեսակները:                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                    

Մեր երկր� մ հա ր� ստ ավան դ� յթ ներ �  նի կաշ վի- կոշ ի կի ար տադ ր�  թյ�  նը: 
Ճյ�  ղի հիմն  ա կան ար տադ րա տե սակ ներն են բնա կան կաշ ին, որն ստաց վ� մ 
է կեն դա նի նե րի մոր թ� ց, և բնա կան �  ար հես տա կան կաշ վից պատ րաստ վող 
կոշ կե ղե նը:

 Հայտ նի է, որ կոշ կա գոր ծ�  թյ�  նը Հին Հա յաս տա նի զար գա ցած ար-
հեստ նե րից էր: Հե տա գա յ� մ այն տրոհ վ� մ է ինք ն�  ր� յն ար հեստ նե րի` 
կաշ վի մշակ ման, կոշ կա կա ր�  թյան, մա գա ղա թի պատ րաստ ման:

 20-րդ դա րի սկզ բին Հա յաս տա նի տար բեր բնա կա վայ րե ր� մ կաշ վի վե-
րա մշակ ման ար հես տա նոց նե րի թի վը հաս ն� մ էր 4 տասն յա կի, իսկ կոշ կա-
կա րա նոց նե րի թի վը` հարյ� րների:

 Խորհր դա յին տա րի նե րին կա ռ� ց վե ցին կոշ ի կի նոր ֆաբ րի կա ներ, և 
կոշ ի կի ար տադ ր�  թյ�  նը դար ձավ հան րա պե տ�  թյան թեթև արդ յ�  նա բե-
ր�  թյան առա ջա տար ճյ�  ղե րից մե  կը: Հայտ նի էին հատ կա պես Մա սիս 
և Նա ի րի ֆիր մա նե րը, որոնց ար տադ րան քը մե ծ պա հան ջարկ �  ներ 
Խորհր դա յին Մի �  թյան ամ բողջ տա րած ք� մ:

Տրիկոտաժի արտադրամաս
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 Այժմ ջան քեր են թափ վ� մ կոշ ի կի ար տադ ր�  թյ�  նը և թեթև արդ յ�  նա-
բե ր�  թյան մյ� ս ճյ�  ղե րը վե րա կանգ նե լ� , ար տադ րան քը մր ց�  նակ դարձ-
նե լ� , ներ քին և ար տա քին շ�  կա ներ ձեռք բե րե լ�  հա մար:

 

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Բն� թագրե՛ք և գնահատե՛ք  Հայաստանի թեթև արդյ� նաբեր� թյան 
զարգաց� մը և նախադրյալները:

2. Գնահատե՛ք թեթև արդյ� նաբեր� թյան տեղը մե ր երկրի էկոնոմի կայ� մ 
անցյալ� մ և ներկայ� մս:

3. Նկարագրե՛ք թեթև արդյ� նաբեր� թյան ճյ� ղային կառ� ցվածքը:
4. Ինչպիսի՞ն է ՀՀ տեքստիլ արդյ� նաբեր� թյ� նը: Ի՞նչ գիտեք հայկական 

գորգագործ� թյան մասին:
5. ՀՀ տրիկոտաժի արդյ� նաբեր� թյան ինչպիսի՞ առանձնահատկ� թյ� ններ 

կարող եք նշել:
6. Տվե՛ք ՀՀ կաշվի և կոշիկի արտադր� թյան ճյ� ղի բն� թագիրը:
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ԴԱՍ 38. ԱՐԴ Յ�  ՆԱ ԲԵ Ր�   ԱՆ ՆՈ ՐԱ Գ� ՅՆ ՃՅ�  ՂԵ ՐԸ

 Վեր ջին տաս նամ յակ նե րի ըն թաց ք� մ հա մաշ խար հա յին արդ յ�  նա բե ր� -
թյան կա ռ� ց ված ք� մ արա գո րեն մե  ծա ն� մ է նո րա գ# յն ճյ#  ղե րի բա ժի նը: 
Դրանք այն ճյ�  ղերն են, որոնց զար գա ց�  մը հեն վ� մ է նախ և առաջ գի տա-

տեխ նի կա կան առա ջ ըն թա ցի և կր թ#  թյ# ն –գիտ# թյ# ն-ար տադ ր#  թյ# ն կա-

պե րի հաս տատ ման #  զար գաց ման, դրանց սեր տաճ ման վրա:
 Դրանց շնորհիվ աշ խար հի առա ջա վոր երկր նե ր� մ ստեղծ վել են տեխ նո-

պար կեր և գի տա ար տադ րա կան կենտ րոն ներ, որոնք մաս նա գի տա ն� մ են 
տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի, հա մա կարգ չա յին տեխ նի կա յի, ռա դի-

ո է լեկտ րո նի կա յի, լա զե րա յին տեխ նի կա յի և կեն սա տեխ նո լո գի ա նե րի գի տա-
կան մշակ ման,  դրանց ար դյ� նք նե րն ար տադ ր�  թյան մե ջ և կեն ցա ղ� մ ներդ-
նե լ�  գծով:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ առ կա են բո լոր նա խադր յալ նե րը նշ ված 
ոչ նյ#  թա տար և ոչ էներ գա տար, բայց գի տա տար և որակ յալ աշ խա տանք 

պա հան ջող ճյ#  ղե րի զար գաց ման հա մար: Երևան� մ, Գյ� մ րի � մ, Վա նա ձո-
ր� մ և մի  շարք այլ քա ղաք նե ր� մ բ�  հե րի, գի տա կան կենտ րոն նե րի և որակ յալ 
կադ րե րի առ կա յ�  թյ�  նը բա րեն պաստ պայ ման ներ է ստեղ ծ� մ նշ ված ճյ�  ղե րի 
զար գաց ման հա մար: 

Խորհր դա յին Մի �  թյան օրոք Հա յաս տա նը հա մար վ� մ էր էլեկտ րո նի կա յի և 

տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի առա ջա տար կենտ րոն նե րից մե  կն` ավե-
լի քան մե կ տասն յակ խոշ որ գի տա հե տա զո տա կան ինս տի տ� տ նե րով և արդ յ� -
նա բե րա կան ձեռ նար կ�  թյ� ն նե րով, որոն ցից խոշ ո րա գ� յ նը Երևանի Մա թե մա-

տի կա կան մե  քե նա նե րի գի տա հե տա զո տա կան ինս տի տ# տն էր: 
ԽՍՀՄ -ի փլ�  զ�  մի ց հե տո նո րա գ� յն ճյ�  ղե րը ն� յն պես լ� րջ ճգ նա ժամ ապ-

րե ցին, ին չը, սա կայն, հաղ թա հար վեց 1990-ա կան թվա կան նե րի վեր ջե րին, երբ 
հետզ հե տե ի հայտ եկան մաս նա վոր նոր ձեռ նար կ�  թյ� ն ներ: 2000 թ. ՀՀ կա-
ռա վա ր�  թյ�  նը տե ղե կատ վա կան և հե ռա հա ղոր դակ ցա յին ոլոր տը հայ տա րա-
րեց Հա յաս տա նի տն տե ս#  թյան զար գաց ման ռազ մա վա րա կան # ղ ղ#  թյ# ն 

և մշա կեց դրա գե րա կա զար գաց ման ծրագ րեր: Այդ ծրագ րե րը, երկ րի տն-
տե սա կան զար գաց ման և մի  ջազ գա յին շ�  կա յի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս-
խան, պար բե րա բար վե րա նայ վ� մ �  թար մաց վ� մ են:

Արդ յ�  նա բե ր�  թյան նո րա գ� յն ճյ�  ղե րից ՀՀ -� մ առա վել արա գո րեն զար-
գա ն� մ է տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի1 բնա գա վա ռը: Այն ներ կա յաց-
ված է հար յ�  րից ավե լի ար տա սահ ման յան և հայ կա կան ըն կե ր�  թյ� ն նե րով: 
Տե ղա կան շ�  կա յ� մ մե ծ մա սամբ գոր ծ� մ են հայ կա կան ըն կե ր�  թյ� ն ներ, իսկ 
ար տա հա ն� մն  ե րի հիմն  ա կան մա սը պատ կա ն� մ է ար տա սահ ման յան ըն կե ր� -
թյ� ն նե րի մաս նաճ յ�  ղե րին: Վեր ջին նե րիս շար ք� մ գե րակշ ռ� մ են հայ -ա մե -
րիկ յան ըն կե ր�  թյ� ն նե րը: Այ սօր ար դեն արդ յ�  նա բե ր�  թյան նո րա գ� յն ճյ�  ղե-
րի ար տադ րան քը և տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ծա ռա յ�  թյ� ն նե րն ար-

1  Տեղեկատվական տեխնոլոգիան տվյալների հավաքման, մշակման և հաղորդման 
մի ջոցով օբյեկտի, գործընթացի կամ երև� յթի որակական նոր վիճակի վերաբերյալ 
տեղեկատվ� թյան ստացման մե թոդների և մի ջոցների ամբողջ� թյ� նն է:
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տա հան վ� մ են ավե լի քան 20 երկր ներ, ին չը վկա յ� մ է ոլոր տի կազ մա վոր ման 
�  զար գաց ման մա սին: Մի ա ժա մա նակ այն լի ո վին բա վա րա ր� մ է հայ կա կան 
շ�  կա յի տա կա վին փոքր պա հան ջար կը, թեև վեր ջին տա րի նե րին գրանց վ� մ է 
այդ պա հան ջար կի զգա լի աճ:

Հայաստանի տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների 
(ՏՀՏ) ընկեր� թյ� նների հիմն ական մասնագիտաց� մն երն են` ներկառ# ցված 

ծրագրային ապահովման մշակ# մը և կիսահաղորդիչների նախագծ# մը, 

ծրագրային ապահովման պատվերների և արտապատվերների 

իրականաց# մը, ֆինանսական ծրագրերի մշակ# մը, մ# լտիմե դիա 

նախագծ# մը, ինտերնետային ծրագրավոր# մը, վեբ ծրագրավոր# մը, 

տեղեկատվական համակարգերի մշակ# մն երը և այլն: Հայաստանը լ� րջ 
հաջող� թյ� նների է հասել հատկապես կիսահաղորդիչների նախագծման, 
ծրագրերի և դրանց առնչվող մտավոր սեփական� թյան օբյեկտների ստեղծման 
բնագավառ� մ: Մեր հանրապետ� թյ� ն� մ այսօր գործ� մ են, տնտեսական 
բարձր աճի ց� ցանիշներով առանձնացող շ� րջ 360 ՏՀՏ ընկեր� թյ� ններ: 
Այս ընկեր� թյ� նների 90%-ը տեղակայված են Երևան� մ: Բայց մի աժամանակ 
տարեցտարի աճ� մ է ՀՀ այլ մարզեր� մ գործող ընկեր� թյ� նների թիվը 
մարզային զարգացման ծրագրերի հիման վրա կրթական և գործարար 
ենթակառ� ցվածքների զարգացման շնորհիվ:

Ներ կա յ� մս արդ յ�  նա բե ր�  թյան նո րա գ� յն ճյ�  ղե րը մի  ա վո րող ոլոր տ� մ 
զբաղ ված նե րի թիվն  անց ն� մ է մի  քա նի հա զա րից և շա ր�  նա կ� մ է արագ աճել: 

Չնա յած երի տա սարդ մաս նա գետ նե րի թվի զգա լի աճին` կր թ�  թյան բնա գա-

«Դիջիթեք բարձր տեխնոլոգիաների միջազգային ցուցահանդեսը Երևանում, 2013թ.
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վա ռի առ կա սահ մա նա փակ 
հնա րա վո ր�  թյ� ն նե րը, որակ-
յալ մաս նա գետ նե րի պա կա սը 
խո չըն դո տ� մ են ոլոր տի ավե-
լի արագ զար գաց մա նը: Այս 
խնդ րի լ� ծ ման լա վա գ� յն � -
ղին աշ խար հ� մ տա րած ված` 
այս ոլոր տ� մ ընդգրկ ված 
ըն կե ր�  թյ� ն նե րի և հա մա-
պա տաս խան մաս նա գետ ներ 
պատ րաս տող բ�  հե րի հա մա-

տեղ կր թա կան և ճար տա րա-

գի տա կան ծրագ րե րի մշա-

կ# մն  #  իրա կա նա ց# մն  է: 
ՀՀ-� մ տե ղե կատ վա կան 

տեխ նո լո գի ա նե րի խոշ ո րա-
գ� յն ըն կե ր�  թյ�  նը Սի-

նոփ սիս Ար մե  նի ան է, որը 
Հա յաս տա նի պե տա կան ճար-
տա րա գի տա կան հա մալ սա-
րա նի, Երևանի պե տա կան 
հա մալ սա րա նի և մի  շարք այլ 

հա մալ սա րան նե րի հետ հա մա տեղ մշա կել և իրա կա նաց ն� մ է բ� հ –ար տադ-
ր�  թյ� ն կր թա կան մո դե լով հա մա գոր ծակ ց�  թյան ծրագ րեր: Տեղեկատվական 
և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտին առնչվող մասնագիտաց� մն երով սովորող 
� սանողների թիվը կազմ� մ է ՀՀ բ� հեր� մ սովորողների ավելի քան 10%-ը:

Սի նոփ սիս ըն կե ր�  թյ�  նը կի սա հա ղոր դիչ նե րի էլեկտ րո նա յին ավ տո-

մա տաց ված նա խագծ ման ոլոր տի հա մաշ խար հա յին առա ջա տարն է: Նրա 
հայ կա կան մաս նաճ յ�  ղը` Սի նոփ սիս Ար մե  նի ան, և Հա յաս տա ն� մ գոր ծող այլ 
ըն կե ր�  թյ� ն ներ մաս նա գի տա ն# մ են տեխ նո լո գի ա կան հա մա կար գե րի և 

կի սա հա ղոր դիչ նե րի նա խագծ ման, տար բեր տի պի հա մա կարգ չա յին ծրագ-

րե րի մշակ ման և ին տեգ րալ սխե մա նե րի ար տադ ր#  թյան # ղ ղ#  թյ# ն նե րով:
Առ կա են անհ րա ժեշտ են թա կա ռ� ց վածք ներն �  մարդ կա յին ռե ս� րս նե-

րը, որ պես զի առա ջի կա յ� մ ՀՀ -ը դառ նա տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա-

նե րի ոլոր տ# մ տա րա ծաշր ջա յին կենտ րոն և դե պի իրեն ձգի օտա րերկր յա, 
այդ թվ� մ` սփ յ� ռ քա հայ գոր ծա րար նե րի �  ըն կե ր�  թյ� ն նե րի: Դա կն պաս տի 
տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի տա րած մա նը և ար տադ ր�  թյան �  ծա ռա-
յ�  թյ� ն նե րի տար բեր ճյ�  ղե ր� մ �  ոլորտ նե ր� մ դրանց լայն օգ տա գործ մա նը, 
ին չի շնոր հիվ մոտ ապա գա յ� մ մե ր հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ կձևավոր վի տե ղե-

կատ վա կան հա սա րա կ#  թյ# ն:
 Ներ կա յ� մս տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տը հիմն  ա կա ն� մ 

կենտ րո նաց ված է Երևան# մ և մա սամբ Գյ# մ րի # մ #  Վա նա ձո ր# մ: Նա խա-
տես վ� մ է այդ կենտ րոն նե ր# մ ստեղ ծել նաև տեխ նո պար կեր (Գյ# մրի): Տեխ-

Գյումրու տեխնոպարկի նախագծված 
շինություններ
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նո պար կե ր� մ որոշ ա կի տա րած քի վրա պետք է սեր տա ճեն տե ղե կատ վա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի զար գա ց� մն  ապա հո վող բա ղադ րիչ նե րը` գի տ#  թյ#  նը, կր-

թ#  թյ#  նը և ար տադ ր#  թյ#  նը:
ՀՀ արդ յ�  նա բե ր�  թյան նո րա գ� յն և հե ռան կա րա յին ճյ�  ղե րից է լա զե րա յին 

տեխ նի կա յի ար տադ ր#  թյ#  նը, որի գի տա հե տա զո տա կան և ար տադ րա կան 
հզո ր�  թյ� ն նե րը կենտ րո նաց ված են Երևան# մ:

Հե ռան կա րա յին է նաև կեն սա տեխ նո լո գի ա նե րի � ղ ղ�  թյամբ գի տա կան 
մշա կ� մն  ե րի և դրանց հի ման վրա ար տադ ր�  թյ� ն նե րի կազ մա կեր պ�  մը:

Ընդհան� ր արտահան� մն եր� մ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ծառայ� թյ� նների արտահանման մասնաբաժնով ԱՊՀ երկրների շարք� մ 
Հայաստանը առաջատարներից է և այդ ց� ցանիշով գերազանց� մ է 
Ռ� սաստանին, Մոլդովային, Ուկրաինային և Բելառ� սին:

ՀՀ  հա մար զար գաց ման գե րա կա � ղ ղ�  թյ� ն հան դի սա ցող նո րա գ� յն ճյ� -
ղե րի (բարձր տեխ նո լո գի ա նե րի) զար գա ց�  մն  այն գլ խա վոր մի  ջոցն է, որը կա-
րող է նպաստել երկ րի ամ բողջ տն տե ս#  թյան հզո րաց մա նը, նոր աշ խա տա-

տե ղե րի ստեղծ մա նը, մարդ կա յին նե ր#  ժի արդ յ#  նա վետ օգ տա գործ մա նը, 

ար տա հան ման ծա վալ նե րի կտ ր# կ աճին և այդ ամե  նի շնորհիվ բնակ չ# -

թյան բա րե կե ց#  թյան բարձ րաց մա նը: 

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Բն� թագրե՛ք արդյ� նաբեր� թյան նորագ� յն ճյ� ղերը, գնահատե՛ք 
դրանց դերը և տեղը համաշխարհային տնտես� թյան մե ջ:

2. Որո՞նք են նորագ� յն ճյ� ղերի զարգացման նախադրյալները ՀՀ-� մ:
3. Ինչո՞ւ են ՀՀ-� մ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները համարվ� մ գերակա 

� ղղ� թյ� ն, որո՞նք են նրա գործ� նե� թյան հիմն ական � ղղ� թյ� նները:
4. Որո՞նք են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմն ական կենտրոնները 

       ՀՀ-� մ:
5. Արդյ� նաբեր� թյան նորագ� յն ճյ� ղերի գերակա զարգաց� մը ՀՀ-� մ 

ի՞նչ արդյ� նքներ կարող է ապահովել:
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ԴԱՍ 39.  ԱՐԴ Յ�  ՆԱ ԲԵ Ր�   ԱՆ ԱՅԼ ՃՅ�  ՂԵՐԸ

Նա խորդ դա սե րին դ� ք ծա նո թա ցաք արդ յ�  նա բե ր�  թյան հիմն  ա կան ճյ� -
ղե րին, որոնք որոշ � մ են մե ր երկ րի տե ղն աշ խա տան քի մի  ջազ գա յին բա ժան-
ման մե ջ: Ամե ն մի  եր կիր #  նի նաև օժան դակ և տե ղա կան նշա նա կ#  թյան 

արդյ# նաբեր# թյան ճյ#  ղեր, որոնք հիմն  ա կա ն# մ աշ խա տ# մ են երկ րի ներ-

քին պա հանջ նե րը բա վա րա րե լ#  հա մար և սպա սար կ# մ են հիմն  ա կան ճյ# -

ղե րին: ՀՀ -# մ այդ պի սիք են շի նան յ#  թե րի, ապա կ# - հախ ճա պա կ#  և փայ-

տամ շակ ման  արտադրական ճյ#  ղե րը:

Շի նան յ#  թե րի արդ յ#  նա բե ր#  թյ# ն: ՀՀ տն տե ս�  թյան առա ջա տար ճյ�  ղե-
րից է շի նա րա ր�  թյ�  նը, որի պա հանջ նե րը տա րա տե սակ շի նան յ�  թե րի նկատ-
մամբ տա րեց տա րի աճ� մ են: 

Հայտ նի է, որ զանգ վա ծա յին կի րա ռ�  թյ� ն �  նե ցող տե ղա կան շի նան յ�  թեր 
(շի նա րա րա կան քար, ավազ, կավ) կան գրե թե ամե  ն�  րեք: Ընդ որ� մ` դրանք 
մե  ծա ծա վալ են և ոչ տրանս պոր տա հար մար: Ուս տի և դրանց ար տադ ր�  թյան 
ծա վա լը հիմն  ա կա ն� մ կախ ված է տե ղա կան պա հանջ նե րից և սո վո րա բար ար-
տա հան ման նպա տակ չի հե տապն դ� մ:

Սա կայն ՀՀ -� մ այդ առանձ նա հատ կ�  թյ� ն նե րը որոշ չա փով խախտ ված են: 
Բնա կան շի նան յ�  թե րի առան ձին տե սակ ներ իրենց բարձր որա կի շնոր հիվ պա-
հան ջարկ �  նեն նաև ար տա քին շ�  կա յ� մ: Այդ պի սիք են, օրի նակ, պեռ լի տը, 

մար մա րի և տ#  ֆի առան ձին տե սակ նե րը:

Հայաստան� մ շի նան յ�  թեր արդ յ�  նա հան վել են վաղն ջա կան ժա մա նակ նե-
րից: Բայց որ պես արդ յ�  նա բե րա կան ճյ� ղ այն մե  զա ն� մ ձևավոր վել է մի այն 
1920-ա կան թվա կան նե րի վեր ջե րին: Երբ ստեղծվեցին «Անիպեմզա», «Արթիկ 
տ� ֆ» ձեռնարկ� թյ� նները, Երևանի գաջի գործարանը և այլն: Այժմ այն բարդ 

կա ռ# ց վածք #  նե ցող մի  ճյ# ղ է` բաղ կա ցած բազ մա թիվ ար տադ ր#  թյ# ն նե-

րից, որոնք բա ժան վ# մ են երեք խմ բի: 
Առա ջի նը բնա կան շի նան յ�  թե րի` որմն  ա քա րի, խճի, ավա զի, թեթև լցան յ� -

թե րի արդ յ�  նա հա ն� մն  �  նախ նա կան մշա կ� մն  է: Երկ րոր դը մա ծող (կա պակ-
ցող) նյ�  թե րի` ցե մե ն տի, գա ջի, կրի ար տադ ր�  թյ� նն է: Եվ եր րոր դը` բե տո նե �  
եր կաթ բե տո նե իրե րի ար տադ ր�  թյ�  նը:

Որ պես բնա կան շի նան յ� թ ծա ռա յ� մ են գլ խա վո րա պես հրաբ խա ծին ապար-
նե րը, որոնք, ինչ պես գի տեք, լայն տա րա ծ� մ �  նեն մե ր երկ ր� մ: Հատ կա պես 
մե ծ ար ժեք են ներ կա յաց ն� մ տար բեր գ# յ նե րի #  երանգ նե րի տ#  ֆերն #  ֆել-

զիտ նե րը, պեռ լի տը, պեմ զան:
Շատ են բնա կան շի նան յ�  թե րի շա հա գործ վող հան քե րը` ցր ված հան րա պե-

տ�  թյան տա րած քով մե կ: Առա վել խոշ որ մե  քե նա յաց ված հան քե րը գտն վ� մ են 

Ար թի կ# մ, Քա րա կեր տ# մ, Աշ տա րա կ# մ և Անի պեմ զա յ# մ: 
Պեռ լի տը, պեմ զան և հրաբ խա յին խա րա մը որ պես լցան յ� թ լայ նո րեն օգ տա-

գործ վ� մ են ցե մե ն տի, բե տո նի և եր կաթ բե տո նե իրե րի, իսկ պեռ լի տը` նաև բյ� -
րե ղա պա կ�  և այլ ար ժե քա վոր նյ�  թե րի ար տադ ր�  թյան հա մար:

Մար մա րի և այլ բնա կան կարծր քա րե րի մշակ ման ամե  նա խոշ որ ձեռ նար կ� -
թյ�  նը գտն վ� մ է Ն# ռ ն#  ս# մ: 

Մա ծող նյ#  թե րի շար ք# մ գլ խա վո րը ցե մե նտն է: Գոր ծ� մ են ցե մե ն տի եր-
կ�  գոր ծա րան Արա րա տ# մ և Հրազ դա ն# մ, որոնք օգ տա գոր ծ� մ են Արա րա-
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տի  հան քա վայ րի կրա քա րը: Գործարանները տարածաշրջան� մ խոշորներից 
են և արտադր� մ են ցեմե նտ, ազբեստե շիֆեր, ջրատար խողովակներ և այլն:

Ար տա քին բա րեն պաստ պայ ման նե րի դեպ ք� մ Հա յաս տա նը կա րող է դառ-
նալ ամ բողջ Հա րա վա յին Կով կա սի և Մեր ձա վոր Արևել քի երկր նե րին ցե մե նտ 
մա տա կա րա րող մի  ջազ գա յին կենտ րոն:

Շի նան յ�  թե րի արդ յ�  նա բե ր�  թյան երի տա սարդ են թաճ յ� ղ է բե տո նի #  եր-

կաթ բե տո նե իրե րի և հա վա քո վի կոնստ ր# կ ցի ա նե րի ար տադ ր�  թյ�  նը: Այն 
ստեղծ վել է ան ցյալ դա րի 50-60-ա կան թվա կան նե րին, երբ շի նա րա ր�  թյան մե ջ 
սկ սե ցին տա րա ծ� մ գտնել ին դ� ստ րի ալ մե  թոդ նե րը:

Այս են թաճ յ�  ղի տե ղա բաշ խ�  մը տար բեր վ� մ է բնա կան շի նան յ�  թե րի ար-
տադ ր�  թյան տե ղա բաշ խ�  մի ց:

Բնա կան շի նան յ#  թե րի ար տադ ր#  թյ# ն կա րե լի է կազ մա կեր պել մի  այն 

այն տեղ, որ տեղ հան քա վայրն է: Մինչ դեռ բե տո նի, եր կաթ բե տո նե իրե րի, 

ինչ պես նաև աս ֆալ տի ար տադ ր#  թյ#  նը և դրա վրա հեն վող տնաշ ի նա կան 

գոր ծա րան նե րը տե ղա բաշխ վ# մ են այն տեղ, որ տեղ խոշ որ ծա վա լի  շի նա րա-

ր#  թյ# ն է կա տար վ# մ, այ սինքն` ար տադ րան քի սպառ ման վայ րե րին մոտ:

Դա է պատ ճա ռը, որ այս են թաճ յ�  ղի կենտ րոն ներն են Երևանը, Գյ� մ րին, 
Վա նա ձո րը, Հրազ դա նը, Աբով յա նը, Չա րեն ցա վա նը, Կա պա նը: Սակայն վերջին 
երկ�  տասնամյակներին ՀՀ-� մ խոշորամասշտաբ շինարար� թյան ծավալների 
կտր� կ անկ� մը բացասաբար անդրադարձավ հատկապես այս ենթաճյ� ղի 
ձեռնարկ� թյ� նների վրա:

Շի նան յ�  թե րի արդ յ�  նա բե ր�  թյ� նն այն ճյ�  ղե րից է, որն �  ժեղ ազ դե ց� -
թյ� ն է �  նե ն� մ բնա կան մի  ջա վայ րի վրա: Բնա կան շի նան յ�  թե րի հա ն� յ թը 
կա տար վ� մ է բաց հան քե ր# մ, որոնք ընդգր կ# մ են փոքր խո ր#  թյ# ն, բայց 

ըն դար ձակ տա րա ծ#  թյ# ն: Դա նշա նա կ� մ է, որ ըն դար ձակ տա րա ծ�  թյ� ն ներ 
դ� րս են գա լիս գյ�  ղատն տե սա կան շր ջա նա ռ�  թյ�  նից: 

Բա ցի այդ, քար հան քե ր� մ տ�  ֆի, բա զալ տի, գրա նի տի, մար մա րի արդ յ� -
նա հան ման ըն թաց ք� մ ար տադ րան քի կե սից ավե լին դառ ն# մ է թա փոն: Դա 
մի  կող մի ց գց� մ է հ� մ քի օգ տա գործ ման արդ յ�  նա վե տ�  թյ�  նը, մյ� ս կող մի ց, 
կ�  տակ վե լով հան քա վայ րե րի մոտ, աղ տո տ� մ է շր ջա պա տը: 

Հան րա պե տ#  թյան բնա պահ պա նա կան օրենսդ ր#  թյան հա մա պա տաս-

խան` արդ յ#  նա բե րա կան ձեռ նար-

կ#  թյ# ն նե րը պար տա վոր են անա-

ղարտ պա հել շր ջա կա մի  ջա վայ րը: 

Ամե ն մի  օգ տա գործ ված հան քա-

վայ րի տե ղ# մ ն# յն այդ ձեռ նար-

կ#  թյ#  նը պետք է վե րա կանգ նի 

հո ղա ծած կը, քար հան քի տե ղա-

մա սը դարձ նի օգ տա գոր ծե լի, օրի-

նակ` ստեղ ծի ջրա վա զան, կա ռ#  ցի 

ջեր մոց ներ, կա տա րի ան տա ռա-

տնկ# մն  եր:

Ապա կ#  և հախ ճա պա կ#  արդ-

յ#  նա բե ր#  թյ# ն: Այս են թաճ յ�  ղն 
օգ տա գոր ծ� մ է ն� յն հ� մ քա յին բա-

Արարատի ցեմենտի գործարանը
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զան, ինչ շի նան յ�  թե րի արդ-
յ�  նա բե ր�  թյ�  նը: Դրա հա մար 
ար ժե քա վոր հ� մք են ծա ռա յ� մ 
պեռ լի տը, հրաբ խա յին խա րա-
մը, նե ֆե լի նա յին սի ե նի տը, որոնք 
առա տո րեն տա րած ված են հան-
րա պե տ�  թյան տա րած ք� մ:

Են թաճ յ�  ղի ար տադ րան քի գլ-
խա վոր տե սակ ներն են` ապա կե 
տա րա նե րը (սնն դի արդ յ�  նա բե-
ր�  թյան հա մար), էլեկտ րա ջա-
հե րը, կեն ցա ղա յին օգ տա գործ-
ման բյ�  րե ղա պա կե, հախ ճա-
պա կե և ճե նա պա կե իրե րը: Այս 

ենթաճյ� ղի առաջին խոշոր ձեռնարկ� թյ� նը կառ� ցվել է Երևան� մ (1936 թ.) 
և առայսօր թողարկ� մ է շինարարական, տեխնիկական և օրգանական ապակի, 
տարաներ և շշեր: Արագածի և Աբովյանի պեռլիտի հ� մքի բազայի վրա գործ� մ 
են Բյ� րեղավանի բյ� րեղապակ� , Արտաշատի ճենապակ�  գործարանները:

Առանձ նա կի տեղ է գրա վ� մ ապա կե թե լե րի ար տադ ր#  թյ#  նը: Դրանք լայն 
կի րա ռ�  թյ� ն �  նեն մե  քե նաշ ի նա կան և քի մի  ա կան արդ յ�  նա բե ր�  թյան մե ջ և 
այլ ճյ�  ղե ր� մ: Հան րա պե տ�  թյան ապա կե թե լե րի մի  ակ գոր ծա րա նը գտն վ� մ 
է Սևան քա ղա ք� մ: 

Փայ տամ շա կման արդյ# նաբեր# թյ# ն: Մեծ է տն տե ս�  թյան պա հան ջը 
փայ տամ շակ ման ճյ�  ղի ար տադ րան քի նկատ մամբ: Սա կայն այդ պա հան ջը սե-
փա կան ար տադ ր�  թյան հաշ վին բա վա րար վ� մ է մա սամբ: Ճյ�  ղի տե ղա կան 
հ� մ քա յին բա զան թ� յլ է: Այդ պատ ճա ռով էլ ճյ#  ղին հա տ# կ տեխ նո լո գի ա-

կան շղ թան մե ր հան րա պե տ#  թյ#  ն# մ լրիվ չէ: Առ կա են մի  այն փայ տան յ�  թի 
մե  խա նի կա կան մշակ ման ար տադր�  թյ� ն նե րը: Ճյ� ղի համե մատաբար խոշոր 
ձեռնարկ� թյ� ններից են Իջևանի փայտամշակման կոմբինատը, Ալավերդ�  
(Լալվարի) փայտասղոցարանը, Դիլիջանի մանրատախտակի գործարանը: Բա-
ցա կա յ� մ են փայ տա քի մի  ա կան և ցել յ� լ ո զի-թղ թի ար տադ ր�  թյ� ն նե րը: 

 Մեր հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ ին չո՞ւ է սահ մա նա փակ ված  
ար դյ�  նա բե րա կան ան տա ռա հա տ�  մը, և ին չո՞ւ են բա ցա կա-

յ� մ փայ տա քի մի  ա կան �  ցել յ� լ ո զաթղ թի ար տադ ր�  թյ� ն-
նե րը: 

Ներկայ� մս առաջատար ենթաճյ� ղը կահ� յքի արտադր� թյ� նն է, որը 
հիմն ական� մ  կենտ րո նաց ված է սպառ ման վայ րե րին մոտ՝ Երևան� մ և այլ 
հա մե  մա տա բար մե ծ քա ղաք նե ր� մ:

Անկախ� թյան տարիներին ՀՀ-� մ բավականաչափ զարգաց� մ 
ստացան թանկարժեք քարերի (Նոր Հաճն) և ոսկերչական իրերի (Երևան) 
արտադր� թյ� նները: Թողարկած արտադրանքի մե ծ մասը արտահանվ� մ է 
զարգացած եվրոպական երկրներ:

Ամ փո փե լով Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան արդ յ�  նա բե ր�  թյան 

Ապակու արտադրամաս
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բն� թագր� մը` կա րող ենք ընդգ ծել, որ
1. Երկ րի ին դ� ստ րաց ման շնոր հիվ ան ցած տաս նամ յակ նե րի ըն թաց ք� մ 

արդ յ#  նա բե ր#  թյ#  նը դար ձել էր մե ր տն տե ս#  թյան առա ջա տար #  

բազ մաճ յ# ղ ոլոր տը: 

2. Խորհր դա յին տա րի նե րին առա վել զար գա ցած էին Հա յաս տա նի արդ յ� -
նա բե ր�  թյան ոչ թե ներ հան րա պե տա կան, այլ մի ջ հան րա պե տա կան կա-
պե րը, և չա փա զանց մե ծ էր նրա կախ վա ծ#  թյ#  նը Խորհր դա յին Մի # -

թյան մի  աս նա կան տն տե սա կան հա մա լի րից:

3. Զար գա ն� մ էին նաև ներ քին ար տադ րա կան կա պե րը, որոնց շնոր հիվ 
տար բեր ճյ�  ղեր �  ար տադ ր�  թյ� ն ներ աս տի ճա նա բար մի  ա վոր վ� մ էին 
մե կ մի  աս նա կան տն տե սա կան օր գա նիզ մի ` արդ յ#  նա բե րա կան հա մա լի-

րի մե ջ:
4. Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան ներ կա ան ց�  մա յին շր ջա ն� մ տե ղի �  նե-

ցավ արդ յ�  նա բե ր�  թյան լայ նա ծա վալ ապա պե տա կա նա ց# մ #  սե փա-

կա նաշ նոր հ# մ: Այդ հան գա ման քը, ինչ պես նաև ընդ հա ն� ր տն տե սա կան 
ճգ նա ժա մը, հան գեց րել են այն պի սի վի ճա կի, երբ արդ յ#  նա բե ր#  թյ#  նը 

շա ր#  նա կ# մ է աշ խա տել ոչ լրիվ հզո ր#  թյամբ:
5. Արդ յ�  նա բե րա կան հա մա լի րի վե րա կանգ ն�  մը, հե տա գա զար գա ց�  մը և 

ինք ն�  ր� յ ն�  թյան ամ րապն դ�  մը կա րող է տե ղի �  նե նալ ճյ#  ղա յին կա-

ռ# ց ված քի կա տա րե լա գործ ման, ներ քին մի ջճ յ#  ղա յին #  ներճ յ#  ղա յին 

կա պե րի զար  գաց ման, ար տադ ր#  թյան տեխ նի կա կան վե րա զին ման  և 

մրց# նա կ#  թյան բարձրացման հի ման վրա: Դրա հա մար պահանջվ# մ 

են մե  ծա ծա վալ կա պի տալ ներ դր# մն  եր: 

6. ՀՀ արդ յ#  նա բե ր#  թյան հա մար հե ռան կա րա յին են հա մար վ# մ նո րա-

գ# յն գի տա տար և տե ղա կան հ# մ քի վե րամ շակ ման հի ման վրա զար-

գա ցող ճյ#  ղե րը:
7.  Առաջնահերթ խնդիրներ են արդյ# նաբեր# թյան  արդյ# նավետ 

տեղաբաշխ# մը ՀՀ  ամբողջ տարածք# մ, արդյ# նաբերական հին 

հանգ# յցների և կենտրոնների վերականգն� մը, նորերի ստեղծ� մը:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Թվարկե՛ք ՀՀ արդյ� նաբեր� թյան օժանդակ և տեղական նշանակ� թյան 
ճյ� ղերը: Ի՞նչ դեր են դրանք կատար� մ հանրապետ� թյան էկոնոմի կայ� մ:

2. Ուրվագծային քարտեզի վրա նշե՛ք բնական շինանյ� թերի խոշոր 
հանքավայրերը և արտադր� թյան կենտրոնները:

3. Բն� թագրե՛ք ՀՀ ապակ�  և հախճապակ� -ճենապակ�  
արդյ� նաբեր� թյ� նը: Որո՞նք են դրա գլխավոր կենտրոնները:

4. Որո՞նք են ՀՀ փայտամշակման արդյ� նաբեր� թյան 
առանձնահատկ� թյ� նները:

5. Ի՞նչ հիմքեր կան ՀՀ արդյ� նաբեր� թյ� նը մի ասնական տնտեսական 
օրգանիզմ` ամբողջական համալիր որակել�  համար:
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ԴԱՍ 40. ՀՀ ԳՅ�  ՂԱՏՆ ՏԵ Ս�   �  ՆԸ: 

ԸՆԴ ՀԱ Ն� Ր ԲՆ�  ԹԱ ԳԻ ՐԸ

Գյ# ղատնտես# թյ# նը հազարամյակներ շար# նակ եղել է Հայաստանի 

բնակչ# թյան հիմն ական զբաղմ# նքն #  ապր# ստի մի ջոցը: Հայերը 

հն# ց ի վեր վարել են նստակյաց կյանք, զբաղվել են հողագործ# թյամբ և 

անասնապահ# թյամբ, կառ# ցել են ոռոգիչ ջրանցքներ: 
ՀՀ գյ�  ղատն տե ս�  թյ�  նն իր զար գաց ման ըն թաց ք� մ կտ ր# կ փո փո խ# -

թյ# ն ներ է կրել հա ճա խա կի կրկն վող սո ցի ալ-տն տե սա կան ցն ց# մն  ե րի 

պատ ճա ռով:

Մինչխորհրդայհին Հայաստան� մ ձևավորվել էր տիպիկ ագրարային 
տնտես� թյ� ն, որին բաժին էր ընկն� մ զբաղված բնակչ� թյան շ� րջ 85%-ը: Հո-
ղի մե ծ մասը պատ կա ն� մ էր մանր սե փա կա նա տե րե րին: Ապրանքային բն� յթ 
� ներ մի  քանի մշակաբ� յսերի արտադր� թյ� նը: 

Հայաստանի խորհրդայնաց� մի ց հետո հողը պետականացվել է: 
Գյ� ղացիական մանր տնտես� թյ� նների մի ավորման հիման վրա ձևավորվել 
են գյ� ղատնտեսական պետական (սովխոզ) և կոլեկտիվ տնտես� թյ� ններ 
(կոլխոզ): Գյ�  ղատն տե ս�  թյ�  նը տն տե ս�  թյան մյ� ս ճյ�  ղե րի պես զար գա ն� մ 
էր սո ցի ա լիս տա կան �  ղի ով, և ար դեն 1990 թ. հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ կար սո ցի-
ա լիս տա կան տի պի 850 ձեռ նար կ�  թյ� ն` սով խոզ ներ, կոլտն տե ս#  թյ# ն ներ և 

մի ջտն տե սա յին ձեռ նար կ#  թյ# ն ներ: 
Գյ�  ղա ցի ա կան խոշ որ տն տե ս�  թյ� ն նե րը մանր, փոշ ի ա ցած տն տե ս� -

թյ� ն նե րի հա մե  մա տ�  թյամբ շատ առա վե լ�  թյ� ն ներ �  նեն: Հեշ տա ն# մ 

են ոռոգման մի ասնական համակարգի կառ# ց# մն  #  շահագործ# մը, 

գյ# ղատնտեսական ար տադ ր#  թյան մե  քե նա յա ց#  մը, քի մի  ա ց#  մը, գի-

տ#  թյան նվա ճ# մն  ե րի կի րա ռ#  մը: Դա հնա րա վո ր�  թյ� ն է տա լիս ոչ մի  այն 
ավե լի շատ ար տադ րանք տալ, այլև բարձ րաց նել բ� յ սե րի բեր քատ վ�  թյ� նն �  
անա ս� ն նե րի մթե րատ վ�  թյ�  նը, նվա զեց նել ար տադ րան քի ինք նար ժե քը: Սա-
կայն խորհրդային ժամանակաշրջան� մ գյ� ղատնտեսական արտադր� թյան 
կազմակերպման մե ջ առկա էին որոշակի թեր� թյ� ններ:  Ար տադ րո ղը, չլի նե լով 
իր ար տադ րան քի տե րը, շա հագրգռ ված չէր ար տադ րան քի ավե լաց ման, ջրի, 

պարատանյ# թերի և գյ# ղատնտեսական տեխնիկայի արդ յ#  նա վետ օգ տա-

գործ ման մե ջ, սահ մա նա փակ էր օգտ վ� մ գյ�  ղատն տե սա կան ար տադ ր�  թյան 
կազ մա կերպ ման վե րոնշ յալ առա վե լ�  թյ� ն նե րից: 

Այդ ամե  նի պատճառով գյ�  ղատն տե սա կան ար տադ ր�  թյան զար գաց ման 
տեմ պե րը բավականին դան դաղ էին: Դրանք չէ ին հա մա պա տաս խա ն# մ հան-

րա պե տ#  թյան բնա կան #  տն տե սա կան հնա րա վո ր#  թյ# ն նե րին: 
1991 թ. ՀՀ ան կա խա ց�  մի ց հե տո գյ�  ղատն տե ս�  թյան մե ջ սո ցի ալ-տն տե-

սա կան նոր փո փո խ�  թյ� ն ներ տե ղի �  նե ցան: Հաս տատ վեց հո ղի և գյ#  ղատն-

տե սա կան մյ# ս ար տադ րա մի  ջոց նե րի նկատ մամբ մաս նա վոր սե փա կա ն� -
թյ� ն: Լ�  ծար վե ցին սով խոզ նե րը և կոլտն տե ս�  թյ� ն նե րը, և հո ղը բա ժան վեց 
գյ�  ղա ցի ա կան մաս նա վոր տն տե ս�  թյ� ն նե րի մի ջև: Դրանց թի վը այժմ շ� րջ 
340 հազ. է, իսկ գյ� ղատնտես� թյան մե ջ զբաղված է տնտես� թյան տարբեր 
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ոլորտներ� մ  զբաղվածների  ընդհան� ր թվի ավելի քան 40%-ը:
Սկզբ նա կան շր ջա ն� մ նվա զեց գյ� ղմ թերք նե րի ար տադ ր�  թյ�  նը, կտ ր� կ 

կրճատ վե ցին ցան քա տա րա ծ�  թյ� ն նե րը, ըն կավ բեր քատ վ�  թյ�  նը: Սա կայն 
շ�  կա յա կան տն տե ս�  թյան ձևավոր մա նը զ�  գըն թաց իրա կա նաց ված պե-
տա կան ծրագ րե րի շնոր հիվ գյ�  ղատն տե ս�  թյան մաս նա գի տաց ման գլ խա-
վոր ճյ�  ղե րը ոչ մի  այն վե րա կանգ նե ցին խորհր դա յին ժա մա նակ նե րի ար տա-
դր� թյան ծա վալները, այլև որոշ ար տադ րանք նե րի գծով գե րա զան ցե ցին այն: 
Այժմ գյ�  ղատն տե ս�  թյան հա մա խառն ար տադ րան քը կազ մ� մ է հան րա պե-
տ�  թյան ՀՆԱ- ի շ� րջ 18 %-ը, իսկ սննդի արդյ� նաբեր� թյան հետ մի ասին՝ 
մոտ 25%-ը: Ներկայ� մս ցածր մրց� նակ� թյ� ն � նեցող մանր գյ� ղացիական 
տնտես� թյ� նները գյ� ղատնտեսական ապրանքային արտադր� թյան 
զարգացման հիմն ական խոչընդոտներից են: Այն հաղթահարել�  
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նպատակով, պետական աջակց� թյամբ, 
Արարատյան դաշտ� մ, նախալեռնային 
�  հեռավոր սահմանամե րձ շրջաններ� մ 
ստեղծվ� մ են մանր սեփականատերերի 
ներհամայնքային և մի ջհամայնքային 
գյ� ղացիական տնտես� թյ� նների 
կամավոր մի ավոր� մն եր՝ կոոպերատիվն եր: 
Դրանց արտոնյալ պայմաններով 
տրվ� մ են գյ� ղատնտեսական վարկեր, 
գյ� ղտեխնիկա, պարարտանյ� թեր և այլն:

ՀՀ-ը, չնա յած հո ղա յին ռե ս� րս նե րի 
սահմ անա փա կ�  թյա նը, առանձ նա ն� մ է 
բազ մաճ յ# ղ գյ�  ղատն տե ս�  թյամբ: Դա 
նախ և առաջ պայ մա նա վոր ված է մե ր հան-

րա պե տ�  թյան բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րի բազ մա զա ն�  թյամբ: Այժմ գյ� -
ղատն տե ս�  թյան մե ջ հաշվ վ� մ է մոտ երեք տասնյակ  ճյ# ղ, ար տադ ր#  թյ# ն: 

ՀՀ-ն բնակլիմայական պայմանները թ# յլ են տալիս մշակել շ# րջ 100 մշա-

կա բ# յս (աշխարհ� մ մշակաբ� յսերի թիվը մոտ 1600 է): 
Ան կա խ�  թյան տա րի նե րին էա կան տե ղաշ ար ժեր են կա տար վել ՀՀ-ն գյ� -

ղատն տե ս�  թյան ճյ�  ղա յին կա ռ� ց ված ք� մ: Գլ խա վոր տե ղաշ արժն այն է, որ 
փոխ վել է գյ�  ղատն տե ս�  թյան հիմն  ա կան � ղ ղ�  թյ� ն նե րի` բ#  սա բ#  ծ#  թյան 

և անաս նա պա հ#  թյան հա րա բե րակ ց#  թյ#  նը: Ավե լի մե  ծա ցել է բ�  սա բ�  ծ� -
թյան բա ժի նը: 

ՀՀ գյ�  ղատն տե ս�  թյան մե ջ իրենց նշա նա կ�  թյամբ առանձ նա ն� մ են`
ա) ճյ�  ղերը, որոնք �  նեն ար տա հան ման նշա նա կ�  թյ� ն և որոշ � մ են 

հան րա պե տ�  թյան ար տադ րա կան մաս նա գի տա ց#  մը: Դրանք են խա ղո ղա-

գոր ծ#  թյ#  նը,  պտ ղա բ#  ծ#  թյ#  նը, հարավային բանջարա բ#  ծ# թ յ# նը և 

ծխախոտագործ# թյ# նը.
բ) ճյ�  ղերը, որոնք �  նեն տե ղա կան նշա նա կ�  թյ� ն: Դրանք են հա ցա հա տի-

կի, կե րա բ# յ սե րի և կար տոֆի լի մշա կ#  թյ#  նը, ինչ պես նաև անաս նա պա-

Խաղողագործությունը ՀՀ գյուղատնտեսության առաջատար ճյուղերից մեկն է

ՀՀ գյ! ղատնտես! թյան ճյ! ղային 
կառ! ցվածքը, 2012 թ. 

(ըստ համախառն արտադրանքի 
ծավալի)
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հ#  թյ#  նը (չնա յած այս ճյ�  ղե րի ար տադ րան քի որոշ տե սակ ներ սահ մա նա փակ 
քա նա կ�  թյամբ ար տա հան վ� մ են, օրի նակ` թռչ նի մի ս, ձ� , կար տոֆիլ): 

Գյ#  ղատն տե ս#  թյան տե ղա բաշ խ#  մը, ի տար բե ր�  թյ� ն վե րամ շա կող 
արդ յ�  նա բե ր�  թյան ճյ�  ղե րի, � ղ ղա կի կախ ման մե ջ է բնա կան պայ ման նե րից: 

Կետային տեղաբաշխ� մ � նեցող արդյ� նաբեր� թյան և գծային 
տեղաբաշխ� մ � նեցող տրանսպորտի համե մատ, գյ�  ղատն տե սա կան ար տադ-
ր�  թյ� նն �  նի գե րա զան ցա պես հա մա տա րած տե ղա բաշ խ# մ և զբա ղեց ն� մ 
է ըն դար ձակ տարածքներ (ցան քա տա րա ծ�  թյ� ն ներ, արոտ ներ, խոտ հար քեր, 
այ գի ներ): Գյ�  ղատն տե ս�  թյան գլ խա վոր ար տադ րա մի  ջո ցի` հո ղի տե ղա բաշ-

խ#  մը կան խո րոշ ված է բն#  թյան կող մի ց, և ճիշտ օգ տա գոր ծե լ#  դեպ ք# մ 

այն ոչ մի  այն չի մաշ վ# մ ֆի զի կա պես, այլ բա րե լավ վ# մ, դառ ն# մ է ավե լի 

բեր րի:
ՀՀ տա րած ք� մ առանձ նաց վ� մ են դեռևս 20-րդ դա րի առա ջին կե սին 

ձևավոր ված գյ#  ղատն տե սա կան մաս նա գի տաց ման երեք գո տի ներ (տե՛ս 

Գյ# ղատնտես# թյ# ն քարտեզը, էջ 161).

1. ցած րա դիր գո տի, որը մաս նա գի տա ցել է ջեր մա սեր բան ջա րե ղե նի մշա-
կ�  թյան, խա ղո ղա գոր ծ�  թյան, պտ ղա բ�  ծ�  թյան և կաթ նամ սա տ�  անաս նա-
բ�  ծ�  թյան � ղ ղ�  թյամբ. 

2. նա խա լեռ նա յին գո տի. մաս նա գի տա ցել է գլ խա վո րա պես հա ցա հա տի կի, 
ցր տա դի մաց կ� ն բան ջա րե ղե նի, ինչ պես նաև ծխա խո տի մշա կ�  թյամբ. 

3. լեռ նա յին գո տի. առանձ նա ն� մ է հիմն  ա կա ն� մ խոշ որ և մանր եղ ջե րա-
վոր անաս նա պա հ�  թյամբ:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Գնահատե՛ք գյ� ղատնտես� թյան տեղը և դերը հասարակական 
կյանք� մ: 

2. Որո՞նք են ՀՀ գյ� ղատնտես� թյան ճյ� ղային կառ� ցվածքի և 
տեղաբաշխման առանձնահատկ� թյ� նները:

3. Ինչպիսի՞ փոփոխ� թյ� ններ է կրել գյ� ղատնտեսական արտադր� թյան 
կազմակերպ� մը նախախորհրդային, խորհրդային և հետխորհրդային 
տարիներին:

4. Բացատրե՛ք ՀՀ գյ� ղատնտես� թյան մասնագիտացման հիմն ական 
առանձնահատկ� թյ� նները: Նշե՛ք այն ճյ� ղերը, որոնք � նեն 
էքսպորտային նշանակ� թյ� ն:
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ԴԱՍ 41. ՀՈ ՂԱ ՅԻՆ ՖՈՆ ԴԸ: 

ԳՅ�  ՂԱՏՆ ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ ՀՈ ՂԱ ԲԱ ՐԵ ԼԱ Վ�  ՄԸ

Այս կան այն երկ րի գյ�  ղատն տե ս�  թյան զարգացման հնա րա վո ր�  թյ� ն ներն 
առա ջին հեր թին պայմանավորված են հո ղա յին ռե ս# րս նե րի զբաղեցրած 

տարածքով և որա կով: Հո ղե րի որա կը որոշ վ� մ է ըստ հո ղե րի տի պե րի, որոնք 
ձեզ հայտ նի են նա խորդ դա սե րից: 

Որո՞նք են ՀՀ հո ղե րի տի պե րը: Ինչ պի սի՞ վե րըն թաց
 հեր թա փո խ�  թյամբ են դրանք տա րած վ� մ:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան հո ղա յին ֆոն դը հա վա սար է մե ր երկրի մա-
կե րե սին` 2974 հազ. հա, որից 70%-ը (2077 հազ. հա) գյ#  ղատն տե սա կան 

նշա նա կ#  թյան հո ղեր են: Գյ�  ղատն տե սա կան նշա նա կ�  թյան հո ղե րի 51%-ը 
արոտ ներ են, 22%-ը` վա րե լա հո ղեր (տե՛ս էջ 165-ի դի ագ րա մը): Այլ նշա նա կ� -
թյան հո ղերն են կա ռ�  ցա պատ ված տա րածք նե րը, ճա նա պարհ նե րը, ջրա յին 
տա րածք նե րը, ան տառ նե րը և այլն:

Մեր երկ ր� մ բնակ չ�  թյան մե կ շն չին բաժին է ընկ ն� մ 0.63 հա (6300 մ2) 
գյ�  ղատն տե սա կան նշա նա կ�  թյան հո ղա հան դակ, որից վա րե լա հող` 0.14 հա 
(1400 մ2): Այս թվե րն ապա ց�  ց� մ են, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյ�  նը սա-

կա վա հող եր կիր է:
Մա կերև� յ թի լեռ նա յին ռե լի ե ֆի պատ ճա ռով մե ր երկ րի մշա կո վի հո ղե րի 

խոշ որ հո ղակ տոր նե րն ընկած են մի ջ լեռ նա յին գո գա վո ր�  թյ� ն նե րի հա տա-
կա յին մա սե ր� մ և մե ղ մա թեք (մի նչև 15O թե ք�  թյ� ն �  նե ցող) լեռ նա լան ջե րին 
(Արա րատ յան գո գա վո ր�  թյան հա տա կա յին և նա խա լեռ նա յին հատ ված, Շի-
րա կի դաշտ, Սևանի ավա զան): Սա կայն մշա կո վի տա րած քի մե ծ մա սը փոքր` 
մի նչև 1-3 հա մակերես � նեցող հո ղակ տոր ներ են և հիմն  ա կա ն� մ տա րած ված 
են դա րա վան դա վոր ված լեռ նա լան ջե ր� մ:

Գյ#  ղատն տե սա կան հո ղա բա րե լա վ#  մը: Հա զա րամ յակ ներ շա ր�  նակ հայ 
գյ� ղացին, մշակելով մե ր լեռնոտ հայրենիքի հիմն ական� մ քարքարոտ հողը, 
ստեղծել է բարեբեր դաշտեր և բազմատեսակ մրգերի այգիներ, և այժմ էլ հո ղա-
բա րե լա վ�  մը (մի  ջազ գա յին տեր մի  նով` մե  լի ո րա ց#  մը) նրա ամե  նօր յա հոգ սե րի 
առար կան է: 

Հո ղա բա րե լավ ման տե սակ նե րը բազ մա զան են: Դրանց ընտ ր�  թյ�  նը 
կախ ված է հո ղե րի տի պից, կլի մա յի չո ր�  թյան աս տի ճա նից, լեռ նա լան ջե րի թե-
ք�  թյ�  նից:

Մեր բնակ լի մա յա կան պայ ման նե ր� մ հո ղաբարելավման գլ խա վոր տե սա կը 
ար հես տա կան ոռո գ# մն  է` իռի գա ցի ան: Մինչև դրա քն նար կ�  մը հա մա ռո տա-
կի ծա նո թա նանք հո ղա բա րե լավ ման մյ� ս տե սակ նե րին, որոնց շնոր հիվ ն� յն-
պես հնա րա վոր է լի ն� մ յ�  րաց նել նոր տա րա ծ�  թյ� ն ներ, ոչ գյ#  ղատն տե սա-

կան հան դակ նե րը դարձ նել գյ#  ղատն տե սա կան նշանակ# թյան հան դակ ներ 

և բարձ րաց նել օգ տա գործ վող հո ղե րի բեր քատ վ#  թյ#  նը:
Քի մի  ա կան մե  լի ո րա ց# մ: Ձեզ հայտնի է, որ Արա րատ յան դաշ տի մե ր ձա-

րաքս յան հատ վա ծ� մ տա րած ված են աղ� տ ներն �  աղա կա լած հո ղե րը: Գյ� -
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ղատն տե սա կան նպա տա կով օգ-
տա գոր ծե լ�  հա մար դրանք «լվա-
ն� մ» են քի մի  ա կան նյ�  թե րով, 
որոնք լ�  ծ� մ են հո ղի մե ջ եղած 
աղե րը: Հո ղա բա րե լավ ման այդ 
տե սա կը կոչ վ� մ է քի մի  ա կան մե -

լի ո րա ց# մ: Այդ եղա նա կով ար դեն 
յ�  րաց վել են հա զա րա վոր հեկ-
տար աղ� տ ներ: 

Քա րա մաք ր# մ: ՀՀ -� մ հո ղա-
բա րե լավ ման լայ նո րեն տա րած-
ված  տե սակ է դաշ տե րի մաք ր�  մը 
քա րե րից և հո ղի վե րին քա րա-

ցած շեր տից: Դա կա տար վ� մ է 
մե  քե նա նե րով և մե  խա նիզմն  ե րով: 
Այս ձևով յ�  րաց վել են ըն դար-
ձակ հո ղա տա րածք ներ հատ կա-
պես Արա գած լե ռան արևմտ յան և հա րա վա յին ստո րոտ նե ր� մ: Դրանք նախ կին 
ղռերն են:

Չո րա ց# մ (ցա մա քե ց# մ): ՀՀ-� մ կան նաև գեր խո նավ, ճահ ճա կա լած հո-
ղեր: Դրանց մե  լի ո րա ց�  մը կա տար վ� մ է ցա մա քեց ման մի  ջո ցով: Փո ր� մ են 
հա տ� կ խրա մատ ներ` ցա մա ք# րդ ներ, որ տեղ ներծծ վ� մ է ավե լորդ ջ�  րը և 
հո ս� մ-հե ռա ն� մ դաշ տից:

Հա կա է րո զի ոն մի  ջո ցա ռ# մն  եր: Հո ղա բա րե լավ ման աշ խա տանք նե ր� մ 
կարևոր տեղ �  նի էրո զի ա յի (հո ղա տար ման) դեմ պայ քա րը: Լեռ նա լան ջե րի 
մե ծ թե ք�  թյ� ն նե րը նպաս տ� մ են էրո զի ա յին, որն իս կա կան չա րիք է մե ր գյ� -
ղատն տե ս�  թյան հա մար: Բո լոր վա րե լա հո ղե րի, ինչ պես և արո տա վայ րե րի 

30%-ը թ# յլ և #  ժեղ էրո զացված հո ղեր են:
Հա կա է րո զի ոն մի  ջո ցա ռ� մն  ե րից ամե  նա տա րած ված ներն են լան ջե րի հեր-

կ#  մը ոչ թե եր կայ նա կի (վե րից վար), այլ լայ նա կի # ղ ղ#  թյամբ, ճմա պա տ# -

մը, դաշ տա պաշտ պան ան տա ռաշ եր տե րի ստեղ ծ#  մը:

Ար հես տա կան ոռո գ# մ: Ար հես տա կան ոռո գ�  մը տն տե սա պես արդ յ� -
նա վե տ է. այն ոչ մի  այն ապա-
հո վ� մ է բարձր և կա յ� ն բերք, 
այլև հնա րա վո ր�  թյ� ն է տա լիս 
մշա կո վի դարձ նել նոր հո ղա տա-
րածք ներ: Այժմ մե ր երկրի ոռո-
գե լի հո ղա տա րածք նե րը (286 

հազ. հա) կազ մ# մ են մշակովի 

հողատարած# թյ# նների մոտ

64%-ը: Արա րատ յան դաշ տ� մ, 
որը մե ր հան րա պե տ�  թյան գլ-
խա վոր շտե մա րանն է, ամ-

ՀՀ գյ! ղատնտեսական նշանակ! թյան հողերի 
կառ! ցվածքը

Արզնի-Շամի րամի  ջրանցքը
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բողջ բեր քը ստաց վ� մ է ոռոգ վող հո ղե րից: Ընդ որ� մ՝ գյ� ղատնտեսական 
հողատարածքների 88%-ը ոռոգվ� մ է մակերև� թային, մն ացածը՝ ստորերկրյա 
(արտեզյան) ջրերով:

Հա յաս տա նը ն� յն պես ար հես տա կան ոռոգ ման հնա գ� յն երկր նե րից է: Հնա-
գ� յն ոռո գիչ ջրանցք ներ կա ռ� ց վել են դեռևս Ք.ա. 2-րդ հա զա րամ յա կ� մ, որոն-
ցից մի  քա նի սը վե րա կա ռ� ց վե լով ծա ռա յ� մ են իրենց նպա տա կին նաև այ սօր: 
Ներ կա յ� մս գոր ծող հնա գ� յն ջրանցք նե րից են Սար դա րա պա տի, Դալ մա յի, 

Էջ մի  ած նի և Աշ տա րա կի ջրանցք նե րը:
Տար բեր լանդ շաֆ տա յին գո տի նե ր� մ տար բեր են մթ նո լոր տա յին տե ղ� մն  ե-

րի և գո լոր շի աց ման չա փե րը, հետևաբար տար բեր է ոռոգ ման պա հան ջը: 

Օրի նակ` Արա րատ յան դաշ տ� մ, Վա յոց ձո րի և Զան գե զ�  րի ցած րա-
դիր հատ ված նե ր� մ առանց ար հես տա կան ոռոգ ման երկ րա գոր ծ�  թյ� նն 
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անհ նար է: Այդ պի սի տա րածք նե րը հայտ նի են բա ցար ձակ ոռոգ ման գո-
տի ան�  նով:

Հա ջորդ վե րըն թաց գո տ� մ, որը հա մընկ ն� մ է լեռ նա յին չոր տա փաս-
տան նե րի լանդ շաֆ տա յին գո տ�  հետ, հնա րա վոր է դե մի , այ սինքն` անջր-
դի երկ րա գոր ծ#  թյ#  նը, բայց ցածր է արդ յ�  նա վե տ�  թյ�  նը: Այս տեղ պա-
հանջ վ� մ է հա մե  մա տա բար պա կաս ին տեն սի վ#  թյան ոռո գ# մ: Ավե լի 
բարձր գո տ� մ պա հանջ վ� մ է չա փա վոր ոռո գ# մ: 

Եվ վեր ջա պես` 1500-1600 մ-ից բարձր գո տ� մ, բա ցա ռ�  թյամբ Սևանի 
ավա զա նի, կա րող է պա հանջ վել մաս նա կի ոռո գ# մ: Ոռոգ ման անհ րա-
ժեշ տ�  թյ� ն չի զգաց վ� մ բարձր լեռ նա յին գո տ� մ` 2000-2200 մ բարձ ր� -
թյ�  նից սկ սած:

ՀՀ -# մ գոր ծ# մ է ոռոգ ման մի  աս նա կան հա մա կարգ: Ստեղծ վել են բազ մա-
թիվ մե ծ �  փոքր ջրա տեխ նի կա կան կա ռ� յց ներ` ջրամ բար ներ, մայր ջրանցք-

ներ, ջր հան պոմ պա կա յան ներ, հզոր խո ղո վա կաշ ա րեր, ջրան ց# յց ներ (աք-

վե դ# կ ներ):
Ջրամ բար նե րը կա ռ� ց վ� մ են ձմե  ռա յին և գար նա նա յին ջրե րը կ�  տա կե լ�  

և ոռոգ ման սե զո նին օգ տա գոր ծե լ�  հա մար: Դրանց մի  ջո ցով կար գա վոր վ� մ է 
նաև գե տե րի հոս քը:

ՀՀ ոռոգման համակարգ� մ առանձնահատ� կ տեղ են գրավ� մ Արզնի-
Շամի րամի  (Հրազդան), Արմավիրի (Արաքս), Թալինի (Ախ� րյան), Շիրակի 
(Ախ� րյան), Շիրակամ� տի (Փամբակ), Որոտանի (Որոտան) մայր ջրանցքները 
(տե՛ս, էջ 166-ի քարտեզը):

ՀՀ-# մ ամե  նա խոշ որ ջրա յին կար գա վո րի չը Սևանա լիճն է, որից Սևան–

Հրազ  դան ոռոգ չա է ներ գե տիկ հա մա կար գի մի  ջո ցով սն վ# մ են Արա րատ յան 

դաշ տի մի  շարք մայր ջրանցք ներ: Ամե  նա խոշ որ ար հես տա կան ջրամ բա րը 
Ախ# ր յա նինն է, որի մի  կե սը պատ կա ն� մ է մե ր հան րա պե տ�  թյա նը, իսկ մյ� ս 
կե սը տնօ րի ն� մ է Թ� ր քի ան: 

 Ջրամ բար նե րից կամ խոշ որ գե տե րից սկիզբ  առ նող մայր 
ջրանցք նե րի չա փե րին կա րող եք  ծա նո թա նալ հա վել վա ծից: 

Արա րատ յան դաշ տ# մ, ինչպես նաև Դե բեդ, Ար փա և Որո տան գե տե րի 

վրա, կա ռ� ց ված են ջր հան կա յան ներ (Մխչյան, Արևշատ, Ռանչպար և այլն), 
որոնք ջ�  րը պոմ պե րի մի  ջո ցով ցածր նիշ ե րից մղ� մ են ավե լի բարձր գտն վող 
ջրանցք նե րին, ջրան ց� յց նե րին: Դրանք էլ ջ�  րը ինք նա հո սով հասց ն� մ են դաշ-
տե րին:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ինչպիսի՞ն է ՀՀ հողային ֆոնդի կառ� ցվածքը: Որտե՞ղ են տարածվ� մ 
գյ� ղատնտեսական խոշոր հողատարած� թյ� նները և ինչո՞ւ:

2. Որո՞նք են Հայաստան� մ տարածված հողերի մե լիորացիայի տեսակները: 
3. Ինչո՞ւ է ոռոգման նշանակ� թյ� նը նվազ� մ` ըստ բնական վերընթաց 

գոտիների:
4. Ուրվագծային քարտեզի վրա նշե՛ք ՀՀ խոշոր ջրամբարները և ոռոգիչ 

ջրանցքները: 
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ԴԱՍ 42.  Բ�  ՍԱ Բ�  Ծ�   �  ՆԸ

Բ�  սա բ�  ծ�  թյ�  նը ՀՀ գյ�  ղատն տե ս�  թյան առա ջա տար ճյ� ղն է: Այժմ տա-
լիս է տնտես� թյան այս ճյ� ղի հա մա խառն ար տադ րան քի մոտ 60%-ը:

Բ�  սա բ�  ծ�  թյան հիմն  ա կան ար տադ րա մի  ջո ցը մշա կո վի հողերն են, որոնք 
հայտ նի են ակ տիվ օգ տա գործ վող գյ#  ղատն տե սա կան հան դակ ներ ան�  նով: 

Մշա կո վի հո ղե րի մե ծ մա սն օգ տա գործ վ� մ է որ պես վա րե լա հող (450 հազ. 
հա), որ տեղ կա տար վ� մ է վա ր�  ցանք, մշակ վ� մ են բ� յ սեր: Դա բ�  սա բ�  ծ� -
թյան դաշ տա վա ր#  թյան ճյ� ղն է: 

 Որ տե՞ղ են տե ղա բաշխ ված ՀՀ ամե  նա ըն դար ձակ մշա կո վի
 հո ղե րը:

Դաշ տա վա ր�  թյան վե րին սահ մա նը մե ր հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ հասն� մ է 
2200 մ բա ցար ձակ բարձ ր�  թյ� ն ները: Մշակովի բ� յ սե րի շար ք� մ ամե  նա մե ծ 
բա ժինն �  նեն հա ցա հա տի կային և հատիկաընդեղենային մշակաբ# յսերը, 

որոնք կազմ# մ են ցան քա տա րա ծ#  թյ# ն նե րի շ# րջ 55%-ը: Երկ րորդ տե ղ# մ 

են կե րա յին մշա կա բ# յ սե րը` շ# րջ 23%-ը, որոնք բազ մա մյա �  մի  ամ յա խո տա-
բ� յ սեր, անաս նա կե րի եգիպ տա ցո րեն, ար մա տա պտ� ղ ներ են: Մինչև 90-ա-

կան թվա կան նե րը դրանք եղել են առա ջին տե ղ# մ: 
ՀՀ-� մ հա ցա հա տիկ մշա կ� մ են գրե թե ամե  ն�  րեք` 500-ից մի նչև 2200 մ 

բարձ ր�  թյ� ն նե ր� մ: Դրանց մշակ� թյան համար առավել բարենպաստ պայ-
ման նե ր կան Շիրակի դաշտ� մ և Տեղի (Գորիսի) սարավանդ� մ: 

Հա ցա հա տի կի ցան քա տա րա ծ�  թյ� ն նե ր� մ գե րակշ ռո ղն աշ նա նա ցան ցո-

րենն է, երկ րորդ տե ղ� մ գար նա նա ցան գա րին է: Մշա կ� մ են նաև եգիպ տա ցո-

րեն, լո բի, ոլոռ, վար սակ, հա ճար և այլն: ՀՀ-� մ 2012 թ. արտադրվել է ավելի 
քան 450 հազ. տ հացահատիկ:

ՀՀ-ն ագրոկ լի մա յա կան պայ ման նե ր� մ բարձր բերքատվ� թյ� ն և եկամ-
տա բե ր�  թյ� ն �  նեն տեխ-

նի կա կան և բան ջա րա բոս-

տա նա յին մշա կա բ� յ սե րը: 
Բան ջա րա բոս տա նա յին մշա կա-
բ� յ սե րի տա րած ման հիմն  ա կան 
շր ջա նը Արա րատ յան դաշտն 
է: Այս տեղ բարձր բերք են տա-
լիս հատ կա պես ձմե  ր� կն �  սե-
խը և ջեր մա սեր բան ջա րե ղե-
նը` լո լի կը, տաք դե ղը և սմ բ�  կը: 
Սրանք մշակվ� մ են նաև հան-
րա պե տ�  թյան հյ� սիսարևելյան 
և հարավարևելյան ցած րա դիր 
մա սե ր� մ: Երկրագործական 
առ� մով առանձ նա ն� մ է 1500-
2000 մ բարձ ր�  թյան գո տին, 

ՀՀ ցանքատարած� թյ� նների
կառ� ցվածքն ըստ մշակաբ� յսերի
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որը մաս նա գի տա ն� մ է պա կաս ջեր մա սեր �  ցր տա դի մաց կ� ն բան ջա րա-
բոստանային մշա կա բ� յ սե րի՝ կա ղամ բի, գա զա րի և բա զ�  կի մշակման գծով:

Կարևորագ� յն պա րե նա յին մշա կա բ� յս է կար տո ֆի լը, որն աճ� մ է բո լոր 
բնա կան գո տի նե ր� մ: ՀՀ-� մ առա վել հայտ նի կար տո ֆի լա ցան շր ջան ներն են 
Սևանի ավա զա նը, Շիրակի և Լոռ�  դաշտերը: Արա րատ յան դաշ տը մաս նա գի-
տա ցած է վա ղա հաս կար տո ֆի լի մշա կ�  թյան գծով: Կարտոֆիլի համախառն 
բերքն անցն� մ է 600 հազ. տ-ից, որի մի  մասն արտահանվ� մ է Վրաստան:

Ան ցած տաս նամ յակ նե րին մե ծ փո փո խ�  թյ� ն է կրել տեխ նի կա կան մշա-

կա բ# յ սե րի տե սա կա նին: Վեր ջին տա րի նե րին թռիչքային աճ է գրանցել  
ծխա խո տա գոր ծ�  թյ� նը, որի համախառն բերքը 2007 թ. համե մատ աճել է 7 
անգամ՝ կազմե լով 1,8 հազ. տ (2012 թ.):  Շիրակի դաշտի ագրոկլիմայական 
պայմանները նպաստավոր են շա քա րի ճակն դե ղի, իսկ Արարատյան դաշտինը՝ 
եթե րա յ�  ղա տ�  խոր դե ն�  մշա կ�  թյան համար: Ներկայ� մս փորձեր են արվ� մ 
վերականգնել�  նշված մշակաբ� սերի արտադր� թյ� նը:

Այ գե գոր ծ#  թյ#  նը: Հան րա պե տ�  թյան մշա կո վի հո ղե րից բազ մամ յա տն-
կարկ ներ են պտ� ղ նե րի, հա տապ տ� ղ նե րի և խա ղո ղի այ գի նե րը, որոնց 
ցանքերը կազմ� մ են 56,7 հազ. հա (2012 թ.): Այ գե գոր ծ�  թյ� նն #  նի եր կ#  են-

թաճ յ# ղ` խա ղո ղա գոր ծ#  թյ# ն և պտ ղա բ#  ծ#  թյ# ն:
Այ գե գոր ծ#  թյ#  նը հան րա պե տ#  թյան գյ#  ղատն տե սա կան մաս նա գի-

տաց ման գլ խա վոր # ղ ղ#  թյ# ն նե րից է: Այն բնակ չ#  թյա նն ապա հո վ# մ է 

անհ րա ժեշտ թարմ և պահածոյացված սնն դամ թեր քով, իսկ գի ն# - կոն յա-
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կի #  պա հա ծո նե րի ար դյ#  նա բե ր#  թյա նը` հ# մ քով: Հանրապետ# թյ# ն# մ 

2012 թ. արտադրվել է ավելի քան 240 հազ. տ խաղող և 330 հազ. տ պտ# ղ:

Խա ղո ղա գոր ծ�  թյ�  նը մե ր լեռ նաշ խար հի բնակ չ�  թյան հնա գ� յն զբաղ-
մ� նք նե րից է և �  նի հա զա րամ յակ նե րի պատ մ�  թյ� ն: Մեր խա ղո ղա գոր ծ� -
թյան կարևոր առանձ նա հատ կ�  թյ� նն այն է, որ խա ղո ղի վա զը Արարատյան 
դաշտ� մ ձմե  ռա յին ցր տա հա ր�  թյ�  նից պաշտ պա նե լ�  հա մար ծած կ� մ են հո-

ղով` «թա ղ# մ են»: Այդ պատ ճա ռով էլ ՀՀ-� մ խա ղո ղա գոր ծ�  թյ�  նն, ի տար բե-
ր�  թյ� ն այլ երկր նե րի, ավե լի աշ խա տա տար է և պա կաս շա հ#  թա բեր: 

ՀՀ-� մ խա ղո ղա գոր ծ�  թյան վե րին սահ մա նը հաս ն� մ է մոտ 1400 մ բա-
ցար ձակ բարձ ր�  թյ� ն նե րը: Հա յաս տա ն� մ հա զա րամ յակ նե րի ըն թաց ք� մ ժո-
ղովր դա կան սե լեկ ցի ա յի շնոր հիվ ստեղծ վել են խա ղո ղի բազ մա զան տե սակ ներ: 
Ներ կա յ� մս լայն տա րա ծ� մ �  նե ցող տե ղա կան տե սակ ներն են` Ոսկեհատը, 
Գառան դմակը, Սև Արենին, Կարմրահյ� թը, Նռնենին և այլն: Ներ մ� ծ ված տե-
սակ է Ռկա ցի թե լին:

Հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ ձևավոր վել է խա ղո ղա գոր ծա կան չորս շր ջան: Առա-
ջին տե ղ� մ Արա րատ յան դաշտն է` նա խա լեռ նա յին գո տ�  հետ մի  ա սին: Երկ-
րորդը հյ#  սիս -արևելքն է, եր րոր դը` Ար փա յի հո վի տը և չոր րոր դը` Զան գե զ# -

րի հա րա վը (Մեղ րին):
Պտ ղա բ#  ծ#  թյան համախառն բերքի վրա մե ծ ազդեց# թյ# ն են 

թողն# մ մե ր հանրապետ# թյան փոփոխական եղանակային պայմանները, 

հատկապես վաղ գարնանային և # շ աշնանային ցրտահար# թյ# նները: 
Պտղի և հատապտղի պահանջարկը ներքին շ� կայ� մ վերջին տարիներիներին 
գրանցել է դանդաղ, բայց կայ� ն աճի մի տ� մն եր, ինչի շնորհիվ էլ բազմամյա 
տնկարկների տարածքն աննշան չափով ընդլայնվել է և 2012 թ. կազմե լ է 39,2 
հազ. հա:

Պտ ղա տ�  տն կարկ նե րի կա ռ� ց ված ք� մ գե րակշ ռ� մ են հն դա վոր նե րը (խն-
ձոր, տանձ և սերկևիլ): Երկ րորդ տե ղ� մ են կո րի զա վոր նե րը (ծի րան, դեղձ, 
սա լոր, բալ, կե ռաս): Կան նաև ըն կ#  զապ տ# ղ ներ (ըն կ� յզ, ն� շ, պիս տակ), 
ինչ պես նաև մե ր ձ արևադար ձա յին պտ# ղ ներ (թ� զ, ն� ռ, փշատ):

Պտ ղա բ�  ծ�  թյամբ զբաղ վ� մ են հան րա պե տ�  թյան գրե թե բո լոր շր ջան նե-
ր� մ` ընդ հ� պ մի նչև 2100 մ բա ցար ձակ բարձ ր�  թյ� ն նե րը: Սյ� նիքի և Տավ� շի 

Հացահատիկային հիմն ական 
մշակաբ! յսը աշնանացան ցորենն է

Առվ! յտը տարածված 
կերային մշակաբ! յս է
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մարզերի չոր մե րձարևադարձային կլիմայական պայմաններ� մ մշակ� մ են 
մե րձարևադարձային պտ� ղներ: Արարատյան դաշտ� մ, Վայոց Ձորի, Սյ� նիքի, 
Լոռ�  և Տավ� շի մարզերի ցածրադիր գոտիներ� մ և մի ջին բարձր� թյ� ններ� մ 
(մի նչև 1400-1500 մ) մշակ� մ են կորիզավորներ և ընկ� զապտ� ղներ: 
Բարձրադիր գոտիներ� մ (1500-2100 մ) հիմն ական� մ մշակ� մ են հնդավորներ 
(խնձորենի, տանձենի): 

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ո՞րն է բ� սաբ� ծ� թյան ճյ� ղի նշանակ� թյ� նը: 

2. Ինչպիսի՞ն է ՀՀ ցանքատարած� թյ� նների կառ� ցվածքը: Ի՞նչ փոփո-
խ� թյ� ններ է այն կրել վերջին տասնամյակներ� մ:

3. Ձեր կարծիքով` դաշտավար� թյան ո՞ր ճյ� ղերն են ՀՀ-ի համար հեռա-
նկարային: Փորձե՛ք հիմն ավորել:

4. Բն� թագրե՛ք հացահատիկային և տեխնիկական մշակաբ� յսերի 
տարածման առանձնահատկ� թյ� նները ՀՀ-� մ:

5. Ո՞րն է այգեգործ� թյան տեղը ՀՀ գյ� ղատնտես� թյան մե ջ: Որո՞նք են 
այս ճյ� ղի կառ� ցվածքի և տեղաբաշխման առանձնահատկ� թյ� նները:

Կարտոֆիլի ցանքերը 
տարածված են ամե ն! րեք

Առավել տարածված տեխնիկական 
մշակաբ! յսը ծխախոտն է
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ԴԱՍ 43. ԱՆԱՍ ՆԱ ՊԱ Հ�   �  ՆԸ

Անաս նա պա հ�  թյ�  նը ար տադ րա կան առ#  մով անաս նա կեր ծա ռա յող բ# -

սա կան մթերք նե րի «վե րամ շա կ# մն » է մար դ�  հա մար ավե լի ար ժե քա վոր 
մթերք նե րի` կա թի, մսի, բր դի, մոր թ� , կաշ վի:

Անաս նա պա հ#  թյան կե րա յին բա զան: Անաս նա պա հ�  թյան զար գաց ման 
հնա րա վո ր�  թյ� ն նե րը պայմանավորված են նախ և առաջ դրա կե րա յին բա զա-
յով: Աշ խար հի պե տ�  թյ� ն նե րի մե ծ մա ս� մ, ինչ պես և Հա յաս տա ն� մ, տար վա 
տաք սե զո նին անա ս� ն նե րը սն վ� մ են բնա կան արո տա յին թարմ խո տով, իսկ 
ց� րտ սե զո նին` նա խօ րոք կ�  տակ ված մս#  րա յին կե րով: Մեր երկր� մ արո-

տա յին կե րը բա վա րար է, բայց ան բա վա րար է մս#  րա յին կե րը: 
Մս�  րա յին կե րի խն դի րը լ�  ծե լ�  հա մար օգ տա գոր ծ� մ են բնա կան խոտ-

հարք նե րը, կե րա յին մշա կա բ� յ սերը (բազ մա մյա �  մի  ամ յա խո տա բ� յ սեր, 
անաս նա կե րի եգիպ տա ցո րեն, կերային ար մա տա պտ� ղ ներ), ինչ պես նաև 
խտաց ված և համակցված կե րը, որն ար տադր վ� մ է արդ յ�  նա բե րա կան եղա-
նա կով:

Հան րա պե տ�  թյան գյ�  ղատն տե սա կան հան դակ նե րի 
ո՞ր մասն են կազ մ� մ արո տա վայ րերն �  խոտ հար քե րը, այ-

սինքն` կե րա յին հան դակ նե րը:

Անասնապահ# թյան կերային բազան ևս բնա կան լանդ շաֆտ նե րի գո տի ա-
կա ն�  թյա նը հա մա պա տաս խան �  նի վե րըն թաց տա րա ծ� մ: Ավե լի ըն դար ձակ 
են մե ր ձալպ յան տի պի արոտավայրերը (2000-2600 մ բարձ ր�  թյ� ն նե ր� մ), 
երկ րորդ տե ղ� մ է կերահանդակների տա փաս տա նա յին տի պը: Դրանք մե ծ 
ար ժեք են ներ կա յաց ն� մ հատ կա պես խոշ որ եղ ջե րա վոր անա ս� ն նե րի հա մար, 
որով հետև խո տա ծած կը բա վա կա նին բարձր է, իսկ բ�  սա կազ մը` բազմազան:

Մեր լեռնային երկրի համար բնորոշ է արոտային անասնապահ� թյան 
վերընթաց գոտիական համակարգը. ցածրադիր գոտ�  տնտես� թյ� ններն 
ամառվա ամի սներին կենդանիներին տան� մ են բարձրադիր մե րձալպյան �  
ալպյան գոտիներ, որտեղ և կազմակերպ� մ են արոտը, կաթի ստաց� մն  �  
մշակ� մը: 

ՀՀ համարյա բոլոր տարածաշրջաններ� մ արոտավայրերը ծանրա-
բեռնված են 50-70%-ով: Միաժամանակ նկա տե լի է, որ անաս� նների 
գրեթե չկառավարվող արոտը հանգեցրել է առանձին արո տա վայ րե րի 
գեր բեռն վա ծ�  թյան և գե րա րա ծե ցման: Դրա պատ ճա ռով շատ շր ջան նե-
ր� մ պա կա սել է բ�  սա զանգ վա ծը, տա րած վել են մո լա խո տե րը, զար գա ցել 
է հո ղի էրո զի ան:

Անաս նա պա հ#  թյան ճյ#  ղա յին կա ռ# ց ված քը: Անաս նա պա հ� -
թյան ճյ�  ղա յին կա ռ� ց ված քը ձևավոր վ� մ է ոչ մի  այն բնա կան պայ ման-
նե րի, այլև բնակ չ#  թյան պա հանջ մ# նք նե րի և տն տե սա կան պայ ման-

նե րի ազ դե ց#  թյամբ:

Վեր ջին հար յ�  րամ յա կի քա ղա քա կան և սո ցի ալ-տն տե սա կան ան կա յ�  ն�  թյ� -
նից առա վել տ�  ժել է ՀՀ անաս նա պա հ�  թյ�  նը: Տաս նամ յակ ներ են պա հանջ վել 
կո ր� ստ նե րը վե րա կանգ նե լ�  հա մար: Օրի նակ` ոչ խար նե րի �  այ ծե րի 1916 թ. 
գլ խա քա նա կը վե րա կանգն վել է մի  այն 1940-ա կան թվա կան նե րի վեր ջե րին: 
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20-րդ դա րի ըն թաց ք� մ էա կան փո փո խ�  թյ� ն է կրել նաև անաս նա պա հ� -
թյան ճյ�  ղա յին կա ռ� ց ված քը: Գյ�  ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րի մե  քե նա-
յաց ման հետևան քով աս տի ճա նա բար պա կա սել, ապա և գրե թե վե րա ցել է ձի ա-

բ#  ծ#  թյ#  նը, քարշող անաս# նների (եզների) բ# ծ# մը: Մյ� ս կող մի ց` արագ 

թա փով աճել է թռչ նա բ�  ծ�  թյ�  նը, որը մսի ար տադ ր�  թյան արդ յ�  նա վետ մի -
ջոց է (այժմ թռչ նա բ�  ծ�  թյ�  նն ապա հո վ� մ է հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ ար տադր-
վող մսի մոտ 8%-ը):

ՀՀ -� մ ավե լի մե ծ նշա նա կ�  թյ� ն է ձեռք բե րել անաս նա-
պա հ�  թյան զարգաց ման ին տեն սիվ � ղ ղ�  թյ�  նը: Բա ցատ-

րե՛ք` ինչ է դա նշա նա կ� մ:

Անաս նա պա հ�  թյան ճյ�  ղա յին կա ռ� ց ված քը որոշ վ� մ է յ#  րա քանչ յ# ր ճյ# -

ղին պատ կա նող անա ս# ն նե րի գլ խա քա նա կով կամ ար տադր վող մթեր քի 

ծա վա լով: Ավե լի տա րած ված է երկ րորդ ց�  ցա նիշ ը (տե՛ս դիագրամը): 
Մեր հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ անաս նա պա հ�  թյան հա մա խառն ար տադ րան քի 

մոտ 70%-ը բա ժին է ընկ ն� մ խոշ որ եղ ջե րա վոր անաս նա պա հ�  թյա նը (տա վա-
րա բ�  ծ�  թյա նը), երկ րորդ տե ղ� մ է ոչ խա րա բ�  ծ�  թյ�  նը (մո տա վո րա պես 12%):

Խոշ որ եղ ջե րա վոր անաս նա բ#  ծ#  թյան տե ղա բաշ խ#  մը, ի տար բե ր�  թյ� ն 
անաս նա պա հ�  թյան մյ� ս ճյ�  ղե րի, ավե լի հա մա չափ է: Այ ն�  հան դերձ, որոշ 
շր ջան ներ առանձ նա ն� մ են թե՛ անա ս� ն նե րի գլխաքանակով և թե՛ բարձր մթե-
րատ վ�  թյամբ (Արարատյան դաշտ, Շիրակի, Լոռ�  և Գեղարք� նիքի մարզեր): 
2012 թ. խոշոր եղջերավոր անաս� նների գլխաքանակը կազմե լ է մոտ 600 հազ.: 

Վերջին տարիներին անասնաբ� ծ� թյան ոլորտ� մ իրականացված 
արմատական բարեփոխ� մն երի շնորհիվ հնարավոր է դարձել, հատկապես 
խոշոր եղջերավոր կենդանիների պահել�  ավանդական պայմանները 
փոխարինել ժամանակակից տեխնո լոգիաներով, իսկ ցածր մթերատ�  
կենդանիների փոխարեն բ� ծել մե ր երկրի բնակլիմայական պայմաններին 
առավել հարմարված համաշխարհային լավագ# յն դասական ցեղերի բարձր 

մթերատ#  կենդանիներ: Այդ նպատակով եվրո պա կան երկրներից ներ-
կրվել են բարձր մթերա-
տվ� թյամբ և ամ� ր 
կազմվածքով կաթնատ�  
և կաթնամսատ�  (հիմն ա-
կան� մ սիմե ն թալ, շվից, 
հոլշտին ցեղատեսակների) 
տոհմային երինջներ: 

Ա ր ա ր ա տ յ ա ն 

դաշտ# մ բնակչ� թյան 
մե ծ խտ� թյ� նը, մայ րա-
քաղաքին մոտ լինե լ�  
հանգամանքը, կերա յին 
մշակաբ� յսերի համե -
մա տաբար ընդարձակ 
տարածքները և 
կաթի վերամշակման 

Անասնագլխաքանակը  (2012 թ.)
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ձեռնարկ� թյ� նների խիտ 
ցանցը հնարավոր են դարձն� մ 
բացառապես կաթնային 

տավարաբ# ծ# թյան � ղղ� թյամբ 
մասնագիտաց� մը:

Նախալեռնային գոտին 
մասնագիտան� մ է կաթնամսատ#  

տավարաբ# ծ# թյան � ղղ� թյամբ: 
Դրան նպաստ� մ են նաև տավարի 
ներմ� ծված նոր ցեղերը և 
տեղական «կովկասյան գորշ» ցեղը: 
Լեռնային գոտին մասնագիտան� մ 
է մսակաթնատ#  և մսատ#  

տավարաբ# ծ# թյամբ, որը 
պայմանավորված է հար� ստ 
բ� սածածկ � նեցող ալպիական 
մարգագետինների առկայ� թյամբ։ 

Ոչ խա րա բ#  ծ#  թյան զար գաց-
ման հա մար մե ր երկ րի բնա կան 
պայ ման ներն ընդ հա ն� ր առ մամբ 
բա րեն պաստ են: Չնա յած դրան` 
ոչ խար նե րի և այծերի գլ խա քա նա-
կը նա խորդ տաս նա մյակ նե րի հա-

մե  մատ աս տի ճա նա բար կր ճատ վել 
է և վեր ջին տա րի նե րին կազ մ� մ 
է շ� րջ 590 հազ. (առա վե լա գ� յ նը 
եղել է 20-րդ դա րի 70-ա կան թվա-

կան նե րին` մոտ 2 մլն): Տար բեր ցե ղերի ոչ խար ներ տա լիս են տար բեր քա նա կի 
բ� րդ, մի ս և կաթ: Կախ ված այն բա նից, թե դրան ցից որն է շատ, որոշ վ� մ է 
ոչ խա րա բ�  ծ�  թյան � ղ ղ�  թյ�  նը` մաս նա գի տա ց#  մը: Մե զա ն� մ տի րա պե տող 
է մսա կաթ նաբր դա տ#  # ղ ղ#  թյ#  նը: Բ� ծ� մ են բալբաս, արագածյան և այլ 
ցեղերի ոչխարներ:

Ոչ խա րա բ�  ծ�  թյ�  նը ն� յն պես տա րած ված է ամե  ն�  րեք: Սա կայն դրա նշա-
նա կ�  թյ�  նն ավե լի մե ծ է լեռ նա յին �  նա խա լեռ նա յին շր ջան նե ր� մ: Ոչխարների 
և այծերի գլխաքանակով առաջատար տեղ են գրավ� մ Գեղարք� նիքի, 
Արագածոտնի, Սյ� նիքի, Շիրակի և Վայոց Ձորի մարզերը:

Թռչ նա բ#  ծ#  թյ#  նը վեր ջին տա րի նե րին ամե  նա ա րագ աճող ճյ� ղն է: Այժմ 
այն ոչ մի այն լի ո վին բա վա րա ր� մ է թռչ նի մսի և ձվի ներ քին շ�  կա յի պա-
հան ջար կը, այլև արտադրանքի մի  մասն արտահանվ� մ է: Գոր ծ� մ են խոշ որ 
թռչնա բ�  ծա կան ֆաբ րի կա ներ մե ր ձերևան յան գո տ� մ (Լ�  սա կերտ, Արզ նի), 
ինչ պես նաև Գյ� մ րի � մ և Կա պա ն� մ:

Խո զա բ#  ծ#  թյ# նն աչ քի է ընկ ն� մ մսի ար տադ ր�  թյ�  նն ավե լաց նե լ�  
լայն հնա րա վո ր�  թյ� ն նե րով, քա նի որ մյ� ս կեն դա նի նե րի հա մե  մատ ավե-
լի կարճ է խո զե րի վե րար տադ ր�  թյան բնա կան ցիկ լը: Չնայած վեր ջերս 
հա ճա խա կի գրանց վող աֆրիկ յան ժան տախ տի դեպքերին, ինչը խոզերի 
գլխաքանակի զանգվածային անկման պատճառ է դարձել, այն� ամե նայնիվ, 

Շվից ցեղատեսակի կովեր

Ոչխարաբ! ծ! թյ! նը բարձրլեռնային 
շրջանների անասնապահ! թյան 

առաջատար ճյ! ղն է
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դրանց ընդհան� ր գլխաքանակի դանդաղ, կայ� ն աճ է նկատվ� մ: Չնայած 
դրան, խոզերի գլխաքանակը 20-րդ դարի 80-ական թվականների համե մատ 
դեռևս երեք անգամ պակաս է: Սովորաբար խոզաբ� ծ� թյ� նը զարգան� մ է 
հացահատիկազգիների մշակ� թյան շրջաններ� մ և սննդարդյ� նաբեր� թյան 
ավելց� կների հիման վրա: Խոզաբ� ծ� թյան զարգացման առաջատար 
շրջաններ են Երևանին հարակից մարզերը և բնական կերով հար� ստ 
անտառաշատ Տավ� շի մարզը: 

Անաս նա պա հ�  թյան ճյ�  ղե րից ՀՀ-� մ առանձ նա հա տ� կ նշա նա կ�  թյ� ն � -
նի մե ղ վա բ#  ծ#  թյ#  նը: Բազ մե  րանգ ծա ղիկ նե րով ծածկ ված լեռ նա յին տա փաս-
տան ներն �  ալ պյան մար գա գե տին նե րը հնա րա վո ր�  թյ� ն են տա լիս ստանալ 
բարձ րո րակ մե ղր: Մի ա ժա մա նակ, մե  ղ�  նե րը ան փո խա րի նե լի դեր են կա տա ր� մ 
ծա ղիկ նե րի փոշ ոտ ման գոր ծ� մ, նպաս տ� մ են բեր քատ վ�  թյան բարձ րաց մա նը 
և սեր մե  րի բա րե լավ մա նը: Բացի բ� ն մե ղրի արտադր� թյ� նից՝ Հայաստանը 
լավ հեռանկարներ � նի նաև այլ մե ղվամթերքների արտադրման ոլորտ� մ, 
քանի որ նպաստավոր պայմաններ կան մե ղվակաթ, ծաղկափոշի, ինչպես 
նաեւ՝ ակնամոմ (պրոպոլիս) ստանալ�  համար։ Վերջինս մե ծ կիրառ� թյ� ն � նի 
դեղարտադր� թյան մե ջ։

Լայն իմաս տով` անաս նա պա հ�  թյան ճյ� ղ է 
հա մար վ� մ նաև ձկ նա բ#  ծ#  թյ#  նը: Նախ կի-
ն� մ ձկան որս կա տար վ� մ էր մի  այն Սևանա 
լճ� մ: Սևանի ձկ նա յին պաշ ար նե րի չկար գա-
վոր վող, անխ նա որ սի հետևանքով այժմ լճի բո-
լոր տե սա կի ձկ նե րի (այդ թվ� մ` սի գի, կո ղա կի) 
արդ յ�  նա գոր ծա կան պաշ ար նե րը գտն վ� մ են 
սպառ ման վտան գի տակ: Այժմ դրան զ�  գա հեռ` 
ձկ նա բ�  ծ�  թյան ծա վալ ներն աճ� մ են հան-
րա պե տ�  թյան մի  քա նի փոքր լճե ր� մ, գետերի 
հ� նի մե ձակա ար հես տա կան ջրա վա զան նե ր� մ, 
ջրամբարներ� մ  և հատ կա պես Արա րատ յան 
դաշ տի աղա կա լած հո ղե ր� մ ստեղծ ված ար հես տա կան լճակ նե ր# մ: Վերջին 
տարիներին այս ջրավազաններ� մ բ� ծված ձկան մի  մասը արտահանվ� մ է:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Բն� թագրե՛ք ՀՀ անասնապահ� թյան կերային բազան: Ինչպիսի՞ 
տնտեսական և բնապահպանական հիմն ախնդիրներ են առնչվ� մ 
դրան:

2. Որո՞նք են ՀՀ խոշոր եղջերավոր անասնաբ� ծ� թյան զարգացման �  
տեղաբաշխման առանձնահատկ� թյ� նները:

3. Ոչխարաբ� ծ� թյան ո՞ր � ղղ� թյ� նն է զարգացած մե ր 
հանրապետ� թյ� ն� մ և ինչո՞ւ:

4. Ի՞նչ գործոններով է պայմանավորված թռչնաբ� ծ� թյան արագ վերելքը 
մե ր երկր� մ:

5. Ի՞նչ առանձնահատկ� թյ� ններ � նեն մե ղվաբ� ծ� թյ� նն �  
ձկնաբ� ծ� թյ� նը ՀՀ-� մ:

Ձկնաբ! ծական արհեստական 
լճակ
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ԴԱՍ 44. ԳՅ�  ՂԱՏՆ ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ ՄԹԵՐՔ ՆԵ ՐԻ 

ՎԵ ՐԱՄ ՇԱ Կ�  ՄԸ:

ԱԳ ՐՈ ԱՐԴ Յ�  ՆԱ ԲԵ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱ ԼԻՐԸ

Սնն դի արդ յ#  նա բե ր#  թյ#  նը շա ր�  նա կ� մ է գյ�  ղատն տե սա կան ար տադ-
ր�  թյան տեխ նո լո գի ա կան շղ թան` գյ�  ղատն տե սա կան մթերք նե րը են թար կ� մ 
է արդ յ�  նա բե րա կան վե րա մշակ ման և առա ք� մ սպա ռո ղին: Գյ#  ղատն տե ս# -

թյ#  նը և սնն դի արդ յ#  նա բե ր#  թյ#  նը հա մա տեղ կազ մ# մ են ագ րո արդ յ# -

նա բե րա կան հա մա լիր: 
ՀՀ սնն դի արդ յ#  նա բե ր#  թյ#  նը մի  ա վո ր� մ է հար յ�  րա վոր խոշ որ, մի  ջին և 

մանր ձեռ նար կ�  թյ� ն ներ, որոնց բա ժի նն արդ յ�  նա բե ր�  թյան հա մա խառն ար-
տադ րան ք� մ կազ մ� մ է շ� րջ 34%: 

Սննդի արդյ� նաբեր� թյանը բաժին է ընկն� մ վերամշակող 
արդյ� նաբեր� թյան արտադրանքի 54%-ը1, որից 36%-ը՝ սննդամթերքի, 14%-ը՝ 
խմի չքների և 4%-ը՝ ծխախոտի արտադր� թյանը:

Սնն դի արդ յ�  նա բե ր�  թյ�  նն աչ քի է ընկ ն� մ մի  կարևոր առանձ նա հատ կ� -
թյամբ. դրա ար տադ րանքն #  նի ամե  նօր յա զանգ վա ծա յին սպա ռ# մ: Այն չի 
կա րող ամ բող ջ�  թյամբ առաք վել հե ռ�  վայ րե րից: Այդ պատ ճա ռով էլ մարդ-
կանց անհ րա ժեշտ պա րե նամ թեր քի մե ծ մա սի, օրի նակ` հա ցի, հր� շ ա կե ղե նի, 
կաթ նամ թեր քի ար տադ ր�  թյ�  նը կազ մա կերպ վ� մ է տե ղ� մ, սպառ ման վայ րե-
րին մոտ: 

ՀՀ-� մ գյ� ղատնտես� թյան հիմն ական ճյ� ղերը զարգան� մ են տեղական 
հ� մքային բազայի վրա:

Սա կայն գոր ծ� մ են նաև սնն դի արդ յ�  նա բե ր�  թյան այն պի սի են թաճ յ�  ղեր, 
որոնք կա րող են աշ խա տել հ� մքի ստացման վայ րե ր� մ: 

Մե ր երկր� մ ար տա հան ման նշա նա կ�  թյ� ն �  նեն գի ն# - կոն յա կի, մր գի #  

բա ն ջա րե ղե նի պա հա ծո նե րի և հան քա յին ջրե րի ար տադ ր�  թյ� ն նե րը, որոնք 
հան դես են գա լիս որ պես տվ յալ տա րած քի մաս նա գի տաց ման ճյ#  ղեր:

Գի ն# - կոն յա կի արդ յ#  նա բե ր#  թյան ար տադ րան քի ծա վա լը մե ծ չէ, բայց 
մե ծ համ բավ է ձեռք բե րել առա ջին հեր թին ար տադ րան քի բարձր որա կի շնոր-
հիվ: 

 Հն� ց ի վեր Հայաստանը հայտնի է իր գինեգործներով, խաղողի 
և գին�  մշակման  հնագ� յն մե թոդներով, ավանդ� յթներով, որոնք 
հայտնի են դեռևս Ուրարտական թագավոր� թյան ժամանակաշրջանից 
և պահպանվել են մի նչ այսօր: Ուրարտական Արին-Բերդ, Կարմի ր Բլ� ր, 
Թեյշեբանի, Էլար Դարանի քաղաքներ� մ կատարված հնագիտական 
պեղ� մն երի շնորհիվ գիտականորեն ապաց� ցված է, որ հայերի 
նախնիների մոտ գինեգործ� թյ� նը գտնվ� մ էր բարձր մակարդակի 
վրա:Դրա ապաց� յցներից են հնա գի տա կան պե ղ� մն  ե րի ժա մա ն ակ 
հայտ նա բեր ված Ք. ա. I հա զա րամ յա կի գի ն�  շտե մա րան ները և վիթ խա րի` 
մի նչև 1000-լիտ րա նոց կա րաս ները: 

Գի նե գոր ծ#  թյ#  նը որ պես արդ յ#  նա բե ր#  թյան ճյ# ղ Հա յաս տա ն� մ հիմ-

1  Տվյալները տրված են 2012 թ. դր� թյամբ:
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նադր վել է 19-րդ դա րի երկ րորդ կե սին: Գի ն�  և օղ�  գոր ծա րան ներ են հիմն  ել 
հա յազ գի գոր ծա րար նե րը Երևան� մ և կից շր ջան նե ր� մ: Հայտ նի էր հատ կա-
պես Ն. Թա ի րո վի` 1881 թ. Երևան� մ կա ռ�  ցած գոր ծա րա նը, որի հիմ քի վրա 
ձևավոր վեց գի ն� - կոն յա կի ներ կա յիս խոշ որ ձեռ նար կ�  թյ� ն նե րից «Նոյ» ըն կե-
ր�  թյ�  նը: 

19-րդ դա րի վեր ջին Ն. Թա ի րո վի 
գոր ծա րա նը գնեց «Շ# ս տով և որ դի-

ներ» մոս կով յան ֆիր ման, որը և կազ-
մա կեր պեց կոն յա կի ար տադ ր�  թյ� ն և 
կա ռ�  ցեց նոր գոր ծա րան ներ:

Ներ կա յ� մս հան րա պե տ�  թյան գի-
ն� - կոն յա կի արդ յ�  նա բե ր�  թյ�  նը մի -
ա վո ր� մ է գի նեն յ�  թի, օղ�  և կոն յա-
կի (բրեն դի) ար տադ ր�  թյան մի  քա նի 
տասն յակ ձեռ նար կ�  թյ� ն ներ: Դրանց 
ար տադ րան քի տե սա կա նին մե ծ է` ավե-
լի քան 60 ան� ն: Հայտ նի են տար բեր 
ապրանքանիշ ի կոն յակ նե րը, սո վո րա-
կան և թն դեց ված գի նի նե րը, շամ պայն գի նին, օղ�  տար բեր տե սակ նե րը, այլ 
ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ: Ար տադր վող գի նի նե րի #  կոն յակ նե րի մե ծ մա սն 

ար տա հան վ# մ է շ# րջ 25 երկիր: 
Գի ն� - կոն յա կի արդ յ�  նա բե ր�  թյ�  նը տեղաբաշխված է խա ղո ղա գոր-

ծական շրջաններ# մ: Խոշ որ գոր ծա րան նե ր կան Երևան# մ, Ար մա վի ր# մ, 

Վա ղար շա պա տ# մ, Ար տաշ ա տ# մ, Աշ տա րա կ# մ և Վե դի # մ: Ավե լի փոքր են 
հյ�  սի սարևել յան և հա րա վ արևել յան խա ղո ղա գոր ծա կան շր ջան նե րի (Բերդ, 
Իջևան, Մեղ րի) գոր ծա րան նե րը: 

Հայաստանն աշխարհին հայտնի է նաև որպես գարեջրի արտադր� թյան 
հնագ� յն երկիր: Այդ մասին վկայ� թյ� ններ է թողել հ� յն պատմի չ Քսենոփոնը (Ք. 
ա. 5-րդ դար): Ներկայ� մս գարեջրի արտադր� թյան խոշոր ձեռնարկ� թյ� ններ 
կան Երևան� մ, Գյ� մրի� մ և Աբովյան� մ, որոնք արտադր� մ են Կիլիկիա, 
Էրեբ� նի, Ալեքսանդրապոլ 
և Կոտայք ապրանքանիշով 
գարեջ� ր: Դրանք բավարար� մ են ոչ 
մի այն տեղական պահանջարկը, այլ 
նաև արտահանվ� մ են:

Սնն դի արդ յ�  նա բե ր�  թյան 
կարևոր մաս նա գի տաց ման ճյ� ղ է 
մր գի #  բան ջա րե ղե նի պա հա ծո-

նե րի արդ յ#  նա բե ր#  թյ#  նը: Այն 
ձևավոր վել է 1920 թ. հե տո (մի նչ 
այդ մր գի պա հա ծո նե րի մի  փոք րիկ 
ար տադ ր�  թյ� ն եղել է Մեղ րի � մ): 
Կա ռ� ց վել են խոշ որ ժա մա նա կա կից 

Երևանի կոնյակի գործարանը

Պահածոների արտադր ! թյան տեղամաս
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գոր ծա րան ներ: Դրանք ն� յն պես տե ղա-
բաշխ ված են հ� մ քի` մր գե րի �  բան ջա-
րե ղե նի մշակ�  թյան շր ջան նե ր� մ: Այդ 
պատ ճա ռով էլ պա հա ծո յա գոր ծ#  թյան 

տե ղա բաշ խ#  մը հանընկն# մ է գի նե-

գոր ծ#  թյան տե ղա բաշխ մանը: 
Պա հա ծո նե րի ար տադ ր�  թյ�  նը ՀՀ -

� մ բարձր ապ րան քայ ն�  թյ� ն �  նե ցող 
ճյ� ղ է, որի ար տադ րան քի շ� րջ 2/3-ը 
ար տա հան վ� մ է: Այս ճյ�  ղի ար տադ-
րան քի տե սա կա նին բազ մա զան է: Ար-
տադր վ� մ են ծի րա նի, դեղ ձի, սա լո րի, 

խն ձո րի, այլ քաղց րա համ մր գե րի հյ� -
թեր �  մ�  րա բա ներ, լո լի կի մա ծ� կ, 

սմ բ�  կի, վա ր� ն գի և այլ բան ջա րե ղե նի պա հա ծո ներ: 
ՀՀ-� մ առանձնահատ� կ տեղ � նի հան քա յին ջրե րի ար տադ ր#  թյ#  նը: Ի 

տար բե ր�  թյ� ն սնն դարդ յ�  նա բե ր�  թյան մյ� ս ճյ�  ղե րի, սա հ# մ քը ստա ն# մ է 

ոչ թե գյ#  ղատն տե ս#  թյ#  նից, այլ Երկ րի ըն դեր քից: Մեր հան քա յին աղբ յ� ր-
նե րը բազ մա թիվ են: Ներ կա յ� մս շա հա գործ վ� մ են մի  քա նի հան քա յին աղբ-
յ� ր ներ: Լցարկ վ� մ է հան քա յին ջրե րի տա րե կան պաշ ար նե րի մի  այն 2-3%-ը: 
Դա նշա նա կ� մ է, որ այս ճյ�  ղի զար գաց ման հա մար հ� մ քա յին պաշ ար նե րը 
որևէ սահ մա նա փա կ� մ չեն դն� մ: Հատ կա պես հայտ նի են «Ջեր մ# կ», «Արզ-

նի», «Բջ նի», «Դի լի ջան» և «Հան քա վան» հան քա յին ջրե րի գոր ծա րան նե րը:
Մեր հան րա պե տ�  թյան սնն դի արդ յ�  նա բե ր�  թյան տե ղա կան նշա նա կ� -

թյան կարևոր ճյ� ղ է պան րա գոր ծ#  թյ#  նը: Դրա ար տադ րան քի մե ծ մա սը տե-
ղա կան (սպի տակ) պա նիր ներն են, («Չա նա խ», «Լո ռի», «Եղեգ նա ձո ր»), ինչ պես 
նաև «Շվեյ ցա րա կան» կոչ վող պա նի րը: Պան րա գոր ծ#  թյան հա մար բնո րոշ է 

ցր ված տե ղա բաշ խ#  մը: Պա նիր ար տադր վ� մ է հան րա պե տ�  թյան վար չա կան 
բո լոր մար զե ր� մ՝ կա թի ար տադ ր�  թյան վայ րե ր� մ:

Ալ րա ղաց և մսի ար տադ ր#  թյ# ն նե րը, որոնք աշ խա տ� մ են տե ղա կան 
սպառ ման հա մար, նախ կի նի հա մե  մատ ընդ լայ նել են տե ղա բաշխ ման աշ խար-
հագ ր�  թյ�  նը, ավե լաց րել ար տադ րան քի տե սա կա նին: 

Երևան# մ և Մա սի ս# մ են գտն վ� մ ծխա խո տի ար տադ ր�  թյան 
ձեռնարկ� թյ� նները, որոնք աշխատ� մ են տեղական և ներմ� ծվող հ� մքով: 
Թողարկված արտադրանքի մի  մասն արտահանվ� մ է:

Շա քա րի ար տադ ր#  թյ#  նը նախ կի ն� մ եղել է Սպի տակ քա ղա ք� մ: 1988 թ. 
երկ րաշ ար ժից այն լի ո վին ավեր վեց և դա դա րեց գոր ծե լ: Այժմ նոր գոր ծա րան է 
կա ռ� ց վել Ախ� ր յան գյ�  ղ� մ: Այն կարող է աշ խա տել Շի րա կի դաշ տ� մ բարձր 
բերքատվ� թյ� ն ապահովող շա քա րի ճակն դե ղի հ� մ քով: 

Հր� շակեղենի արտադր� թյամբ զբաղվ� մ են մե ր հանրապետ� թյան 
տարբեր բնակավայրեր� մ ցրված բազմաթիվ փոքր և մի ջին ձեռնարկ� թյ� ններ: 
Հր� շակեղենի արտադր� թյան հսկան Երևան� մ գտնվող «Գրանդ Քենդի» 
ընկեր� թյ� նն է, որի արտադրատեսակների թիվն  անցն� մ է 300-ից:

Շշալցարկման հոսքային գիծ
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Կե րակ րի աղի ար տադ ր� -
թյ�  նն իրա կա նաց վ� մ է Ավա-
նի աղա հան քի շա հա գոր ծ� -
մով:

ՀՀ սննդի արդյ� նա-
բեր� թյան անբաժան մասն են 
կազմ� մ նաև այնպիսի կարևոր 
� ղղ� թյ� ններ, ինչպիսիք են 
ալյ� րի, կաթնամթերքների, 
մսամթերքի և զովաց� ցիչ 
ջրերի տարբեր տեսակների 
արտադր� թյ� նը:

Ալրաղաց խոշոր ձեռնար-
կ� թյ� ններ կան Երևան� մ, 
Բաղրամյան� մ և Սևան� մ: Մսամթերքի արտադր� թյան հիմն ական 
ձեռնարկ� թյ� նները գտնվ� մ են Երևան� մ: Առավել հայտնի են Գեղարդ, 
Բարի Սամարացի, Բեկոն և Աթենք ընկեր� թյ� նները:

Կաթնամթերքի արտադր� թյամբ հայտնի ձեռնարկ� թյ� նների մե ծ մասը 
ն� յնպես տեղաբաշխված են Երևան� մ և մե րձակա՝ Կոտայքի �  Արագածոտնի 
մարզերի բնակավայրեր� մ: Շ� կայ� մ առավել մե ծ պահանջարկ � նի Աշտարակ 
կաթ, Թամարա, Մարիաննա ընկեր� թյ� նների արտադրանքը:

Զովաց� ցիչ ջրերի և լիմոնադի տարբեր տեսակների արտադր� թյ� նը 
առավելապես տեղաբաշխված է Երևան� մ և մե րձակա բնակավայրեր� մ:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ի՞նչ է ագրոարդյ� նաբերական համալիրը: 
2. Որո՞նք են սննդի արդյ� նաբեր� թյան տեղաբաշխման առանձնա-

հատկ� թյ� նները:
3. Որո՞նք են ՀՀ սննդի արդյ� նաբեր� թյան մասնագիտացման ճյ� ղերը:
4. Ինչպիսի՞ն է գին� -կոնյակի արտադր� թյան տեղաբաշխ� մը:
5. Գնահատե՛ք ՀՀ պահածոների արտադր� թյան զարգացման պայմանները և 

մակարդակը:
6. Քննարկե՛ք` որ բնական և տնտեսական գործոններն են սահմանափակ� մ 

մե ր հանրապետ� թյան սննդի արդյ� նաբեր� թյան զարգաց� մը:

Ախ! րյանի շաքարի գործարանը
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ԴԱՍ 45. ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ

 ԳՅ�  ՂԱՏՆ ՏԵ Ս�   ԱՆ ԵՎ ԱՐԴ Յ�  ՆԱ ԲԵ Ր�   ԱՆ ԱՐ ՏԱԴ ՐԱ ԿԱՆ ԿԱ-
ՊԵ ՐԻ ԳԾԱՊԱՏԿԵՐԻ ՄՇԱ Կ� Մ

Հայաստանի Հանրապետ� թյ� ն� մ ար տադ րա կան կա պե րը արդ յ�  նա բե ր� -
թյան և գյ�  ղատն տե ս�  թյան մի ջև բավականին սերտ են, և դրանք անընդհատ 
զարգան� մ �  ավելի բազմազան են դառն� մ:

Օգտ վե լով դա սագր քի նա խորդ դա սե րի նյ�  թե րից` կազ մե ՛ք ՀՀ գյ� -
ղատն տե ս�  թյան և թեթև �  սնն դի արդ յ�  նա բե ր�  թյան մի ջև ձևավոր ված 
ար տադ րա կան կա պե րի գծապատկերը:

 Սկզ բ� մ աշ խա տան քա յին տետ ր� մ ար տագ ծե՛ք ստորև բեր ված 
գծապատկերը:

  Գծապատկերի ձախ մասի վան դակ նե ր� մ գրե՛ք գյ� ղատնտես� թյան 
արտադրատեսակների (հ� մքի) անվան� մն երը, իսկ աջ մասի 
վանդակներ� մ գրե՛ք դրանք վերամշակող թեթև, աննդի և արդ յ�  նա բե-
ր�  թյան այլ ճյ�  ղերն �  են թաճ յ�  ղե րը (արտադր� թյ� նները): Ապա, ինչ-
պես ց� յց է տր ված օրի նա կ� մ, սլաքներով մի ացրե՛ք համապատասխան 
վանդակները (տե՛ս խա ղո ղի, բր դի և թեթև �  սննդի արդյ� նաբեր�  թյան 
ճյ�  ղե րի ար տադ րա կան կա պե րի տրված օրի նակը):

 Գյ� ղատնտեսական արտադրատեսակների (մթերքների) և այն 
վերամշակող արդյ� նաբեր� թյան ճյ� ղերի գծապատկերի տրված 
վանդակների քանակը կարող եք ըստ անհրաժեշտ� թյան ավելացնել:
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ԴԱՍ 46. ՀՀ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԸ: ԸՆԴՀԱՆ� Ր ԲՆ� ԹԱԳԻՐԸ

Հիշ ե՛ք` ինչ պի սի կարևոր գոր ծա ռ� յթ ներ է կա տա ր� մ 
տրանս պոր տը նյ�  թա կան ար տադ ր�  թյան, առևտրի և 

� ղևորա փո խադ ր� մն  ե րի ոլորտ նե ր� մ:

Տրանս պոր տը, ի տար բե ր�  թյ� ն նյ�  թա կան ար տադ ր�  թյան մյ� ս ոլորտ նե-
րի, նոր նյ�  թա կան ար ժեք ներ չի ստեղ ծ� մ, բայց կա տա ր� մ է այն պի սի տն տե-
սա կան գոր ծա ռ� յթ ներ, առանց որոնց հա սա րա կա կան ար տադ ր�  թյան գոր-
ծըն թաց իրա կա նաց վել չի կա րող: Այդ գոր ծա ռ� յթ ներն են.

1. նյ�  թա կան ար տադ ր�  թյան ճյ�  ղե րի մի ջև ար տադ ր�  թյան մի  ջոց ներ 
(հ� մք, կի սա ֆաբ րի կատ ներ, վա ռե լիք), ինչ պես նաև � ղևոր ներ փո խադ-
րե լը, 

2. պատ րաս տի ար տադ րան քը սպա ռո ղին հասց նե լը,
3. բ� ն ար տադ րա կան գոր ծըն թաց նե րին ակ տիվ մաս նակ ց�  թյ�  նը (մի ևն� յն 

ար տադ րա կան ձեռ նար կ�  թյան ներս� մ տար բեր ար տադ րա մա սե րի մի ջև 
վե րա մշակ վող հ� մ քի, կի սա ֆաբ րի կատ նե րի տե ղա փո խ�  մը):

Տրանս պոր տը ամե ն մի  տա րած քի են թա կա ռ# ց ված քի1 կարևորա գ� յն 
ճյ� ղն է:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ տրանս պոր տի տար բեր տե սակ նե րի 
զար գա ց�  մը պայ մա նա վոր ված է աշ խար հագ րա կան դիր քի և լեռ նա յին մա-

կերև# յ թի առանձ նա հատ կ�  թյ� ն նե րով: 
ՀՀ-� մ առ կա են եր կա թ#  ղա յի ն, ավ տո մո բի լա յի ն, օդա յի ն, խո ղո վա կաշ-

ա րա յի ն, էլեկտ րա հա ղոր դա յի ն տրանս պոր տի  ճյ�  ղե րը: Բացակայ� մ է մի այն 
ջրա յի ն տրանսպորտը: Վեր ջին գրե թե 25 տա րի նե րի ըն թաց ք� մ Ադր բե ջա նի 
և Թ� ր քի ա յի կող մի ց Հա յաս տա նի շր ջա փակ ման բա ցա սա կան հետևանք նե րը 
մե ղ մե  լ�  նպա տա կով վերակառ� ցվել, իսկ առանձին հատվածներ� մ՝ կա ռ� ց-
վել են նոր ռազ մա վա րա կան նշա նա կ�  թյան` Հա յաս տա նը Վրաս տա նի և Իրա-
նի հետ կա պող մի ջ պե տա կան ավտոմոբիլային մայ ր�  ղի ներ: 

Նախ կի ն� մ Հա յաս տա ն� մ տրանս պոր տա յին մի  աս նա կան ցանց չի եղել: 
Ար դի ա կան խճ�  ղա յին ճա նա պարհ նե րի և եր կա թ�  ղի նե րի մի  աս նա կան ցանց 
ձևավոր վել է 20-րդ դա րի սկզ բին: Այն լրաց վել է խո ղո վա կաշ ա րե րով �  բարձ-
րա վոլտ էլեկտ րա հա ղորդ ման գծե րով 1960-ա կան թվա կան նե րին: 

Ձեզ հայտ նի է, որ որևէ երկ րի տրանս պոր տի զար գաց ման մա կար դա կը ց� յց 
տվող կարևոր ց�  ցա նիշ է ճա նա պար հա յին ցան ցի խտ#  թյ#  նը:

Ինչ պե՞ս է որոշ վ� մ ճա նա պար հա յին ցան ցի խտ�  թյան ց�  ցա նիշ ը:

1 Ենթակառ� ցվածք է կոչվ� մ տվյալ տարածք� մ գտնվող այն տարրերի ամբողջ� թյ� նը 
(ճանապարհներ, խողովակաշարեր, էլեկտրահաղորդման գծեր, օժանդակ շին� թյ� ններ, 
կրթական, մշակ� թային, առողջապահական և այլ կառ� յցներ), որոնք անհրաժեշտ են 
տնտես� թյ� նը կազմակերպել�  և բնակչ� թյան առօրյա կյանքն ապահովել�  (կարիքները 
սպասարկել� ) համար:
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Ներ կա յ� մս հան րա պե տ�  թյան ամ բողջ տա րած քի խճ#  ղա յին ճա նա պար-

հա յին ցան ցի մի  ջին խտ�  թյ�  նը հա վա սար է մո տա վո րա պես 35 կմ/100կմ2: 
Սա կայն ՀՀ-ի տար բեր մա սե ր� մ այդ ց�  ցա նիշ ը խիստ տար բեր է: Եթե, օրի-
նակ, բարձրլեռ նա յին շատ շր ջան նե րով չի անց ն� մ ոչ մի  ճա նա պարհ, խո ղո-
վա կաշ ար կամ էլեկտ րա հա ղորդ ման գիծ, ապա ցած րա դիր, տն տե սա պես զար-
գա ցած շր ջան նե ր� մ, հատ կա պես խոշ որ քա ղաք նե րին հա րող տա րածք նե ր� մ 
այս ց�  ցա նիշ ը տաս նա պա տիկ, հար յ�  րա պա տիկ ան գամ մե ծ է երկ րի մի  ջի ն 
ց� ցանիշից:

Տրանս պոր տի զար գաց ման մա կար դա կը բն�  թագ րող կարևոր ց�  ցա նիշներ 
են բեռնափոխադր� մն երի ծավալը, փոխադրված � ղևորների թիվը, բեռ նաշր-

ջա նա ռ#  թյ# նն #  # ղևորաշր ջա նա ռ#  թյ#  նը:
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 Ի՞նչ է բեռ նաշր ջա նա ռ�  թյ�  նը  և � ղևորաշր ջա նա ռ�  թյ�  նը: 
 Ո՞րն է դրանց չափ ման մի  ա վո րները:

Բեռ նաշր ջա նա ռ�  թյան կամ � ղևորաշր ջա նա ռ�  թյան աճ հա վա սա րա պես 
կա րող է տե ղի �  նե նալ փոխադրվող բեռ նե րի ծա վա լի և � ղևոր նե րի թվի աճի, 
կամ փո խադ ր� մն  ե րի մի  ջին հե ռա վո ր�  թյան աճի, կամ էլ եր կ�  սի մի  ա ժա մա-
նակ յա աճի շնոր հիվ:

ՀՀ -� մ, ինչ պես և ամ բողջ աշ խար հ� մ, տրանս պոր տը զար գա ցել է արագ 
տեմ պե րով: Սա կայն, ի տար բե ր�  թյ� ն ըն դար ձակ տա րա ծ�  թյ� ն ներ �  նե ցող 
երկր նե րի, ՀՀ-� մ այդ աճը տե ղի է �  նե ցել առա վե լա պես բեռ նե րի ծա վալ նե րի 
և � ղևոր նե րի թվի, բայց ոչ հե ռա վո ր�  թյ� ն նե րի աճի հաշ վին: Աճել են բեռ նե-
րի տա րե կան ծա վա լը և � ղևոր նե րի թի վը: Դրան հա կա ռակ, մն ա ցել է ան փո-
փոխ կամ շատ դան դաղ է աճել փո խադ ր� մն  ե րի մի  ջին հե ռա վո ր�  թյ�  նը: Ներ-
կա յ� մս այն կազ մ� մ է եր կա թ�  ղ� մ մո տա վո րա պես 250 կմ, ավ տո մո բի լա յին 
տրանս պոր տ� մ` 58 կմ: 

Ադր բե ջա նի և Թ� ր քի ա յի կող մի ց շա ր�  նակ վող տրանս պոր տա յին շր-
ջա փակ ման պայ ման նե ր� մ Հա յաս տան ներ մ� ծ վող և ար տա հան վող ապ-
րանք նե րի փո խադր ման հե ռա վո ր�  թյ�  նը մե  ծա ցել է: Փոխադրման մի ջին 
հեռավոր� թյան մե ծացման շնորհիվ ՀՀ բեռնաշրջանառ� թյան կառ� ցվածք� մ 
առաջատար է երկաթ� ղային և խողովակաշարային տրանսպորտը: Ընդ 
որ� մ, խողովակաշարային տրանսպորտի բեռնաշրջանառ� թյ� նը ավելի քան 
8 անգամ, իսկ երաթ� ղային տրանսպորտինը՝ մոտ 3 անգամ գերազանց� մ է 
ավտոմոբիլային տրանսպորտի բեռնաշրջանառ� թյանը:

Հա յաս տա նը մի ջ պե տա կան սերտ տրանս պոր տա յին-տն տե սա կան կա պեր 
�  նի ինչ պես մե ր ան մի  ջա կան հարևան ներ Վրաս տա նի և Իրա նի, այն պես էլ այդ 
երկր նե րի տա րած քով Ռ�  սաս տա նի, Եվ րո պա կան և Հա րավարևմտ յան Ասի ա յի 
մի  շարք երկր նե րի հետ: 

Հան րա պե տ�  թյան ներ ս� մ կա տար վող տրանս պոր տա յին փո խադ ր� մն  ե րի 
կազ մ� մ գերիշխ� մ են լայն սպառ ման ապ րանք նե րը (պա րե նամ թերք, կեն ցա-
ղա յին �  առօր յա օգ տա գործ ման իրեր) և հան քա յին շի նան յ�  թերը (որմն  ա քար, 
խիճ, ավազ, պեռ լիտ, կրա քար, պեմ զա և ցե մե նտ): 

Եթե լայն սպառ ման ապ րանք նե րի փո խադր ման �  ղի նե րի ցանցն ընդգր կ� մ 
է �  ղ�  վրա գտն վող բնա կա վայ րե րը, ապա հան քա յին շի նան յ�  թե րը փո խադր-
վ� մ են դրանց ար տադ ր�  թյան սահ մա նա փակ թվով կենտ րոն նե րից գլ խա վո-
րա պես դե պի այն կենտ րոն նե րը, որ տեղ կա տար վ� մ է մե ծ ծա վա լի շի նա րա ր� -
թյ� ն:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ինչպիսի՞ տնտեսական գործառ� յթներ է իրականացն� մ տրանսպորտը: 
Բերե՛ք բ� ն արտադրական պրոցեսին տրանսպորտի անմի ջական 
մասնակց� թյան օրինակ:

2. Ի՞նչ գործոններ են ազդ� մ ՀՀ-� մ տրանսպորտի զարգացման վրա: 
Ինչպիսի՞ տրանսպորտային հնարավոր� թյ� ններ կբացվեին ՀՀ-ի 
առջև, եթե այն � նենար ծովային սահման և անմի ջական ելք դեպի 
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Համաշխարհային օվկիանոս:
3. Ինչպե՞ս են փոփոխվ� մ ճանապարհային ցանցի մի ջին խտ� թյան և 

բեռնաշրջանառ� թյան (� ղևորաշրջանառ� թյան) ց� ցանիշները ՀՀ-
� մ:

4. Առանձնացրե՛ք ձեր բնակավայր� մ հանդիպած խոշորածավալ 5-10 
ան� ն արտադրատեսակ, որոնք արտադրվել են Հայաստանից դ� րս: 
Փորձե՛ք ճշտել դրանց արտադր� թյան երկրները և այն տրանսպորտային 
մի ջոցները, որոնցով փոխադրվել են Հայաստան:

5. ՀՀ � րվագծային քարտեզի վրա սլաքներով մի ացրե՛ք բեռների հետևյալ 
տեսակների առաքման և ստացման վայրերը.

 պղնձի խտանյ� թ  
 մոլիբդենի խտանյ� թ
 կրաքար 
  ոսկ�  հանքաքար
  ցեմե նտ 
 ալյ� ր (խոշոր ալրաղացներ� մ արտադրվող):
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ԴԱՍ 47. ՏՐԱՆՍ ՊՈՐ ՏԻ ԳԼ ԽԱ ՎՈՐ ՏԵ ՍԱԿ ՆԵ ՐԸ

Ներկայ� մս ՀՀ բեռնաշրջանառ� թյան մե ջ առաջատար դերը պատկան� մ 
է խողովակաշարային տրանսպորտին, թեև Հայաստանի պես լեռնային 
մակերև� յթ � նեցող երկրի համար անփոխարինելի նշանակ� թյ� ն � նի 
ավտոմոբիլային տրանսպորտը: 

ՀՀ տրանսպորտային ցանցի 
զարգացման գործ� մ կարևոր 
դեր է կատարել երկաթ� ղային 
տրանսպորտը: 

Եր կա թ#  ղա յին տրանս-

պորտ: Եր կա թ�  ղ�  մի  ջո ցով 
իրա կա նաց վ� մ է հա մաշ խար-
հա յին բեռ նա շրջանառ� թյան 
և � ղևորա շրջանառ� թյան ըն-
դա մե  նը 11%-ը: Սա կայն դե պի 
ծով ելք չ�  նե ցող երկր նե ր� մ, 
ինչ պի սին է նաև Հա յաս տա նը, 
եր կա թ#  ղ#  դե րը բա ցա ռիկ է:

Ինպես տեսն� մ եք էջ 182 
քար տե զ� մ՝ սկզ բ� մ կա ռ� ց-
վել է Սև և Կաս պից ծո վերն իրար մի  աց նող Փո թի–Թ բի լի սի– Բա ք�  գի ծը, որից 
և ճյ�  ղա վոր վել է Հա յաս տան եկող գի ծը: 1899 թ. շա հա գործ ման են հանձն վել 
Թբի լի սի– Ա լեք սանդ րա պոլ (Գյ� մ րի)–Կարս, 1902 թ.` Գյ� մ րի–Մա սիս –Երևան, 
1908 թ.` Մա սիս– Նախ ի ջևան– Ջ� լ ֆա ճյ�  ղա վո ր� մն  ե րը: Ավե լի � շ, երբ կա-
ռ� ց վեց Կաս պից ծո վի հյ�  սի սա յին � ղ ղ�  թյան մե ր ձափն յա գի ծը, անդր կով-
կաս յան եր կաթգ ծե րը մի  ա ցան Ռ�  սաս տա նի և դրա մի  ջո ցով էլ` Եվ րո պա յի եր-
կա թ�  ղա յին ցան ցին: Հե տա գա յ� մ եր կաթգ ծեր կա ռ� ց վե ցին արևմտ յան � ղ-
ղ�  թյամբ  (Կար սից դե պի Մի ջերկ րա կան ծո վի ափե րը), կառ� ցվեց նաև Ջ� լ-
ֆա– Բա ք�  եր կաթ գի ծը, որն ան ցավ Հա յաս տա նի ծայր հա րա վով: Հա յաս տա նը 
մտավ Եվ րա սի ա մայր ցա մա քի` աշ խար հի ամե  նահ զոր եր կա թ�  ղա յին ցան ցի 
մե ջ: Սա կայն ներ կա յ� մս (սկ սած 1990-ա կան թթ. սկզ բից) Հա յաս տա նը ադր-
բե ջա նա- հայ կա կան, թ� րք- հայ կա կան և վրաց- ռ�  սա կան հա կա մար տ�  թյ� ն-
նե րի պատ ճա ռով հայտն վել է եր կա թ�  ղա յին մե  կ�  սաց ման մե ջ: Չեն գոր ծ� մ 
Երևան–Նա խիջևան– Ջ� լ  ֆա– Բա ք� , դրա նից դե պի Կա պան ճյ�  ղա վոր վող, 
Երևան –Իջևան–Աղս տա ֆա, Գյ� մ րի– Կարս, ինչ պես նաև Սև ծո վի ափով Վրաս-
տա նը (դրա մի  ջո ցով և Հա յաս տա նը) Ռ�  սաս տա նին կա պող եր կաթգ ծե րը:

Մեր հան րա պե տ�  թյ�  նը շա հագրգռ ված է ոչ մի  այն այժմ չգոր ծող գծե րի վե-
րա գոր ծար կ�  մով, այլև նոր գծե րի կա ռ� ց ման կա րիք �  նի: Քն նարկ վ� մ են Հա-
յաս տան –Իրան և Վրաս տա նի տա րած քով Հա յաս տան–Սև ծով եր կա թ�  ղի նե րի 
կա ռ� ց ման ծրագ րե րը: 

ՀՀ գոր ծող եր կա թ�  ղա յին ցան ցի առանձ նա հատ կ�  թյ� նն այն է, որ գլ խա-
վոր` Այ ր� մ– Վա նա ձոր–Գ յ� մ րի– Մա սիս–Ե րաս խա վան մայ ր�  ղին հան րա պե-

տ#  թյան տա րած քի նկատ  մամբ եզ րա յին դիրք #  նի: Այդ հան գա ման քը դժ վա-
րաց ն� մ է ներ քին շր ջան նե րի, հատ կա պես Սյ� նիքի և Վայոց Ձորի սպա սար-
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կ�  մը:
ՀՀ եր կա թ�  ղա յին ցան-

ցի եր կա ր�  թյ�  նը շ� րջ 
900 կմ է: Բո լոր գծե րը լայ-
նա ղ� ր� են: Ներ կա յ� մս 
հան րա պե տ#  թյան բո լոր 

եր կա թ#  ղի նե րը էլեկտ րի-

ֆի կաց ված են: Եր կա թ� -
ղա յին կա յա րան նե րի թի վը 
հաս ն� մ է մի  քա նի տաս-
նյա կի: Բեռ նաշր ջա նա ռ� -
թյամբ և � ղևորաշր ջա նա-
ռ�  թյամբ առա ջա տար են 
եր կա թ�  ղա յին հան գ� յց-
ներ Երևանը, Գյ# մ րին և 

Հրազ դա նը: 
Ե ր կ ա թ ո ւ ղ ա յ ի ն 

շրջա  փակումը մեղ-
մելու նպատակով, 
տնտեսական ու ռազմա-
վարական փոխշահավետ 
հա մագ ո ր ծա կ ո ւ թ յ ա ն 
շրջանակում նախատես-
վում է կառուցել Հայաս-
տան-Իրան Հյ� սիս-
Հարավ երկաթիծ: 
Ենթադրվ# մ է, որ նոր 

երկաթ# ղ#  ընդհան# ր 

երկար# թյ# նը կկազմի  

540 կմ, որից մոտ 

480 կմ` Հայաստանի 

տարածքով, իսկ մն ացած 60 կմ` Իրանի: Ավելի հավանական է, որ 

երկաթ# ղին կանցնի Գագարին-Գավառ-Մարտ# նի-Ջերմ# կ-Վայք-Սիսիան-

Կապան-Մեղրի երթ# ղով, իսկ իրանական մասը կհասնի մի նչև Մերանտ:

Վեր ջին երկ�  տասնամյակներին փոք րա ցել է եր կա թ#  ղա յին տրանս պոր-

տի դե րը մե ր երկ րի թե՛ ար տա քին և թե՛ ներ քին տն տե սա կան -ար տադ րա կան 
կա պե րի զար գաց ման գոր ծ� մ: Դրան հա կա ռակ` մե  ծա ցել է ավ տո մո բի լա յին 

տրանս պոր տի դե րը: Այդ դե րը մի նչ այդ էլ Հա յաս տա ն# մ բա ցա ռիկ է եղել` 

պայ մա նա վոր ված լեռ նա յին բարդ ռե լի ե ֆով: Նրա բա ժի նը թե՛ բեռ նաշր-

ջա նա ռ#  թյան և թե՛ # ղևորաշր ջա նա ռ#  թյան ընդ հա ն# ր ծա վա լ# մ ավե լի 

բարձր է, քան աշ խար հի երկր նե րի մե ծ մա ս# մ, այդ թվ� մ նաև մե ր հարևան 
երկր նե ր� մ: Ո՞րոնք են դրա պատ ճա ռները:

Առա ջի նը, ինչ պես աս վեց, բարդ ռե լի ե ֆա յին պայ ման ներն են, որոնք ավե-
լի հեշտ է հաղ թա հա րել ավ տո մո բի լով: Բա ցի այդ, ավ տո ճա նա պարհ նե րի կա-
ռ�  ց�  մը կրկ նա կի էժան է, բնա կա վայ րերն իրար կա պող ավ տո ճա նա պարհ-

Թասի լեռնանցքի ոլորանները 
(Գորիս-Կապան ճանապարհահատված)

Հայաստանի օդային դարպասը` ՙԶվարթնոց՚ 
մի ջազգային օդանավակայանը
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նե րն ավե լի կարճ են, քան եր կա թ�  ղի նե րը: Օրի նակ` Երևանից Ալա վեր դի 
տարած� թյ� նը եր կա թ�  ղով կրկ նա կի ան գամ ավե լի եր կար է, քան ավ տո մե -
քե նա յով: 

Երկ րորդ պատ ճա ռը հան րա պե տ�  թյան տա րած քի փոք ր�  թյ� նն է, որի 
հետևան քով փո խադ ր# մն  ե րի հե ռա վո ր#  թյ# ն նե րը կարճ են, այ սինքն` դրանք 
ավե լի հար մար են ավ տո մո բի լա յին, քան եր կա թ�  ղա յին տրանս պոր տի հա մար 
(դա տն տե սա պես ձեռն տ�  է մե ծ հե ռա վո ր�  թյ� ն նե րի դեպ ք� մ): 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան ավ տո մո բի լա յին ճա նա պարհ նե րի եր կա-
ր�  թյ�  նն ավե լի քան 10,4 հազ. կմ է: Նախ կի ն� մ ավ տո ճա նա պարհ նե րը մե ր 
հան րա պե տ�  թյան սահ ման նե ր� մ մի  աս նա կան ցանց չեն կազ մե լ: Հատ կա պես 
Սյ�  նի քի և Տա վ� շի մար զե րի մե ծ թվով բնա կա վայ րեր � ղ ղա կի կապ չ�  նե ին 
հան րա պե տ�  թյան գլ խա վոր ճա նա պարհ նե րի հետ և ստիպ ված էին Հա յաս տա-
նի` իրենց հարևան մի  շարք տա րածք նե րի հետ հա ղոր դակց վել Ադր բե ջա նի տա-
րած քով անց նող ավ տո ճա նա պարհ նե րի մի  ջո ցով: Այս խն դի րը լ� ծ վել է ներ քին 
ճա նա պար հա յին մի  աս նա կան ցան ցի կա ռ� ց ման մի  ջո ցով: 

Ամե  նից ավե լի բա րե կարգ են հան րա պե տա կան նշա նա կ#  թյան ճա նա-
պարհ նե րը: Դրան ցից են` Երևան–Սևան–Իջևան, Երևան –Աշ տա րակ–Գ յ� մ-
րի– Աշ ոցք, Երևան–Ար տաշ ատ– Սի սի ան– Գո րիս–Կա պան– Մեղ րի, Երևան–Ս պի-
տակ–Վա նա ձոր –Ա լա վեր դի ավ տոխ ճ�  ղի նե րը, որոնք �  նեն նաև մի ջ պե տա կան 

նշա նա կ#  թյ# ն: Վեր ջին տա րի նե րին հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ ավ տո մո բի լա յին 
ճա նա պարհ նե րի (այդ թվ� մ` հա մայն քա յին նշա նա կ�  թյան) վե րա նո րոգ մա նը 
զ�  գա հեռ կա ռ� ց վել են հա մա պե տա կան նշա նա կ�  թյան նոր ճա նա պար հա-
հատ ված ներ, որոն ցից նշա նա վոր են Սե լի մի  լեռ նանց քով Սևանի ավա զա նը 

Արփա գետի հովտին կա պող և Կա պան– Մեղ րի նոր ճա նա պար հա հատ ված-

նե րը:
Այժմ մե կնարկել է տարածաշրջանային մի ջպետական նշանակ� թյան 

Հյ# սիս-Հարավ 556 կմ երկար� թյամբ ավտոմոբիլային ճանապարհային 

մի ջանցքի (տե՛ս՝ էջ ….-ի քարտեզը) շինարար� թյ� նը, որը նախատեսվ� մ է 
ավարտել 2017 թ.: Ճանապարհային այս մի ջանցքը, հատելով Հայաստանի 
տարածքը հարավից հյ� սիս, ընդգրկ� մ է Ագարակ-Կապան-Երևան-Գյ# մրի-

Բավրա մայր� ղիները և ճանա պարհային ենթակառ� յցները: Ճանապարհային 
մի ջանցքը հնարավոր� թյ� ն 
կտա բարելավել ցամաքային 
կապը Հայաստանի երկ�  
հարևանների` Իրանի և 
Վրաստանի հետ` ապա-
հովելով ելք դեպի մի ջազգային 
առևտրային շ� կաներ: Ագա-
րակ-Կապան-Երևան-Գյ� մրի-
Բավրա ճանապարհը մե ր երկրի 
հարավը կապ� մ է հյ� սիսի 
հետ` ապահովելով մ� տք դեպի 
Վրաստանի «Հարավային 

ճանապարհային մի ջանցք», 
որը և հնարավոր� թյ� ն կտա 

Իրան-Հայաստան գազամ! ղի հատված
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հասնել Փոթի և Բաթ� մի  
նավահանգիստներ կամ դեպի 
արևելք` Թբիլիսի: 

Տրանս պոր տի այլ տե սակ-

ներ:  ՀՀ-� մ օդա յին տրանս-

պոր տը ձևավոր վել է 1930-
ա կան թվա կան նե րին: Մեր 
երկրի ամե  նա խոշ որ օդա նա-
վա կա յա նը «Զվարթ նոցն» է, 
որը նաև մի  ջազ գա յին մե ծ օդա-
նա վա կա յան է և դաս վ� մ էլ 
տա րա ծաշր ջա նի խոշ որ օդա-
նա վա կա յան նե րի շար քին: 
Ար տա սահ ման յան թռիչք ներ 
կա տար վ� մ են նաև «Էրե-

բ�  նի» (Երևան) և «Գյ� մ րի» օդա նա վա կա յան նե րից: Օդային տրանսպորտը 
առաջատար դեր է կատար� մ արտաքին բեռնափոխադր� մն եր� մ: Երևանը 
կանոնավոր կապեր � նի աշխարհի տարբեր երկրների տասնյակ քաղաքների 
հետ:

Խո ղո վա կաշ ա րա յին տրանս պոր տը հանրապետ� թյ� ն� մ ամե  նա ե րի-
տա սարդն է, որը սկ սել է գոր ծել 1960 թ.: Տրանս պոր տի այս տե սա կով հան-
րա պե տ�  թյ� ն գազ է ներ մ� ծ վ� մ Ռ�  սաս տա նից և հարևան Իրա նից: Արդեն 
շահագործվող Իրան– Հա յաս տան 120 կմ երկար� թյ� ն � նեցող գա զա տա րը  
մե ծ հե ռա նկար ներ կա րող է բա ցել Հա յաս տա նի առջև` որ պես գա զի տա րան-
ցիկ երկ րի: Հան րա պե տ�  թյան զազաբաշխիչ ցան ցի ընդ հա ն� ր եր կա ր�  թյ�  նը 
հաս ն� մ է մոտ 15 հազ. կմ, որի 2/3-ը շահագործվ� մ է:

Գա զա մ� ղ նե րը պատ կեր ված են «Էլեկտ րա է ներ գե տի կա» քար տե զ� մ, որ-
տեղ ց� յց են տր ված նաև բարձ րա վոլտ էլեկ տրա հա ղորդ ման գծե րը:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ի՞նչ գործոններով է պայմանավորված ՀՀ երկաթ� ղային, 
ավտոմոբիլային, խողովակաշարային, օդային և էլեկտրահաղորդման 
տրանսպորտի տեղաբաշխ� մը:

2. Բն� թագրե՛ք երկաթ� ղ�  նշանակ� թյ� նը մե ր երկրի ներքին և 
արտաքին տնտեսական կապերի զարգացման համար:

3. Համե մատե՛ք ՀՀ ավտոմոբիլային և երկաթ� ղային տրանսպորտի 
զարգացման պայմանները:

4. Ի՞նչ հեռանկարներ կարող է բացել Հայաստանի համար Իրան–Հայաս-
տան մի ջազգային տարանցիկ երկաթգծի, գազամ� ղի, նավթամ� ղի և 
ավտոմոբիլային ճանապարհային մի ջանցքի կառ� ց� մը:

Ճանապարհահատված 
Հյ! սիս-Հարավ մայր! ղ! ց
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ԴԱՍ 48. ՀՀ ՏՆ ՏԵ Ս�   ԱՆ ՍՊԱ ՍԱՐԿ ՄԱՆ ՈԼՈՐ ՏԸ. 

ԸՆԴ ՀԱ Ն� Ր ԲՆ�  ԹԱ ԳԻ ՐԸ: 

ԿՐ Թ�   ԱՆ ԵՎ ԳԻ Տ�   ԱՆ ՃՅ�  ՂԵ ՐԸ 

Նա խորդ դա սով մե նք ավար տե ցինք տն տե ս�  թյան ար տադ րա կան ոլոր տի և 
դրա ճյ�  ղե րի �  ս� մն  ա սի ր�  թյ�  նը: 

 Թվար կե՛ք մե ր հան րա պե տ�  թյան տն տե ս�  թյան 
 ար տադ րա կան ոլոր տի հիմն  ա կան ճյ�  ղե րը:

Տն տե ս�  թյան մյ� ս ոլոր տը սպա սարկ ման (կամ ծառայ# թյ# նների) ոլորտն 

է (օգ տա գործ վ# մ է նաև ոչ ար տադ րա կան ոլորտ ան վա ն#  մը)1: Այն մի  ա  վո-
ր� մ է տն տե ս�  թյան այն ճյ�  ղերն �  մարդ կա յին գոր ծ�  նե �  թյան տե սակ նե րը, 
որոնք # ղ ղա կի ո րեն չեն մաս նակ ց# մ նյ#  թա կան ար ժեք նե րի ստեղծ մա նը, 

բայց հա մա տեղ # ժե րով որոշ # մ են մարդ կանց ապ րե լա կեր պը, կյան քի մա-

կար դա կը, բա րե կե ց#  թյ# նն #  սպա ռ#  մը, բա վա րա ր# մ են նրանց հոգևոր 

և նյ# թական պա հանջ նե րը: Այդ ճյ�  ղերն �  գոր ծ�  նե �  թյան տե սակ ները 
ն� յնպես բազմազան են (առևտ# ր, կր թ#  թյ#  ն, գի տ#  թյ#  ն, առող ջա պա հ# -

թյ#  ն, մշակ# յթ, սպոր տ, կա պ, մար դա տար տրանս պոր տ, բան կա յին գոր ծ, 

ֆի նան սա վար կա յին սպա սար կ#  մ, պե տա կան և հա սա րա կա կան կա ռա վա-

ր#  մ):
 Աշ խար հի շատ երկր նե րի նման, Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ ևս 

սպա սարկ ման ոլորտն ավե լի արագ է զար գա ն� մ, քան ար տադ րա կա նը: Դրա 
բա ժի նն աճ� մ է երկ րի հա մա խառն ներ քին արդ յ� ն ք� մ (ՀՆԱ) և ազ գա յին 
եկամ տ� մ: Առա ջըն թաց տեմ պե րով մե  ծա ն� մ է այդ ոլոր տ� մ զբաղ ված նե րի 
թի վը: Ներ կա յ� մս հան րա պե տ�  թյան զբաղված� թյան շ# րջ 44%-ը բա ժին է 

ընկ ն# մ սպա սարկ ման ոլոր տին: 
 Սպա սարկ ման ոլոր տի զար գա ց# մն  #  տա րած քա յին կազ մա կեր պ#  մը 

պայ մա նա վո րող գլ խա վոր գոր ծոն նե րն են. երկ րի տն տե սա կան զար գաց ման 

մա կար դա կը, բնակ չ#  թյան թի վը և կազ մը, կեն սա մա կար դա կը, տա րաբ նա-

կեց ման բն# յ թը, աշ խա տան քա յին ռե ս# րս նե րի թիվն  #  որա կը, տրանս պոր-

տա յին հա մա կար գի զար գաց ման մա կար դա կը: Ինչ քան այդ ց#  ցա նիշ նե րը 

բարձր են, այն քան զար գա ցած է սպա սարկ ման ոլոր տը, և արդ յ#  նա վետ է 

տա րած քա յին կազ մա կեր պ#  մը: 
Սպա սարկ ման ոլոր տի ճյ�  ղե րի մի  մա սի տե ղա բաշ խ�  մը հիմն  ա կա ն� մ կրկ-

ն� մ է բնակ չ�  թյան տե ղա բաշխ ման և տա րաբ նա կեց ման պատ կե րը: Այդպիսի 
ճյ�  ղե ր կան ՀՀ գրե թե բո լոր բնա կա վայ րե ր� մ: Որ քան մար դաշ ատ է բնա կա-
վայ րը և որ քան ավե լի կենտ րո նա կան տեղ է գրա վ� մ տա րաբ նա կեց ման ցան-
ց� մ, այն քան շատ են այդ տեղ առ կա սպա սարկ ման ոլոր տի տե սակ նե րը:

ՀՀ-� մ  2011 թ.  ծառայ� թյ� նների ընդհան� ր ծավալի 86%-ը բաժին է 
ընկել Երևանին:  Մեկ բնակչին ընկնող ծառայ� թյ� նների ծավալով Երևանը 
գերազանց� մ է մի ջին հանրապետական ց� ցանիշը  2,5 անգամ: Մինչդեռ 
բոլոր մարզերը մե կ բնակչին ընկնող ծառայ� թյ� նների ծավալով զիջ� մ են 
մի ջին հանրապետական ց� ցանիշին 3-ից (Կոտայքի մարզ)  6 (Արարատի 
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մարզ) անգամ:
Կան նաև սպա սարկ ման ոլոր-

տի այն պի սի ճյ�  ղեր, որոնց հա մար 
բնո րոշ է հա մա կենտ րո նաց ված տե-

ղա բաշ խ#  մը, այ սինքն` դրանք հա-

մա տա րած չեն և կենտ րո նա ն# մ են 

մի  այն որոշ ա կի բնա կա վայ րե ր# մ:
Ծա նո թա նանք ՀՀ սպա սարկ ման 

ոլոր տի մի  քանի կարևոր ճյ�  ղե րին 
ավե լի ման րա մասն:

Կր թ#  թյ#  նը: Յ� րաքանչյ� ր 
ժո ղովր դի �  պե տ�  թյան կյան ք� մ 
չա փա զանց մե ծ է կր թ�  թյան դե րը:  
Հայ ժո ղո վ� ր դը մի շտ էլ առանձ նա-
հա տ� կ նշա նա կ�  թյ� ն է տվել կր-
թ�  թյա նը: Քրիս տո նե �  թյ�  նը պե-

տա կան կրոն հռ չա կե լ� ց հե տո բազ մա թիվ եկե ղե ցի նե րին կից բաց վել են  դպ-
րոց ներ, իսկ ավե լի � շ՝ մի ջին դարեր� մ, ստեղծ վել են նաև հա մալ սա րան ներ 
(Տաթևի, Գլա ձո րի և այլն):

1914-1915 թթ. � ստա ր� մ ՀՀ -ի ներ կա յիս տա րած ք� մ հաշվ վ� մ էր տար բեր 
տի պի շ� րջ 460 հան րակր թա կան դպ րոց: Դրան ցից ըն դա մե  նը 7-ն էր մի ջ նա-
կարգ կամ ոչ լրիվ մի ջ նա կարգ: 1921 թ. դեկ րետ ըն դ� ն վեց հա ս� ն տա րի քի 
բնակ չ�  թյան անգ րա գի տ�  թյ�  նը վե րաց նե լ�  մա սին, և 1929 թ. սկս վեց ընդ հա-
ն� ր տար րա կան �  ս�  ց�  մը, իսկ 1970 թ.` հա մընդ հա ն� ր մի ջ նա կարգ պար տա-
դիր կր թ�  թյ�  նը:

Այժմ Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ գոր ծ� մ է շ� րջ 660 նա խադպ րո-
ցա կան �  ս� մն  ա կան հաս տա տ�  թյ� ն` ավե լի քան 63 հազ. երե խա յով, և 1441 

հան րակր թա կան դպ րոց` մոտ 386 հազ. աշ ա կեր տով: Հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ 
գոր ծ� մ են նաև երաժշ տա կան, ար վես տի և գե ղար վես տի 220-ից ավե լի դպ-
րոց ներ` մոտ 38 հազ. սո վո րո ղով: 

Նա խադպ րո ցա կան և հան րակր թա կան հիմն  արկ նե րի տե ղա բաշ խ#  մը 

հա մընկ ն# մ է բնա կա վայ րե րի տե ղա բաշխ ման, այ սինքն` տա րաբ նա կեց ման 

ցան ցի հետ: Ընդ որ� մ, դրանք ներկայացված են բնակավայրերի մե ծ մաս� մ: 
Ընդ հա ն� ր օրի նա չա փ�  թյ� ն է. ինչ քան բնա կա վայ րը խոշ որ է, և որ քան խիտ է 
դրա հա րա կից տա րածք նե րի բնակ չ�  թյ�  նը, այն քան շատ �  բազ մա տե սակ են 
կր թա կան հիմն  արկ նե րը: 

 Մի ջին մաս նա գի տա կան հաս տա տ�  թյ� ն նե րը կամ քոլեջները (թվով 97) 
տե ղա բաշխ ված են քա ղաք նե րի մե ծ մաս� մ, իսկ բարձ րա գ� յն պե տա կան � -
ս� մն  ա կան հաս տա տ�  թյ� ն նե րը (թվով 23) հիմն  ա կա ն� մ կենտ րո նաց ված 
են Երևան� մ: Պե տա կան բ�  հեր կամ մաս նաճ յ�  ղեր կան նաև  մարզ կենտ-
րոն նե ր� մ,մասնավորապես` Գյ� մրի� մ,Վանաձոր� մ,Գավառ� մ,Կապան� մ, 
Իջևան� մ և Եղեգնաձոր� մ:

ՀՀ ան կա խա ց�  մի ց հե տո  ավելի քան 45 բարձրագ� յն �  ս� մն  ա կան հաս-

Երևանի պետական համալսարանի 
կենտրոնական մասնաշենքը
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տա տ�  թյ� ն ների ստեղծ� մը  նպաս տեց բարձրագ� յն կրթ� թյան ապա կենտ րո-
նաց մա նը: Ներկայ� մս 68 բ� հերից 53-ը գտնվ� մ են Երևան� մ, որոնց բաժին 
է ընկն� մ � սանողների թվաքանակի շ� րջ 80%-ը: Անկախ� թյան տարիներին 
բ� հերի թվաքանակի ավելացմանը զ� գընթաց մոտ երկ�  անգամ ավելացել   է 
� սանողների թվաքանակը: ՀՀ բ� հերից առաջնեկը և խոշորագ� յնը Երևանի 
պետական համալսարանն է (ԵՊՀ):      

Մեր հան րա պե տ�  թյան հա մար նոր երև� յթ են ՀՀ և ար տա սահ ման յան 
երկր նե րի հետ հա մա տեղ ստեղծ ված պե տա կան հա մալ սա րան նե րը: Առայ-
սօր դրանք երեքն են և գոր ծ� մ են Երևան� մ (Հայ-ռ� սական (սլա վո նա-
կան) պե տա կան հա մալ սա րա նը, Հա յաս տա նի Ամե  րիկ յան հա մալ սա րա նը, 
Հա յաս տա ն� մ ֆրան սի ա կան հա մալ սա րա նը):                                                                                                  

Հան րա պե տ�  թյան բ�  հե րը մաս նա գետ ներ են պատ րաս տ� մ ժա մա նա կա-

կից  տն տե ս#  թյան արտադրական և սպասարկման ոլորտների գրեթե բոլոր 

մաս նա գի տ#  թյ# ն նե րի գծով: 
Գի տ#  թյ#  նը: Կր թ�  թյան հետ մի  ա սին գի տ�  թյ�  նը սպա սարկ ման ոլոր տի 

այն ճյ� ղն է, որը երկ րի հզո րաց ման, մի  ջազ գա յին հե ղի նա կ�  թյան, բնակ չ� -
թյան նյ�  թա կան �  հոգևոր մա կար դա կի բարձ րաց ման հա մար #  նի հիմն  ա րար 

նշա նա կ#  թյ# ն: Ըն դ� ն ված է ասել, որ այժմ գի տ�  թյ�  նը վե րած վ� մ է հզոր 

ար տադ րո ղա կան #  ժի, այ սինքն` դառ ն# մ է ար տադ րա կան գործընթացի 

և տն տե սա կան արդ յ# ն քի ստեղծ ման ան մի  ջա կան մաս նա կից: Գի տա կան 
հե տա զո տ�  թյ� ն նե րի արդ յ� նք նե րի, գյ�  տե րի �  հայտ նա գոր ծ�  թյ� ն նե րի 
ներդր ման մի  ջո ցով մե ծապես ավե լա ն� մ է աշ խա տան քի ար տադ րո ղա կա ն� -
թյ�  նը: 

Գի տ�  թյ�  նը որ պես առան ձին ճյ� ղ գո յ�  թյ� ն է �  նե ցել ոչ բո լոր ժա մա նակ-
նե ր� մ և ոչ բո լոր ժո ղո վ� րդ նե րի մոտ: Այ սօր այն հան դես է գա լիս որ պես 

ամե ն մի  ազ գի #  պե տ#  թյան զար գաց ման մա կար դա կի գլ խա վոր ց#  ցա նիշ:

Անց յալ դա րի սկզ բից ար դեն աշ խար հի զար գա ցած երկր նե ր� մ գիտ նա կան-

նե րի թի վը տն տե ս�  թյան մյ� ս ճյ�  ղե ր� մ զբաղ ված նե րի թվի հա մե  մա տ� -
թյամբ աճ� մ էր առա ջան ցիկ տեմ պե րով:

Հա յաս տա ն� մ գի տ�  թյան` որ պես ինք ն�  ր� յն ճյ�  ղի, հիմ քե րը դր վե ցին 
առա ջին հան րա պե տ�  թյան տա րի նե րին: Սկզ բ� մ այն սկ սեց զար գա նալ նոր 
ստեղծվող բ�  հե ր� մ: Հե տա գա յ� մ 
հիմն  վե ցին նաև գի տա հե տա զո տա-
կան ինք ն�  ր� յն հիմն  արկ ներ: Ավե լի 
� շ դրանք մի  ա վոր վե ցին հան րա պե-
տ�  թյան նո րաս տեղծ Գի տ#  թյ# ն-

նե րի ազգային ակա դե մի  ա յի (ԳԱԱ) 

հա մա կար գ� մ (1943թ): 
Հա յաս տա նի ան կա խ�  թյան նա-

խօր յա կին գի տա կան աշ խա տող նե-
րի թի վը գե րա զան ց� մ էր 23 հազ.-ը: 
Յ� րաքանչյ� ր 1000 բնակչին բաժին 
ընկնող գիտնականների թվով 

ՀՀ Գիտ! թյ! նների ազգային 
ակադեմի այի գլխավոր մասնաշենքը
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Հայաստանը առաջնակարգ տեղ էր 
գրավ� մ նախկին ԽՍՀՄ-� մ: Գի-
տ�  թյան ամե  նա տար բեր ճյ�  ղե րի 
գծով գի տա կան մշա կ� մն  եր էին 
իրա կա նաց ն� մ Գի տ�  թյ� ն նե րի 
ակա դե մի  ա յի և նա խա րա ր�  թյ� ն նե-
րի մի  քա նի տասն յակ գի տա հե տա-
զո տա կան ինս տի տ� տ ներ և ավե լի 
մե ծ թվով բ�  հա կան ամ բի ոն ներ: 
Գի տ�  թյան մի  շարք այն պի սի ճյ� -
ղեր, ինչ պի սիք են հա յա գի տ#  թյ# -

նը, աստ ղա ֆիզիկան, մա թե մա տի-

կան, քի մի  ան, լայն ճա նաչ ման էին 
ար ժա նա ցել ամբողջ աշխարհ� մ: 

Ան կա խ�  թյան առա ջին տա րի նե րին սկս ված խոր տն տե սա կան ճգ նա ժա մը 
մե ծ հար ված հասց րեց նաև գի տ�  թյա նը: Փակ վե ցին  մի  շարք գի տա կան հիմ-
նարկ ներ, զգալիորեն նվա զեց գի տաշ խա տող նե րի թի վը, խիստ կր ճատ վե ցին պե-
տա կան բյ�  ջե ից գի տ�  թյա նը հատ կաց վող մի  ջոց նե րը, գիտահետազոտական 
ոլորտ� մ մե ծ հեռանկարներ � նեցող շատ երիտասարդներ ստիպված հեռացան 
հայրենիքից: Այդ ամե  նով հան դերձ հայ գի տ�  թյան մե ծ նե ր�  ժի հիմն  ա կան մա-
սը պահ պան վել է, և բո լոր հիմ քե րը կան հա վա տա լ� , որ առա ջի կա յ# մ այն 

կկա րո ղա նա հաղ թա հա րել առ կա դժ վա ր#  թյ# ն նե րը, կվե րա կա ռ# ց վի #  

կվե րա կանգ նի իր նախ կին դե րը` ի նպաստ պե տ�  թյան հզո րաց ման, մե ր տն-
տե ս�  թյան �  մշա կ� յ թի զար գաց ման: 

Գի տա կան կազ մա կեր պ#  թյ# ն ներն #  հիմն  արկ նե րը, ի տար բե ր�  թյ� ն 
կր թա կան հիմն  արկ նե րի, հա մա տա րած տե ղա բաշ խ# մ չ#  նեն: Դրանք առա-
վե լա պես կենտ րո նա ցած են Երևան� մ: Մյ� ս կենտ րոն նե րից հիշ ար ժան են 
Գյ� մ րին, Վա նա ձո րը, Վա ղար շա պա տը, Աշ տա րա կը, Բյ�  րա կա նը:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Գնահատե՛ք սպասարկման ոլորտի տեղը և դերը ՀՀ տնտես� թյան մե ջ:
2. Որո՞նք են սպասարկման ոլորտի հիմն ական ճյ� ղերը, ի՞նչ խմբերի մե ջ 

են դրանք մի ավորվ� մ:
3. Որո՞նք են սպասարկման ոլորտի զարգաց� մն  �  տարածքային 

կազմակերպ� մը պայմանավորող հիմն ական գործոնները:
4. Բն� թագրե՛ք կրթ� թյան ճյ� ղը: Ինչպե՞ս է այն տեղաբաշխված ՀՀ 

տարածք� մ:
5. Բն� թագրե՛ք գիտ� թյան ճյ� ղը: Ո՞րն է դրա հիմն ական գործառ� յթը:
6. Մտածե՛ք` ինչպես կարելի է վերականգնել գիտ� թյան երբեմն ի դերը և 

բարձր հեղինակ� թյ� նը մե ր հանրապետ� թյ� ն� մ:

Հնագ! յն ձեռագրեր
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ԴԱՍ 49. ՄՇԱ Կ� Յ ԹԸ, ԱՌՈՂ ՋԱ ՊԱ Հ�   �  ՆԸ, 

ԱՌԵՎ Տ�  ՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՃՅ�  ՂԵՐ

Մշա կ# յթը: Հայերը աշ խար հի հնա գ� յն մշա կ� յթ �  նե ցող ժո ղո վ� րդ նե րից 
են: Հոգևոր ոլոր տի տար բեր բնա գա վառ նե ր� մ �  նե ցած իր ձեռք բե ր� մն  ե րով �  
նվա ճ� մն  ե րով ( երաժշ տ�  թյ� ն, կեր պար վեստ, պո ե զի ա,ճարտարապետ� թյ� ն, 
գի տ�  թյ� ն) հայ ժողով� րդը նկա տե լի ավանդ �  նի հա մաշ խար հա յին մշա կ� յ-
թի մե ջ: Այ սօր էլ մշա կ� յ թի բազ մա թիվ հայ գոր ծիչ ներ, զար գաց նե լով ազ գա յին 
ավան դ� յթ նե րը, ամ րապն դ� մ են հայ ազ գա յին մշա կ� յ թի ար ժա նի տե ղը հա-
մաշ խար հա յին մշա կ� յ թի տար բեր բնա գա վառ նե ր� մ:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան ան կա խա ց�  մի ց հե տո` ան ց�  մա յին շր ջա-
ն� մ, հա սա րա կա կան կյան ք� մ տե ղի �  նե ցած հա մա կար գա յին փո փո խ�  թյ� ն-
նե րը և տա րի ներ տևած տն տե սա կան ճգ նա ժա մը մե  ծա գ� յն հար ված հասց րին 
նաև հան րա պե տ�  թյան մշա կ�  թա յին կյան քին: Մշա կ�  թա յին հիմն  արկ նե րը 
(թատ րոն ներ, մշա կ�  թա յին տներ, ակ� մբ ներ, թան գա րան ներ, գրա դա րան ներ) 
զրկ վե ցին պե տա կան ֆի նան սա վո ր�  մի ց: Շա տե րը դա դա րե ցին գոր ծել: Կտ ր� կ 
նվա զեց այ ցե լ�  նե րի թի վը, և մշա կ� յ թի շատ գոր ծիչ ներ ստիպ ված ար տա գաղ-
թե ցին: 

Տն տե ս�  թյան աշ խ�  ժաց մանն �  վե րա կա ռ� ց մա նը զ�  գըն թաց վե րա կեն-
դա նա ցավ նաև մշա կ�  թա յին կյան քը: Հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ  ներկայ� մս գոր-
ծ� մ է 28 թատ րոն, որից 18-ը` Երևան� մ (դրանց թվ� մ` Ա. Սպեն դի ար յա նի 
ան վան օպե րա յի �  բա լե տի պե տա կան թատ րո նը և Գ. Ս� ն դ� կ յա նի ան վան 
պե տա կան ակա դե մի  ա կան թատ րո նը): 

Իրենց գոր ծ�  նե �  թյ� նն են շա ր�  նա կ� մ նաև շ� րջ 100 թան գա րան ներ 
(որից 61-ը` Երևան� մ), այդ թվ� մ` Երևանի պե տա կան պատ կե րաս րա հը, Պատ-
մ�  թյան պե տա կան թան գա րա նը, հայ մշա կ� յ թի նշա նա վոր գոր ծիչ նե րի տ� ն- 
թան գա րան նե րը: Թանգարաններ կան  բոլոր մարզեր� մ: Դրանք հիմն ական� մ 
երկրագիտական բն� յթի են:

Ավե լի հա մա չափ են տե ղա բաշխ ված գոր ծող ավե լի քան 950 գրա դա րան նե-

րը: Հան րա պե տ�  թյ� ն� մ խոշ ո րա գ� յն են  համարվ� մ Ազ գա յին գրա դա րա նը, 
Գի տ�  թյ� ն նե րի ազ գա յին ակա դե-
մի  ա յի գրա դա րա նը, Երևանի պե տա-
կան հա մալ սա րա նի գրա դա րա նը: 
Երևան� մ և հատ կա պես մար զե ր� մ 
կր կին սկ սել է աճել գրա դա րան նե րից 
օգտ վող նե րի թի վը:

Առող ջա պա հ#  թյ# նը: Աշ խա տող-
նե րի թվով և նյ�  թա կան �  ֆի նան սա-
կան մի  ջոց նե րի, կա տար վող ծախ սե-
րի ծավալով առող ջա պա հ�  թյ�  նը մե ր 
երկ ր� մ սպա սարկ ման ոլոր տի խոշ որ 
ճյ�  ղե րից է: Այն մի  ա վո ր# մ է բազ մա-

պի սի բ# ժ հիմն  արկ ներ, որոնք զբաղ-
Ալ. Սպենդիարյանի անվ. օպերայի և 
բալետի պետական թատրոնի շենքը
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վ� մ են քա ղա քա ցի նե րի առող ջ�  թյան պահ պան ման �  վե րա կանգն ման, հի-
վան դ�  թյ� ն նե րի կան խար գել ման �  բ� ժ ման հար ցե րով: 

Առող ջա պա հ�  թյան դե րը մե ծ է նաև բնակ չ#  թյան վե րար տադ ր#  թյան, 

ծնն դա բե ր#  թյան սպա սարկ ման և աշ խա տան քա յին ռե ս# րս նե րի աշ խա տ# -

նա կ#  թյան պահ պան ման գոր ծ# մ:

Առող ջա պա հ�  թյ�  նը որ պես ինք ն�  ր� յն ճյ� ղ, Հա յաս տա ն� մ հիմն  ա վոր վել 
է 19-րդ դա րի վեր ջե րին մի  այն: 1920 թ. գոր ծել է ըն դա մե  նը 6 հի վան դա նոց` 212 
մահ ճա կա լով և 73 բժշ կով: Ներ կա յ� մս հի վան դա նո ցա յին մահ ճա կալ նե րի թի վը 
գե րա զան ց� մ է 12 հա զա րը, բժիշկ նե րի թի վը շ� րջ 13,5 հա զար է: 

Առող ջա պա հա կան հիմն  արկ նե րի խիտ ցանց �  նի Երևանը, որ տեղ 10000 
բնակ չին բաժին է ընկ ն� մ 83 բժիշկ և 67 մահ ճա կալ: Մար զե ր� մ այդ թվե րը 
մի ջին հաշվով պա կաս են` հա մա պա տաս խա նա բար 4,3 և 2 անգամ: 

Երևանը առանձ նա ն# մ է ոչ մի  այն բժիշկ նե րի և հիվանդանոցային մահ-
ճա կալ նե րի լավ ապա հով վա ծ�  թյամբ, այլև առող ջա պա հա կան ծա ռա յ�  թյ� ն-
նե րի բազ մա զա ն�  թյամբ և սպա սարկ ման բարձր որա կով: Մի շարք հայտ նի 
մասնագիտացված հի վան դա նոց նե րից օգտ վ� մ են նաև ՀՀ մար զե րի բնա կիչ-
ներ և ն� յ նիսկ ար տա սահ ման ցի ներ:

Առևտ#  րը: Առևտրի զար գա ցման մա կար դա կը ց� յց տվող հիմն  ա կան ց� -
ցա նիշ ն ապ րան քաշր ջա նա ռ#  թյան, այ սինքն` գն վող #  վա ճառ վող ապ րանք-

նե րի ծա վալն է ար ժե քա յին ար տա հայ տ#  թյամբ: Տար բե ր� մ են ման րա ծախ  
և մե  ծա ծախ առևտ# ր: Ման րա ծախ առևտ� րն սպա սար կ� մ է բնակ չ�  թյա նը, 
որը գն� մ է ապ րանք ներ ան մի  ջա կան սպառ ման կամ տնա յին տն տե ս�  թյ� -
ն� մ օգ տա գործ ման հա մար: 

Մե ծա ծախ է հա մար վ� մ առևտրի այն տե սա կը, երբ գնորդն ապ րանք ները 
է ձեռք բե ր� մ դրանց հե տա գա վե րա վա ճառ քի կամ մաս նա գի տա կան օգ տա-
գործ ման (վե րամ շակ ման) նպա տա կով:

Ման րա ծախ առևտրի ապ րան քաշր ջա նա ռ�  թյան շ� րջ 78%-ն իրա կա նաց-

Ժամանակակից սարքավոր! մն երով զինված բժշկկան կենտրոն
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վ� մ է խա ն� թ նե ր� մ և սպա ռո ղա կան ապ րանք նե րի շ�  կա նե ր� մ (տո նա վա-
ճառ նե ր� մ):

 Վեր ջին տա րի նե րին գրանց վ� մ է առևտրի ապ րան քաշր ջա նա ռ�  թյան տեմ-
պե րի կա յ� ն աճ, որը վկա յ� մ է բնակ չ�  թյան գնո ղ�  նա կ�  թյան, հետևապես և 
բա րե կե ց�  թյան աճի մա սին: Դրա վկա յ�  թյ� նն է նաև, որ առևտրի շր ջա նա ռ� -
թյան կա ռ� ց ված ք� մ նվա զել է պա րե նա յին ապ րանք նե րի բա ժի նը, և աճել է 

ոչ պա րե նա յին ապ րանք նե րի բա ժի նը: 
Առևտ�  րն ան հա մա չափ է տե ղա բաշխ ված ՀՀ տա րած ք� մ: Ման րա ծախ 

առևտրի ապ րան քաշր ջա նա ռ�  թյան ավե լի քան 80%-ը բա ժին է ընկ ն� մ 
Երևանին: 

Սպա սարկ ման ոլոր տի հա մա կար գ� մ աչ քի ընկ նող դեր �  նի բնակ չ#  թյան 

կեն ցա ղա յին սպա սար կ# մ կոչ վող ճյ#  ղը: Ներ կա յ� մս բնակ չ�  թյա նը ց� յց 
տր վող կեն ցա ղա յին ծա ռա յ�  թյ� ն նե րն խիստ բազմազան են: Լայն զար գա ց� մ 
են ստա ցել ծա ռա յ�  թյ� ն նե րի ար դի ա կան ձևերը` ավ տո տեխս պա սար կ#  մը, 

լվաց քատ նե րը, քի մի  ա կան մաքր ման կե տե րը, կեն ցա ղա յին մե  քե նա նե րի #  

սար քե րի, այդ թվ# մ` հե ռ# ս տա ց# յց նե րի և հաշ վո ղա կան տեխ նի կա յի սպա-

սար կ#  մը և այլն:
Ժամանակակից պայ ման նե ր� մ սպա սարկ ման ոլոր տի և ամ բողջ տն տե ս� -

թյան զար գաց ման կարևոր ց�  ցա նիշ է բան կա յին գոր ծի և բնակ չ#  թյան ֆի-

նան սա վար կա յին սպա սարկ ման մա կար դա կը: Բան կերն այն կենտ րո նա կան 
ձեռ նար կ�  թյ� ն ներն են, որոնց մի  ջո ցով ապա հով վ� մ է պե տա կան �  ոչ պե-
տա կան կազ մա կեր պ�  թյ� ն նե րի և ան հատ քա ղա քա ցի նե րի ֆի նան սա վար կա-

յին սպա սար կ#  մը: Մեր երկ ր# մ բան կա յին գոր ծի գլ խա վոր կազ մա կեր պի չը 

ՀՀ Կենտ րո նա կան պե տա կան բանկն է: Դրան զ�  գա հեռ գոր ծ� մ են մի  քա-
նի տասն յակ ոչ պե տա կան (առևտրա կան կամ ճյ�  ղա յին) բան կեր, այդ թվ� մ 
նաև աշ խար հ# մ հայտ նի մի  քա նի բան կե րի բա ժան մ# նք ներ: Դրանք, հիմ-
նա կա ն� մ կենտ րո նա ցած լի նե լով Երևան� մ, իրենց մաս նաճ յ�  ղերն են ստեղ-
ծել հան րա պե տ�  թյան բո լոր մար զե ր� մ և տասն յակ քա ղաք նե ր� մ: Պե տա կան 

մա կար դա կով ծրագր ված է բան կե րի մի  մա սը փո խադ րել Դի լի ջան քա ղաք և 

այն վե րա ծել բան կա յին կենտ րո նի:

Հան րա պե տ�  թյան Կենտ րո նա կան բանկն է թո ղար կ� մ ազ գա յին դրա մը և 
վե րահս կ� մ այլ բան կե րի գոր ծ�  նե �  թյ�  նը: Իսկ մն ա ցած բան կե րը սպա սար-
կ� մ են բնակ չ�  թյա նը, ար տադ րա կան և ոչ ար տադ րա կան ձեռ նար կ�  թյ� ն-
նե րին, բնակ չ�  թյ�  նից ըն դ�  ն� մ են ավանդ ներ, տրա մադ ր� մ են վար կեր և 
կա տա ր� մ այլ բան կա յին 
գոր ծա ռ� յթ ներ:

Սպա սարկ ման ոլոր տի 
արագ զար գա ցող ճյ�  ղե րից 
են կապն #  լրատ վ#  թյ# -

նը: Վեր ջին տաս նամ յակ-
նե րին համակարգչային 
հե ղա փո խ�  թյան շնոր հիվ 
տե ղե կատ վ#  թյ#  նը ձեռք 

է բե րել ապ րան քի բո լոր 

հատ կա նիշ նե րը, սկ սել է ՀՀ Կենտրոնական բանկը
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գն վել #  վա ճառ վել:

Տե ղե կատ վա կան հատ վա ծի զար գաց ման շնոր հիվ մարդ կ�  թյ� նն այժմ ապ-
ր� մ է տե ղե կատ վա կան քա ղա քակր թ#  թյան պայ ման նե ր# մ: Մեր հան րա պե-
տ�  թյ�  նը բա ցա ռ�  թյ� ն չի կազ մ� մ: Ինչ պես ամ բողջ աշ խար հ� մ, մե  զա ն� մ 
ն� յն պես կտ ր� կ աճ� մ է հա մա կար գիչ նե րից, այդ թվ� մ նաև համացանցից 

(ին տեր նե տ) օգտ վող մարդ կանց թի վը:
Ներ կա յ� մս տե ղե կատ վ�  թյան հա ղոր դ� մն  �  փո խա նա կ� մն  ապա հո վող 

ճյ�  ղը` կա պը, դար ձել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան ամ բողջ տն տե ս# -

թյանը սպա սար կող հատ# կ կարևոր# թյան ճյ� ղ: Այժմ կա պի ծա ռա յ�  թյան 
մա կար դա կը, այդ ծա ռա յ�  թյ� նն իրա կա նաց նող հիմն  արկ նե րի թի վը երկ րի սո-
ցի ալ-տն տե սա կան զար գաց ման կարևոր չա փա նիշ են: Կա պի բա ժան մ� նք նե րը 
և կազ մա կեր պ�  թյ� ն նե րը, հեռախոսային կայանները տեղաբաշխված են ՀՀ-ի 
ամբողջ տարածք� մ:  Ընդ հա ն� ր օգ տա գործ ման հե ռա խո սա յին ապա րատ նե-
րի քա նա կը գե րա զան ց� մ է 600 հա զա րը (յ�  րա քանչ յ� ր 100 ըն տա նի քին մի  ջին 
հաշ վով ընկ ն� մ է շ� րջ 70 տնա յին հե ռա խո սա յին ապա րատ): Լայն տա րա ծ# մ 

է ստա ցել ոչ լա րա յին հե ռա խո սա յին կա պը: Այժմ բջ ջա յին կա պի բա ժա նորդ-
նե րի քա նա կը 2001 թ. 25 հազարից հա սել է ավե լի քան 4,3 մլն-ի1: 

Աճի բարձր տեմ պ �  նի նաև համացանցի (ին տեր նե տի) բա ժա նորդ նե րի 
թիվը: 2001 թ. 7 հա զա րից  2011թ այն հասել է 383 հա զա ր բաժանորդի: 

ՀՀ-� մ տա րեց տա րի ավե լա ն� մ է նաև պարբերա կան տպագրական մամ� լի 
(թեր թե րի, ամ սագ րե րի) տե սա կա նին և տպա քա նա կը, հե ռ� ս տա կա յան նե րի 
թվաքանակը:

Կա պի և տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի նո րա գ# յն տե սակ ներն �  
նո րա մ�  ծ�  թյ� ն նե րը զար գա ն� մ են նախ մայ րա քա ղաք Երևան� մ, ապա տա-

րա ծա կան դի ֆ#  զի ա յի օրի նա չա փ#  թյամբ հաս ն� մ են Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տ�  թյան մն ա ցած մար զերն �  բնա կա վայ րե րը: Այ սինքն` սկզբ� մ դրանք 
տա րած վ� մ են Երևանի մե ր ձա կա բնա կա վայ րե ր� մ և ՀՀ քա ղա քա յին հա մե -
մա տա բար մե ծ կենտ րոն նե ր� մ, ապա և ընդգր կ� մ են հե ռա վոր և ավե լի փոքր 
բնա կա վայ րե րը: 

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ո՞րն է մշակ� յթի` որպես սպասարկման ոլորտի ճյ� ղի 
բովանդակ� թյ� նը. գնահատե՛ք մշակ� յթի դերը հասարակական 
կյանք� մ:

2. Բն� թագրե՛ք ՀՀ սպասարկման ոլորտի առողջապահ� թյան ճյ� ղը:
3. Որո՞նք են ֆինանսավարկային սպասարկման դերն �  հիմն ական 

գործառ� յթները:
4. Գնահատե՛ք ՀՀ-� մ կապի �  տեղեկատվ� թյան նորագ� յն տեսակների 

�  մի ջոցների ներկա վիճակը և զարգացման մակարդակը:
5. Որո՞նք են սպասարկման ոլորտի տարբեր ճյ� ղերի տեղաբաշխման 

առանձնահատկ� թյ� նները:

1 Պետք  է նկատի � նենալ այն, որ մե կ մարդը կարող է մի աժամանակ հանդիսանալ մի  
քանի բջջային կապի օպերատորի բաժանորդ:
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ԴԱՍ 50. ԶԲՈ ՍԱՇՐ Ջ�   �  ՆԸ

Զբո սաշր ջ�  թյ�  նը հա մաշ խար հա յին տն տե ս�  թյան արագ զար գա ցող ճյ�  ղե-
րից է: Բո լոր զար գա ցած երկր նե րի տն տե ս�  թյան ճյ�  ղա յին կա ռ� ց ված ք� մ այն 
յ�  րա հա տ� կ տեղ է գրա վ� մ: Զբո սաշր ջ�  թյ�  նը հա մար վ� մ է սպա սարկ ման 

ոլոր տի ճյ# ղ, բայց սերտ կա պե րի մե ջ է գտն վ# մ ար տադ րա կան ոլոր տի հետ, 
տն տե սա կան գոր ծ�  նե �  թյան բարձր եկամ տա բե ր#  թյ# ն #  նե ցող բնա գա վառ 
է: Զբոսաշրջ� թյան շ� րջը ձևավորված ճյ� ղերը ստեղծ� մ է տնտեսական մի  
ամբողջ� թյ� ն, որն անվան� մ են զբոսաշրջ� թյան ինդ� ստրիա:

Մեր հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ ն� յն պես զբո սաշր ջ#  թյ#  նը հայ տա րար ված է 

տն տե ս#  թյան առաջ նա հերթ նշա նա կ#  թյան ճյ# ղ և զար գա ն# մ է բարձր 

տեմ պե րով: 
Զբո սաշր ջ�  թյ�  նը տն տե ս�  թյան այն ճյ� ղն է, որն ապա հո վ� մ է բնակ չ# -

թյան հանգս տի կազ մա կեր պ#  մը, աշ խա տան քից ազատ ժա մա նա կի արդ յ# -

նա վետ օգ տա գոր ծ#  մը, մարդ կանց #  ժե րի և առող ջ#  թյան վե րա կանգ ն#  մը: 
Դրա հա մար մար դիկ օգ տա գոր ծ� մ են հանգս տի կազ մա կերպ ման հա մար հա-

տ# կ առանձ նաց ված #  ստեղծված վայ րե րը (հանգս տի գո տի ներ և կենտ րոն-
ներ) կամ ճա նա պար հոր դ#  թյ#  նը, որի ըն թաց ք� մ այ ցե լ� մ են նոր երկր ներ �  
տե սար ժան վայ րեր, ծա նո թա ն� մ նոր ժո ղո վ� րդ նե րի հետ, պատ մա ճար տա րա-
պե տա կան �  բնա կան հ� շ ար ձան նե րին, խո րաց ն� մ են իրենց աշ խար հա ճա-

նա չո ղ#  թյ#  նը և վե րա կանգ ն# մ կեն սա կան #  ժե րը:
Զբո սաշր ջ�  թյ�  նը պե տա կան մա կար դա կով Հա յաս տա ն� մ սկ սել է զար-

գա նալ խորհր դա յին տա րի նե րին: Ան կա խաց ման նա խօր յա կին հան րա պե տ� -
թյ�  ն� մ գոր ծ� մ էին 110 առող ջա րա նա յին և հանգս տի տներ, տ�  րիս տա կան 
30 հանգր վան ներ: Ար տա սահ-
ման յան զբո սաշր ջիկ նե րի թի վը 
1987 թ. հա սավ շ� րջ 100 հազ., 
դրան գ�  մա րած` 300 հազ. 
զբո սաշր ջիկ ԽՍՀՄ տար բեր 
հան րա պե տ�  թյ� ն նե րից: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� -
թյան ան կա խ�  թյան առա ջին 
տա րի նե րին ար տա սահ ման-
յան զբո սաշր ջիկ նե րի թի վը կտ-
ր� կ նվա զեց: Ճյ�  ղի վե րելքն 
սկս վեց տն տե ս�  թյան վե րա-
կանգն ման հետ մե կ տեղ: Կա-
տար վե ցին մե  ծա ծա վալ, այդ 
թվ� մ` ար տա սահ ման յան կա-
պի տալ ներդ ր� մն  եր: Վե րա-

կա ռ# ց վե ցին նախ կին խոշ որ 

հյ#  րա նոց նե րը, կա ռ# ց վե ցին 

նոր, ար դի ա կան հյ#  րա նոց-

ներ #  զբոսաշրջային հանգր-

վան ներ: Ստեղծ վե ցին ոչ պե-
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տա կան զբո սաշր ջա յին կազ մա կեր-

պ#  թյ# ն ներ: 
Ճյ�  ղի զար գաց մա նը նպաս տեց զբո-

սաշր ջա յին ծառայ# թյ# նների մա կար-

դա կի բարձ րա ց#  մը, ժա մա նա կա կից 

ավ տո մայ ր#  ղի նե րի կա ռ#  ց#  մը, զբո-

սաշր ջ#  թյան համար մաս նա գետ կադ-

րե րի պատ րաս տ#  մը: Դրանց  շնորհիվ 

ՀՀ այցելած զբոսշրջիկների թիվը 

տարեցտարի ավելան# մ է:

Ներ կա յ� մս Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տ�  թյ� ն այ ցե լ� մ է տա րե կան մոտ 850 

հա զ. զբո սաշր ջիկ: Նրանց մե ծ մա սը սփ յ� ռ քա հա յերն են, որոնք այ ցե լ� մ են 
Ռ�  սաս տա նից, ԱՄՆ -ից, Ֆրան սի ա յից, Իրա նից և այլ հա յաշ ատ երկր նե րից:

Ավե լա ն� մ է նաև Հա յաս տա նից տա բեր երկր ներ մե կ նող զբո սաշր ջիկ նե-

րի թի վը: Միայն 2012 թ. ՀՀ-ից այլ երկրներ են այցելել ավելի քան 800 հազ. 
զբոսաշրջիկ: Նրանց մե ծ մա սը մե կ ն� մ է հանգս տի և ժա ման ցի նպա տա կով: 
ՀՀ-ն զբո սաշր ջա յին կա պե րի մե ջ է աշ խար հի ավե լի քան 90 երկր նե րի հետ:

Բա ցի մի  ջազ գա յին զբո սաշր ջ#  թյ#  նից, Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյ� -
ն� մ մե ծ չա փե րի է հաս ն� մ նաև ներ քին զբո սաշր ջ#  թյ#  նը, երբ ՀՀ քա ղա քա-
ցի ներն իրենց հան գիս տը կազ մա կեր պ� մ են հան րա պե տ�  թյան ներ ս� մ` զբո-
սաշր ջ�  թյան  և հանգստի տար բեր կենտ րոն նե ր� մ:

Բնակ չ�  թյ� նն իր հան գիս տը կազ մա կեր պ� մ է կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծ� մ` 
1-2 օր վա ըն թաց ք� մ (որ պես կա նոն` շա բաթ և կի րա կի օրե րին), կամ էլ հա մե -
մա տա բար եր կար ժա մա նա կա հատ վա ծ� մ` 2-3 շա բաթ վա ըն թաց ք� մ: 

Կար ճա ժամ կետ և եր կա րա ժամ կետ հանգս տի տա րած քա յին կազ մա-

կերպ ման բն# յ թը տար բեր է:

Կար ճա ժամ կետ հանգս տի կենտ րոն նե րը և վայ րե րը սո վո րա բար գտն վ� մ 
են Երևանից և այլ քա ղա քա յին կենտ րոն նե րից մի նչև 1-2-ժամ յա տրանս պոր տա-
յին մատ չե լի �  թյան սահ ման նե ր� մ: Դրանք են Սևանա լճի հյ#  սիս արևմտ յան 

ափե րը, Ծաղ կա ձո րը, Գառ նի- Գե ղար դի հանգս տի գո տին, Երևանի շ# ր ջը 

ստեղծ ված ամա ռա նոց նե րը և այլն: 
Ի տար բե ր�  թյ� ն կար ճա ժամ կետ հանգս տի, եր կա րա ժամ կետ հանգս տի 

տա րած քա յին կազ մա կեր պ�  մն  ընդգր կ� մ է նաև Երևանից և այլ խոշ որ քա-
ղա քա յին կենտ րոն նե րից ավե լի հե ռ�  վայ րեր` Ջեր մ# կ, Դի լի ջան, Ստե փա նա-

վան, Հան քա վան, Սևանա լճի արևել յան և հա րա վա յին ափե ր, Վա նա ձոր, 

Գո րիս և այլն:
Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան բնա կան պայ ման նե րը բա րեն պաստ նա-

խադր յալ ներ են ստեղ ծ# մ զբո սաշր ջ#  թյան զար գաց ման հա մար: Դրանք են 
լեռ նա յին մա ք� ր օդը, գե ղե ցիկ ան տա ռա յին և ալպ յան մար գա գետ նա յին լանդ-
շաֆտ նե րը, խորը կիր ճե րը, լճերն �  ջրամ բար նե րը, սառ նո րակ աղբ յ� ր նե րը և 
հան քա յին ջրե րը, քա րան ձավն  ե րը և այլ բնա կան հ� շ ար ձան ներ, ընդ հան րա-
պես լեռ նա յին գե ղե ցիկ ռե լի ե ֆը: 

Մե ծա թիվ զբո սաշր ջիկ նե րի ձգ� մ են Հա յաս տա նի ներ կա տա րած ք� մ պատ-
մա կան տար բեր ժա մա նա կաշր ջան նե ր� մ կա ռ� ց ված և մա սամբ կամ ամ բող-

Ժամանակակից հյ! րանոց Երևան! մ
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ջո վին պահ պան ված բազ մա թիվ պատ-

մա կան, ճար տա րա պե տա կան #  մշա-

կ#  թա յին հ#  շար ձան ներ` տա ճար նե-
րը, վան քա յին հա մա լիր նե րը, եկե ղե ցի-
նե րը, ամ րոց նե րը, բեր դե րը, հնա գ� յն 
բնա կա տե ղի նե րը: 

ՀՀ ողջ տա րած քով ցր ված այդ տե-
սար ժան վայ րե րը զբո սաշր ջիկ նե րին 
լի ար ժեք պատ կե րա ց# մ են տա լիս 

Հա յաս տա նի գե ղե ցիկ #  բազ մա զան 

բն#  թյան և հա ր# ստ #  ինք նա տիպ 

մշա կ# յ թի մա սին:
Ինչ պես գի տեք, մե ր հայ րե նի քը առա ջին եր կիրն է, որ 301 թ. քրիս տո նե �  թյ� -

նը ճա նա չել է պետականորեն: Այս տեղ պահ պան վել են կրո նա կան և պատ մա-
ճար տա րա պե տա կան բազ մա թիվ կո թող ներ և հ� շ ար ձան ներ, որոնք վկա յ� մ 
են վաղ քրիս տո նե �  թյան և ընդ հան րա պես քրիս տո նե ա կան հա ր� ստ ժա ռան-
գ�  թյան մա սին: Ամե ն տա րի հա զա րա վոր զբո սաշր ջիկ ներ են այ ցե լ� մ հա յե րի 
հա մար � խ տա վայր դար ձած Ս# րբ Էջ մի  ա ծին: Մեծ թվով զբո սաշր ջիկ նե րի են 
ձգ� մ Խոր Վի րա պը (Արա րա տի մարզ), Հաղ պա տի և Սա նա հի նի վան քա յին 

հա մա լիր նե րը (Լո ռ�  մարզ), Տաթևի վան քը (Սյ�  նի քի մարզ), Նորավանքը 
(Վայոց ձորի մարզ) Գե ղար դի և Կե չա ռի սի վան քե րը (Կո տայ քի մարզ), ինչ պես 
նաև ճար տա րա պե տա կան բա ցա ռիկ կո թող նե րը` Գառ նին և Զվարթ նո ցը:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ զար գա ն� մ են զբո սաշր ջ#  թյան տար-

բեր տե սակ ներ (են թաճ յ#  ղեր): Այս պես` հան քա յին բ�  ժիչ ջրե րը, մա ք� ր 
լեռ նա յին օդը, ան տա ռա յին լանդ շաֆտ նե րը, Սևանի լո ղա փե րը նպաս տա վոր 
են բ#  ժիչ (առող ջա րար) զբո սաշր ջ#  թյան զար գաց ման հա մար (Ջերմ� կ, 
Դիլիջան, Հանքավան, Արզնի և այլն): 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ զար գա ն� մ է նաև էկո լո գի ա կան զբո-

սաշր ջ#  թյ#  նը: Դրա հա մար գլ խա վոր օբ յեկտ ներ են ծա ռա յ� մ ազ գա յին պար-
կե րը (Դի լի ջա նի և Սևանի), ար գե լոց նե րը (Խոս րո վի և Շի կա հո ղի), բն�  թյան 
տար բեր հ� շ ար ձան նե րը` ջր վեժ նե րը (Շաքիի,Թռչկանի), քա րան ձավն  ե րը 
(Մոզրովի), քա րե բ� ր գե րը (Գորիսի), բ�  սա կան բա ցա ռիկ հա մա կե ց�  թյ� ն նե-
րը, բազալտի «սիմֆոնիաները» (Գառնի) և այլն: Էկո լո գի ա կան զբո սաշր ջ# -

թյ#  նը նպաս տ# մ է երի տա սարդ նե րի, հատ կա պես դպ րո ցա կան նե րի բնա-

պահ պա նա կան գի տե լիք նե րի հարս տաց մա նը: 
Դեռևս խորհր դա յին տա րի նե րից Ծաղ կա ձո րը և Մար մա րիկ գե տի հո վի տը 

հայտ նի են մար զա կան կա ռ� յց նե րով, հանգստ յան տնե րով, դպ րո ցա կան ճամ-
բար նե րով, որոնք դե պի իրենց են ձգ� մ ամա ռա յին և ձմե  ռա յին մար զաձևերի 
հա զա րա վոր սի րա հար նե րի:

Վեր ջին տա րի նե րին, հաշ վի առ նե լով Ծաղ կա ձո րի` հանգս տի և հատ կա-
պես ձմե  ռա յին սպոր տի հա մա հայ կա կան գլ խա վոր կենտ րո նի, բա րեն պաստ 
տրանս պոր տա յին դիր քը, գե ղե ցիկ ան տա ռա յին լանդ շաֆտ նե րի առ կա յ�  թյ� -
նը, այս տեղ մե ծ ներ դր� մն  եր կա տար վե ցին: Կա ռ� ց վե ցին ժա մա նա կա կից պա-
հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նող նոր հյ�  րա նո ցա յին հա մա լիր ներ, հանգստ յան 
տներ, մար զահ րա պա րակ ներ, նոր ճո պա ն�  ղի ներ և լեռ նա դա հ�  կա յին վազ-

Գառնիի հեթանոսական տաճարը
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ք�  ղի ներ: Դրանք հիմք են տա լիս պն դե լ� , 
որ Ծաղ կա ձո րը աս տի ճա նա բար դառ ն# մ 

է մի  ջազ գա յին նշա նա կ#  թյան զբո սաշր-

ջ#  թյան կենտ րոն, որ տեղ նա խա տես վ� մ 
է անց կաց նել լեռ նա դա հ�  կա յին և այլ մար-
զաձևերի` նաև մի  ջազ գա յին մր ց� մն  եր: 

Զբո սաշր ջ�  թյան զար գաց ման հա մար 
բա րեն պաստ նա խադր յալ ներ կան նաև 
Սյ#  նի քի, Լո ռ# , Տա վ# շ ի, Գե ղար ք#  նի քի, 

Վա յոց ձո րի մար զե ր# մ: Այդ նա խա դրյալ-
նե րի ճիշտ օգ տա գոր ծ�  մը լրա ց�  ցիչ խթան 

կլի նի նոր ճա նա պարհ նե րի կա ռ� ց ման, սպա սարկ ման ոլոր տի զար գաց ման, 
նոր աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ ման, բո լոր մար զե րի սո ցի ալ-տն տե սա կան զար-
գաց ման հա մար: Այդ � ղղ� թյամբ Սյ� նիքի մարզ� մ կատարվել են առաջին 
քայլերը, կառ� ցվել է  դեպի Տաթևի վանքային համալիրը տանող աշխարհ� մ 
ամե նաերկարը համարվող ճոպան� ղին:

   Նոր հյ� րանոցային համալիրների կառ� ց� մը և այլ ծառայ� թյ� նների 
ստեղծ� մը  Դիլիջան և Ջերմ� կ քաղաքներ� մ մե ծացն� մ է դրանց զբոսաշրջային 
նշանակ� թյ� նը:

 Չնայած ՀՀ ամբողջ տարածք� մ առկա զբոսաշրջային հսկայական 
ռես� րսներին, մայրաքաղաք Երևանը իր գեղեցիկ ճարտարապետական 
համալիրներներով, բազմաթիվ թանգարաններով, հյ� րանոցներով, ժամանցի 
վայրերով և այլ զբոսաշրջային ենթակառ� ցվածքներով շար� նակ� մ է մն ալ ՀՀ 
գլխավոր զբոսաշրջային կենտրոնը:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ զբո սաշր ջ�  թյան զար գաց ման ար դի 
տեմ պե րը և առ կա ծրագ րե րը ց� յց են տա լիս, որ այն կդառ նա տն տե ս#  թյան 

առա ջա տար #  եկամ տա բեր ճյ#  ղե րից մե  կը: 

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ո՞րն է զբոսաշրջ� թյան` որպես տնտես� թյան ճյ� ղի, հիմն ական 
գործառ� յթը: 

2. Ի՞նչ գործոններ են նպաստ� մ մի ջազգային զբոսաշրջ� թյան 
զարգացմանը Հայաստանի Հանրապետ� թյ� ն� մ:

3. Որո՞նք են ՀՀ ներքին զբոսաշրջ� թյան զարգացման և տարածքային 
կազմակերպման բնորոշ գծերը:

4. Որո՞նք են Հայաստանի Հանրապետ� թյան զբոսաշրջ� թյան գլխավոր 
կենտրոնները և շրջանները:

5. Նշե՛ք ՀՀ-� մ զարգացող զբոսաշրջ� թյան գլխավոր ենթաճյ� ղերը և 
դրանց կենտրոնները:

Տաթևեր ճոպան! ղին Սյ! նիք! մ
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ԴԱՍ 51.  ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱ ՋԱԴ ՐԱՆՔ ՆԵՐ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏ�  ԱՆ ՏՆՏԵՍ�  � ՆԸ» 

ԲԱԺ ՆԻ ԿՐԿ Ն�   ԱՆ ՀԱ ՄԱՐ

1. Տվե՛ք տնտես� թյան սահման� մը: Նշեք ՀՀ ժամանակակից 
տնտես� թյան կառ� ցվածքի բնորոշ գծերն �  գլխավոր բաղադրիչները 
(ոլորտները):

2. Թվար կե՛ք  տնտես� թյ� նը և նրա ճյ� ղերը բն�  թագ րե լ�  հա մար օգ-
տա գործ վող տն տե սա կան ց�  ցա նիշ նե րը և տվե՛ք դրանց հա մե  մա տա-
կան վեր լ�  ծ�  թյ�  նը:

3. Ինչ պե՞ս եք գնա հա տ� մ նա խաճգ նա ժա մա յին Հա յաս տա նի արդ յ�  նա-
բե ր�  թյան ճյ�  ղա յին կա ռ� ց ված քը: Որո՞նք էին գլ խա վոր ճյ�  ղե րը:

4. Բն�  թագ րե՛ք և գնա հա տե՛ք ՀՀ արդ յ�  նա բե ր�  թյան զար գաց ման տեմ-
պե րը խորհր դա յին տա րի նե րին:

5. Որո՞նք են ան ց�  մա յին տա րի նե րին արդ յ�  նա բե ր�  թյան անկ ման 
պատ ճառ նե րը:

6. Բն�  թագ րե՛ք էլեկտ րա է ներ գի ա յի նշա նա կ�  թյ�  նը ժա մա նա կա կից 
հա սա րա կ�  թյան զար գաց ման հա մար: Քար տե զի վրա ցո՛ւյց տվեք ՀՀ 
գլ խա վոր էլեկտ րա կա յան նե րը` նշե լով դրանց տի պե րը:

7. Ինչ պի սի՞ք են ՀՀ -� մ մե  տա լ� ր գի ա կան արդ յ�  նա բե ր�  թյան զար գաց-
ման բնա կան նա խադր յալ նե րը և տն տե սա կան պայ ման նե րը: Թվար-
կե՛ք գլ խա վոր ճյ�  ղե րը և քար տե զի վրա ցո՛ւյց տվեք գլ խա վոր կենտ-
րոն նե րը:

8. Թվար կե՛ք և բն�  թագ րե՛ք ՀՀ քի մի  ա կան ար տադ րա կան հա մա լիր նե րը 
և գլ խա վոր կենտ րոն նե րը:

9. Բն�  թագ րե՛ք և գնա հա տե՛ք մե  քե նաշ ի ն� թյան տե ղը ՀՀ էկո նո մի  կա-
յ� մ: Ինչ պի սի՞ն է դրա ճյ�  ղա յին կա ռ� ց ված քը և ին չո՞վ է դա հիմն  ա-
վոր ված:

10. Ինչ պի սի՞ն է ՀՀ թեթև արդ յ�  նա բե ր�  թյան ճյ�  ղա յին կա ռ� ց ված քը: 
Ի՞նչ գոր ծոն ներ են ազ դել դրա ձևավոր ման վրա:

11. Որո՞նք են արդ յ�  նա բե ր�  թյան նո րա գ� յն ճյ�  ղե րը: Գնա հա տե՛ք դրանց 
զար գաց ման նա խադր յալ ներն �  հե ռան կար նե րը ՀՀ -� մ: 

12. ՀՀ ներ կա յիս ան կախ զար գաց ման պայ ման նե ր� մ ին չո՞ւ է անհ րա ժեշտ 
արդ յ�  նա բե ր�  թյան կա ռ� ց ված քա յին բա րե փո խ� մն  եր կա տա րել:

13. Որո՞նք են ՀՀ արդ յ�  նա բե րա կան հա մա լի րի հե տա գա զար գաց ման գլ-
խա վոր � ղ ղ�  թյ� ն ներն �  նա խադր յալ նե րը: 

14. Տվե՛ք ՀՀ գյ�  ղատն տե ս�  թյան և հո ղա յին ֆոն դի ընդ հա ն� ր բն�  թա-
գի րը:

15. Բն�  թագ րե՛ք ՀՀ գյ�  ղատն տե ս�  թյան ճյ�  ղա յին կա ռ� ց ված քը և յ� -
րա քանչ յ� ր ճյ�  ղի տե ղա բաշ խ�  մը պայ մա նա վո րող գոր ծոն նե րը:

16. Որո՞նք են ՀՀ ագ րո արդ յ�  նա բե րա կան հա մա լիրի գլ խա վոր առանձ նա-
հատ կ�  թյ� ն նե րը:

17. Բն�  թագ րե՛ք և գնա հա տե՛ք ՀՀ տրանս պոր տա յին -աշ խար հագ րա կան 
դիր քը:
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18. Որո՞նք են սպա սարկ ման ոլոր տի զար գա ց� մն  �  տա րած քա յին կազ-
մա կեր պ�  մը պայ մա նա վո րող գլ խա վոր գոր ծոն նե րը:

19. Որո՞նք են մշա կ� յ թի, առող ջա պա հ�  թյան, առևտրի, սպա սարկ ման 
ոլոր տի մյ� ս ճյ�  ղե րի աշ խար հագ րա կան առանձ նա հատ կ�  թյ� ն նե-
րը: 

20. Փորձե՛ք հիմն ավորել՝ ինչո՞ւ կապն �  լրատվ� թյ� նը այժմ գնահատվ� մ 
են որպես երկրի ամբողջ տնտես� թյ� նը սպասարկող հատ� կ 
կարևոր� թյան ճյ� ղ:

21. Ինչո՞ւ է զբոսաշրջ� թյ� նը համարվ� մ ՀՀ տնտես� թյան զարգացման 
գերակա ճյ� ղ: Համե մատե՛ք արդյ� նաբեր� թյան հետ:
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�  ԱՆ 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՄԱՐԶԵՐԸ

Դա սըն թա ցը մե նք սկ սե ցինք` ծա նո թա նա լով մե ր երկրի վար չա տա րած-
քա յին կա ռ� ց ված քին: Տե սանք, որ այն բաղ կա ցած է 10 վար չա կան մար զից 
և ավելի քան 915  քա ղա քա յին �  գյ� ղական հա մայնք նե րից: Այ ն�  հետև � -
ս� մն  ա սի րե ցինք Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան բնա կան պայ ման ներն �  
հարս տ�  թյ� ն նե րը, դրանց օգ տա գործ ման �  պահ պա ն�  թյան վի ճա կը, բնակ-
չ�  թյան և տնտես� թյան կառ� ցվածքն �   տե ղա բաշխ ման առանձ նա հատ-
կ�  թյ� ն նե րը: Իմացանք որ, ՀՀ-ի’ թե բն� թյ� նը, թե բնակչ� թյ� նը և թե’ 
տնտես� թյ� նն առանձնան� մ են իրենց բազմազան� թյամբ և տարածքային 
մե ծ տարբեր� թյ� ններով:

    ՀՀ տարածքային հիմն ական մի ավորները` մարզերը, առանձնան� մ են 
աշխարհագրական դիրքի, բնական պայմանների, բնակչ� թյան և տնտես� թյան  
ինքնատիպ գծերով և սերտ փոխկապակցված� թյամբ: Ներ կա յաց նենք Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տ�  թյան 10 վար չա կան մար զե րից յ�  րա քանչ յ�  րի հա մա լիր 

աշ խար հագ րա կան պատ կե րը: 

ԴԱՍ 52. ԱՐԱ ԳԱ ԾՈՏ ՆԻ ՄԱՐԶ

Տա րած քը` 2753 կմ2

Բնակ չ�  թյ�  նը` 132,9 հազ. մարդ
Կենտ րո նը` ք. Աշ տա րակ

Սահ ման նե րը, աշ խար հագ րա կան դիր քը: Արա գա ծոտ նը ՀՀ-ի մար զե րի 
շար ք� մ տա րած քի մե  ծ�  թյամբ մի  ջին տեղ է գրա վ� մ, իսկ բնակ չ�  թյան թվով 
գե րա զան ց� մ է մի  այն Վա յոց ձո րի և Տա վ� շ ի մար զե րին: Այն կազմավորվել է 
Աշտարակի. Ապարանի, Թալինի և Արագածի նախկին վարչական շրջանների 
մի ավոր� մի ց:

Արա գա ծոտ նի մարզն իր ան#  նը ժա ռան գել է պատ մա կան Այ րա րատ աշ-

խար հի Արա գա ծոտն գա վա ռի ան#  նից:
Մար զի աշ խար հագ րա կան դիր քի կարևոր առանձ նա հատ կ�  թյ� նն այն է, 

որ գտն վ� մ է մայ րա քա ղաք Երևանի և Արա գա ծ լեռնագագաթի մի ջև: Կի սա օ-
ղա կաձև գոտևորե լով Արա գած լեռ նա զանգ վա ծը` մար զի տա րած քն արևմ� տ-
ք� մ ձգ վ� մ է մի նչև Թ� ր քի ա յի հետ պե տա կան սահ մա նը:

 Քար տե զով որոշ ե՛ք, թե Արա գա ծոտ նի մար զը ՀՀ որ մար-
զե րին է սահ մա նա կից:

Պարզե’ք թե այդ սահմանները ինչ բնական օբյեկտներով 
են անցն� մ:



204



205

Արագածոտնի տա րած քով անց ն� մ են հա մա պե տա կան նշա նա կ#  թյան 

3 ավ տոճանապարհներ` Երևան –Աշ տա րակ–Թա լին–Գ յ� մ րի, Երևան –Աշ տա-
րակ –Ա պա րան–Ս պի տակ և Երևան–Ար մա վիր–Քա րա կերտ–Գ յ� մ րի: Մար զի 
տա րած քը հա տ� մ է նաև ՀՀ գլ խա վոր եր կա թ�  ղին, բայց մի  այն ծայր արևմտ-
յան հատ վա ծով, � ս տի մար զի տն տե սա կան զար գաց ման վրա էա կան ազ դե-
ց�  թյ� ն չի թող ն� մ: Մար զն  օգտ վ# մ է Երևանի և Մա սի սի եր կա թ#  ղա յին 

կա յա րան նե րից, որոնք նրա սահ ման նե րից դ� րս են գտն վ� մ:
Բնա կան պայ ման նե րը և բնա կան հարս տ#  թյ# ն նե րը: Արա գա ծոտ նի մար-

զը զբա ղեց ն� մ է  Արա րատ յան դաշ տից  մի նչև Արա գա ծի լեռ նա գա գա թ, 950-ից 
մի նչև 4090 մ բա ցար ձակ բարձ ր�  թյ� ն նե րի մի ջև ընկած տարածքը:

Արա գա ծոտ ն� մ  հան դի պ� մ են ՀՀ-ի բոլոր վերըն թաց լանդ շաֆ տա յին գո-
տի նե րը: 

 Թվար կե՛ք և քար տե զի վրա ցո՛ւյց տվեք  Արա րատ յան 
դաշ տից մի նչև Արա գա ծի լեռ նա գա գաթն  իրար հա ջոր դող 

վե րըն թաց լանդ շաֆ տա յին գո տի նե րը:

Մար զի մա կերև� յ թի մե ծ մա սը ծածկված է տար բեր տի պի �  բն� յ թի երի-
տա սարդ հրաբ խա յին լա վա նե րով: Այս տեղ են գտն վ� մ Թա լի նի, Կարմ րաշ ե նի, 

Շա մի  րա մի , Ապա րա նի սա րա վանդ նե րը, որոնց մա կերև� յ թին բնո րոշ են խա-
րա մա յին կո նե րը, տ�  ֆա յին դաշ տե րը, քա րա կար կառ նե րը:

Բազ մա թիվ են լա վա յին ծած կ� յթ նե րի տա կից բխող սառ նո րակ աղբ յ� ր-
նե րը, որոն ցից սն վ� մ են գե տակ նե րը: Մար զի ջրա յին հիմն ական զար կե րա կը 
Քա սաղ գետն է` Գե ղա րոտ և Ամ բերդ գլ խա վոր վտակ նե րով: Քա սա ղի վրա կա-
ռ� ց վել է Ապա րա նի ջրամ բա րը: 

Հայտ նի է Մաս տա րա յի սե լա վա յին գե տա կը, որը հա ճախ վա րա րե լով` մե ծ 
վն աս է հասց ն� մ ցան քա տա րա ծ�  թյ� ն նե րին:

Արա գա ծի մե րձ գա գա թա յին սա րա վան դի վրա գտն վ� մ է Քա րի լի ճը: 
Տարածքի մա կերև� յ թի բացարձակ բարձ ր�  թյ� ն նե րի մե ծ տա տա ն� մն  ե րի 
շնոր հիվ մարզի կլի ման ն# յն պես բազ մա զան է: Մեծ են ցած րա դիր և բարձ-
րա դիր մա սե րի կլի մա յա կան պայ ման նե րի տար բե ր�  թյ� ն նե րը: Եթե տար վա 
ամե  նա տաք ամս վա` հ�  լի սի 
մի  ջին ջեր մաս տի ճա նը լե ռան 
ստո րո տ� մ լի ն� մ է +24oC-ից 
ոչ պա կաս, ապա բարձր լեռ նա-
յին գո տ� մ չի անցն� մ +6oC-ից: 
Արա գա ծի մե րձ գա գա թա յին 
հատ վա ծ� մ ն� յ նիսկ ամ ռա նը 
կա րե լի է հան դի պել ձնաբ ծե րի:

Ն� յն օրի նա չա փ�  թյամբ էլ 
լան ջերն ի վեր փոխ վ� մ է մթ-
նո լոր տա յին տե ղ� մն  ե րի քա-
նա կը` 400 մմ -ից մի նչև 1000 
մմ: Քարի լիճը Արագածի մե րձգագաթային 

սարավանդի վրա
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Մար զի տա րած քի մե ծ մա սը զբա ղեց ն� մ են չոր լեռնատափաստանային 

և լեռնատափաստանային լանդշաֆտները, որտեղ տարածված են 

շագանակագ# յն հողերն #  սևահողերը:

Արագածոտնի բարձր լեռ նա յին մա սե ր� մ, լեռ նա մար գա գետ նա յին հո ղե րի 
վրա տա րած վ� մ են մե ր ձալպ յան և ալպ յան մար գա գե տին ներ, որոնք հա ճախ 
ընդ մի ջ վ� մ են քա րա կար կառ նե րով �  լերկ ժայ ռե րով: Որոշ վայ րե ր� մ հան դի-
պ� մ են կաղ ն�  ոչ ըն դար ձակ ան տա ռակ ներ: 

Մարզի տարածք# մ օգ տա կար հա նա ծո նե րը բազ մա զան չեն, բայց պաշ-
ար նե րը մե ծ են: Դրանք հիմն  ա կա ն� մ հրաբ խա ծին ապա րա տե սակ ներն են. 
բազ մա գ� յն տ#  ֆե րը (Աշտարակ, Բյ# րական), պեռ լի տը (Արագածավան),  

բա զալ տը, հրաբ խա յին խա րա մը, որոնք իրենց գո յ�  թյամբ պար տա կան են 
Արա գած լե ռան հրաբ խա յին ժայթ ք� մն  ե րին և ծա ռա յ� մ են որ պես որակ յալ շի-
նա նյ� թ:

Մար զը հա ր� ստ է նաև բարձ րո րակ խմե  լ�  ջրի պաշ ար նե րով:
Արագածոտնը ՀՀ-� մ առանձնան� մ է զբոսաշրջային-ռեկրեացիոն 

ռես� րսներով: Այստեղ շատ են ոչ մի  այն բնա կան, այլև պատ մա կան #  ճար-

տա րա պե տա կան հ# շ ար ձան նե րը: Մարզ կենտ րո նի հարևան�  թյամբ գտն վող 
Օշ ա կան գյ#  ղ# մ է գտն վ# մ հայ գրե րի ստեղ ծող ս# րբ Մես րոպ Մաշ տո ցի 

շի րիմ- դամ բա րա նը և վրան կառ� ցված եկեղեցին (V դ.):
Մար զի տա րած քով մե կ ցր ված են մի ջ նա դար յան բազ մա թիվ կա ռ� յց ներ` 

կան գ� ն կամ ավե րակ վի ճա կ� մ: Հայտ նի են հատ կա պես Ամ բեր դի ամրոցը, 

Աշ տա րա կի կամ# րջը,  Թա լի նի քարավանատ# նը (Xlll-XlV դդ.), Սաղ մո սա-

վա նքը (Xlll դ.):

Արա գա ծոտ նի մար զ� մ է գտն վ� մ Բյ#  րա կա նի նշա նա վոր աստ ղա դի տա-

րա նը, որը հիմն  ադ րել և տաս նամ յակ ներ անընդ մե ջ ղե կա վա րել է աշ խար հա-
հռչակ գիտ նա կան Վիկ տոր Համ բար ձ# մ յա նը:

Հանգստի և ժամանցի կազմակերպման լայն հնարավոր� թյ� ններ կան 
Քասախի ձորի Աշտարակի հատված� մ:

Բնակ չ#  թյ#  նը և բնա կա վայ րե րը: Արա գա ծոտ նի մար զի տա րած քը Հա յաս-
տա նի ամե  նա վաղ բնա կեց ված շր ջան նե րից է: Դրա վկա յ�  թյ� նն են տար բեր 

վայ րե ր� մ հայտ նա բեր ված քա րի �  
բրոն զի դա րե րի նյ�  թա կան մշա կ� յ-
թի հ� շ ար ձան նե րը: Բնակ չ�  թյ�  նն 
ավան դա բար կենտ րո նաց ված է եղել 
Քա սաղ գե տի և նրա վտակ նե րի մի -
ջին ավա զան նե ր� մ: Մինչ դեռ տա-
րած քի մե ծ մա սը յ�  րաց ված չի եղել և 
մշ տա կան բնակ չ�  թյ� ն չի �  նե ցել:

Բնակ չ�  թյան տա րաբ նա կեց ման 

ներ կա յիս պատ կե րը հիմն  ա կա ն# մ 

ձևավոր վել է վեր ջին հարյ# րամյակի 

ըն թաց ք# մ, երբ նախկին# մ եղած 

բնակավայրերի կողքին  նոր յ#  րաց-

Ամբերդ
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ված հո ղե րի շրջաններ# մ ստեղծ վե ցին մի  շարք նոր բնա կա վայ րեր: 

Արա գա ծոտ նը ՀՀ ամե  նագ յ#  ղաբ նակ մարզն է: Բնակ չ�  թյան շ� ր ջ 77%-ն 
ապ ր� մ է գյ�  ղե ր� մ: Բնա կա վայ րե րի (120) և բնակ չ�  թյան ճն շող մե  ծա մաս ն� -
թյ�  նը կենտ րո նա ցած է 900-1500 մ բա ցար ձակ բարձ ր�  թյ� ն նե րի հա մե  մա տա-
բար հարթ �  մե ղ մա թեք տա րածք նե ր� մ, թեև մար զի հյ�  սի սա յին մա ս� մ կան 
զգալի թվով  բարձր լեռ նա յին գյ�  ղեր, որոնք իրենց մե ծ� թյամբ մի  քանի անգամ 
զիջ� մ են ցածրադիր գոտ�  գյ� ղերին:

  Արա գա ծոտ ն� մ են հիմն  ա կա ն� մ կենտ րո նա ցած Հա յաս տա ն� մ բնակ վող 
ազ գա յին փոք րա մաս ն�  թյ� ն նե րից եզ դի նե րը: Նրանք բնակ վ� մ են ինչ պես 
խա ռը` հա յե րի հետ մի  ա սին, այն պես էլ առան ձին, մե ծամասամբ` բարձրլեռնային 
գյ�  ղե ր� մ: Եզդիաբնակ գյ� ղերի բնակչ� թյան հիմն ական զբաղմ� նքը 
արոտային անասնապահ� թյ� նն է;

Մարզի առավել խոշոր և հայտնի գյ� ղերն են` Օշականը (6,0 հազ. մարդ), 
Արագածավանը (5,9 հազ. մարդ), Բյ� րականը (4,7 հազ. մարդ), Կարբին (4,3 
հազ. մարդ): 

Մար զի ամե  նա մե ծ բնա կա վայ րը մարզ կենտ րոն Աշ տա րակ քա ղա քն է (21 

հազ. մարդ): Այն ՀՀ-ի գե ղա տե սիլ բնա կա վայ րե րից է: Տա րած վ# մ է Արա-

գած լե ռան հա րա վա յին ստո րո տին, Քա սաղ գե տի կիր ճի եր կ#  ափե րին, ծո-

վի մա կար դա կից ավե լի քան 1100 մ բարձ ր#  թյան վրա: 

Քա ղաքն �  նի բա րեն պաստ աշ խար հագ րա կան դիրք. գտն վ� մ է մայ րա քա-
ղա քից ըն դա մե  նը 20 կմ հե ռա վո ր�  թյան վրա` Երևան–Գ յ# մ րի և Երևան–Ս պի-

տակ– Վա նա ձոր ավ տոճանապարհների խաչ մե  ր�  կ� մ: Քա ղա քի սահ ման նե-
ր� մ այդ ճանապարհները Քա սաղ գե տը հա տ� մ են 3 կա մ� րջ նե րով: Դրան ցից 
հնա գ� յ նը կա ռ� ց վել է 17-րդ դա ր� մ, մյ� ս եր կ�  սը` մե ր օրե ր� մ: 

Աշ տա րա կը 1960-ա կան թվա կան նե րից սկ սած զար գա ցել է որ պես Երևանի 
ար բան յակ քա ղաք: Մար զա յին կենտ րոն դառ նա լ� ց հե տո (1995 թ.) կա տա ր� մ 
է նաև մար զի ըն դար ձակ տա րած քի վար չա կան, տն տե սա կան, կր թամ շա կ# -

թա յին կազ մա կեր պիչ կենտ րո նի գոր ծա ռ# յթ: Քա ղա ք� մ, բացի մար զա յին 
կառավարման մարմի ններից,  կան գի տա կան հաս տա տ�  թյ� ն ներ, արդ յ�  նա-
բե րա կան ձեռ նար կ�  թյ� ն ներ, կր թա կան, մշա կ�  թա յին �  առող ջա պա հա կան 
հիմն  արկ ներ: 

Արա գա ծոտ նի մար զ� մ քա ղա քային  բնա կա վայրեր են նաև` Ապա րա նը (6,5 

հազ. մարդ) և Թալինը (5,5 հազ. մարդ):
Տն տե ս#  թյ#  նը: Արա գա ծոտ նի տն տե ս�  թյան զարգացման վրա ազ դող գոր-

ծոն նե րից հարկ է առանձ նաց նել հատ կա պես եր կ�  սը` բնա կան պայ ման նե րի 

բազ մա զա ն#  թյ#  նը` կապ ված վե րըն թաց լանդ շաֆ տա յին գո տի ա կա ն�  թյան 
հետ, և մայ րա քա ղա քին մոտ լի նե լը:

Մարզի տն տե ս�  թյան առա ջա տար ճյ�  ղը գյ#  ղատն տե ս#  թյ# նն է: 
Արագածոտնին բաժին է ընկն� մ ՀՀ գյ� ղատնտես� թյան համախառն 
արտադրանքի 9,6%-ը, իսկ արդյ� նաբեր� թյանը՝ ընդամե նը 2,2%-ը:    
Գյ� ղատնտեսական նշանակ� թյան հողերը զբաղեցն� մ են 217,9 հազ.հա 
(մարզի  տարածքի շ� րջ 80%-ը) որից վարելահողերը՝ 54,2 հազ.հա:

 Գյ� ղատնտես� թյ� նը  վե րըն թաց տարբեր բնական գո տի նե ր� մ մաս նա գի-



208

տաց ման տար բեր � ղ ղ�  թյ� ն ներ �  նի:  Ստո րին գո տ� ն բնո րոշ են խա ղո ղա-

գոր ծ#  թյ# նն #  այ գե գոր ծ#  թյ#  նը, մի  ջին գո տ� ն` հա ցա հա տի կա յին տն տե-

ս#  թյ#  նը և անաս նա պա հ#  թյ#  նը, իսկ վե րին գո տ� ն` արո տա յին անաս նա-

պա հ#  թյ#  նը:
Մարզի տարածքի ստո րին և մի  ջին գո տի նե ր� մ բ� սաբ� ծ� թյան զարգացման 

հիմն ական պայ մա նը հո ղա բա րե լա վ# մն  է, մաս նա վո րա պես` ար հես տա կան 

ոռո գ#  մը և քա րա մաք ր#  մը:
Ոռո գո վի հո ղա գոր ծ�  թյ�  նը լայն տա րա ծ� մ գտավ վեր ջին տաս նամ յակ նե րի 

ըն թաց ք� մ, երբ կա ռ� ց վե ցին մար զի գլ խա վոր մայր ջրանցք նե րը` Արզ նի- Շա-

մի  րա մի  (սն վ� մ է Հրազ դան գե տից) և Թա լի նի (սն վ� մ է սահ մա նա յին Ախ� ր-
յան գե տից), ինչպես նաև Ապարանի ջրամբարը:

Ար հես տա կան ոռո գ#  մը և քա րա մաք ր#  մը հնա րա վո ր#  թյ# ն տվե ցին 

բարձր# թյան մի  ջին գո տ# մ յ#  րաց նել նախ կի ն# մ անմ շակ հա զա րա վոր 

հեկ տար հո ղա տա րա ծ#  թյ# ն ներ, որոնք հայտ նի էին ղռեր ան#  նով, վե րա-

ծե լով դրանք այ գի նե րի և հա ցա հա տի կի, կե րա յին մշա կա բ# յ սե րի #  բան ջա-

րե ղե նի դաշ տե րի:

Վե րին գո տ�  գյ�  ղատն տե ս�  թյան գլ խա վոր � ղ ղ�  թյ�  նը` արո տա յին անաս-
նա պա հ�  թյ�  նը, զարգան� մ  է ալպ յան և մե ր ձալպ յան հա ր# ստ մար գա գե-

տին նե րի բազայի վրա: Ամ ռան ամի ս նե րին անա ս� ն նե րի հոտերի հետ այս տեղ 
է բարձ րա ն� մ նաև ցած րա դիր գո տի նե րի բնակ չ�  թյան մի  մա սը, և Արա գա-
ծի գրե թե ան մար դաբ նակ բարձ րա դիր լան ջե րը ծածկ վ� մ են ժա մա նա կա վոր 

բնա կա տե ղի նե րով` ամա ռա յին յայ լա նե րով: Այս տեղ էլ կազ մա կերպ վ� մ են 
անա ս� ն նե րի արոտը և կիթը:

Արագածոտնի մարզի արդ յ#  նա բե ր#  թյ#  նը զարգան� մ է տե ղ� մ ար-
տադր վող գյ�  ղատն տե սա կան մթերք նե րի վե րամ շակ ման, ինչ պես նաև շի-
նան յ�  թե րի հան քա վայ րե րի շա հա գործ ման հիման վրա: Ամե  նա զար գա ցած 
ճյ�  ղը սնն դի արդ յ#  նա բե ր#  թյ# նն է, որը թո ղար կ� մ է տար բեր տե սա կի գի-
նի ներ (Աշ տա րակ), կա թնամթերքներ (Աշ տա րակ, Ապա րան, Թա լին) և այլ ար-
տադ րա տե սակ ներ: Թալին� մ է գտնվ� մ թանկարժեք իրերի արտադր� թյան 
գործարանը: 

 Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Քարտեզի օգն� թյամբ վերլ� ծե՛ք Արագածոտնի մարզի աշխարհագրական 
դիրքի առանձնահատկ� թյ� նները: 

2. Բն� թագրե՛ք և գնահատե՛ք Արագածոտնի մարզի զարգացման բնական 
նախադրյալները:

3. Ինչպիսի՞ն է Արագածոտնի մարզի տարաբնակեցման արդի պատկերը և 
ինչպե՞ս է այն ձևավորվել:

4. Որո՞նք են Արագածոտնի մարզի տնտես� թյան բնորոշ գծերը:
5. Նկարագրե՛ք և բացատրե՛ք Արագածոտնի մարզի գյ� ղատնտես� թյան 

մասնագիտացման ներքին տարբեր� թյ� նները:
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ԴԱՍ 53. ԱՐԱ ՐԱ ՏԻ ՄԱՐԶ: ԱՐ ՄԱ ՎԻ ՐԻ ՄԱՐԶ

Արա րա տի մարզ  Ար մա վի րի մարզ
Տա րած քը` 2096 կմ2  Տա րած քը` 1242 կմ2

Բնակ չ�  թյ�  նը` 260,4 հազ. մարդ  Բնակ չ�  թյ�  նը` 265,8 հազ. մարդ
Կենտ րո նը` ք. Ար տաշ ատ Կենտ րո նը` ք. Ար մա վիր

  Արա րատ յան գո գա վո ր�  թյ�  ն� մ գտն վող Արա րա տը և Ար մա վի րը տա րած-
քով ամե  նա փոքր, բայց առա վել խիտ բնա կեց ված մար զերն են: Դրանց հա մար 
զարգացման բա րեն պաստ գոր ծոններ են մե ր ձերևան յան և տրանս պոր տա յին 
բարենպաստ աշ խար հա գրա կան դիր քը,տարածքի հարթ մա կերև# յ թը, բեր-

րի հո ղե րը և ջեր մ#  թյան առա տ#  թյ#  նը, ոռոգ ման հնա րա վո ր#  թյ# ն նե րը, 

ազատ աշ խա տան քա յին ռե ս# րս նե րի առ կա յ#  թյ#  նը, ինչ պես նաև ճա նա-

պարհ նե րի և բնա կա վայ րե րի խիտ ցան ցը: Ընդ հա ն# ր է նաև գյ#  ղատն տե-

ս#  թյան մաս նա գի տա ց#  մը (բան ջա րա բոս տա նա յին, խա ղո ղա գոր ծա կան 

և պտ ղա բ#  ծա կան # ղղ վա ծ#  թյան բ#  սա բ#  ծ#  թյ# ն), որը հիմք է ծա ռա յ� մ 
պա հա ծո նե րի և գի ն# - կոն յա կի ար տադ ր#  թյան զար գաց ման հա մար:

Տա րած քը, սահ ման նե րը, աշ խար հագ րա կան դիր քը: Վերը նշված ընդ հան-
ր�  թյ� ն նե րից բա ցի, մար զե րից յ�  րա քանչ յ� րն �  նի նաև աշ խար հագ րա կան 

դիր քի, բնա կան պայ ման նե րի, բնակ չ#  թյան և տն տե ս#  թյան որոշ ա կի յ# -

րա հատ կ#  թյ# ն ներ:  

 Արմավիրի մարզը կազմավորվել է  Էջմի ածնի, Արմավիրի և Բաղրամյանի, 
իսկ Արարատի մարզը`  Մասիսի, Արտաշատի և Արարատի նախկին վարչական 
շրջանների  մի ավոր� մի ց: 

 Արարատի և Ար մա վի րի մար զե րի տա րածք նե րը կազմե լ են պատ մա կան 
Հա յաս տա նի Այ րա րատ նա հան գի մի  մա սը: Այս տեղ են գտն վել պատ մա կան 
Հա յաս տա նի մայ րա քա ղաք ներ Ար մա վի րը (Ք.ա. lV դ.), Եր վան դաշ ա տը (Ք.ա. 

lll դ.) և Վա ղար շա պա տը (ll դ.), Ար տաշ ա տը (Ք.ա. ll դ.) և Դվի նը (lV դ.):
Եր կ�  մար զե րի հա մար կարևոր հան գա մանք է Երևանին ան մի  ջա կան 

հարևան�  թյ�  նը: Սրանք տա րան ցիկ տրանս պոր տա յին-աշ խար հագ րա կան 
դիրք են գրա վ� մ ՀՀ-ի հյ�  սի սա յին և հա րավարևել յան մար զե րի մի ջև ավ-
տոմոբիլային և եր կա թ�  ղա յին հա ղոր դակ ց�  թյան հա մար: 

 Քար տե զի վրա ցո՛ւյց տվեք սահ մա նա կից 
մար զե րը և երկր նե րը:

Ար մա վի րի մարզի Մար գա րա գյ#  ղի մոտ Արաքս գե տի վրա կա ռ� ց ված 
ավ տո ճա նա պար հա յին կա մ� ր ջը ՀՀ -ը կապ� մ է Թ� ր քի ա յի հետ:

Բնա կան պայ ման նե րը և ռե ս# րս նե րը: Եր կ�  մար զե րի տա րածք նե րի մե ծ 
մա սը հար թա վայ րա յին է և գտն վ� մ է 800-1000 մ բարձ ր�  թյ� ն նե ր� մ: Արա-

րա տի մար զի լեռ նա յին մա սը զբա ղեց ն� մ են Գե ղա մա լեռ նե րի լան ջե րը և Ուր-
ծի,Դահնակի �  Երա նո սի մի  ջին բարձ ր�  թյան լեռ նե րը: Վեր ջին նե րիս նա խա-
լեռ նե ր� մ` չո րա յին կլի մա յի պայ ման նե ր� մ, հիմն  ա կա ն� մ ջրա մե րժ ապար նե րի 
վրա գո յա ցել է ռե լի ե ֆի ձեզ հայտ նի յ#  րա հա տ# կ տիպ` վա տա հո ղե ր (բեդ-
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լանդ նե ր): Այս տեղ մա կերև� յ-
թը խիստ մաս նատ ված է, հո-
ղա բ�  սա կան ծած կ� յ թից հա-
մար յա զ� րկ: Վա տա հո ղե րը 

երկ րա գոր ծ#  թյան հա մար 

պի տա նի տա րածք ներ չեն:
Արաք սի Ազատ �  Վե դի 

վտակ նե րի վե րին հո սան ք� մ 
առան ձին կղզ յակ նե րով պահ-
պան վ� մ է ան տա ռը, որը 

հիմն  ել է հա յոց Խոս րով Կո-Վատահողերը Երանոսի լեռներ! մ
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տակ թա գա վո րը 4-րդ դա ր� մ: Այդ տեղ մե ր օրեր� մ կազ մա կերպ վել է Խոս րո-

վի պե տա կան ար գե լո ցը:
Այս մարզեր� մ մթ նո լոր տա յին տե ղ� մն  ե րը նա խա լեռ նե րի հար թա վայ րա յին 

ճեղ քոտ ված �  ջրա թա փանց ապար նե րով հա մար յա ամ բող ջ�  թյամբ ներծծ վ� մ 
են և հո սե լով ստոր գետն յա հ� ներով սն� մ են Արա րատ յան ար տեզ յան ավա-

զա նը: Լա վա տակ ջրե րի ել քի արդ յ� նք է նաև Այղր (Մե ծա մոր) լի ճը: 
Ար մա վի րի մար զի կլի ման, հետևապես և հո ղա բ�  սա կան ծած կը գրե թե ն� յ-

ն�  թյամբ կրկ ն� մ են Արա րա տի մար զի հար թա վայ րա յին մա սի կլի ման և հո-
ղա բ�  սա կան ծած կը: Կլի ման խիստ ցա մա քա յին է: Մթ նո լոր տա յին տե ղ� մն  ե րի 
տա րե կան քա նա կը չի գե րա զան ց� մ 300 մմ: Ամա ռը շոգ է, տևական (4-5 ամի ս): 
Հա ճախ ջեր մա ստիճանը բարձ րա ն� մ է մի նչև +40+42o: Բնո րոշ են լեռ նա հով-

տա յին քա մի  նե րը: Ձմե  ռը ց� րտ է, անամպ, ան հողմ: Գա ր�  նը կար ճատև է:
Առաձ նա պես հա ճե լի է արևոտ, ան հողմ, տևական աշ �  նը, երբ հա ս�  նա ն� մ 

են այ գի նե րի �  դաշ տե րի բա րիք նե րը:
Մարզերի հար թա վայ րա յին մա սի բնա կան կի սա ա նա պա տա յին լանդ-

շաֆտ նե րը խիստ փո փոխ ված են: Ներ կա յ� մս տի րա պե տ# մ են մար դա ծին 

լանդ շաֆտ նե րը: Բնա կան հո ղա ծած կը, որը հ#  մ#  սով աղ քատ գոր շա հո ղերն 

են, հա զա րամ յակ նե րի ըն թաց ք� մ ոռոգովի երկ րա գոր ծ�  թյան պայ ման նե ր� մ 
վե րած վել է կ# լ տ# ր -ո ռո գե լի հո ղե րի: Հար թ�  թյան ցած րա դիր մա սե ր� մ գո-
յա ցել են ճահ ճ� տ ներ: Կան նաև աղ� տ ներ:
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Եր կ#  մար զերն այնքան էլ հա ր# ստ չեն օգ տա կար հա նա ծո նե րով: Արա-
րա տի մար զ� մ կան կրա քա րի, մար մա րի, ֆոս ֆո րիտ նե րի, իսկ Ար մա վի րի մար-
զ� մ` տ�  ֆի, պեռ լի տի և կե րակ րի աղի հան քա վայ րեր:

Երկ�  մարզերն էլ աչքի են ընկն� մ զբոսաշրջային ռես� րսներով: Բազ մա թիվ 
են պատ մա կան և ճար տա-

րա պե տա կան հ# շ ար ձան-

նե րը: Ար մա վի րի մար զ� մ 
հայտ նա բեր ված են Մե ծա մո-

րի բրոն զե դար յան մե  տա-

ղա ձ#  լա րա նը, Վա նի թա գա-

վո ր#  թյան քա ղաք Ար գիշ-

տի խի նի լի ի ավե րակ նե րը: 
Պատ մա ճար տա րա պե տա կան 
մե  ծա գ� յն ար ժեք են ներ կա-
յաց ն� մ Էջ մի  ած նի վա նա կան 

կա ռ# յց նե րը, Զվարթ նոց 

տա ճա րի ավե րակ նե րը, ինչ-
պես նաև Սար դա րա պա տի 

հ# շ ա հա մա լի րը:
Արա րա տի մար զ� մ է գտն-

վ� մ Խոր Վի րա պի վան քը, � ր, ըստ ավան դ�  թյան, աք սոր ված է եղել Սբ. Գրի-

գոր Լ#  սա վո րի չը: Մար զի Զան գա կա տ# ն գյ�  ղ� մ ակա նա վոր բա նաս տեղծ 
Պա ր# յր Սևակի տ� ն- թան գա րանն է:

Բնակ չ#  թյ#  նը: Ար մա վի րի և Արա րա տի մար զե րը բնակ չ�  թյան թվով և 
խտ� թյամբ ՀՀ մար զե րի շար ք� մ գրա վ� մ են համապատասխանաբար առաջին 
և երկրորդ տեղերը: Բնակ չ�  թյան թի վը կտ ր� կ ավե լա ցել է, երբ Արևել յան Հա-
յաս տա նը մի  ա ցել է Ռ�  սաս տա նին, և Պարս կաս տա նից �  Արևմտ յան Հա յաս-
տա նից տասնյակ հա զա րա վոր հա յեր վե րաբ նակ վել են այս տարածքներ� մ: 

 Հաշ վե՛ք Ար մա վի րի և Արա րա տի մար զե րի բնակ չ�  թյան մի  ջին 
խտ�  թյ�  նը և հա մե  մա տե՛ք Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ�  թյան 

բնակ չ�  թյան մի  ջին խտ�  թյան հետ:

 Երկ�  մարզեր� մ էլ գերակշռ� մ է գյ� ղական բնակչ� թյ� նը: Արմավիրի 
մարզի բնակչ� թյան 68%-ն է գյ� ղաբնակ, իսկ Արարատի մարզ� մ` 7l%-ը:  Եր-
կ�  մար զե ր� մ էլ բնակ չ�  թյ�  նը տե ղա բաշխ ված է ան հա վա սա րա չափ: Արա-
րա տի մար զի հար թա վայ րա յին մա ս# մ են գտն վ# մ գրե թե բո լոր բնա կա-

վայ րե րը. այս տեղ բնակ չ�  թյան խտ�  թյ�  նը շատ բարձր է` 300-400 մարդ/կմ2: 
Դրան հա կա ռակ` մար զի լեռ նա յին մա ս� մ խորհրդային տարիներին տասնյակ 
գյ� ղերի վերացման հետևանքով չնչին բնակչ� թյ� ն է մն ացել: 

Ար մա վի րի մար զ� մ, չնա յած ռե լի ե ֆա յին պայ ման նե րի մի  ա տար ր�  թյա նը, 
բնակ չ�  թյան տե ղա բաշ խ�  մը հա վա սա րա չափ չէ: Բնակչ� թյան ամե  նա մե ծ կ� -
տա կ�  մը մար զի արևել յան հատ վա ծ� մ է: Դե պի արևմ� տք շարժ վե լիս այն կտ-
ր� կ նվա զ� մ է:

Մինչև 1970-ական թվականների վերջերը այդ տար բե ր�  թյ� նն ավե լի 

Խոր Վիրապի վանքը
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ակնհայտ էր, և մար զի ամ բողջ արևմտ յան կե սը գրեթե բնակեցված չէր: Մի այն 
վեր ջին տաս նամ յակ նե րին, երբ տա րած քը ոռոգ վեց և յ�  րաց վեց, հիմն  ադր վե-
ցին նոր բնա կա վայ րեր, բնակ չ�  թյ� նն ավե լա ցավ:  Ոռո գո վի և ին տեն սիվ երկ-

րա գոր ծ#  թյան շր ջան նե րին բնո րոշ են խոշ որ գյ#  ղե րը:

Մար զե րի հար թա վայ րա յին մա սի տա րաբ նա կեց ման կա րևոր առանձ նա-
հատ կ�  թյ� նն այն է, որ գյ� ղական բնա կա վայ րե րի խտ# թյ# նը մե ծ է, հա-

ճախ չի նկատ վ# մ, թե որ տեղ է վեր ջա ն# մ մի  բնա կա վայ րը և սկս վ# մ 

մյ#  սը: Արարատի մարզ� մ առավել խոշոր գյ� ղերն են` Այնթափը (8,7 հազ. 
մարդ.), Արարատը (8,4 հազ.մարդ) և Նոր Խարբերդը (6,4 հազ. մարդ), իսկ 
Արմավիրի մարզ� մ` Մրգաշատը (6,4 հազ. բն.), Սարդարապատը (6,2 հազ. բն.) 
և Փարաքարը (6 հազ. մարդ):

Արա րա տի մարզն �  նի չորս քա ղաք` Ար տաշ ա տը (25,6 հազ. մարդ), Արա-

րա տը (20,0 հազ. մարդ), Մա սի սը (22,6 հազ. մարդ) և Վե դին (13,8 հազ. 

մարդ):  Մարզ կենտ րոն Ար տաշ ատը  գտն վ# մ է Երևան–Գո րիս–Ս տե փա նա-

կերտ ավ տոխ ճ#  ղ#  վրա, հա յոց պատ մա կան մայ րա քա ղաք Ար տաշ ա տից 10 

կմ հյ#  սիս -արևելք, որից և ստա ցել է իր ան վա ն#  մը:

Ար տաշ ատն �  նի բազ մաճ յ# ղ արդ յ#  նա բե ր#  թյ# ն: Նա այդ պի սին է 
դար ձել վեր ջին 4-5 տաս նամ յակ նե րի ըն թաց ք� մ, երբ կա ռ� ց վե ցին սնն դի, 
շինանյ� թերի և մշակող արդ յ�  նա բե ր�  թյան այլ ճյ� ղերի   ձեռնարկ� թյ� ններ:                             

Ար մա վի րի մարզն �  նի երեք քա ղաք` Ար մա վի րը (34 հազ.մարդ), Վա ղար-

շա պա տը (58 հազ. մարդ) և Մե ծա մո րը (10,6 հազ. մարդ):
Ար մա վի րը (նախ կի ն� մ` Սար դա րա պատ, ապա` Հոկ տեմ բեր յան) Հա յաս-

Արարատյան դաշտը՝ խաղողագործ! թյան և գինեգործ! թյան օրրան
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տա նի արագ զար գա ցող քա ղաք նե րից է: Մար զի ամ բողջ տա րած քի նկատ մամբ 
կենտ րո նա կան դիրք �  նի, գտն վ� մ է երկ րի եր կա թ�  ղա յին գլ խա վոր մայ ր�  ղ�  
և Երևան– Վա ղար շա պատ –Ա րա գած–Գ յ� մ րի ավ տոճանապարհի վրա: Քա ղա-
ք� մ կան  արդ յ�  նա բե րա կան  խոշոր ձեռ նար կ�  թյ� ն ներ, կր թամ շա կ�  թա յին, 
առող ջա պա հա կան և մար զա յին նշա նա կ�  թյան հիմն  արկ ներ: 

Ամ բողջ երկ ր# մ և հա մայն հա յ#  թյան կյան ք# մ իր բա ցա ռիկ նշա նա կ# -

թյամբ առանձ նա ն# մ է Վա ղար շա պատը, որին դ� ք ծա նո թա ցել եք դա սագր-
քի ՀՀ  քաղաքներին նվիր ված բաժ ն� մ:

 Տվե՛ք Վա ղար շա պա տի աշ խար հագ րա կան բն�  թա գի րը: 
Հա մե  մա տե՛ք Ար մա վի րի հետ: 

Տն տե ս#  թյ#  նը: Արա րա տի և Ար մա վի րի մարզերը  Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տ�  թյան առավել զար գա ցած գյ#  ղատն տե ս#  թյ# ն #  նե ցող մար-

զերից են: Արմավիրիրի մարզը տալիս է ՀՀ գյ� ղատնտես� թյան համախառն 
արտադրանքի 17%-ը (2-րդ տեղը Գեղարք� նիքի մարզից հետո) , իսկ Արարատի 
մարզը՝ 14,7%-ը:  Տն տե ս�  թյան հիմ քը կազ մող գյ�  ղատն տե ս�  թյ�  նը ձեռք է բե-
րել մե րձ քա ղա քա յին տն տե ս#  թյան # ղղ վա ծ#  թյ# ն:

 Բա ցատ րե՛ք` ինչ է մե րձ քա ղաքա յին տն տե ս�  թյ�  նը:

Երկ�  մարզեր� մ էլ բ� սաբ� ծ� թյան  համախառն արտադրանքը  մի  
քանի անգամ գերազանց� մ է անասնաբ� ծ� թյանը:  Վարելահողերը կազմ� մ 
են Արմավիրի մարզի տարածքի 31,7%-ը, իսկ Արարատի մարզի` 12,2%-
ը:                                                                                                                                                 

Եր կ�  մար զե ր� մ էլ գյ�  ղատն տե ս�  թյան զար գաց ման գլ խա վոր 

նախադրյալը ար հես տա կան ոռո գ# մն  է: Բ� սաբ� ծ� թյան առաջատար ճյ� -
ղե րը` բան ջա րա բ#  ծ#  թյ#  նը, պտ ղա բ#  ծ#  թյ#  նը և խա ղո ղա գոր ծ#  թյ#  նը, 
հիմն ավ� մ են Հրազ դա նից և Արաք սից սն վող մայր ջրանցք նե րից, ար տեզ-
յան ավա զա նի տասն յակ ջր հոր նե րից, ինչ պես նաև հզոր պոմ պա կա յան նե րից 
և Ազատ  ջրամ բա րից ոռոգման վրա: Ոռոգ ման հետ կապ ված` առա ջա ն� մ են 
բնա պահ պա նա կան այն պի սի հիմն  ախն դիր ներ, ինչ պի սիք են գյ�  ղատն տե-
սա կան հո ղե րի երկ րոր դա յին աղա կա լ#  մը և ար տեզ յան ավա զա նի աղ տոտ-

ման վտան գը:
Բանջարանոցային և բոստանային մշակաբ� յսերի ցանքատարա ծ� թյ� ն-

ներով, բերքատվ� թյամբ և համախառն բերքով Արմավիրի և Արարատի մարզերը 
հաջորդաբար առաջին և երկրորդ տեղերն են գրավ� մ, զգալիորեն առաջ 
անցնելով ՀՀ-ի այլ մարզերից:  Արմավիրի և Արարատի մարզերը հաջորդաբար 
առաջին և երկրորդ տեղն են  զբաղեցն� մ նաև խաղողագործ� թյան և 
պտղաբ� ծ� թյան զարգացման մակարդակով, մի ասին արտադրելով ՀՀ-ի  
խաղող և պտղի համախառն բերքի համապատասխանաբար` 85% և 57%-ը:

Ար հես տա կան լճակ նե ր� մ զար գա ն� մ է ձկ նա բ�  ծ�  թյ�  նը: 
Եր կ�  մար զե ր� մ էլ արդ յ#  նա բե ր#  թյան առա ջա տար ճյ#  ղը տե ղա կան 

գյ�  ղատն տե սա կան հ� մ քի` խա ղո ղի, պտ� ղ նե րի և բան ջա րե ղե նի վե րամ շակ-
ման սնն դի արդ յ�  նա բե ր�  թյան ճյ�  ղերն են: Գի ն� - կոն յա կի և պա հա ծո նե րի 
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ար տադ ր�  թյան կենտ րոն ներն են Ար տաշ ատ, Արա րատ, Մա սիս, Ար մա վիր և 
Վա ղար շա պատ քա ղաք նե րը: Գի ն# - կոն յա կի գոր ծա րան ներ կան  նաև մի  
շարք գյ�  ղե ր� մ: Գոր ծա րան նե րի ար տադ րան քը լայն սպա ռ� մ �  նի նաև ար-
տա սահ մա ն� մ:

Արարատի մար զի տա րած ք� մ շա հա գործ վող կրա քա րի բա զա յի վրա Արա-
րատ քա ղա ք� մ գործ� մ է ցե մե ն տի խոշ որ գոր ծա րան: Այստեղ է գտն վ� մ նաև 
ոս կ�  կորզ ման ՀՀ-ի մի  ակ ֆաբ րի կան:

Ար մա վի րի մար զի Ար մա վիր և Վա ղար շա պատ քա ղաք նե ր� մ կա ռ� ց վել են 
մե  քե նաշ ի նա կան, շի նան յ#  թե րի և այլ ճյ#  ղե րի ձեռ նար կ#  թյ# ն ներ: 

Այդ ամե  նով հան դերձ, ՀՀ արդյ� նաբեր� թյան մե ջ Ար մա վի րի մար զի տե ղը 
և դե րը որո շող գլ խա վոր ճյ�  ղը էլեկտ րա է ներ գե տի կան է: Այստեղ կառ# ցված 

է Հա յաս տա ն# մ և Հա րա վա յին Կով կա սի տա րա ծաշր ջա ն# մ մի  ակ ատո մա-

յին էլեկտ րա կա յա նը: Դրա կա ռ� ց ման և սպա սարկ ման հա մար հիմն  վել է Մե-

ծա մոր քա ղա քը:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Գնահատե՛ք և համե մատե՛ք Արարատի և Արմավիրի մարզերի 
աշխարհագրական դիրքերը:

2. Վերլ� ծե՛ք Արարատի և Արմավիրի մարզերի բնական պայմանները: Նշե՛ք 
ընդհան� ր և տարբերիչ գծերը:

3. Արարատի և Արմավիրի մարզերի տարաբնակեցման ի՞նչ բնորոշ գծեր 
� նեն:

4. Նշե՛ք Արարատի և Արմավիրի մարզերի գյ� ղատնտես� թյան գլխավոր 
ճյ� ղերը: Համե մատե՛ք  դրանց զարգացման նախադրյալները:

5. Որո՞նք են Արմավիրի և Արարատի մարզերի արդյ� նաբեր� թյան գլխավոր 
ճյ� ղերը: Առանձնացրե՛ք այն արտադր� թյ� նները, որոնք հենվ� մ են 
տեղական  ռես� րսների վրա:
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ԴԱՍ 54. ԳԵ ՂԱՐ Ք�  ՆԻ ՔԻ ՄԱՐԶ

Տա րած քը` 5349 կմ2

Բնակ չ�  թյ�  նը` 235 հազ. մարդ
Կենտ րո նը` ք. Գա վառ

Տա րած քը, սահ ման նե րը, աշ խար հագ րա կան դիր քը: Գեղարք� նիքը 
կազմավորվել է   Գավառի, Մարտ� ն� , Սևանի, Վարդենիսի և Ճամբարակի 
նախկին վարչական շրջանների մի ավոր� մի ց: Գե ղար ք�  նի քի մարզն իր տա-
րած քով ամե  նա մե ծն է և այն քան է, ինչ քան Կո տայ քի, Ար մա վի րի և Արա րա տի 
մար զե րը` մի  ա սին վերց րած: Մյ� ս առանձ նա հատ կ�  թյ� նն այն է, որ տա րած քի 
1/4-ը ծածկ ված է Սևանա լճի ջրով : Բնակ չ�  թյան թվով հան րա պե տ�  թյան մար-
զե րի շար ք� մ մի  ջին տեղ է գրա վ� մ: 

Մար զը զբա ղեց ն� մ է պատ մա կան Հա յաս տա նի Սյ#  նիք աշ խար հի մի  հատ-
վա ծը` հիմն  ա կա ն� մ Գե ղար ք�  նի քի, Սոթ քի և Արե գ�  ն�  գա վառ նե րը:

ՀՀ տա րած քի մե ծ առանց քի վրա Գե ղար ք#  նի քի մար զը կենտ րո նա-

կան դիրք #  նի, իսկ փոքր առանց քի վրա` եզ րա յին դիրք: Այն հյ# սիսից 

սահմանակից է Տավ# շի մարզին, արևելքից` Ադրբեջանին և ԼՂՀ-ին, 

հարավից` Վայոց ձորի, արևմ# տքից` Կոտայքի և Արարատի մարզերին:

 Քար տե զի օգն� թյամբ որոշե՛ք, թե հարևան մարզերի 
և երկրներ հետ սահմանները ինչ բնական օբյեկտներով 

են անցն� մ: Տավ� շի և Վայոց ձորի մարզերի և ԼՂՀ-հետ 
կապող ճանապարհները ո՞ր լեռնանցքներով են անցն� մ: 

Մյ� ս  մարզե րի հա մե  մա տ�  թյամբ Գեղարք� նիքի տրանս պոր տա յին աշ-

խար հագ րա կան դիր քը պակաս նպաստավոր է, որն ընդ հա ն� ր առ մամբ փա-
կ�  ղի է հիշ եց ն� մ: Հա մա պե տա կան տա րան ցիկ նշա նա կ�  թյան մի  ակ մայ ր� -
ղին, որը երկ րի մայ րա քա ղա քը կա պ� մ է հյ�  սիս -արևել քին, հա տ� մ է մար զի 
տա րած քի արևմտ յան փոքր անկ յ�  նը մի  այն: Մար զից դ� րս եկող մյ� ս` Ճամ բա-
րակ–Բերդ և Մար տ�  նի– Ե ղեգ  նա ձոր ճա նա պարհ նե րի նշա նա կ�  թյ�  նը փոքր է: 
Փա կ�  ղա յին է նաև մի  ակ` Երևան–Սևան– Սոտք եր կա թ�  ղին: 

Ապա գա յ� մ երկ րի տն տե սա կան զար գաց ման և ճա նա պար հա յին ցան ցի 
կա տա րե լա գործ ման շնոր հիվ Գե ղար ք�  նի քի մար զը կա րող է էա պես բա րե լա-
վել իր տրանս պոր տա յին -աշ խար հագ րա կան դիր քը և կարևոր օղակ դառ նալ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան հա րա վա յին �  հյ�  սի սա յին մար զե րի, ինչ պես 
նաև ՀՀ -ի և ԼՂՀ -ի մի ջև:

Բնա կան պայ ման նե րը և ռե ս# րս նե րը: Գե ղար ք�  նի քի մար զը հիմն  ա կա-
ն� մ զբա ղեց ն� մ է Սևանա լճի ջր հա վաք ավա զա նը:

 Հիշ ե՛ք Սևանա լճի հիմն  ա կան ջրագ րա կան  ց�  ցա նիշ նե րը և 
քար տե զի վրա ցո՛ւյց տվեք  ջր հա վաք ավա զա նը եզե րող լեռ նե րը:

Վար դե նի սի և Գե ղա մա լեռ նե ր# մ տասն յակ նե րի են հաս ն� մ հրաբ խա յին 
կո նե րը: Հատ կա պես դիտարժան են Աժ դա հակ և Ար մա ղան հրա բ# խ նե րը, 
որոնց ձա գա րաձև խառ նա րան նե ր� մ գո յա ցել են գե ղե ցիկ լճակ ներ:

Արե գ#  ն#  և Սևանի լեռ նաշղ թա նե րի դե պի լիճն իջ նող լան ջե րը զա ռի-
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թափ են, ամե  ն�  րեք հան դի պ� մ են լեր կա ցած տա րա ծ�  թյ� ն ներ: Բա վա կա-
նին շատ են սե լա վա յին հոս քե րը, որոնք վտան գա վոր են լճա փով անց նող ավ-
տոճանապարհի և եր կաթգ ծի հա մար:

Սևանա լճի մե ր ձա կա ամե  նա հարթ տե ղա մա սե րը գտն վ� մ են նրա հա րա-
վարևել յան և հա րա վա յին մա սե ր� մ` 1900-2200 մ բարձ ր�  թյ� ն նե րի վրա: 
Հայտ նի է Մաս րի կի դաշ տը, որը ծածկ ված է ար գա վանդ սևահո ղե րով:

Կլի ման բա րե խառն լեռ նա յին է, ձմե  ռը ց� րտ է, հ� նվարի մի ջին 
ջերմաստիճանը` -5°-10°: Ձևավոր վ� մ է հաս տա տ� ն ձ նա ծած կ� յթ: Ամա ռը 
տաք է (հ� լիսին +18°+20°), գե րիշ խ� մ են քիչ ամ պա մած, արևոտ եղա նակ նե րը:

Սևանա լի ճը նկա տե լի ո րեն մե ղ մաց ն� մ է ափա մե րձ գո տ�  ձմ ռան սառ նա-
մա նի քը և ամ ռան շո գը: Լճի բա րե րար ներ գոր ծ�  թյան շնոր հիվ այս տեղ հ� ն-
վար յան մի  ջին ջեր մաս տի ճա նը գրե թե հա վա սար է Երևանի ջեր մաս տի ճա նին: 

 Մար զի տա րած ք� մ մթ նո լոր տա յին տե ղ# մն  ե րը շատ չեն. լճի վրա և 

առափն յա գո տ# մ` 400-450 մմ, բարձր լեռ նա յին գո տ# մ` մի նչև 1000 մմ: Մինչև 
Սևանա լճի մա կար դա կի ար հես տա կան իջե ց�  մը այն ձմ ռա նը հազ վա դեպ էր 
սառ ցա կա լ� մ: Ներ կա յ� մս այն  հաճախակի սառ ցա կա լ� մ է:

 Թվար կե՛ք և քար տե զի վրա ցո՛ւյց տվեք 
Սևանա լճի մե ջ թափ վող նշա նա վոր գե տե րը: 

Ո՞ր գետն է ար տա հո ս� մ լճից:

Մար զի հո ղա բ#  սա կան ծած կը և կեն դա նա կան աշ խար հը բազ մա զան են 
և փոփոխվ� մ են ըստ վե րըն թաց ըստ գո տի ա կա ն�  թյան: Մինչև մի  ջին բարձ-
ր�  թյ� ն նե րը տի րա պե տ� մ են լեռ նա յին սևահո ղե րը և փետ րա խո տա յին տա-

փաս տան նե րը, բարձր լեռ նա յին գո տ� մ` լեռ նա մար գա գետ նա յին հո ղե րը` մե ր-

ձալպ յան և ալպ յան բ#  սա կա ն#  թյամբ:
Սևանա լճից ազատ ված առափն յա գո տին այժմ հիմն  ա կա ն� մ զբաղ եցված է 

ար հես տա կան ան տա ռով: Սևանի և Արե գ�  ն�  լեռ նե րը պատ մա կան անց յա լ� մ 
ան տա ռա պատ են եղել: Այժմ տեղ- տեղ պահ պան վել են խղ ճ� կ գի հ� տ ներ և 
կաղ ն� տ ներ:

 Հիշ եք` որոնք են Սևանա լճի ձկ նա տե սակ նե րը:

Վերջին տարիներին Սևանա լճի մակարդակի բարձրաց� մն  ավելի քան երեք 
մե տրով ոչ մի այն  խնդիրներ է լ� ծ� մ, այլ առաջացն� մ է նոր բն� յթի խնդիրներ՝ 
կապված շին� թյ� նների, լողափերի և անտառների առանձին հատվածների՝ 
ջրով ծածկվել�  հետ:

Բազ մա զան �  հա ր� ստ են մարզի օգ տա կար հա նա ծո նե րը: Մեծ ար ժեք են 
ներ կա յաց ն� մ քրո մի  տի (Շորժա), ոս կ#  (Սոթք), բա զալ տի և այլ շի նան յ#  թե-

րի պաշ ար նե րը, հան քա յին աղբ յ# ր նե րը (Լիճք և այլն):
Մար զի և ամ բողջ Հա յաս տա նի հա մար առանձ նա հա տ� կ նշա նա կ�  թյ� ն � -

նեն Սևանա լճի քաղց րա համ ջրի պաշ ար նե րը: Գե տե ր� մ տա րած ված է կարմ-
րա խայտ ձկ նա տե սա կը:

Պատ մե ՛ք նա խորդ դա սե րից ձեզ հայտ նի  
Սևանի հիմն  ախնդ րի մա սին և ցո՛ւյց տվեք դրա լ� ծ ման 

կարևոր�  թյ�  նը Գե ղար ք�  նի քի մար զի հա մար: 
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Գե ղար ք�  նի քի մար զ� մ կա րե լի է 
հան դի պել նա խա #  րար տա կան և # -

րար տա կան ժա մա նա կաշր ջան նե րի 
բեր դե րի, ամ րոց նե րի և բնա կա վայ րե րի 
մն ացորդների, հան քա վայ րե րի և սե-
պա գիր ար ձա նագ ր�  թյ� ն նե րի: Լճից 
ազատ ված տա րածք նե րից հայտ նա-
բեր վել են մի նչև հինգ հա զա րամ յա հն� -
թյան դամ բա րան ներ (Լճաշեն):

Առանձ նա պես � շ ագ րավ են մարզի 
բնա կան հ# շ ար ձան նե րը. խառ նա րա-
նա յին լճե րը (Ակնա,Աժդահակ), խա րա-
մա յին կո նե րը, ըն դար ձակ «քա րա յին 
ծո վե րը»:

Բնակ չ#  թյ#  նը: Դա րե րի ըն թաց ք� մ 
մե ծ փո փո խ�  թյ� ն ներ է կրել մար զի 
բնակ չ�  թյան թե՛ թվա քա նա կը, թե՛ ազ-
գա յին կազ մը: Արևել յան Հա յաս տա նը 
Ռ�  սաս տա նին մի  ա նա լ� ց հե տո մար զի 
տա րած ք� մ վե րաբ նա կեց վել են զգա լի 
թվով հա յեր Արևմտ յան Հա յաս տա նից, 
ինչ պես նաև ռ� ս աղան դա վոր ներ (մո-
լո կան ներ): Ներ կա յ� մս Գե ղար ք�  նի քի 
բնակ չ�  թյան ազ գա յին կազ մը մի  ա-
տարր է: 

Բնա կա վայ րե րի տե ղա բաշ  խ� մն  
անհամաչափ է,  հար մար ված է լճի 
ափա մե րձ գո տ�  գծագ ր�  թյա նը �  ռե-
լի ե ֆա յին պայ ման նե րին: Սևանի ավա-
զա նի հյ�  սի սա յին նեղ` լճի �  լեռ նե րի 
մի ջև սեղմ ված գո տ� մ ըն դա մե  նը մի  
քա նի գյ� ղ կա: Դրան հա կա ռակ, այդ 
գո տ�  արևել յան և հատ կա պես հա րա-
վա յին հատ վա ծ� մ գյ�  ղե րի թի վը կտ-
ր� կ մե  ծա ն� մ է, իսկ շա տերն էլ լճա-
փից բա վա կան հե ռ�  են գտն վ� մ:

Մար զի 93 գյ�  ղե ր� մ ապ ր� մ է 
բնակ չ�  թյան 70%-ը: Հարթավայրային 
տարածքներ� մ շատ են խոշոր գյ� ղերը: 
Դրանցից են` Վարդենիկը (9,9 հազ. 
մարդ), Սար� խանը (8,7 հազ. մարդ), 
Ներքին Գետաշենը (8,2 հազ. մարդ), 
Զոլաքարը (6,8 հազ. մարդ):

 Մար զի  հինգ  քաղաքներն էլ եղել 
են նախկին վարչական շրջանների 

Սևան. ժամանցի հաճելի վայր
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կենտրոններ` Գա վա ռը (25,7 հազ. մարդ), Սևանը (23,5 հազ. մարդ), Մար-

տ#  նին (12,2 հազ. մարդ), Վար դե նի սը (12,8 հազ. մարդ) և Ճամ բա րա կը (7,4 

հազ. մարդ): 
Գա վա ռը  հիմն  ադ րել են 1830 թ. Արևմտ յան Հա յաս տա նի Բա յա զետ քա-

ղա քից վե րաբ նա կեց ված հա յե րը` պատ մա կան Գա վա ռա կա նի տե ղ# մ: Ռ# -

սա կան կայս ր#  թյան ժա մա նակ քա ղա քը կոչ վել է Նոր Բա յա զետ, իսկ խորհր-

դա յին իշ խա ն#  թյան տա րի նե րին վե րան վան վել է Կա մո:

Գա վա ռը նա խա խորհր դա յին Հա յաս տա նի չորս քա ղաք նե րից մե կն էր: Նրա 
բնակ չ�  թյ�  նը, գյ�  ղատն տե ս�  թյ�  նից բա ցի, զբաղ վ� մ էր ար հես տա գոր ծ� -
թյամբ և առևտրով: Արդ յ�  նա բե ր�  թյ�  նը թափ առավ խորհր դա յին տա րի նե-
րին: Կա ռ� ց վե ցին սար քաշ ի նա կան, էլեկտ րա տեխ նի կա կան, տեքս տիլ �  սնն դի 
արդ յ�  նա բե ր�  թյան գոր ծա րան ներ, որոնց շնոր հիվ Գա վա ռը դար ձավ Հա յաս-
տա նի աչ քի ընկ նող արդ յ�  նա բե րա կան կենտ րոն նե րից մե  կը: Այժմ քա ղա ք� մ 
գոր ծ� մ են նաև կր թա կան, մշա կ�  թա յին �  առող ջա պա հա կան` մար զա յին 
նշա նա կ�  թյան ձեռ նար կ�  թյ� ն ներ: Այստեղ է գտնվ� մ Գավառի պետական 
համալսարանը:

Մար զի երկ րորդ քա ղա քը Սևանն է, որը հիմն  ադ րել են անց յալ դա րի առա ջին 
կե սին կենտ րո նական Ռ�  սաս տա նից աք սոր ված ռ� ս աղան դա վոր նե րը: Քա-
ղա քի զար գաց մա նը նպաս տել է նրա հար մա րա վետ աշ խար հագ րա կան դիր քը` 
Երևան–Իջևան �  Երևան– Գա վառ ավ տո մո բի լա յին ճա նա պարհ նե րի խաչ մե  ր� -
կ� մ և Երևան– Սոթք եր կա թ�  ղ�  վրա գտն վե լ�  հան գա ման քը:

Տն տե ս#  թյ#  նը: Գե ղար ք�  նի քի մար զի տն տե ս�  թյան մե ջ առա ջա տա րը 
գյ�  ղատն տե ս�  թյ� նն է, որի արտադրանքի ծավալով ՀՀ-ի մարզերի թվ� մ 
Գեղարք� նիքը գրավ� մ է առաջին տեղը  և տալիս է ՀՀ-ի  գյ� ղատնտեսական 
համախառն արտադրանքի 19,3%-ը: Գյ� ղատնտեսական արտադրանքի 64%-ը 
բաժին է ընկն� մ բ� սաբ� ծ� թյանը: 

Մարզի գյ� ղատնտես� թյան գլ խա վոր ճյ�  ղերն են հա ցա հա տի կա յին տն տե-

ս#  թյ#  նը, կար տո ֆի լա գոր ծ#  թյ#  նը և անաս նա պա հ#  թյ#  նը:  ՀՀ-ի մարզերի 
թվ� մ առաջինն է հացահատիկի և կարտոֆիլի ցանքատարած� թյ� ններով և 
դրանց համախառն բերքով: ՀՀ-ի հացահատիկի 29%-ը և կարտոֆիլի 46%-
ը արտադրվ� մ է Գեղարք� նիքի մարզ� մ: Մարզը  ոչխարների և այծերի 
գլխաքանակով ն� յնպես առաջինն է, իսկ խոշոր եղջերավոր անաս� նների  
գլխաքանակով զիջ� մ է մի այն Շիրակի մարզին:        

Մար զի հա մար բնո րոշ է այն, որ հո ղա յին ֆոն դը (չհաշ ված Սևանի ջրա յին 
մա կե րե սը) գրե թե ամ բող ջ�  թյամբ պի տա նի է գյ�  ղատն տե սա կան օգ տա գործ-
ման հա մար: 

 Հիշ ե՛ք` Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան տա րած քի  քա նի 
տո կոսն է ոչ պի տա նի գյ�  ղատն տե սա կան օգ տա գործ ման հա մար:

Գյ#  ղատն տե սա կան հողահան դակ նե րի մե ծ մասն արո տա վայ րերն #  

խոտ  հարք ներն են: Ըն դար ձակ են վա րե լա հո ղե րը: Այսպես, գյ� ղատնտեսական 
նշանակ� թյան հողերի ընդհան� ր  մակերեսը` 348,7 հազ. հա է, որից 27%-ը 
վարելահողեր են;

Գե ղար ք�  նի քի մար զը մշ տա պես եղել է և այժմ էլ մն � մ է Հա յաս տա նի բնակ-
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չ�  թյա նը թարմ ձ� կ մա տա կա րա րող հիմն  ա կան շր ջա նը: Բայց վեր ջին ժա մա-
նակ ներս Սևանա լճի ձկ նա յին պաշ ար նե րը զգալիորեն պա կա սել են, և որ սը 

նկա տե լի ո րեն կր ճատ վել է:
Մար զի արդ յ#  նա բե ր#  թյան մաս նա գի տա ց�  մը պայ մա նա վոր ված էր ազատ 

աշ խա տան քա յին ռե ս� րս նե րի և գյ�  ղատն տե սա կան հ� մ քի առ կա յ�  թյամբ: 
Այդ պատ ճա ռով էլ, սնն դի արդ յ�  նա բե ր�  թյ�  նից բա ցի, մի  քա նի խոշ որ գյ� -
ղա կան բնա կա վայ րե ր� մ խորհր դա յին ժա մա նակ նե ր� մ ստեղծ վել էին մե  քե-
նաշ ի ն�  թյան և թեթև արդ յ�  նա բե ր�  թյան աշ խա տա տար ար տադ ր�  թյ� ն ներ: 
Զարգացան նաև սննդի և շինանյ� թերի արդյ� նաբեր� թյան ճյ� ղերը: Այժմ 
դրանց մի  մասն է մի  այն գոր ծ� մ:

Գե ղար ք�  նի քի մար զ� մ են գտն վ� մ Սոթ քի ոս կ#  խոշ որ հան քա վայ րը, 
որին բա ժին է ընկ ն� մ երկ ր� մ արդ յ�  նա հան վող ոս կ�  հան քա քա րի մե ծ մա սը, 
և Սևան–Հրազ դան կաս կա դի գլ խա մա սա յին` Սևանի ստոր գետն յա ջրա է լեկտ-
րա կա յա նը:

Սևանա լճի ափամե րձ գոտին («Սևան» ազգային պարկը) ՀՀ զբոսաշրջ� թյան 
և հանգստի կազմակերպման ամե նաակտիվ շրջաններից է և � նի զարգացման 
լայն հեռանկարներ: Վերջին տարիներին այստեղ կառ� ցվել են հյ� րանոցներ և  
հանգստի այլ օբյեկտներ:

Մար զի տեղն �  դե րը Հա-
յաս տա նի տն տե ս�  թյան մե ջ 
չի սահ մա նա փակ վ# մ նրա 

տա րած ք# մ եղած ար տադ ր# -

թյ# ն նե րով: Պա կաս կարևոր չէ 
այն հան գա ման քը, որ մար զ� մ 
գտն վող Սևանա լճի ջրա յին 

պաշ ար նե րն օգ տա գործ վ# մ 

են մյ# ս մար զե րի շ# րջ 100 

հազ. հեկ տար հո ղե րը ոռո գե-

լ# , Հրազ դան գե տի վրա կա ռ# ց ված մյ# ս ջրէկ- նե րն աշ խա տեց նե լ#  և ամ-

բողջ երկ րին էլեկտ րա է ներ գի ա մա տա կա րա րե լ#  հա մար:

 Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Վերլ� ծե՛ք և գնահատե՛ք Գեղարք� նիքի մարզի տարածքը և 
աշխարհագրական դիրքը:

2. Գնահատե՛ք Սևանա լճի և նրա ջրային պաշարների նշանակ� թյ� նը 
Գեղարք� նիքի մարզի և ամբողջ հանրապետ� թյան համար:

3. Վերլ� ծե՛ք մարզի բնակչ� թյան տեղաբաշխման առանձնահատ կ� թյ� ն-
ները:

4. Բն� թագրե՛ք մարզի տնտես� թյ� նը:
5. Գնահատե՛ք Սևանի մակարդակի իջեցման դրական և բացասական 

հետևանքները: Հիմն ավորե՛ք Սևանի հիմն ախնդրի լ� ծման ձեր տար-
բերակը:

6. Քարտեզի օգն� թյամբ անցկացրե՛ք զբոսաշրջային երթ� ղի Սևանա լճի 
ափամե րձ բնակավայրերով և պատմամշակ� թային հ� շարձաններով:

Սոթքի ոսկ!  հանքավայրը
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ԴԱՍ 55. ԼՈ Ռ�  ՄԱՐԶ

Տա րած քը` 3789 կմ2

Բնակ չ�  թյ�  նը`   235,5 հազ. մարդ
Կենտ րո նը` ք. Վա նա ձոր

Տա րած քը, սահ ման նե րը, աշ խար հագ րա կան դիր քը: Լո ռ�  մար զը տա-
րած քի մե  ծ�  թյամբ հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ եր րորդն է, իսկ բնակ չ�  թյան թվով` 
հինգերորդը: Մարզը կազմավորվել է  Գ� գարքի, Թ� մանյանի, Սպիտակի, 
Ստեփանավանի և Տաշիրի նախկին վարչական շրջանների մի ավոր� մի ց:

 Թվար կե՛ք և քար տե զի վրա ցո՛ւյց 
տվեք սահ մա նա կից երկր նե րը և մար զե րը:

Լոռին  #  նի  համե մատաբար նպաս տա վոր աշ խար հագ րա կան դիրք: Տա-
րած քի կենտ րո նա կան մա սով անց ն� մ է Հա յաս տա նի գլ խա վոր եր կա թ�  ղին: 
Դրա մի  ջո ցով հյ�  սի սա յին � ղ ղ�  թյամբ մար զը ելք �  նի դե պի Վրաս տան և նրա 
սևծով յան նա վա հան գիստ նե րը, իսկ արևմտ յան � ղ ղ�  թյամբ` Գյ� մ ր�  մի  ջո ցով 
դե պի Թ� ր քի ա, ինչ պես նաև դե պի մայ րա քա ղաք Երևան: Բա ցի այդ, մար զը 
բա րե կարգ ավ տոճանապարհ նե րով կապ վ� մ է  հարևան բոլոր մար զե րի �  
Վրաս տա նի հետ:

Լո ռ�  մար զի տա րած քը զբա ղեց ն� մ է պատ մա կան Հա յաս տա նի Գ#  գարք 

նա հան գի արևել յան կե սը: Այս տեղ 10-11-րդ դա րե ր� մ գո յ�  թյ� ն է �  նե ցել հայ-
կա կան ան կախ պե տ�  թյ� ն` Լո ռ#  թա գա վո ր#  թյ#  նը: Մար զի մի  մա սը եղել է 
նաև Զա քար յան նե րի տոհ մա կան կալ ված քը: Ռ�  սաս տա նի կազ մ� մ մարզի 
ներկայիս տարածքը բա ժան ված էր Երևանի և Թիֆ լի սի նա հանգ նե րի մի ջև:

Բնա կան պայ ման նե րը և ռե ս# րս նե րը: Լո ռ�  մարզն ընդգր կ� մ է Դե բեդ 
գե տի ավա զա նն ամ բող ջ�  թյամբ: Այն �  նի ցայ տ� ն ար տա հայտ ված բնա կան 
սահ ման ներ: 

 Օգտ վե լով քար տե զից` 
թվար կե՛ք մար զի սահ ման նե ր� մ գտն վող լեռ նե րը:

Տարածքի մա կերև# յ թը լեռ նա յին է, ամե  նա բարձր կե տը Թեժ լե ռան գա-

գաթն (3101 մ) է, ամե  նա ցած րը` Դե բեդ գե տի ստո րին հո սան քի շր ջա ն� մ է (մոտ 
400 մ): Բնո րոշ են ըն դար ձակ լեռ նաշղ թա նե րը, աս տի ճա նա կերպ լան ջե րը, լա-
վա յին սա րա վանդ նե րը և անդն դա խոր ձո րե րը:

Մարզի հյ� սիսային հատված� մ Լոռ�  գոգավոր� թյ� նն է, իսկ հարավ� մ` 
Փամբակի: Դրանք մի մ յան ցից բա ժան վ� մ են Բա զ�  մի  լեռ նաշղ թա յով: Այս տեղ 
է գտն վ� մ Պ# շ կի նի լեռ նանց քը, որ տե ղով անց ն� մ է Վա նա ձոր–Ս տե փա նա-
վան խճ�  ղին: Այս տեղ 1828 թ. Էրզ ր� մ մե կ նող Ալեք սանդր Պ� շ կի նը հան դի պել 
է Ալեք սանդր Գրի բո յե դո վի դի ա կը Պարս կաս տա նից Թիֆ լիս  փո խադ րող խմ-
բին:

Լո ռ�  գո գա վո ր�  թյ�  նը մի  սա րա հարթ է, որի արևմտ յան տա փա րակ մա-
ս� մ` Տաշ ի րի դաշ տ# մ, կան  ճահ ճա պատ տե ղա մա սե ր:
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Փամ բա կի գո գա վո ր�  թյան 
հյ�  սի ս� մ` Բա զ�  մի  լեռ նաշղ-
թա յի հա րա վա հա յաց լան ջե րին, 
տի րա պե տ� մ են լեռ նա տա-

փաս տա նա յին լանդ շաֆտ նե-

րը: Գո գա վո ր�  թյան հա րա վա-
յին եզ րով ձգ վ� մ է Փամ բա կի 
լեռ նաշղ թան: Առանձ նա պես 
գե ղե ցիկ է Վա նա ձո րի գե տա-
հո վիտն իր ան տա ռա պատ լան-
ջե րով:

Մարզի ռելիեֆ� մ առանձնա-
հատ� կ տեղ � նի Լո ռ�  ձո րը, 
որը լա վա յին հզոր ծած կ� յ թի 
մե ջ գո յա ցած կիրճ է: Ձորի լան-
ջերն աս տի ճա նա կերպ են, զա-

ռի թափ �  ժայ ռոտ:
Մարզի կլի ման հա մե  մա տա բար խո նավ է: Տա րե կան տե ղ� մն  ե րի քա նա կը 

500-800 մմ է: Նա խա լեռ նա յին մա սե ր� մ ձմե  ռը կար ճատև է �  մե ղմ, ամա ռը` 
տևական �  շոգ: Մի ջին բարձ ր�  թյ� ն նե ր� մ ձմե  ռը ձնա ռատ է, բայց ոչ խիստ, 
ամառն արևոտ է, տաք, օդը` մա ք� ր և խա ղաղ:

Մար զի գլ խա վոր գե տը Դե բեդն է` Ձո րա գետ, Փամ բակ, Մար ցա գետ գլխավոր 
վտակ նե րով: Գե տե րն արա գա հոս �  ջրա ռատ են, �  նեն էներ գե տիկ և ոռո գիչ 
նշա նա կ�  թյ� ն: Մար զը հա ր� ստ է նաև հան քա յին աղբ յ� ր նե րով:

 Լոռ�  մարզ� մ տիրապետ� մ են լեռնատափաստանային և լեռնաանտառային 
լանդշաֆտները: Անտառածածկ է տարածքի մոտ 1/5-ը:

Լո ռին Հա յաս տա նի օգ տա կար հա նա ծո նե րով հա ր# ստ մար զե րից է: 
Հայտ նի են հատ կա պես պղն ձի #  բազ մա մե  տաղ նե րի (Ալա վեր դի, Շամ լ� ղ, 
Ախ թա լա,Թեղ� տ), հրա կա յ# ն կա վե րի (Թ�  ման յան), գրա նի տի և զա նա զան 

այլ շի նան յ�  թե րի հա ր� ստ 
հան քա վայ րե րը:

Շատ են տար բեր դա րե րից 
մե զ հա սած պատ մա ճար տա-

րա պե տա կան հ# շ ար ձան նե-

րը: Առանձ նա պես � շ ագ րավ 
են Սա նա հի նի �  Հաղ պա-

տի եկե ղե ցա կան հա մա լիր նե-
րը (X-Xlll դդ.), Օձ�  նի վան-
քը (Vl դ.), Ախ թա լա յի բերդն 
�  վան քը ( X-Xlll դդ.), Լո ռի 
բեր դա քա ղա քի ավե րակ նե րը 
(Xl դ.):

 Նշ ված պատ մա ճար տա-

Դեբեդի հովիտ

Հաղպատի վանական համալիրը
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րա պե տա կան հ# շ ար ձան նե րը, ինչ պես նաև ան տա ռա յին լայ նա տա րած 

զանգ ված նե րը, բնա կան տե սար ժան վայ րերն #  հ# շ ար ձան նե րը(Թռչկանի 

ջրվեժը, Դեբեդի կիրճը և այլն), մե ղմ կլիման բա րեն պաստ նա խադր յալ ներ 

են ստեղ ծ# մ բնակչ# թյան հանգստի կազմակերպման և զբոսաշրջ# թյան  

զար գաց ման հա մար:
Բնակ չ#  թյ#  նը: Լո ռ�  մար զը բնա կեց ված է եղել հնա գ� յն ժա մա նակ նե-

րից: Մարզի բնակչ� թյան թվի ավելացման համար բարենպաստ պայմաններ 
ստեղծվեցին 19-րդ դար� մ` Ռ� սաստանին մի անալ� ց հետո, երբ այստեղ 
բնակեցվեցին ոչ մի այն հայեր, այլև հազարավոր ռ� ս աղանդավորներ 
(մոլոկաններ): 

 Բնակչ� թյան, հատկապես քաղաքային բնակչ� թյան արագ աճը եղել է 
խորհրդային տարիներին՝ կապված արդյ� նաբեր� թյան զարգացման հետ: 
Անկախ� թյան տարիներին բնակչ� թյան թիվն  ինչպես այլ մարզեր� մ նվազել է, 
որի պատճառը բնակչ� թյան արտահոսքն է և ցածր բնական աճը: Միայն 2001-
2011 թթ. բնակչ� թյան թիվը նվազել է 50 հազարով, որն ամե նամե ծ ց� ցանիշն 
է այլ մարզերի համե մատ� թյամբ:

Վերջին տարիներին Լո ռ�  մար զ� մ է գրանցվ� մ ՀՀ -� մ  բնա կան աճի 

ամե նացածր ց# ցանիշները (1,5-2‰): Բնակ չ#  թյան մի  ջին խտ#  թյան ց� -
ցա նիշ ը (62 մարդ/կմ2) զգա լի ո րեն ցածր է մի  ջին հան րա պե տա կա նից:  Ուր-

բա նի զաց ման մա կար դա կով (59%) երկրորդն է ՀՀ-� մ (Սյ� նիքի մարզից 
հետո): Այստեղ է գտնվ� մ  բնակ չ�  թյան թվով ՀՀ եր րորդ քա ղա քը` Վա նա ձո րը 

(105 հազ. մարդ):
 Համե մատաբար մե ծ քաղաքներ են նախկին վարչական շրջանների 

կենտրոնները` Ալա վեր դին (16,4 հազ. մարդ), Ստե փա նա վանը (16,2 հազ. 

մարդ), Սպի տակը (15,3 հազ. մարդ), Տաշ իր (8,7 հազ. մարդ): Մարզի մն ացած 

երեք քաղաքները` Թ#  ման յանը, Ախ թա լան և Շամ լ# ղը,  հանքագործական 

կենտրոններ են  բնակչ# թյան  ոչ մե ծ թվաքանակով:

Գյ�  ղա կան բնա կա վայ րե րը 122-ն են: Առա վել խոշ որ գյ�  ղերն են  Գ�  գար քը 
(7,0 հազ. մարդ), Մեծավանը (5,7 հազ. մարդ) և Օձ�  նը (5,3 հազ. մարդ):

Լոռ�  մարզն � նի բնակ չ#  թյան տա րա բնա կեց ման յ# րահատ# կ պատ-

կե ր:  Բո լոր քա ղաք նե րը և գյ�  ղա կան բնա կա վայ րե րի ճն շող մե  ծա մաս ն�  թյ�  նը 
կենտ րո նաց ված են մի ջ լեռ նա յին գո գա վո ր�  թյ� ն նե րի հա տա կա յին մա ս� մ և 
Դե բեդ գե տի ոչ ըն դար ձակ հով տ� մ: Մինչ դեռ լեռ նա լան ջե րը` 1800մ-ից  բարձր, 
գրե թե զ� րկ են բնա կա վայ րե րից �  մշ տա կան բնակ չ�  թյ�  նից:

Մարզ կենտ րո նը` Վա նա ձոր քա ղա քը, առավել արագ զար գա ցել է 1950-ա-
կան թվա կան նե րից, երբ դար ձավ արդ յ#  նա բե րա կան կենտ րոն: Այժմ Վա նա-
ձո ր� մ ապ ր� մ է մար զի բնակ չ�  թյան 40%-ը: Վա նա ձո րը ՀՀ կր թա կան, գի տա-
կան, առող ջա պա հա կան, մշա կ�  թա յին, բան կա յին �  առևտրա յին հիմն  արկ-
նե րի հա մե  մա տա բար զար գա ցած ցանց �  նե ցող քա ղաք է, եր կա թ�  ղա յին �  
ավ տոմոբիլային ճա նա պարհ նե րի կարևոր հան գ� յց: 

Տն տե ս#  թյ#  նը: Լո ռ�  մար զը ՀՀ-ի  բազ մաճ յ# ղ ար դյ#  նա բե ր#  թյ# ն և 

գյ#  ղատն տե ս#  թյ# ն #  նե ցող մար զե րից է: Արդ յ�  նա բե ր�  թյան արտադրանքի 
ծավալով ՀՀ-ի 10 մար զե րի մե ջ գրա վ# մ է 4-րդ տե ղը, իսկ գյ�  ղատն տե ս� -



226

թյան ար տադ րան քի ծա վա լով`  6-րդ տեղը:
Տնտես# թյան առաջատար ճյ# ղը արդյ# նաբեր# թյ# նն է, որ# մ առա ջա-

տարը ի սկզ բա նե եղել է ծանր արդ յ#  նա բե ր#  թյ#  նը: Այս տեղ են գտն վ� մ 
Վա նա ձո րի ջեր մա է լեկտ րա կա յա նը և Ձո րա գե տի ջրա է լեկտ րա կա յա նը, դեռևս 
19-րդ դա րի վեր ջե րին կա ռ� ց վել է Հա յաս տա նի ծանր արդ յ�  նա բե ր�  թյան 
առաջ նե կը` Ալա վեր դ#  «Մա նես» պղն ձա ձ#  լա կան գոր ծա րա նը: Այն եղել է մե -
տա ղա ձ�  լա կան ամե  նահ զոր ձեռ նար կ�  թյ�  նը Հա րա վա յին Կով կա ս� մ: Այժմ 
գոր ծա րանն աշ խա տ� մ է իր հզո ր�  թյան մի այն մի  մա սով: Գործարանը հ� մ քը 
ստա ն� մ է մար զի սահ ման նե ր� մ շա հա գործ վող Շամ լ�  ղի և Ախ թա լա յի պղն ձի 
�  բազ մա մե  տաղ նե րի հան քա վայ րե րից, Սյ�  նի քի մար զից և ԼՂՀ -ից:

Նա խա պատ րաստ վ� մ է շա հա գործ ման հանձն ել Թե ղ#  տի պղն ձա մո լիբ-

դե նա յին հան քա վայ րը, թեև դա բնապահպանական լ� րջ խնդիր է հար� ցել` 
արդեն հատվել են տասնյակ հեկտար ան տառ ներ:

Լո ռ�  մար զի տնտես� թյան մյ� ս կարևոր ճյ�  ղը քի մի  ա կան արդ յ#  նա բե-

ր#  թյ# նն է: Խորհր դա յին տա րի նե րին Վա նա ձո րի և Ալա վեր դ�  ձեռ նար կ� -
թյ� ն նե րը թո ղար կ� մ էին քի մի  ա կան պա րար տան յ�  թեր, կալ ցի �  մի  կար բիդ, 
քի մի  ա կան թե լեր, պղն ձար ջասպ, ծծմ բաթ թ�  և այլ նյ�  թեր, որոնք ար տա հա-
ն� մ էին այլ հան րա պե տ�  թյ� ն ներ և ար տա սահ ման յան երկր ներ: Ներ կա յ� մս 
քի մի  ա կան գոր ծա րան ներն աշ խա տ� մ են ընդ հա տ�  մով և հզո ր�  թյան մի  մա-
սով: 

Մար զի լեռ նա հան քա յին, մե  տա լ# ր գի ա կան և քի մի  ա կան ձեռ նար կ#  թյ# ն-

նե րը մե ծ չա փով աղ տո տ# մ են Վա նա ձոր և Ալա վեր դի քա ղաք նե րի օդա յին 

ավա զան նե րը, Փամ բակ և Դե բեդ գե տերն #  հա րա կից ան տա ռա յին տա-

րածք նե րը: 
Նախկին� մ մարզ� մ ձևավոր վել էր  նաև մե  քե նաշ ի նա կան զար գա ցած 

ճյ� ղ, որի ձեռ նար կ�  թյ� ն նե րը Վա նա ձո ր� մ, Սպի տա կ� մ և Ստե փա նա վա ն� մ 
ար տադ ր� մ էին հաս տոց ներ, ավ տո մատ սար քեր, վե րե լակ ներ և այլն: Սա կայն 
չդիմանալով մրցակց� թյանը և կորցնելով ար տադ րան քի իրաց ման շ�  կա նե րը, 
այս ճյ� ղն այժմ ծանր ժա մա նակ ներ է ապ ր� մ: 

Մար զի հա մար մաս նա գի տացման ճյ� ղ էր սնն դի արդ յ#  նա բե ր#  թյ#  նը, 
որն առանձ նա ն� մ էր շա քա րի ար տադ ր�  թյամբ �  պան րա գոր ծ�  թյամբ: Սպի-
տա կ� մ էր գտն վ� մ Հա յաս տա նի շա քա րի մի  ակ գոր ծա րա նը, որը, 1988 թ. երկ-
րաշ ար ժից հիմն  ո վին ավեր վեց և չվերականգնվեց: 

Երկ րաշ ար ժը մե ծ վն աս հասց րեց մար զի ամ բողջ արդ յ�  նա բե ր�  թյա նը: Դա-
դա րե ցին ար տադ րանք տալ շատ այլ գոր ծա րան ներ �  ֆաբ րի կա ներ ևս: Այժմ 
դրանց մի  մա սը վե րա կանգն վ� մ �  վե րա գոր ծարկ վ� մ է:

Լո ռ�  մար զի բնա կան պայ ման նե րի բազ մա զա ն�  թյ� նը պայ մա նա վոր-
վել է գյ#  ղատն տե ս#  թյան ճյ#  ղա յին կառ# ցվածքի #  տա րած քա յին 

կազմակերպման  բազ մա զա ն#  թյ#  նը: Գյ�  ղատն տե սա կան նշանակ� թյան 
հողերը կազ մ� մ են տա րած քի 66%-ը, որի մե ծ մասը կազմ� մ են արոտավայրերը 
և խոտհարքները: Մար զի տար բեր մա սե ր� մ` կախ ված տե ղա կան պայ ման նե-
րից, գե րակշ ռ� մ են այ գե գոր ծ#  թյ#  նը, հա ցա հա տի կա յին տն տե ս#  թյ#  նը և 
կար տո ֆի լի մշա կ�  թյ�  նը: Ամ բողջ մար զի հա մար բնո րոշ ն անաս նա պա հա կան 
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մաս նա գի տա ց# մն  է: Անասնաբ� ծ� թյան արտադրանքը մոտ երկ�  անգամ 
գերազանց� մ է բ� սաբ� ծ� թյան արտադրանքին: Լո ռին վեր ջին տաս նամ յակ-
նե րի ըն թաց ք� մ եղել և այժմ էլ մն � մ է որ պես տոհ մա յին տավարաբ� ծ� թյան 
առա ջա տար շրջան: Մար զն աչ քի ընկ նող տեղ է գրա վ� մ կա թի ար տադ ր�  թյան 
և պան րա յ� ղագոր ծ�  թյան գծով:

Լո ռ#  մարզն #  նի զար գաց ման լայն հե ռան կար ներ. բա րեն պաստ աշ խար-
հա գրա կան դիր քը, բազ մա զան բնա կան ռե ս� րս նե րը, որակ յալ աշ խա տան-
քա յին ռե ս� րս նե րը, խոշ որ կազ մա կեր պիչ կենտ րո նի առ կա յ�  թյ�  նը, առկա 
արտադրական �  սոցիալական ենթակառ� ցվածքները լավ նա խադր յալ ներ են 
ստեղ ծ� մ բազ մաճ յ# ղ տն տե ս#  թյան և բնակ չ#  թյան սպա սարկ ման ոլոր տի 

զար գաց ման #  հա մա չափ տե ղա բաշխ ման հա մար: 

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Արդյո՞ք Լոռ�  մարզի աշխարհագրական դիրքը նպաստավոր է: 
Պատասխանը հիմն ավորե՛ք:

2. Բն� թագրե՛ք և գնահատե՛ք մարզի գլխավոր բնական հարստ� թյ� նները:
3. Ինչպիսի՞ն են մարզի ժողովրդագրական և տարաբնակեցման բնորոշ 

գծերը:
4. Տվե՛ք մարզի արդյ� նաբեր� թյան ճյ� ղային կառ� ցվածքի և 

տեղաբաշխման բն� թագիրը:
5. Որո՞նք են մարզի գյ� ղատնտես� թյան մասնագիտացման ճյ� ղերը: 

Բնական պայմանների բազմազան� թյ� նն ինչպե՞ս է ազդել դրանց 
տեղաբաշխման վրա:

6. Ինչի՞ վրա կարող է հենվել մարզի հեռանկարային զարգաց� մը:
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ԴԱՍ 56. ԿՈ ՏԱՅ ՔԻ ՄԱՐԶ

Տա րած քը` 2089 կմ2

Բնակ չ�  թյ�  նը` 254,4 հազ. մարդ
Կենտ րո նը` ք. Հրազ դան

Տա րած քը, սահ ման նե րը, աշ խար հագ րա կան դիր քը: Կո տայ քը կենտ րո նա-
կան դիրք է գրա վ� մ Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան տա րած ք� մ: Նա մի  ակ 

մարզն է, որը որևէ ար տա սահ ման յան պե տ#  թյան հետ սահ ման չ#  նի:

 Թվար կե՛ք և քար տե զի վրա ցո՛ւյց տվեք Կո տայ քին սահ մա նա կից մար զե րը:

Կոտայքը մի  ա ժա մա նակ այն չորս մար զե րից մե կն է, որոնք ան մի  ջա պես 

հա ր# մ են մայ րա քա ղաք Երևանին: Ընդ որ� մ` Երևանի հետ նրա սահ մա նագ-
ծի եր կա ր�  թյ�  նը ճիշտ այն քան է, ինչ քան մյ� ս 3 մար զե րի նը մի  ա սին վերց րած: 

Կո տայ քի մար զի տա րած քը հն� մ կազմե լ է Մեծ Հայ քի Այ րա րատ նա հան գի 

մի  մասը` զբա ղեց նե լով հիմն  ա կա ն� մ նրա Կո տայք և Նիգ գա վառ նե րը: 
Մար զը կազմավորվել է նախկին երեք վար չա կան շր ջան նե րի` Հրազ դա նի, 

Աբով յա նի և Նա ի րի ի մի  ա վո ր�  մի ց: Մարզի ներ կա յիս տրանս պոր տա յին -աշ-

խար հագ րա կան դիր քի առանձ նա հատ կ�  թյ� նն այն է, որ տա րած քի կենտ րո-
նա կան մա սով անց ն� մ են հան րա պե տ�  թյան հյ�  սի սը հա րա վին և հա րա վն  
արևել քին կա պող առանց քա յին նշա նա կ�  թյան ավ տո մայ ր�  ղի նե րը, Երևան–
Հ րազ դան–Իջևան եր կաթ գի ծը: Դրանց շնոր հիվ Կո տայ քը դար ձել է ՀՀ-ի ամե -

նա կարևոր տա րան ցիկ մար զե րից մե  կը:
Հատ կան շա կան է նաև, որ մար զի թե՛ արևմտ յան և թե՛ արևել յան` առա վել մե ծ 

ձգ վա ծ�  թյ� ն �  նե ցող սահ ման նե րը, հա մընկ նե լով դժ վա րա մատ չե լի բնա կան 
սահ մա նագ ծե րի հետ, առայ սօր չեն հատ վ� մ ար դի ա կան ճա նա պարհ նե րով:

 Քար տե զի վրա նշե՛ք Կո տայ քի մար զի և դրա հարևան նե-
րի մի ջև  կա պը դժ վա րաց նող բնա կան խո չըն դոտ նե րը:

 Բնա կան պայ ման նե րը և ռե ս# րս նե րը: Կո տայ քն աչ քի է ընկ ն� մ բնա կան 

պայ ման նե րի և հարս տ#  թյ# ն նե րի մե ծ բազ մա զա ն#  թյամբ: Դա արդ յ� նք 
է, մի  կող մի ց, բնական համալիրի վե րըն թաց գո տի ա կա ն�  թյան, մյ� ս կող մի ց` 
բարդ ռե լի ե ֆի: Այս տեղ հա մե  մա տա բար սահ մա նա փակ տա րա ծքի վրա հան-
դի պ� մ են և՛ բարձ րա բերձ լեռ նա գա գաթ ներ #  խոր կիր ճեր, և՛ լայ նար ձակ 

գե տա հո վիտ ներ #  մե ղ մա թեք սա րա վանդ ներ:
Տա րած քի արևել յան մա ս� մ, որ տեղ Գե ղա մա լեռ ներն են, լայն տա րա ծ� մ 

�  նեն ռելիեֆի հրաբ խա յին ձևերը` հրաբխային կոները, քարացրոնները, լա վա-
յին ըն դար ձակ ծած կ� յթ ներն �  հոս քե րը: 

Հրաբ խա յին ապար նե րի մե ջ ներծծ վող ջրե րն աղբ յ� ր նե րի տես քով դ� րս են 
գա լիս լեռ նե րի ստո րոտ նե ր� մ, ինչ պես նաև Հրազ դան և Ազատ գե տե րի կիր-
ճե ր� մ: Հռ չակ ված են Քա ռա ս#  նակ նի, Արզ ն#  և Գառ ն#  աղբ յ# ր նե րը, որոնց 
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սառ նո րակ ջրե րը հա տ� կ խո ղո վակ նե րով հասց վ� մ են նաև քա ղա քա մայր 
Երևանին:

Մար զի կենտ րո նա կան հատ վա ծ� մ` Հրազ դա նի եր կ�  ափե րին, տա րած վ� մ 
են Եղ վար դի և Կո տայ քի թ# յլ մաս նատ ված լա վա յին սա րա վանդ նե րը: Այս-
տեղ հայտ նի են Արա յի, Գ#  թա նա սար և Հա տիս լեռ նա գա գաթ նե րը:

Մար զի հյ�  սիս -արևմ� տ ք� մ գտն վ� մ են Ծաղ կ# ն յաց լեռ նաշղ թան և  Մար-
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մա րիկի  ավա զա նը, որ տեղ գե րակշ ռ# մ են ան տա ռա յին լանդ շաֆտ նե րը, իսկ 
լեռ նե րի բարձ րա դիր մա սե ր� մ` մար գա գե տին նե րը: Հիմն  ա կան ծա ռա տե սա կը 
կաղ նին է:

 Եղ վար դի �  Կո տայ քի սա րա վանդ նե ր# մ կլիման չոր ցա մա քա յին է, իսկ 
մար զի մի  ջին բարձ ր#  թյ# ն նե ր# մ` բա րե խառն լեռ նա յին: Ձմե  ռը ց� րտ է, 
ձ նա ռատ: Մթ նո լոր տա յին տե ղ� մն  ե րի տա րե կան քա նա կը տա տան վ� մ է 400-
800 մմ-ի մի ջև: 

Խայ տաբ ղետ է նաև մարզի հո ղա բ#  սա կան ծած կ# յ թը: Սա րա վանդ նե րին 
բնո րոշ են շա գա նա կա գ� յն հո ղե րը և չոր տա փաս տա նա յին լանդ շաֆտ նե րը: 
Լեռ նա լան ջե րին սևահո ղա յին ծած կ� յ թի վրա ձևավոր վել են լեռ նա յին տա փաս-
տան ներ: Ծաղ կ� ն յաց լեռ նե րի և Մար մա րի կի հով տի ան տառ նե րի տակ տա-
րած վ� մ են գորշ �  դարչ նա գ� յն հո ղե րը: Բարձ րա դիր լեռ նա յին գո տ� ն բնո րոշ 
են լեռ նա մար գա գետ նա յին լանդ շաֆտ նե րը:

Կոտայքի մար զի տա րած ք� մ կան պատ մա ճար տա րա պե տա կան բազ մա-

թիվ հ# շ ար ձան ներ: Այս տեղ են գտն վ� մ Գառ ն#  հե թա նո սա կան տա ճա րը 

(l դ.), Գե ղար դի վի մա փոր վանքը ( Xll-Xlll դդ.), Կե չա ռի սի վան քը (Xl-Xlll դդ.), 

Բջ նի ի բեր դը (Xl դ.) և եկեղեցին (Vll դ.): Գե տակ նե րի ակ� նք նե րին փռ ված են 
երեք հա զա րամ յա կեն դա նա կերպ քա րե հս կա նե րը` «վիշ ապ նե րը»:

Կոտայքի ըն դեր քը հա ր# ստ է բազ մա պի սի օգ տա կար հա նա ծո նե րով: 

Հայտ նի են նե ֆե լի նա յին սի ե նիտ նե րի (Թեժ լեռ), եր կա թի (Աբով յան, Հրազ-

դան), ոս կ#  (Մեղ րա ձոր) և ոչ մե  տա ղա յին հա նա ծո նե րի (մարմար, պեռլիտ 

և այլն) հան քա վայ րե րը, հան քա յին աղբ յ# ր նե րը (Բջ նի, Արզ նի, Հան քա վան):
Մար զը հա ր# ստ է ջրա յին ռե ս# րս նե րով: Կոտայքի կենտ րո նով հո սող 

Հրազ դանը և մն ա ցած  գե տերն �  նեն էներ գե տիկ և ոռո գիչ նշա նա կ�  թյ� ն: 
Բնակ չ#  թյ#  նը: Կո տայ քի մար զը բնակ չ�  թյան թվով և մի ջին խտ� թյամբ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ եր րորդն է (զի ջ� մ է Ար մա վի րի և Արարատի 
մար զե րին), իսկ # ր բա նի զաց ման մա կար դա կով (54%) չորրորդն է  (զիջ# մ է 

Սյ# նիքի, Լոռ#  և Շիրակի մարզերին):

Մարզի ներ կա յիս բնակ չ�  թյան ձևավոր ման վրա մե ծ ազ դե ց�  թյ� ն է � -
նե ցել բնակ չ#  թյան մե  խա նի կա կան աճը: Բազ մա թիվ հայ ըն տա նիք ներ վե-
րաբ նակ վել են այս տեղ դեռևս 1830-ա կան թվա կան նե րին` Պարս կա հա յքից և 

Արևմտ յան Հա յաս տա նից: Առա վել մե ծ 
ներ հոսք եղել է 20-րդ դա րի 50-ա կան 
թվա կան նե րից հե տո, երբ բ� ռն զար-
գա ց� մ է ապ րել արդ յ�  նա բե ր�  թյ�  նը, 
և աշ խա տող � ժի մե ծ կա րիք է զգաց-
վել: Եկել են ինչ պես Վրաս տա նի �  
Ադր բե ջա նի հայաբնակ վայրերից, այն-
պես էլ Հա յաս տա նի տար բեր շր ջան նե-
րից: Մարզի հատկապես քաղաքային 
բնակավայրեր� մ բնակեցված են նաև 
հայրենադարձներ:

Այդ ամե  նի շնոր հիվ խորհրդային 
Գեղարդի վանքը
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տարիներին արա գո րեն աճել են Հրազ դան (53,7 հազ. մարդ), Աբով յան (47,3 

հազ. մարդ), Չա րեն ցա վան  (25,2 հազ. մարդ), Եղվարդ (12,5 հազ. մարդ), 

Նոր Հաճն (10,4 հազ. մարդ), Բյ#  րե ղա վան (8,6 հազ. մարդ), քա ղաք նե րը: 
Ծաղկաձորը, թեև բնակչ� թյան թվով   ամե նափոքր  քաղաքն է, սակայն  որպես 
հանգստի և զբոսաշրջ� թյան  կենտրոն առանձնահատ� կ տեղ է գրավ� մ 
մարզ� մ և  ՀՀ-ի քաղաքների  շարք� մ:

Մարզի բնակ չ�  թյան տա րաբ նա կեց մանը բնո րոշն այն է, որ բնա կա վայ րե րը 
մոտ են ընկած Հրազ դան գե տին և դրան զ�  գա հեռ անց նող եր կաթգ ծին �  ավ-
տոճանապարհին: Մի այն մար զի ծայր հա րա վ� մ` Եղ վար դի #  Կո տայ քի սա-

րա վանդ նե ր# մ է, որ բնա կա վայ րե րը հե ռա ն� մ են Հրազ դան գե տից և տա րած-
վ� մ դե պի աջ �  ձախ: Մար զի գյ�  ղե րը մար դաշ ատ են. 62 գյ�  ղե րից 11-ն �  նի 
ավե լի քան 3000 բնա կիչ: Առավել խոշոր և հայտնի  են` Գառնի (7,0 հազ. մարդ) 
Նոր Գեղի (6,0 հազ. մարդ), Քասախ (5,6 հազ. մարդ), Զով� նի (5,5 հազ. մարդ 
գյ� ղերը):                                           

Մար զի ամե  նա խոշ որ քա ղա քը Հրազ դանն է` մար զկենտ րո նը: Այն կա ռ� ց-
վել է Ներ քին Ախ տա յի և նրա հարևան մի  քա նի գյ�  ղե րի տե ղ� մ: Հրազ դա նն 
աչ քի ընկ նող քա ղաք է դար ձել առա ջին հեր թին ջրա յին �  ջեր մա յին էլեկտ րա-
կա յան նե րի և  արդ յ�  նա բե րա կան մի  քանի հս կա նե րի շնոր հիվ: 

Մար զի երկ րորդ քա ղա քը Աբով յանն է , որը ձևավորվել է նախկին� մ Էլար 
գյ� ղի տեղ� մ: Այն ստեղծ վել է որ պես Երևանի ար բան յակ քա ղաք և Հա յաս-
տա նի արդ յ�  նա բե րա կան բ� ռն զար գաց ման տա րի նե րին դեպի իրեն է ձգել 
նոր կա ռ� ց վող գոր ծա րան ներ �  դրա նով իսկ դան դա ղեց րել Երևանի ան հար-
կի աճը: Ստեղծ վել են աշ խա տա տար ճշգ րիտ մե  քե նաշ ի ն�  թյան, հատ կա պես 
էլեկտ րո նա յին սար քա շի ն�  թյան հզոր ձեռ նար կ�  թյ� ն ներ, որոնք, սա կայն, 
ներ կա յ� մս չեն աշ խա տ� մ: 

Չա րեն ցա վա նը հայտ նի է որ պես մե  քե նաշ ի ն�  թյան, Արզ նին` հան քա յին 
ջրե րի ար տադ ր�  թյան �  առող ջա րա նա յին, Նոր Հաճ նը` սար քաշ ի ն�  թյան �  
թան կար ժեք քա րե րի մշակ ման, Եղվարդը` թեթև և սննդի արդյ� նաբեր� թյան, 
Բյ� րեղավանը` ապակե  տարաների և հախճապակ�  արտադր� թյան, Ծաղ կա-

ձո րը`  հանգստի կազմակերպման կենտ րոն :
Տն տե ս#  թյ#  նը: Կո տայ քը Հա յաս տա նի առա վել զար գա ցած #  բազ-

մաճ յ# ղ տն տե ս#  թյ# ն #  նե ցող մար զե րից է, որտեղ արդյ� նաբեր� թյան 
արտադրանքը ծավալով երկ�  անգամ գերազանց� մ է գյ� ղանտես� թյանը: 
Արդ յ�  նա բե րա կան ար տադ րան քի ծա վա լով երկ րորդն է (Սյ�  նի քի մար զից հե-
տո): Մար զը բա ցա ռիկ դեր #  նի հատ կա պես էլեկտրաէներ գե տի կա յի բնա-

գա վա ռ# մ: Այս տեղ են գտն վ# մ Սևան–Հ րազ դան կաս կա դի վեց կա յան նե րից 
երեքը և Հրազ դա նի` հան րա պե տ�  թյան խոշ ո րա գ� յն ջեր մա է լեկտ րա կա յա նը: 
Այս տե ղից են սկս վ# մ հան րա պե տ#  թյան բարձր լար ման գլ խա վոր էլեկտ րա-

հա ղորդ ման գծե րը և էլեկտ րա է ներ գի ան փոխանցվ� մ  է հանրապետ� թյան 
տարածքով մե կ: 

Կո տայ քի մար զն աչ քի ընկ նող դեր է կա տա ր� մ նաև հան րա պե տ�  թյան մե -
քե նա շի ն�  թյան, շի նան յ�  թե րի (ցե մե ն տի) ար տադ ր�  թյան և սնն դի արդ յ�  նա-
բե ր�  թյան մե ջ:
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Մարզի գյ#  ղատն տե ս#  թյան 
մաս նա գի տա ց� մն  ընդ հա ն� ր առ-
մամբ �  նի մե րձ քա ղա քա յին բն# յթ: 
Ին չո՞վ է դա պայ մա նա վոր ված: Մի 
կող մի ց` Երևան քա ղա քի մո տի կ� -
թյ�  նը, մյ� ս կող մի ց` քա ղա քա յին 
բնակ չ�  թյան բարձր տո կո սը մար-
զի ներ ս� մ, իսկ ամառ վա ամի ս նե-
րին` նաև բ� ժ վող նե րի �  հանգս-
տա ցող նե րի մե ծ հոս քն ավե լաց ն� մ 
է թարմ մթերք նե րի պա հան ջար կը: 
Այդ պա հան ջարկն էլ գյ�  ղատն տե-
ս�  թյա նը հա ղոր դ� մ է կաթ նամ սա-

տ#  անաս նա պա հա կան, իսկ ցած-
րա դիր շր ջան նե ր� մ` նաև պտ ղա բ#  ծա կան � ղ ղ�  թյ� ն: Մարզն առաջինն է 
հանրապետ� թյ� ն� մ ձվի արտադր� թյամբ, երկրորդը` խոզերի գլխաքանակով:                                                                                                                                    

Կոտայքն առանձ նա ն� մ է նաև իր ռեկ րե ա ցի ոն ռե ս# րս նե րով, որոնց օգ-
տա գործ ման շնոր հիվ զար գա ն� մ է բնակ չ�  թյան հանգս տի կազ մա կերպ ման 
ճյ�  ղը: Այս տեղ են գտն վ� մ Արզ նի և Հան քա վան առող ջա րան նե րը (հան քա յին 
աղբ յ� ր նե րի մոտ), Մար մա րի կի առող ջա րա նա յին գո տին` հանգս տի �  առող-
ջա րա նա կան բազմաթիվ ճամ բար նե րով: Այս տեղ է նաև Ծաղ կա ձո րի մար զա-

կան օլիմ պի ա կան հա մա լի րը, որ տեղ թե՛ ձմռա նը և թե՛ ամ ռա նը հանգս տա ն� մ 
կամ իրենց սպոր տա յին վար պե տ�  թյ� նն են բարձ րաց ն� մ մե  ծա թիվ այ ցե լ� -
ներ Հա յաս տա նի տար բեր մար զե րից �  ար տա սահ մա նից:

Մար զի կենտ րո նա կան բա րեն պաստ դիր քը, ջրա յին և ռեկ րե ա ցի ոն ռե ս� րս-
նե րով ապա հով վա ծ�  թյ�  նը, ազատ աշ խա տ�  ժի առ կա յ�  թյ�  նը, էներ գե տիկ 
հզո ր�  թյ� ն ներն �  առ կա տն տե սա կան նե ր�  ժը և Երևանի մո տի կ�  թյ�  նը բա-
րեն պաստ նա խա դրյալ ներ են մար զի հե ռան կա րա յին զար գաց ման հա մար:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Բն� թագրե՛ք և գնահատե՛ք Կոտայքի մարզի աշխարհագրական դիրքը: 
2. Որո՞նք են մարզի գլխավոր բնական հարստ� թյ� նները:
3. Ի՞նչ գիտեք մարզի բնակչ� թյան մասին:
4. Փորձե՛ք բացահայտել մարզի արդյ� նաբերական զարգացմանը նպաստող 

գործոնները: Քարտեզի վրա ցո՛ւյց տվեք գլխավոր արդյ� նաբերական 
կենտրոնները:

5. Մարզի հեռանկարային զարգացման համար ի՞նչ նպաստավոր բնական և 
սոցիալ-տնտեսական նախադրյալներ կարող եք առանձնացնել:

6. Վերլ� ծե՛ք և գնահատե՛ք Կոտայքի մարզի տեղն �  դերը ՀՀ բնակչ� թյան 
հանգստի կազմակերպման և զբոսաշրջ� թյան զարգացման գործ� մ:

Ծաղկաձորի ճոպան! ղին
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ԴԱՍ 57. ՇԻ ՐԱ ԿԻ ՄԱՐԶ

Տա րած քը` 2681 կմ2

Բնակ չ�  թյ�  նը` 251,9 հազ. մարդ
Կենտ րո նը` ք. Գյ� մ րի

Տա րած քը, սահ ման նե րը, աշ խար հագ րա կան դիր քը: Շի րա կի մար զը տա-
րած քի մե  ծ�  թյամբ Հա յաս տա ն� մ մի  ջին տեղ է գրա վ� մ, իսկ բնակ չ�  թյան թվա-
քա նա կով չորրորդն է, խտ� թյամբ`  երրորդը: Մարզը կազմավորվել է Արթիկի, 
Անիի, Ախ� րյանի, Աշոցքի և Ամասիայի նախկին վարչական շրջանների մի ա  -
վոր� մի ց: 

Շի րա կը ՀՀ  ար տա քին սահ ման �  նի մե զ հարևան Թ� ր քի ա յի և Վրաս տա-
նի հետ:  Հարավից սահմանակից է    Արագածոտնի, արևելքից` Լոռ�  մարզին:  

Քար տե զի վրա ցո՛ւյց տվեք ՀՀ այն մար զե րը, 
 որոնք եր կ�  պե տ�  թյան հետ ընդ հա ն� ր սահ ման �  նեն:

Շիրակի աշ խար հագ րա կան դիր քի կարևոր կողմե րից մե կն այն է, որ հյ�  սի-
ս� մ սահ մա նա կից է հա յաբ նակ Ջա վախ քին:

Շի րա կի մարզն իր ան�  նը ստա ցել է պատ մա կան Հա յաս տա նի Այ րա րատ 

աշ խար հի Շի րակ գա վա ռից, որն ավե լի ըն դար ձակ տա րա ծ�  թյ� ն էր գրա-
վ� մ, քան ներ կա մար զը:

Գտն վե լով ՀՀ-ի տա րած քի ծայր հյ�  սիս -արևմ� տ ք� մ` Շի րա կի մարզն �  նի 
եզ րա յին դիրք: Չնա յած դրան` Շիրակի տրանս պոր տա յին -աշ խար հագ րա կան 

դիր քը չի կա րե լի գնա հա տել որ պես անն պաստ: Ավե լի շ# տ` հա կա ռա կը. այն 
կարևոր տա րան ցիկ նշա նա կ�  թյ� ն �  նե ցող մար զե րից է և երկ րի ճա նա պար-
հատ րանս պոր տա յին ցան ցի գծագ ր�  թյան մե ջ հան գ�  ցա յին դիրք է գրա վ� մ: 
Նրա տա րած քով են անց ն� մ Հա յաս տա նը Վրաս տա նին կա պող գլ խա վոր եր-
կաթ գի ծը և ավ տո ճանապարհը: Նրա մի  ջո ցով են մի  ա ն� մ Հա յաս տա նի և Թ� ր-
քի ա յի եր կա թ�  ղա յին և ավ տոճանապարհային ցան ցե րը: Ընդ հատ ված կա պի 
վե րա կանգ նման դեպք� մ կտ ր� կ կա ճի մար զի տա րան ցիկ նշա նա կ�  թյ�  նը:

Բնա կան պայ ման նե րը և ռես# րս նե րը: Մար զի տա րած ք� մ հյ�  սի սից հա-
րավ առանձ նա ն� մ են Աշ ոց քի սա րա հար թը, Շի րա կի գո գա վո ր#  թյ#  նը և 

Արա գա ծի լեռ նա լան ջե րը:

Շի րա կի գո գա վո ր#  թյ#  նը մի  ըն դար ձակ իջ վածք է, որի հա տա կը` Շի րա կի 

դաշ տը (1500-1600 մ), ծածկ ված է բերրի սևահո ղե րով: Գո գա վո ր�  թյ�  նը հյ� -
սի սից հա րավ հա տ� մ է Ախ� ր յա նի բա վա կան լայն �  խոր կիր ճը: 

Շի րա կի դաշ տի արևել յան մա սը զբա ղեց ն� մ է Շա րա յի լե ռան լա վա յին ծած-
կ� յ թը: Հա րա վա յին մա սին բնո րոշ է Արա գա ծի լա վա նե րի գո յաց րած բլ րոտ �  
քար քա րոտ մա կերև� յ թը:

Մարզի հյ# սիս-արևմ# տք# մ Եղնախաղի, իսկ հյ# սիսարևելյան եզր# մ՝ 

Ջավախքի հրաբխային լեռնավահաններն են, որոնց մի ջև տարածվ# մ է Աշ-

ոց քի բարձրադիր սա րա հար թը (1800-2200մ): Այս տեղ կան մի  շարք գո գա վո-
ր�  թյ� ն ներ, որոնց մի  մա սը, ի տար բե ր�  թյ� ն Շի րա կի դաշ տի, ճահ ճա պատ է: 
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Այս տեղ է գտն վ� մ Ար փի լիճ ջրամ-

բա րը:
Երկ րա կեղևի շար ժ� մն  ե րը Շի րա-

կ� մ տա կա վին շա ր�  նակ վ� մ են: 
Դրա մասին վկա յ� մ են 1926 թ. և 
1988 թ. տե ղի �  նե ցած ավե րիչ երկ-
րաշ ար ժե րը: 

Շիրակի տարածքի հարավ-

արևելյան հատվածը զբաղեցն# մ 

են Արա գա ծի լան ջե րը, որոնք մե րձ-
գա գա թա յին և գա գա թա յին մա սե-
ր� մ զա ռի թափ են: Այս տեղ պահ-
պան վ� մ են հնա գ� յն սառ ցա պատ-
ման հետ քեր` կր կե սաձև գո գա վո ր� -
թյ� ն ներ:

Շի րա կի կլի ման ընդ հա ն� ր առ մամբ բա րե խառն է, բայց աչ քի է ընկ ն� մ ցա-
մա քայ ն�  թյամբ և ըստ բարձ ր�  թյան դառ ն� մ է ավե լի խիստ: Ձմե  ռը ց� րտ է և 
ձնա ռատ, հյ� սիս� մ`մի ջինը -10°C, հարավ� մ` -5°C:  Մարզի հյ� սիս� մ լին� մ 
են սառնամանիքներ (-30°-40°):Ամա ռը շր ջա նի հա րա վ� մ շոգ է �  չոր`(+22°), 
իսկ հյ�  սի ս� մ` զով (+15°):

Աշ ոց քի սա րա հար թ� մ, Պաղակն բնակավայր� մ, գրանցվել է  օդի բա ցար-
ձակ նվա զա գ� յն ջեր մաս տի ճա նը Հայաստան� մ` -46°: Դա Հայ կա կան լեռ նաշ-

խար հի «ցր տի բևեռն» է:
Մթ նո լոր տա յին տե ղ� մն  ե րի տա րե կան քա նա կը Շի րա կի դաշ տ� մ 500-550 

մմ է, Աշ ոց քի սա րա հար թ� մ և նրա շր ջա կա լեռ նե ր� մ` 700 մմ, իսկ Արա գա ծի 
մե րձ գա գա թա յին մա ս� մ` 900-1100 մմ:

Մար զի մի  ակ խոշ որ գե տը Ախ# ր յանն է, որն սկիզբ է առ ն� մ Ար փի լճից: Գե-
տի ակ� ն ք� մ կա ռ� ց վել է ամ բար տակ, և բնա կան լի ճը վե րած վել է ջրամ բա րի:

Ախ� ր յա նի վտակ նե րից են Գյ� մ րի գե տը, Ջա ջ� ռ գե տը և Մանթաշը, որոնք 
ամ ռա նը հա մար յա ցա մա ք� մ են:

Թ� ր քի ա յի հետ սահ մա նա յին գետ Ախ� ր յա նի վրա կա ռ� ց վել է Ախ# ր-

յա նի ջրամ բա րը, որն իր 525 մլն մ3 ծա վա լով ՀՀ-� մ խոշ ո րա գ� յնն է: Մարզի 
տարածք� մ են գտնվ� մ նաև Կառն� տի, Մանթաշի, Սառնաղբյ� րի, Հոռոմի  
ջրամբարները:

Շի րա կի բնա կան լանդ շաֆտ նե րը, ի տար բե ր�  թյ� ն մյ� ս մար զե րի, մի  ա-

տարր են: Բնա կան ան տառ նե րն ամ բող ջո վին բա ցա կա յ� մ են: Տի րա պե տո ղը 

լեռ նա յին տա փաս տան ներն են` հ�  մ�  սով հա ր� ստ սևահո ղե րով և խո տա յին 
բ�  սա կա ն�  թյամբ: Բարձ րա դիր գո տ� մ ըն դար ձակ տա րա ծ�  թյ� ն ներ են զբա-
ղեց ն� մ մե ր ձալպ յան �  ալպ յան ծաղ կաշ ատ մար գա գե տին նե րը:

Շի րա կի մար զը հա ր� ստ է հիմն  ա կա ն� մ շի նան յ#  թե րի` տ#  ֆի (Ար թիկ), 

պեմ զա յի (Պեմ զաշ են), կրա քա րի և բա զալ տի հան քե րով: Կան նաև գորշ ած-
խի ոչ հա ր� ստ հան քա վայ րեր (Ջա ջ� ռ), ոս կ�  երևակ� մն  եր:

Մար զի տա րած ք� մ են գտն վ� մ լայն ճա նա չ� մ �  նե ցող ճար տա րա-

Արփի լճի ջրամբարը
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պե տա կան հ# շ ար ձան-

ներ` Վահրամաբերդի 

# րարտական ամրոցը 

(Ք. ա. 1 հազարամյակ), Հա-

ռի ճի և Մար մա շ ե նի վան-

քե րը (X-Xlll դդ.), Երե ր# քի 

եկեղեցին (V դ.) և այլն:  Պե-
տա կան սահ մա նից այն կողմ` 
Թ� ր քի ա յի տա րած ք� մ, ըն դա-
մե  նը մի  քա նի կիլոմե տրի վրա 
երև� մ են Բագ րա տ# ն յաց Հա-

յաս տա նի մայ րա քա ղաք Անի ի 

ավե րակ նե րը:
Բնակ չ#  թյ#  նը: Շի րա կի 

մար զի բնակ չ�  թյան թի վը և ազ գա յին կազ մը մե ծ փո փո խ�  թյ� ն ներ են կրել 
հատ կա պես վեր ջին հար յ�  րամ յակ նե ր� մ: Արևել յան Հա յաս տա նը Ռ�  սաս տա-
նին մի  ա նա լ� ց (1828 թ.) հե տո Արևմտ յան Հա յաս տա նից վե րաբ նա կեց ված հա-
յ�  թյան մի  զգա լի մա սը հաս տատ վել է Շի րա կ� մ և ավելաց րել բնակ չ�  թյան 
թվա քա նա կը:

Մար զի բնակ չ�  թյա նը ծանր հար ված հասց րեց 1988 թ. երկ րաշ ար ժը: Դրա 
պատ ճա ռով  հա զա րա վոր մար դիկ զոհ վե ցին, շա տե րը ար տա գաղ թե ցին:

Բնակ չ#  թյան խտ#  թյ#  նը ավե լի բարձր է մար զի տա րած քի կենտ րո նա կան 
մա ս� մ` Շի րա կի դաշ տի ավե լի հարթ հատ վա ծ# մ, որ տեղ շատ են վա րե լա հո-
ղե րը, գյ�  ղերն ավե լի խոշ որ են: Այս տեղ է նաև մարզ կենտ րո ն Գյ# մ րին: Նոսր 
է բնակեցված մարզի հյ� սիսը` Աշոցքի սարահարթը:

Քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րը շատ չեն, ըն դա մե  նը երե քը: Բայց քա նի որ 
դրան ցից մե  կը` Գյ# մ րին (146 հազ. մարդ), իր մե  ծ�  թյամբ Հա յաս տա նի երկ րորդ 

խո շ որ քա ղաքն է, մար զի # ր բա նի զաց ման մա կար դա կը  բավականաչափ 

բարձր է`  58,3%: Մյ� ս երկ�  քաղաքները` Արթիկը (17,4 հազ. մարդ) և Մարալիկը 
(6,2 հազ. մարդ) նախկին վարչական շրջանների կենտրոններ են:

Մարզի 128 գյ� ղերից առավել հայտնի և խոշորներն են` Ախ� րյանը (9,7հազ.
բն.), Ազատանը(5,8հազ.բն.) և Պեմզաշենը (3,3 հազ բն.):

Ներ կա յ� մս մար զի բնակ չ#  թյան գլ խա վոր հիմն  ախն դի րը նրա զբաղ վա-

ծ#  թյան ապա հո վ# մն  է: Այն ընդ հա ն� ր է ամ բողջ հանրապետ� թյան հա մար, 
բայց Շի րա կի մար զ� մ ավե լի ս� ր բն� յթ �  նի: Աշ խա տան քա յին տա րի քի բնակ-
չ�  թյան, հատ կա պես երի տա սարդ տղա մարդ կանց մե ծ մա սը մշ տա կան աշ խա-

տանք չ#  նե նա լ#  պատ ճա ռով դի մ# մ է ար տագ նա ց#  թյան: 
Տն տե ս#  թյ#  նը: Մինչև  1988 թ. Սպի տա կի երկ րաշ ար ժը Շի րա կի մար զն 

իր զար գաց ման մա կար դա կով և տն տե սա կան նե ր�  ժով երկ ր� մ գրա վ# մ էր 

երկ րորդ տե ղը` զի ջե լով մի  այն Երևան քա ղա քին: Ներ կա յ� մս մար զի տն տե-

ս#  թյ#  նը խոր ան կ# մ է ապ ր# մ, քան որևէ այլ մար զ# մ: Դրա պատ ճառն այն 
է, որ ընդ հա ն� ր տն տե սա կան ճգ նա ժա մի ց բա ցի, Շիրակ� մ ավե լի կոր ծա նիչ 
էին երկ րաշ ար ժի հետևանք նե րը: Վայրկ յան նե րի ըն թաց ք� մ դա դա րեց աշ խա-

Անիի ավերակները
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տել Շի րա կի մար զի արդ յ�  նա բե ր�  թյ�  նը, գոր ծա րան նե րի մե ծ մա սը վե րած վեց 
փլա տակ նե րի, քանդ վե ցին հա զա րա վոր բնա կե լի տներ, դպ րոց ներ, հի վան դա-
նոց ներ: 

 Երկ րաշ ար ժին հա ջոր դած եր կ� - ե րեք տա րի նե րի ըն թաց ք� մ Խորհր-
դա յին Մի �  թյ�  նը կազ մող բո լոր հան րա պե տ#  թյ# ն նե րի, ար տա սահ-

ման յան շատ երկր նե րի �  մի  ջազ գա յին կազ մա կեր պ�  թյ� ն նե րի օգ ն� -
թյամբ սկ սե ցին փլա տակ նե րից հառ նել գոր ծա րան ներ �  ֆաբ րի կա ներ, 
ամ բողջ գյ�  ղեր �  քա ղա քա յին թա ղա մա սեր: Մշակ վե ցին երկ րաշ ար ժից 
առա վել տ�  ժած բնա կա վայ րե րի, այդ թվ� մ` Գյ� մ րի քա ղա քի նոր գլ խա-
վոր հա տա կագ ծե րը և վե րա կա ռ� ց ման ծրագ րե րը: Սկ սեց աշ խ�  ժա նալ 
մար զի ար տադ րա կան կյան քը: Ստեղծ վեց հզոր շի նա րա րա կան բա զա, որը 
հնա րա վո ր�  թյ� ն կտար կարճ ժա մա նա կ� մ վե րա կանգ նել ավեր ված տն-
տե ս�  թյ�  նը:

Սա կայն ԽՍՀՄ -ի փլ�  զ� մն  ընդ հա տեց աղե տի գո տ�  վե րա կանգ ն�  մը: Այժմ 
դրա լի ա կա տար իրա կա նա ց�  մը պա հան ջ� մ է տե ղա կան բնակ չ�  թյան և մե ր 
երի տա սարդ պե տ�  թյան �  ժե րի գե րա գ� յն լա ր� մ: Ըն դ� ն վել և իրա կա նաց-
վ� մ է երկ րա շար ժի հետևանք նե րի վե րաց ման կա ռա վա րա կան ծրա գիր:

Ճիշտ է` դան դա ղո րեն, բայց հաս տա տ# ն կեր պով վե րա կանգն-

վ# մ են Շի րա կի մար զի տնտես# թյան են թա կա ռ# ց վածք նե րը և 

ար տադ րա կան հզո ր#  թյ# ն նե րը: Նպա տակ է դր ված առա ջի կա մի  

քա նի տա ր# մ վե րա կանգ նել Շի րա կի մար զի եր բեմն  ի տե ղը հան-

րա պե տ#  թյան  մար զե րի շար ք# մ: Մարզկենտրոն# մ կառ# ցվ# մ 

է ՀՀ -# մ առա ջին   տեխ նո պար կը: Գյ# մրին ԱՊՀ մշակ# թային 

մայրաքաղաք հռչակելով լայն հնարավոր# թյ# ններ են առաջան# մ 

զբոսաշրջ# թյան զարգացման համար:

Հա յաս տա նի մի  աս նա կան տն տե սա կան հա մա լի ր� մ Շի րա կի մար զն առանձ-
նա ն� մ էր առա ջին հեր թին թեթև արդ յ#  նա բե ր#  թյան, մե  քե նաշ ի ն#  թյան և 

սնն դի ար դ յ#  նա բե ր#  թյան ճյ#  ղե րով: 
 Արդ յ�  նա բե ր�  թյան հա մա խառն ար տադ րան քի գրե թե կե սը բա ժին էր 

ընկ ն� մ թեթև արդ յ�  նա բե ր�  թյա նը: Իսկ դրա կազ մ� մ էլ գլ խա վո րը տեքս-
տիլ-տ րի կո տա ժե ղե նի և կոշ կե ղե նի ար տադ ր�  թյ� ններն էին: Հա յաս տա նի 
չա փա նիշ նե րով խոշ ո րա գ� յն ձեռ նար կ�  թյ� ն ներ էին Գյ� մ ր�  տեքս տիլ 
կոմ բի նա տը (հիմն  ո վին ավեր վել էր և այժմ մա սամբ վե րա կանգն վ� մ է), 
Մա րա լի կի բամբակաման ված քա յին ֆաբ րի կան:

 Առա վել խոշ որ մե  քե նաշ ի նա կան ձեռ նար կ�  թյ� ն նե րը տե ղա բաշխ ված 
էին Գյ� մ րի � մ և թո ղար կ� մ էին տար բեր նշա նա կ�  թյան հաս տոց ներ, 
էլեկտ րա տեխ նի կա կան սար քեր �  գոր ծիք ներ, հե ծա նիվն  եր: Ներ կա յ� մս 
մե  քե նաշ ի նա կան ձեռ նար կ�  թյ� ն նե րը հիմն  ա կա ն� մ չեն աշ խա տ� մ:

Ներկայ� մս Շիրակի մարզն  արդյ� նաբեր� թյան արտադրանքի ծավալով 
մարզերի մե ջ հինգերորդն է, որի առաջատար ճյ� ղը դարձել է սննդի 
արդյ� նաբեր� թյ� նը, և որը սնն դի հիմն  ա կա ն� մ վե րա կանգն ված է: 

Գյ� մ ր�  հարևան�  թյամբ` Ախ� ր յան գյ�  ղ� մ, կա ռ� ց վել է շա քա րի խոշ որ 
գոր ծա րան: Նա կխ թա նի նաև շա քա րի ճակն դե ղի մշակ ման վե րա կանգն մա-
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նը (Շի րա կի մար զը մի նչև երկ րաշ ար ժը հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ շա քա րի ճակն դե-
ղի ամե  նա խոշ որ ար տադ րողն էր, նրա բա զա յի վրա էր աշ խա տ� մ երկ րաշ ար-
ժից ավեր ված Սպի տա կի շա քա րի գոր ծա րա նը): 

Մար զի տն տե ս�  թյան մե ջ կարևոր տեղ է գրա վ� մ բնա կան շի նան յ�  թե րի 
արդ յ#  նա հա ն#  մը: Հայտ նի է Ար թի կի տ�  ֆի արդ յ�  նա հան ման խոշ ո րա գ� յն 
ձեռ նար կ�  թյ�  նը:

Ներկայ� մս ՀՀ տնտես� թյան մե ջ Շիրակը համարվ� մ է նախ և առաջ 
գյ� ղատնտեսական մասնագիտաց� մ � նեցող մարզ: ՀՀ-ի արդյ� նաբեր� թյան 
համախառն արտադրանք� մ  մարզի բաժինը 4,3% է, իսկ  գյ� ղատնտես� թյան 
համախառն արտադրանք� մ` 11,8%: 

Գյ� ղատնտես� թյան առաջատար ճյ� ղը անասնաբ� ծ� թյ� նն է, հատկապես 
կաթնամսային  անասնապահ� թյ� նը: Մարզը խոշոր եղջերավոր անաս� նների 
գլխաքանակով առաջինն է, իսկ մսի և կաթի արտադր� թյամբ զիջ� մ է մի այն 
Գեղարք� նիքին:  Անա ս նա բ� ծ� թյ� նը հեն վ� մ է բարձ րա դիր գո տ�  փար թամ 
արո տա վայ րե րի �  բնա կան խոտ հար քե րի, ինչ պես նաև դաշ տա վա ր�  թյ�  նից 
ստաց վող անաս նա կե րի վրա:

 Մար զի գյ#  ղատն տե ս#  թյան մյ� ս առա ջա տար ճյ�  ղերն են հա ցա հա-

տի կի մշա կ#  թյ#  նը, կար տո ֆի լա գոր ծ#  թյ#  նը, բան ջա րա բ#  ծ#  թյ#  նը: 
Վարելահողերը (80 հազ. հա) զբաղեցն� մ են մարզի տարածքի մոտ 30%-ը: Ոռո-
գո վի հո ղե րի մե ծ մա սը գտնվ� մ է Շի րա կի դաշ տ� մ, որը ոռոգ վ� մ է Ախ� ր յան 
գե տից սն վող Շի րա կի ջրանց քով: Շիրակի մարզը հացահատիկի և կարտոֆիլի 
բերքով  մարզերի մե ջ երկրորդն է (զիջ� մ է մի այն Գեղարք� նիքի մարզին):

 Մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գերակա � ղղ� թյ� ններն են 
համարվ� մ   արդյ� նաբեր� թյան գիտատար և աշխատատար նորագ� յն 
ճյ� ղերը,  տեղական գյ� ղատնտեսական հ� մքի և շինանյ� թերի վերամշակման 
ճյ� ղերը, զբոսաշրջ� թյ� նը:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Թվարկե՛ք և վերլ� ծե՛ք Շիրակի մարզի աշխարհագրական դիրքի գլխավոր 
առանձնահատկ� թյ� նները:

2. Նշե՛ք մարզի բնական պայմանների ներքին տարբեր� թյ� նները:
3. Պատմե ՛ք մարզի բնակչ� թյան և նրա տարաբնակեցման մասին:
4. Տվե՛ք մարզի տնտեսական զարգացման նախաերկրաշարժային և ներկա 

ժամանակների համե մատական բն� թագիրը:
5. Որո՞նք են մարզի տնտես� թյան զարգացման հիմն ախնդիրները: Ինչպիսի՞ն 

եք տեսն� մ զարգացման հեռանկարը:
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ԴԱՍ 58. ՍՅ�  ՆԻ ՔԻ ՄԱՐԶ

Տա րած քը` 4506 կմ2

Բնակ չ�  թյ�  նը` 141,8 հազ. մարդ
Կենտ րո նը` ք. Կա պան

Տա րած քը, սահ ման նե րը, աշ խար հագ րա կան դիր քը: Սյ�  նի քը տա րած քի 
մե ծ� թյամբ ՀՀ -� մ երկ րորդն է, իսկ մի  այն ցա մա քա յին տա րած քի չա փե րով` 
առա ջինը: Բնակ չ�  թյան թվով այն գերազանց� մ է մի  այն երեք մար զի` Վա յոց 
ձորին, Արա գա ծոտնին և Տա վ� շին:

Նախ կի ն� մ Սյ�  նիք (Սի սա կան) ան�  նով կոչ վել է Մեծ Հայ քի ին նե րորդ 

նա հան գը, որի մի  հատ վածն է մի  այն ներ կա յիս Սյ�  նի քի մար զը: Մարզը 
կազմավորվել է Սի սի ա նի, Գո րի սի, Կա պա նի և Մեղ ր#   նախ կին վար չա կան 
շր ջան նե րի մի  ա վո ր�  մի ց:

Յ�  րա հա տ� կ են մար զի տա րած քի ձևը և սահ ման նե րի � րվագիծը: Այն զբա-
ղեց ն� մ է ՀՀ-ի տա րած քի ծայր հա րավարևել յան ել� ս տան ման հատ վա ծը, որը 
նախկին� մ երեք կող մի ց սեղմ ված էր Ադր բե ջա նի, Նա խիջևանի Ինք նա վար 
Հան րա պե տ�  թյան և Իրա նի մի ջև: Մի այն հյ�  սիսարևմտ յան շ� րջ 40 կմ լայ-
ն�  թյան տա րած քով է, որ Սյ� նիքը մի  ա ն� մ է ՀՀ-ի մն ա ցած տա րած քին (Վա յոց 
ձո րի մար զի մի  ջո ցով): Այժմ Սյ� նիքն ամբողջ արևելյան մասով սահմանակց� մ 
է ԼՂՀ-ին:

Նախ կի ն# մ Սյ#  նի քի տրանս պոր տա յին -աշ խար հագ րա կան դիր քը խիստ 

ան բա րեն պաստ էր. գլ խա վոր ճա նա պարհ նե րը, բա ցա ռ�  թյամբ մե  կի, որը Նա-
խիջևանը կա պ� մ էր Ադր բե ջա նին, մտ ն� մ էին փա կ�  ղի: Այժմ Արաքս գե տի 
վրա նոր կամր ջի կա ռ�  ց�  մով և Իրա նի հետ առևտրատն տե սա կան կա պե րի 
հաստատ� մով Սյ#  նի քը խիստ կարևոր տա րան ցիկ նշա նա կ#  թյ# ն է ձեռք 

բե րել: Սյ� նիքի տարածքով Պար սից ծո ցը և Իրա նը կապ վ� մ են Հա յաս տա-
նին, Վրաս տա նին �  Սև ծո վին, իսկ արևմ� տք -արևելք � ղ ղ�  թյամբ Թ� ր քի ան 
�  Նա խիջևանի Հան րա պե տ�  թյ�  նը կա րող են կապ վել Ադր բե ջա նին �  Կաս-
պից ծո վին: Սյ� նիքի մարզի տարածքով է անցն� մ ՀՀ-ը ԼՂՀ-ի հետ կապող 
հիմն ական ավտոմայր� ղին:

Բնա կան պայ ման նե րը և ռես# րս նե րը: Սյ�  նի քը մե ր երկ րի ամե  նա լեռ նոտ 
և մա կերև� յ թի բարձ ր�  թյ� ն-
նե րի ամե  նա մե ծ տար բե ր� -
թյ� ն ներ �  նե ցող մարզն է. նրա 
ամե  նա բարձր (Կա պ� տ ջ� ղ 
լեռ` 3904 մ) և ամե  նա ցածր 
(Մեղ ր�  կիր ճ� մ` 375 մ) կե տե-
րի բարձ ր�  թյ� ն նե րի տար բե-
ր�  թյ�  նը անցն� մ է 3500 մ-ից 
և ավե լին է, քան որևէ այլ մար-
զ� մ:

Մար զի արևմտ յան սահ մա-
նով մի  ջօ րե ա կա նի � ղ ղ�  թյամբ 
ձգ վ� մ է Զան գե զ#  րի լեռ նա -

Բն! թյան հ! շարձան քարե բ! րգերը
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շղթան: Նրա ջր բա ժան գո տին ատամն  ա վոր է, �  նի անան ցա նե լի ժայ ռոտ կա-
տար ներ և հողմն  ա հա ր�  մի ց առա ջա ցած քա րաց րոն ներ: Լեռ նաշղ թա յից ճյ� -
ղա վոր վ� մ են Բար գ# շ ա տի և Մեղ ր#  լեռ նաբազ# կները: 

Մար զի հյ�  սի ս� մ  Սյ#  նի քի (Ղա րա բա ղի) հրաբ խա յին բարձ րա վան դա կն է 

բազմաթիվ կոնաձև բարձրաց# մն երով (Մեծ Իշխանասար, Ծղ# կ): Նրա հա-
մե  մա տա բար փոք րա թեք լան ջե րը ծածկ ված են լա վա յին դաշ տե րով �  հոս քե-
րով, ըն դար ձակ «քա րա յին ծո վե րով»: Այստեղ են գտնվ� մ Սիսիանի և Գորիսի 
սարավանդները:

Բարձ րա վան դա կի փեշ ե րին, Գո րի սին հա րող տա րած քին բնո րոշ են մա-
կերև� յ թի յ�  րա հա տ� կ ձևեր` լեռ նա յին «բ� ր գեր», «սն կեր» և այլ զա նա զան 
պատ կեր ներ հի շեց նող ֆիզիկական հողմն ահար� թյան ժայ ռամն  ա ց� կ ներ:

 Մար զի խոշ որ գե տա հո վիտ ներն �  լեռ նա լան ջե րն � ղղ ված են դե պի 
արևելք` Կաս պից ծով: Այդ պատ ճա ռով էլ կլի մա յա կան պայ ման նե րի վրա 

մե ծ է արևել յան օդա յին հո սանք նե րի, ինչ պես նաև Իրա նա կան չոր 

բարձ րա վան դա կի ազ դե ց#  թյ#  նը: Սա կայն ամե  նաբ նո րոշն այն է, որ մա-
կերև� յ թի խիստ մաս նատ վա ծ�  թյ�  նը և բարձ ր�  թյ� ն նե րի մե ծ տար բե-
ր�  թյ� ն նե րն առաջ են բե րել կլի մա յի բա ցա ռիկ բազ մա զա ն#  թյ# ն: 

 Մար զի ցած րա դիր մա սե ր� մ մթ նո լոր տա յին տե ղ� մն  ե րը սա կավ են` 
տա րե կան 260-300 մմ: Ամա ռը շոգ է (+25°,+26°), ձմե  ռը` մե ղմ (հ� ն վա րի 
մի  ջի ն ջերմաստիճանը`0°,+1° ): Կա յ� ն ձ նա ծած կ� յթ չի առաջան� մ: Այս-
տեղ կլի ման չոր մե ր ձ արևադար ձա յին է:

 Հա կա դիր պատ կերն է բարձր լեռ նա յին գո տ� մ, որտեղ տե ղ� մն  ե րն 
առատ են և ամա ռը զով է: Ձմե  ռը ց� րտ է �  ձնա ռատ, հա ճա խա կի ձնաբ-
քե րի հետևան քով փակ վ� մ են լեռ նանց քնե րը:

 Մի ջին բարձ ր�  թյ� ն նե ր� մ կլի ման բա րե խառն է, որի պայ ման նե ր� մ 
տի րա պե տո ղն ան տա ռա յին լանդ շաֆտն է:

Սյ�  նի քի մար զի գե տե րից նշա նա վոր են Որո տա նը, Ող ջին, Մեղ րի գե տը: 
Որո տա նը Զան գե զ�  րի ամե  նա մե ծ գետն է: Շամ բի գո գա վո ր�  թյ�  նից ներքև 

գե տա հո վի տը վե րած վ� մ է վիթ խա րի կիր ճի, որի խո ր�  թյ�  նը հաս ն� մ է մի նչև 
800 մ-ի: Այս տեղ գետն անց ն� մ է ձեզ  բնա կերտ «Սա տա նի կամր ջի» տա կով:

Որո տա նի Շա քի վտա կի վրա գո յա ցել է հա մա ն� ն գե ղա տե սիլ ջր վե ժը:
Որո տա նի ջրե րի մի  մա սը ջրա տար թ�  նե լով հասն� մ են Կե չ�  տի ջրամ բար 

և այս տե ղից էլ` խառն վե լով Ար փա յի ջրե րին` Սևանա լիճ: Մար զի բարձր լեռ նա-
յին գո տ� մ շատ են մանր լճակները (Սև, Ալ, Կա պ� յտ):

Սյ�  նի քի մար զի հո ղա բ#  սա կան ծած կը ն� յն պես են թա կա է վե րըն թաց գո-
տի ա կա ն�  թյա նը: Ան տա ռա յին լանդ շաֆտ նե րը զբա ղեց ն� մ են մար զի տա-
րած քի մոտ 20%-ը: Հիմն  ա կան ծա ռա տե սա կը կաղ նին է: 

 Դաս 18-ի լանդ շաֆ տա յին գո տի նե րի քար տե զով 
 որոշ ե՛ք Սյ�  նի քի մար զ� մ տի րա պե տող լանդ շաֆտ նե րը:

Ծավ գե տի ավա զա ն� մ ստեղծ վել է Շի կա հո ղի ար գե լո ցը, որտեղ հայտ նի է 
աշխարհի ամե նախոշոր բնական սոսիների ռելիկտային (մն ացորդային)  պ� -
րա կը (120հա):

Սյ�  նի քն օգ տա կար հա նա ծո նե րով ՀՀ-ի ամե  նա հա ր# ստ մարզն է: Առանձ-
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նա պես հայտ նի են Կա պա նի պղն ձի, 

Քա ջա րա նի և Ագա րա կի պղն ձա մո լիբ-

դե նա յին, Սվա րան ցի եր կա թաքարի, 

այլ մե  տաղ նե րի (ալ յ#  մի  նի հ# մք, ազ-

նիվ մե  տաղ ներ) հա ր# ստ հան քա վայ-

րե րը: Բազ մա պի սի են բնա կան շի նան-
յ�  թե րը (բա զալտ, հրաբ խա յին խա րամ, 
ավազ և այլն):

Մարզ� մ շատ բազ մա զան են բնա-

կան #  պատ մա ճար տա րա պե տա կան 
հ� շ ար ձան նե րը: Բնա կան հ� շ ար ձան-
նե րից են Գո րի սի և Խն ձո րես կի «բ� ր-
գերն» �  այ րե րը, Շա քի ի ջր վե ժը (18 մ), 
Որո տա նի �  Ող ջի ի կիր ճե րը, «Սա տա-

նի կա մ� ր ջը»: Ճար տա րա պե տա կան գլ� խ գոր ծոց ներ են Տաթևի վանական 
համալիրը (lX դ.), Վահանավանքը (X դ.),  Որոտնաբերդն #  Որոտ նա վանքը 

(X-Xl դդ.), Հա լի ձո րի բերդը (XVll-XVlll դդ.)ամ րո ցը և այլն:  Սիսիանից 3,2 կմ 
դեպի հյ� սիս գտնվ� մ է «Զորաց քարեր» հ� շարձանախ� մբը, որը հայտնի է 
նաև Քարահ� նչ ան� նով (Ք.ա. ll հազարամյակ):

Բնակ չ#  թյ#  նը: Սյ�  նի քի մար զի տա րած քը բնա կեց ված է եղել հնա գ� յն ժա-
մա նակ նե րից: Բնակ չ�  թյան ազ գա յին կազ մը և թի վը բազ մի ցս կտ ր� կ փո փո-
խ�  թյ� ն ներ են կրել օտար զավ թիչ նե րի ար շա վանք նե րի �  աս պա տա կ�  թյ� ն-
նե րի հետևան քով: Նոր և նո րա գ� յն ժա մա նակ նե ր� մ (Ռ�  սաս տա նի և ԽՍՀՄ 
կազ մ� մ) աշ խար հագ րա կան անն պաստ դիր քը և ռե լի ե ֆա յին բարդ պայ ման նե-
րը խո չըն դո տել են տն տե ս�  թյան զար գաց մա նը: Տե ղի է #  նե ցել բնակ չ#  թյան 

մշ տա կան ար տա հոսք: Դա է պատ ճա ռը, որ մար զի ըն դար ձակ տա րած ք� մ 
այժմ ապ ր� մ է ըն դա մե  նը 141,8 հազ. մարդ:  Բնակ չ�  թյան խտ�  թյ�  նը շատ 
ցածր է, զիջ� մ է բոլոր մարզերին, բացառ� թյամբ Վայոց ձորին:  

 Հաշվե՛ք Սյ�  նի քի մար զի բնակ չ�  թյան մի  ջին խտ�  թյ�  նը 
և հա մե  մա տե՛ք ՀՀ մի  ջին ց�  ցա նիշ ի հետ:

Այ դ�  հան դերձ, կա մի  ց�  ցա նիշ, որով Սյ#  նի քի մար զը գրա վ# մ է առա ջին 

տե ղը: Դա # ր բա նի զաց ման բարձր մա կար դակն է` 67 %: Դրան հա մա պա-
տաս խան էլ հա մե  մա տա բար շատ են քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րը: Դրանք 7-ն 
են՝ (Կա պան, Գո րիս, Սի սի ան, Մեղ րի, Քա ջա րան, Ագա րակ, Դաս տա կերտ:

Մար զի բո լոր քա ղաք նե րը երի տա սարդ են: Դրանք քա ղա ք են դարձել 1930-
ա կան թվա կան նե րից հե տո: Մի այն Գո րիսն է, որ քա ղաք է եղել դեռևս ցա րա-
կան իշ խա ն�  թյան օրոք (1885 թ.):

Կա պա նը (45,5 հազ.մարդ), լի նե լով մարզ կենտ րոն, մի  ա ժա մա նակ 
արդյ� նաբերական, կրթական և մշակ� թային գլխավոր կենտրոնն է:

Մարզի մյ� ս կարևոր տնտեսական, կրթական և մշակ� թային կենտրոնը Գո-

րի սն է  (23 հազ. մարդ), որը մարզի տարածքի նկատմամբ # նի բարենպաստ 

աշխարհագրական դիրք:  Սի սի ա ն (16,8 հազ. մարդ) և Մեղ րի (4,8 հազ. 

մարդ) քաղաքները նախ կի ն� մ եղել են հա մա ն� ն վար չա կան շր ջան նե րի կենտ-

Տաթևի վանական համալիրը
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րոն նե ր:
Մարզի մյ� ս քաղաքները 

հանքարդ յո ւնաբերո ւթ յան 
կենտրոններ են, որոնցից 
խոշորագ� յնը Քաջարանն է 
(8,1 հազ. մարդ): Անկախ� թյան 
տարիներին, ի տարբեր� թյ� ն 
ՀՀ-ի այլ քաղաքների 
Քաջարանից բնակչ� թյան 
արտահոսք գրեթե տեղի չի 
� նեցել:

Յ�  րա հա տ� կ պատ կեր �  նի մարզի տա րաբ նա կե ց#  մը, որը ճշ տո րեն կրկ-
ն� մ է տա րած քի ռե լի ե ֆա յին առանձ նա հատ կ�  թյ� ն նե րը: Գյ�  ղա կան բնա կա-
վայ րե րը շատ են` 127: Բայց դրանք մե ծ մա սամբ փոքր բնա կա վայ րեր են (մի նչև 
500 բնա կիչ) և տե ղա բաշխ ված են խիստ ան հա վա սա րա չափ: Բնա կա վայ րե-

րի խտ#  թյ#  նը մե ծ է Սի սի ան, Գո րիս և Կա պան քա ղաք նե րին մե ր ձա կա տա-
րածք նե ր� մ, Որո տան և Ող ջի գե տե րի հո վիտ նե ր� մ: 2300 մ-ից բարձր տա րած-
քներ� մ բնա կա վայ րե րը և մշ տա կան բնակ չ#  թյ#  նը բա ցա կա յ� մ են: Մարզի 
համե մատաբար խոշոր և հայտնի գյ� ղերն են Շին� հայրը (2,7 հազ. մարդ) Տեղը 
(2,5 հազ. մարդ), Խնձորեսկը (2,3 հազ. մարդ): Մարզի մի  քանի գյ� ղեր չ� նեն 
մշտական բնակչ� թյ� ն:

Տն տե ս#  թյ#  նը: Մին չան կա խաց ման վեր ջին տաս նամ յա կ� մ Սյ�  նի քի մար-
զի տն տե ս�  թյ�  նը, հատ կա պես արդ յ�  նա բե ր�  թյ�  նը, բնա կան հարս տ�  թյ� ն-
նե րի օգ տա գործ ման շնորհիվ արագ տեմ պե րով զար գա ն� մ էր: Կա ռ� ց վել էին 
նոր ձեռ նար կ�  թյ� ն ներ, վե րա կա ռ� ց վել հնե րը, որոնց մի ջոցով արդ յ�  նա բե-
ր�  թյ�  նը դար ձել էր տն տե ս�  թյան առա ջա տար ճյ�  ղը: Այժմ ն� յն պես հան-
քար դյ�  նա բե ր�  թյան գծով Սյ#  նի քի մար զը հան րա պե տ#  թյ#  ն# մ առա ջինն 

է: Այդ ճյ�  ղի (մո լիբ դե նի և պղն ձի խտան յ�  թի ար տադ ր�  թյան) խոշ որ կենտ-
րոն ներ են Քա ջա րա նը, Ագա րա կը, Կա պա նը: Ներկայ� մս մարզը տալիս է 
ՀՀ-ի արդյ� նաբերական արտադրանքի մոտ 18%-ը, և այդ ց� ցանիշով զիջ� մ է 
մի այն Երևան քաղաքին: Ընդ որ� մ, մարզի արդյ� նաբերական արտադրանքի 
85%-ը բաժին է ընկն� մ հանքարդյ� նաբեր� թյանը:

Քա ջա րա նի պղն ձա մո լիբ դե նա յին հան քա վայ րն աշ խար հի խոշ ո րա գ� յն նե-
րից է: Նրա բա զա յի վրա աշ խա տող Զան գե զ#  րի պղն ձա մո լիբ դե նա յին կոմ-

բի նա տը ՀՀ-ի խոշ ո րա գ# յն ձեռ նար կ#  թյ# ն նե րից է: Ան կա խ�  թյան տա րի նե-
րին կա ռ� ց ված և Սյ�  նի քի տա րած քով անց նող Իրան–Հա յաս տան էլեկտ րա հա-
ղորդ ման գծի և գա զա մ�  ղի շնոր հիվ հան րա պե տ�  թյան վա ռե լի քա է ներ գե տիկ 
ճյ�  ղ� մ մե  ծա ն� մ է մար զի նշա նա կ�  թյ�  նը: Այս տեղ է գտն վ� մ ջրա յին էլեկտ-

րա կա յան նե րի Հա յաս տա ն� մ երկ րորդ` Որո տա նի կաս կա դը:
Մե քե նաշ ի նա կան և թեթև արդ յ#  նա բե ր#  թյան (Կա պան, Գո րիս, Սի սի ան) 

ձեռ նար կ�  թյ� ն նե րի մե ծ մա սը ներ կա յ� մս չի աշ խա տ� մ կամ աշ խա տ� մ է 
փոքր հզո ր�  թյամբ:

Մար զի սնն դի արդ յ#  նա բե ր#  թյ#  նը հիմն  ա կա ն� մ �  նի տե ղա կան նշա նա-
կ�  թյ� ն: Ապ րան քա յին նշա նա կ�  թյ� ն �  նեն մի  այն մր գի պա հա ծո նե րը, գի նի-
նե րը (Մեղ րի) և պա նի րը (Սի սի ան):

Ձեռակերտ քարանձավն եր Խնածախ գյ! ղ! մ
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Ծրագր ված է զարկ տալ նաև զբո սաշր ջ�  թյան զար գաց մա նը, որը պետք է 
հեն վի մար զի բազ մա պի սի պատ մա ճար տա րա պե տա կան և բնա կան հ� շ ար-
ձան նե րի օգ տա գործ ման վրա: Դրան նպաստ� մ է նաև 2010 թ. շահագործման 
հանձնված 5,7 կմ երկար� թյամբ աշխարհի ամե նաերկար «Տաթևներ» 
ճոպան� ղին (առավելագ� յն բարձր� թյ� նը` 380 մ): Այն անցն� մ է Որոտան 
գետի կիրճով և Հալիձոր գյ� ղից հասն� մ է Տաթևի վանական համալիր:

Սյ�  նի քի մար զի բնա կան պայ ման նե րի բազ մա զա ն�  թյ�  նը պայ մա նա վո-
ր� մ է նաև գյ#  ղատն տե ս#  թյան բազ մաճ յ� ղ բն� յ թ, չնայած, որ տա րած քի 
մի այն 68%-ն են գյ� ղատնտեսական նշանակ� թյան հողեր, այն էլ` հիմն  ա կա-
ն� մ որ պես արո տա վայ րեր:  Վարելահողերը կազմ� մ են գյ� ղատնտեսական 
հողահանդակների ընդամե նը` 14%-ը: Գյ� ղատնտես� թյան զարգացմանը 
նպաստ� մ են Սիսիանի և Որոտանի ջրանցքները, Սպանդարյանի, Տոլորսի և 
Շամբի ջրամբարները:

Մարզի ցածրադիր գոտ� մ գյ� ղատնտես� թյան մասնագիտացման 
ճյ� ղերն են մե րձարևադարձային պտղաբ� ծ� թյ� նը (ն� ռ, թ� զ և այլն) և 
խաղողագործ� թյ� նը:

Մի ջինլեռ նա յին գո տ� մ մաս նա գի տաց ման ճյ#  ղեր են հա ցա հա տի կա յին 

տն տե ս#  թյ#  նը և անաս նա պա հ#  թյ#  նը: Բարձր լեռ նա յին չբ նա կեց ված գո-

տին անաս նա պա հա կան շր ջան է:

Գյ#  ղատն տե ս#  թյան մաս նա գի տաց ման առ#  մով նկա տե լի տար բե ր# -

թյ# ն կա մար զի հյ#  սի սի և հա րա վի մի ջև: Հյ�  սի ս� մ տի րա պե տ� մ են լեռ-
նա յին տա փաս տան ներն �  մար գա գե տին նե րը և դրանց հա մա պա տաս խան էլ` 
հա ցա հա տի կա յին տն տե ս�  թյ� նն �  անաս նա պա հ�  թյ�  նը: Հա րա վի հա մար 
ավե լի բնո րոշ են պտ ղա բ�  ծ�  թյ�  նը և ոչ խա րա բ�  ծ�  թյ�  նը:

Տա րան ցիկ աշ խար հագ րա կան դիր քը, բնա կան մե ծ և բազ մա զան հարս տ� -
թյ� ն նե րը, որակ յալ աշ խա տ�  ժի առ կա յ�  թյ�  նը, բնա կան �  պատ մա ճար տա-
րա պե տա կան հ� շ ար ձան նե րի մե ծ քա նա կը, նոր ճա նա պարհ նե րի և են թա կա-
ռ� ց վածք նե րի կա ռ�  ց�  մը, ՀՀ-ի և Իրա նի մի ջև տն տե սա կան կա պե րի զար-
գա ց�  մը մե ծ հե ռան կար ներ են ստեղ ծ� մ մար զի տն տե ս�  թյան հա մա լիր զար-
գաց ման հա մար: Միաժամանակ, ռազմավարական առ� մով խիստ կարևոր այս 
մարզի զարգացմանը խոչնդոտ� մ են Երևանից � նեցած մե ծ հեռավոր� թյ� նը, 
նոսր բնակեց� մը և տնտեսապես թ� յլ յ� րաց� մը, տրանսպորտային կապերի 
այլընտրանքային մի ջոցների բացակայ� թյ� նը և խոշոր քաղաքային կենտրոնի 
բացակայ� թյ� նը:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ի՞նչն է բնորոշ Սյ� նիքի մարզի աշխարհագրական դիրքի, մակերև� յթի և 
գետային ցանցի համար:

2. Թվարկե՛ք և բն� թագրե՛ք մարզի տարածքի վերընթաց լանդշաֆտային 
գոտիները:

3. Բն� թագրե՛ք մարզի բնակչ� թյան տեղաբաշխ� մը և տարաբնակեց� մը:
4. Որո՞նք են մարզի տնտես� թյան առաջատար ճյ� ղերը, ինչպե՞ս են դրանք 

տեղաբաշխված:
5. Բն� թագրե՛ք մարզի հեռանկարային զարգացման բնական և սոցիալ-

տնտեսական նախադրյալները և խոչնդոտները:
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 ԴԱՍ 59. ՎԱ ՅՈՑ ՁՈ ՐԻ ՄԱՐԶ: ՏԱ Վ�  ՇԻ ՄԱՐԶ

Վա յոց ձո րի մարզ  Տա վ� շ ի մարզ
Տա րած քը` 2308 կմ2  Տա րած քը` 2704 կմ2

Բնակ չ�  թյ�  նը` 52,3 հազ. մարդ Բնակ չ�  թյ�  նը` 128,6 հազ. մարդ
Կենտ րո նը` ք. Եղեգ նա ձոր  Կենտ րո նը` ք. Իջևան

 
Վա յոց ձո րը և Տա վ� շ ը բնակ չ�  թյան թվով և տնտեսական ներ� ժով Հա-

յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան ամե  նա փոքր մար զերն են, նաև �  նեն բնա կան և 
սո ցի ալ-տն տե սա կան պայ ման նե րի ընդ հա ն# ր գծեր: 

Եր կ�  մար զե րին էլ բնո րոշ են ծայ րա մա սա յին աշ խար հագ րա կան դիր քը, 

լեռ նա յին կտրտ ված ռե լի ե ֆը, ռե ս# ր սա պա հով վա ծ#  թյան ցածր մա կար-

դա կը, տա րած քի թ# յլ բնա կեց վա ծ#  թյ#  նը, տրանս պոր տա յին նոսր ցան-

ցը, տն տե ս#  թյան զար գաց ման ցածր մա կար դա կը և ագ րա րա յին բն# յ թը, 

գյ#  ղա կան բնակ չ#  թյան խիստ գե րակշ ռ#  թյ#  նը, տնտեսական խոշ որ կազ-

մա կեր պիչ կենտ րո նի բա ցա կա յ#  թյ#  նը: Արդ յ�  նա բե ր�  թյան և գյ�  ղատն տե-
ս�  թյան ար տադ րան քի ծա վալ նե րով հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ նրանք գրա վ� մ են 
վեր ջին եր կ�  տե ղե րը` զգա լի ո րեն զի ջե լով մյ� ս մար զե րին:

Այս մար զերն �  նեն նաև տար բե րիչ գծեր, ընդգծ ված յ#  րա հատ կ#  թյ# ն-

ներ:
Վա յոց ձո րի մարզ: Տա րած քը, սահ ման նե րը, աշ խար հագ րա կան դիր քը: 

Վա յոց ձո րի աշ խար հագ րա կան դիր քի հա մար բնո րոշ է այն, որ եր կ#  կող մի ց 

#  նի ներ քին և եր կ#  կող մի ց` ար տա քին սահ ման ներ: 

 Քար տե զի օգ ն�  թյամբ որոշ ե՛ք մար զի հարևան նե րին և 
տա րած քը  հա տող ճա նա պարհ նե րը` նշե լով դրանց վերջ նա-

կե տե րը:

Նախ կի ն� մ Վա յոց ձո րի տա րած քը մտել է Մեծ Հայ քի Սյ�  նիք նա հան գի մե ջ` 
կազ մե  լով նրա Վա յոց ձոր գա վա ռը: Արևել յան Ռ�  սաս տա նին մի  ա նա լ� ց հե տո 
այն կազ մ� մ էր Երևանի նա հան գի Շա ր� ր- Դա րա լագ յա զի գա վա ռը:

Ներ կա յիս Վա յոց ձո րի մար զը կազմավորվել է նախ կին եր կ�  վար չա կան շր-
ջան նե րի` Եղեգ նա ձո րի և Վայ քի մի  ա վո ր�  մի ց: 

Մարզի տրանս պոր տա աշ խար հագ րա կան դիր քի հա մար բնո րոշ է այն, որ  
հարևան նե րի հետ կա պող գլ խա վոր ճա նա պարհ ներն անց ն� մ են դժ վա րա-
մատ չե լի լեռ նանցք նե րով: Գե ղար ք�  նի քի մար զի հետ նա կապ վ� մ է Ս#  լե մա յի 

(Սելիմի ) լեռ նանց քով, Արա րատ ի մարզի հետ` Զո վաշ ե նի լեռ նանց քով, Սյ�  նի-
քի մար զի հետ` Որո տա նի լեռ նանց քով, իսկ Նա խիջևանի հետ` Ար փա գե տի 

հով տով: 
Բնա կան պայ ման նե րը և ռե ս# րս նե րը: Վա յոց ձո րն աչ քի է ընկ ն� մ բնա-

կան պայ ման նե րի մե ծ հա կադ ր#  թյ# ն նե րով: Մա կերև� յ թի բարձ  ր�  թյ� ն նե-
րի տար բե ր�  թյ� նն ավե լի քան 2500 մ է: Լեռ նա լան ջերն ամե  ն�  րեք կտրտ ված 
են խոր կիր ճե րով �  ձո րե րով: Այդ է պատ ճա ռը, որ շատ տե ղա ն� ն ներ վեր ջա-
ն� մ են «ձոր» բա ռով` Եղեգ նա ձոր, Աղավն  ա ձոր, Գլա ձոր, Ագա րա կա ձոր և այլն:
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Մարզի ռելիեֆի կարևոր մի ավորներից է Ար փա յի գո գա վո ր�  թյ�  նը որին հա-
րա վից եզե ր� մ է Վայ քի լեռ նաշղ թան:Վերջինս �  նի բարդ երկ րա բա նա կան 
կա ռ� ց վածք և խիստ մաս նատ ված մա կերև� յթ: Տա րած ված են վա տա հո ղե րը: 
Հա ճախ հան դի պող քա րան ձավն  ե րը գո յա ցել են կրա քա րա յին ապա րաշ եր տե-
ր� մ, ջրի տա րրա լ�  ծող գոր ծ�  նե �  թյան շնորհիվ:

Մար զի հյ�  սի ս� մ Վար դե նի սի լեռ նաշղ թան է` պատ ված հրաբ խա յին ծած-
կ� յ թով: Լեռ նաշղ թա յի տա կով անց ն� մ է Ար փա–Սևան ջրա տար թ#  նե լը:

Ցած րա դիր գո տ� մ տի րա պե տող բնա կան լանդ շաֆտ նե րը կի սա ա նա-
պատ ներն �  չոր տա փաս տան ներն են: Այդ պատ ճա ռով էլ Ար փա յի և նրա 
վտակ նե րի եր կայն քով ձգ վող այ գի նե րը թող ն� մ են օա զիս նե րի տպա վո-
ր�  թյ� ն:
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Վա յոց ձո րի տա րած ք� մ առ կա է հան րա պե տ�  թյան բ�  սա կան աշ խար-
հի ներ կա յա ց�  ցիչ նե րի կե սից ավե լին (1650 տե սակ): Տա րած ված է լեռ նա-
չո րա սեր (ֆրի գա նո իդ) բ�  սա կա ն�  թյ�  նը: Մի ջին բարձ ր�  թյան գո տ� ն 
(1600-2500 մ) բնո րոշ է լեռ նա տա փաս տա նա յին, մա սամբ նաև լեռ նան տա-
ռա յին բ�  սա կա ն�  թյ�  նը: Կլի մա յի աս տի ճա նա կան չո րաց ման և հա զա-
րամ յակ նե րի ըն թաց ք� մ մար դ�  մի  ջամ տ�  թյան պատ ճա ռով ան տա ռա յին 
տա րածք նե րը զգա լի ո րեն կր ճատ վել են:

 Հիմն  ա կան ջրա յին զար կե րա կը Ար փա գետն է: Նրա վերին հոսանք� մ` 
Ջեր մ� կ քա ղա քի մոտ, կա ռ� ց վել է Կե չ�  տի ջրամ բա րը, որի ջ�  րը Ար փա–
Սևան ջրա տա րով հո ս� մ է Սևանա լիճ:  Մար զ� մ շատ են հան քա յին աղբ-
յ� ր նե րը, դրանց թվ� մ է հռ չա կա վոր Ջեր մ�  կը: 

Վա յոց ձորն ամե  նա տար բեր 
կար գի �  ժա մա նա կի ճար տա րա-
պե տա կան հ# շ ար ձան նե րի բա-

ցօ թյա թան գա րան է: Մար զով 
մե կ սփռ ված են կան գ� ն կամ կի-
սա վեր բարձ րար վեստ տա ճար-
ներ, քա րա վա նատ ներ, բեր դեր, 
կա մ� րջ ներ, խաչ քա րեր: Առանձ-
նա պես հայտ նի են Գն դե վան-

քը (X դ.), Նո րա վան քը (Xll դ.), 
Ս#  լե մա քա րա վա նա տ#  նը (XlV 

դ.), Պռոշ ա բեր դը, Մոզ ավանի 

ավերակները (Vlll դ.) և այլն: 
Գեղեցիկ բնապատկերներով 
առանձնան� մ են Արփայի և Եղեգիսի հովիտները:

Բնակ չ#  թյ#  նը: Վա յոց ձո րի մար զը բնակ չ�  թյան թվա քա նա կով և մի  ջին 
խտ�  թյամբ (23 մարդ/կմ2) ՀՀ-ի մար զե րի թվ� մ վեր ջինն է:Մար զի բնակ չ�  թյան 
թվի ձևավոր ման գոր ծ� մ մե ծ դեր է խա ղա ցել Պարս կաս տա նի Խոյ և Սալ մաստ 
գա վառ նե րից հայ բնակ չ�  թյան ներ գաղ թը, որը տե ղի է �  նե ցել Արևել յան Հա-
յաս տա նի Ռ�  սաս տա նին մի  ա նա լ� ց հե տո: 

Վեր ջին եր կ�  տաս նամ յակ նե րին ն� յն պես մարզ� մ տե ղի �  նե ցան բնակ չ# -

թյան մի գ րա ցի ոն տե ղաշ ար ժեր: Չնայած բնակ չ#  թյան թվա քա նա կը էա կան 

փո փո խ#  թյ# ն ներ չկ րեց, բայց փոխ վեց նրա ազ գա յին կազ մը: Այն դար ձավ 

մի  ա տարր:

Մար զի տա րաբ նա կեց ման կարևոր առանձ նա հատ կ�  թյ� նն այն է, որ այս-
տեղ չկան մե ծ քա ղաք ներ և ոչ էլ գյ�  ղե րի խոշոր կ�  տա կ� մն  եր: Մար զի երեք 
քա ղաք ներն էլ` Եղեգ նա ձո րը (8,2 հազ. մարդ), Վայ քը (5,9 հազ. մարդ), Ջեր-

մ#  կը (6,2 հազ. մարդ) փոքր են: Մար զի բնակ չ�  թյան մե ծ մա սը (մոտ 65%) 
ապ ր� մ է 52 գյ�  ղե ր� մ, որոնցից մի  քանիսը մշտական բնակչ� թյ� ն չ� նեն: 
Տա րած ված են փոքր գյ�  ղե րը:Ամե  նա մե ծ գյ�  ղը Մա լիշ կան է (4.6 հազ. մարդ) 
բնակ չ�  թյամբ:

Մարզ կենտ րոն Եղեգ նա ձո րը (8.2 հազ. մարդ) պատ մա կան Սյ�  նի քի հնա-
գ� յն բնա կա վայ րե րից է: Նրա աճը նկա տե լի դար ձավ 1931 թ. հե տո, երբ դարձավ 
վար չա կան շր ջա նի կենտ րո ն: 

Կեչ! տի ջրամբար
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Մար զ� մ առանձ նա հա տ� կ տեղ 
է գրա վ� մ Ջեր մ# կ առող ջա րան- 

քա ղա քը: Ամե ն տա րի այս տեղ 
իրենց առող ջ�  թյ� նն են վե րա-
կանգ ն� մ �  հան գիստն անց կաց-
ն� մ Հա յաս տա նի �  ար տա սահ-
ման յան հա զա րա վոր քա ղա քա ցի-
ներ: Այս տեղ է կա տար վ� մ հան-
րա հայտ «Ջեր մ� կ հան քա յին ջրի 
շշալց� մը: 

Տն տե ս#  թյ#  նը: Վա յոց ձո րի 
տն տե սա կան հզո ր�  թյ�  նը մե ծ չէ: 
Ար տադ ր�  թյան ընդ հա ն� ր ծա-
վա լ� մ գե րակշ ռո ղը գյ#  ղատն-

տե ս#  թյ# նն է, որն ավելի քան 
երկ�  անգամ գերազանց� մ է 
արդյ� նաբերական արտադրանքի 
ծավալին: Գյ�  ղատն տե սա կան հո-
ղա հան դակ նե րի մե ծ մա սն արո-
տա վայ րեր են: Մշա կո վի հո ղա տա-
րածք նե րը քիչ են, կազմ� մ են գյ� -
ղատն տե սա կան նշանակ� թյան 
հողերի  ըն դա մե  նը 8%-ը և բաղ կա-
ցած են փոքր հո ղակ տոր նե րից:

Մարզի գյ� ղատնտես� թյան 
առաջատար ճյ� ղը 

անասնաբ� ծ� թյ� նն է, որին բաժին է ընկն� մ գյ� ղատնտես� թյան համախառն 
արտադրանքի ծավալի ավելի քան 2/3-ը:

Վայոց ձորի ցած րա դիր գո տ#  ոռո գե լի հո ղե ր� մ զբաղվ� մ են խա ղո ղա-
գոր ծ�  թյամբ և պտ ղա բ�  ծ�  թյամբ, ցո րե նի մշա կ�  թյամբ:Մի ջին բարձ ր#  թյան 

և բարձր լեռ նա յին գո տի նե ր# մ գյ�  ղատն տե ս�  թյան առա ջա տար ճյ�  ղերն են 
բր դա տ�  ոչ խա րա բ�  ծ�  թյ�  նը և կաթ նա տ�  անաս նա պահ�  թյ�  նը: 

Վա յոց ձո րը արդ յ#  նա բե ր#  թյան զար գաց ման համար  հ# մքային  նա-

խադր յալ ներ չ#  նի: Օգ տա կար հա նա ծո նե րի հան քա վայ րե րի (պղինձ, բազ մա-
մե  տաղ ներ և այլն) արդ յ�  նա բե րա կան օգ տա գործ ման հե ռան կար նե րը հ�  սադ-
րող չեն: Ապա գա յ� մ արդ յ�  նա բե ր�  թյան զար գաց ման գլ խա վոր գոր ծոն նե ր 

մն # մ են աշ խա տան քա յին ռե ս# րս նե րը և գյ�  ղատն տե սա կան հ� մ քը (խա-
ղող, կաթ, բ� րդ և այլն):

Մարզի ներ կա յիս արդ յ�  նա բե ր�  թյ�  նը բաղ կա ցած է պան րի, գոր գե րի, 
սար քաշ ի նա կան և շի նան յ�  թե րի ար տադ ր�  թյան փոքր ձեռ նար կ�  թյ� ն նե-
րից, որոնք գտն վ� մ են Եղեգ նա ձոր և Վայք քա ղաք նե ր# մ: Հայտ նի են նաև 
խաղողի գին�  արտադր� թյ� նը (Գե տա փ, Արենի) և Ջեր մ�  կի հան քա յին ջրե րի 
գոր ծա րա նը:

Ջերմ! կի Գլաձոր առողջարանը

Նորավանք վանական համալիրը
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Տա վ# շ ի մարզ: Տա րած քը, սահ ման նե րը, աշ խար հագ րա կան դիր քը: 

Մարզն #  նի ար տա քին սահ ման ներ Վրաս տա նի և Ադր բե ջա նի, իսկ ՀՀ-ի ներ-
ս� մ` Լո ռ� , Կո տայ քի և Գե ղար ք�  նի քի մար զե րի հետ: 

 Հա մե  մա տե՛ք վե րը նշ ված մար զե րի դիր քը Վա յոց ձո րի 
մար զի աշ խար հագ րա կան դիր քի հետ:

Մար զի տն տե սա աշ խար հագ րա կան դիր քը հան րա պե տ�  թյան ան կա խա ց� -
մի ց հե տո էա կան փո փո խ�  թյ� ն է կրել: Նախ կի ն� մ մարզի տարածքը Հա յաս-
տա նի հա մար գլ խա վոր դար պա սի դեր էր կա տա ր� մ, որով Հա յաս տան մ# տք 

էին գոր ծ# մ եր կ#  գլ խա վոր եր կա թ#  ղի նե րը, գլ խա վոր ավ տո մայ ր#  ղին և 

գլ խա վոր գա զա տար խո ղո վա կը: Այս տե ղով էր անց ն� մ Հա յաս տա նն Անդր-
կով կա սի մի  աս նա կան էներ գա հա մա կար գին կա պող էլեկտ րա հա ղորդ ման 
բարձր լար ման գլ խա վոր գի ծը:Ներ կա յ� մս Ադր բե ջա նի կող մի ց Հա յաս տա նի 
տրանս պոր տա յին շր ջա փակ ման պատ ճա ռով մար զի տրանս պոր տա աշ խար-

հագ րա կան դիր քի հնա րա վո ր#  թյ# ն ներն ըստ է#  թյան սա ռեց ված են: 
Բնո րոշ է նաև այն, որ Տա վ� շ ը մյ� ս մար զե րի հետ իր կա պե րը գրե թե բա-

ցա ռա պես իրա կա նաց ն� մ է իր հա րա վա յին սահ մա նագ ծով: Արևմտ յան սահ-
մա նագ ծի եր կա ր�  թյամբ, որ տեղ դժ վա րա մատ չե լի Գ#  գա րաց լեռ ներն են, 
տրանս պոր տա յին հա ղոր դակ ց�  թյ� ն չկա:

Նախ կի ն� մ Տա վ� շ ի տա րած քի մե ծ մա սը մտել է Մեծ Հայ քի Գ#  գարք և 

Ու տիք նա հանգ նե րի մե ջ: 
Տա վ� շ ի մար զն իր ներ կա յիս սահ ման նե րով կազմավոր վել է Նո յեմ բեր յա նի, 

Իջևանի, Տա վ# շ ի նախկին վարչական շրջանների մի  ա վո ր�  մի ց:
Բնա կան պայ ման նե րը և ռես# րսնե րը: Տա վ� շ ի մա կերև� յ թը տի պիկ լեռ-

նա յին է. բաղ կա ցած է տար բեր � ղ ղ�  թյան լեռ նաշղ թա նե րից և դրանց մի ջև 
ձգ վող լայն �  նեղ գե տա հո վիտ նե րից:

                Քարտեզի օգն� թյամբ գտե՛ք մարզի տարածք� մ  գտնվող լեռնաշղթաներն �  
գետահովիտները:

Հա րա վից դե պի հյ�  սիս մա կերև� յթն աս տի ճա նա բար ցած րա ն� մ է` 3000 մ 
բա ցար ձակ բարձ ր�  թյ�  նից հաս նե լով 400 մ-ի:

Մար զի հով տա յին մա սե ր� մ` մաս նա վո րա պես Դի լի ջա նի գո գա վո ր#  թյան 

սահ ման նե ր# մ, լայն տա րա ծ# մ #  նեն սո ղանք նե րը, որոնք մե ծ վն աս են 
պատ ճա ռ� մ տն տե ս�  թյա նը, մա նա վանդ շեն քե րին �  ճա նա պարհ նե րին:

Մար զի ըն դեր քը հա ր� ստ է ոչ մե  տա ղա յին օգ տա կար հա նա ծո նե րով: 

Հայտ նի են մար մա րի, բեն թո նի տա յին կա վե րի, ած խի, հան քա յին ներ կե րի, 

ագա թի, ծծմ բա կան հրա քա րի հան քա վայ րե րը:

Հյ�  սի սի ցած րա դիր հով տա յին մա սե ր# մ ձմե  ռը մե ղմ է (հ� ն վա րի 
մի  ջին ջեր մաս տի ճա նը տա տան վ� մ է 0o-ի շ� ր ջ): Հաս տա տ� ն ձ նա ծած-
կ� յթ առաջան� մ է ոչ ամե ն տա րի: Հա րա վի բարձ րա դիր մա սե ր� մ ձմե  ռը 
ց� րտ է, հաս տա տ� ն ձնա ծած կ� յ թը տև� մ է 3-4 ամի ս: Ամա ռը հյ�  սի ս� մ 
տևական �  չա փա վոր շոգ է, հա րա վ� մ` բա րե խառն: Տա րե կան տե ղ� մն  ե-
րի քա նա կը` 500-700 մմ, ավե լի քիչ է հյ�  սի ս� մ և ավե լի շատ` հա րա վ� մ: 
Ցած րա դիր գե տա հո վիտ նե ր� մ կլի ման մե ր ձարևադար ձա յին է:
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 Հիշ ե՛ք` �  րիշ ո՞ր մար զե ր� մ կան մե ր ձարևադար ձա յին
 կլի մա �  նե ցող վայ րեր:

Գե տա յին ցան ցը բա վա կան խիտ է: Ամե  նա մե ծ գետն Աղստևն է, որի աչ քի 
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ընկ նող վտակ ներն են Գե տի-
կը, Ոս կե պա րը և Սառ նա ջ� -
րը:

Մի ա փո րի լեռ նե րից սկս-
վ� մ և գե ղա տե սիլ հո վիտ նե-
րով դե պի Կ� ր գետն են հո-
ս� մ Հա խ� մ, Վարագաջ� ր, 
Խն ձո ր� տ գե տակ նե րը: 
Գե տե րի վրա կա ռ� ց ված 
են ջրամ բար ներ (Տավ� շ, 
Խնձոր� տ):  Շատ են մանր 
լճե րը: Դրան ցից հայտ նի է գե-
ղա տե սիլ Պարզ լի ճը: 

Տա վ# շ ը Հա յաս տա նի 

ամե  նա ան տա ռաշ ատ մարզն 

է. տա րած քի հա մար յա կե սն 
ան տա ռա պատ է: Անց յա լ� մ 
ան տառն ավե լի ըն դար ձակ է եղել, բայց մար դ�  ներ գոր ծ�  թյամբ կր ճատ վել է: 
Հա ճա րե ն� ց և կաղ ն� ց բա ցի, շատ են պտ ղա տ�  ծա ռե րը: 

Աղստև գե տի ավա զա ն� մ գտն վ� մ է Դի լի ջա նի ազ գա յին պար կը: Այն կազ-
մա կերպ վել է բ�  սա կան և կեն դա նա կան աշ խար հի պահ պան ման և տե ղա կան 
պայ ման նե ր� մ նոր տե սակ նե րի աճեցման նպա տա կով:

Տավ� շ� մ բազմաթիվ են բնական հ� շարձանները` կիրճերը, քարանձավն երը, 
ջրվեժները և այլն: Մար զի գե ղա տե սիլ բն�  թյան գր կ� մ կան բազ մա թիվ պատ-

մա կան հ# շ ար ձան ներ, որոն ցից առանձ նա պես � շ ա գրավ են Գոշ ա վան քը 

(Xll դ.), Հա ղար ծի նի վանքը (Xll դ.), Մա կա րա վան քը (X դ.), Տա վ# շ բեր դը  

(X դ.) և այլն:
Բնակ չ#  թյ#  նը: Տա վ� շ ի մար զը բնա կեց ված է եղել հին ժա մա նակ նե րից սկ-

սած: Բնակ չ�  թյ�  նը  կո ր� ստ է կրել սել ջ� կ յան թ� ր քե րի և թա թար-մոն ղո լա-
կան ար շա վան քնե րի ժա մա նակ:

Բնակ չ�  թյան որոշ ներ գաղթ նկատ վել է 18-րդ դա րի սկզ բին, երբ Ղա րա բա-
ղի առան ձին գա վառ նե րից զգա լի թվով հա յեր վե րաբ նա կեց վել են մար զի ստո-
րին գո տ�  գյ�  ղե ր� մ:

Տա վ� շ ի մար զ� մ ն� յն պես բնակ չ�  թյան մե ծ մա սը (58%) ապ ր� մ է գյ�  ղե-
ր� մ: Քա ղաք նե րը 5-ն են` Իջևան, Դի լի ջան, Նո յեմ բեր յան, Այ ր# մ, Բերդ: Գյ� -
ղե րը 62-ն են: Առավել խոշոր  և հայտնի գյ� ղերն են Աչաջ� րը (4,6 հազ. մարդ), 
Կողբը (4,5 հազ. մարդ), Հաղարծինը (3,8 հազ. մարդ):

Մարզին բնո րոշ է բնա կա վայ րե րի և բնակ չ#  թյան խիստ ան հա մա չափ տե-

ղա բաշ խ#  մը: Դրանք մե ծամասն� թյամբ գտն վ� մ են մար զի տա րած քի ըն դա-
մե  նը 1/3-ը կազ մող ստո րին սահ մա նա մե րձ գո տ� մ` մի նչև 1000 մ բա ցար ձակ 
բարձ ր�  թյ� ն նե ր� մ: Բա ցա ռ�  թյ� ն են կազ մ� մ Դի լի ջան քա ղա քը և դրան հա-
րող գյ�  ղե րի խ� մբը, որոնք գտն վ� մ են Աղստև գե տի վե րին հո սան քի շրջան� մ: 

 Մարզ կենտ րոն Իջևանը (նախ կին ան�  նը` Քար վան սա րա) որ պես բնա-
կա վայր հա մե  մա տա բար երի տա սարդ է (բնակ չ�  թյան թի վը` 20,7 հազ.մարդ): 

Սողանքապատվարային ծագման Պարզ լիճը
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Նրա տն տե սա կան դե րը մե  ծա-
ցել է 19-րդ դա րի վեր ջե րին, երբ 
կա ռ� ց վել է Ղա զախ –Իջևան–
Սևան –Երևան ռազ մա վա րա-
կան նշա նա կ�  թյան խճ�  ղին: 

Տա վ� շ ի մար զի ամե  նա հին 
քա ղա քա յին բնա կա վայ րը Դի-

լի ջանն է (15,8 հազ.մարդ): Ի 
սկզ բա նե այն զար գա ցել է որ-
պես առող ջա րա նա յին վայր, 
որ տեղ Անդր կով կա սի քա ղաք-
նե րի հա ր� ստ ըն տա նիք ներ 
անց կաց րել են իրենց ամա ռա-
յին հան գիս տը: Այժմ Դի լի ջա նը 
հայտ նի է որ պես լեռ նակ լի մա-

յա կան առող ջա րան: Մոտակա 
տարիներին այն դառնալ�  է նաև դպրոցական կրթ� թյան մի ջազգային 
կենտրոն:

 Բերդը (8,5 հազ.մարդ) և Նոյեմբերյանը (5,5 հազ.մարդ)  նախկին վարչական 
շրջանների կենտրոններ են և � նեն գյ� ղատնտեսական հ� մքի վերամշակման 
ձեռնարկ� թյ� ններ: 

Տն տե ս#  թյ#  նը: Տա վ� շ ի մար զը Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան վառ 
ար տա հայտ ված գյ#  ղատն տե սա կան շր ջան նե րից է: Գյ� ղատնտես� թյան 
համախառն արտադրանքը վեց անգամ գերազանց� մ է արդյ� նաբերական 
արտադրանքին;

Ի՞նչն է բնո րոշ մարզի գյ�  ղատն տե ս�  թյա նը: Նրա առա ջա տար ճյ#  ղը` ծխա-

խո տա գոր ծ#  թյ#  նը, հո ղի սե փա կա նաշ նոր հ�  մի ց և 1990-ա կան թվա կան նե րի 
խիստ ան կ�  մի ց հե տո վեր ջին տա րի նե րին կր կին վե րելք է ապ ր� մ` կապ ված 
ծխա խո տի հ� մ քի պա հան ջար կի աճի հետ: Աս տի ճա նա բար մար զի գյ�  ղատն-
տե ս�  թյան դի մա գի ծը որո շող ճյ#  ղի նախ կին համ բա վը վե րա կանգ ն� մ է 
նաև պտ ղա բ#  ծ#  թյ#  նը, հատ կա պես դեղ ձի մշակ� թյ� նը: Տավ� շը խաղողի 
համախառն բերքով  Արմավիրի և Արարատի մարզերից հետո երրորդն է:  

Տա վ� շ ի մար զի անաս նա պա հ#  թյ# նը ևս �  նի իր յ�  րա հատ կ�  թյ�  նը: Այն 

մի  ակն է, որ տեղ գե րակշ ռո ղը խո զա բ#  ծ#  թյ# նն է (խոզերի գլխաքանակով 

մարզերի մե ջ երրորդն է), որի զար գաց ման հա մար դրա կան նա խադր յալ է ան-
տա ռա յին կե րի առա տ�  թյ�  նը: 

Այն փաս տը, որ մար զի տա րած քի մի  ջին գո տին զբաղ ված է հա մա տա րած 
ան տառ նե րով, ազ դել է գյ#  ղատն տե ս#  թյան տե ղա բաշխ ման վրա: Ան տա ռից 
ցած գտն վող ստո րին խտաբ նակ գո տ� մ կենտ րո նաց ված են ոռո գո վի հո ղա-

տա րա ծ#  թյ# ն նե րը և գրե թե ամ բողջ դաշ տա վա ր#  թյ# նն #  այ գե գոր ծ# -

թյ#  նը: Ան տա ռից վեր, որ տեղ մե ր ձալպ յան #  ալպ յան մար գա գե տին նե րի 

թա գա վո ր#  թյ# նն է, գյ�  ղատն տե ս�  թյան մի  ակ ճյ�  ղն արո տա յին անաս նա-
պա հ�  թյ� նն է: 

Հաղարծինի վանքը
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Գյ�  ղատն տե սա կան հ� մ քի մշակ ման հա մար ստեղծ վել են մր գի պա հա ծո-

նե րի (Այր� մ, Բերդ), գի ն#  (Իջևան) և պան րի գոր ծա րան ներ: Ան տա ռա փայ տի 
բա զա յի վրա ավե լի վաղ Իջևան� մ ստեղծ վել էր փայ տամ շակ ման կոմ բի նատ, 
որը խոշ ո րա գ� յնն է ՀՀ -� մ: 

Իրենց հզո ր�  թյամբ �  ար տադ րան քի եզա կի �  թյամբ նախ կի ն� մ առանձ նա-
ն� մ էին Իջևանի գոր գա գոր ծա կան ֆաբ րի կան (մի  ա կը, որն ար տադ ր� մ է ոչ 
թե ձե ռա գործ, այլ մե  քե նա յա գործ գոր գեր), Դի լի ջա նի «Իմ պ� լս սար քաշ ի նա-
կան գոր ծա րա նը և Ազա տա մ�  տի բեն թո նի տա յին կա վե րի կոմ բի նա տը, որոնք 
ներ կա յ� մս կամ չեն աշ խա տ� մ, կամ էլ աշ խա տ� մ են փոքր հզո ր�  թյամբ: 

 Միջազգային մակարդակի կրթական կենտրոն է կառ� ցվ� մ Դիլիջան 
քաղաք� մ, որի մե ջ առանձնահատ� կ տեղ է զբաղեցնել�  Միջազգային դպրոցը:

Ինչ պես Վա յոց ձո րի, այն պես էլ Տա վ� շ ի մար զերի զար գաց ման հե ռան կար-

նե րը կապ վ# մ են գյ#  ղատն տե ս#  թյան, գյ#  ղատն տե սա կան հ# մքը վե րամ-

շա կող ար տադ ր�  թյ� ն նե րի, զբո սաշր ջ#  թյան և ծա ռա յ#  թյ# ն նե րի ոլորտ նե-

րի զար գաց ման հետ: 

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ի՞նչ ընդհան� ր գծերով են բն� թագրվ� մ Վայոց ձորի և Տավ� շի 
մարզերը:

2. Տվե՛ք Վայոց ձորի և Տավ� շի մարզերի աշխարհագրական դիրքի 
համե մատական բն� թագիրը:

3. Որո՞նք են Վայոց  ձորի և Տավ� շի մարզերի բնակչ� թյան 
տեղաբաշխման և տարաբնակեցման առանձնահատկ� թյ� նները:

4. Ի՞նչ ընդհան� ր և տարբերիչ գծերով են բն� թագրվ� մ Վայոց ձորի �  
Տավ� շի գյ� ղատնտես� թյ� նը:

5. Գնահատե՛ք Վայոց ձորի և Տավ� շի մարզերի տնտեսական 
զարգացման հնարավոր� թյ� ններն �  հեռանկարները:

Դիլիջանի մի ջազգային դպրոցի մանրակերտը 
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ԴԱՍ 60. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Դա սի նպա տակն է ամ փո փել ձեր մար զի (որ տեղ գտն վ� մ է ձեր դպ րո ցը) մա-
սին դա սագր ք� մ եղած տե ղե կ�  թյ� ն նե րը և դրան ցից առանձ նաց նել գլ խա վորն 
�  բն�  թագ րա կա նը: Աշ խա տան քը դա սա րա ն� մ չա վար տե լ�  դեպ ք� մ կա րե լի է 
շա ր�  նա կել և ավար տել տա նը:

Անհ րա ժեշտ է.
1. Աշ խար հագ ր�  թյան տետ ր� մ ար տագ րել և լրաց նել հետևյալ աղ յ�  սա կը.

ԱՂ Յt  ՍԱԿ
--------------  մար զի բն�  թյան, բնակ չ�  թյան �  տն տե ս�  թյան 

առանձ նա հատ կ�  թյ� ն նե րը բն�  թագ րող գլ խա վոր ց�  ցա նիշ նե րը

1. ՏԱՐԱԾՔԸ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
- տարածքը, կմ2

- մարզերի շարք� մ զբաղեցրած տեղը
- մակերև� յթի բացարձակ բարձր� թյ� նների տարբեր� թյ� նը
- գլխավոր լեռները
- գլխավոր լեռնագագաթները
- գլխավոր լեռնանցքները
- օդի ջերմ� թյան ց� ցանիշները
- մթնոլորտային տեղ� մն երի քանակը
- գլխավոր  գետերը, լճերը և ջրամբարները
- վերընթաց լանդշաֆտային գոտիները
- բնորոշ վն ասաբեր բնական երև� յթները
- բնական և պատմաճարտարապետական գլխավոր 
հ� շարձանները
2. ԲՆԱԿՉt  t ՆԸ
- թվաքանակը, հազ. մարդ
- մարզերի շարք� մ զբաղեցրած տեղը
- խտ� թյ� նը, մարդ/կմ2

- � րբանիզացման մակարդակը, %
- քաղաքները
- տարաբնակեցման առանձնահատկ� թյ� նները
- հայտնի և խոշոր գյ� ղերը
3. ՏՆՏԵՍt  t ՆԸ
- գլխավոր բնական հարստ� թյ� նները, որոնց վրա հենվ� մ է 
մարզի տնտեսական զարգաց� մը
- տնտես� թյան կառ� ցվածքը և զարգացման գլխավոր � ղղ� թյ� նը
- արդյ� նաբեր� թյան առաջատար ճյ� ղերը
- գլխավոր արդյ� նաբերական կենտրոնները
- գյ� ղատնտես� թյան մասնագիտացման ճյ� ղերը
- գլխավոր մշակաբ� յսերը
- գլխավոր ճանապարհները (ըստ տրանսպորտի տեսակների)
- մարզի տնտեսական զարգացման գլխավոր հիմն ախնդիրները
- տնտեսական կապերը

2. Հա մա ռոտ նկա րագ րե՛ք մար զի ֆի զի կա աշ խար հագ րա կան և տրանս պոր-
տա աշ խար հագ րա կան դիր քը, բա ցատ րե՛ք դրա բնո րոշ գծե րը:
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ԴԱՍ 61. ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ Տ�   �  ՆՆ 

ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԻ ՄԻ ՋԱԶ ԳԱ ՅԻՆ ԲԱ ԺԱՆ ՄԱՆ 

ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ Գ� Մ: 

ԱՐ ՏԱ ՔԻՆ ՏՆ ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ ԿԱ ՊԵ ՐԸ

Նա խորդ դա սըն թաց նե րից դ� ք գի տեք, թե ինչ բան է աշ խա տան քի աշ խար-
հա գրա կան (տա րած քա յին) բա ժա ն�  մը:

Տվե՛ք աշ խա տան քի աշ խար հագ րա կան 
բա ժան ման սահ մա ն�  մը:

 Յ#  րա քանչ յ# ր եր կիր աշ խա տան քի մի  ջազ գա յին բա ժան մա նը մաս նակ-

ց# մ է այն ար տադ րան քով, որի գծով մաս նա գի տա ցել է: Մի ա ժա մա նակ ներ-
մ�  ծ� մ է այն ար տադ րան քը, որի կա րիքն �  նի, բայց տե ղ� մ բա վա րար պայ-
ման ներ չկան դրա թո ղար կ�  մը կազ մա կեր պե լ�  հա մար:

 Նշա նա կ� մ է, որ ամե ն մի  եր կիր, մաս նակ ցե լով աշ խա տան քի մի  ջազ գա յին 
բա ժան մա նն, իր որոշ ա կի տեղն է գրա վ� մ հա մաշ խար հա յին շ�  կա յ� մ և մի -
աս նաց վ� մ (ին տեգր վ� մ) է հա մաշ խար հա յին տն տե ս�  թյա նը: Դա նպաս տ� մ 
է աշ խա տան քի ար տադ րո ղա կա ն�  թյան բարձ րաց մա նը և երկ րի տն տե սա կան 
հզո րաց մա նը:

Ինչ պես ամե ն մի  երկ րի, այն պես էլ Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան տն տե-

սա կան զար գա ց#  մը մի  ա ժա մա նակ դրա մաս նա գի տաց ման խո րա ց# մն  է: 
Այ սինքն` ավե լի �  ավե լի շատ ար տադ րա տե սակ նե րով �  դրանց ավե լի մե ծ քա-
նա կով է երկիրը մաս նակ ց� մ աշ խա տան քի աշ խար հագ րա կան բա ժան մա նը:

Նախ կի ն� մ Հա յաս տա նի մաս նակ ց�  թյ�  նն աշ խա տան քի աշ խար հագ րա-
կան բա ժան մա նը հիմն  ա կա ն� մ տե ղի էր �  նե ն� մ Խորհր դա յին Մի �  թյան սահ-
ման նե րի ներ ս� մ: Մինչ դեռ շատ թ� յլ էր նրա մաս նակ ց�  թյ�  նն աշ խա տան քի 
մի  ջազ գա յին բա ժան մա նը, հետևապես և հա մաշ խար հա յին շ#  կա յին:

Ին չո՞վ էր դա բա ցատր վ� մ:
Գլ խա վոր պատ ճառն այն էր, որ Հա յաս տա նը, լի նե լով ԽՍՀՄ կազ մ� մ, 

զար գա ն� մ էր որ պես նրա մի  աս նա կան ժո ղովր դատն տե սա կան հա մա լի րի 

մի  բա ղադ րի չը: Հա յաս տա նը, ինչ պես և մյ� ս հան րա պե տ�  թյ� ն նե րը, իրա-
վ� նք չ�  նե ր ինք ն�  ր� յն լ�  ծել տն տե ս�  թյան մաս նա գի տաց ման հար ցե րը և 
� ղ ղա կի կա պեր հաս տա տել ար տա սահ ման յան երկր նե րի, հետևապես և մի -
ջազ գա յին շ�  կա յի հետ: Հա յաս տա նը ն� յն պես աշ խա տ� մ էր հիմն  ա կա ն# մ 

ԽՍՀՄ ներ քին շ#  կա յի հա մար:
Այժմ ՀՀ-ը որ պես ինք նիշ խան պե տ�  թյ� ն ինքն է որոշ # մ իր ար տա քին 

տնտեսական  կա պե րի բն# յ թը և # ղ ղ#  թյ#  նը. այ սինքն ի՞նչ, ինչ քա՞ն և դե պի 
ո՞ւր ար տա հա նի և դրա դի մաց ի՞նչ և որ տե ղի՞ց ներ մ�  ծի:

Բայց ակն հայտ է նաև, որ  երկրի ար տա քին տն տե սա կան կա պե րի զար գա-
ց�  մը պայ մա նա վոր ված չէ մի  այն ցան կ�  թյամբ: Այն որոշ վ� մ է տն տե սա կան 

օրենք նե րով և կախ ված է տվ յալ պե տ#  թյան հնա րա վո ր#  թյ# ն նե րից #  զար-

գաց ման մա կար դա կից: Աշ խա տան քի մի  ջազ գա յին բա ժան ման հա մա կար գ� մ 
կա յ# ն տեղ զբա ղեցն ել#  հա մար պետք է դի մա նալ դա ժան մր ցակ ց#  թյա նը:



256

Աշ խա տան քի մի  ջազ գա յին բա ժան մա նը մե ր մաս նակ ց�  թյան նա խադր յալ-
նե րն ընդ հա ն� ր առ մամբ բա վա րար են: Կան և՛ բազ մա զան բնա կան հարս-

տ#  թյ# ն ներ, և՛ հմ# տ մաս նա գետ ներ, և՛ բազ մաճ յ# ղ տն տե ս#  թյ# ն: Բարձր 
է մի  շարք ար տադ ր�  թյ� ն նե րի նկատ մամբ մի  ջազ գա յին շ�  կա յի պա հան ջը: 
Կարևոր նա խադր յալ է նաև այն, որ ձևավոր վել են մաս նա գի տաց ման ճյ#  ղեր, 

որոնց հնա րա վո ր#  թյ# ն ներն ավե լի են, քան ներ քին պա հան ջարկն է:

 Հիշ ե՛ք ՀՀ ար տադ ր�  թյան մաս նա գի տաց ման ճյ�  ղե րը:

Հա մաշ խար հա յին շ�  կա յ� մ որևէ երկ րի տե ղը բն�  թագ րող կարևոր ց�  ցա-
նիշ է ար տա հան ման  և ներ մ# ծ ման ծա վա լների հա րա բե րակ ց#  թյ#  նը:

Խորհր դա յին իշ խա ն�  թյան առա ջին տա րի նե րին Հա յաս տան կա տար վող 
ներ մ�  ծ�  մը բազ մի ցս գե րա զան ց� մ էր ար տա հան մա նը: Հե տա գա յ� մ` 1960-
ա կան թվա կան նե րին, ար դեն ներ մ�  ծ� մն  �  ար տա հա ն�  մը հա վա սա րակշռ-

վել էին: Իսկ ան կա խաց մա նը նա խոր դող վեր ջին տա րի նե րին ար տա հա ն# -

մը գե րա զան ց# մ էր ներ մ# ծ մա նը: Դա տն տե սա կան կարևոր ձեռք բե ր� մ էր 
և վկա յ� մ էր աշ խա տան քի աշխարհագրական  բա ժան ման հա մա կար գ# մ 

Հայաստանի դիր քե րի ամ րապնդ ման մա սին: 
Ներ կա ան ց#  մա յին ժա մա նա կաշր ջա ն# մ խիստ կր ճատ վել է ՀՀ-ի ար տա-

հան ման ծա վա լը: Վերջին տարիներին  այն  սովորաբար երեք-չորս անգամ 
զի ջ� մ է ներ մ� ծ ման ծա վա լին:

ՀՀ-ի ար տա քին տն տե սա կան կա պե րը բն�  թագր վ� մ են եր կ#  հիմն  ա կան 

ց#  ցա նիշ նե րով: Առա ջի նն ար տա հան ման և ներ մ� ծ ման կա ռ# ց վածքն է, երկ-
րոր դը` ար տա հան ման և ներ մ� ծ ման աշ խար հագ ր#  թյ#  նը: 

Ակն հայտ է, որ ամե ն մի  երկ րի ար տա հան ման #  ներ մ# ծ ման կա ռ# ց  վածքն 

# ղ ղա կի ո րեն առնչ վ# մ է նրա տն տե ս#  թյան ճյ#  ղա յին կա ռ# ց ված քին:
Ար տա հան մա նը մաս նակ ց# մ են մաս նա գի տաց ման ճյ#  ղե րը, իսկ ներ մ# -

ծ#  մով լրաց վ# մ է այն ճյ#  ղե րի ար տադ րան քը, որը չի բա վա րա ր# մ ներ քին 

շ#  կա յի պա հան ջը:

Մինչ ան կա խա ց�  մը Հա յաս տա նի ար տա հան մա նը մաս նակ ց� մ էին հար յ� -
րա վոր ան� ն ամե  նա տար բեր տե սա կի ապ րանք ներ: Ար տա հա ն�  թյան կա ռ� ց-
ված ք� մ առա ջին տե ղը գրա վ# մ էր մե  քե նաշ ի ն#  թյան ար տադ րան քը: Ար-
տա հան վ� մ էին էլեկտ րաշ ար ժիչ ներ, գե նե րա տոր ներ, տրանս ֆոր մա տոր ներ, 
շար ժա կան էլեկտ րա կա յան ներ, էլեկտ րա լամ պեր, մե  տա ղա հատ հաս տոց ներ, 
ժամաց� յցներ և այլն:

Մեծ էր նաև քի մի  ա կան ար տադ րան քի բա ժի նը: Ար տա հան վող գլ խա վոր 
ար տադ րա տե սակ ներն էին սին թե տիկ կա �  չ�  կը, ար հես տա կան ման րա թե լը, 
ար հես տա կան խե ժերն �  սո սինձ նե րը, ար հես տա կան քա րե րը, ավ տո դո ղե րը, 
քիմ ռե ակ տիվն  ե րը:

Արտահանման ծավալ� մ մե ծ տեղ էին զբաղեցն� մ նաև գ� նավոր 
մե տաղները, թեթև և սննդի արդյ� նաբեր� թյան արտադրանքը (կոշիկ, 
տրիկոտաժ, գորգեր, կոնյակ, գինի, պահածոներ և այլն):

Բնական է, որ սոցիալ-տնտեսական և աշխարհաքաղաքական նոր 
պայմաններ� մ փոխվել է ՀՀ-ի ինչպես արտահանման և ներմ� ծման 
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կառ� ցվածքը, այնպես էլ աշխարհագր� թյ� նը: 
Ներ կա յ� մս ար տա հան ման կա ռ� ց ված ք� մ կարևոր տեղ է գրա վ# մ գ#  նա-

վոր մե  տա լ# ր գի ա յի ար տադ րան քը` մո լիբ դե նի, պղն ձի �  բազ մա մե  տաղ նե րի 
խտան յ�  թը, ալ յ�  մի  նե փայ լա թի թեղը: Արտահանման կառ� ցվածք� մ զգալի 
բաժին � նեն նաև թան կար ժեք և կի սա թան կար ժեք քա րերը, թան կար ժեք մե -
տաղ ները, ոսկե զարդերը, բնա կան և ար հես տա կան մար գա րիտը:

Արդ յ#  նա բե ր#  թյան մյ# ս ճյ#  ղե րի ար տադ րա տե սակ նե րից ար տա-
հան վ� մ են մր գի �  բան ջա րե ղե նի պա հա ծո ներ, գի նի ներ, կոն յակ, հան քա-
յին ջրեր, թարմ մր գեր,ծխախոտ, ձ� կ, էլեկտրական ապարատներ, ապակե 
իրեր,հագ� ստ և այլն:

Ներ մ# ծ ման կա ռ# ց ված ք# մ գլ խա վոր ներն են էներ գա կիր նե րը (նավ թամ-

թերք ներ, բնա կան գազ), սև մե տաղները, հա ցա հա տի կը, սնն դամ թեր քի 

տար բեր տե սակ նե րը, արդ յ#  նա բե րա կան սար քա վո ր#  մը, ավ տո մե  քե նա նե-

րը,քիմի ական ապրանքները, հա գ# ս տե ղե նը, կոշ կե ղե նը և դե ղո րայ քը:

Խորհր դա յին Մի �  թյան և նրա մի  աս նա կան տն տե սա կան հա մա լի րի փլ�  զ� -
մով խախտ վե ցին, իսկ շատ դեպ քե ր� մ էլ ամ բող ջո վին ընդ հատ վե ցին նախ կին 
տն տե սա կան կա պե րը: Դա մե ծ վն աս հասց րեց բո լոր հան րա պե տ�  թյ� ն նե րին 
և ամե  ն�  րեք ար տադ ր�  թյան կազ մա լ� ծ ման պատ ճառ դար ձավ:

Այժմ ձևավոր վ# մ են ար տա քին տն տե սա կան կա պե րի նոր կա ռ# ց վածք և 

նոր աշ խար հագ ր#  թյ# ն:

Դա կա տար վ� մ է ոչ թե կենտ րո նաց ված պե տա կան պլա նա վոր ման մի  ջո-
ցով, ինչ պես նախկին� մ էր, այլ ազատ շ�  կա յա կան տն տե ս�  թյան օրենք նե-
րով: Ար տա հան ման �  ներ մ� ծ ման կա ռ� ց ված քը պետք է կա տա րե լա գործ վի �  
հար մար վի մի  ջազ գա յին շ�  կա յի պա հանջ նե րին: 

Ավե լի լ� րջ տե ղաշ ար ժեր կկա տար վեն ար տա հան ման #  ներ մ# ծ ման աշ-

խար հագ ր#  թյան մե ջ: Ան կախ պե տ�  թյ� ն նե րի հա մա գոր ծակ ց�  թյան (ԱՊՀ) 
ան դամ երկր նե րի հետ նախ կին շատ կա պեր կա րող են վե րա կանգն վել �  զար-
գա նալ: 

Ներկայ� մս ԱՊՀ երկրներին բաժին է ընկն� մ ՀՀ-ի արտահանման ընդհան� ր 
ծավալի 20%-ը և ներմ� ծման` 29%-ը: ՀՀ-ի թե արտահանման և թե ներմ� ծման 
ծավալներ� մ մե ծագ� յն մասը բաժին է ընկն� մ Ռ� սաստանին: ԱՊՀ երկրներ 
զգալի չափով արտահան� մ է սննդի արդյ� նաբեր� թյան ապրանքներ (կոնյակ, 
գինի, պահածո և այլն), ներմ� ծ� մ է էներգակիրներ (նավթամթերքներ, գազ, 
ած� խ) և սև մե տաղներ:

  ՀՀ-ի արտաքին առևտրի կառ� ցվածք� մ մե  ծա ն� մ է Իրա նի, Սի րի ա յի, 
Հ�  նաս տա նի, Ֆրան սի ա յի, Բելգիայի,Չի նաս տա նի, ԱՄՆ -ի և մի  քա նի այլ պե-
տ�  թյ� ն նե րի բա ժի նը: 



258

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Բացատրե՛ք` ինչ է աշխատանքի մի ջազգային բաժան� մը:
2. Ինչպիսի՞ն են աշխատանքի մի ջազգային բաժանման 

համակարգ� մ ՀՀ մասնակց� թյան նախադրյալները:
3. Նախկին� մ ինչո՞ւ են թ� յլ եղել Հայաստանի արտաքին 

(մի ջազգային) տնտեսական կապերը:
4. Բն� թագրե՛ք և գնահատե՛ք ՀՀ-ի արտահանման և ներմ� ծման 

կառ� ցվածքը:
5. Համե մատե’ք  արտահանման կառ� ցվածքը  խորհրդային և 

անկախ� թյան տարիներին:
6. ՀՀ-ն արտասահմանյան ո՞ր երկրների հետ է առավել ակտիվ 

տնտեսական կապերի մե ջ և ի՞նչ ապրանքների գծով:



259

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏ�  � Ն

ԴԱՍ 62. ԸՆԴ ՀԱ Ն� Ր ԲՆ�  ԹԱ ԳԻ ՐԸ: ՍԱՀ ՄԱՆ ՆԵ ՐԸ: 

ԲՆԱ ԿԱՆ ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ ՐԸ 

Տա րած քը` 11.4 հազ. կմ2

Բնակ չ�  թյ�  նը` 144,8 հազ. մարդ
Մայ րա քա ղա քը` Ստե փա նա կերտ

Պատմաաշխարհագրական համառոտ 
ակնարկ: Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի Հան րա պե տ� -
թյ�  նը (ԼՂՀ) որ պես հայ կա կան երկ րորդ ան-

կախ պե տ#  թյ# ն հռ չակ վեց 1991 թ., Խորհր-
դա յին Ադր բե ջա նի կազ մ� մ գտն վող Լեռ նա յին 
Ղա րա բա ղի Ինք նա վար Մար զի (ԼՂԻՄ) և նրա 
հարևան հա յաբ նակ Շա հ� մ յա նի վար չա կան շր-
ջա նի բնակ չ#  թյան մի  ա հա մ# ռ կամ քով: ԼՂՀ 
հռ չա կ�  մը լի ո վին հա մա պա տաս խա ն� մ էր մի -
ջազ գայ նո րեն ճա նաչ ված ազ գե րի ինք նո րոշ-

ման իրա վ# ն քին և ԽՍՀՄ օրենքներին: Չնա յած 
դրան` Ադր բե ջա նը փոր ձեց ռազ մա կան �  ժով ճն-
շել հայ բնակ չ�  թյան ազ գա յին-ազա տագ րա կան 
պայ քա րը: Հայ բնակ չ�  թյ�  նը ռազ մա կան գոր ծո-
ղ�  թյ� ն նե րի արդ յ� ն ք� մ պաշտ պա նեց ոչ մի  այն 
ինք նո րոշ ման իր իրա վ� ն քը, այլև իրեն մի  աց րեց ԼՂՀ -ի սահ ման նե րից դ� րս 
գտն վող` պատ մա կա նո րեն հայ կա կան հա մար վող շր ջան ներ և ստեղ ծեց անվ-

տան գ#  թյան գո տի: Այդ պես ձևավոր վե ցին ԼՂՀ-ի ներ կա յիս սահ ման նե րը: 
ԼՂՀ-ը գտնվ� մ է Հարավային Կովկասի գրեթե կենտրոնական մաս� մ, Փոքր 

Կովկասի ծալքաբեկորային լեռների արևելք� մ: Արևմ� տքից սահմանակից է 
ՀՀ-ին, արևելքից և հյ� սիսից` Ադրբեջանին, իսկ հարավային սահմանները դեռ 
հստակեցված չեն:

Այժմ ԼՂՀ-ը վար չա կա նո րեն բա ժան ված է 7 շր ջան նե րի` Շա հ� մ յա նի, Մար-
տա կեր տի, Աս կե րա նի, Շ� շ ի ի, Մար տ�  ն� , Հադ ր�  թի, Քաշ ա թա ղի, և 263 հա-
մայնք նե րի, որից 10-ը` քաղաքային, 253-ը գյ� ղական: Վար չա կան կենտ րոն նե-
րը շր ջան նե րի հետ հա մա ն� ն են, բա ցա ռ�  թյամբ Շա հ� մ յա նի շր ջա նի (կենտ-
րո նը` Քար վա ճառ) և Քաշ ա թա ղի շր ջա նի (կենտ րո նը` Բեր ձոր):

 Քար տե զի վրա ցո՛ւյց տվեք ԼՂՀ սահ ման նե րը, 
 վար չա կան շր ջան նե րը և դրանց կենտ րոն նե րը:

ԼՂՀ-ի ներ կա տա րած քը հիմն  ա կա ն� մ ընդգր կ� մ է ՄԵծ Հայ քի պատ մա կան 

Ար ցախ նա հան գի մի  մասը: Պատմական երկարատև ժամանակաշրջան� մ, 
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չնայած սելջ� կ-թ� րքերի, թաթար-մոնղոլների, պարսիկների ներխ� ժ� մն երին, 
Արցախը շար� նակ� մ էր մն ալ հայաբնակ, իսկ իշխան� թյ� նները կարողան� մ 
էին պահպանել իրենց հարաբերական անկախ� թյ� նը:

Արևել յան Անդր կով կաս թա փան ցած թ� ր քա լե զ�  ցե ղե րը 15-րդ դա րից սկ-
սած Ար ցա խի տա րած քը կո չել են Ղա րա բաղ: Այս ան�  նը հե տա գա յ� մ լայն 
տարած� մ է ստացել: 

Ար ցախ- Ղա րա բա ղը 19-րդ դա րի սկզբ նե րին պա տե րազ մա կան գոր ծո ղ� -
թյ� ն նե րի հետևան քով Պարս կաս տա նից անց ն� մ է Ռ�  սաս տա նին: Դա ամ-
րագր վ� մ է 1813 թ. Գյ#  լիս տա նի պայ մա նագ րով:  Ռ� սաստանի կազմ� մ 
Ղարաբաղի տարածքը Ելիզավետպոլի (Գանձակի) նահանգի մի  մասն էր:

Հա յաս տա նի առա ջին հան րա պե տ#  թյան հռ չա կ#  մի ց հե տո Լեռ նա յին 

Ղա րա բա ղը իրա կա ն# մ ՀՀ մասն էր: Ադր բե ջա նը, թեև չէր հրա ժար վ# մ Ղա-

րա բա ղին տի րա նա լ#  մտ քից, գործ նա կա ն# մ ի վի ճա կի չէր այն տեղ հաս-

տա տել իր իշ խա ն#  թյ#  նը: Ղա րա բա ղի բնակ չ#  թյ#  նը ճա նա չ# մ էր մի  այն 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տ#  թյան իշ խա ն#  թյ#  նը:

1921թ. Խորհր դա յին Ռ�  սաս տա նի օգ ն�  թյամբ Ղա րա բա ղը հանձն վ� մ 
է Ադր բե ջա նի ենթակայ� թյանը: Դրա կազ մ� մ էլ Ղարաբաղի տարածքի մի  
մաս� մ 1923 թ. կազ մա վոր վ� մ է Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի Ինք նա վար Մար զը 

(ԼՂԻՄ): 
Ադր բե ջա նի իշ խա ն#  թյ# ն նե րը ԼՂԻՄ -ի սահ ման նե րը գծե ցին այն պես, 

որ այն ան ջատ ված լի նի Հա յաս տա նի Հան րա պե տ#  թյ#  նից: ԼՂԻՄ -ի և ՀՀ 

-ի մի ջև ստեղծ վեց 6-30 կմ լայ ն#  թյան ան ջա տող գո տի: Բա ցի այդ, մար-

զի սահ ման նե րից դ# րս թողն վե ցին մի  շարք շր ջան ներ, մաս նա վո րա պես 

Ար ցա խի դաշ տա յին մա սն արևել ք# մ և հա րա վ# մ, ինչ պես նաև հա յաբ նակ 

Գյ#  լիս տա նը` հյ#  սի ս# մ:

Հե տա գա տա րի նե րին Խորհր դա յին Ադր բե ջա նի իշ խա ն�  թյ� ն նե րը, ձևակա-
նո րեն հան դ� ր ժե լով Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի ինք նա վա ր�  թյ�  նը, գոր ծ նա կա-

ն# մ ձգ տ# մ էին վե րաց նել այն: Այդ նպա տա կին հաս նե լ�  գլ խա վոր մի  ջո ցը 
նրանք հա մա ր� մ էին Ղա րա բա ղի հա յա թա փ#  մը: Մանավանդ որ դրա հա ջող-
ված օրի նա կը Նա խիջևան� մ 
նրանք ար դեն �  նե ին:

ԽՍՀՄ-ի գոյ� թյան վերջին 
տարիներին ԼՂԻՄ -� մ և 
նրան հա րող հայ կա կան շր-
ջան նե ր� մ ազ գա յին-ազա-
տագ րա կան պայ քա րի նոր 
ալիք էր հա ս�  նա ն� մ: ԼՂԻՄ 
-ի պե տա կան իշ խա ն�  թյան 
բարձ րա գ� յն օր գա նը` ժո-
ղովր դա կան պատ գա մա վոր-
նե րի մար զա յին խոր հ� ր դը, 
1988 թ. որոշ � մ է կա յաց ն� մ 

Ադր բե ջա նա կան ԽՍՀ կազ-

մի ց դ# րս գա լ#  և Հայ կա-

կան ԽՍՀ կազ մի  մե ջ մտ նե-
ԼՂՀ Ազգային ժողովի շենքը
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լ#  մա սին: 
Իսկ 1991 թ. սեպ տեմ բե րի 2-ին ԼՂԻՄ-ի �  հա յաբ նակ Շա հ� մ յա նի շր ջա-

նի ժող պատ գա մա վոր նե րի խորհր դի հա մա տեղ նս տաշր ջանն ըն դ�  նեց Հռ-

չա կա գիր հայ կա կան երկ րորդ ինք նիշ խան պե տ�  թյ� ն` Լեռ նա յին Ղա րա բա-

ղի Հան րա պե տ#  թյ# ն (ԼՂՀ) ստեղ ծե լ#  մա սին: Այժմ այն կա յա ցել է որ պես 
ինքնիշխան պե տ�  թյ� ն, �  նի իր խորհր դա րա նը, կառավար� թյ� նը, բա նա կը, 
պե տա կան դրոշ ը, զի նան շա նը, օրհ ներ գը, զար գաց ն� մ է իր տն տե ս�  թյ�  նը, 
ապ ր� մ է ան կախ պե տ�  թյան լի ար ժեք կյան քով: 

Բնական պայմանները: 

ԼՂՀ-ն #  նի  լեռ նա-

յին բարդ ռե լի եֆ:  ԼՂՀ 
–ի ընդհան� ր տարածքի 
3/4-ը լեռնային է: Մա կերև� յ-
թի բարձ ր�  թյ� ն նե րի տար-
բե ր�  թյ� ն նե րը  ավելի քան 
3600 մ են: Հան րա պե տ� -
թյան տա րած քի հյ�  սի սա յին 
մա ս� մ արևմ� տ քից արևելք 
ձգ վ� մ է Մռավ ի լեռ նաշղ-

թան, որտեղ գտնվ� մ է ԼՂՀ-ի 
ամե  նա բարձր կետը՝ Գոմ-

շա սար գագաթը (3724 մ): 
Ամե նացածր տեղը (100 մ) 
հյ� սիսարևելյան հատվածն 

է, որը մի ացված է Կ� ր-Արաքսյան դաշտավայրին:
Լեռ նաշղ թա յի հյ�  սի սա յին լան ջե րը եր կար են և մի  շարք լեռ նաճ յ�  ղե րով 

ցած րա ն� մ են դե պի Կ�  րի հո վի տը: Հա րա վա յին լան ջե րը կարճ են,ժայռոտ, 
զա ռի թափ և մաս նատ ված խոր գե տա հո վիտ նե րով: Մռավ ի լեռ նաշղ թա յի մի  ջին 
բարձ ր�  թյան լան ջե րն ան տա ռա պատ են:

Հան րա պե տ�  թյան արևմտ յան մա ս� մ` հյ�  սիս-արևմ� տքից հա րավ-արևելք 
� ղ ղ�  թյամբ, ձգ վ� մ է Ար ցա խի (Ղա րա բա ղի) լեռ նաշղ թան: Դրա ամե  նա-
բարձր գա գա թը Մեծ Քիրսն է: Լեռ նաշղ թա յի մո տա վո րա պես կենտ րո նա կան 
հատ վա ծ� մ գտն վ� մ է Լի սա գո րի լեռ նանց քը (2080 մ), որով անց ն� մ է Գո-

րիս–Ս տե փա նա կերտ խճ#  ղին:
Ար ցա խի լեռ նաշղ թան �  նի ան հա մա չափ կա ռ� ց վածք: Դրա արևմտյան 

լանջերը կարճ են, զառիթափ և ժայռոտ, իսկ արևել յան լան ջե րը եր կար են, 
մե ղմաթեք և անտառածածկ, մասնատված գետահովիտներով: Հան րա պե տ� -
թյան ողջ տա րած քով դե պի արևելք տա րած վ� մ են մի  շարք ան տա ռա պատ 
լեռ նաճ յ�  ղեր: Հայտ նի է Շ# շ ի ի սա րա վան դը, որն �  նի նեղ լեզ վա կի տեսք և 
գա հա վեժ իջ ն� մ է Կար կառ գե տի �  նրա վտակ Քա րին տա կի հո վիտ նե րը: 
Կրա քա րա յին ապա րաշ եր տե րի մե ջ գո յա ցել են բազ մա թիվ քա րան ձավն  եր �  
այ րեր: Առանձ նա պես հայտնի է Ազո խի քա րան ձա վը: 

ԼՂՀ -ի կլի ման  հիմն  ա կա ն� մ բարեխառն է, մե ղմ, չա փա վոր և են թա lկա 
է վե րըն թաց գո տի ա կա ն�  թյան: Արևելք� մ, հար թա վայ րային մաս� մ այն չոր 
մե ր ձարևադար ձա յին տի պի է, նա խա լեռ նե ր� մ` չա փա վոր տաք, չո րա յին, մի  ջին 

Մռավի լեռնաշղթան
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բարձ ր�  թյան լեռ նե ր� մ` չա փա վոր տաք, խո նավ, իսկ առա վել բարձ րա դիր վայ-
րե ր� մ` բարձր լեռ նա յին ց� րտ:

Հար թա վայ րա յին մա սե ր� մ  հ� նվարի   մի  ջին ջեր մաստիճանը +2-2° է, 
հ� լիսինը` +24°+25° Միջին բարձր� թյան լեռնային գոտ� մ հ� նվարին -2°-4°, 
հ� լիսին `+20°+24°:

 Հիշ ե՛ք` ԼՂՀ-ն իր կլի մա յով Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� -
թյան ո՞ր մարզին է նման:

Տե ղ� մն  ե րի տա րե կան քա նա կը ն� յն պես ըստ բարձ ր�  թյան փոխ վ� մ է` 
հար թա վայ րե ր� մ և նա խա լեռ նե ր� մ 300-450 մմ է, իսկ մի  ջին բարձ ր�  թյ� ն նե-
ր� մ` 700-1000 մմ: Կա յ� ն ձ նա ծած կ� յթ ձևավոր վ� մ է 1400 մ-ից բարձր վայ րե-
ր� մ, իսկ Մռավ ի լեռ նաշղ թա յ� մ ն� յ նիսկ ամ ռա նը պահ պան վ� մ են ձնաբ ծեր:

ԼՂՀ -ի ջրագ րա կան ցան ցը, ինչ պես ՀՀ-ի ջրագ րա կան ցան ցը, բա ժան-

վ# մ է Կ# ր և Արաքս գե տե րի մի ջև: Ջրբաժանն անցն� մ է Արցախի լեռների 
կատարային հատվածով:

Գե տե րի սն#  մը խառն է, հոս քը` սե զո նա յին: Դրանք հոր դա ն� մ են գար նա-
նը, մա սամբ` աշ նա նը, իսկ ամ ռա նը բա վա կան ծան ծա ղ� մ են:

Կ� րի ավազանին պատկանող գետերը` Թարթառը, Խաչենագետը, Կարկառը 
համե մատաբար երկար են և ջրառատ: Հա մե  մա տա բար խոշ ո րը Թար թառ 
գետն է, որն սկս վ� մ է Ար ցա խի լեռ նաշղ թա յի հյ�  սի սա յին և Մռավ սա րի լեռ-
նաշղ թա յի հա րա վա յին լան ջե րից: Նշա նա վոր է նրա Թր ղի վտա կը:

Թար թառ գե տի հոսքի ռե ժի մը կար գա վո րե լ�  և ջրե րն առա վել արդ յ�  նա վետ 
օգ տա գոր ծե լ�  նպա տա կով կա ռ� ց վել են Սար սան գի ջրամ բա րը (ավե լի քան 
600 մլն մ3 ծա վա լով), ինչ պես նաև Սար սան գի և Մա դա ղի սի ջրէկ- նե րը:

Արաք սի ավա զա նին են պատ կա ն� մ Հա գա ր#  (Որո տան վտա կով), Իշ խա-

նա գետ, Վա րան դա և Խո նաշ են գե տե րը: Սրանք ավե լի սա կա վա ջ� ր են:
Ար ցա խի բո լոր գե տե րի ավա զան նե րը հիմն  ա կա ն� մ ան տա ռա պատ են, հո-

վիտ նե րը` գե ղա տե սիլ:
Հան րա պե տ#  թյան ցած րա դիր վայ րե ր# մ տա րած ված են կի սա ա նա պա-

տա յին գորշ հո ղե րը, գե տա հո վիտ նե ր� մ` կ� լ տ� ր -ո ռո գե լի հո ղե րը: Լեռ ներն 
ի վեր իրար հա ջոր դ� մ են վե րըն թաց հո ղա յին գո տի նե րը (շա գա նա կա գ� յն, 
ան տա ռա յին դարչ նա գ� յն և գորշ, լեռ նա մար գա գետ նա յին): 

Սարսանգի ջրամբարը
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Հար թա վայ րա յին շր ջան նե րի բնա կան բ#  սա ծած կ# յ թին բնո րոշ են օշ ինդ-
րա յին և օշ ինդ րա տա փաս տա նա յին հա մա կ ց�  թյ� ն նե րը: Նա խա լեռ նե րը ծածկ-
ված են խո տա յին բ�  սա կա ն�  թյամբ, որն աս տի ճա նա բար անց ն� մ է թփ� տ նե-
րի` ցա ք� տ նե րի: 

ԼՂՀ-� մ 1500 մ-ից սկս վ� մ է ան տա ռա յին գո տին, որն զբա ղեց ն� մ է հան-
րա պե տ�  թյան տա րած քի 1/3-ը: Բնո րոշ են կաղ նին, բո խին, լո րե նին, հա ցե նին, 
թխ կին: Շատ են վայ րի պտ ղա տ�  ծա ռա տե սակ նե րը` տան ձե նին, խն ձո րե նին, 
ըն կ�  զե նին, սա լո րե նին, տխ լե նին, նռ նե նին, թզե նին, հո նին և այլն: 2000-3500 
մ բարձ ր�  թյ� ն նե ր� մ տի րա պե տ� մ են մե ր ձալպ յան և ալ պյան մար գա գե տին-
նե րը:

Վայ րի կեն դա նի նե րից բնո րոշ են բե զո ար յան այ ծը, այծ յա մը, գորշ ար ջը, 
լ�  սա նը, վայ րի խո զը, ան տա ռի կա տ� ն, սկ յ�  ռը, ինչ պես նաև գայ լը, աղ վե սը, 
նա պաս տա կը, բազ մա թիվ կր ծող ներ: Հար թա վայ րե ր� մ և նա խա լեռ նե ր� մ կան 
սո ղ� ն ներ` օձ, մո ղես, կրի ա: Հա ր� ստ է թռչ նաշ խար հը:

ԼՂՀ -ի տա րած ք# մ ըստ բարձ ր#  թյան հեր թա փո խ# մ են չոր տա փաս տա-

նա յին, լեռ նա տա փաս տա նա յին, լեռ նա ն տա ռա յին, լեռ նա մար գա գետ նա յին և 

ձյ#  նա մե րձ լանդ շաֆտ նե րը:

Օգ տա կար հա նա ծո նե րից հայտ նի են բազ մա մե  տաղ նե րի, պղն ձի, ոս կ� , 
եր կա թի հան քա վայ րերը` Թար թառ- Խա չե նա գետ մի  ջա գետ ք� մ: Ոչ մե  տա ղա-
յին հա նա ծո նե րից կան մար մա րի, կրա քա րի, վի մագ րա կան քա րի, գրա նի տի, 
գրա ֆի տի, գիպ սի և կա վի հան քա վայ րեր:

Շատ են հան քա յին աղբ յ� ր նե րը (Թթ� ջ� ր, Հա թեր ք, Չա րեք տա ր, Տ�  մի ):
Գե ղե ցիկ է Ար ցախ աշ խար հը: Բազմաթիվ են բնական հ� շարձանները` խորը 

կիրճերը, ջրվեժները, քարանձավն երը, «հողե բ� րգերը» և այլն:
Հան րա պե տ�  թյան տա րած քը հա ր� ստ է պատ մա ճար տա րա պե տա կան 

հ� շ ար ձան նե րով: Հան րա հայտ են Տիգրանակերտը (Ք.ա. l դ.) Ամա րա սի 

վանքը (lV դ.), Գան ձա սա րի վանքը (Xlll դ.), Դա դի վան քը (lV-Xlll դդ.), Շ# շ ի ի 

Ղա զան չե ցոց եկե ղե ցին (XlX դ.), բազ մա թիվ այլ կա ռ� յց ներ �  մի ջ նա դար յան 
հար յ�  րա վոր խաչ քա րեր, որոնք լ� ռ վկա յ�  թյ� նն են այն իրող� թյան, որ հար-
յ�  րամ յակ ներ անընդ մե ջ Ղա րա բա ղը բնա կեց ված է եղել հա յե րով:

Հան րա պե տ�  թյան շռայլ բն�  թյ�  նը և պատմամշակ� թային ժառանգ� թյ� նը 
տա լիս են բո լոր նա խադր յալ նե րը բարձ րա կարգ առող ջա րան ներ, հանգստ-
յան տներ �  տ�  րիս տա կան հանգր վան ներ հիմն  ե լ�  և զբոսաշրջ� թյ� նը 
զարգացնել�   հա մար: 

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Օգտվելով քարտեզից` նկարագրե՛ք ԼՂՀ-ի աշխարհագրական դիրքը:
2. Ի՞նչ լեռնագրական տարրերից է բաղկացած ԼՂՀ-ի մակերև� յթը:
3. Բն� թագրե՛ք ԼՂՀ-ի կլիման և բ� սածածկը:
4. Ի՞նչ օգտակար հանածոներ կան ԼՂՀ-� մ:
5. Ե՞րբ և ինչպե՞ս է կազմավորվել ԼՂՀ-ն և ի՞նչ վարչական շրջաններ է 

ընդգրկ� մ:
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ԴԱՍ 63. ԲՆԱԿ Չ�   �  ՆԸ

Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի Հան րա պե տ�  թյան բնակ չ�  թյան ներ կա յիս թվի մա-
սին տվ յալ նե րը մո տա վոր են: Վեր ջին մար դա հա մա րի (2005 թ.) ժա մա նակ 
բնակ չ�  թյան թի վը կազ մե լ է 137,7 հազ. մարդ: 

Բնակ չ�  թյան ազ գա յին կազ մը մի  ա տարր է: Բա ցի հա յե րից, ապ ր� մ են ռ� ս-
ներ և հ� յ ներ:

 Բազ մա թիվ հայ կա կան և օտար գրա վոր աղբ յ� ր նե րը, տար բեր ժա-
մա նակ նե ր� մ կա ռ� ց ված պատ մա ճար տա րա պե տա կան հ� շ ար ձան նե րը 
վկա յ� մ են, որ հա զա րամ յակ ներ շա ր�  նակ Ար ցա խը բնա կեց ված է եղել 
հա յե րով: Այդ պես է եղել նաև 19-րդ դա րի սկզ բին, երբ Անդր կով կա սը մի -
ացա վ Ռ�  սաս տա նին:

 Առա ջին թ� ր քա լե զ�  խաշ նա րած ցե ղե րն Արևել յան Անդր կով կա ս� մ 
հայտ ն վել են մի  այն 12-րդ դա րից հե տո: Սկզ բ� մ նրանք բնա կ�  թյ� ն են 
հաս տա տել Կ� ր -Ա րաքս յան դաշ տա վայ ր� մ, որ տեղ շատ են ոչ խար նե րի 
հա մար արո տա վայ րե րը: Շատ ավե լի � շ` 18-19-րդ դա րե ր� մ, նրանք թա-
փան ցել են Ղա րա բա ղի նա խա լեռ նա յին �  լեռ նա յին շր ջան նե րը: 

1913 թ. ԼՂՀ-ի ներկայիս տարածք� մ բնակվել է 176 հազ. մարդ: 1921թ., երբ 
Լեռնային Ղարաբաղը բռնակցվեց Խորհրդային Ադր բե ջա նին, բնակ չ�  թյան 
թի վը կազ մե լ է 135 հազ. մարդ, որոնցից 95%-ը հայեր էին: Այ լազ գի նե րը կազմե լ 
են ընդամե նը 5%` մահ մե  դա կան ներ (մար դա հա մա րի ժա մա նակ նրանց գրան-
ց� մ էին որ պես մե կ ազգ) և �  րիշ ներ: 

Խորհր դա յին Ադր բե ջա նի կազ մ� մ գտն վե լ�  տա րի նե րին Լեռ նա յին Ղա րա-
բա ղի ժո ղովր դագ րա կան իրավիճակը փոխ վ� մ էր ար հես տա կա նո րեն: Ադր-
բե ջա նի իշ խա ն�  թյ� ն նե րը ստեղ ծ� մ էին բո լոր պայ ման նե րը, որ պես զի Լեռ նա-
յին Ղա րա բա ղի ար մա տա կան բնակ չ�  թյ�  նը` հա յե րը, ար տա գաղ թեն: Նրանց 
հա ջող վ� մ էր այդ եղա նա կով խա փա նել հայ բնակ չ�  թյան թվա քա նա կի աճը: 
Այս պես, 1913 թ.-ից ի վեր` մի նչև 1959 թ. մար դա հա մա րի տա րին, Լեռ նա յին 
Ղա րա բա ղի բնակ չ�  թյ�  նը ոչ մի  այն չի աճել, այլև տվել է բա ցար ձակ կր ճա տ� մ 
(50 հազ. մար դով): 

Ստեփանակերտի համայնապետկերը
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Լեռնային Ղարաբաղի բնակ չ�  թյան 1913 թ. թվա քա նա կը վե րա կանգն վեց 
մի  այն 1980-ականների կե սե րին: Այն դեպ ք� մ, երբ ն� յն ժա մա նա կա հատ վա-
ծ� մ մար զի հարևան նե րի` Հա յաս տա նի, Ադր բե ջա նի և Նա խիջևանի բնակ չ� -
թյ�  նը կրկ նա պատկ վել �  եռա պատկ վել էր: Ընդ որ� մ, աճը հիմն ական� մ տեղի 
էր � նեցել ադրբեջանցիների ներգաղթի հաշվին: Բավական է նշել, որ 1989 թ. 
մարդահամարի տվյալներով ԼՂԻՄ-ի բնակչ� թյան թիվը կազմե լ է 189,1 հազ. 
մարդ, որից 145,5 հազարը հայեր էին, իսկ 40,7 հազարը` ադրբեջանցիներ:

Այսպիսով, խորհրդային տարիներին ազգային կազմի  փոփոխ� թյան 
հիմն ական � ղղ� թյ� նը ադրբեջանցիների թվի և բաժնի ավելաց� մն  էր ի 
հաշիվ հայերի:

Ադր բե ջա նի կազ մի ց դ� րս գա լ�  նա խօր յա կին ԼՂԻՄ -� մ վե րա ցել էր ավե լի 
քան 50 գյ� ղ, և բո լորն էլ հայ կա կան: Հայ բնակ չ�  թյ�  նը ստիպ ված ար տա-
գաղ թ� մ էր: Դրան հա կա ռակ` տե ղի էր �  նե ն� մ ադր բե ջա նա կան բնակ չ�  թյան 
ներ գաղթ: 

 Ադր բե ջա նի իշ խա ն�  թյ� ն նե րն ի՞նչ նպա տակ էին 
հե տապն դ� մ` այդ պի սի քա ղա քա կա ն�  թյ� ն վա րե լով:

ԼՂՀ-ի անկախաց� մի ց հետո, սկսած 1995 թ.-ից բնակչ� թյան թվաքանակի 
նվազման մի տ� մ չի արձանագրվել: Դեռ ավելին` 2005 թ. մարդահամարից 
հետո բնակչ� թյան թիվն  աճել է 7,0 հազ. մարդով և 2012 թ. կազմե լ 144,7 հազ. 
մարդ: 

ԼՂՀ-ի բնակչ� թյան թվի աճը նախ և առաջ պայմանավորված է բնակչ� թյան 
համե մատաբար բարձր բնական աճով: Վերջին տարիներին ծնելի� թյան 
ընդհան� ր գործակիցը կազմե լ է 18-19‰, մահաց� թյանը` 9‰, իսկ բնական 
աճինը` 9-10‰, որը զգալիորեն բարձր է ՀՀ-ի համապատասխան ց� ցանիշից: 

Ինչպես ամբողջ ԼՂՀ-� մ, այնպես էլ նրա գրեթե բոլոր վարչական 
շրջաններ� մ, վերջին տարիներին (2005-2012 թթ.)  մի գրացիաի մն ացորդը եղել 
է դրական` եկողների թիվը գերազանցել է մե կնողների թվին:

Բնակչ� թյան սեռային կազմ� մ գերակշռ� մ են կանայք` 51,9%: Կանանց 
գերակշռ� թյ� նն զգալի է 
հատկապես մե ծահասակ 
բնակչ� թյան մե ջ: 2012 թ. 
ԼՂՀ բնակչ� թյան ընդհան� ր 
թվաքանակի  25,3%-ը 
մի նչաշխատ� նակ տարիքի 
բնակչ� թյ� նն էր, 62.4%-
ը` աշխատ� նակ տարիքի, 
12,3%-ը` թոշակային տարիքի 
բնակչ� թյ� նը: Ընդհան� ր 
առմամբ, ԼՂՀ-ն ապահովված է 
աշխատանքային ռես� րսներով:

Ցածր է բնակչ� թյան 
խտ� թյ� նը (13 մարդ/կմ2): Գյ� -Նորակառ! յց դպրոց Քարվաճառ! մ
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ղա կան բնակ չ�  թյ� նն ավե լի խիտ է հան րա պե տ�  թյան արևել յան և հա րա վ-
արևել յան մա սեր� մ` Մար տա կեր տի, Մար տ#  ն#  և Հադ ր#  թի վար չա կան շր-

ջան նե րի նա խա լեռ նա յին գո տ# մ: Լեռ ներն ի վեր բնա կա վայ րե րի և բնակ չ� -
թյան խտ�  թյ�  նը պա կա ս� մ է: 

Գյ� ղերը փոքր են,  գերակշռ� մ են մի նչև 500 մարդ. � նեցող, իսկ 
ազատագրված տարածքներ� մ` մի նչև 50 մարդ � նեցող գյ� ղերը:

Հա մե  մա տա բար նոսր է  արևելյան հար թա վայ րա յին գո տ�  բնակ չ�  թյ�  նը: 
Վերջին ռազ մա կան գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի հետևան քով սահ մա նա մե րձ գյ�  ղե րից 
հե ռա ցած բնակ չ�  թյան մե ծ մա սը դեռևս չի վե րա դար ձել իր հայ րե նի օջա խը:

Ընդ հա ն� ր առ մամբ, բնակ չ�  թյան տե ղա բաշխ ման պատ կե րը, որն ան ցած 
տա րի նե րին մե ծ փո փո խ�  թյ� ն ներ կրեց, դեռևս չի կա յ�  նա ցել և չի ստա ցել իր 
վերջ նա կան տես քը: Դա հատկապես վերաբեր� մ է ազատագրված  և խիստ 
նոսր բնակեցված տարածքներին` Քաշաթաղի և Շահ� մյանի շրջաններին:

Բնակ չ�  թյ�  նն անհավասարաչափ է տեղաբաշխված: Հաշվ վ� մ է 377 բնա-
կա վայր, որից 10-ը` քա ղաք ներ: Քաղաքներ� մ ապ ր� մ է  բնակ չ�  թյան 52.9%-ը: 

Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի Հան րա պե տ�  թյան առավել հայտ նի քա ղաք ներն են 
Ստե փա նա կեր տը և Շ# շ ին:

Ստե փա նա կեր տը` ԼՂՀ  մայ րա քա ղա քը, նախ կի ն� մ Վա րա րակն կոչ վող 

հին հայ կա կան բնա կա վայրն է : Այն կա ռ� ց ված է Ղա րա բա ղի լեռ նաշղ թա յի 
արևելյան ստո րո տին, Կար կառ գե տի ձախ ափին, Գո րիս –Աղ դամ ավ տոխ ճ�  ղ�  
վրա: Այս տեղ է ավարտ վ� մ Թբի լի սի– Բա ք�  եր կա թ�  ղ� ` Եվ լա խից սկիզբ առ-
նող ճյ�  ղա վո ր�  թյ�  նը: Ստե փա նա կեր տով անց ն� մ է նաև Ադր բե ջա նից Նա-
խիջևան գնա ցող գա զա մ�  ղը: Թե՛ եր կա թ�  ղին, թե՛ գա զա մ�  ղն այժմ չեն գոր-
ծ� մ:

Վեր ջին տա րի նե րին Ստե փա նա կեր տի հա մար բնո րոշ է եղել բնակ չ�  թյան և 
քա ղա քա յին տն տե ս�  թյան հա մե  մա տա բար արագ աճը: Նրան բա ժին է ընկ ն� մ 
ԼՂՀ  ամ բողջ բնակ չ�  թյան մոտ 36%-ը (53,4 հազ. մարդ):

Ստե փա նա կեր տը ԼՂՀ-ի  ոչ մի  այն վար չա կան- քա ղա քա կան, այլև մշա կ# -

թա յին և արդ յ#  նա բե րա կան կենտ րոնն է: Այս տեղ են գտն վ� մ հան րա պե-
տ�  թյան նա խա գա հի աշ խա տա կազ մը, Ազ գա յին ժո ղո վը, կա ռա վա ր�  թյ�  նը, 
պե տա կան հա մալ սա րա նը, ֆինանսական, մշա կ�  թա յին �  առող ջա պա հա կան 
գլ խա վոր օջախ նե րը: 

Արդ յ�  նա բե րա կան ձեռ նար կ�  թյ� ն նե րից հայտ նի են Ղա րա բա ղի մե  տաք-

սի և շի նան յ#  թե րի կոմ բի նատ նե րը, էլեկտ րա տեխ նի կա կան և գի ն# - կոն յա-

կի գոր ծա րան նե րը: Կան նաև գոր գա գոր ծա կան, կոշ ի կի, կա հ# յ քի և այլ ոչ 

խոշ որ ձեռ նար կ#  թյ# ն ներ:  Արդ յ�  նա բե րա կան ձեռ նար կ�  թյ� ն նե րի մի  մասը 
չի գործ� մ կամ գործ� մ է փոքր հզոր� թյամբ:

Ստե փա նա կեր տի առա ջին հա տա կագ ծի (1926 թ.) հե ղի նա կը մե  ծա ն� ն ճար-
տա րա պետ Ալեք սանդր Թա ման յանն է:

Շ# շ ին (4,2 հազ.բն.) գտն վ� մ է Ստե փա նա կեր տից 10 կմ հա րավ, շր ջա-
պա տի նկատ մամբ տի րա պե տող դիրք �  նե ցող սա րա վան դի վրա, Ստե փա նա-
կերտ– Գո րիս ավ տոճանապարհի հարևան�  թյամբ:
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 Պատ մա կան աղբ յ� ր-
նե ր� մ Շ� շ ին հիշ ա տակ-
վ� մ է որ պես բնա կան 
ան մատ չե լի դիրք �  նե ցող 
բեր դա քա ղաք, որ տեղ ար-
տա քին թշ նա մ�  հար ձա-
կ� մն  ե րից պաշտ պան վել 
է գա վա ռի բնակ չ�  թյ�  նը: 
19-րդ դ. Ռ�  սաս տա նին 
մի  ա նա լ� ց հե տո Շ� շ ին 
դառ ն� մ է Անդր կով կա սի 
առևտրա կան, ար հես տա-
գոր ծա կան �  մշա կ�  թա-
յին գլ խա վոր կենտ րոն նե-
րից մե  կը` բնակ չ�  թյան 
թվով (ավե լի քան 40 հազ.) 
զի ջե լով մի  այն Թբի լի սի ին 
�  Բաք վին: Խորհր դա յին 
իշ խա ն�  թյան հաս տատ-

վե լ�  նա խօր յա կին Շ� շ ին դառ ն� մ է ազ գա մի ջ յան ար յ�  նա հեղ բա խ� մն  ե-
րի թա տե րա բեմ: 1920 թ. մար տին Լեռ նա յին Ղա րա բաղ մտած թ� ր քա կան 
զոր քե րը` տե ղի ադր բե ջան ցի նե րի հետ համագործակցած, հր դե հ� մ են քա-
ղա քի հայ կա կան թա ղա մա սը` շ� րջ 7 հազ. տ� ն, և սրի քաշ � մ հայ բնակ-
չ�  թյան մե ծ մա սին: Խորհր դա յին տա րի նե րին Շ� շ ի � մ քա նա կա պես գե-
րակշ ռել են ադր բե ջան ցի նե րը, որոնք ԼՂՀ-ի հռ չա կ�  մի ց հե տո հե ռա ցել են: 

Այժմ Շ� շ ին վե րա կանգն վ� մ է և վե րագտ ն� մ իր պատ մա կան հայ կա կան 
նկա րա գի րը: Քա ղա ք� մ գոր ծ� մ են ար տադ րա կան, մշա կ�  թա յին, կր թա կան, 
սպա սարկ ման, առող ջա րանային տար բեր հիմն  արկ ներ: Աս տի ճա նա բար վե րա-
կանգն վ� մ է նրա նշա նա կ�  թյ�  նը` որ պես  մշակ# թային, առողջարա նա յին և 

զբոսաշրջային կենտ րո նի: 

ԼՂՀ մյ� ս քա ղաք նե րից Մար տ#  նին (5,8 հազ.մարդ), Մար տա կեր տը (4,3 

հազ. մարդ), Աս կե րա նը, (2,2 հազ.մարդ),  Հադ ր#  թը (3,4 հազ.մարդ), Բեր-

ձո րը (1,8 հազ.մարդ) և Քար վա ճա ռը վար չա կան շր ջան նե րի կենտ րոն ներ են: 
Քա շա թա ղի վար չա կան շր ջա ն� մ գտն վող Միջ նա վան և Կով սա կան փոքր քա-

ղաք նե րը, ինչպես նաև Քար վա ճա ռը, # նեն մի նչև 1000 բնակիչ:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Խորհրդային Ադրբեջանի իշխան� թյ� նները Լեռնային Ղարաբաղ� մ 
ինչպիսի՞ ժողովրդագրական քաղաքական� թյ� ն էին վար� մ և ինչո՞ւ:

2. Ովքե՞ր են Ղարաբաղի արմատական բնակիչները: Ի՞նչ փոփոխ� թյ� ններ 
է կրել հայ բնակչ� թյան թիվը:

3. Որո՞նք են ԼՂՀ ներկայիս ժողովրդական իրավիճակի բնորոշ գծերը: 
4. Նկարագրե՛ք ԼՂՀ բնակչ� թյան տարաբնակեցման և տեղաբաշխման 

ընդհան� ր պատկերը:
4. Տվե՛ք ԼՂՀ առավել հայտնի քաղաքների համառոտ բն� թագիրը:

Շ! շիի Ղազանչեցոց եկեղեցին



269

ԴԱՍ 64. ՏՆ ՏԵ Ս�   �  ՆԸ

 Լեռ նա յին Ղա րա բաղի բազ մա պի սի բնա կան հարս տ�  թյ� ն ները և աշ խա-
տան քա յին ռե ս� րս ներ լա վա գ� յն նա խադր յալ ներ են բազ մաճ յ# ղ տն տե ս# -

թյ# ն ստեղ ծե լ#  և զար գաց նե լ#  հա մար: Մինչդեռ Խորհր դա յին Ադր բե ջա նի 
իշ խա ն�  թյ� ն նե րը տն տե ս�  թյան զար գա ց�  մն  ար գե լա կե լ�  մի  ջո ցով վա ր� մ 
էին Ղա րա բա ղը հա յա թա փե լ�  քա ղա քա կա ն�  թյ� ն:

Այս պի սով` մի  կող մի ց առ կա էին տն տե ս#  թյան զար գաց ման նպաս տա-

վոր նա խադր յալ ներ, մյ# ս կող մի ց` ադր բե ջա նա կան իշ խա ն#  թյ# ն նե րը 

խո չըն դո տ# մ էին այդ նա խադր յալ նե րի օգ տա գործ մա նը և նպաս տ# մ էին 

երկրից աշ խա տ#  ժի հե ռա նա լ# ն:

Լեռ նա յին Ղա րա բաղն իր ան կա խ�  թյ�  նը ձեռք բե րե լ�  նա խօր յա կին դեռևս 
մն � մ էր չօգ տա գործ ված հնա րա վո ր#  թյ# ն նե րի եր կիր`  ագ րա րա յին -ին-
դ� ստ րի ալ մի ակողմանի տն տե ս�  թյամբ: Բնակ չ�  թյան զբաղ մ� ն քի գլ խա վոր 
ոլոր տը գյ�  ղատն տե ս�  թյ� նն էր: Մար զը սո ցի ալ-տն տե սա կան զար գաց ման 
մա կար դա կով հետ էր մն # մ թե՛ Հա յաս տա նից և թե՛ բ# ն Ադր բե ջա նից: 

Վեր ջին տա րի նե րին ԼՂՀ-� մ կա յ� ն կերպով աճ� մ են արդ յ�  նա բե րա կան և 
գյ�  ղատն տե սա կան ար տադ րան քի, շի նա րա ր�  թյան և բնակ չ�  թյա նը մա տ� ց-
ված ծա ռա յ�  թյ� ն նե րի ծա վալ նե րը:

2011 թ. տվյալներով ԼՂՀ արդյ� նաբեր� թյան արտադրանքի ծավալը (45,6 
մլրդ դրամ) մի  փոքր գերազանց� մ էր գյ� ղատնտես� թյան արտադրանքի 
ծավալին (39,9 մլրդ դրամ): Գյ�  ղատն տե ս� թյան համախառն ար տադ րան քի 
62,8%-ը բաժին է ընկն� մ բ� սաբ� ծ� թյանը, 37,2%-ը` անասնաբ� ծ� թյանը: 
Գյ� ղատնտեսական համախառն ար տադ րան քի շ� րջ 47%-ը տալիս են 
Մարտ� ն�  և Ասկերանի շրջանները:

ԼՂՀ-ի գյ#  ղատն տե ս#  թյան  առա ջա տար ճյ�  ղերն են հա ցա հա տի կի 

մշա կ#  թյ#  նը (31%),  այգե գոր ծ#  թյ#  նը(մոտ10%), բան ջա րա բ#  ծ#  թյ#  նը և 

կաթնամսատ#  անասնաբ# ծ# թյ# նը:

Վա րե լա հո ղե րի ընդ հա ն� ր տա րա ծքը շ� րջ 56,8 հազ. հա է, որից 53,1 
հազ. հա  հացահատիկի �  հատիկաընդեղենի ցանքատարած� թյ� ններն 
են, իսկ բազ մամ յա տն կարկ նե-
րը զբաղեցն� մ են 4,6 հազ. հա 
տարածք:  Բնակ չ�  թյան մե կ շն չի 
հաշ վով ԼՂՀ-ն գյ�  ղատն տե սա-
կան հան դակ նե րի այդ տե սակ նե-
րով մի  քա նի ան գամ ավե լի լավ է 
ապա հով ված, քան ՀՀ-ը:

Լեռ նա յին Ղա րա բա ղ� մ մշակ-
վող հա ցա հա տի կի գլ խա վոր տե-
սա կը աշ նա նա ցան ցո րենն է: Այն 
մշա կ� մ են ամե  ն�  րեք, բայց ըն-
դար ձակ դաշ տե րով �  բարձր բեր-
քատ վ�  թյամբ հատ կա պես աչ քի Հացահատիկի բերքահավաք Արցախ! մ
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են ընկ ն� մ Մար տ#  ն# , Մար տա կեր տի, Աս կե րա նի, Հադր# թի շր ջան նե րի 

հար թա վայ րա յին տարածքները:
Բազմամյա տնկարկներից պտղատ�  այգիները կազմ� մ են 1,8 հազ. հա, 

խաղողի այգիները`  1,9 հազ.հա, թթեն�  տնկարկները` 0,9 հազ.հա: Խա ղո-

ղա գոր ծ#  թյա ն և պտղաբ# ծ# թյան գլխավոր շրջանը Մարտ# ն#  շրջանն է::

Խա ղո ղա գոր ծ#  թյ#  նը առա ջա տար ճյ� ղ է ԼՂՀ-ի դաշ տա յին �  նա խա լեռ-
նա յին տն տե ս�  թյ� ն նե րի հա մար: Ի տար բե ր�  թյ� ն ՀՀ -ի, այս տեղ ավե լի մե ղմ 
ձմ ռան պայմաններ� մ խա ղո ղի վա զը չեն թա ղ# մ, այդ ճյ�  ղի վրա ավե լի քիչ 
աշ խա տանք է ծախս վ� մ, և շա հ�  թա բե ր�  թյ� նը  բարձր է:

Լայն տա րա ծ# մ #  նի պտ ղա բ�  ծ�  թյ�  նը: Դրա նով զբաղ վ� մ են բո լոր վե-
րըն թաց գո տի նե ր� մ: Բայց գլ խա վոր շր ջա նը Մար տ#  նին է: 

Ամե  ն�  րեք տա րած ված են խն ձորն #  տան ձը, իսկ ցած րա դիր գո տի նե ր# մ` 

նաև դեղ ձը, ծի րա նը, թ#  զը, ն#  ռը, սերկևիլը:
Այ դ�  հան դերձ, Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հա մար ամե  նաբ նո րոշ ը թթաս տան-

ներն են: Թ�  թն օգ տա գործ վ� մ է որ պես սն� նդ, իսկ թթե ն�  տերևը շե րա մի  
որ դի կերն է և օգ տա գործ վ� մ է շե րա մա պա հ�  թյան զար  գաց ման հա մար: Իսկ 

շե րա մա պա հ#  թյ#  նը մե  տաք սա գոր ծ#  թյան հիմքն է:
Անաս նաբ� ծ�  թյան գլ խա վոր են թաճ յ�  ղերն են տա վա րա բ#  ծ#  թյ#  նը (ցած-

րա դիր գո տ� մ` նաև գոմե  շա բ�  ծ�  թյ�  նը), ոչ խա րա բ#  ծ#  թյ#  նը և խո զա բ# -

ծ#  թյ#  նը: Ղա րա բաղ ց�  հա մար ավան դա կան զբաղ մ� նք են նաև շե րա մա պա-
հ�  թյ�  նը, մե ղ վա բ�  ծ�  թյ� նն �  ձի ա բ�  ծ�  թյ�  նը: Անասնաբ� ծ� թյան ճյ� ղերն 
առավել զարգացած են Մարտակերտի, Քաշաթաղի և Ասկերանի շրջաններ� մ:

Արդ յ#  նա բե ր#  թյ#  նը: ԼՂԻՄ-� մ արդ յ�  նա բե ր�  թյան զար գա ց�  մը եղել է 
թ� յլ և մի  ա կող մա նի: Գոր ծել են այն պի սի ճյ�  ղեր, որոնք հեն վ� մ էին տե ղա կան 

գյ#  ղատն տե սա կան և ան տա ռա յին հ# մ քի վրա: Այդ ճյ�  ղերն են սնն դի, թեթև 
և փայ տամ շակ ման արդ յ�  նա բե ր�  թյ�  նը: 

Ստեղծ վել էին նաև մե  քե նաշ ի նա կան #  շի նան յ#  թե րի ոչ հզոր ձեռ նար կ� -
թյ� ն ներ: Սա կայն այդ ճյ�  ղե րի զար գաց ման մա կար դա կը շատ ցածր էր և չէր 
հա մա պա տաս խա ն� մ մար զի ոչ բնա կան �  տն տե սա կան հնա րա վո ր�  թյ� ն նե-
րին և ոչ էլ տե ղա կան պա հան ջար կին:

Թե րի էին օգ տա գործ վ� մ նաև լեռ նա յին գե տե րի հա ր� ստ �  էժան ջրա է-

ներ գե տիկ ռե ս# րս նե րը:
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղը բարձր լար ման էլեկտ րա հա ղորդ ման գծով սն վ# մ էր 

Ադր բե ջա նի էլեկտ րա հա մա կար գից: Դրան հա կա ռակ` Թար թառ գե տի վրա 
կա ռ� ց ված Սար սան գի ջրա է ներ գե տիկ հան գ# յ ցը (ջրամ բար և ջրա է լեկտ րա-
կա յան ներ), մտ նե լով ադր բե ջա նա կան հա մա կար գի մե ջ, �  ղիղ գծով չէր կապ-
վ� մ մար զի էներ գաս պա ռող նե րի հետ: Այժմ այդ պի սի գիծ կա ռ� ց ված է: Բա ցի 
այդ, ԼՂՀ-ը էլեկտրահաղորդման բարձր լար ման գծով մի  ա ցել է Հա յաս տա նի 
մի  աս նա կան էներ գա հա մա կար գին:

Ներկայ� մս ԼՂՀ արդ յ�  նա բե ր�  թյան արտադրանքի կառ� ցվածք� մ 
գերակշռ� մ է հանքագործական արդ յ�  նա բե ր�  թյան բաժինը (40%): Մինչդեռ 
նախկին� մ առաջատար հանդիսացող մշակող արդ յ�  նա բե ր�  թյան բաժինը 
զգալիորեն նվազել է և կազմ� մ է 38%: Դրա հիմն ական պատճառն այն է, որ 
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ԼՂՀ-ի այնպիսի խոշոր ձեռնարկ� թյ� ններ, ինչպիսիք են Ղարաբաղի մե տաքսի 
կոմբինատը և Ստեփանակերտի էլեկտրատեխնիկական կոմբինատը, գրեթե 
չեն գործ� մ:

Ներկայ� մս հան քա գոր ծա կան արդ յ�  նա բե ր�  թյան խոշ ո րա գ# յն ձեռ նար-

կ#  թյ#  նը Դրմ բո նի հան քա հարս տա ց#  ցիչ կոմ բի նատն է, որը պղն ձի խտան-
յ� թ է մա տա կա րա ր� մ ՀՀ-ի Ալա վեր դ�  պղն ձա ձ�  լա րա նին: ԼՂՀ -� մ արդ յ� -
նա հա ն� մ են նաև տար բեր տե սա կի բնա կան շի նան յ�  թեր: 

Գոր գա գոր ծ�  թյ�  նը Ար ցախ- Ղա րա բա ղ� մ հա ր� ստ ավան դ� յթ ներ �  նե ցող 
ճյ� ղ է: Դրա ար տադ րան քը մի շտ էլ ար տա քին շ�  կա յ� մ մե ծ պա հան ջարկ է � -
նե ցել: Հայտնի է Ստե փա նա կեր տի գոր գա գոր ծա կան ֆաբ րի կան:

Սնն դի արդ յ#  նա բե ր#  թյ# նը տալիս է մշակող արդյ# նաբեր# թյան շ# րջ 

64%-ը: Սնն դի արդ յ#  նա բե ր#  թյան գլ խա վոր ճյ�  ղը գի ն# - կոն յա կի ար տադ-

ր#  թյ# նն է: Գի ն� - կոն յա կի գոր ծա րան նե րը տե ղա բաշխ ված են Ստե փա նա կեր-
տ� մ, Աս կե րա ն� մ, Մար տ�  ն�  և Մար տա կեր տի շր ջա նների մի  քա նի գյ�  ղե-
ր� մ �  ավան նե ր� մ:

Փայ տամ շակ ման ճյ#  ղի գլ խա վոր ձեռ նար կ�  թյ�  նը Ստե փա նա կեր տի կա-

հ# յ քի ֆաբ րի կան է: Ան տա ռա հա տ� մ և փայ տամ թե ր� մ կա տար վ� մ է հիմ-
նա կա ն� մ Մար տա կեր տի, Աս կե րա նի �  Հադ ր�  թի շր ջան նե ր� մ, որ տեղ կան 
ան տա ռան յ�  թի բա վա րար պաշ ար ներ: Այդ շր ջան նե ր� մ էլ գոր ծ� մ են սղո ցա-

րան ներ #  փայ տամ շակ ման ար հես տա նոց ներ:
ԼՂՀ-� մ զարգան� մ է նաև շինանյ� թերի արդյ� նաբեր� թյ� նը: 

Արդյ� նահան� մ են բնական շինանյ� թեր, արտադր� մ են երեսպատման 
սալեր, գաջ, բետոն և այլն:

ԼՂՀ-ի արդ յ�  նա բե ր�  թյ�  նը 
տե ղա բաշխ ված է խիստ ան-

հա մա չափ: Արդ յ�  նա բե ր�  թյան  
համախառն արտադրանքի մոտ 
կեսը տալիս է Ստեփանակերտը, 
իսկ 40%-ը` Մարտակերտի 
շրջանը` շնորհիվ Դրմ բո նի 

հան քա հարս տա ց#  ցիչ կոմ բի-

նատի:

Տրանս պոր տը և տն տե սա-

կան կա պե րը: ԼՂՀ-ի տրանս-
պոր տի գլ խա վոր տե սա կը ավ-

տո մո բի լա յինն է: Եր կա թ#  ղին (Եվ լախ–Ս տե փա նա կերտ գի ծը) հան րա պե տ� -
թյան ներ քին ապ րան քա- և � ղևորա փո խադ ր� մն  ե րին չէր մաս նակ ց� մ: Այն 
օգ տա գործ վ� մ էր մի  այն ար տա քին կա պե րի հա մար, իսկ այժմ` ԼՂՀ շր ջա փակ-
ման պա յ ման նե ր� մ, չի գոր ծ� մ ընդ հան րա պես:

Ավ տոտ րանս պոր տա յին ցան ցի հա մար ներկայ� մս առանձ նա հա տ� կ է 
այն, որ Հա յաս տա նն Ադր բե ջա նին կա պող մի  ջազ գա յին ավ տոճանապարհը հա-
տ� մ է հան րա պե տ�  թյան տա րած քը դրա կենտ րո նա կան մա սով: 

Ավ տո մո բի լա յին ներ քին հա ղոր դակ ց#  թյ# ն կա մայ րա քա ղա քի և բո լոր 

Դրմբոնի հանքահարստաց! ցիչ կոմբինատը
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շրջ կենտ րոն նե րի մի ջև: 
Նախ կի ն� մ շրջ կենտ րոն-
նե րը, ինչ պես և գյ�  ղերն 
իրար կա պող ճա նա պարհ-
նե րը մի  շարք դեպ քե ր� մ 
կա ռ� ց ված էին այն պես, որ 
ան պայ ման անց նեն Ադր-
բե ջա նի տա րած քով: Դրա 
պատճառով ճա նա պար հա-

յին ցան ցը ն# յն պես ծա-

ռա յ# մ էր ԼՂԻՄ -ը Ադր բե-

ջա նից կախ յալ վի ճա կ# մ 

պա հե լ#  նպա տա կին: Այժմ 
այդ ցան ցը լրաց վ� մ �  կա-
տա րե լա գործ վ� մ է այն 

հաշ վով, որ բա րե կարգ ճա նա պարհ նե րով � ղ ղա կի հա ղոր դակ ց�  թյ� ն ապա-
հով վի հան րա պե տ�  թյան բո լոր բնա կա վայ րե րի հետ:

ԼՂՀ -ի հա մար կեն սա կան նշա նա կ�  թյ� ն �  նի հ�  սա լի տրանս պոր տա յին 
հա ղոր դակ ց�  թյ�  նը ՀՀ-ի հետ, մաս նա վո րա պես Գո րիս–Լա չին–Ս տե փա նա-

կերտ ավ տո ճանապարհը, որը հիմն  ո վին վե րա կա ռ� ց վել �  բա րե կարգ վել է: 
Ներկայ� մս բարեկարգվ� մ ՀՀ-ն ԼՂՀ-ի հյ� սիսի հետ կապող ավտոմայր� ղին: 
Ավար տվել է ԼՂՀ-ի տա րած քը հա տող Հյ#  սիս- Հա րավ մայ ր#  ղ#  կառ# ց# մը: 
Այդ աշ խա տանք նե րին իր ֆի նան սա կան մի  ջոց նե րով մաս նակ ցել է նաև սփ յ� ռ-
քա հա յ�  թյ�  նը:

 Քար տե զի օգ ն�  թյամբ հիմն  ա վո րե՛ք այդ ավ տոխ ճ�  ղի նե-
րի կարևոր�  թյ�  նը ԼՂՀ -ի և ՀՀ -ի հա մար:

Նկա տի �  նե նա լով ԼՂՀ-ի քա ղա քա կան -աշ խար հագ րա կան դիր քը` նրա մի -

ջազ գա յին կա պե րի զար գաց ման հա մար անգ նա հա տե լի է օդա յին տրանս պոր-
տի դե րը: Դրա հետ կապված` 
վերակառ� ցվել և մի ջազգային 
չափանիշների է դարձել  Ստե-
փա նա կեր տի օդա նա վա կա-
յանը:

Զար գա ն� մ են ար-

տա քին տն տե սա կան 

կա պե րը, հատկապես 

արտաքին առևտ# րն #  

զբոսաշրջ# թյ# նը:
ԼՂՀ-ն ար տա հա ն# մ է պղն-

ձի խտան յ� թ, փայ տամ շակ ման 
իրեր, կոն յակ, գի նի, թթի օղի 
և գյ�  ղատն տե սա կան տար բեր 

Ստեփանակերտի օդանավակայանը

Արցախի պետական համալսարան
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մթերք ներ (հա ցա հա տիկ, խա ղող, մր գեր, մի ս և այլն): Ներ մ#  ծ# մ է վա ռե լիք, 
տար բեր տե սա կի արդ յ�  նա բե րա կան և գյ�  ղատն տե սա կան ապ րանք ներ: 

Նախ կի ն� մ գտն վե լով Ադր բե ջա նի գե րիշ խա ն�  թյան տակ Լեռ նա յին Ղա րա-
բա ղը ի վի ճա կի չէր արդյ� նավետ տն տե սա կան կա պեր զար գաց նել ար տա քին 
աշ խար հի հետ: Այդ կա պե րը թ� յլ էին հատ կա պես Հա յաս տա նի հետ: Վեր ջի նիս 
բա ժի նը ԼՂԻՄ -ի ար տա հան ման ընդ հա ն� ր ծա վա լ� մ կազ մ� մ էր ըն դա մե  նը 
0.3%, իսկ ներ մ� ծ ման ծա վա լ� մ` 1%-ից քիչ ավե լի: 

Ներ կա յ� մս Ադր բե ջա նի կող մի ց ԼՂՀ -ին պար տադր ված տրանս պոր տա յին 
շր ջա փակ ման և պա տե րազ մա կան վի ճա կի պայ ման նե ր� մ նո րան կախ երկրի 

տն տե սա կան կյան քն ամ բող ջ#  թյամբ կողմն  ո րոշ ված է դե պի ՀՀ-ը: Տե ղի է 

#  նե ն# մ եր կ#  հայ կա կան պե տա կան կազ մա վո ր# մն  ե րի տն տե սա կան մի -

աս նա ց# մ` ին տեգ ր# մ: 

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Որո՞նք են ԼՂՀ տնտես� թյան զարգացման նախադրյալները: 
2. Թվարկե՛ք գյ� ղատնտես� թյան առաջատար ճյ� ղերը և քարտեզի վրա 

ցո՛ւյց տվեք դրանց տարածման գլխավոր շրջանները:
3. Գնահատե՛ք ԼՂՀ արդյ� նաբեր� թյան զարգացման արդի մակարդակը, 

կառ� ցվածքն �  հնարավոր� թյ� նները: Ինչքանո՞վ է արդյ� նաբեր� թյան 
զարգաց� մը համապատասխան� մ այդ հնարավոր� թյ� ններին:

4. Բն� թագրե՛ք ԼՂՀ տրանսպորտը և տնտեսական կապերը:
5. Բացատրե՛ք` ինչ եք հասկան� մ Հայաստանի Հանրապետ� թյան և ԼՂՀ 

տնտեսական մի ասնաց� մ (ինտեգր� մ) ասելով:
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ԴԱՍ 65. ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱ ՋԱԴ ՐԱՆՔ ՆԵՐ ԴԱ ՍԸՆ ԹԱ ՑԻ

 ԱՄ ՓՈ ՓԻՉ ԿՐԿ Ն�   ԱՆ ՀԱ ՄԱՐ

Ավարտելով Հայաստանի աշխարհագր� թյան դասընթացը` փորձենք մե ր 
� ս� մն ասիրած նյ� թն  ամփոփել հետևյալ հարցերով �  առաջադրանքներով.

1. Որո՞նք են Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի երկ րա բա նա կան առանձ նա հատ կ# -

թյ# ն նե րը: Վերլ# ծե՛ք ներ ծին և ար տա ծին #  ժե րի դե րը Հայ կա կան լեռ-

նաշ խար հի մա կերև# յ թի ձևավոր ման գոր ծ# մ:

2. Որո՞նք են Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի բնա կան պայ ման նե րի գլ խա վոր 

առանձ նա հատ կ#  թյ# ն նե րը:

3. Թվար կե՛ք և քար տե զի վրա ցո՛ւյց տվեք #  բն# թագրե՛ք  Հայ կա կան լեռ-

նաշ խար հի հիմն  ա կան վե րըն թաց լանդ շաֆ տա յին գո տի նե րը:

4. Վերլ# ծե՛ք և գնա հա տե՛ք Հա յաս տա նի Հան րա պե տ#  թյան տն տե սա աշ-

խար հագ րա կան և քա ղա քա աշ խար հագ րա կան դիր քերը: 

5. Քար տե զի վրա ցո՛ւյց տվեք և բն#  թագ րե՛ք ՀՀ լեռ նագ րա կան հիմն  ա կան 

մի  ա վոր նե րը.

 ա) ծալ քա բե կո րա վոր լեռ ները,

 բ) հրաբ խա յին լեռ ներն #  սա րա վանդ ները,

 գ) մի ջ լեռ նա յին գո գա վո ր#  թյ# ն ները:

6. Որո՞նք են ՀՀ կլի ման պայ մա նա վո րող հիմն ական գոր ծոն նե րը: Դրանք ինչ-

պե՞ս են  ազդ# մ տար վա եղա նակ նե րի և կլի մա յա կան պայ ման նե րի վե րըն-

թաց փո փո խ#  թյ# նների վրա:

7. Որո՞նք են ՀՀ գե տե րի հիմն  ա կան հատ կա նիշ նե րը: Թվար կե՛ք և հա մե  մա-

տե՛ք Արաք սի և Կ#  րի ավա զա նի գե տե րը:

8. Որո՞նք են ՀՀ հո ղե րի, բ#  սա կա ն#  թյան և կեն դա նա կան աշ խար հի բազ-

մա զա ն#  թյան պատ ճառ նե րը և վե րըն թաց # ղ ղ#  թյամբ փո փո խ#  թյան 

առանձ նա հատ կ#  թյ# ն նե րը:

9.  Որո՞նք են ՀՀ բնա պահ պա նա կան հիմն  ախն դիր նե րը: Նշե՛ք ՀՀ հա տ# կ 

պահ պան վող տա րածք նե րը և դրան ց# մ պահ պան վող բնա կան օբ յեկտ նե-

րը, բ#  սա տե սակ ներն #  կեն դա նա տե սակ նե րը:

10.  Աղ յ#  սակ նե րի և դի ագ րամն  ե րի օգ ն#  թյամբ բն#  թագ րե՛ք ՀՀ բնակ չ# -

թյան թվա քա նա կի փո փո խ#  թյ# ն նե րը 1828-2013 թթ., բնա կան #  մե  խա-

նի կա կան ց#  ցա նիշ նե րի փո փո խ#  թյ# ն նե րի հիմն  ա կան մի  տ# մն  ե րը:

11.  Քար տե զի օգ ն#  թյամբ բն#  թագ րե՛ք ՀՀ բնակ չ#  թյան տե ղա բաշ խ#  մը.

 ա) ըստ վար չա կան մար զե րի,

 բ) ըստ վե րըն թաց գո տի նե րի:

12.  Վերլ# ծե՛ք և գնա հա տե՛ք ՀՀ արդ յ#  նա բե ր#  թյան զար գաց ման տեմ պերն 

#  ճյ#  ղա յին կա ռ# ց ված քի բնո րոշ գծե րը մի նչև ան կա խաց#  մը:

13.  Բն#  թագ րե՛ք և գնա հա տե՛ք ՀՀ-ի արդ յ#  նա բե ր#  թյան վի ճա կը, կա ռ# ց-

ված քա յին տե ղաշ ար ժե րը և անկ ման պատ ճառ նե րն ան ց#  մա յին տա րի նե-

րին:
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14.  Որո՞նք են ՀՀ գյ#  ղատն տե ս#  թյան ճյ#  ղա յին կա ռ# ց ված քի և տե ղա բաշխ-

ման առանձ նա հատ կ#  թյ# ն նե րը: Բնա կան և տն տե սա կան ո՞ր գոր ծոն ներն 

են նպաս տ# մ գյ#  ղատն տե ս#  թյան զար գա ցմանը կամ սահմանափակ# մ 

այն:

15.  Վերլ# ծե՛ք և գնա հա տե՛ք ՀՀ տրանս պոր տա յին ցան ցը: Հա մե  մա տե՛ք 

տրանս պոր տի ճյ#  ղե րի զար գաց ման վրա ազ դող գոր ծոն նե րը:

16.  Բն#  թագ րե՛ք և վեր լ#  ծե՛ք ՀՀ վար չա տա րած քա յին կա ռ# ց ված քը: Քար տե-

զի վրա ցո՛ւյց տվեք ՀՀ մար զե րը և դրանց կենտ րոն նե րը: Առանձ նաց րե՛ք 

տա րած քով և բնակ չ#  թյան թվով առա վել մե ծ և փոքր մար զե րը:

17.  Առանձ նաց րե՛ք բնա կան տար բեր ռե ս# րս նե րով (հան քա յին, հո ղա յին, 

ջրա յին, ան տա ռա յին) առա վել հա ր# ստ և աղ քատ մար զե րը:

18.  Տար բեր մար զե րի օրի նա կով ցո՛ւյց տվեք գյ#  ղատն տե ս#  թյան մաս նա գի-

տաց ման կախ վա ծ#  թյ#  նը բնա կան պայ ման նե րից:

19.  Հա մե  մա տե՛ք Սյ#  նիքի, Լո ռ#  և Շի րա կի մար զե րը: Առանձ նաց րե՛ք բն# -

թյան, բնակ չ#  թյան և տն տե ս#  թյան ընդ հա ն# ր և տար բե րիչ գծե րը:

20.  Գնահատե՛ք ՀՀ տե ղն աշ խա տան քի մի  ջազ գա յին բա ժան ման հա մա կար-

գ# մ: Նշեք ար տա հան ման և ներ մ# ծ ման գլ խա վոր ապ րան քա տե սակ նե-

րը: 

21.  Բն#  թագ րե՛ք ԼՂՀ  ֆի զի կա աշ խար հագ րա կան, տն տե սա աշխարհա-

գրական, քա ղա քա աշ խար հագ րա կան դիր քերը:

22. Ե՞րբ և ինչ պե՞ս է հռ չակ վել ԼՂՀ-ն որ պես երկ րորդ ան կախ հայ կա կան պե-

տ#  թյ#  ն:

23. Ի՞նչ է նշա նա կ# մ եր կ#  հայ կա կան պե տ#  թյ# ն նե րի տն տե սա կան և քա ղա-

քա կան մի  աս նա կա նա ց# մ:

24. Ինչ պի սի՞ն են ԼՂՀ տն տե սա կան զար գաց ման նա խադր յալ նե րը և նախ կին 

#  ներ կա յիս տն տե սա կան կա պե րը:
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Աղյ! սակ 9

ՀՀ ՄԱՐԶԵՐԻ ԱՐԴՅt ՆԱԲԵՐt  ԱՆ ԵՎ ԳՅt ՂԱՏՆՏԵՍt  ԱՆ ՀԱՄԱԽԱՌՆ
ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ  ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ      ( մլն դրամ )    2011թ

Մարզերը   Արդյ� նաբեր� թյ� նը Գյ� ղա-
տնտես� թյ� նը

մլրդ դրամ            %    մլրդ դրամ            %    

Հայաստանի 
Հանրապետ� թյ� ն

999,0                    100                              795,0                 100

Երևան 423,4                    42,4                               6,5                    0,8

Արագածոտն 21,6                      2,2                                76,8                  9,7

Արարատ 80,9 8,1                               116,8                14,7

Արմավիր 41,8                      4,2                               135,0                17,0

Գեղարք� նիք 18,0                      1,8                               152,8                19,2

Լոռի 73,5                      7,3                               57,1                   7,2           

Կոտայք 104,5                   10,5                              50,8                   6,4

Շիրակ 42,8                       4,3                               93,0                 11,7

Սյ� նիք 178,4                    17,8                             50,4                   6,3

Վայոցձոր 7,8                        0,8                               16,9                   2,1

Տավ� շ 6,3                        0,6                               38,9                   4,9
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