ԱՐԴ ՅՆԱ ԲԵՐԱՆ ԱՅԼ ՃՅՂԵՐԸ
Նախորդ դասերին դք ծանոթացաք արդյնաբերթյան հիﬓական ճյղերին, որոնք որոշմ են ﬔր երկրի տեղն աշխատանքի ﬕջազգային բաժանման ﬔջ: Աﬔն ﬕ երկիր #նի նաև օժանդակ և տեղական նշանակ#թյան
արդյ#նաբեր#թյան ճյ#ղեր, որոնք հիﬓական#մ աշխատ#մ են երկրի ներքին պահանջները բավարարել# համար և սպասարկ#մ են հիﬓական ճյ#ղերին: ՀՀ-#մ այդպիսիք են շինանյ#թերի, ապակ#-հախճապակ# և փայտամշակման արտադրական ճյ#ղերը:
Շինանյ#թերի արդյ#նաբեր#թյ#ն: ՀՀ տնտեսթյան առաջատար ճյղերից է շինարարթյնը, որի պահանջները տարատեսակ շինանյթերի նկատմամբ տարեցտարի աճմ են:
Հայտնի է, որ զանգվածային կիրառթյն նեցող տեղական շինանյթեր
(շինարարական քար, ավազ, կավ) կան գրեթե աﬔնրեք: Ընդ որմ` դրանք
ﬔծածավալ են և ոչ տրանսպորտահարմար: Ուստի և դրանց արտադրթյան
ծավալը հիﬓականմ կախված է տեղական պահանջներից և սովորաբար արտահանման նպատակ չի հետապնդմ:
Սակայն ՀՀ-մ այդ առանձնահատկթյնները որոշ չափով խախտված են:
Բնական շինանյթերի առանձին տեսակներ իրենց բարձր որակի շնորհիվ պահանջարկ նեն նաև արտաքին շկայմ: Այդպիսիք են, օրինակ, պեռլիտը,
մարմարի և տ#ֆի առանձին տեսակները:
Հայաստանմ շինանյթեր արդյնահանվել են վաղնջական ժամանակներից: Բայց որպես արդյնաբերական ճյղ այն ﬔզանմ ձևավորվել է ﬕայն
1920-ական թվականների վերջերին: Երբ ստեղծվեցին «Անիպեմզա», «Արթիկ
տֆ» ձեռնարկթյնները, Երևանի գաջի գործարանը և այլն: Այժմ այն բարդ
կառ#ցվածք #նեցող ﬕ ճյ#ղ է` բաղկացած բազմաթիվ արտադր#թյ#ններից, որոնք բաժանվ#մ են երեք խմբի:
Առաջինը բնական շինանյթերի` որﬓաքարի, խճի, ավազի, թեթև լցանյթերի արդյնահանﬓ  նախնական մշակﬓ է: Երկրորդը մածող (կապակցող) նյթերի` ցեﬔնտի, գաջի, կրի արտադրթյնն է: Եվ երրորդը` բետոնե 
երկաթբետոնե իրերի արտադրթյնը:
Որպես բնական շինանյթ ծառայմ են գլխավորապես հրաբխածին ապարները, որոնք, ինչպես գիտեք, լայն տարածմ նեն ﬔր երկրմ: Հատկապես
ﬔծ արժեք են ներկայացնմ տարբեր գ#յների # երանգների տ#ֆերն # ֆելզիտները, պեռլիտը, պեմզան:
Շատ են բնական շինանյթերի շահագործվող հանքերը` ցրված հանրապետթյան տարածքով ﬔկ: Առավել խոշոր ﬔքենայացված հանքերը գտնվմ են
Արթիկ#մ, Քարակերտ#մ, Աշտարակ#մ և Անիպեմզայ#մ:
Պեռլիտը, պեմզան և հրաբխային խարամը որպես լցանյթ լայնորեն օգտագործվմ են ցեﬔնտի, բետոնի և երկաթբետոնե իրերի, իսկ պեռլիտը` նաև բյրեղապակ և այլ արժեքավոր նյթերի արտադրթյան համար:
Մարմարի և այլ բնական կարծր քարերի մշակման աﬔնախոշոր ձեռնարկթյնը գտնվմ է Ն#ռն#ս#մ:
Մածող նյ#թերի շարք#մ գլխավորը ցեﬔնտն է: Գործմ են ցեﬔնտի երկ գործարան Արարատ#մ և Հրազդան#մ, որոնք օգտագործմ են Արարա-
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տի հանքավայրի կրաքարը: Գործարանները տարածաշրջանմ խոշորներից
են և արտադրմ են ցեﬔնտ, ազբեստե շիֆեր, ջրատար խողովակներ և այլն:
Արտաքին բարենպաստ պայմանների դեպքմ Հայաստանը կարող է դառնալ ամբողջ Հարավային Կովկասի և Մերձավոր Արևելքի երկրներին ցեﬔնտ
մատակարարող ﬕջազգային կենտրոն:
Շինանյթերի արդյնաբերթյան երիտասարդ ենթաճյղ է բետոնի # երկաթբետոնե իրերի և հավաքովի կոնստր#կցիաների արտադրթյնը: Այն
ստեղծվել է անցյալ դարի 50-60-ական թվականներին, երբ շինարարթյան ﬔջ
սկսեցին տարածմ գտնել ինդստրիալ ﬔթոդները:
Այս ենթաճյղի տեղաբաշխմը տարբերվմ է բնական շինանյթերի արտադրթյան տեղաբաշխﬕց:
Բնական շինանյ#թերի արտադր#թյ#ն կարելի է կազմակերպել ﬕայն
այնտեղ, որտեղ հանքավայրն է: Մինչդեռ բետոնի, երկաթբետոնե իրերի,
ինչպես նաև ասֆալտի արտադր#թյ#նը և դրա վրա հենվող տնաշինական
գործարանները տեղաբաշխվ#մ են այնտեղ, որտեղ խոշոր ծավալի շինարար#թյ#ն է կատարվ#մ, այսինքն` արտադրանքի սպառման վայրերին մոտ:
Դա է պատճառը, որ այս ենթաճյղի կենտրոններն են Երևանը, Գյմրին,
Վանաձորը, Հրազդանը, Աբով յանը, Չարենցավանը, Կապանը: Սակայն վերջին
երկ տասնամյակներին ՀՀ-մ խոշորամասշտաբ շինարարթյան ծավալների
կտրկ անկմը բացասաբար անդրադարձավ հատկապես այս ենթաճյղի
ձեռնարկթյնների վրա:
Շինանյթերի արդյնաբերթյնն այն ճյղերից է, որն ժեղ ազդեցթյն է նենմ բնական ﬕջավայրի վրա: Բնական շինանյթերի հանյթը
կատարվմ է բաց հանքեր#մ, որոնք ընդգրկ#մ են փոքր խոր#թյ#ն, բայց
ընդարձակ տարած#թյ#ն: Դա նշանակմ է, որ ընդարձակ տարածթյններ
դրս են գալիս գյղատնտեսական շրջանառթյնից:
Բացի այդ, քարհանքերմ տֆի, բազալտի, գրանիտի, մարմարի արդյնահանման ընթացքմ արտադրանքի կեսից ավելին դառն#մ է թափոն: Դա
ﬕ կողﬕց գցմ է հմքի օգտագործման արդյնավետթյնը, մյս կողﬕց,
կտակվելով հանքավայրերի մոտ, աղտոտմ է շրջապատը:
Հանրապետ#թյան բնապահպանական օրենսդր#թյան համապատասխան` արդյ#նաբերական ձեռնարկ#թյ#նները պարտավոր են անաղարտ պահել շրջակա ﬕջավայրը:
Աﬔն ﬕ օգտագործված հանքավայրի տեղ#մ ն#յն այդ ձեռնարկ#թյ#նը պետք է վերականգնի
հողածածկը, քարհանքի տեղամասը դարձնի օգտագործելի, օրինակ` ստեղծի ջրավազան, կառ#ցի
ջերմոցներ, կատարի անտառատնկ#ﬓեր:
Ապակ# և հախճապակ# արդԱրարատի ցեմենտի գործարանը
յ#նաբեր#թյ#ն: Այս ենթաճյղն
օգտագործմ է նյն հմքային բա-
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զան, ինչ շինանյթերի արդյնաբերթյնը: Դրա համար
արժեքավոր հմք են ծառայմ
պեռլիտը, հրաբխային խարամը, նեֆելինային սիենիտը, որոնք
առատորեն տարածված են հանրապետթյան տարածքմ:
Ենթաճյղի արտադրանքի գլխավոր տեսակներն են` ապակե
տարաները (սննդի արդյնաբերթյան համար), էլեկտրաջաԱպակու արտադրամաս
հերը, կենցաղային օգտագործման բյրեղապակե, հախճապակե և ճենապակե իրերը: Այս
ենթաճյղի առաջին խոշոր ձեռնարկթյնը կառցվել է Երևանմ (1936 թ.)
և առայսօր թողարկմ է շինարարական, տեխնիկական և օրգանական ապակի,
տարաներ և շշեր: Արագածի և Աբովյանի պեռլիտի հմքի բազայի վրա գործմ
են Բյրեղավանի բյրեղապակ, Արտաշատի ճենապակ գործարանները:
Առանձնակի տեղ է գրավմ ապակե թելերի արտադր#թյ#նը: Դրանք լայն
կիրառթյն նեն ﬔքենաշինական և քիﬕական արդյնաբերթյան ﬔջ և
այլ ճյղերմ: Հանրապետթյան ապակե թելերի ﬕակ գործարանը գտնվմ
է Սևան քաղաքմ:
Փայտամշակման արդյ#նաբեր#թյ#ն: Մեծ է տնտեսթյան պահանջը
փայտամշակման ճյղի արտադրանքի նկատմամբ: Սակայն այդ պահանջը սեփական արտադրթյան հաշվին բավարարվմ է մասամբ: Ճյղի տեղական
հմքային բազան թյլ է: Այդ պատճառով էլ ճյ#ղին հատ#կ տեխնոլոգիական շղթան ﬔր հանրապետ#թյ#ն#մ լրիվ չէ: Առկա են ﬕայն փայտանյթի
ﬔխանիկական մշակման արտադրթյնները: Ճյղի հաﬔմատաբար խոշոր
ձեռնարկթյններից են Իջևանի փայտամշակման կոմբինատը, Ալավերդ
(Լալվարի) փայտասղոցարանը, Դիլիջանի մանրատախտակի գործարանը: Բացակայմ են փայտաքիﬕական և ցել յլոզի-թղթի արտադրթյնները:
Մեր հանրապետթյնմ ինչո՞ւ է սահմանափակված
արդյնաբերական անտառահատմը, և ինչո՞ւ են բացակայմ փայտաքիﬕական  ցել յլոզաթղթի արտադրթյնները:

Ներկայմս առաջատար ենթաճյղը կահյքի արտադրթյնն է, որը
հիﬓականմ կենտրոնացված է սպառման վայրերին մոտ՝ Երևանմ և այլ
հաﬔմատաբար ﬔծ քաղաքներմ:
Անկախթյան
տարիներին
ՀՀ-մ
բավականաչափ
զարգացմ
ստացան թանկարժեք քարերի (Նոր Հաճն) և ոսկերչական իրերի (Երևան)
արտադրթյնները: Թողարկած արտադրանքի ﬔծ մասը արտահանվմ է
զարգացած եվրոպական երկրներ:
Ամփոփելով
Հայաստանի
Հանրապետթյան
արդյնաբերթյան
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բնթագրմը` կարող ենք ընդգծել, որ
1. Երկրի ինդստրացման շնորհիվ անցած տասնամյակների ընթացքմ
արդյ#նաբեր#թյ#նը դարձել էր ﬔր տնտես#թյան առաջատար #
բազմաճյ#ղ ոլորտը:
2. Խորհրդային տարիներին առավել զարգացած էին Հայաստանի արդյնաբերթյան ոչ թե ներհանրապետական, այլ ﬕջհանրապետական կապերը, և չափազանց ﬔծ էր նրա կախված#թյ#նը Խորհրդային Մի#թյան ﬕասնական տնտեսական համալիրից:
3. Զարգանմ էին նաև ներքին արտադրական կապերը, որոնց շնորհիվ
տարբեր ճյղեր  արտադրթյններ աստիճանաբար ﬕավորվմ էին
ﬔկ ﬕասնական տնտեսական օրգանիզﬕ` արդյ#նաբերական համալիրի ﬔջ:
4. Հայաստանի Հանրապետթյան ներկա անցմային շրջանմ տեղի նեցավ արդյնաբերթյան լայնածավալ ապապետականաց#մ # սեփականաշնորհ#մ: Այդ հանգամանքը, ինչպես նաև ընդհանր տնտեսական
ճգնաժամը, հանգեցրել են այնպիսի վիճակի, երբ արդյ#նաբեր#թյ#նը
շար#նակ#մ է աշխատել ոչ լրիվ հզոր#թյամբ:
5. Արդյնաբերական համալիրի վերականգնմը, հետագա զարգացմը և
ինքնրյնթյան ամրապնդմը կարող է տեղի նենալ ճյ#ղային կառ#ցվածքի կատարելագործման, ներքին ﬕջճյ#ղային # ներճյ#ղային
կապերի զարգացման, արտադր#թյան տեխնիկական վերազինման և
մրց#նակ#թյան բարձրացման հիման վրա: Դրա համար պահանջվ#մ
են ﬔծածավալ կապիտալ ներդր#ﬓեր:
6. ՀՀ արդյ#նաբեր#թյան համար հեռանկարային են համարվ#մ նորագ#յն գիտատար և տեղական հ#մքի վերամշակման հիման վրա զարգացող ճյ#ղերը:
7. Առաջնահերթ խնդիրներ են արդյ#նաբեր#թյան արդյ#նավետ
տեղաբաշխ#մը ՀՀ
ամբողջ տարածք#մ, արդյ#նաբերական հին
հանգ#յցների և կենտրոնների վերականգնմը, նորերի ստեղծմը:

4

