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  ԱՐԴ Յ�ՆԱ ԲԵՐ�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:




