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 բՆԱկԱՆ ՊԱՅմԱՆՆեՐ եվ բՆԱկԱՆ ռեսՈՒՐսՆեՐ: բՆԱկԱՆ ռեսՈՒՐսՆեՐի 
ԽմբԱվՈՐՈՒմը

Դուք գիտեք, որ երկրագնդի աշխարհագրական թաղանթը, նրա բնածին ոլորտ ները` 
քարոլորտը, մթնոլորտը, ջրոլորտը, կենսոլորտը, ստեղծում են այն միջավայրը, որտեղ 
ձևավորվել և զարգանում է մարդկային հասարա կությունը: Այդ միջավայրը կազմող բնական 
տարրերի մի մասը, օրինակ, Արեգակից և երկրի ընդերքից ստացվող էներգիան, մթնոլորտային 
տեղումների քանակը, մակերևութային ջուրը, երկրի մակերևույթի բնույթը, օրգանական 
աշխարհը բնական միջավայրում ստեղծում են այնպիսի պայմաններ, որոնք հնարավորություն 
են ստեղծում այդ միջավայում մարդու ապրելու և կենսագործունեության համար: Այդ բոլորը 
միասին կոչվում են բնական պայմաններ:

Մեծ են բնական պայմանների աշխարհագրական տարբերությունները: Կախված բնության 
տարրերի տարածական տարբերություններից, աշխարհագրական թաղանթի մի հատվածում 
այդ պայմանները մարդկանց գոյության, առողջության և կենսա գոր ծունեության համար կարող 
են լինել նպաստավոր, մի այլ հատվածում՝ աննպաստ: Բնական պայմանների նպաստա-
վորորությունը որոշվում է այն հանգամանքով, թե դրանք ինչքանով են հարմար մարդու կյանքի 
և տնտեսական գործունեության համար: Եթե տվյալ տարածքի բնական պայմանները՝ 
գլխավորապես կլիման և մակերևույթի բնույթը, աշխատանքային և ֆինանսական փոքր ծախ-
սումներով տնտեսական գործունեության (հասարակական արտադրության) հնարավորություն 
են ստեղծում, ապա համարվում են նպաստավոր (կամ բարենպաստ): Օրինակ՝ հասարա-
կածային և արևադարձային խոնավ կլիմայի շրջաններում հողագործ գյուղացիները ոչ մի ծախս 
չեն կատարում թանկարժեք ոռոգման ցանցի կառուցման համար, քանի որ մթնոլորտային 
առատ տեղումները բավարար են հողագործության համար: Նրանք նաև ձմռանը դիմակայելու 
համար (ինչպես օրինակ՝ Հայաստանում) ծախսեր չեն կատարում վառելիքի և տաք հագուստի 
վրա:

Նշենք մեկ այլ օրինակ. խաղողագործական այն տարածքներում, որտեղ ձմռանը չեն լինում 
դաժան ցրտեր և, հետևաբար՝ խաղողի վազերի ցրտահարության վտանգ չկա, վազերը աշնանը 
չեն ծածկում հողի շերտով, իսկ գարնանը, հակառակ կարգով՝ ազատում հողից (ինչպես դա 
արվում է Արարատյան դաշտում): Այսպիսով՝ ստացվում է, որ որոշ տարածքներում (օրինակ՝ 
Ֆրանսիայում) խաղողագործության կազմակերպման համար բնական պայմանները ավելի 
նպաստավոր են, քան՝ Հայաստանի Հանրապետությունում, քանի որ առաջին դեպքում ավելի 
փոքր է աշխատանքային ծախսերը:

Լեռնային երկրներում երկաթուղու կառուցումը մեծ ծախսեր է պահանջում կապված 
թունելների, կամուրջների շինարարության հետ, իսկ երբեմն, տեղանքի խիստ մասնատված 
ռելիեֆի պայմաններում, դրանց կառուցումը նույնիսկ դառնում է անհնարին, մինչդեռ 
հարթավայրում, առանց լրացուցիչ վերոնշյալ ծախսերի, կարելի է երկաթուղի կառուցել: 
Ստացվում է, որ լեռնային երկրներում երկաթուղու կառուցման համար բնական պայմանները 
նվազ նպաստավոր կամ նույնիսկ՝ աննպաստ են, իսկ հարթավայրերում՝ հիմնականում 
նպաստավոր:

Մարդու գործունեության համար երկրագնդի նպաստավոր և աննպաստ բնական 
պայմաններ ունեցող հատվածների օրինակներ չափազանց բազմազան են:

Բնական պայմանների նպաստավոր կամ աննպաստ լինելը փոփոխական է և որոշվում է 
տվյալ պահին հասարակության ունեցած տնտեսական հնարավորություններով (ներուժով): 
Օրինակ՝ Կենտրոնական Ասիայի անապատները և չոր տափաստանները յուրացվեցին միայն 
ԽՍՀՄ տեխնիկական հզորության շնորհիվ, երբ կառուցվեցին Իրտիշ-Քարաղանդի (Կա րա-
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գանդա), ինչպես նաև՝ Գարագումի (Կարակումի) 1100կմ երկարությամբ ոռոգման և նույնիսկ 
նավարկելի հզոր ջրանցքները:

Այսպիսով, բնական պայմանները մարդու շրջակա միջավայրի բնական հանգամանքների 
ամբողջությունն են, որոնք նպաստում կամ խոչընդոտում են տնտեսական գործունեության 
կազմակերպմանը:

բնական ռեսուրսները նույնպես բնական միջավայրի տարրեր են: Նյութական 
տեսանկյունից դրանք շատ հաճախ նույն տարրերն են ինչ-որ բնական պայմանները: Եթե 
մարդու կողմից բնությունից կորզված այդ տարրերն օգտագործվում են տնտեսության մեջ 
արտադ րա կան նպատակների համար, ապա դրանք համարվում են բնական ռեսուրս: 
Օրինակ, Սևանա լճի ջուրը բնական պայման է մարդկանց հանգստի, ջրաէլեկտրաէներգետիկ 
արդյունաբերության, ձկնաբուծության համար, քանի որ այդ գործունեությունների ժամանակ 
բնությունից ջուր չի կորզվում (վերցվում): Իսկ երբ այդ ջուրը հասնում է Արարատյան 
հարթավայրի դաշտերն ու այգիները և օգտագործվում ոռոգման համար, այսինքն կորզվում 
բնությունից՝ դառնում է բնական ռեսուրս: Նույն կերպ, անտառներն ու կենդանիները 
զբոսաշրջության (էկոտուրիզմի) կազմակերպման համար բնական պայման են, իսկ դրա 
տարածքում ապրող տեղաբնիկների համար՝ բնական ռեսուրս (Օրինակ՝ Պերուի բնակչության 
օգտագործած մսի 85%-ը վայրի կենդանիների միսն է): Այսպիսով, կարող ենք ասել, որ բնական 
ռեսուրս են կոչվում բնական միջավայրի այն տարրերը, որոնք տվյալ ժամանակաշրջանում 
մարդկանց կողմից կարող են օգտագործվել արտադրության ու սպառման համար և ունեն 
տնտեսական արժեք:



ունեցող ռեսուրսները (հանքային բուժիչ ջրեր, լողափեր, բնության հուշարձաններ և այլն):
Տարածված է նաև բնական ռեսուրսների դասակարգումն ըստ սպառման և վերականգնման 

հատկանիշի, որի համաձայն առանձնացնում են չսպառվող և սպառվող (վերականգնվող և 
չվերականգնվող) ռեսուրսներ:

Չսպառվող են բոլոր այն ռեսուրսները, որոնք մշտապես համալրվում են արեգակից և 
երկրի ընդերքից (արեգակնային, քամու, մակընթացության, երկրաջերմային էներգիաները): 

վերականգնվող են կենսաբանական (բուսական և կենդանական) ռեսուրսները: Այս 
ռեսուրսները վերականգնվում են միայն փոքր չափով սպառվելու պայմաններում: Եթե, օրինակ, 
որևէ տարածքում անտառն ամբողջությամբ հատենք, ապա բնության մյուս տարրերի ու 
երևույթների՝ հողերի, միկրոկլիմայի, օրգանական աշխարհի հետ այնպիսի անշրջելի 
փոփոխություններ տեղի կունենան, որ նույնիսկ անհնար կդառնա անտառի վերականգնումը: 

Սպառվող և չվերականգնվող են բոլոր տեսակի հանքային ռեսուրսները:
Ըստ առաջացման (ծագման) բնույթի՝ առանձնացվում են հանքային, հողային, կենսաբա-

նական (բուսական և կենդանական), ինչպես նաև հանգստի (ռեկրեացիոն) ռեսուրսներ: 
Հատուկ տիպի ռեսուրս է հողը, որն ըստ էության վերականգնվող ռեսուրս է: Բայց այդ 

վերականգնումը չափազանց դանդաղ է ընթանում: Ընդամենը 1 սմ հաստության շերտի 
գոյացման համար երբեմն պահանջվում են հարյուրավոր տարիներ:

Հողն է, որ անհրաժեշտ նախադրյալ է կենսոլորտի գոյության ու զարգացման և 
մարդկությանը սնունդ ապահովող գյուղատնտեսության զարգացման համար: Մշակովի հողերը 
տալիս են մարդկությանը անհրաժեշտ սննդամթերքի 88 %-ը, որպես արոտավայրեր 
օգտագործվող հողերը` 10 %-ը, իսկ մնացած 2%-ը՝ բաժին է ընկնում անտառներին: 

Գյուղատնտեսության զարգացման անհրաժեշտ նախադրյալ են բույսերի աճն ու 
զարգացումն ապահովող կլիմայական պայմանները (ջերմության քանակն ու տարեկան 
ընթացքը, տեղումների քանակը, դրա սեզոնային բաշխումը): Կլիմայական պայմաններով են 
որոշվում տարբեր մշակաբույսերի տարածման սահմանները:

Բնական պայմանների և ռեսուրսների մյուս տարբերությունն այն է, որ գոյության բնական 
պայմանները մշտապես եղել են և այժմ էլ մնում են նույնը և էական փոփոխություններ չեն 
կրում, մինչդեռ՝ բնական ռեսուրսների քանակը և տեսականին փոխվել է հասարակության 
առաջընթացի, գիտության ու տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգ ընթաց: Ռեսուրսների որոշ 
տեսակներ կարող են սպառվել, օրինակ՝ նավթի, բնական գազի, այլ հանքային հանածոների 
պաշարները: Դրան հակառակ՝ կարող են հայտ նագործվել և օգտագործվել բնական նոր 
նյութերի և էներգիայի նոր տեսակներ, որոնք նախ կի նում անհայտ են եղել կամ համարվել են 
օգտագործման համար ոչ պիտանի: Օրինակ. մինչև այն ժամանակները, երբ մարդկանց 
հայտնի չէին ալյումինի, պլատինի և այլ մետաղների օգ տա կար հատկությունները, դրանք 
պարունակող ապարները (միներալներ) համարվում էին մարդկանց համար ոչ պետքական 
բնության տարրեր և իրենցից որևէ արժեք չէին ներկայացնում: Մի այլ օրինակ. ցած հոսող ջրի 
էներգիան այն ժամանակ դարձավ էլեկտրաէներգիայի ստացման համար բնական ռեսուրս, 
երբ գիտության ու տեխնիկայի զարգացման շնորհիվ հայտնագործվեց էլեկտրական էներգիա 
արտադրող մեքենան և հնարավոր դար ձավ կառուցել էլեկտրակայաններ՝ հոսող ջրի 
մեխանիկական էներգիան վերածելով էլեկ տրականի: 

Ներկայումս մարդկությանը հայտնի բնական ռեսուրսների տեսակներն արդեն հաշվվում են 
հազարներով: Դրանք դասակարգվում են ըստ տարբեր հատկանիշների:

Ըստ բնական ռեսուրսների նկատմամբ մարդկանց պահանջարկի առանձնացվում են՝
• մարդկանց	 կենսական	 անհրաժեշտության	 ռեսուրսները:	 Օրինակ՝	 օդը	 և	 ջուրը,	 որոնք

ուղղակի պայմանավորում են մարդու կյանքը,
• արտադրական	նշանակության	բնական	ռեսուրսները,	այսինքն	արտադրության մեջ որպես

հումք կամ վառելիք օգտագործվող ռեսուրսները: Դրանք են օրինակ՝ նավթը, մետաղների
հանքաքարը, կրաքարը և այլն:

• մարդկանց	համար	առողջարարական-կազդուրիչ, հոգևոր, գեղագիտական գրավչություն




