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  Տնտեսության հնագույն ճյուղը գյուղատնտեսությունն է: Ներկայումս էլ, աշխարհի 

բոլոր, նույնիսկ զարգացման հասուն` արդյունաբերական և հետարդյունաբերական 

փուլերը թևակոխած, երկրների տնտեսության մեջ գյուղատնտեսության դերը չի 

նվազել: Ընդ որում, գյուղատնտեսության դերն ու նշանակությունն անհամեմատ մեծ 

են մինչինդուստրիալ կամ ագրարային տնտեսության երկրներում, որոնցում 

գյուղատնտեսությունը գլխավոր, երբեմն գրեթե միակ ճյուղն է: 

Գյուղատնտեսությունը շարունակում է մնալ մարդկանց անհրաժեշտ պարենի 

հիմնական մատակարարը, ինչպես նաև արդյունաբերությանը բնական հումք 

մատակարարող գլխավոր ճյուղը: Ամբողջությամբ, համաշխարհային 

տնտեսությունում գյուղատնտեսության նշանակությունն ավելի է մեծանում, քանի 

որ.  

ա) աշխարհում ավանդաբար շարունակում են մնալ մարդիկ, որոնք 

անմատչելիության պատճառով չեն օգտագործում բավարար քանակությամբ 

պարենամթերք, ընդ որում դրանց թիվն աճում է.  

բ) տարեկան 1,2–1,1%-ով աճում է աշխարհի ամբողջ բնակչության` պարենամթերք 

սպառող մարդկանց թիվը, ուստիև, բնակչությանը պարենամթերքով լիուլի 

բավարարելու գյուղա- տնտեսության առջև մշտապես գոյություն ունեցող խնդիրը 

դարձել է մարդկության համա- մոլորակային հիմնախնդիրներից մեկը:        

Արդյունաբերության նման գյուղատնտեսությունը ևս նյութական արտադրության 

ճյուղ է, սակայն այդ ընդհանուր նմանության հետ միասին, դրանց միջև կան նաև 

տարբերություններ:  

 • Գյուղատնտեսության արտադրանքը (դրամական արտահայտությամբ) զիջում է 

աշխարհի արդյունաբերությանը, բայց ճյուղում զբաղվածների թվով (մոտ 2,5 մլրդ 

մարդ) զգալիորեն գերազանցում է արդյունաբերությանը:  

 • Ի տարբերություն արդյունաբերության, որի տեղաբաշխումը «կետային» է 

(արդյունաբերական ձեռնարկություն, հանքավայր կամ դրանց խումբ), 

գյուղատնտեսության տեղա- բաշխումը համատարած է (դաշտեր, գոտիներ, 

տնկատափեր, արոտավայրեր և այլն):  

 • Եթե արդյունաբերության աշխատանքի գլխավոր միջոցը սարքավորումներն ու 

մեքենաներն են, ապա գյուղատնտեսությունում դա հողն է: Հողերի ամբողջությունն 

անվանում են հողային ֆոնդ, որի կազմում առանձնացվում են գյուղատնտեսական 

արտադրությունում օգտագործելի` գյուղատնտեսական հողեր կամ 

հողահանդակներ` վարելահողեր, այգիներ, արոտավայրեր, խոտհարքներ2 և 



գյուղատնտեսական արտադրությունում չօգտագործվող հողատարածքներ` 

անտառներ, ճահիճներ, լերկ ժայռեր, սառցադաշտեր, կառուցա- պատված 

տարածքներ, ամայի անապատներ: Գյուղատնտեսական հողահանդակները 

կազմում են աշխարհի հողային ֆոնդի 1/3-ը:  

• Գյուղատնտեսական արտադրությունն արդյունաբերական արտադրությունից 

տարբերվում է նաև իր տարեկան ռիթմով, ավելի կոնկրետ` արտադրության 

սեզոնային բնույթով: Արդյունաբերական արտադրությունը (բացառությամբ 

շաքարի, մրգաբանջարային պահածոների արտադրության) շուրջտարյա է, մինչդեռ 

զով և ցուրտ կլիմայական շրջաններում (օրինակ` մերձարկտիկական գոտում և ՀՀ-ի 

բարձրլեռնային տարածքներում), որտեղ հստակորեն արտահայտված է ձմռան 

եղանակը, հողագործությունը կրում է սեզոնային` ընդհատ բնույթ: Միևնույն 

ժամանակ, Երկրագնդի վրա կան նաև այնպիսի գոտիներ, որոնց կլիմայական 

պայմանները հնարավորություն են տալիս գյուղատնտեսական աշխա- տանքներն 

իրականացնել ամբողջ տարվա ընթացքում: Այդպիսի գոտիներում բերքա- հավաքով 

սոսկ ավարտվում է տվյալ մշակաբույսի աճի ցիկլը (շրջանը), բայց ամենևին չի 

ավարտվում գյուղատնտեսական արտադրության գործընթացը: Բերքահավաքից 

հետո սկսվում է մեկ այլ մշակաբույսի աճեցման ցիկլը: Օրինակ` Եգիպտոսում` 

Նեղոսի հովտում մեկ տարում, բամբակենու բերքահավաքից հետո ցանում 

(մշակում) են նաև որևէ տեսակի բանջար կամ հատիկային մշակաբույս (բրինձ, լոբի, 

սիսեռ), իսկ դրանից հետո` նաև անասունների համար կերային որևէ մշակաբույս:  

   Մշակաբույսերի այդպիսի հաջորդական փոխարինումը որևէ տարածքում 

անվանվում է ցանքաշրջանառություն: Արժե հիշել, որ ճիշտ ցանքաշրջանառության, 

ինչպես նաև պարարտացման շնորհիվ հողի բերրիությունը ոչ միայն չի նվազում, այլ 

նույնիսկ` որոշ չափով բարձրանում է: Բերրիության բարձրացման համար 

կատարվում են հողերի բարելավմանը (մելիորացիա) նպատակաուղղված 

բազմաբնույթ աշխատանքներ. չոր հողերի արհեստական ոռոգում, գերխոնավ 

հողերի չորացում, քարքարոտ հողերի քարամաքրում և այլն: Իսկ ինչ վերաբերում է 

անասնապահությանը, ապա դա, անվերապահորեն շուրջտարյա արտադրություն է, 

քանզի գյուղատնտեսական կենդանիների խնամքը և մթերքի (օրինակ` կաթի կամ 

ձվի) արտադրությունը նույնիսկ մեկ օրով էլ չի դադարեցվում ամբողջ տարվա 

ընթացքում:  

   Պայմանավորված այն հանգամանքով, որ մարդկանց նորմալ 

կենսագործունեության համար հավասարապես անհրաժեշտ է և՛ կենդանական, և՛ 

բուսական ծագման պարենամթերք, յուրաքանչյուր երկիր ձգտում է հնարավորինս 

զարգացնել թե՛ անասնապահությունը, թե՛ բուսաբուծությունը: Փոխկապված այդ 



երկու ճյուղի հարաբերակցությունն արտահայտում է գյուղատնտեսության 

ճյուղային կառուցվածքը: 

   Յուրաքանչյուր երկրի գյուղատնտեսության ճյուղի կառուցվածքը 

պայմանավորված է տեղական բնական առանձնահատկություններով: Առաջին 

հերթին դրանք բնակլիմայական պայմաններն են` ընդարձակ արոտավայրերի և 

բնական խոտհարքների առկայությունը` որպես գյուղատնտեսական կենդանիների 

կեր մատակարարող բնական հիմք, ինչպես նաև բնակչության խտությունը, երկրի 

տնտեսական զարգացման մակարդակը և համանման տնտեսական, ինչպես նաև 

սոցիալական այլ գործոններ:  

  Սովորաբար, գյուղատնտեսության ճյուղային կառուցվածքում անասնապահության 

բաժինը գերակշռում է բարձր զարգացած եվրոպական երկրներում (օրինակ` 

Գերմանիայում կամ Դանիայում), ինչպես նաև զարգացող այնպիսի երկրներում, 

որտեղ կան ընդարձակ արոտավայրեր, իսկ վարելահողերի տարածքը շատ փոքր է 

(օրինակ` Մոնղոլիա, Սուդան և Եթովպիա):  

  Աշխարհի երկրների գյուղատնտեսությունը, ճյուղային կառուցվածքից բացի, 

տարբերվում է նաև արտադրության կազմակերպման լարվածությամբ: 

Գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպման հին ուղղությունը 

էքստենսիվն1 է, երբ հողագործության արտադրանքի ծավալն աճում է 

ցանքատարածքների ավելացման` ընդարձակման, իսկ անասնապահության 

արտադրանքի ծավալը` կենդանիների գլխաքանակի ավելացման շնորհիվ: 

   Էքստենսիվ ուղղության գյուղատնտեսական արտադրությունը գերակշռում է 

զարգացող երկրների մեծ մասում, և որքան էլ անհավանական է թվում, բայց 

նույնիսկ բարձր զարգացած որոշ երկրների առանձին, անջրդի2 հողագործության 

տարածաշրջաններում: Այսպես, օրինակ` ԱՄՆ-ի արևմուտքում և Ավստրալիայի 

հյուսիսում 1 հա-ից ստացվող ցորենի տարեկան բերքի քանակը` բերքատվությունը 

մի քանի անգամ ցածր է, քան այդ երկրների արևելյան շրջանների 

բերքատվությունը: Սակայն, ներկայումս գյուղատնտեսության համար պիտանի, 

բայց չօգտագործվող պահուստային հողերի մակերեսը փոքր է (5–6%): Էքստենսիվ 

ուղղությամբ գոյւղատնտեսությունը զարգացնելու շոշափելի հնարավորություն 

ունեն Հարավային Ամերիկան և ԱՖրիկան: Այսպիսով, ակնհայտորեն երևում է, որ 

բերքատվության ներկա մակարդակի պահպանման պայմաններում նույնիսկ այդ 

պահուստային հողերի օգտագործման դեպքում էլ գյուղատնտեսության համախառն 

բերքը կավելանա աննշան չափով և չի բավարարի մարդկության պահանջարկը: 

Ուստի, որպես հողագործության համախառն բերքի և անասնապահության 

արտադրանքի ավելացման մեծ հնարավորությամբ օժտված ուղղություն կարող է 



ծառայել գյուղատնտեսության ինտենսիվ1 զարգացումը: Գյուղատնտեսության 

ինտենսիվ զարգացումը ենթադրում է մշակվող հողի միավոր տարածքից` մեկ 

հեկտարից ստացվող բերքի` բերքատվության, ինչպես նաև գյուղատնտեսական մեկ 

գլուխ կենդանուց ստացվող մթերքի` մթերատվության ավելացում: Արտադրանքի 

ծավալի ավելացման ուղին նոր բարձր բերքատու մշակաբույսերի ու բարձր 

մթերատու կենդանիների, ինչպես նաև տեխնիկայի ներդրումն է, բույսերի 

պաշտպանությունը գյուղատնտեսական վնասատուներից, հողի պարարտացումը, 

ոռոգումը և այլ միջոցառումների կիրառումը: Օրինակ` Հայաստանի 

Հանրապետությունը ևս գյուղատնտեսական արտադրության ինտենսիվացման 

շնորհիվ գյուղմթերքների արտադրանքի ծավալը մեծացնելու նպատակով 

Ռուսաստանից ներկրում է ցորենի, իսկ Նիդերլանդներից` կարտոֆիլի ընտրանի 

սերմեր, ինչպես նաև Շվեյցարիայից ներկրում է հատուկ ցեղի կովեր, որոնք 

տարեկան տալիս են տեղական կովերի համեմատությամբ 3-ից 6 անգամ շատ կաթ:     

   Զարգացող երկրների գյուղատնտեսական արտադրության ինտենսիվացման 

նպատակով ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպությունն 

իրականացնում է միջոցառումների մի ամբողջ համալիր, որն ստացել է «կանաչ 

հեղափոխություն» անվանումը: Դրանցից առավել լայնորեն կիրառվում են նոր, 

ավելի բարձր բերքատու մշակաբույսերի և բարձր մթերատու կենդանիների 

ընտրությունը կամ սելեկցիան , ժառանգական հատկանիշների բարելավումը 

(գենետիկան), պարարտացումը և հողաբարելավումը: Այդ միջոցառումների 

կիրառման շնորհիվ որոշ երկրներ (օրինակ` Մեքսիկան, Հնդկաստանը, 

Ֆիլիպինները) հասել են գյուղատնտեսական արտադրանքի ծավալի շոշափելի աճի: 


