
ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ և ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ 

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ 

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 



Ռեսուրսը ինչ-որ բանի հնարավորություն, պաշար, 

նախադրյալ է: Ընդհանրապես ռեսուրս է նաև այն ամենը, ինչը մարդկանց 

անհրաժեշտ նյութական ու հոգևոր բարիքների ստացման աղբյուր և 

նախադրյալ է: 



Բնական ռեսուրսները բնական միջավայրի այն նյութերն ու երևույթներն են, որոնք 

օգտագործվում են կամ կարող են օգտագործվել որպես աշխատանքի առարկա ու 

գործիք և սպառման առարկա: 



Լայն առումով բնական ռեսուրսներն այն ամենն է, ինչը մարդն ուղղակի կամ 

միջնորդավորված օգտագործում է կամ կարող է օգտագործել բնության մեջ` իր 

գոյության պահպանման ևտվյալ դեպքում հասարակական արտադրողական ուժերի 

գործունեության բոլոր ձ ևերի  զարգացման համար: 

Նեղ առումով բնական ռեսուրսները բնության բաղադրատարրերն են, որոնք 

արտադրողական ուժերի զարգացման և  բնության ուսումնասիրվածության տվյալ 

մակարդակում կարող են օգտագործվել մարդկային հասարակության կարիքների 

բավարարման համար` անմիջականորեն մասնակցելով նրա նյութական 

գործունեությանը: 



Բնական պայմանները բնության այն տարրերն են, որոնք անհրաժեշտ են 

մարդկային հասարակական կյանքի ևգործունեության համար, բայց 

անմիջականորեն չմասնակցելով մարդու արտադրական ևոչ արտադրական 

գործունեությանը` կարող են հեշտացնել կամ դժվարացնել նրա զարգացումը: 

Ինչպես տեսնում ենք, բնական պայմանների ևռեսուրսների միջևանանցանելի 

անջրպետ չկա. 



Գոյություն ունի բնական ռեսուրսների մի քանի դասակարգում: Դրանցից 

յուրաքանչյուրի հիմքում ընկած են բնական ռեսուրսների տարբեր հատկանիշներ: 

Բնական ռեսուրս հասկացությունը պատմական կատեգորիա է: Դա նշանակում է, 

որ ներկայումս օգտագործման ենթակա բնության տարրերն ու երևույթները միշտ 

չէ, որ ռեսուրս են եղել: 



Դրանք այդպիսիք դարձել են մարդկային հասարակության պատմական զարգացման 

շնորհիվ: 

Սկզբնական շրջանում մարդու համար ռեսուրս են ծառայել բնության 

պատրաստի բարիքները` հատապտուղները, որսի կենդանիները, ավելի 

ուշ`մետաղային հանքատեսակները, քարածուխը, նավթը, գետերի անկման 

էներգիան: 



Գիտության ու տեխնիկայի զարգացման շնորհիվ արագորեն ավելանում է ոչ միայն 

օգտագործվող բնական ռեսուրսների տեսականին, այլև նույն ռեսուրսի 

օգտագորխման բնագավառները և ծավալը: Հատկապես արագ է աճում 

հանքատեսակների և Համաշխարհային օվկիանոսի ձկնային ռեսուրսների 

օգտագործումը: 



ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ 

ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄՆԵՐԸ… 



Բնական ռեսուրսների դասակարգումն է ըստ 

օգտագործման 

բնագավառների: Տվյալ դեպքում խոսքը 

վերաբերում է արդյունաբերական արտադրության 

մեջ օգտագործվող ռեսուրսներին (հանքային, 

ջրային, անտառային, կենդանական  ), 

գյուղատնտեսական արտադրության մեջ 

օգտագործվող ռեսուրսներին (ագրոկլիմայական, 

հողային, 

ջրային  ), տրանսպորտի, ռեկրեացիայի և 

զբոսաշրջության համար օգտագործվող 

ռեսուրսներին: 





Չսպառվող ռեսուրսներ են, օրինակ, արեգակնային էներգիան, ծովային 

ալեկոծությունների, տեղատվության ու մակընթացության, քամու էներգիան: 



Վերականգնվող ռեսուրսներ են, օրինակ, բույսերը, 

կենդանիները, գետերի ու լճերի ջրային պաշարները: 



ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄՆ ԸՍՏ ԾԱԳՄԱՆ 

 Հանքային (հանածո) 

 Ջրային 

 Հողային 

 Կենսաբանական 

 Կլիմայական 



Բնական ռեսուրսների դասակարգումն ըստ 

օգտագործման եղանակի:  

Առաջին` ռեսուրսներ, որոնք օգտագործվում են որպես արտադրամիջոց, 

Երկրորդ` ռեսուրսներ, որոնք օգտագործվում են որպես սպառման առարկա: 



Բնության տարրը ռեսուրս է, եթե մասնակցում է կամ կարող է մասնակցել 

արտադրության պրոցեսին որպես աշխատանքի առարկա ու գործիք կամ 

սպառման առարկա: Շատ են այն դեպքերը, որբ բնության տարրը կամ 

հատկանիշը չմասնակցելով արտադրության պորցեսին` մեծապես ազդում է, 

կամ կարող է ազդել հասարակական կյանքի զարգացման վրա: Այդ դեպքում 

այն հանդես է գալիս որպես պայման: 



Բնական միջավայրի նույն տարրը միաժամանակ կարող է լինել թե’ ռեսուրս և թե’ 

պայման: Օրինակ` բնատարածքը, որն իր վրա է կրում մարդուն, ինչպես նաև այն 

ամենը, ինչ ստեղծված ` մարդու և բնության կողմից: 

Բնատարածքը հատուկ տեսակի բնական ռեսուրս է, առանց որի մարդկային 

հասարակությունը գոյություն ունենալ չի կարող: 

Բայց բնատարածքը նաև բնական պայման է: Պայման է, որովհետև կախված 

որակից` այն տարբեր ազդեցություն է ունենում արտադրության վրա: 

 



Բնատարածքը հատուկ տեսակի բնական ռեսուրս է, առանց որի մարդկային 

հասարակությունը գոյություն ունենալ չի կարող: 

Բայց բնատարածքը նաև բնական պայման է: Պայման է, որովհետև կախված 

որակից` այն տարբեր ազդեցություն է ունենում արտադրության վրա: 

Բնական պայմանները 
տվյալ տարածքի բնական 

ռեսուրսների, 
աշխարհագրական դիրքի և 
բնական միջավայրի մյուս 

տարրերի 
ամբողջությունն են, որոնք ի 

մի վերցված` կարող են 
նպաստել 

հասարակական 
զարգացմանը կամ 
խոչընդոտել այն: 



Բնական ռեսուրսների արժեքավորումը դրամական արտահայտությամբ 

(գնի որոշումը) նրա արժեքային գնահատումն է: 

Հայտնի է, որ բնական ռեսուրսների գնահատումն ավելի որոշակի կամ 

հստակ է արժեքային գնահատման դեպքում:  Բնական հումքի տարբեր 

տեսակների (մասնավորապես ջրային, հանքային ռեսուրսների) 

գնահատումը քանակական  և  արժեքային արտահայտությամբ առանձին 

դժվարություն չի ներկայացնում: Սակայն հայտնի է նաև, որ ռեսուրսների 

առանձին տեսակները (կլիմայական, բուսական, հողային, ռեկրեացիոն   և  

այլն), առավել  ևս բնական պայմանները, ուղղակիորեն չեն կարող 

գնահատվել արժեքային տեսքով, ուստի բոլոր ռեսուրսների համար 

շարունակվում է կիրառվել բալային գնահատումը: Տարբերում են 

գնահատման 5,10  100 բալանոց համակարգեր: 



Ռեսուրսապահովվածությունը 

բնական ռեսուրսների մեծության  և  դրանց 
օգտագործման 
չափերի միջև  եղած հարաբերակցությունն է: 
Այն արտահայտվում է համապատասխան 
տարիների 
քանակով, որոնց ընթացքում կբավականացնի 
տվյալ ռեսուրսը, կամ բնակչության մեջ շնչի 
հաշվով 
նրա ունեցած պաշարներով : 
 
 



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ 


