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ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

 

     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:  

   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 տեղաբաշխումը 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, կառուցապատված 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: Երկրագնդի վրա կան նաև այնպիսի գոտիներ, որոնց կլիմայական պայմանները 

հնարավորություն են տալիս գյուղատնտեսական աշխատանքներն իրականացնել ամբողջ 

տարվա ընթացքում: 

   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:  

    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 
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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 էքստենսիվն 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, անջրդի 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 

    Ուստի, որպես հողագործության համախառն բերքի և անասնապահության արտադրանքի 

ավելացման մեծ հնարավորությամբ օժտված ուղղություն կարող է ծառայել գյուղատնտեսության 

ինտենսիվ 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: 

    Գյուղատնտեսությունը հազարամյակներ շարունակ եղել է Հայաստանի բնակչության 

հիմնական զբաղմունքն ու ապրուստի միջոցը: Հայերը հնուց ի վեր վարել են նստակյաց կյանք, 

զբաղվել են հողագործությամբ և անասնապահությամբ, կառուցել են ոռոգիչ ջրանցքներ: 

   ՀՀ գյուղատնտեսությունն իր զարգացման ընթացքում կտրուկ փոփոխություններ է կրել 

հաճախակի կրկնվող սոցիալտնտեսական ցնցումների պատճառով: 

   ՀՀ գյուղատնտեսթյան մեջ իրենց նշանակթյամբ առանձնանում են`  

   ա) ճյուղերը, որոնք ունեն արտահանման նշանակություն և որոշում են հանրա պետության 

արտադրական մասնագիտացումը: Դրանք են խաղողագործությունը, պտղաբուծությունը, 

հարավային բանջարաբուծությունը և ծխախոտագործությունը. 

   բ) ճյուղերը, որոնք ունեն տեղական նշանաուկություն: Դրանք են հացահատիկի, կերաբույսերի 

և կարտոֆիլի մշակությունը, ինչպես նաև անասնապա հությունը (չնայած այս ճյուղերի 

արտադրանքի որոշ տեսակներ սահմանափակ քանակությամբ արտահանվում են, օրինակ` 

թռչունի միս, ձու, կար տոֆիլ):  


