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Բնագիտության ուսումն ասիրման առարկան

Բնագիտության 
ուսուՄնասիրՄան առարԿան

գԼուԽ

1
§ 1.1. ինՉ Է ԲնությունԸ

Բ  նու թյունն ամ բողջ նյու թա կան աշ խարհն է ։ Բո
լոր կենդանի օրգանիզմները՝ բույսերը, սնկերն 

ու կենդանիները, այդ թվում նաև մար դը, բնության  
կենդանի մարմիններ են: Իսկ ահա քարը, ավազը, 
երկաթի կտորը, Ա րե գա կը, Լուսինը, ա ստ ղե րը և այլն 
բնու թյան ան կեն դան մար մին ներ ե ն։ 

Ի տար բե րու թյուն մյուս կեն դա նի նե րի՝ մարդն օ ժտ
ված է բա նա կա նու թյամբ: Ճանաչելով բնությունը, 
հասկանալով նրանում կատարվող գործընթացները՝ 
մարդը կարող է պահպանել այն և նրա բա րիք նե րը 
տնօ րի նել ը ստ իր նպա տակ նե րի։ 

Բ նու թյան մեջ մշ տա պես կա տար վում են բազ մա պի սի 
փո փո խու թյուն ներ. ե րկնքում Լու ս նի դիր քն է փո խվում, 
կայ ծա կն է փայ լա տա կում, ան ձրև է տե ղում, եր բեմն 
անձ ր ևից հե տո ծի ա ծա ն է հայտն վում, հա տա կին թափ
ված ջու րն է գո լոր շ ա նում, եր կա թե մե խն է ժան գո տվում 
և այլն: Այս բոլորը բնու թյան երևույթ ներ ե ն։

Բ նու թյան յուրաքանչյուր եր ևույթ ու նի իր ա ռա
ջաց ման պատ ճա ռնե րը և հետ ևանք նե րը։ Օ րի նակ՝ 
ցե րեկ վա և գիշ եր վա հեր թա փո խու թյան պատ ճա ռը 
Ե րկ րի պտույտն է իր ա ռանց քի շուր ջը։ Մար մին նե
րի ցած ը նկ նե լու պատ ճա ռը Ե րկ րի ձգո ղու թյունն է։ 
Քա մու ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րից է օ դի ան հա
վա սա րա չափ տա քա ցումը։ Ջեր մաս տի ճա նն իջ նե լու 
հետևանքով ձմ ռա նը ջու րը վերածվում է սառույցի։ 
Գար նա ն ձնհա լը օ դի ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա նա լու 
հետ ևանք է։ Եթե մի փոքր խորհեք այս օ րի նակ նե րի 
շուրջ, ապա ձեզ համար պարզ կդառնա նաև, որ բնու
թյան եր ևույթ նե րը փո խա դար ձա բար կապ ված ե ն: 



44

ԳԼՈՒԽ 1

Այսպիսով՝ «Բնագիտություն» առարկան բնության, 
նրա մարմին ների, նրանում տեղի ունեցող երևույթների 
մասին է: Ու սում նա սի րե լով այն՝ դուք ձեռք կբերեք 
գիտելիքներ բնու թյան զա նա զան ե րևույթ նե րի, դրանց 
ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րի ու հետևանքների մա
սին: Կար ևոր տե ղե կու թյուն ներ կստա նաք Տի ե զեր քի, 
Ե րկ րի կա ռուց ված քի, բու սա կան և կեն դա նա կան աշ
խարհ նե րի, մթ նո լոր տի, ջրո լոր տի և այլնի վե րա բեր
յալ։ Կիմանաք նաև, թե ինչու պետք է սիրել բնությունն 
ու հոգատարությամբ վերաբերվել նրան:

Նոր հասկացություններ

Բնություն, կենդանի մարմիններ, անկենդան մարմիններ, բնագիտություն

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ի ՞նչ է բնու թյու նը։
3. Ի ՞նչ է ու սում նա սի րում բնա գի տու թյու նը։
4. Ինչի՞ համար են մեզ անհրաժեշտ բնության վերաբերյալ գիտելիքները։ 

Ա ռա ջադ րանքներ

1.  Ն կա րագ րե՛ք որ ևէ եր ևույթ և նշե՛ք դրա ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րն ու 
հետ ևանք նե րը։

2.  Աղյուսակում գրե՛ք կենդանի և անկենդան այն մարմինների անունները, 
որոնք պատկերված են դասանյութում:

Կենդանի բնության մարմիններ անկենդան բնության մարմիններ

 Մ տա ծե՛ք 

Մեկնաբանե՛ք հետևյալ միտքը. «Բնությունը չի կա րող հակա ռակվել 
մարդուն, եթե մարդը չի հակառակվում նրա օրենքներին»:

Սևանի վանքի 
Սուրբ Առաքելոց 
եկեղեցին
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§ 1.2.  Բնության ուսուՄնասիրՄան 
ՀիՄնաԿան ԵՂանաԿնԵրԸ

Բ  նու թյան մարմիններն ու եր ևույթներն ուսում 
նասիր ում են դի տու մների, փորձերի ու 

չափումնե րի միջոցով։ Սրանք բնության ուսում նա
սիրման հիմնական ե ղա նակ ներն են:

Դի տում նե րի մի ջո ցով ստա նում ենք նախ նա կան 
տե ղե կու թյուն ներ մարմինների ու եր ևույ թների մասին, 
պարզում դրանց ո րոշ հատ կու թյուն նե ր: Օ րի նակ՝ 
դի տում նե րի մի ջո ցով կարելի է պարզել աստղերի 
պայծառությունը, Լուս նի գնդաձևությունը, ծիածանի 
գույները, ձնհալի կամ անձրևի ժամանակ գետերի 
վարարումը:  Դի տում նե րով կա րե լի է պար զել, որ 
սառույցը տաքանալիս հալվում է, Եր կի րը պտտվում է 
Ա րե գա կի շուր ջը, մար մին նե րը սո վո րա բար տա քա նա
լիս ըն դար ձակ վում են, ի սկ սառ չե լիս՝ սեղմ վում և այլն։

 Փոր ձի ընթացքում հետազոտողը ոչ մի այն դիտում է 
ու սում նա սիր վող եր ևույ թը, այլև մի ջա մտում է դրան: 
Նա փոր ձա սե նյա կում կամ մեկ այլ վայ րում վե ր
ար տադ րում է եր ևույ թը, հետ ևում նրա ըն թաց քին, 
նույնիսկ հարկ ե ղած դեպ քում փոր ձը կրկ նում մի քա
նի ան գամ։ Օ րի նակ՝ փոր ձի մի ջո ցով կա րե լի է պար
զել, թե ինչ ջեր մաս տի ճա նում է ե ռում ջու րը, ո ր մար
մին ներն է ձգում մագ նի սը և այլն։ 

 Փոր ձե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ու սում նա սի
րե լու ոչ մի այն ան կեն դան, այլև կեն դա նի մար մին նե րի 
հատկությունները։ Օ րի նակ՝ փոր ձով կա րե լի է պար
զել, թե որ պա րար տան յու թն ի նչ պես է ազ դում այս 
կամ այն բույ սի ա ճի ու զար գաց ման վրա։

Բ նու թյունն ու սում նա սի րե լու նպատակով կա տար
վում են նաև չա փում ներ։ Չա փում նե րի մի ջո ցով, ըստ 
համապատասխան միավորների, ո րո շ վում են մար
մին նե րի չափերը, զանգ վա ծը, ջեր մաս տի ճա նը, 
ծավալը, շարժ ման ա րա գու թյու նը և այլն։ 

Փորձագետը փորձ 
կատարելիս

Աստղերի դիտում 
աստղադիտակով

Փորձի ընթացքը
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Բ նու թյունը հե տա զոտ ելիս օգ տա գործ վում են տար
բեր սար քեր և գոր ծիք ներ։ 

Շատ փոքր չա փեր ունե ցող մար մին նե րը, օ րի նակ՝ 
բակ տե րի ա նե րը, կա րող ե նք տես նել մի այն ման րա
դի տա կով։ Հե ռա վոր ա ստ ղե րը, չնա յած դրանց հս կա
յա կան չա փե րին, կա րող ե նք դի տել մի այն ա ստ ղա դի
տակ ով։ 

Մար մին նե րի ո ւղ ղա ձիգ և հո րի զո նա կան դիրքը 
ո րոշե լու հա մար համապատասխա նա բար օգտա գործ
վում են ուղղալար ու հարթաչափ:

Պարզագույն չափիչ սար քե ր են քա նո նը, ջեր մա
չափը, կշեռ քը, ժա մա ցույ ցը, չա փա նո թը և այլն։ 

Ժամանակակից ո րոշ չա փիչ սար քեր ունեն լու սա
տախտակներ, որոնք ցույց են տալիս չափ վող մե ծու
թյան թվա յին ար ժեք նե րը: Օ րի նակ՝ է լեկտ րո նային 
ժա մա ցույ ցը, ջեր մա չա փը, կշեռ քը, է լեկտ րա կան հո
սան քի հաշ վի չը և այլն։

Նոր հասկացություններ

Դիտում, փորձ, չափում

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1.  Որո՞նք են բնության ուսումնասիրման հիմնական եղանակները։
2. Ի ՞նչ է դի տու մը։ Ի՞նչ կարելի է պարզել դիտման միջոցով:
3. Ի՞նչ է փորձը: Ի՞նչ կարելի է պարզել փորձի միջոցով:
4.  Ի ՞նչ է չա փու մը։ Ի ՞նչ են ո րո շում չա փում նե րի մի ջո ցով։ Բե րե՛ք օ րի նակ ներ։
5.  Ի ՞նչ սար քեր և գոր ծիք ներ են ձեզ հայտ նի։ Նկա րագ րե՛ք դրանք։ 

 Մ տա ծե՛ք 

Բե րե՛ք փոր ձե րի օ րի նակ ներ, ո րոն ց միջոցով կա րե լի է ու սումն ա սի րել 
մար մին նե րի հատ կու թյուն նե ր:

Մանրադիտակ

Հարթաչափ և
ուղղալար
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Բնագիտության ուսումնասիրման առարկան

Ա ռա ջադ րանք

1.   Առաջարկե՛ք փորձ, որով կարելի է պարզել, թե որ աստիճանում է եռում 
ջուրը: 

2.  Եթե տանն ունեք ջերմաստիճանը ցույց տվող թեյնիկ, ապա դրա 
կիրառմամբ կատարե՛ք մի քանի փորձ և համոզվե՛ք, որ ջրի եռման 
ջերմաստիճանը կախված չէ ջրի քանակից:

3.  Նկարագրե՛ք ստորև պատկերված գործիքներն ու սարքերը: Դրանցից 
որո՞նք են օգտագործվում չափումներ կատարելու նպատակով: 

Չափերիզ

ՎայրկենաչափԿշեռքներ

Մագնիս

Ժամացույց

Սպիրտայրոց

Հեռադիտակ

ՉափանոթՋերմաչափներ
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գործնական աշխատանք

Հեղուկի ծավալի որոշումը

1.  Ջրամանը ամբողջությամբ լցրե՛ք ջրով:
 Ջրամանի տարողությունը հավասար է նրա մեջ ամբողջու թյամբ 
լցված ջրի ծավալին:

2.  Ջրամանի ջուրը դատարկե՛ք չափագլանի մեջ: Չափագլանի ցուցանիշին 
համապատասխան՝ որոշե՛ք ջրի ծավալը:

3.  Եթե ջրամանն ամբողջությամբ չի դատարկվել, ապա կրկնե՛ք 2–րդ 
հրահանգը:

4.  Չափման արդյունքները գումարե՛ք միմյանց: Գումարը ցույց կտա 
ջրամանի տարողությունը:

Ձեր աշխատանքի արդյունքները ստուգելու նպատակով կարող եք 
ջրամանի փոխարեն վերցնել 1 լ կամ 2 լ տարողու թյամբ ապակե տարա և 
տրված քայլերով նույնությամբ չափել դրա տարողու թյունը:
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Մարմի ններ և նյութեր

Մար Մին նԵր ԵՎ 
նյու թԵր

գԼուԽ

2
§ 2.1.  ՄարՄիննԵրն ու նյութԵրԸ 

ՄԵր ՇրջաՊատուՄ

 Ն ա յենք մեր շուր ջը և կտես նենք բազ մա թիվ 
առարկաներ` ա թոռ, սե ղան, գիրք, մա տիտ, 

ավ տո մե քե նա, բա ժակ, հա մա կար գիչ, ջրի կա թիլ, 
տարբեր կեն դա նի նե ր ու բույ սե ր և այլն։ Այդ բո լո րը 
մար մին ներ ե ն։ Մար մին ներ են նաև Եր կիր մո լո րակն 
ու Լուսինը, գիշ ե րա յին ե րկն քում փայ լող ա ստ ղե րն 
ու մեզ ջեր մաց նող Ա րե գա կը։ Մար մին նե րը հա մե մա
տե լով՝ կա րե լի է պար զել դրանց նմա նու թյուն ներն 
ու տար բե րու թյուն նե րը։  Օ րի նակ` նկարում բերված 
գնդակները ձևով նման են, ի սկ չափերով ու գույ
նով՝ տար բեր: Դրանք տար բեր վում են նաև նրա նով, 
թե ինչից են պատ րաստված. առաջինը՝ կաշվից, ի սկ 
երկրորդը՝ ռետինից: 

Բո լոր մար մին նե րը կազմ ված են նյու թե րից։ 
Կաշին, ռետինը, եր կա թը, ոս կին, պղին ձը, թուղթը, 

ջու րը, ա պա կին, ճկազանգվածը, թթվածինը, ջրա
ծինը նյու թեր են: Ի սկ ա հա  գնդակը, մե խը, մա տա
նին, տետրը, բա ժակը, ա թո ռը, սա ռույ ցի կտորը, ջրի 
կաթիլը մար մին ներ են, ո րոնք կազմ ված են վերը 
նշված կամ այլ նյու թե րից: 

Օդում ճախ րող փու  չիկ նե րի մեջ լց ված թեթև գազը 
նույն պես նյութ է։ Իսկ փու չի կը պատ րաստ ված է մեկ 
այլ նյու թից՝ ռե տի նից։ Ռե տի նից պատ րաս տում են 
նաև անվա դո ղեր և այլ ի րեր։

 Միև նույն նյու թից կա րե լի է պատ րաս տել տար բեր 
ա ռար կա ներ։ Այս պես՝ եր կա թից պատ րաս տում են 
մեխ, մուրճ, կա ցին, ա պա կուց` բա ժակ, փոր ձա նոթ, 
ալ յու մի նից` հա ղոր դա լար, սպասք, ա թոռ, սե ղան, 
փայ տից` նս տա րան, գրա տախ տակ և այլն։

Կաշվե գնդակ

Ռետինե գնդակ

Ռետինե փուչիկներ

Ռետինե անվադող
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 Կա րե լի է նաև միանման ա ռար կա ներ պատ րաս տել 
տար բեր նյու թե րից։ Օ րի նակ՝ քա նոն կա րե լի է պատ
րաս տել փայ տից, ճկա զանգ վա ծից, եր կա թից, ա լյու
մի նից և այլ նյու թե րից։ 

Մար մի նը կարող է կազմ ված լի նել ի նչ պես մեկ, այն
պես էլ մի քա նի նյու թից:

Կան բազ մա թիվ նյութեր։ Դրանք տար բեր վում են 
գույ նով, հա մով, հո տով, ամ րու թյամբ, այր վե լու, 
ջրում լուծ վե լու և այլ հատ կու թյուն նե րով։ 

 Նյու թե րը լի նում են օր գա նա կան և ա նօր գա նա կան։ 
Օ րի նակ՝ բու սա կան յու ղը, ճար պե րը, սպիտա

կուցները, շա քա րը օրգանական նյութեր են։ Օր գա նա
կան նյու թե րը հիմնականում կեն դա նի օր գա նիզմ  ների 
կազ մու թյան մեջ մտ նող կամ դրան ցից ստաց վող 
նյու թերն են: Օր գա նա կան նյու թեր ստա նում ե ն նաև 
ար հես տա կան ճա նա պար հով, ինչպես, օ րի նակ՝ ճկա
զանգ վա ծը, ներ կան յու թե րը, ար հես տա կան մոր թին, 
որոշ դե ղան յու թե ր և այլն։

Ա նօր գա նա կան նյութեր են, օ րի նակ՝ ջու րը, ա վա զը, 
կա վը, կե րակ րի ա ղը, ոս կին, եր կա թը, պղինձը և այլն։

Նոր հասկացություններ

Մարմին, նյութ, օրգանական նյութ, անօրգանական նյութ

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1.  Ին չի՞ց են կազմ ված մար մին նե րը: 
2.  Ձեզ հայտ նի ի ՞նչ հատ կու թյուն ներ կա րող է ու նե նալ մար մի նը: Բե րե՛ք 

օ րինակ ներ: 
3.  Կա րո՞ղ են ա րդյոք մի ա տե սակ ա ռար կա նե րը պատ րաստ ված լի նել տար բեր 

նյու թերից: Բե րե՛ք օ րինակ ներ: 
4.  Կա րո՞ղ են ա րդյոք միև նույն նյու թից պատ րաստ ված լի նել տար բեր ա ռար

կա ներ: Բե րե՛ք օ րինակ ներ: 
5.  Ե րկն քում կա՞ն ա րդյոք մար մին ներ: 



11

Մարմիններ և նյութեր

Ա ռա ջադ րանք

1.  Ան վա նե՛ք մի քա նի օր գա նա կան և ա նօր գա նա կան նյու թեր, ո րոնք հան
դի պում են կեն ցա ղում։ Նկարագրե՛ք դրանք:

2. Լրացրե՛ք աղյուսակն՝ ըստ նկարներում պատկերված առարկաների:

Օրգանական նյութերից կազմված
մարմիններ

անօրգանական նյութերից կազմված
մարմիններ

Ծիրանի հյութ Բուսական յուղ Շաքար Ցորեն Կողպեք

Երկաթե 
մեխեր

Պղնձե 
սափոր

ԱլյուրՃկազանգվածե
գդալ

Ալյումինե
գդալ

 Մ տա ծե՛ք 

Մեկ նա բա նե՛ք հետևյալ մտքերը և բե րե՛ք օ րի նակ ներ.
ա) Նյու թերն ի րա րից տար բե րե լու և ան վտանգ օգ տա գոր ծե լու հա մար 

կարևոր է ի մա նալ դրանց հատ կու թյուն նե րը։ 
բ) Ար հես տա կան օր գա նա կան նյու թե րի օգ տա գոր ծու մը հնա րա վո րու թյուն 

է տա լիս խնա յե լու ո րոշ նյու թե րի բնա կան պաշ ար նե րը։
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§ 2.2.  նյութի ԵրԵՔ ՀիՄնաԿան ՎիՃաԿնԵրԸ

Կ ա տա րե լով  դի տում ներ՝ դուք կհա մոզ վեք, որ 
նյու թե րը հան դես են գա լիս տար բեր վի ճակ նե

րում։ Ո րոշ նյու թեր ձեզ կարող են հանդիպել հե ղուկ 
վի ճա կում, մյուս նե րը՝ գա զա յին, եր րորդ նե րը՝ պինդ։ 
Կախ ված միջավայրի պայ ման նե րի փո փո խու թյու նից՝ 
նյութի վի ճակ ը կա րող է փո խ վել: 

Օ րի նակ՝ ջու րը սենյակային պայ ման նե րում հե ղուկ 
վի ճա կում է: Սա ռեց նե լով այն կարելի է հե ղուկ վի ճա
կից վերած ել պինդ վի ճա կի, ի սկ տա քաց նե լով՝ գա
զային վի ճա կի: Սա ռույ ցը ջրի պինդ վի ճակն է, իսկ 
գոլորշին՝ գազային: Ոս կին սովորաբար մեզ հան
դիպում է պինդ վիճակում: Շատ բարձր ջեր մաս տի
ճան ում այն հալ վում է և վե րած վում հե ղու կի, ի սկ 
ավելի բարձր ջեր մաս տի ճանում ե ռում և վե րած վում է 
գա զի։

Միևնույն  նյու թը, կախ ված պայ ման նե րից, կա
րող է լի նել պինդ, հե ղուկ կամ գա զա յին վի ճա կում։ 

Վերց նենք ա պա կուց, եր կա թից և պղն ձից պատ
րաստ ված ձո ղեր, ո րոնք պինդ վի ճա կում են։ Դժ վար 
չէ հա մոզ վել, որ այդ ձո ղե րը նույն պայ ման նե րում ի նչ 
դիր քով և որ տեղ էլ դնենք, կպահ պա նեն ի րենց ձևն ու 
ծա վա լը։

Պինդ մար մին նե րը պահ պա նում են ի րենց ձևն 
ու ծա վա լը։ այսինքն՝ դրանք ունեն հաստատուն 
ձև ու հաստատուն ծա վա լ։ Սա պինդ մար մին նե րի 
հիմնական հատ կու թյուն նե րից է։ 

Այժմ դի տենք հե ղուկ նե րը։ Վերց նենք 1 լ ծա վա լով 
որ ևէ նյութ հե ղուկ վիճակում, օ րի նակ՝ ջուր, և լց նենք 
անոթի մեջ։ Այն կըն դու նի տվյալ անոթի ձևը։ Ե թե այն 
լց նենք մեկ այլ անոթի մեջ, ա պա կըն դու նի վերջինիս 
ձևը, բայց նրա ծա վա լը կրկին կմ նա 1 լ։ Դա նշա նա
կում է, որ մի ա նո թից մեկ այլ ա նոթ տե ղա փո խե լիս 
հե ղու կի ծա վա լը պահ պան վում է, սակայն ձևը փոխ
վում է՝ ըն դու նելով այն ա նո թի ձևը, որ տեղ լց ված է։ 

Ջուրը հեղուկ վիճակում

Գոլորշի. ջուրը 
գազային վիճակում

Սառույց. ջուրը պինդ 
վիճակում
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Հե ղուկ նե րը պահ պա նում են ի րենց ծա վա լը, բայց 
չունեն հաստատուն ձև։ Սա հե ղուկ նե րի հիմնական 
հատ կու թյուն նե րից է։ 

Եթե օ դով լի գնդակը սեղ մենք, ա պա նրա ձևը 
կփոխ վի: Բնա կա նա բար, այդ նույն ձևը կս տա նա նաև 
նրա նում ե ղած օ դը: Ե թե գնդակի ծա վա լը փոք րաց
նենք՝ նրա մի մա սը սեղ մե լով, ա պա այդ նույն ծա վալը 
կս տա նա նաև նրա նում ե ղած օ դը: Դժ վար չէ հետ ևու
թյուն ա նել, որ գնդակի մեջ լց ված օ դն ըն դու նում է 
տվյալ գնդակի ձևն ու ծա վա լը: Գնդակի ձևի ու ծա
վա լի փո փո խությունից փո փոխ վում են նաև նրա նում 
ե ղած օ դի ձևն ու ծա վա լը: 

 գա զե րը չունեն հաստատուն ձև և հաստա
տուն ծա վա լ: դրանք զբա ղեց նում են ի րենց տրա
մադրված ո ղջ տա րած քը։ Սա գա զե րի հիմնական 
հատ կու թյուն նե րից է ։

 

Նոր հասկացություններ

Նյութի պինդ վիճակ, հեղուկ վիճակ, գազային վիճակ

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1.  Ի ՞նչ հիմ նա կան վի ճակ նե րում կա րող են լի նել նյու թե րը։
2.  Ի ՞նչ հատ կու թյուն նե րով են օ ժտ ված պինդ մար մին նե րը:
3. Ի ՞նչ հատ կու թյուն նե րով են օ ժտ ված հե ղուկ նե րը։ 
4. Ի ՞նչ հատկանիշներ են բնորոշ գազերին:
5.  Հ նա րա վո՞ր է ա րդյոք, որ միև նույն նյու թը միև նույն պայ ման նե րում հան

դես գա երկու կամ ե րեք տար բեր վի ճակ նե րում:

Ա ռա ջադ րանք

Թ վար կե՛ք նյութեր, ո րոնք սենյակային պայ ման նե րում՝
ա) պինդ վիճակում են,
բ) հե ղուկ վիճակում են:

Անոթներից յուրա քան
չյուրում 1 լիտր ջուր է
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§ 2.3.  նյութԵրի ԿաԶՄությունԸ:
ՄոԼԵԿուԼնԵր ԵՎ ատոՄնԵր

Ն յու թերն ու նեն բազ մա թիվ հատ կու թյուն
ներ: Շնորհիվ որոշ հատկությունների նյու

թերը, մի մ յանց հետ փո խազ դելով կամ ի նք նու րույն 
քայքայ վելով, կա րող են ա ռա ջաց նե լ նոր նյու թեր։ 
Նյութերի այդպիսի հատ կու թյուն նե րը կոչ վում են 
քիմի ա կան հատ կու թյուններ։ Նյութերի քի մ իական 
հատկություններից են ժանգոտելու, այրվելու հատ
կությունները: Օ րի նակ՝ եր կա թն ունի ժանգոտ ելու 
հատ կու թյուն ։ Այդ հատկության շնորհիվ է, որ եր
կաթյա մե խի ար տա քին շեր տի և օ դում եղած թթ ված
նի փո խազ դե ցու թյու նից խոնավ պայմաններում ա ռա
ջա նում է ժանգ, ո րը նոր նյութ է և նման չէ երկաթին:

Նյու թե րը կազմ ված են շատ փոքր մաս նիկ նե րից` 
մո լե կուլ ներից և ատոմներից: Այդ մասնիկների միջև 
կան ազատ տարածություններ և դրանք մշտական 
շարժման մեջ են:

Ե թե մի քա նի բյուրեղ կա լի ու մի պեր ման գա նատ 
(марганцовка) ավելաց նենք բա ժա կում լցված ջրի մեջ, 
ա պա ջուրը կգու նա վոր վի: Դա բա ցատր վում է նրա
նով, որ կա լի ու մի պեր ման գա նա տի մո լե կուլ նե րը տա
րած վում են ջրի ամ բողջ ծա վա լով։ Փորձենք շա քա րի 
կտո րը լու ծել մեկ բա ժակ ջրում։ Շա քա րի մո լե կուլ
նե րը տա րած վում են ջրի մեջ և քաղց րաց նում այն։ 
Օծանելիքի հո տը մենք զգում ե նք, ո րով հետև նրա մո
լե կուլ նե րը տա րած վում են օ դում։

Նյութի մոլեկուլն ունի նույն քիմիական հատ
կությունները, ինչ տվյալ նյութը: Այդ պատճառով է, 
որ նյութի քիմիական հատկությունները կախված չեն 
նյութի քանակից: Օրինակ՝ անկախ երկաթյա մեխի 
չափերից՝ այն ունի ժանգոտելու հատկություն:

Միև նույն նյու թի բո լոր մո լե կուլ նե րը մի ա տե սակ ե ն։ 
Հնա րա վոր չէ, օ րի նակ, տար բե րել Սևա նա լճի ջրի մո լե
կու լը Որոտան գետի ջրի մո լե կու լից։

Կա լի ու մի 
պեր ման գա նատի 
լուծույթներ

Կա լի ու մի
պեր ման գա նատ

Երկաթյա
ժանգոտած մեխեր 

Թթվածնի ատոմ

Թթվածնի մոլեկուլ
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Մոլեկուլներն իրենց հերթին կազմված են ատոմ
ներից: Ատոմները նույնպես անընդհատ շարժման մեջ 
են և միմ յան ցից կա րող են տար բեր վել ի րենց չա փե
րով, զանգ վա ծով և այլ հատ կու թյուն նե րով։

Տար բեր նյու թե րի մո լե կուլ նե ր միմյանցից կարող են 
տարբերվել իրենց կազմության մեջ մտնող ատոմների 
քանակով, տեսակով և դասավորությամբ:

Օ րի նակ՝ ջրած նի մո լե կու լը կազմ ված է ջրած նի եր
կու ա տոմից։ Թթ ված նի մո լե կու լը կազմ ված է թթ վա
ծ նի եր կու ա տոմ ից, օզո նի մո լե կու լը՝ թթ ված նի ե րեք 
ա տոմ ից։ Ջ րի մո լե կու լը կազմ ված է թթ ված նի մեկ և 
ջրած նի եր կու ա տոմ ից։ 

Թթվածնի և օզոնի մոլեկուլները, ինչպես տես
նում եք նկարում, կազմված են միայն թթվածնի 
ատոմներից: Սակայն մոլեկուլներում ատոմների քա
նակների տարբերությամբ պայմանավորված՝ այս 
երկու նյութերն ունեն իրարից խիստ տարբեր հատ
կություններ. թթ վա ծինը կյանքի հա մար ան հրա ժեշտ 
նյութ է, ի սկ օ զո նը՝ թու նա վոր։

Նոր հասկացություններ

Քիմիական հատկություններ, մոլեկուլ, ատոմ

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ի ՞նչ մաս նիկ ներ ից են կազմ ված մար մին նե րը:
2. Ի՞ նչ մա սնիկ նե րից են կազմ ված մո լե կուլ նե րը:
3. Նյու թի ո ՞ր հատ կու թյուն ներն են կոչ վում քի մի ական: 
4. Կախվա՞ծ են արդյոք նյութի հատ կու թյուն ները նյութի քանակից: 

Ա ռա ջադ րանք

Շաքարի կտորը լուծե՛ք թեյի մեջ և նկարագրե՛ք այդ երևույթը։

Օզոնի մոլեկուլ

Ջրածնի ատոմ

Ջրածնի մոլեկուլ

Ջրի մոլեկուլ
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§ 2.4.  ՄԵտաՂնԵր ԵՎ ոՉՄԵտաՂնԵր:
ՊարԶ ԵՎ Բարդ նյութԵր

  Ի նչպես արդեն գիտեք, նյու թե րը կազմված են 
մո լե կուլ նե րից: Իսկ մոլեկուլներն ի րենց հեր թին 

կազմ ված են ա տոմ նե րից: Գոյություն ունեն տարբեր 
տեսակի ատոմներ: Դրանք միմ յան ցից կա րող են 
տար բեր վել ի րենց չա փե րով, զանգ վա ծով և մի շարք 
այլ հատ կու թյուն նե րով։ 

Հայտ նի է ատոմների 120 տե սակ: Այդ տեսակներին 
ան վա նում են քի մի ա կան տար րեր կամ է լե մենտ ներ։ 
Քիմիական տարրերից յու րա քան չյուրն ու նի իր ան վա
նու մը: Քիմիական տարրեր են, օրինակ՝ թթ վա ծի նը, 
ջրա ծի նը, եր կա թը, պղին ձը, ա լյու մի նը և այլն: 

Նյութերը կարող են բաղկացած լինել ինչպես մեկ, 
այնպես էլ մի քանի քիմիական տարրից:

Մի այն մեկ քի մի ա կան տար րից կազմված նյութն 
ան վա նում են պարզ նյու թ: Օ րի նակ՝ թթ վա ծի նը, ջրա
ծի նը, օ զո նը, եր կա թը, պղին ձը, ա լյու մի նը, ոսկին 
պարզ նյու թեր են: Պարզ նյու թի ան վա նումը հա ճախ 
համընկ նում է այն քի մի ա կան տար րի ան վան մա նը, 
ո րից կազմ ված է։ Թթ վա ծին, ա զոտ, ջրա ծին, ծծումբ, 
եր կաթ, պղինձ ա սե լով՝ կա րող ե նք նկա տի ու նե նալ և՛ 
քի մի ա կան տար րը, և՛ նյու թը։

 Կան նաև բազ մա թիվ նյու թեր, ո րոնք կազմ ված են 
մեկից ա վե լի քի մի ա կան տար րե րից: Այս պի սի նյու
թերն ան վա նում են բարդ նյու թեր:  Բարդ նյու թե րն այլ 
կերպ կոչվում են քի մի ա կան մի ա ցու թյուն ներ ։

Օ րի նակ՝ ջու րը բարդ նյութ է: Այն կազմ ված է ջրա
ծնից և թթ վա ծնից: Դուք արդեն գիտեք, որ ջրի մո լե
կու լը կազմ ված է ջրած նի եր կու ա տո մից և թթ վա ծնի 
մեկ ա տո մից: 

Ածխաթթու գազը, շաքարը նույն պես բարդ նյու
թեր են։ Ածխաթթու գազը կազմված է ածխածնի ու 
թթվածնի ատոմներից: Շա քա րը կազմված է ած խա
ծնի, թթ վա ծնի ու ջրա ծնի ատոմներից։ 

Շաքար

Բարդ նյութ. ջրի 
մոլեկուլ
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Պարզ նյութերը բա ժան վում են 2 խմբի՝ մետաղների 
և ոչ մե տաղ նե րի։ Մե տաղ ներից ձեզ հայտ նի են ոսկին, 
արծաթը, եր կա թը, պղին ձը, ալ յու մի նը, կա պա րը և 
այլն։ Բո լոր մե տաղ նե րը, բա ցի սն դի կից, սո վո րա
կան պայ ման նե րում պինդ վի ճա կում են, ունեն փայլ, 
է լեկտ րա կա նու թյան և ջեր մու թյան լավ հա ղոր դիչ ներ 
ե ն։ Էլեկտրականության ա մե նա լավ հա ղոր դիչ ներն են 
ար ծա թը, ոս կին, պղին ձը, ալ յու մինը։ Դրան ցից պատ
րաս տում են հա ղոր դա լա րեր։ 

Ձեզ հայտ նի ոչ մե տաղ ներ են ած խա ծի նը, ծծում բը, 
ա զո տը, թթ վա ծի նը, ֆոս ֆո րը, բրոմը և այլն։ Դրանց մի 
մասը սո վո րա կան պայ ման նե րում գա զեր են (թթ վա ծին, 
ջրա ծին, ա զոտ), մյուս մա սը՝ պինդ վի ճա կում գտնվող 
նյու թեր (ծ ծումբ, ֆոս ֆոր, ած խա ծին և այլն)։ Ոչ մե
տաղներից միայն  բրո մն է սո վո րա կան պայ ման ներում 
հե ղուկ վի ճա կում։ Ոչ մե տաղ ները հիմնականում ջեր
մու թյան և է լեկտ րա կա նու թյան վատ հա ղոր դիչ ներ են, 
փխ րուն են, փայլ չու նեն։

Նոր հասկացություններ

Քիմիական տարր, պարզ նյութ, բարդ նյութ, քիմիական միացություն, 
մետաղներ, ոչմետաղներ

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ի՞նչ է քի մի ա կան տար րը։
2. Ին չո՞վ են տար բեր վում պարզ և բարդ նյու թե րը։
3.  Ի ՞նչ հատ կու թյուն նե րով կա րե լի է տար բե րել մե տա ղը ոչ մե տա ղից։
4.  Ս տորև տր ված ար տա հայ տու թյուն նե րից դո՛ւրս բերեք և դասակարգե՛ք 

պարզ և բարդ նյութերը:
 ա)  Ջու րը կազմ ված է ջրած նի և թթ ված նի ա տոմ նե րից։ 
բ) Մե խը պատ րաստ ված է եր կա թից։ 
գ)  Շա քա րը կազմ ված է ած խած նի, ջրած նի և թթ ված նի ա տոմ նե րից։

Պղնձյա էլեկտրալարեր
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Մ տա ծե՛ք 

1. Բո լոր մե տաղ նե րը, բա ցի սն դի կից, սո վո րա կան պայ ման նե րում պինդ 
վի ճա կում են: 

Պահ պա նո՞ւմ են ա րդյոք դրան ցից պատ րաստ ված մար մին ներն ի րենց ձևն 
ու ծա վա լը սո վո րա կան պայ ման նե րում: Բերե՛ք օ րի նակ ներ:

2. Նկարում բերված են տարբեր նյութերի մոլեկուլներ: 

Պատկերված մոլեկուլներից որո՞նք են պարզ, և որո՞նք՝ բարդ նյութի 
մոլեկուլներ:
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§ 2.5. ՔիՄիաԿան նՇան ԵՎ ԲանաՁԵՎ

  Յու րա քանչ յուր քի մի ա կան տար ր ունի ինչպես իր 
անվանումը, այնպես էլ իր նշանը: Որ պես քի մի ա կան 
նշան՝ ըն դուն վում է տվյալ տարրի լա տի նա կան ան
վան ման սկզբ նա տա ռը։ Օ րի նակ՝ թթ վա ծի նը (լա տի
նե րեն՝ Oxygenium) նշա նակ վում է O տա ռով: 

Կան քիմիական տարրեր, որոնց անվանումները 
սկսվում են մի ևնույն տառով: Այս դեպքում այդ տար
րերի (բա ցի մե կից) ան վան ա ռա ջին տա ռից հե տո փոք
րա տա ռով գր վում է նաև հա ջորդ տա ռե րից մե կը, օ րի
նակ՝ ջրա ծի նը (լատ.՝ Hydrogenium) նշա նակ վում է H 
տա ռով, ի սկ սն դի կը (լատ.՝ Hydrargyrum)՝ Hg տա ռե րով։ 

Աղ յու սա կում բեր ված են մի քա նի քի մի ա կան տար
րե րի ան վա նում ներ` հա մա պա տաս խան նշան նե րով և 
ար տա սա նու թյամբ.

Քիմիական
տարրը

Քիմիական
նշանը

Արտասանությունը

Ազոտ N էն

Ալյումին Al ալյումին

Ջրածին H հաշ

Թթվածին O օ

Երկաթ Fe ֆերում

Պղինձ Cu կուպրում

Ծծումբ S էս

Ածխածին C ցե

Ֆոսֆոր P պե

Ոսկի Au աուրում

Քլոր Cl քլոր

Քիմիայում նյու թի բա ղադ րու թյունն ար տա հայ
տում են քի մի ա կան բա նաձ ևով։ Օ րի նակ՝ ջրա ծնի քի 
մի ա կան բա նաձևն է H2, թթվա  ծնինը՝ O2, ազոտինը՝ N2, 
օզոնինը՝ O3 և այլն։ Բա նաձ ևում քի միա կան նշա նից աջ` 
ներք ևում գր ված թիվն ան վա նում են դա սիչ (ինդեքս): 

H2

Ջրածնի մոլեկուլներ

N2

Ազոտի մոլեկուլ

O3

Օզոնի մոլեկուլ

H2O
Ջրի մոլեկուլ
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Այն ցույց է տա լիս մո լե կու լի բա ղա դրու թյան մեջ 
մտնող տվյալ քի մի ա կան տար րի ա տոմ նե րի քանակը։ 
Օ րի նակ՝ H2 բա նա ձևում եր կու թվան շա նը ցույց է տա
լիս, որ ջրած նի մո լե կու լը բաղ կա ցած է ջրա ծնի եր կու 
ա տո մից։ 

Նույն պի սի քի մի ա կան բա նաձ ևերով են ար տա
հայտ վում նաև բարդ նյու թերի բա ղադ րու թյու նները։ 
Օ րի նակ` ջրի քի մի ա կան բա նաձևն է H2O: Դա նշա նա
կում է, որ ջրի մո լե կու լում կան եր կու ա տոմ ջրա ծին 
և մեկ ա տոմ թթ վա ծին: Ածխաթթու գազի քի մի ա կան 
բա նաձևն է CO2 և այլն: 

Նոր հասկացություններ

Քիմիական նշան, քիմիական բանաձև, դասիչ

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ի ՞նչն է ըն դուն վում որ պես քի մի ա կան տար րի նշան։ 
2.  Ի՞նչ է քիմիական բանաձևը:
3.  Ի ՞նչն են ան վա նում քի մի ա կան բա նաձ ևի դա սիչ (ին դեքս), և ի ՞նչ է այն 

ցույց տալիս:

Ա ռա ջադ րանք

1.  Գ րե՛ք եր կաթ, պղինձ, ծծումբ, ած խա ծին, թթ վա ծին տար րե րի քի մի ա կան 
նշան նե րը։

2.  Թ վար կե՛ք մի քա նի ո լորտ , որ տեղ կի րառ վում են ոս կի, եր կա թ, պղին ձ, 
ա լյու մի ն:

3.  Մեկնաբանե՛ք CO2  բանաձևի իմաստը: Ո՞ր նյութի քիմիական բանաձևն է 
այն: Արդյոք այդ նյութը ծանո՞թ է ձեզ:
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§ 2.6. ԶանգՎաԾ ԵՎ Խտություն

 Զ անգվածը մարմնի կարևոր հատկություն ն ե
րից է: Սո վո րա բար մար մինը կշ ռում ե նք հենց 

նրա զան գ վածը ո րոշ ե լու հա մար։ Զանգ վա ծի չափ
ման հիմ նա կան մի ա վո րը, ինչպես գիտեք, կի լո գրամն 
է (կգ)։ Օգ տա գործ վում են նաև զանգ վա ծի չափ ման 
այլ մի ա վոր ներ՝ տոն նա (տ), ցենտ ներ (ց), գրամ (գ), 
մի լիգ րամ (մգ) և այլն։

Մարմ նի զան գ վա ծը ձևավորվում է նրա նում պա
րու նակ վող հս կա յա կան թվով մոլեկուլների զանգ
ված նե րի գումարից։

  Տար բեր նյու թե րի մոլեկուլների զանգ ված նե րը 
տար բեր ե ն։  Օ րի նակ՝ ջրի մո լե կու լի զանգ վա ծը զգա
լիորեն փոքր է շա քա րի մո լե կու լի զանգ վա ծից: Եր կա
թի մոլեկուլի զանգ վա ծը մեծ է ալ յու մի նի մոլեկուլի 
զանգ վա ծից, բայց փոքր է կա պա րի մոլեկուլի զանգ
վա ծից։

 Նույ ն  ծա վա լով տարբեր նյութերից կազմված մար
մին նե րի զանգ ված ների տար բե րու թյու նը կա րող 
է շատ մեծ լի նել։ Դա պայմանավորված է ինչպես 
մոլեկուլների զանգված նե րի և չափերի տար բե րու
թյամբ, այնպես էլ մոլեկու լների միջև ե ղած տա րա ծու
թյուն նե րով։ 

 Կա պա րե գուն դը մեկուկես անգամ ծանր է նույն 
ծա վա լով եր կա թե գն դից։ Որ պես զի հա մոզ վեք դրա
նում, կա տա րե՛ք հետ ևյալ փոր ձը։ 

Լ ծա կա վոր կշեռ քի նժար նե րից մե կի վրա տե ղա
դրե՛ք հա վա սար ծա վալ ով կա պա րե եր կու գունդ, ի սկ 
մյու սի վրա՝ նույն ծա վա լով եր կա թե եր կու գունդ։ Կա
պա րե գնդե րով նժա րը կիջ նի։ Ի սկ ե թե ե րկ րորդ նժա
րին ևս մեկ եր կա թե գունդ ա վե լաց նենք, ա պա նժար
նե րը կհա վա սա րա կշռվեն։ Այս փորձը ցույց է տա լիս, 
որ որոշակի ծավալով կա պա րի զանգ վա ծը մե կու կես 
ան գամ մեծ է նույն ծա վա լով եր կա թի զանգ վա ծից։ 
Այլ խոս քով՝ միա վոր ծա վա լով (օրինակ՝ 1 լ) կա պա րի 

Երկաթե
գնդեր

Կապարե
գնդեր
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զանգվածը մե կու կես ան գամ ծանր է նույն ծա վա լով 
եր կա թի զանգվածից:

 նյու թի մի ա վոր ծա վա լի զանգ վա ծը կոչ վում է 
խտու թյուն։ 

Խտու թյու նը նշա նա կում են ρ (ռո) տա ռով, զանգ վա ծը՝ 
m (էմ), ծավալը՝ v (վե)։ m զանգ վա ծով և v ծա վա լով նյու
թի խտու թյու նը կա րե լի է ո րո շել հետ ևյալ բա նաձ ևով.

  ρ = m : v
Ջրի խտու թյունը սենյակային պայ ման նե րում հա

վա սար է 1000 գ/լ։ Դա նշա նա կում է, որ մեկ լիտր ջրի 
զանգ վա ծը սենյակային պայ ման նե րում 1000 գ (1 կգ) է: 

Նոր հասկացություններ

Զանգված, զանգվածի չափման միավոր, նյութի խտություն

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Զանգվածի չափման ի՞նչ միավորներ գիտեք:
2. Ի՞նչ է նյու թի խտու թյունը:
3.   Սառ ցա լե ռը և սառ ցե խո րա նար դի կը տար բեր վում են ձևով և չա փե րով: 

Ի սկ ին չո՞վ են դրանք նման։ 

Ա ռա ջադ րանք

1.  Լո ղա վա զա նի ծա վա լը 27 000 լիտր է: Որ քա՞ն է այդ լո ղա վա զա նում ամ
բող ջու թյամբ լց ված ջրի զանգ վա ծը:

2.  Սենյակային պայ ման նե րում մեղ րի խտու թյու նը մոտ մե կու կես ան գամ 
մեծ է ջրի խտու թյու նից: Որ քա՞ն կլի նի այդ պայ ման նե րում 3 լ տա րո ղու
թյամբ ա մանում ամ բող ջու թյամբ լց ված մեղ րի զանգ վա ծը:

3. Թվարկե՛ք խորանարդներն ըստ խտությունների աճման կարգի:

Ալյումին
270 գ

Պղինձ
900 գ

Ոսկի
1 կգ 930 գ

Արծաթ
1 կգ 50 գ

Երկաթ
790 գ
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§ 2.7. ՄաՔուր նյութԵր ԵՎ ԽառնուրդնԵր 

Կ ան նյութեր, որոնք բաղ կա ցած են մի այն մեկ 
տե սա կի մոլեկուլներից: Այդպիսի նյութերն 

անվանում են մա քուր նյու թեր: Մաքուր նյութեր են 
ալյումինը, պղինձը, ջուրը և այլն։ Յու րա քան չյուր 
մա քուր նյութ ունի հաստատուն բաղադրու թյուն և 
օ ժտված է կա յուն հատ կու թյուն նե րով։

 Սա կայն նյու թե րը բնու թյան մեջ ա ռա վել հա ճախ 
հան դի պում են խառ նուրդ նե րի ձևով, օ րի նակ՝ օ դը, 
հան քա յին ջու րը, կա թը խառ նուրդ ներ ե ն։ Օ դը մի քա
նի գա զե րի խառ նուրդ է՝ թթ ված նի, ա զո տի, ած խա
թթու գա զի, ջրա յին գո լոր շի նե րի և այլն։ Հան քա յին 
ջու րը պա րու նա կում է թթ վա ծին, ած խաթ թու գազ, 
ա զոտ և այլն։ 

Ե թե ջրով լի թա փան ցիկ ա նո թի մեջ լց նենք կավ ճի 
փո շի և թա փա հա րենք, կս տա նանք ջրի և կավ ճի խառ
նուրդ: Այս խառնուրդում ան զեն աչ քով երևում են կավ
ճի մաս նիկ նե րը։ Այսպիսի խառնուրդներն անվանում 
են անհամասեռ խառնուրդներ:

Սա կայն միշտ չէ, որ ար տա քին տես քից հնա րա վոր 
է լի նում նկա տել տվյալ նյու թի խառ նուրդ լինելը։ Օ րի
նակ՝ շա քա րը ջրի մեջ լուծ վե լուց հե տո չի եր ևում, սա
կայն ջու րը քաղց րա նում է։ Այսպիսի խառնուրդներն 
անվանում են համասեռ խառնուրդներ: Համասեռ 
խառ նուր դի բա ղադ րիչնե րը, ի տար բե րու թյուն ան հա
մա սեռ խառ նուրդ նե րի, ան զեն աչ քով չենք տես նում: 

Խառ նուր դում յու րա քան չ յուր բաղադրիչ նյութ պահ
պա նում է իր հատ կու թյուն նե րը: Ի մա նալով բաղադրիչ 
նյութերի  հատ կու թյուն նե րը՝ հեշտությամբ կա րող ե նք 
դրանք առանձնացնել խառնուրդներից։ 

Խառ նուրդ նե րի բա ժան ման ե ղա նակ ներից են 
զտու մը (ֆիլտրում), պար զե ցու մը, գո լոր  շա ցու մը 
(շոգի ա ցու մ), մա գ նի սով բա ժա նու մը և այլն։

Զ տում։ Հե ղու կի հետ խառն ված պինդ նյութի խոշոր 
մաս նիկ նե րը կա րե լի է ա ռանձ նաց նել զտու մով։ Այդ 

Կավճի խառնուրդ.
անհամասեռ խառնուրդ

Շաքարի խառնուրդ.
համասեռ խառնուրդ
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Զտում Գոլորշացում Պարզեցում

նպա տա կով պատ րաս տում ե նք զտիչ թուղթ և այն 
տե ղա վո րում ձա գա րի մեջ։ Եթե ձա գա րը տե ղա դրենք 
փոր ձա նո թի վրա և պղ տոր հե ղու կը լց նենք նրա մեջ, 
ապա խառնուրդի մաս նիկ նե րը կմնան զտիչ թղ թի 
վրա, ի սկ մաքր ված հե ղու կը կլց վի փորձա նո թի մեջ։ 

գո լոր շ ա ցում։ Եթե կե րակ րի ա ղի ջրա յին լուծույթը 
լցնենք թա սի կի մեջ և տա քաց նենք, ապա որոշ ժա
մանակ ան ց ջու րն ամբողջությամբ կգո լոր շ ա նա, ի սկ 
ա ղի բյու րե ղիկ նե րը կմ նան թա սի կի հա տա կին։

 Պար զե ցում։ Եթե գե տի պղ տոր ջրից լց նենք բա
ժա կի մեջ, ապա որոշ ժամանակ ան ց ա վա զը և 
մյուս ծանր մաս նիկ նե րը կնստեն հա տա կին, և ջու րը 
կմաքրվի։ Մաքր ված ջու րը կա րող ե նք զգուշությամբ 
լցնել մեկ այլ բա ժա կի մեջ: 

Մագ նի սով բա ժա նում։ Խառնուրդների բաժանման 
այս ե ղա նա կից կա րելի է օ գտ վել, ե թե խառ նուր դի 
որ ևէ բա ղա դրիչ  մագ նի սի կողմից ձգվում է։ Օրինակ՝ 
ե թե մագ նի սը մո տեց նենք թղ թի վրա լց ված եր կա թի և 
կավճի փոշ ի նե րի խառ նուր դին, ա պա եր կա թի փոշին 
կհա վաք վի մագ նի սի վրա, ի սկ կավճի փոշ ին կմ նա 
թղ թի վրա։ 

Մագնիսով բաժանում
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Այ սպի սով՝ խառ նուրդ նե րը բա ժա նե լու հա մար 
պետք է ոչ մի այն ի մա նալ բաղադրիչ նյու թե րի հատ
կու թյուն նե րը, այլև կա րո ղա նալ ը նտ րել բա ժան ման 
ա րդ յու նա վետ ե ղա նա կ։

Նոր հասկացություններ

Մաքուր նյութ, խառնուրդ, զտում, պարզեցում, գոլորշացում, մագնիսով 
բաժանում

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1.  Ո րո՞նք են կոչ վում մա քուր նյու թեր, ո րո՞նք՝ խառ նուրդ ներ։
2. Խառ նուրդ նե րը բա ժա նե լու ի ՞նչ ե ղա նակ ներ գիտեք։
3.  Խառ նուրդ նե րի բաժանման ո՞ր եղանակից կարելի է օգտվել ջրում 

լուծված շաքարն առանձնացնելու համար:

Մ տա ծե՛ք 

Սո վո րա բար աղ բյու րի, գե տի և այն ջու րը, ո րը մենք օգ տա գոր ծում ե նք 
կեն ցա ղում, պա րու նա կում են տար բեր խառ նուրդ ներ: Ի նչ պե՞ս կա րե լի է այն 
մաք րել խառ նուրդ նե րից և ստա նալ մա քուր ջուր:
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§ 2.8. ԼուԾույթնԵր

Դ  ուք արդեն գիտեք, որ նյութերը բնության մեջ 
հիմնականում հանդիպում են խառնուրդների  

ձևով: Դիտարկենք ջրի ու շաքարի խառնուրդը: Այն 
համասեռ խառնուրդ է, որում լուծ ված շա քա րի մաս
նիկ նե րը տե սա նե լի չեն։ Պատ ճառն այն է, որ շա քա րի 
մո լե կուլ նե րը հա վա սա րա չափ բաշխ վել են ջրի մո լե
կուլ նե րի միջև։ Նման խառ նուր դից շա քա րը կա րե լի է 
ա ռանձ նաց նել մի այն ջու րը գո լոր շ աց նե լով։ Այդ պի սի 
խառ նուր դը կոչ վում է լու ծույթ: Շա քա րի լու ծույթում 
շա քա րը լուծ ված նյութն է, ի սկ ջու րը՝ լու ծի չը։ 

Այս պի սով` լու ծույ թը հա մա սեռ խառ նուրդ է՝ 
կազմված լու ծի չից և լուծ ված նյու թից։

 Հաճախ ան հրա ժեշտ է լինում պար զել, թե լուծ ված 
նյու թը լու ծույ թի որ մասն է կազ մում: 

Օրի նակ, ե թե 1 կգ կե րակ րի ա ղը (NaCl) լու ծենք 5 կգ 
ջրում (H2O), կս տա նանք 6 կգ զանգ վա ծով լու ծույթ: Այս 
դեպ քում կե րակ րի ա ղը կկազ մի լու ծույ թի 1/6 մա սը: Դա 
լուծ ված նյու թի զանգ վա ծի հա րա բե րու թյունն է լու ծույթի 
զանգ վա ծին, ո րն ան վա նում ե նք լուծ ված նյու թի զանգ
վա ծային բա ժին։ 

Են թադ րենք՝ կաղամբի թթու պատ րաս տե լու հա
մար մեզ ան հրա ժեշտ է կե րակ րի ա ղի 1/10 զանգ վա
ծա յին բաժ նով  20 կգ լու ծույթ։ Պարզենք, թե այդ լու
ծույ թը պատ րաս տե լու հա մար որ քան կե րակ րի աղ և 
որ քան ջուր է ան հրա ժեշտ։ 

Ըստ բեր ված տվյալ նե րի՝ կե րակ րի ա ղը պետք է կազ
մի լու ծույ թի 1/10 մա սը: Հաշ վենք 20 կգ –ի 1/10 մա սը. 

(20 ։ 10) . 1 = 2 . 1 = 2 (կգ կե րակ րի աղ) 
20 – 2 = 18 (կգ ջուր) 
Պարզվեց, որ կե րակ րի ա ղը պետք է վերց նել 2 կգ, 

ի սկ ջու րը՝ 18 կգ: 
Լու ծույթ նե րը կյան քի հա մար կար ևոր նշա նա

կու թյուն ունեն։ Օ րի նակ՝ բնա կան ջուրը լուծույթ է, 
առանց որի կյանքն անհնար է:  Նրա մեջ լուծ ված 
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ա ղերը, թթ վա ծինը, ած խաթ թու գազը և բազմաթիվ 
այլ նյու թեր մար դու օր գա նիզ մի հա մար ունեն կարևոր 
նշանակություն: Ջրա յին լու ծույթ նե ր են ար յու նն ու 
ստա մոք սահյութը։ Մարդ կանց, կեն դա նի նե րի և բույ
սե րի բջիջ նե րը պարունակում են օր գա նա կան և ա նօր
գա նա կան տար բեր նյու թե րի ջրա յին լու ծույթ նե ր։ 

Կենցաղում օգտագործվող ջրային լուծույթներից են 
կերակրի աղի, քացախաթթվի, շաքարի լուծույթները: 
Ջրային լուծույթներ են նաև մրգային հյութերը, 
տարբեր տեսակի խմիչքները և այլն:

Նոր հասկացություններ

Lուծույթ, լուծիչ, լուծված նյութ, լուծված նյութի զանգվածային բաժին

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1.  Ի՞նչ է լու ծույ թը։ Բե րե՛ք լու ծույթ նե րի օ րի նակ ներ ա ռօ րյա կյան քից։ 
2. Ի՞նչ բա ղադ րա մա սե րից է կազմ ված լու ծույ թը: 
3.  Ի՞նչ է ցույց տա լիս լուծ ված նյու թի զանգ վա ծային բա ժի նը: 
4. Ի՞նչ նշանակություն ու նեն լու ծույթ նե րը մար դու կյան քում: 

գործնական աշխատանք

Լուծույթի պատրաստում և լուծված նյութի զանգվածային բաժնի որոշում

1.  15 մլ տա րո ղու թյամբ 4 փոր ձա նոթ նե րի մեջ 5 –ա կան միլիլիտր ջո՛ւր լցրեք։ 
Ա ռա ջին փոր ձա նո թի մեջ ա վե լաց րե՛ք քիչ քա նա կով կե րակ րի աղ, ե րկ րոր դի 
մեջ՝ 4 կա թիլ բու սա կան յուղ, եր րոր դի մեջ՝ 4 կա թիլ է թիլս պիրտ, չոր րոր դի 
մեջ՝ քիչ քա նա կով շա քար։ Թա փա հա րե՛ք փոր ձա նոթ նե րը։ Ի ՞նչ եք տես նում։ 
Գրան ցե՛ք ձեր դի տման արդյունքները։

2. Լրացրե՛ք աղյուսակը և, դրան համապատասխան, պատրաստե՛ք 
կերակրի աղի ջրային լուծույթ:

Լուծույթ (գ) Լուծիչ (գ) Լուծված նյութ (գ)
Լուծված նյութի զանգվածային 

բաժին

100 10
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թԵՄայի աՄՓոՓուՄ

Մարմինները կազմված են նյութերից։ Նյութերը լինում են օր գանական 
և անօրգանական։ Օրգանական նյու թերը հիմնականում կենդանի 
օրգանիզմների կազմու թյան մեջ մտնող կամ դրանցից ստացվող 
նյութերն են: 

Ինչո՞վ կարող են տարբերվել օրգանական և անօրգա նական նյութերը:

Միևնույն նյութը, կախված պայմաններից, կարող է լինել պինդ, հեղուկ 
կամ գազային վիճակում։ Պինդ մարմինները պահպանում են իրենց ձևն 
ու ծավալը։ Հեղուկները չեն պահպանում ձևը, սակայն պահպանում են 
ծավալը։ Գազերը չեն պահպանում ո՛չ ձևը, ո՛չ էլ ծավալը։

Ո՞ր պայմանների փոփոխության դեպքում ջուրը կարող է պինդ վիճակ ից անցնել 
հեղուկ վիճակ ի, հեղուկ վիճակից՝ գազայինի:

Մոլեկուլները նյութի շատ փոքր մասնիկներ են։

 Ինչո՞վ է պայմանավորված թթվածնի և օզոնի` տարբեր նյութեր լինելը. չէ՞ որ 
երկուսն էլ կազմված են թթվածնի ատոմներից:

Գոյություն ունեն ատոմների տարբեր տեսակներ։ Ատ ոմի յու րաքանչյուր 
տեսակ կոչվում է քիմիական տարր։ Պարզ նյութերը կազմված են մեկ, 
բարդ նյութերը՝ մի քանի քիմիական տարրերից։

Ինչպիսի՞ նյութեր են քիմիական միացությունները։ Բերե՛ք օրինակներ:

Պարզ նյութերը բաժանվում են մետաղների և ոչմետաղների։ 
Մետաղները, ի տարբերություն ոչմետաղների, էլեկտր ա  կանության և 
ջերմու թյան լավ հաղորդիչներ են։

 Բացի սնդիկից՝ բոլոր մետաղները սովորական պայմաններում պահ
պանում են իրենց ձևն ու ծավալը: Ինչպե՞ս կմեկնաբանեք դա:

Տարբեր նյութերի մասնիկների զանգվածները, որպես կանոն, տար
բեր են։ Նյութի միավոր ծավալի զանգվածը կոչվում է խտություն։ 
Խտությունը որոշվում է հետևյալ բանաձևով. ρ = m : v

Միևնույն նյութի խտությունը հեղուկ և գազային վիճակներում նո՞ւյնն է, թե՞ 
տարբեր։
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Խառնուրդների բաժանման եղանակներից են զտումը, գոլորշացումը, 
պարզեցումը, մագնիսով բաժանումը։

Խառնուրդներում բաղադրիչ նյութերը պահպանո՞ւմ են արդյոք իրենց 
քիմիական հատկու թյունները:

Լուծույթը համասեռ խառնուրդ է՝ կազմված լուծիչից և լուծվող նյութից։ 

Մեկ նաբանե՛ք հետևյալ միտքը.
Լուծույթները կյանքի գոյության համար կարևոր նշանակություն ունեն։ 

ամփոփիչ թեստային աշխատանք

1. ո՞ր պնդումներն են ճիշտ:
1. Օդը, ջուրը, քարը, ալյուրը օրգանական նյութեր են:
2. Շաքարը, ճկազանգվածը, բուսական յուղը օրգանական նյութեր են:
3. Քարը, երկաթը, կավը, ավազը, ջուրը անօրգանական նյութեր են:
4.  Նյութերը տարբերվում են համով, հոտով, գույնով, վիճակով, ջրում 

լուծ վելու և մի շարք այլ հատկություններով:

2. Ընտրե՛ք ճիշտ տարբերակը:
Մարմնի զանգվածը՝
ա) մեծ է այն կազմող մոլեկուլների զանգվածների գումարից:
բ) փոքր է այն կազմող մոլեկուլների զանգվածների գումարից: 
գ) հավասար է այն կազմող մոլեկուլների զանգվածների գումարին:

3. Լրացրե՛ք նախադասությունները:
1. Միավոր ծավալով նյութի զանգվածը կոչվում է ....:
2. Նյութը սովորական պայմաններում կարող է լինել .... վիճակներից մեկում:
3.  Հեղուկներն ունեն հաստատուն ծավալ, սակայն նրանք չեն պահպանում     

իրենց .... : 
4.  Միայն մեկ քիմիական տարրից կազմված նյութերն անվանում են .... նյութեր:
5.  Գոյություն ունեն .... բաժանման տարբեր եղանակներ՝ զտում, պարզե

ցում, գոլորշացում, մագնիսով բաժանում և այլն։

4. Ընտրե՛ք ճիշտ տարբերակը:
24 կգ լուծույթում ջրի քանակը 3 անգամ ավելի է շաքարի քանակից: 
Որքա՞ն է այդ լուծույթում շաքարի քանակը. 

ա) 8 կգ բ) 6 կգ գ) 18 կգ դ) 16 կգ
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տիԵԶԵրՔ
գԼուԽ

3
§ 3.1. տի Ե ԶԵրՔ

 Ա մ բողջ նյու թա կան աշ խարհը՝ ե րկ նային մար
մի ն նե րի ողջ բազ մա զա նու թյամբ, կոչվում է 

Տիեզերք: Այդ մար մի ն նե րը տար բեր վում են թե՛ չա փե
րով, թե՛ զանգ վածով։ Դի տո ղի հա մար դրանք բո լորն 
էլ ե րկ նա յին մար մի ն ներ ե ն։ Տիեզերքն ան սահ ման է։ 
Այն կա րե լի է մի  այն դի տել. նրա հետ փոր ձեր կա տա
րե լն ան հնար է: Մարդը կա րող է ու սումն  ա սի րել մի  այն 
Տի ե զեր քի այն մա սը, ո րը հնա րա վոր է դի տել ա ստ ղա
գի տա կան ժա մա նա կա կից մե  թոդ նե րով ու դի տո ղա
կան տեխ նի կայով: 

 Տի ե զեր քն ու նի հա մա կար գա յին (խմ բային) կա
ռուց վածք։ Օ րի նակ՝ Ա րե գա կը և նրա շուր ջը պտտվող 
մո լո րակ նե րը կազ մում են Ա րե գակ նա յին հա մա
կար գը։ Ա րե գակ նա յին հա մա կար գը ա ստ ղա լից 
ե րկնքում սփռ ված մի  քա նի հա րյուր մի  լի արդ ա ստ
ղե րի հետ մի  ա սին կազ մում է շատ ա վե լի մե ծ չա
փերի հաս նող մե կ այլ համակարգ, որն անվանում 
են Ծիր Կաթ ինի գա լակ տի կա ։ Ծիր Կա թի նը հայերն 
ան վա նում են նաև Հար դա գո ղի ճա նա պարհ:  

Ծիր Կաթինի 
գալակտիկայի 
լուսավոր շերտը



31

Տիեզերք

Ա մա ռային ու աշ նա նային գի շեր նե րին ե րկն քում 
պարզ երևում է Ծիր Կա թի նի լու սա վոր շեր տը:  Ծիր 
Կա թի նից բա ցի՝ կան մի լի ար դա վոր այլ գա լակ տի կա
ներ: Գալակտիկա կազմող աստղերի միջև փոշու ու 
գազերի հսկայական ամպեր են:

աստ ղը շի կա ցած հս կա գա զային գուն դ է, ո րը 
ճա ռա գայ թում է լու սա յին է ներ գի ա։ 

Երկ րին ա մե նա մոտ ա ստղն Ա րե գակն է, ո րը երևում 
է դե ղին սկա վա ռա կի տես քով։ Մյուս բո լոր ա ստ ղե րը 
մեծ հե ռա վո րու թյուն նե րի պատ ճա ռով երևում են պայ
ծառ կե տերի տեսքով, չնա յած դրան ցից շա տերն Ա րե
գա կից մեծ են ա վե լի քան 1000 ան գամ։ 

Աստ ղե րը տար բեր վում են ի րենց պայ ծա ռու թյամբ 
ու գույ նե րով: Ա ստ ղա լից ե րկն քին ո ւշ ա դիր նա յե լիս 
կա րե լի է տար բե րել ար ծա թա գույն, կա պույտ, կար
միր, դե ղին, նարն ջա գույն ա ստ ղեր։

 Դեռևս ե րեք հա զա րամ յակ ա ռաջ մար դիկ ե րկն քի 
ո րոշ ա կի տա րած քի պայ ծառ ա ստ ղե րի փոխ դա սա վո
րու թյու նը նմա նեց րել են որ ևէ ա ռաս պե լա կան հե րո սի, 
կեն դա նու կամ կեն ցա ղա յին ի րի: Աստղերի այսպիսի 
խմբերն ան վա նել են հա մաս տե ղու թյուններ և դրանց 
տվել որոշակի անվանումներ, օ րի նակ՝ Մեծ ա րջ, 
Փոքր ա րջ, Մեծ Շուն, առյուծ, Կշեռք և այլն։ 

Մեծ ա րջ հա մաս տե ղու թյունը հայտնի է իր յոթ պայ
ծառ ա ստ ղե րի շերեփաձև դա սա վո րու թյամբ: Աստղերի 
այդ համախումբը հենց Շե րեփ էլ անվանում են։ 

Մեծ Արջ
համաստեղությունը



3232

ԳԼՈՒԽ 3

 Փոքր ա րջ հա մաս տե ղու թյու նը հայտ նի է նրա նով, 
որ իր կազմում է Բևե ռա յին ա ստ ղը։ Եր կնքին եր կար 
ժա մա նա կ նայե լիս թվում է, թե մյուս բո լոր ա ստ ղե րը 
շատ դան դաղ պտտ վում են Բևե ռա յին ա ստ ղի շուր ջը։ 

Մեծ Շուն հա մաս տե ղու թյու նում է ա ստ ղա լից 
ե րկնքի ա մե նա պայ ծառ ա ստ ղը՝ սի րի ու սը։ 

Ամ բողջ տար վա ըն թաց քում Մեծ Ար ջ և Փոքր Ար ջ 
համաստեղությունները կարող եք դիտել երկնքում:

Նոր հասկացություններ

 Տի ե զերք, Ա րե գակ նա յին հա մա կար գ, գա լակ տի կա , Ծիր Կաթի նի գա լակ
տի կա , Հար դա գո ղի ճա նա պարհ, ա ստղ, Բևե ռա յին ա ստ ղ, Սի րի ու ս, հա
մաս տե ղու թյուն, Մեծ Ա րջ, Շե րեփ, Փոքր Ա րջ, Մեծ Շուն, Առյուծ, Կշեռք

 Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ի՞նչ է Տի ե զերքը։  Ի՞նչ է ա ստ ղը:
2.  Ի՞նչ է հա մաս տե ղու թյու նը: Թվե՛ք մի քանի համաստեղության անուններ։
3. Ո՞րն է երկնքում երևացող ամենապայծառ աստղը։ 

Ա ռա ջադ րանք

 Ե թե Մեծ Ա րջ հա մաս տե ղու թյան Շե րե փի եր կու ա ստ ղե րը գծապատկե
րում տ րված ձևով մտո վի մի աց նենք ու ղի ղով և մեր հա յաց քը դրա նով տա
նենք դե պի վեր, ա պա հան դի պող ա ռա ջին պայ ծառ ա ստ ղը կլի նի Բևե ռային 
ա ստ ղը։ Փոր ձե՛ք ի նք ներդ և աստղալից երկնքում գտե՛ք Բևեռային աստղը։

Մեծ արջի շերեփը

Վիշապ

Փոքր արջի շերեփը

Բևեռային աստղ
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§ 3.2.  ա րԵ գաԿ նային Հա Մա Կարգ: արԵգաԿ, 
ՄոԼորաԿնԵր

 Ն ա խորդ դա սից ար դեն գի տեք, որ Ա րե գակ
նային հա մա կար գը մտնում է Ծիր Կա թին գա

լակ տի կայի կազմի մեջ: Արեգակնային համակարգի 
կենտ րո նա կան մար մինն Ա րե գակն է։ Համակարգի 
մյուս մար մին նե րն են մո լո րակ ներն ի րենց ար բան յակ
նե րով, թզուկ մո լո րակ նե րը, ա ստ ղա կեր պնե րը, գի
սա վոր նե րը, ա սու պա յին մար մին նե րը: Դրանք ան հա
մե մատ փոքր են Ա րե գա կից։

Արեգակը շի կա ցած գա զային գունդ է, որից ճա ռա
գայ թող ջեր մու թյունն ու լույսն ա պա հո վում են Ե րկ րի 
վրա կյան քի հա մար ան հրա ժեշտ պայ ման նե րը: Ա րե
գակի չա փե րը պատ կե րաց նե լու հա մար նշենք, որ 
նրա նում կա րե լի է տե ղա վո րել մեկ մի լիոն ե րեք հա ր
յուր հա զար ե րկ րա գունդ: Արեգակի մա կեր ևույ թի ջեր
մաս տի ճա նը կազ մում է մոտ 6000 °C, ի սկ կենտ րո նում 
այն հաս նում է մինչև 14–15 մի լի ոն °C: Հենց այս պիսի 
բարձր ջերմաստիճանի շնոր հիվ է, որ Ա րե գա կի լույսն 
ու ջերմությունը հասնում են մինչև Երկիր: Ա րե գա կի 
տա րի քը գնա հատ վում է մոտ 5 մի լի ոն տա րի: Ե րկ րից 
Ա րե գակ հե ռա վո րու թյու նը մոտ 150 000 000 կմ է։ 
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 Արեգակի շուրջը պտտվում է ութ մոլորակ: 
Ըստ Արեգակից ունեցած հեռավորության՝ դրանք 
դասավորված են հետևյալ հաջորդականությամբ՝ 
Մեր կու րի (Փայլածու), Վե նե րա (Արուսյակ), 
Երկիր, Մարս (Հրատ), Յու պի տեր (Լուսնթագ), 
Սատուռն (Երևակ), Ուրան, Նեպտուն: Մո լո րակ ները 
լուսավորվում են Ա րե գա կից ըն կնող ճա ռա գայթ նե
րով, ին չի շնոր հիվ էլ ա ստ ղա լից ե րկն քում տե սա նե լի 
ե ն դառնում։ Յու պի տե րն ու Սա տուռ նը կարելի է դիտել 
միայն հեռադիտակով կամ աստղադիտակով, իսկ 
մյուսները՝ նաև անզեն աչքով: Յու պի տե րը, Մար սն ու 
Սա տուռ նը եր ևում են ամ բողջ գիշ եր։

Մո լո րակ նե րից շատերի շուր ջ պտտ վում են իրենցից 
ան հա մե մատ փոքր մար մին ներ, որոնց ան վա նում են 
բնա կան ար բան յակ ներ։ Օրինակ՝ Երկ րի բնա կան ար
բան յակն է Լու սի նը, Մար սինը՝ Ֆո բոսն ու Դեյ մո սը։ 

Ա րե գակ նա յին հա մա կար գի ա մե նա մեծ մո լո րա կը 
Յու պի տերն է: Այն ունի 58 արբանյակ: 

Սա տուռ նը հայտ նի է ի րեն գոտ ևո րող հի աս քանչ 
օ ղակ նե րով։ Դրանք կա րե լի է դի տել մի այն ա ստ ղա
դի տա կով։ Սա տուռ նը ունի 47 արբանյակ:

Հե տաքր քիր է Նեպ տու նի հայտ նա բեր ման պատ
մու  թյու նը։ Նրա գո յու թյան և տե ղի մա սին նախ ի մա ցել 
են տե սա կան հաշ վարկ նե րի արդյունքում, իսկ 1846 թ. 
այդ հաշվարկների հի ման վրա դիտ ել են ե րկն քում։ 

Սատուռնն իր մի քանի 
արբանյակներով

Մարսն իր երկու 
արբանյակներով
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Վե նե րան երկնքում երևացող ա մե նա պայ ծառ մո
լո րակն է։ Ըստ երևացող պայծառության՝ առաջին 
հինգ մոլորակներն են Վեներան, Յուպիտերը, Մարսը, 
Մերկուրին, Սատուռնը: 

Մոլորակները տարբերվում են նաև իրենց գույնով. 
Մերկուրին, Վեներան, Յուպիտերը սպիտակավուն են, 
Մարսը՝ կարմրավուն, Սատուռնը՝ դեղնավուն, Երկիրը՝ 
կապտավուն: 

Ա րե գակ նա յին հա մա կար գի մո լո րակ նե րից կյանք 
գո յու թյուն ունի մի այն Ե րկ րի վրա։ 

Նոր հասկացություններ

 Մո լո րակ ներ , ար բան յակ ներ, Մեր կու րի, Վե նե րա, Եր կիր, Մարս, Յու
պի տեր, Սա տուռն, Ու րան, Նեպ տուն, Լու սի ն, Ֆո բոս, Դեյ մո ս

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ի՞նչ մարմիններից է բաղկացած Արեգակնային համակարգը:
2.  Քա նի՞ մո լո րակ է պտտ վում Ա րե գա կի շուր ջը, և ո րո՞նք են դրանք։
3. Ո՞րն է Ա րե գակ նային հա մա կար գի ա մե նա մեծ մո լո րա կը։
4. Ո՞ր գալակտիկայի մեջ է մտնում Ա րե գակ նային հա մա կար գը։
5.  Աստղերն արդյո՞ք ունեն իրենց սեփական լույսը, թե՞ մոլորակների նման 

լուսավորվում են Արեգակի ճառագայթներով:

Ա ռա ջադ րանք

1. Հե ռա դի տա կով, ա ստ ղա դի տա կով կամ ան զեն աչ քով դի տե՛ք տվյալ 
պա հին եր ևա ցող մո լո րակ նե րը։ Ը ստ մո լո րա կի գույ նի և պայ ծա ռու թյան՝ ո րո
շե՛ք, թե որոնք են դրանք։

2. Համեմատե՛ք Երկրից Լուսին և Երկրից Արեգակ մոտավոր հեռավորու
թյուն ները:

Երկիր

Լուսին385 000 կմ

150 000 000 կմ

Արեգակ
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§ 3.3.  ա րԵ գաԿ նային Հա Մա Կար գի այԼ 
ԵրԿնային ՄարՄիննԵ ր

Մ արս և Յու պի տեր մո լո րակ նե րի ու ղեծ րե րի միջև 
կա մոտ 325 մի լի ոն կի լո մետր տա րա ծու թյուն։ 

Այդ տա րա ծու թյան մեջ պտտ վում են ան կա նոն ձև ու նե
ցող հա րյուր հա զարավոր ե րկ նա յին մար մին ներ։ Դրանք 
նույն պես պտտ վում են Ա րե գա կի շուր ջը և Ե րկ րից երևում  
են ի նչ պես ա ստ ղեր։ Այդ պատ ճա ռով դրանց ան վա նում 
են ա ստ ղա կեր պներ։ Կան հայ կա կան ան վա նումն ե րով 
ա ստ ղա կերպ ներ՝ ար մե նի ա, ա նի, Վիկ տոր Համ բար
ձում յան, Բյու րա կան, այ վա զովս կի և այլն։

Մարս
Վեներա

Մերկուրի
Երկիր Յուպիտեր

Աստղակերպներ

Ա րե գակ նա յին հա մա կար գի ար տա սո վոր մար մին
ներ են գի սա վոր նե րը։ Դրանք կազմ ված են մի ջու կից, 
գլ խից և գե սից:

Գի սա վոր նե րն Ա րե գա կի շուրջը պտտ վում են 
շատ մեծ ու ձգ ված ու ղեծ րով: Դրանք երևում են, երբ 
անցնելով Արեգակի մոտով՝ շիկանում են: Գիսավորը, 
մո տե նալով Ա րե գա կին, միջուկը մա սամբ հալ վում է, 
գո լոր շա նում, և դրա նից ան ջատ վում են գազ ու փո
շի, ո րոնք ձգ վում ու եր կա րում ե ն՝ ա ռա ջաց նե լով գես 
(ծամ)։ Այս տե ղից էլ՝ «գի սա վոր» ա նու նը։ Գե սե րի եր
կա րու թյու նը եր բեմն հաս նում է մինչև 150 մի լի ոն կի
լո մետ րի։ Արեգակից հեռանալուն զուգընթաց միջուկն 
աստիճանաբար սառչում է, իսկ գեսն՝ անհետանում:

Աստղակերպը 
հարվածել է Մարսին

Աստղակերպներն 
Արեգակնային 
համակարգում
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Ա մե նան շա նա վո րն ան գլի ա ցի ա ստ ղա գետ Հալ լեյի 
ա նու նը կրող գի սա վորն է, ո րը 75 տա րին մեկ մո տե
նում է Ա րե գա կին ու ան զեն աչ քով տե սա նե լի դառ
նում։ Այն վեր ջին ան գամ եր ևա ցել է 1986 թ., իսկ հա
ջոր դ անգամ կերևա 2061 թ.։

 Միջ մո լո րա կա յին տա րա ծու թյան մեջ ա նընդ հատ 
շարժ վում են տար բեր չա փե րի բազ մա թիվ կարծր մար
մին ներ, որոնք 10–80 կմ/վրկ ա րա գու թյամբ թափան
ցում են Ե րկ րի մթ նո լոր տի խոր քե րը։ Մթ նո լոր տի օ դի 
հետ շփ ման հե տևան քով շի կա նում և ամ բող ջո վին 
այր վում են՝ չհաս նե լով Ե րկ րի մա կեր ևույ թ։ Դրանք 
ա սուպներ ե ն։ Պարզ ու մթն կա գի շեր նե րին ձե զա նից 
շա տերն ա կա նա տես են ե ղել ե րկն քում « վայր ը նկ նող 
ա ստ ղե րի» թո ղած լու սա վոր հետ քե րին։ Ի րա կա նում 
դրանք ոչ թե ա ստ ղեր են, այլ ա սուպ ներ։

Ե րկնաքա րերը միջ մո լո րա կա յին տա րա ծու թյու նից 
Ե րկ րի մա կե րևույ թ ը նկ նող մար մին նե րն են։ Դրանք 
Ե րկ րի մթ նո լոր տով շարժ վե լիս ամ բող ջո վին չեն 
հասց նում քայ քայ վել կամ այր վել։ Տա րե կան Ե րկ րի 
մա կեր ևույ թ է ը նկ նում 1 տոն նա յից ա վե լի զանգ վա ծով 
մոտ 2000 ե րկ նա քար։ Խոշ որ ե րկ նա քա րե րը Ե րկ րին 
բախ վե լիս ա ռա ջաց նում են հզոր պայ թյուն, և բախ
ման տե ղում ա ռա ջա նում է խառնարան։

Նոր հասկացություններ

Աստ ղա կեր պ, գի սա վոր, Հալլեյի գիսաստղ, ա սուպ, ե րկ նա քա ր

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ի՞նչ են ա ստ ղա կերպ նե րը և որ տե՞ղ են լի նում։
2. Ի՞նչ է գի սա վո րը, և ի նչ պե՞ս է ա ռա ջա նում նրա գե սը։
3. Ի՞նչ է ա սու պը: 
4. Ի՞նչ է ե րկ նա քա րը։
5. Ո՞րն է ասուպի ու երկնաքարի տարբերությունը:

Գիսավոր

Ասուպային հոսք
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§ 3.4.  Լու սին. Շար ժու ՄԸ, Չորս ՀիՄ նա Կան 
ՓուԼԵրԸ

 Լ ու սի նը Ե րկ րի բնա կան ար բա նյակն է: Այն Ե րկ
րին ա մե նա մոտ ե րկ նա յին մար մինն է։ Ե րկ րից 

Լու սին հե ռա վո րու թյու նը մոտ 385 000 կմ է: Լուս նի 
ծավալը մոտ 50 անգամ փոքր է Ե րկ րի ծավալից, իսկ 
զանգ վա ծը Ե րկ րի զանգ վա ծից փոքր է մոտ 80 ան գամ: 

Լու սի նը Երկ րի շուր ջը մեկ լրիվ պտույ տ է կա տա րում 
27 օր 7 ժա մում։ Այդ նույն ժա մա նա կում այն պտտվում է 
նաև իր ա ռանց քի շուր ջը։ Հենց դա է պատ ճա ռը, որ Լու
սի նը դե պի Եր կիր է ո ւղղ ված միշտ միև նույն կող մով: 

Լուսինը սեփական լուսատվություն չունի: Այն լուսա
վորվում է ու դառ նում տե սա նե լի իր մա կեր ևույ թին Ա րե
գա կից ըն կած ճա ռա գայթ ների շնոր հիվ։ Ե թե Լուսինն 
ունե նար իր սե փա կան լույ սը, ա պա միշտ կլոր կեր ևար։ 

Լու սի նը տար բեր օ րե րի տար բեր տես քով է եր ևում։ 
Այն մեկ եր ևում է բա րակ մա հի կի, մեկ՝ կի սով չափ լու
սա վոր ված սկա վա ռա կի տես քով, մեկ է լ՝ ամ բող ջո վին 
լու սա վոր ու կլոր։ Դա պայ մա նա վոր ված է Ա րե գակ–
Լու սին–Եր կիր փոխ դա սա վո րու թյամբ։

Երբ Լուսինը հայտնվում է Արեգակի ու Երկրի միջև, 
Արեգակը լուսավորում է Լուսնի՝ Երկրից չերևացող 
կողմը: Իսկ քանի որ Լուսնի՝ դեպի Երկիր ուղղված 
կողմը այդ ընթացքում չի լուսավորվում, ուստի այն 
տեսանելի չէ: Այս վի ճա կը, ե րբ Լուս նի՝ դե պի Եր կիր 
ո ւղղ ված կողմը տեսանելի չէ, կոչ վում է նո րա լուս նի փուլ։ 

Երկիրն ու Լուսինը 
աստղալից երկնքում
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Երկրի շուրջը Լուս նի պտույտի ընթացքում՝ նորա
լուսնի փուլից եր կու օր ան ց, սկա վա ռա կի աջ կող մում 
եր ևում է լու սա վոր մա հիկ, որն սկսում է աստիճանաբար 
մեծանալ: Մեկ շա բաթ անց ար դեն եր ևում է Լուս նի 
սկա վա ռա կի աջ կե սը։ Այդ փուլը կոչ վում է ա ռա ջին 
քա ռորդ։ Հաջորդ շաբաթվա ընթացքում սկա վա ռա կի 
լու սա վոր մա սը հետզհետե մեծանում է, իսկ շաբաթվա 
վերջում Լուս նի՝ դե պի Եր կիր ո ւղղ ված մասն ամ
բող ջո վին լու սա վոր վում է։ Դա լի ա լուս նի փուլն է։ 
Դրանից մեկ շա բաթ ան ց երևում է Լուս նի ձախ կե սը։ 
Այդ փու լը կոչ վում է վերջին քառորդ։ Հա ջորդ 7 օր
վա ըն թաց քում Լու սի նը վե րա դառ նում է սկզբ նա կան՝ 
նորալուսնի փուլ։ 

Ե թե Լու սի նը եր ևում է C տառի տես քով, ու րեմն նվա
զում է, ի սկ ե թե շրջ ված C–ի տես քով ( ), ա պա ա ճում է։

Ե րկ րի շուր ջը պտույ տի ըն թաց քում Լու սի նը կա
րող է անցնել Ա րե գա կի առջևով։ Այդ դեպ քում տե ղի է 
ունե նում Ա րե գա կի խա վա րում։ Եթե Լուսինը Արեգակն 
ամբողջությամբ ծածկում է, ապա տեղի է ունենում 
Արեգակի լրիվ խավարում: Եթե մասամբ է ծածկում, 
տեղի է ունենում Արեգակի  մասնակի խավարում: 
Իսկ եթե պտույտի ընթացքում Երկիրն է հայտնվում 
Արեգակի ու Լուսնի միջև, տեղի է ունենում Լուսնի 
խավարում:

Լուսնի պտույտը Երկրի 
շուրջը և փուլերը

Տիեզերագնացը Լուսնի 
վրա
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 Լուս նի մա կեր ևույ թը հարթ չէ։ Այն ծածկ ված է ե րկ
նա քա րե րի հար ված նե րից ա ռա ջա ցած բազ մա հա զար 
ան հար թու թյուն նե րով։

Լու սի նը բազ միցս հե տա զոտ վել է ի նչ պես Ե րկ րի 
վրա տե ղա կայ ված ա ստ ղա դի տա րան նե րի, այն պես էլ 
միջ մո լո րա կային ավ տո մատ կա յան նե րի ու տի ե զե րա
նա վե րի միջոցով: 

Ա ռայժմ Լու սի նը մի ակ ե րկ նա յին մար մինն է, ո ւր   
մար դը ո տք է դրել։ Առաջին անգամ Լուսնի վրա ոտք 
դրեց «Ա պո լոն–11» տիե զե րա նա վի ա ստ ղագ նաց Նեյլ 
Ա րմսթ րոն գը 1969 թ. հու լի սի 20 –ին։

Նոր հասկացություններ

Լուս նի սկավառակ, նո րա լու սին, լի ա լու սին, լուս նային ա միս

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Որ քա՞ն է Եր կրից Լու սին հե ռա վո րու թյու նը։
2. Ին չո՞ւ է Լու սի նը միշտ դե պի Եր կիր ո ւղղ ված մի ևնույն կող մով։
3. Ի՞նչ են Լուս նի փուլերը, և ո րո՞նք են դրանք։
4.   Լուս նի մա հի կի սուր ծայ րերն ո ւղղ ված են դե պի ձախ. հա ջորդ օ րը մա հի կը 

կմե ծա նա՞, թե՞ կփոք րա նա։ 

Ա ռա ջադ րանք

Ըստ նկա րի՝ ո րո շե՛ք Ա րե գա կի դիր քը:  

Երկիր

Լուսին

 Մ տա ծե՛ք 

Լու սի նը տար բեր օ րե րի տար բեր տես քով է եր ևում։ Ին չո՞ւ: Փոր ձե՛ք մեկ նա
բա նել գծա պատ կեր նե րի միջոցով:

Կազմե՛ք Արեգակի ու Լուսնի խավարումների գծապատկերները: 
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§ 3.5. Եր Կիր Մո Լո րա ԿԸ. ՁԵՎԸ, Չա ՓԵ րԸ

 Տ ի ե զեր քից կատար ված լու սան կար նե րում Եր
կիրն ու նի կա պույտ գն դի ձև։ 

Երկ րագն դի մա սին ո րոշ պատ կե րա ցումն եր կա րե
լի է կազ մել՝ օ գտ վե լով գլո բու սից կամ քար տեզ նե րից: 

Գ լո բու սը ե րկ րագն դի մո դելն է։ Քար տե զը Ե րկ րի 
մա կեր ևույ թի մոդելն է։ Կան տար բեր տե սակ ի քար
տեզ ներ և գլո բուս ներ։ Դ րա նցում Ե րկ րի մա կեր ևույ թի 
ի րա կան պատ կե րը փոք րաց վում է տար բեր չա փե րով։ 

Գ լո բու սը սո վո րա բար պտտ վում է այն ձո ղի շուրջը, 
ո րն ան ցնում է նրա մի ջով։ Նույն ձևով Եր կիրն է 
պտտ վում իր ա ռանց քի շուրջը: Երկրի առանցքը 
նրա կենտրոնով անցնող երևակայական ուղիղն 
է, որի շուրջը այն պտտվում է: Ե րկ րի մա կեր ևույ թի 
այն կե  տերը, ո րոն ցով ան ցնում է ա ռանց քը, կոչ վում 
են բևեռներ։ Բևեռ նե րը եր կուսն ե ն՝ Հյու սի սա յին և 
Հարա վա յին։ Ե րկ րի մա կեր ևույ թի այն կե տե րը, ո րոնք 
բևեռ նե րից հա վա սա րա հեռ են, կազ մում են շր ջա նա
գիծ, ո րը կոչ վում է հա սա րա կած։ Ե րկ րի մա կեր ևույ թով 
ան ցնող, հա սա րա կա ծին զու գա հեռ շր ջա նագ ծերը կոչ
վում են զու գա հե ռա կան ներ։ Բևեռ նե րը մի աց նող կի
սաշր ջա նագ ծե րը կոչ վում են մի ջօ րե ա կան ներ։ 

Լոնդոնում գտնվող Գրինվիչի աստղադիտարա
նով անցնող միջօրեականն ընդունված է համարել 
զրոյական միջօրեական: 

 

զրոյական
միջօրեական

Հարավային բևեռ

Հյուսիսային բևեռ

զուգահեռական

միջօրեական

լա
յն

ու
թ

յո
ւն

երկայնություն
հասարակած

Երկրի լուսանկարը 
Տիեզերքից
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Երկ րագն դի մա կեր ևույ թի մակերեսը մոտ 510 մլն 
քառակուսի կիլոմետր է: Երկ րագն դի շա ռա վի ղը, այ
սինքն՝ կենտ րո նից մինչև մա կեր ևույթ հե ռա վո րու
թյունը մոտ 6400 կմ է, ի սկ հա սա րա կա ծի եր կա րու
թյունը` շուրջ 40 000 կմ։ 

Ուշադիր նայելով գլո բուսին կամ քարտեզին` 
կտեսնեք, որ դրանց վրա միջ օրե ականներն ու 
զուգահեռականները նշված են աստի ճաններով: 

Երկրի մակերևույթի որևէ կետի դիրքը որոշելու 
համար բավական է պարզել, թե այն որ միջօրեականի 
և որ զուգահեռականի հատման կետում է: Օրինակ, 
դիտելով քարտեզը՝ դուք կարող եք պարզել, որ 
Երևանը մոտավորապես հյուսիսային կիսագնդի 40°  

զուգահեռականի և զրոյա կան միջօրեականից դեպի 
արևելք գտնվող 45° միջօրե ականի հատման կետում է: 

Նոր հասկացություններ

Գլոբուս, քարտեզ, հասարակած, զուգահեռական, միջօրեական

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ի՞նչ են մի ջօ րե ա կան նե րը և զու գա հե ռա կան նե րը։
2. Ի՞նչ է գլոբուսը:
3. Գործնականում ե՞րբ ապացուցվեց Երկրի գնդաձևությունը և ո՞ւմ կողմից:

 Մ տա ծե՛ք 

Փորձե՛ք մեկնաբանել օրինակները, ո րոնք հիմք են տա լիս են թադ րե լու, որ 
Եր կի րը գն դաձև է:

1. Որ քան բարձր է դի տա կե տը, այն քան մեծ է տե սա նե լի հո րի զո նը: Հարթ 
տե ղան քում կա րող ե նք տես նել 4–5 կմ, 20 մ բարձ րու թյու նից՝ 16 կմ, 100 մ 
բարձ րու թյու նից՝  36 կմ: 

2. Նա վա հանգս տից բաց ծով դուրս ե կող նա վն աս տի ճա նա բար դառ նում է 
ան տե սա նե լի, մո տե ցող նա վը՝ տե սա նե լի:
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§ 3.6.  Հա տա Կա գիԾ ԵՎ Քար տԵԶ: ՄասՇ տաԲ: 
ՊայՄա նա Կան նՇան նԵր

 Ե րկ րագն դի և նրա ա ռան ձին մա սե րի ու սումն ա
սիր ման բազ մա թիվ մոդելներ կան: Դուք նա

խորդ դա սա նյու թից ի մա ցաք, որ դրան ցից մե կը գլո
բուսն է՝ ե րկ րագն դի գն դաձև մո դե լը: 

Երկ րի մա կեր ևույ թն ու սումն ա սի րում են նաև նկար
ներով, օ դա լու սան կա րներով (ի նք նա թի ռից նկար ված), 
Տի ե զեր քից ար ված լու սան կար նե րով, հա տա կագ ծե
րով ու քար տեզ նե րով: Այս ե ղա նակ ներն ի րա րից խիստ 
տար բեր վում են: Ի տար բե րու թյուն մյուս նե րի՝ հա տա
կագ ծերն ու քար տեզ ներ ը ցույց են տա լիս, թե տե ղան
քում ի նչ օբյեկտ ներ կան, ի նչ պի սին է դրանց փո խա
դարձ դիր քը, որ քան են հե ռա վո րու թյուն նե րը մի մյան ցից 
և այլն: 

 Հա տա կա գի ծը տե ղան քի փոքր հատ վա ծի ման րա
մասն գծա պատ կերն է՝ ո րո շա կի մասշ տա բով և պայ
մա նա կան նշան նե րով: 

Օ րի նակ՝ ձեր բնա կա վայ րի հա տա կագ ծում կա
րող եք գտ նել ձեր դպ րո ցը, մշա կու թային կա ռույց
ները, մար զադպ րոց նե րը, փո ղո ցը և տու նը: Երևանի և 
բազմաթիվ այլ քաղաքների ավտոկանգառներում կան 
փոքրիկ տաղավարներ, որտեղ 
տեղադրված է տվյալ քաղաքի 
հատա կագիծը:

 Սա կայն մեծ տա րածք նե րը՝ ամ
բողջ ե րկ րա գուն դը, մայր ցա մաք
նե րը, հար թա վայ րե րը կամ լեռ
նաշղ թա նե րը, ման րա մասն պատ
կե րել հնա րա վոր չէ: Այդ դեպ քում 
պատ կե րում են մի այն խո շոր և 
կար ևոր օբյեկտ նե րը: Այդ պի սի 
պատ կե րը քար տեզն է:

 Քար տե զն ամ բողջ ե րկ րագն դի 
կամ նրա ա ռան  ձին խո շոր մա սե րի 
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փոք րաց ված և ը նդ հան րաց ված պատ կերն է՝ ո րո շա կի 
մասշ տա բով և պայ մա նա կան նշան նե րով:

 Պարզ է, որ հա տա կագ ծի կամ քար տե զի վրա տա
րածք ներն ի րենց ի րա կան չա փե րով հնա րա վոր չէ 
պատ կե րել: Դրանք պատ կեր վում են փոք րաց ված 
չափ ե րով, ի սկ թե քա նի ան գամ է փոք րաց ված (տասը, 
հա զար, մի լի ոն), ցույց է տա լիս տվյալ քար տե զի կամ 
հա տա կագ ծի մասշ տա բը:

Ե թե քար տե զի մասշտաբը 1 : 1 000 000 է, նշա նա
կում է, որ այդ քար տե զի վրա պատ կեր ված 1 սմ հե
ռա վո րությամբ եր կու կե տե րի ի րա կան հե ռա վո րու
թյու նը 1 000 000 սմ (10 կմ) է: Քարտեզի օգնությամբ 
որ ևէ եր կու կե տե րի իրական հե ռա վո րու թյունը որոշելու 
համար քար տե զի վրա չա փում ե նք այդ կե տե րի հե ռա վո
րու թյունը և այն բազ մա պատ կում մասշ տա բով:

 Բո լոր հա տա կագ ծե րն ու քար տեզ նե րն ու նեն ոչ 
միայն մասշ տաբ, այլև հա տուկ պայ մա նա կան նշան
ներ, ո րոնք օգ տա գործ վում են ճա հիճ, ան տառ, ա վա
զային ա նա պատ, օգ տա կար հա նա ծոյի հան քա վայր, 
եր կա թու ղի, քա ղաք և այլ օբյեկտ ներ պատ կե րե լու 
հա մար: Պայ մա նա կան նշան նե րը հա տա կագ ծե րն ու 
քար տեզ նե րն ըն թեր ցե լու, դրանց բո վան դա կու թյու նը 
հաս կա նա լու բա նա լին են:

 Հա տա կագ ծե րի պայ մա նա կան նշան նե րի տեսքը 
և ձևը հի շեց նում են պատ կեր վող ա ռար կա նե րը և 
դրանց բնո րոշ գծե րը: 

Կան գծային պայ մա նա կան նշան ներ, ո րոն ցով պատ
կե րում են գե տե րը, եր կա թու ղի նե րը, սահ ման նե րը: 

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ե րկ րի մա կեր ևույ թի ու սում նա սիր ման ի ՞նչ մոդել ներ են ձեզ հայտնի:
2. Ի ՞նչ է հա տա կա գի ծը:
3. Ի ՞նչ է քար տե զը: Ո րո՞նք են հա տա կագ ծի և քար տե զի տար բե րու թյուն նե րը:
4. Ի ՞նչ է մասշ տա բը:
5. Ի ՞նչ են պայ մա նա կան նշան նե րը:
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§ 3.7.  Ե րԿ րի Պտույտն իր ա ռանց Քի ԵՎ 
ա րԵգա Կի ՇուրջԸ

 Ի նչ պես ար դեն գի տեք, Եր կիր մո լո րա կը 
պտտվում է և՛ իր ա ռանց քի, և՛ Ա րե գա կի շուրջը: 

Իր ա ռանց քի շուրջը պտտ վե լն ակ նա ռու է նրա մո դե լի՝ 
գլո բու սի օ րի նա կով:

Երկ րի վրա տե ղի ու նե ցող ո րոշ եր ևույթ ներ բա
ցատր վում են Ե րկ րի՝ իր ա ռանց քի շուր ջը պտույ
տով: Օ րի նակ` գիշ եր վա և ցե րեկ վա հեր թա փո խումը։ 
Երկի րը լու սա վոր վում է Ա րե գա կից: Եվ քա նի որ այն 
գնդաձև է, բնա կա նա բար, մի ա ժա մա նակ չի կա
րող ամ բող ջա պես լու սա վոր վել: Լու սա վոր վում է այն 
մասը, ո րն ո ւղղ ված է դե պի Ա րե գա կը: Բայց քա նի որ 
այն պտտ վում է իր ա ռանց քի շուրջը, ո ւս տի նրա բո
լոր կող մե րը հեր թա կա նու թյամբ ո ւղղ վում են դե պի 
Ա րե գակն ու լու սա վոր վում: Պտույ տի ժամանակ Ա րե
գա կին ո ւղղ ված կող մում ցե րեկ է, ի սկ հա կա ռակ կող
մում՝ գի շեր: Պտույտի ընթացքում ցե րեկն ու գի շե րը 
հեր թա փո խում են մի մյանց: 

Եր կի րն իր ա ռանց քի շուր ջը մեկ լրիվ պտույ տը կա
տա րում է մեկ օ րում՝ 24 ժա մում: Այն անվանում են 
 օրա կան պտույտ: 

Գիտնականները երկրագունդը միջօրե ական  ներով 
բաժանել են 24 ժամային գոտիների: Ժամանակը 
յուրաքանչյուր գոտում նույնն է և կոչվում է գոտիական 
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ժամանակ: Զրոյական միջօրեականը անցնում է 
զրո (24րդ) ժամային գոտով: Զրո ժամային գոտուց 
դեպի արևելք սկսվում են առաջին ժամային գոտին, 
այնուհետև երկրորդը, երրորդը և այդպես մինչև 24րդ 
(զրո) ժամային գոտին: Հարևան գոտիների ժամային 
տարբերությունը 1 ժ է:

Եր կի րն Ա րե գա կի շուր ջը պտտվում է մեկ տա րում։ 
Այն կոչվում է տա րե կան պտույտ։ Տար վա տևո ղու
թյու նը 365 օր 6 ժամ է։ Սակայն պայմանականորեն 
6 ժամերը չեն հաշվում, և դրանք գումարվելով չորս 
տարին մեկ կազմում են 24 ժ՝ 1 օր: Չորրորդ տարվա 
փետրվար ամիսն ավելանում է 1 օրով, և օրերի քա
նակը դառնում է 29 օր, իսկ տվյալ տարին ունենում է 
366 օր: Այդ տարին համարվում է նահանջ տարի: 
Օրինակ` նահանջ է 2016 թվականը: 

Գլոբուսի վրա հեշտ է նկատել, որ Երկրի պտտման 
առանցքն ունի որոշակի թեքություն: Այդ թեքությամբ 
և Երկ րի տա րե կան պտույ տով է պայ մա նա վոր ված 
տար վա չորս ե ղա նակ նե րի (գա րուն, ա մառ, աշուն, 
ձմեռ) կա նո նա վոր հեր թա փո խը։

21 մարտի

Արեգակ
22 հունիսի

23 սեպտեմբերի

22 դեկտեմբերի

 Ապրիլ           Մարտ        Փետրվար      Հունվա
ր      Դ

եկտ
եմբեր    Ն

ոյեմբեր    Հոկտեմբեր   Սեպտեմբեր       Օգոստոս     
   Հ

ուլ
իս

   
   

   
 Հ

ու
նի

ս 
   

   
  Մ

ա

յիս

Երկրի պտույտը 
Արեգակի շուրջը, որով 
պայմանավորված է 
տարվա եղանակների 
փոփոխությունը
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Ե րկ րի պտտ ման ա ռանց քի թեքության պատճառով 
պտույտի ըն թաց քում մեկ հյուսիսային կիսագունդն է 
ուղղվում դեպի Արեգակը և ավելի շատ ջերմություն ու 
լույս ստանում Արեգակից, մեկ՝ հարավային կիսագունդը: 
Այն կի սա գն դում, ո րով Եր կիրն ո ւղղ ված է դե պի Ա րե
գա կը, ա մառ է, ի սկ մյուս կի սագն դում՝ ձմեռ։ Հու նի սի 
22–ին հյու սի սա յին կի սագունդն ուղղված է լինում դեպի 
Արեգակ և ստանում ամենաշատ լույսն ու ջերմությունը: 
Այդ օրը հյու սի սա յին կի սագնդում լի նում է ա մե նա եր
կար ցե րե կը և ա մե նա կարճ գիշ ե րը, իսկ հարավային 
կիսագնդում՝ ընդհակառակը: Այդ օրն անվանում են 
ամառային արևադարձի օր: 

Դեկ տեմ բե րի 22 –ին, որն անվանում են ձմեռային  
արևադարձի օր, հյու սի սա յին կի սագն դում լի նում է 
ա մե նա կարճ ցե րե կը և ա մե նա եր կար գիշ ե րը, ի սկ հա
րա վա յին կի սագն դում՝ հա կա ռա կը։ 

Սեպ տեմ բե րի 23 –ին ու մար տի 21 –ին գիշ եր վա և ցե
րեկ վա տևո ղու թյուն նե րը հա վա սար վում ե ն։ Այդ օ րե
րին Ե րկ րի եր կու կի սագն դե րը հա վա սա րա պես են լու
սա վոր վում ու ջեր մու թյուն ստա նում։  Սեպ տեմ բե րի 23–ն 
անվանում են աշնանային գիշերահավասարի օր, իսկ 
մարտի 21 –ը՝ գարնանային գիշերահավասարի օր:

Նոր հասկացություններ

Երկրի օրական պտույտ, Երկրի տարեկան պտույտ, գոտիական 
ժամանակ, նահանջ տարի, ամառային արևա դարձի օր, ձմեռային 
արևադարձի օր, աշնանային գիշերահավասարի օր, գարնանային 
գիշերահավասարի օր

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ի՞նչ եք հաս կա նում՝ «Երկ րի օրական պտույտ» ա սե լով։
2.  Ի՞նչ է գոտիական ժամանակը։
3. Ին չո՞վ է պայ մա նա վոր ված գի շեր վա և ցե րեկ վա հեր թա փոխումը։
4. Ին չո՞վ է պայ մա նա վոր ված տար վա չորս ե ղա նակ նե րի գոյությունը։ 
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Լ րա ցու ցիՉ Ըն թԵր ցա նության Հա Մար

Աստ ղա գի տու թյու նը Հա յաս տա նում
 Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի բնա կիչ նե րը դեռևս հնա 

գույն ժա մա նակ նե րից ծա նոթ է ին ա ստ ղա գի տու թյա նը 
և ա ռա ջին նե րից էին, որ ա ստ ղա լից եր կին քը բա ժա
նեցին հա մաս տե ղու թյուն նե րի։ Այդ մա սին են վկա յում 
մեր լեռ նաշ խար հում հայտ նա բեր ված և Ք. ա. VII—II 
հա զա րամ յակ նե րին թվագր վող ա ստ ղա գի տա կան 
բնույ թի հա զա րա վոր ժայ ռա պատ կեր նե րը, Մե ծա մորի՝ 
ա ստ ղա գի տա կան դի տումն ե րի հա մար նա խա տես
ված հար թակ նե րը (Ք. ա. 2800–2600 թթ.), Քա րա հուն ջի 
ա ստ ղա դի տա րա նը (Ք. ա. II հա զա րամ յա կ)։ 

Աստ ղա գի տու թյու նը զգա լի ա ռա ջըն թաց է ապ
րել հին և միջ նա դար յան Հա յաս տա նում։ Հա տկա  պես 
ո ւշա դ րու թյան են ար ժա նի VII դա րի հայ մեծ գիտ նա
կան Ա նա նի ա Շի րա կա ցու տի ե զե րա գի տա կան հա
յացք նե րը։ Նա ճիշտ էր բա ցատ րում Լուս նի փու լե րի 
ա ռա ջա ցու մը, Ա րե գա կի և Լուս նի խա վա րումն ե րը. 
ե րկն քում եր ևա ցող լու սա վոր շեր տը՝ Ծիր Կա թի նը, 
հա մա րում էր պայ ծառ և թույլ ա ստ ղե րի կու տա կում, 
ո րի լույ սը մեզ մի ա ձույլ է եր ևում։ 

XI դա րում հայտ նի էր տո մա րա գետ Հով հան նես 
Սար կա վա գը (Ի մաս տա սե րը), ո րը զբաղ  վել է հայ կա
կան տո մա րի կար գա վոր ման հար ցե րով։

 Հա յաս տա նում ա ստ ղա գի տու թյունը վե րելք ապ
րեց Բյու րա կա նի ա ստ ղա դի տա րա նի հիմն ադ րու մից 
(1946 թ.) հետո։ Կարճ ժա մա նա կում այն դար ձավ աշ
խար հի ա ռա ջա տար ա ստ ղա դի տա րան նե րից մե կը։ 
Նրա հիմն ա դիր, աշ խար հահռ չակ ա ստ ղա ֆի զի կոս 
Վիկ տոր Համ բար ձում յա նի ա ռաջ քաշ ած գա ղա փար
նե րը և հայտ նա գոր ծու թյուն նե րը կան խո րոշ ե ցին 
ա ստ ղա  ֆի զի կա յի հե տա գա զար գաց ման ու ղին ո ղջ 
աշ խար հում։Քա րա հուն ջի ա ստ

ղա դի տա րա նը 
(նախնադարյան 
մեգալիթյան կառույց)

Վ. Համբարձումյան

Բյուրականի 
աստղադիտարանը
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Տիեզերք

թԵՄայի աՄՓոՓուՄ

 Տի ե զերքն ամ բողջ նյու թա կան աշ խարհն է։ Ա րե գա կը և նրա շուր ջը 
պտտվող մո լո րակ նե րը կազ մում են Ա րե գակ նա յին հա մա կար գը։ Ա րե
գակ նային հա մա կար գը մտնում է Ծիր Կա թին գա լակ տի կայի մեջ: Ա ստ ղը  
շի կա ցած  հս կա գա զային գու նդ է, ո րը ճա ռա գայ թում է լու սա յին է ներ գի ա։ 
Հա մաս տե ղու թյուն նե րը ե րկն քի ո րո շա կի տի րույթ ներ ե ն՝ նրանում եր ևա
ցող ա ստ ղե րով և ե րկ նային այլ մար մին նե րով։ 

Ի ՞նչ եք հաս կա նում՝ «Տի ե զեր քի հա մա կար գային կա ռուց վածք» ա սե լով:

Ա րե գա կի շուրջը պտտ վում է ութ մո լո րակ՝ Մեր կու րի, Վե նե րա, Եր կիր, 
Մարս, Յու պի տեր, Սա տուռն, Ու րան, Նեպ տուն։ 

Կա՞ն արդյոք մոլորակներ, որոնք ունեն բնական արբանյակներ: Եթե այո, 
ապա բերե՛ք օրինակներ:

Ա րե գակ նա յին հա մա կար գի մար մին նե ր են մո լո րակ ներն ի րենց ար բան
յակ նե րով, թզուկ մո լո րակ նե րը, ա ստ ղա կեր պնե րը, գի սա վոր նե րը, ա սու
պա յին մար մին նե րը, ե րկ նա քա րե րը: 

Ին չո՞վ են տար բեր վում ա սուպ նե րը ե րկ նա քա րե րից:

 Լու սի նը Ե րկ րին ա մե նա մոտ ե րկ նային մար մինն է` նրա բնա կան ար
բանյա կը։ Այն միշտ դե պի Եր կիր է ո ւղղ ված նույն կող մով։ Լուս նի չորս 
փու լերն ե ն՝ նո րա լու սին, առաջին քա ռորդ, լի ա լու սին, վերջին քա ռորդ։ 

Ին չո՞ւ Լու սի նը միշտ կլոր չի եր ևում: 

Եր կի րն ու նի գն դի ձև: Ե րկ րի մա կեր ևույ թի այն կե տե րը, ո րոնք բևեռ նե րից 
հա վա սա րա հեռ են, կազ մում են շր ջա նա գիծ, ո րը կոչ վում է հա սա րա կած։ 

Ի՞նչ պատ կե րա ցում ներ կա րող ե նք կազ մել երկ րագն դի մա սին՝ օ գտ վե լով 
գլո բու սից:

 Հա տա կագ ծերն ու քար տեզ ներ ը ցույց են տա լիս, թե տե ղան քում ի նչ 
օբյեկտ ներ կան, ի նչ պի սին է դրանց փո խա դարձ դիր քը, որ քան են հե ռա
վո րու թյուն նե րը մի մյան ցից և այլն: 

Ո՞րն է հա տա կագ ծի և քար տե զի հիմ նա կան տար բե րու թյու նը:
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Եր կիր մո լո րա կը պտտ վում է և՛ իր ա ռանց քի, և՛ Ա րե գա կի շուրջը: 
Ի՞նչ են ան վա նում Ե րկ րի պտույտն իր ա ռանց քի շուրջը և ի ՞նչ՝ Ա րե գա կի 
շուր ջը:

Ին չո՞վ են պայ մա նա վոր ված այդ ան վա նում նե րը:

 ամփոփիչ թեստային աշխատանք

1. ո՞ր պն դում երն են ճիշտ:
1.  Գի շեր վա և ցե րեկ վա հեր թափոխու մը պայ մա նա վոր ված է Ե րկ րի՝ իր 

ա ռանց քի շուրջ պտույ տով:
 2. Լու սի նն իր պտույ տի ըն թաց քում Ե րկ րից եր ևում է տար բեր կող մե րով: 
 3. Լու սի նն իր պտույ տի ըն թաց քում Ե րկ րից միշտ եր ևում է միևնույն կողմով: 
4.  Աստ ղը շի կա ցած հս կա գա զային գունդ է, ո րը ճա ռա գայ թում է լու սա

յին է ներ գի ա։ 
5.  Աստ ղը շի կա ցած հս կա գա զային գունդ է, ո րը չունի սեփական լու յս։

2. ո՞ր պա տաս խանն է ճիշտ:

1. Ո ՞րն է Ա րե գա կին ա մե նա մոտ մո լո րա կը.
ա) Մեր կու րին
բ) Վե նե րան
գ) Եր կի րը
դ) Նեպ տու նը

2. Որ քա՞ն է Ե րկ րի հե ռա վո րու թյու նն Ա րե գա կից.
ա) 80 մլն կմ
բ) 150 մլն կմ
գ) 200 մլն կմ
դ) 65 մլն կմ

3. Լ րաց րե՛ք նա խա դա սու թյուն նե րը: 
1. Երկ րին ա մե նա մոտ ա ստ ղը .... է: 
2. Եր կիրն Ա րե գա կի շուրջը մեկ պտույտ կա տա րում է .... ըն թաց քում:
3. .... Եր կիր մո լո րա կի մի ակ ար բա նյակն է:
4. Գլոբուսի վրա հեշտ է նկատել, որ Երկրի պտտման առանցքն ունի 
    որոշակի ....:
5.  Երբ Լուսինը հայտնվում է Արեգակի ու Երկրի միջև, Արեգակը լուսավորում 

է Լուսնի՝ Երկրից .... կողմը:
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Քարոլորտ

ՔարոԼորտ
գԼուԽ

4
§ 4.1. ԵրԿրի նԵրՔին ԿառուցՎաԾՔԸ

Ե րկրա գունդն, ըստ ներ քին կա ռուց ված քի, բա
ժա նվում է երեք հիմ նա կան մա սի։ Կենտ րո նում 

մի ջուկն է, նրա նից վերև՝ միջ նա պատ յա նը, ապա՝ 
երկ րա կեղևը։

Երկրակեղևը և միջնապատյանի վերին մասը 
միասին կազմում են քարոլորտը: 

Մի ջուկի կենտրոնում ջեր մաս տի ճա նը հասնում է 
մինչև 6000 °C։ Միջուկում նյութերը հրահեղուկ վի
ճակում են: Ենթադրվում է, որ այն կազմ ված է հիմ նա
կա նում եր կա թից և նի կե լից։ 

Միջնապատյանը տարածվում է մինչև 2900 կմ 
խորությունը: Միջնապատյանի խորքերում ջեր մաս
տիճա նը հասնում է մինչև 2900 °C: Թեև միջնապատ
յանի ջեր մաս տի ճա նը բա վա կանին բարձր է, սակայն 
բարձր ճնշման պատճառով այն հիմ նակա ն ում պինդ 
վիճակում է։ Վերին մասում  փափկավուն շերտն է, 
որտեղ նյութերը կիսահալ, հրահեղուկ վիճակում են։

Երկրի ամենակարծր շերտը երկրակեղևն է: Երկ
րա կեղևի հաստությունը տատանվում է 5– 80 կմ–ի 
սահ մաններում: Այն կազմված է բազմազան ապար նե
րից, որոնք իրարից տարբերվում են կարծրությամբ, 
գույ նով, հալման ջերմաստիճանով և այլ հատկու
թյուններով: Ապար ներ են, օրինակ՝ տուֆը, բազալտը, 
խճաքարը, քարաղը, կա վը, ավա զը, տոր ֆը, կավիճը, 
կրաքարը, քարա ծուխը և այլն:

Ապարներն ըստ ծագման կարող են լինել հրային 
(մագմային), նստված քային և փոխակերպային 
(ձևա  փոխ ված): 

Հրային ապարներն առաջանում են հրաբխի 
ժամանակ արտահոսող լավայից, երբ այն սառչում 

Երկրագնդի ներքին 
կառուցվածքը

երկրակեղև

մի ջնապատյան

ներքին մի ջուկ
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ու կարծրանում է: Հրային ապարներ են, օրինակ՝ 
գրանիտը, տուֆը, բազալտը, պեմզան, օբսիդիանը: 

Նստվածքային ապարները լինում են օրգանական 
և անօրգանական: 

Օրգանական ծագման ապարները գոյա ցել են 
հա զարավոր տարիների ընթացքում մահացած օր
գա նիզմների քայքայումից ու կուտա կումից: Այդ 
ապարները հիմնականում կուտակվել են ցամա քային 
գոգավորություններում ու օվկիանոսների հա տա կում: 
Դրանցից են քա րա ծուխը, տորֆը, կա վիճը, կրաքարը 
և այլն: 

Անօրգանական ծագման ապարները գոյանում են 
հրային և փոխակերպային ապարների քայքայումից ու 
կուտակումից: Դրանցից են ավազը, կավը, բազալտը, 
խճաքարը և այլն: 

Փոխակերպային ապարներն առաջանում են 
երկրագնդի խոր շերտերում բարձր ջեր մաստիճանի 
ու մեծ ճնշման պայ ման ներում նստվածքային կամ 
հրային ապարների փոխակեր պու մից: Օրինակ՝ կրա
քարը կարող է վե րածվել մարմարի, ավազը՝ ավա
զաքարի: 

Կան այնպիսի ապարներ, որոնք իրենց բա ցա
ռիկ գե ղեց կու թյան և եզակիության շնոր հիվ հա մար
վում են թան կար ժեք քա րեր: Այդպիսիք են, օրինակ՝ 
ալ մաստը, սու տակը, զմ րուխտը։ 

Տնտեսության մեջ օգտա գործվող ապար ները 
կամ հան քա նյութերն ան վանում են նաև օգտակար 
հանածոներ: Օգ տակար հանածոներ են, օրի նակ՝ 
նավթը, քարածուխը, տորֆը, մե տաղ ները:

Բնության ամենակարևոր պա  շար  ներից է նաև հողը: 
Հողի կազ մության մեջ գերակշռում են քայքայված 
լեռնային ապարների մասնիկները և հումուսը (բնա
հող): Հումուսն առաջանում է հարյուրամյակների 
ընթաց քում կենդանական ու բուսական մնացորդների 
քայքայումից:

Հայկական խաչքար. 
պատրաստված է 
տուֆից

Սայաթ–Նովայի 
հուշարձանը. 
պատրաստված է 
մարմարից

Արմեն Տիգրանյանի 
հուշարձանը. 
պատրաստված է 
բազալտից
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Նոր հասկացություններ

Քարոլորտ, միջուկ, միջնապատյան, երկրակեղև, նստվածքային ապար, 
հրային ապար, փոխակերպային ապար, օգտակար հանածո, հումուս

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ի՞նչ շերտերից է կազմված Երկիրը։ 
2.  Ինչպե՞ս է փոփոխվում ջերմաստիճանը երկրակեղևից դեպի միջուկ։
3. Ի՞նչ հաստություն ունի երկրակեղևը։ 
4. Ի՞նչ է քարոլորտը։
5. Բերե՛ք ապարների օրինակներ:

Ա ռա ջադ րանք

Համեմատե՛ք ձվի կառուցվածքը երկրագնդի ներքին կառուցվածքի հետ:

Մ տա ծե՛ք 

Տաք աղբ յուր նե րի գո յու թյու նը հիմք է տվել եզ րա կաց նե լու, որ Երկ րի խոր
քում նյու թե րը տաք վիճակում են: Սառը աղբյուրների գոյությունն արդյոք չի՞ 
հակասում արտահայտված մտքին: Մեկնաբանե՛ք պատասխանը:
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§ 4.2. ԵրԿրաԿԵՂԵՎի ԿառուցՎաԾՔԸ

Ա ռանձ նաց նում են երկ րա կեղևի 2 հիմ նա կան 
տեսակ՝ մայր ցա մա քա յին և օվ կի ա նո սա յին։

Մայր ցա մա քա յին երկ րա կեղևը եռաշ երտ է, իսկ 
օվկիանոսայինը՝ երկշերտ։ 

Մայր ցա մա քա յին երկ րա կեղևի վե րին շեր տը 
նստված քա յին ապար նե րի շերտն է։ Նստվածքային 
ապարների շերտի տակ գրա նի տա յին ապար նե րի 
շերտն է, իսկ դրա տակ՝ բա զալ տա յի ն ապարներինը: 

Մայր ցա մա քա յին երկ րա կեղևի առա վե լա գույն հաս
տու թյու նը 80 կմ է։

գրանիտային
ապարների շերտ

միջնապատյան

Համաշխարհային
օվկիանոս

նստվածքային 
ապարների շերտ

բազալտային 
ապարների շերտ

Օվ կի ա նո սա յին երկ րա կեղևը բա րակ է, հաս տու
թյու նը՝ 5–10 կմ։ Այն կազմ ված է միայն նստ ված քա յին 
և բա զալ տա յին ապարների շերտերից։ 

Երկ րի միջ նա պատ յանն անընդ հատ շարժման 
մեջ է։ Այդ պատ ճառով անընդհատ շարժվում է նաև 
երկ րա կեղևը, որի հետևանքով տար բեր տե ղա մա
սե րում ապա րա շեր տե րը կոտ րատ վում են, թեք վում, 
բարձ րա նում, իջ նում կամ ծալ քա վոր վում։ Գիտ նա
կան նե րը պար զել են, որ երկ րա կեղևում տե ղի են 

Երկրակեղևի 
կառուցվածքը
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ունե նում եր կու տե սա կի շար ժում ներ՝ ուղ ղա ձիգ և 
հորի զո նա կան։ 

Ուղ ղա ձիգ շար ժում նե րի հետևան քով երկ րա կեղևի 
տար բեր տե ղա մա սեր դան դա ղո րեն բարձ րա նում են 
կամ իջ նում։ 

Հո րի զո նա կան շար ժում նե րի ժա մա նակ երկ րա
կեղևի առան ձին տե ղա մա սեր մի դեպ քում մո տե նում 
են իրար, սեղմ վում՝ առա ջաց նե լով ապարաշերտերի 
ծալ քավորումներ, մյուս դեպ քում հե ռա նում են իրա
րից՝ առա ջաց նե լով խզ վածք ներ։ 

Լեռ նա յին շր ջան նե րի խզվածքային տեղամասերում  
երկ րա կեղևն առավել շար ժու նակ ու ան կա յուն է: Այս 
տե ղա մա սե րում կան գոր ծող հրա բուխ ներ, և հա ճախ 
լի նում են ու ժեղ երկ րաշ ար ժեր։

Երկ րա կեղևում կան նաև համեմատաբար կա յուն, 
ան շարժ տե ղա մա սեր, որոնք համընկնում են հարթ 
մակերևույթով շրջանների հետ: Այս տե ղա մա սե րում 
չկան գոր ծող հրա բուխ ներ, և չեն լի նում ուժեղ երկ
րա շ ար ժեր։ 

Նոր հասկացություններ

Մայրցամաքային երկրակեղև, օվկիանոսային երկրակեղև, նստված   քա
յին ապարաշերտ, գրանիտային ապարաշերտ, բազալտային ապարաշերտ, 
խզվածք, ծալքավորում

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Որո՞նք են երկրակեղևի հիմնական տեսակները։
2. Ի՞նչ կառուցվածք ունի երկրակեղևը։ 
3. Ինչպիսի՞ շարժումներ են տեղի ունենում երկրակեղևում:
4. Ի՞նչ է ծալքավորումը:
5. Ի՞նչ է խզվածքը։

Երկրածալքերի 
գծապատկերը
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§ 4.3. ՀրաԲուԽնԵր

Ինչ պես արդեն գի տեք, երկրակեղևի տակ՝ միջ
նա պատ յա նի վե րին մա սում, նյու թե րը հրա հե

ղուկ վի ճա կում են և բարձր ճնշ ման տակ։ Այդ հրա հե
ղուկ զանգ վա ծը կոչ վում է մագ մա։ 

Երբ երկ րա կեղևում շար ժում նե րի հետևան քով ճեղ
քեր են առա ջա նում, մագ ման այդ ճեղ քե րով Երկրի 
խորքից հա ճախ ժայթքում է վեր։ Սառ չե լով ցա մա
քի մա կերևույ թի վրա կամ օվ կի ա նոս նե րի հա տա
կին` մագ ման առա ջաց նում է որոշ ա կի ձև ու նե ցող 
լեռ ներ, որոնց ան վա նում են հրա բուխ ներ։ Հրաբխի 
ժայթք ման ժա մա նակ մղանցքի վերին մասում առա
ջանում է ձա գա րաձև տե ղա մա ս, որն անվանում են 
խառ նարան։ Խառ նա րա նից Երկ րի մա կերևույթ են 
ժայթքում մագմա, գա զեր, ջրա յին գո լոր շի , հրաբ խա
յին մո խիր, փոշի, քա րեր, ապարաբեկորներ։ Ժայթքած 
մագ ման, ազատվելով գազերից ու ջրային գոլորշուց, 
վե րած վում է լա վայի, որի ջեր մաս տի ճա նը հաս նում է 
մինչև 1000 °C։ Լավան, սառչելով և կարծրանալով, 
վերածվում է հրային ապարների: 

օջախ մագմային երակներերկրակեղև

մղանցք

լավա
խառնարան

Հրա բուխ նե րը լի նում են գոր ծող, քնած և հան գած։ 
Գործող հրաբուխները մշ տա կան կամ պար բե րա կան 

ակտիվություն են ցու ցա բե րում։ Դրանք առա  վել տա
րած ված են երկ րա կեղևի շար ժու նակ տե ղա մա սե րում։ 
Գոր ծող հրա բուխ նե րից են Մա ու նա Լո ան՝ Հա վա յան 
կղ զի նե րում (ԱՄՆ), Էտ նան՝ Սի ցի լի ա յում (Իտալիա)։

Հրաբխի
կառուցվածքը

Ցեխային հրաբուխ

Էտնա. Եվրոպայում 
ամե նահաճախ 
ժայթքող հրաբուխը: 
Մեկ ամսվա ընթացքում 
մի ջին հաշվով 
ժայթքում է երեք 
անգամ:
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Քնած հրաբուխները վա ղուց ար դեն չեն գոր ծում, 
բայց պահ պա նել են գործող հրաբ խին բնո րոշ ձևն ու 
կա ռուց ված քը։ Հայաստանում ավե լի քան 500 քնած 
հրա բուխ կա։ Քնած հրա բուխներ են նաև Մասիսն ու 
Արա գա ծը։ 

Հանգած հրաբուխները ոչ մի այն չեն գոր ծում, այլև 
չեն պահ պա նել գործող հրաբխին բնորոշ ձևն ու կա
ռուց ված քը։ 

Հրաբ խա յին ժայթ քում ներ լի նում են նաև օվ կիա
նոս նե րի և ծո վե րի հա տա կին։ Ջրի տակ առա ջա
նում են լեռ ներ։ Դրանք ստորջր յա հրա բուխ ներն են, 
որոնք եր բեմն դուրս են գա լիս ջրի մա կերևույթ և առա
ջաց նում հրաբ խա յին կղ զի ներ։ Կան նաև ցեխային 
հրաբուխ ներ։ Դրանք առա ջա նում են հատ կա պես 
նավ թա բեր շրջան նե րում, որ տեղ գա զե րի ճնշման 
տակ ցե խա զանգ ված ներ, ցե խաջ րեր ու նավթ են 
արտաժայթ քում Երկ րի մա կերևույթ։

Նոր հասկացություններ

Հրաբուխ, մղանցք, խառնարան, գործող հրաբուխ, քնած հրաբուխ, հանգած 
հրաբուխ, ստորջրյա հրաբուխ, ցեխային հրաբուխ

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ի՞նչ է հրաբուխը, և ինչպե՞ս է այն առաջանում։ 
2. Ի՞նչ կառուցվածք ունի հրաբուխը։ 
3. Հրաբխի ի՞նչ տեսակներ գիտեք։
4. Ի՞նչ է ցեխային հրաբուխը։

Մ տա ծե՛ք 

Հնարավո՞ր է արդյոք ցեխային հրաբուխների առաջացումն օվկիանոս
ներում կամ ծովերում: 

Արարատ.
քնած հրաբուխ

Ստորջրյա հրաբուխ
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§ 4.4. ԵրԿրաՇարժԵր

Ե րկ րա շարժերը ստորերկրյա ցնցումներն են և 
Երկ րի մակերևույ թի տա տա նում ները։ Դրանք 

ծա գում են երկ րա կեղևում կամ միջ նա պատ յա նի վե րին 
մա սում հան կար ծա կի տե ղաշ ար ժե րի, ճեղքումների 
ու խզում նե րի հետև ան քով և տարածվում մեծ հե ռա
վո րու թյուն նե րի վրա։ 

Երկ րաշ ար ժը բնու թյան ահեղ երևույթ նե րից է, որի  
հետևան քով մի քա նի րո պե ի ըն թաց քում կա րող են 
ավեր վել քա ղաք ներ ու գյու ղեր, զոհ վել տասն յակ հա
զա րա վոր մար դիկ։

Ծո վափն յա շր ջան նե րում երկ րաշ արժն առաջաց
նում է ջրի հս կա յա կան ալիք նե ր՝ ցունամի, որը մեծ 
ավերածությունների պատճառ է դառնում ափամերձ 
տարածքներում։

Երկ րա կեղևի խոր քը, որ տեղ գո յա նում են խզում և 
ապար նե րի տե ղաշ արժ, կոչ վում է երկ րաշ ար ժի օջախ: 
Օջա խի վերևում գտն վող Երկ րի մա կերևույ թի մասը կոչ
վում է երկ րաշ ար ժի վերնակենտրոն (էպի կենտ րոն)։

Երկ րա շար ժի օջախ նե րը հիմնականում 10–50 կմ 
խո րու թյան վրա են։ Վերնակենտ րո նում մա կերևույ թի 
ցնց ման ուժն առա վե լա գույնն է։

Երկ րաշ ար ժի ու ժը չափ վում է բա լե րով։ Առա
վելագույնը 10 բալն է: Մեկ բա լից թույլ երկ րաշ ար ժերը 
չեն գրանց վում։ Դրանք «զգում» են մի այն հա տուկ 
սար քե րը։ Մար դիկ երկ րաշ ար ժը զգում են 3–4 բալ 
ուժգ նու թյան դեպ քում։ 7 բա լից բարձր երկ րաշար ժերը 
ավե րիչ են։ 1988 թ. Սպի տա կի երկ րա շար ժը 9 բա լա
նոց էր։ Այն առա ջաց րեց մեծ ավե րա ծու թյուն ներ և 
խլեց 25 000 մարդ ու կյանք։

Երկ րաշ ար ժը դեռևս հնա րա վոր չէ ճշգ րիտ կան խա
տե սել։ 

Այն վայ րե րը, որ տեղ ավե լի հա ճա խ են տե ղի ունե
նում երկ րաշ ար ժեր, կոչ վում են երկրաշարժավտանգ 
(սեյսմիկ) գո տի ներ։ 

7 բալ

վերնակենտրոն

օջախ

8 բալ
9 բալ

10 բալ

Երկրաշարժի 
ուժգնության նվազումը 
վերնակենտրոնից
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ԵրԿրաՇարժից ՊաՇտՊանՎԵԼու ԿանոննԵրԸ

Եթե երկրաշարժի ժամանակ շենքում եք.
ա) Ա շխատե՛ք անհապաղ դուրս գալ, եթե բարձրահարկ 

շենքի 1ին կամ 2րդ հարկե րում եք‚ և հեռանալ 
դեպի բաց տարածություն:

բ)  Եթե 3րդ կամ ավելի բարձր հարկերում եք‚ 
շենքից դուրս մի՛ եկեք. աստիճաններն ու սանդղա
վան դակները խցանված կլինեն խուճա պա հար 
մարդկան ցով‚ վերելակները կարող են անջատվել։ 
Բացի դրանից՝ սովորաբար առաջին հերթին 
փլվում են աստիճաններն ու սանդղավանդակները։

գ)  Կանգնե՛ք շենքի միջին մասի հիմնական պատերի‚ 
նրանցով կազմված անկյունների‚ այդ իսկ պատերում 
դռան բացվածքների և հենասյուների մոտ՝ գլխա
վերևում պահելով աթոռ‚ պայ ուսակ կամ այլ իր՝ 
վերևից թափվող ծեփակտորներից պաշտպանվելու 
համար։ Կարելի է նաև մտնել մոտ տարածքում 
գտնվող մահճակալի կամ սեղանի տակ:

դ)  Պատուհաններից և շենքի արտաքին պատերից հեռո՛ւ 
մնացեք՝ փշրվող առարկաներից չվնասվելու համար. 
դրանք առաջինն են փլվում:

ե)  Զգուշացե՛ք ծանր ու մեծածավալ առարկաներից՝ պա
հա րան ներից‚ սառնարաններից‚ որոնք կարող են 
տեղա շարժվել և շրջվել:

Ավերակներ Սպիտակի 
երկրաշարժից հետո
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զ)  Ցնցումների ավարտից հետո փորձե՛ք դուրս գալ 
շենքից նախապես որոշված ճանա պարհով:

է)  Շենքից դուրս գալու ընթացքում զգուշացե՛ք ընկնող 
բեկո ր ներից‚ կոտրատված ապակիներից‚ կտրված 
էլեկ տ  րալարերից:

ը)  Փլուզումներից առաջացած փոշուց կարող եք  
շնչահեղձ լինել։ Այդ իսկ պատճառով շնչելիս 
օգ տագործե՛ք թաշկի նակ‚ գլխաշոր կամ որևէ 
գործվածքի կտոր։

Եթե երկրաշարժի ժամանակ փողոցում եք.
ա)  Հնարավորինս հեռացե՛ք շենքից‚ կամուրջներից և 

էլեկտր ա սյուներից դեպի անվտանգ տարա ծություն:
բ)  Երբեք մի՛ մտեք շենք այնտեղ գտնվողներին դուրս 

բերելու համար. դա շատ վտանգավոր է։ Մնացե՛ք 
դրսում՝ միաժամանակ փնտրելով նրանց օգնելու 
տար բ ե րակներ։

Եթե արթնացել եք ստորգետնյա ցնցումներից.
ա)  Ոչ մի դեպքում չօգտվե՛ք էլեկտրականությունից‚ 

չօգտա գործե՛ք լուցկի կամ գազայրիչ (գազատարը 
կարող է վնասված լինել)։

բ)  Հագնվելու համար ժամանակ մի՛ վատնեք‚ շտապ 
վերցրե՛ք աղետի արկղիկը‚ գործե՛ք բաժնի նախորդ 
կետերում նշված կան ոնների համաձայն:

Նոր հասկացություններ

Երկրաշարժ, երկրաշարժի օջախ, վերնակենտրոն, բալ, երկրաշարժա
վտանգ գոտի

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Բնության ո՞ր երևույթներն են կոչվում երկրաշարժեր։
2. Ինչպե՞ս են առաջանում երկրաշարժերը։
3.  Ի՞նչ է երկրաշարժի օջախը։ Երկրի մակերևույթի ո՞ր մասն են անվանում 

երկրաշարժի վերնակենտրոն։
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§ 4.5.  ԵրԿրի ՄաԿԵրԵՎույթԸ ՓոՓոԽոՂ 
արտաԾին ուժԵրԸ 

Ե րկ րի ընդերքում և նրա մա կերևույ թին տե ղի 
ունե ցող գոր ծըն թաց նե րի հետևան քով Երկրի 

մա կերևույ թը մշտապես փո փոխ վում և նոր ձևեր է 
ստանում։ Երկ րաշ ար ժերն ու հրա բուխ նե րը ներ
քին գոր ծըն թաց նե ր են, որոնք Երկ րի մա կերևույ թին 
առա ջաց նում են ան հար թու թյուն ներ։ Սակայն կան 
նաև Երկ րի մա կերևույ թը փոփոխող արտածին ուժեր: 
Արտածին ուժեր են, օրինակ` օդի ջեր մաս տի ճա նի 
կտրուկ տա տա նում ը, Արեգակի էներգիան, ջրի հոսքը, 
քամին, բույ սե րի ու կեն դա նիների ներգործությունը 
և այլն: Արտածին ուժերի ազդեցությամբ ապար նե
րի քայ քա յման և փո փո խման երևույթը անվանում են 
հող մա հա րու մ։

Հողմահարումը կարող է լինել ֆի զի կա կան, 
քիմիա կան և օր գա նա կան։ 

Ֆի զի կա կան հող մա հա րումը կարող է պայմա ն ա
վորվել ջեր մաս տի ճա նի կտ րուկ փո փո խու թյուն նե
րով։ Ցե րե կը տա քա նա լիս լեռ նա յին ապար ներն ըն
դար ձակ վում են, գիշ ե րը սառ չե լիս՝ սեղմ վում։ Դրա 
հետևան քով ապար նե րի վրա առա ջա նում են ճեղքեր, 
որոնք երբեմն լց վում են ջրով, որը սառ չե լով ըն դար
ձակ վում է և նպաստում ժայ ռե րի քայ քա յ մանը։

Երկրի մա կերևույ թով հո սող ջու րը լվա նում տա
նում է հո ղի վե րին շեր տը։ Վա րա րած գե տե րից կամ 
անձրևաջրերից առաջացած հե ղեղ նե րն ամեն տա րի 
վնա սում են տասն յակ հա զա րա վոր հեկ տար բեր քա
տու հո ղեր։ Քայ քա յիչ ազ դե ցու թյուն ու նեն նաև քա
մի նե րը։ Ու ժեղ մրրի կի ժա մա նակ քա մին կա րող է 
քշել տա նել հո ղի՝ մինչև 25 սմ հաստությամբ շերտեր։ 
Քայ քա յիչ դեր ունեն նաև ձյու նը և սա ռույ ցը։ Լեռ նե
րի վրա կու տակ ված ձյու նը և սա ռույ ցը իրենց ծան րու
թյան ազ դե ցու թյամբ շարժ վում են ներքև՝ քե րե լով և 
քայ քա յե լով Երկ րի մա կերևույ թը։ Սրանք ֆիզիկական 
հողմահարման օրինակներ են:

Ծառի արմատները 
քայքայում են ժայռը 

Վրահաս մրրիկն իր 
հետ բերում է հողի մեծ 

շերտ

Ծովի ջուրը քայքայում 
է ափամերձ 

տարածքները 
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Օդում և ջրում պա րու նա կվող տար բեր քիմիական 
նյութերը (աղերը, թթու ները), փո խազ դե լով ապար նե
րի հետ, քայ քա յում են դրանք։ Այդ պի սի հողմահարումը 
կոչ վում է քի մի ա կան։

Օր գա նա կան հող մա հա րումը տե ղի է ու նե նում կեն
դա նի օր գա նիզմ նե րի ազ դե ցու թյամբ։ 

Երկ րի մա կերևույ թի ձևավոր ման գոր ծում որոշ ա կի 
դեր է խա ղում նաև մար դու գոր ծու նե ու թյու նը, որի ազ
դե ցու թյունն անընդ հատ աճում է։ Օգ տա կար հա նա ծո
նե րի արդ յու նա հա նու մը, ջրանցքն ե րի, ջրամ բար նե րի, 
թու նել նե րի կա ռու ցումը ար հես տա կան բարձ րու թյուն
նե րի և փո սե րի առա ջաց ման պատ ճառ են դառ նում։

Նոր հասկացություններ

Հողմահարում, քիմիական հողմահարում, ֆիզիկական հողմա հարու մ, 
օրգանական հողմահարում

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Որո՞նք են Երկրի մակերևույթը ձևավորող ներքին գործոնները։
2. Որո՞նք են Երկրի մակերևույթը ձևավորող արտածին գործընթացները։
3. Ի՞նչ է հողմահարումը։ Հողմահարման ի՞նչ տեսակներ գիտեք։
4.  Երկրի մակերևույթի ձևավորման վրա ազդո՞ւմ է արդյոք մարդու 

գործունեությունը։

Ա ռա ջադ րանք

Նկարագրե՛ք դասանյութում և ստորև պատկերված հողմահարու մն երի 
տեսա կներն ու պատճառները: 

Կենդանի օրգանիզմն երը 
քայքայում են ապարները 
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§ 4.6. ՀարթաՎայրԵր ԵՎ ԼԵռնԵր

Ե րկ րի մա կերևույ թի հիմ նա կան ձևերը հար թա
վայ րե րն ու լեռ ներն են։

Հար թա վայ րե րը ցա մա քի լայ նար ձակ տա րածք
ներն են, որոնք ունեն հարթ կամ բլ րա վետ մակերևույթ։ 
Հար թա վայ րե րի մի մասն առա ջա ցել է հնա գույն լեռ
նե րի տե ղում մի լի ո նա վոր տա րի նե րի ըն թաց քում 
դրանց քայ քայ ման հետևան քով։ Հար թա վայ րե րի մի 
այլ մաս էլ առա ջա ցել է ծան ծաղ ծո վե րի հա տա կի 
դան դաղ բարձ րաց ման հետևան քով։ Կան հար թա վայ
րեր, որոնք առա ջա ցել են գե տա բե րուկ նե րից։

Հար թա վայ րե րը զբա ղեց նում են ցա մա քի մա
կերևույ թի 3/5–ը։ Երկ րի բնակ չու թյան հիմ նա կան 
մասն ապ րում է հար թա վայ րե րում, որ տեղ է վա րե լա
հո ղե րի, այ գի նե րի, խոտ հարք նե րի և արո տա վայ րե րի 
մեծ մասը։

Լեռ նե րը Երկ րի մա կերևույ թի բարձ րա դիր տե ղա
մա սերն են։ Դրանք  իրենց բարձ րու թյամբ առանձ նա
նում են հա րա կից հար թա վայ րե րից։ Կան ցածր լեռներ, 
որոնց բարձրությունը, հաշված ծովի մակարդակից, 
մի քանի հարյուր մետր է, սակայն լեռների մեծ մասը 
ծո վի մա կար դա կից բարձր է մի քա նի հա զար մետր։ 
Լեռ նե րը հո րի զո նա կան ուղղությամբ տա րած վում են 
մի քա նի տասն յա կից մինչև մի քա նի հա զար կի լո
մետր և կարող են կազմել լեռնաշղթաներ։

Հարթավայր

Մասիսի (Մեծ 
Արարատի) գագաթը 

Դարույնքի (Բայազետի) 
կողմից
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Հայաստանը լեռնային երկիր է: Հայկական լեռն
աշխարհի լեռներից են Արարատը, Արագածը, 
Արամազդը:

Լեռ նե րի գո յա ցու մը կապ ված է Երկ րի ընդերքում 
տեղի ու նե ցող գոր ծըն թաց նե րի հետ։ Լեռ նե րը լի
նում են երի տա սարդ և ծեր։ Ծեր լեռ ներն ու նեն 
համեմա տաբար փոքր բարձրություն, կլոր կամ հարթ 
գա գաթ ներ, բու սա կա նու թյամբ ծածկ ված զա ռի կող 
լան ջեր։ Ծեր են, օրինակ՝ Ուրալ յան լեռ նե րը։

Երի տա սարդ լեռ ներն ու նեն համեմատաբար մեծ 
բարձրություն, սրա ծայր գա գաթ ներ և զա ռի թափ լան
ջեր։ Երի տա սարդ լեռ նե րի օրի նակ ներ են Ալ պե րը, 
Կով կա սը, Պա մի րը, Հի մա լայ նե րը։

Լեռ նե րի քայ քա յու մը պայմանավորված է հիմ նա
կա նում հող մահա րու թյամբ։ 

Ֆի զի կա կան քար տեզ նե րում հար թա վայ րե րը սո վո
րա բար պատ կե րում են կա նաչ, իսկ լեռ նե րը` շա գա նա
կա գույն։ Ծո վի մա կար դա կից ցածր հար թա վայ րե րը 
կոչ վում են ցած րա վայ րեր և քար տե զում պատ կեր
վում են մուգ կա նաչ։ 

Հայաստանի 
ֆիզիկական քարտեզ
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Որ քան բարձր է լե ռը, այն քան ավե լի մուգ շա գա նա
կա գույ ն է պատ կեր վում քար տե զում։

Ծո վի մա կար դա կից տեղանքի ու նե ցած բարձ րու
թյու նն ան վա նում են բա ցար ձակ  բարձ րու թյուն:  

Լեռան բարձրությունը, հաշված ստորոտից, ան
վանում են հարաբերական բարձրություն: 

Օրինակ՝ Մեծ Արարատի բացարձակ բարձրությունը 
5165 մ է, իսկ հարաբերական բարձրությունը՝ շուրջ 
4300 մ: Հարաբերական բարձրությամբ Մեծ Արարատն 
աշխարհում առաջինն է:

Նոր հասկացություններ

Հարթավայրեր, լեռներ, երիտասարդ լեռներ, ծեր լեռներ, բացարձակ 
բարձրություն, հարաբերական բարձրություն

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ի՞նչ են հարթավայրերը և ինչպե՞ս են առաջացել։
2. Ինչո՞ւ է Երկրի բնակչության հիմնական մասն ապրում հարթավայրերում։
3. Երկրի մակերևույթի ո՞ր տեղամասերն են կոչվում լեռներ։
4.  Ո՞րն է կոչվում լեռան բացարձակ, ո՞րը՝ հարաբերական բարձրություն: 
5. Ինչպե՞ս են պատկերվում հարթավայրերն ու լեռները քարտեզներում։

Ա ռա ջադ րանք

Ըստ նկարում բերված տվյալների՝ հաշվե՛ք Փոքր Արարատի հարա
բերական բարձրու թյունը:

3914 մ

4300 մ

5165 մ
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§ 4.7.   ԵրԿրի ԸնդԵրՔի ԵՎ ցաՄաՔի 
ՄաԿԵրԵՎույթի ՊաՀՊանությունԸ

Մ արդն իրեն անհ րա ժեշտ սնուն դը, հում քը, 
շի նա րա րա կան և այլ նյու թե րի հիմնական 

մասը ստա նում է քա րո լոր տից։ Բնու թյան և նրա մա սը 
կազ մող քա րո լոր տի պահ պա նու թյու նը մարդ կու թյան 
առջև ծա ռա ցած կարևորա գույն խն դիր նե րից է։ Քա
րո լոր տի պահ պա նու թյունն առա ջին հեր թին նշա նա
կում է Երկ րի ըն դեր քի և ցա մա քի մա կերևույ թի պահ
պա նու թյուն։

Երկ րագն դի վրա ներ կա յումս գրե թե չկա ցա մա քի 
մի կտոր, որը բնա կեց ված չլի նի մարդ կան ցով։ Միակ 
մայր ցա մա քը, որը չու նի մշ տա կան բնակ չու թյուն, Ան
տարկ տի դան է։ Սա կայն այս տեղ էլ հա վեր ժա կան 
սառույ ցի և ձյան պայ ման նե րում գոր ծում են հա տուկ 
գի տա կա յան ներ, որոն ցում աշ խա տում են տար բեր 
երկր նե րի հե տա զո տող ներ։

Հնուց ի վեր մար դիկ ձգ տել են բնա կու թյուն հաս
տա տելու այն վայ րե րում, որ տեղ հո ղը բեր րի է, և կան 
օգ տա կար հա նա ծո ներ ու շի նա րա րա կան նյու թեր: Ապ
րե լով այս կամ այն տա րած քում՝ մար դը վե րա փո խել 
և շարունակում է վերափոխել շր ջա կա մի ջա վայրը։ 
Օրինակ՝ ամեն տա րի արդ յու նա հան վում է ավե լի քան 
100 միլիարդ տոն նա ապար (օգ տա կար հա նա ծո ներ՝ 

Քաջարան. պղնձի 
ու մոլիբդենի 
արդյունահանում
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վա ռե լան յու թեր, շի նան յու թեր և այլն)։ Օգ տա կար հա
նա ծո նե րի արդ յու նա հա նու մը փո խում է տե ղան քի 
բնական տեսքը, խախ տում բնու թյան ներ դաշ նա կու
թյու նը։ Մար գա գե տին նե րի, դաշ տերի, ան տառ նե րի 
տե ղում ի հայտ են գա լիս հս կա յա կան լցա կույ տեր՝ 
քա րեր, ար ժե քա վոր նյութ չպա րու նա կող ապար ներ։ 
Այդ պի սի լցա կույ տե րը զբա ղեց նում են հսկայական 
մա կե րե սով ար գա վանդ հո ղեր։ Բազ մա թիվ երկր նե
րում մշակ վում և իրա կա նաց վում են ծրագ րեր՝ այդ 
լցա կույ տե րը տն տե սա կան նպա տակ նե րով օգ տա
գոր ծե լու հա մար։ Դրանցով լց նում են բաց հան քե րի 
օգ տա գոր ծման համար ոչ պիտանի փո սե րը, հար թեց
նում և ծած կում մոխ րի հետ խառ նած բեր րի հո ղի բա
րակ շեր տով։ Պա րար տաց նե լուց հե տո այդտեղ աճեց
նում են մր գա տու ծա ռեր, թփեր, բան ջա րե ղեն և գյու
ղա տնտե սա կան այլ մշակաբույսեր։

Ներ կա յումս մշակ վում է Երկ րի ցա մա քի մի այն 
1/10– ը։ Հո ղա յին պաշ ար ներն ան սահ մա նա փակ չեն, 
ուստի  մշա կո վի հո ղե րի պահ պա նու թյու նը և դրանց 
նպա տա կա հար մար օգ տա գոր ծու մը խիստ կարևոր են։

Օգ տա  կար հա նա ծո նե րի պաշ ար նե րը ևս սահ մա
նա փակ են և պետք է օգ տա գործ վեն խնա յո ղա բար, 
խելամիտ և նպա տա կա հար մար։

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Մարդկանց համար ի՞նչ նշանակություն ունի քարոլորտը։
2.  Ի՞նչ հետևանքների է հանգեցնում օգտակար հանածոների արդյու

նահանումը։
3.  Տնտեսական նպատակներով ինչպե՞ս են օգտագործվում օգտակար 

հանածոների արդյունահանումից առաջացած լցակույտերը։
4.  Մշակովի հողերի պահպանությունը և նպա տակահարմար օգտագործումը 

ներկայումս ինչո՞ւ են ձեռք բերել առաջնակարգ նշանակու թյուն։
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թԵՄայի աՄՓոՓուՄ

Երկ րա գունդն, ը ստ ներ քին կա ռուց ված քի, բա ժա նում են ե րեք հիմն ա կան 
մա սե րի՝ մի ջուկ, միջ նա պատ յա ն և ե րկ րա կեղև։ 

Ինչպիսի՞ ա պար նե րից է կազմ ված երկ րա կեղ ևը։ Բե րե՛ք օ րի նակ ներ:

 Երկ րա կեղևն ու նի շեր տա վոր կա ռուց վածք։ Մայր ցա մա քային ե րկ րա 
կեղևը ե ռա շերտ է, ի սկ օվ կի ա նո սայինը՝ ե րկ շերտ: 

Ո րո՞նք են ե րկ րա կեղ ևը կազ մող շեր տե րը: 

Հ րա բուխ նե րը լի նում են գոր ծող, քնած և հան գած։ 
Ի՞նչ է հրա բու խը, և ի նչ պե՞ս է այն ա ռա ջա նում:

 Երկ րա կեղ ևում և Ե րկ րի միջ նա պա տյա նի վե րին մա սում տե ղի ու նե ցող 
հան կար ծա կի խզումն ե րի և տե ղա շար ժե րի հետ ևան քով ա ռա ջա ցած 
ստո րերկ րյա ցն ցումն երն ու Ե րկ րի մա կեր ևույ թի կտ րուկ տա տա նումն ե րը 
կոչ վում են ե րկ րա շար ժեր։ 

Երկ րի մա կեր ևույ թի ո ՞ր մասն են ան վա նում ե րկ րա շար ժի վեր նա կենտ րոն։

 Ջեր մաս տի ճա նի տա տա նումն ե րի, օ դի, ջրի, բույ սե րի և այլ կեն դա նի 
օր գա նիզմն ե րի ազ դե ցու թյամբ ա պար նե րի քայ քա յ ման և փո փո խման 
երևույթ նե րը կոչ վում են հող մա հա րում։ 

Հող մա հա րման ի ՞նչ տե սակ ներ գի տեք: Նկա րագ րե՛ք դրանք:

 Երկ րի մա կեր ևույ թի հիմն ա կան ձևերը հար թա վայ րերն են ու լեռ նե րը։ 
Ե րկ րի մա կեր ևույ թի բարձ րա դիր տե ղա մա սե րը, ո րոնք ծո վի մա կար դա
կից մի քա նի հա զար մետր բարձ րու թյան վրա են, կոչ վում են լեռ ներ։ 

Ին չո՞վ է պայ մա նա վոր ված լեռ նե րի գո յա ցու մը։

 Քա րո լոր տի պահ պա նու թյունն ա ռա ջին հեր թին նշա նա կում է Ե րկ րի ըն
դեր քի և ցա մա քի մա կեր ևույ թի պահ պա նու թյուն։ 

Ո՞րն է ձեր դե րը քա րո լոր տի պահ պան ման գոր ծում։
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ամփոփիչ թեստային աշխատանք

1. ո ՞ր շերտն է բա ցա կա յում օվ կի ա նո սային ե րկ րա կեղ ևում. 

ա) նստ ված քային  բ) բա զալ տային գ) գրա նի տային

2. Լ րաց րե՛ք նա խա դա սու թյուն նե րը: 

1. Ա ռանձ նաց նում են ե րկ րա կեղ ևի եր կու հիմն ա կան տե սակ՝ .... և ....։ 
2.  Մշ տա կան կամ պար բե րա կան ակ տի վու թյուն ցու ցա բե րող հրա բուխ նե րը 

կոչ վում են ....։
3.  Երկ րա կեղ ևի խոր քը, որ տեղ գո յա նում են խզում, ճեղ քում և ա պար նե րի 

տե ղա շարժ, կոչ վում է ե րկ րա շար ժի ....:  
4. Լե ռան բարձ րու թյու նը, հաշ ված ստո րո տից, ան վա նում են ....: 

3. ո՞ր պն դում երն են ճիշտ: 
1. Երկ րի միջ նա պատ յանն ա նընդ հատ շարժ ման մեջ է։ 
2.  Գոր ծող հրա բուխ նե րը մշ տա կան կամ պար բե րա կան ակ տի վու թյուն են 

ցու ցա բե րում:
 3.  Ֆի զի կա կան հող մա հա րումը պայ մա նա վոր ված է ջեր մաս տի ճա նի 

կտրուկ փո փո խու թյուն նե րով։
 4.  Լեռ նե րի քայ քա յու մը պայ մա նա վոր ված է հիմն ա կա նում հող մա հա րու

թյամբ։ 
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ԳԼՈՒԽ 5

ջրոԼորտ
գԼուԽ

5
§ 5.1. ջրոԼորտ։ ջուրԸ Բնության ՄԵջ 

Ջրո լորտը Երկրի ջրերի ամբողջությունն է։ Օվ
կիա նոս ներն ու սառ ցա դաշ տե րը, ամ պերն ու 

մա ռա խու ղը, ան ձրևն ու ձյան փա թիլ նե րը, Ե րկ րի մա
կեր ևույ թի ու ըն դեր քի ջրե րը, կեն դա նի օր գա նիզ մնե
րում պա րու նակ վող ջրե րը և այլն կազմում են ջրոլորտը։

Ջ րո լոր տի ե րեք գլխավոր բա ղադ րիչ նե րն են 
Համաշ խար հա յին օվ կի ա նո սը, մթ նո լոր տի ջուրն 
ու  ջրային գոլորշիները, ցա մա քային ջրերը։ Ցա մա
քային ջրե րն ընդգրկում են ի նչ պես Ե րկ րի մա կեր ևու
թային, այն պես էլ ստո րերկ րյա ջրե րը։  Մակերևու թա
յին ջրերն ընդգրկում են գետերի, լճերի, ճահիճների, 
սառցադաշտերի, ձյունածածկույթների ջրերը:

Ջ րո լոր տում ջրի ը նդ հա նուր քա նա կը չի փոխ վում: 
Ջուրն ա նընդ հատ ան ցնում է մի բա ղադ րի չից մյու սին. 
տե ղի է ու նե նում ջրի ա նընդ հատ շրջա պտույտ ջրո լորտի 
բա ղադ րի չների միջև։ Այդ փո խա դարձ կապի շնոր հիվ 
ջրո լոր տը պահ պա նում է իր ամ բող ջա կա նու թյու նը։ 
Ջ րի շր ջապ տույ տը պայ մա նա վոր ված է հիմ նա կա նում 
ա րե գակ նա յին ճա ռա գայթ ման և Ե րկ րի ձգո ղու թյան 
ազ դե ցու թյամբ։ Ջու րը օվ կի ա նոս նե րի, ծո վերի, գե տե
րի, լճե րի, ջրամ բար նե րի և բույ սե րի մա կեր ևույթ նե րից 
Ա րե գա կի ճա ռա գայթ նե րի ազ դե ցու թյամբ տա քա նում 
և գո լոր շա նում է։ Գո լոր շին թափանցում է մթ նո լոր տ, 
որտեղ սառ չում է ու տե ղում նե րի ձևով վե րա դառ նում 
Ե րկ րի մա կերևույթ։ Տե ղում նե րի հաշ վին լրաց վում են 
ցա մա քի ջրե րի պաշ ար նե րը։ Ե րկ րի ձգո ղու թյան ազ
դե ցու թյամբ ցա մա քի ջրե րը բարձրադիր վայ րե րից հո
սում են ցածրադիր վայ րե ր՝ ծո վեր ու օվ կի ա նոս նե ր։  
Այդ պի սով Ե րկ րի ջրա յին ա վա զան նե րի և մթ նո լոր տի  
ջրերն ա նընդ հատ նո րա նում ու թար մա նում ե ն։ 

Ջրոլորտի 
բաղադրիչները

ՋՐՈԼՈՐՏ

Համաշխարհային
օվկիանոս

ջուրը և ջրային
գոլորշիները
մթնոլորտում

ցամաքի ջրեր

գետեր

լճեր

ճահիճներ

սառցադաշտեր

ձյունածածկույթ

ստորերկրյա
ջրեր

մակերևութային
ջրեր
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Բուսական և կենդանական աշխարհները նույնպես 
նպաս տում են ջրի տեղաշարժմանը: 

Բ նու թյան մեջ կար ևոր դեր ու նի ջու րը։ Կյանք գո յու
թյուն ու նի մի այն այն տեղ, որ տեղ ջուր կա։ Բույ սե րը 
հո ղից յու րաց նում են ջու րը և նրա մեջ լուծ ված նյու
թե րը։ Ջ րի մի ջո ցով կեն դա նի օր գա նիզմ նե րից հե ռա
նում են ոչ պի տա նի նյու թե րը։  Ջ րա յին կեն դա նի նե րը 
ջրի միջոցով ստանում են նաև ցամաքում գտնվող 
իրենց անհրաժեշտ նյութերը:

Աղ բյուր նե րի, գե տե րի և լճե րի քաղց րա համ ջրե րի 
պա շա րը կազ մում է ջրո լոր տի սոսկ 1/10 000 մա սը։ 

Նոր հասկացություններ

Ջրոլորտ, Համաշխարհային օվկիանոս, մթնոլորտի ջրեր, ցամաքային ջրեր

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ի ՞նչ է ջրո լոր տը։
2. Ի ՞նչ խմ բե րի են բա ժան վում ջրո լոր տի ջրե րը։
3. Ի ՞նչ դեր ու նի ջու րը բնու թյան մեջ։
4. Ի ՞նչ եք հաս կա նում՝ բնու թյան մեջ «ջ րի շր ջապ տույտ» ա սե լով։
5. Ո րո՞նք են Ե րկ րի վրա ջրի շր ջապ տույ տի հիմ նա կան պատ ճառ նե րը։
6. Բնու թյան մեջ ի ՞նչ երևույթներ եք դի տել՝ կապ ված ջրի շր ջապ տույ տի հետ։

Մ տա ծե՛ք 

 Բույ սը հո ղից կլա նում է ջուր և այն գո լոր շաց նում: Այս եր ևույթն  ա րդյո՞ք 
կազ մում է ջրի շր ջապ տույ տի մաս։

1. Եթե չլիներ գոլորշացումը, ապա որոշակի ժամանակահատվածում կվեր
ջանար քաղցրահամ ջրերի պաշարը: 

2. Ջու րը և՛ կա ռու ցում է, և՛ քայ քա յում։ 
Մեկնաբանե՛ք այս մտքերը:
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 § 5.2. ջրի ՀատԿություննԵրԸ

 Ջ ու րն ան գույն, ան հոտ, թա փան ցիկ հե ղուկ է, 
ե ռում է 100 °C ջեր մաս տի ճա նում, սա ռույ ցի է 

վե րած վում 0 °C –ում։ 
Ջուրն իր ո րոշ հատ կու թյուն նե րով տար բեր վում է 

մյուս նյու թե րից։ Հայտ նի է, որ տա քա նա լիս նյու թի 
խտու թյու նը սո վո րա բար նվա զում է, սառ չե լիս՝ մե
ծա նում։ Դա վե րա բե րում է նաև ջրին, սա կայն 0–4 °C 
տա քաց նե լիս ջրի խտու թյու նը մե ծա նում է և 4 °C –ում 
դառ նում է 1 կգ/լ։ Ջեր մաս տի ճա նի հե տա գա բարձ
րաց մա նը զու գըն թաց խտու թյու նը մյուս նյու թե րի 
նման փոք րա նում է։ 

Ջու րը մի ակ նյութն է, ո րի խտու թյու նը պինդ վի ճա
կում ա վե լի փոքր է, քան հե ղուկ վի ճա կում։ Այ սինքն՝ 
սա ռույ ցի խտու թյունն ա վե լի փոքր է, քան հե ղուկ ջրի 
խտու թյու նը։ Ջրի այս ա ռանձ նա հատ կու թյունն ու նի 
հսկա յա կան կեն սա կան նշա նա կու թյուն։ Ո ւշ աշ նա նը 
ջրի ար տա քին մա կեր ևույթն աս տի ճա նա բար սառ չում է 
ցր տից, ի սկ ջրի հա մե մա տա բար տաք՝ 4 °C –ին մոտ 
ջեր մաս տի ճան ու նե ցող շեր տե րը մնում են ներք ևում։ 
Ջրի մա կեր ևույ թին գո յա ցած սա ռույ ցը փոքր խտու
թյան շնոր հիվ մնում է մա կե րե սին և չի սուզ վում ջրի 
մեջ։ Քա նի որ սա ռույ ցը ջեր մու թյան վատ հա ղոր դիչ է, 
այն ջրի ստո րին շեր տե րի հա մար ծա ռա յում է որ պես 
յուրա հա տուկ վեր մակ։ Այդ պատ ճա ռով ձմռան ցրտին 
ջրամ բար նե րում ջու րը մինչև հա տա կը չի վե րած վում 
սա ռույ ցի, և այն տեղ ապ րող կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը 
չեն սառ չում ու ո չն չա նում։

Ջուրը պինդ վիճակից (սառույցից) հեղուկ վիճակի 
կամ հեղուկ վիճակից գազայինի (գոլորշու) անցման 
ընթացքում մեծ քանակությամբ ջեր մություն է վերցնում 
շր ջա պա տից:  Իսկ հակառակ գործընթացի ժամանակ՝ 
սառչելիս, ջուրն այդ ջերմությունը վերադարձնում է 
շրջապատին: Ահա այս պատ ճա ռով է, որ Հա մաշ
խար հա յին օվ կի ա նո սը և ցա մա քի ջրամ բար նե րը շոգ 

Սառցալեռ

Սառցապատ ջրամբար
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եղանակներին ջեր մու թյան հս կա յա կան պաշարներ 
են կու տա կում և ցուրտ եղանակներին փոխանցում են 
շրջակա միջավայր: 

 Քի մի ա կան փո խազ դե ցու թյուն նե րի զգա լի մասն 
ըն թա նում է ջրի ան մի ջա կան մաս նակ ցու թյամբ կամ 
ջրա յին լու ծույթ նե րում։ Այդ պի սի փո խազ դե ցու թյան 
օ րի նակ է եր կա թե ի րի ժան գոտ ումը։ 

Բազ մա թիվ նյու թեր, ո րոնք ան հրա ժեշտ են կեն
դանի օր գա նիզմ նե րին, լուծ վում են ջրում և ջրի մի
ջո ցով հաս նում նրանց։ Հատ կա պես տար բեր  ա պար
ների մի ջով ան ցնե լիս ջրի մեջ լուծ վում են բազ մա թիվ 
հան քային ա ղեր ու գա զեր։ 

Ը ստ ա ղե րի պա րու նա կու թյան՝ ջրե րը լի նում են 
ա ղի կամ քաղց րա համ։ Քաղցրահամ ջրի 1 լիտրը 
պարունակում է 1 գրամից ոչ ավելի աղ: 

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ի ՞նչ հետ աքր քիր ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ ու նի ջու րը։
2. Կախ ված ջեր մաս տի ճա նից՝ ի նչ պե՞ս է փո փոխ վում ջրի խտու թյու նը։
3.  Սա ռույ ցի խտու թյու նը փոքր է ջրի խտու թյու նից. ջրի այս ա ռանձ նա

հատ կու թյու նը կեն սա կան ի ՞նչ նշա նա կու թյուն ու նի։
4.  Բե րե՛ք այն պի սի քի մի ա կան փո խազ դե ցու թյան օ րի նակ, ո րին մաս նա

կից է նաև ջու րը։
5. Ի ՞նչ կեն սա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նի ջու րը։

Մ տա ծե՛ք 

 Ծովերի ջրերը սառ չե լիս մեծ քա նա կու թյամբ ջերմություն են տա լիս շր ջա
պա տին։ Մեկ նա բա նե՛ք այս միտ քը։
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§ 5.3. ՀաՄաՇԽարՀային ՕՎԿիանոսԸ 

Հ ա մաշ խար հային օվ կի ա նո սը ջրո լոր տի գլ խա
վոր բաղադրիչն է։ Այն զբա ղեց նում է Ե րկ րի 

մա կեր ևույ թի 7/10 մա սը (շուրջ 361 մլն քառ. կմ)։ Նրա 
մեջ են մտ նում բո լոր չորս օվ կի ա նոս նե րը, որոնք ըստ 
մեծության կարելի է դասակարգել այսպես՝ Խա ղաղ, 
ատ լանտ յան, Հնդ կա կան և Հյու սի սա յին սա ռուց յալ։ 

Օվ կիա նո սի մաս են կազմում ծո վե րը, նե ղուց ներն 
ու ծո ցե րը։

 Ծո վը օվ կի ա նո սի մաս է՝ ա ռանձ նաց ված կղ զի նե
րով, թե րակղ զի նե րով կամ ստորջ րյա բարձ րա ցում
նե րով։ Ծո վերն ու նեն ա վե լի հա րուստ ու բազ մա զան 
բու սա կան և կեն դա նա կան աշ խարհ ։ Հա վա նա բար 
դուք լսել եք Մի ջերկ րա կան, Սև, Կար միր, Մե ռյալ, 
Կարիբյան ծո վե րի և դրանց մեր ձափ նյա հանգս տյան 
գո տի նե րի մա սին։

 նե ղուց ը ջրա յին այն նեղ տա րա ծքն է, ո րն ըն կած է 
ցա մա քի տար բեր մա սե րի միջև և միաց նում է ջրա յին 
ա վա զան նե րը։ Օ րի նակ՝ Ջիբ րալ թա րի, Բոս ֆո րի, Լա 
Ման շի և այլ նեղուցներ:

 Ծո ցը օվ կի ա նո սի կամ ծո վի այն մա սն է, ո րը 
մխրճված է ցա մա քի մեջ։ 

Օվկիանոսները և 
նրանց սահմանները
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Ծոցերն ու նեն գրե թե նույն կլի մա յա կան պայ ման
ներն ու օր գա նա կան աշ խարհ ը, ի նչ հա մա պա տաս
խան օվ կի ա նո սը կամ ծո վը։ Հայտ նի ծո վա ծո ցերից է, 
օրինակ՝ Պար սից ծո ցը։

Հա մաշ խար հա յին օվ կի ա նո սի բո լոր մա սե րում ջրի 
մա կեր ևույ թի մա կար դա կը նույնն է։ Այն ան վա նում են 
ծո վի մա կար դակ։ Դուք ար դեն գի տեք, որ ծո վի մա
կար դա կից են հաշ վում ցա մա քի տար բեր մա սե րի բա
ցար ձակ բարձ րու թյու ննե րը։ 

Օվ կի ա նո սի ջուրն ա ղի է, քա նի որ նրա մեջ լուծ ված 
նյու թե րի հիմ նա կան մա սն ա ղեր ե ն։ Օվ կի ա նոս լց վե
լու տե ղե րում գե տե րի քաղց րա համ ջրե րը նվա զե ցնում 
են ջրի ա ղի ու թյու նը։ Ա ղի ու թյու նը նվա զում է նաև այն 
վայ րե րում, որ տեղ տե ղում ներն ա ռատ են։ Օվ կի ա նո
սի այն մա սե րում, որ տեղ ու ժեղ է գո լոր շա ցումը, և քիչ է 
տե ղում նե րի քա նա կը, ա ղի ու թյու նը բարձ րա նում է։  Ահա 
թե ինչու է Հա մաշ խար հա յին օվ կի ա նո սի տար բեր մա
սե րում ջրի ա ղի ու թյու նը տար բեր։ 
Բա ցի ա ղե րից՝ Հա մաշ խար հա յին օվ կի ա նո սում լուծ
ված են ած խաթ թու գազ, ա զոտ, թթ վա ծին, մե թան և 
այլ գա զեր։ 

Օվ կի ա նո սի ջրե րը հիմ նա կա նում տա քա նում են 
ա րե գակ նա յին ճա ռա գայթ նե րով։ Հա սա րա կա ծա յին 
շր ջա ննե րում ջրի մա կեր ևու թա յին շեր տի մի ջին ջեր
մաս տի ճա նը հաս նում է 28 °C –ի: Ջ րի ջեր մաս տի ճա նը 
նվա զում է հա սա րա կա ծից հե ռա նա լուն զու գըն թաց։ 
Բևե ռա յին շր ջան նե րում այն իջ նում է մինչև 0 °C և նույ
նիսկ ա վե լի ցածր։  

Հա մաշ խար հա յին օվ կի ա նո սը մթ նո լոր տին տա
լիս է իր կու տա կած ջեր մու թյու նը և խո նա վու թյուն, 
ո րոնց մի մա սը շր ջապ տույ տի ձևով հաս նում է ցա մաք։ 

Հա մաշ խար հային օվ կիա նո սի ջրե րը, հա զա րամ
յակ նե րի ըն թաց քում մաս նա տե լով ա փա մերձ տա
րածք նե րը, ա ռա ջաց րել են բազ մա թիվ կղ զի ներ ու 
թե րակղ զի ներ։
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Կղ զի նե րը ա փա մերձ ցա մաք նե րի այն տա րածք
ներն են, ո րոնք բո լոր կող մե րից շր ջա պատ ված են 
ջրով։ Թե րակղ զի նե րը, ի տար բե րու թյուն կղզի նե րի, 
ոչ բո լոր կող մե րից են շր ջա պատ ված ջրե րով: Դրանք 
ցա մա քի հետ սահ ման ներ ու նեն։

Նոր հասկացություններ

Օվկիանոս, ծով, ծոց, նեղուց, կղզի, թերակղզի

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ի ՞նչ է Հա մաշ խար հային օվ կի ա նո սը։
2. Օվ կի ա նո սի ո ՞ր մասն են ան վա նում ծով։ 
3. Ջրային ո ՞ր տա րա ծու թյունն են ան վա նում նե ղուց, ո՞րը՝ ծոց։
4. Ո ՞րն է կղ զու և թե րակղ զու տար բե րու թյո ւնը։ Ի նչ պե՞ս են ա ռա ջա ցել դրանք։
5. Ին չի՞ շնոր հիվ են տա քա նում օվ կի ա նո սի ջրե րը։
6. Ի ՞նչ գոր ծոն նե րից է կախ ված ջրի ա ղի ու թյու նը։

Մ տա ծե՛ք 

Մեր մո լո րա կի հա մար ի ՞նչ դեր կարող է ունենալ Համաշխարհային օվ
կիա նո սը։

Կղզիներ և 
թերակղզիներ



77

Ջրոլորտ

§ 5.4.  ջրի ՇարժուՄԸ ՀաՄաՇԽարՀային 
ՕՎԿիանոսուՄ

Օ վկիանոսի ջուրն անընդհատ շարժման մեջ է: 
Շարժումը տե ղի է ու նե նում ոչ մի այն օվ կի ա

նո սի մա կեր ևույ թին, այլև մեծ խո րու թյուն նե րում։ Ը նդ 
ո րում՝ այդ շար ժումն ը ստ խո րու թյան թու լա նում է ։

 Հա մաշ խար հա յին օվ կի ա նո սի մա կեր ևույ թին ջրի 
շարժ ման պատ ճառ նե րից ե ն քա մի նե րը, ստորջրյա 
ե րկ րա շար ժե րն ու հրա բուխ նե րը, Ար ևի ու Լուս նի 
ձգողա կա նու թյու նը։

 Քա մին, շփ վե լով ջրի մա կեր ևույ թի հետ, ա ռա ջաց
նում է ա լիք։ Ա լիք նե րի շարժ ման ա րա գու թյու նը կախ
ված է քա մու ո ւժգ նու թյու նից։ Ա լի քի բարձ րու թյու նը 
սովո րա բար հաս նում է 4 մետ րի, որոշ դեպքերում՝ 
նույ նիսկ 30 մետ րի։ Եր կա րատև քա մի ներն ըն դու
նակ են ա ռա ջաց նե լու այնպիսի ա լիք ներ, ո րոնք 
ջու րը քշում են դե պի ծո վի ա փե րը՝ ա ռա ջաց նե լով 
հեղեղներ։ Ա լիքնե րը մշ տա պես շփ վում են ա փի հետ, 
բախ վում, մշա կում, քայ քա յում ժայ ռե րը և դրանք վե
րա ծում ա վա զի ու կավ ճի։ 

 Դուք հա վա նա բար տե սել եք, որ ջրա փո սի մեջ 
նետ ված քա րը շր ջա նաձև ա լիք ներ է ա ռա ջաց նում։ 
Օվ կիա նոս նե րում մո տա վո րա պես այդ պի սի ա լիք ներ 
են ա ռա ջաց նում ստորջր յա հզոր ե րկ րա շար ժերն ու 
հրա բուխ նե րը, մի այն թե ան հա մե մատ ա վե լի մեծ չա
փե րի։ Այն, ինչպես գիտեք, կոչ վում է ցու նա մի։ Ա փին 
մո տե նա լիս ա լիք նե րի բարձ րու թյունը հասնում է մինչև 
36 մ։ Ա լի քնե րը հս կա յա կան ու ժով ներ խու ժում են ա փ։ 
Դրանք խիստ վտան գա վոր են ա փա մերձ բնա կա վայ
րե րի հա մար։

 Լուս նի և Ա րե գա կի ձգո ղու թյան ու ժե րի ազ դե ցու
թյամբ Հա մաշ խար հա յին օվ կի ա նո սի մա կեր ևույ թն 
օր վա ըն թաց քում Լուս նի կամ Ա րե գա կի ո ւղ ղու թյամբ 
«ուռ չում» է, այ նու հետև՝ իջ նում։ Այդ եր ևույթ նե րը հա
մա պա տաս խա նա բար կոչ վում ե ն մա կըն թա ցու թյուն 

Ալեբախություն

Ցունամի
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և տե ղատ վու թյուն։ Մա կըն թա ցային ա մե նա բարձր 
ա լի քը 18 մ է, որը դիտ վել է Հյու սի սային Ա մե րի կայի 
ար ևե լյան ա փե րի մոտ։ 

Մշ տա կան ո ւղ ղու թյուն ու նե ցող քա մի նե րը, փո խազ
դե լով օվ կի ա նո սի ջրերի հետ, ա ռա ջաց նում են հա րյու
րա վոր մետր հաս տու թյամբ, հս կա գե տե րի նման վող 
ջրի զանգ ված նե րի հո րի զո նա կան տե ղա շարժ։ Այս պի սի 
տե ղա շար ժե րը կոչ վում են օվ կի ա նո սա յին հո սանք նե ր։

 Հա մաշ խար հա յին օվ կի ա նո սում կան տաք և սառը 
հո սանք ներ։ Տաք հո սանք նե րը քար տեզ նե րի վրա 
նշվում են կար միր, ի սկ սա ռը հո սանք նե րը՝ կա պույտ 
կամ սև սլաք նե րով։ Տաք հո սանք նե րը, հաս նե լով 
ցուրտ շր ջան ներ, ջեր մաց նում են։ Օվ կի ա նո սա յին հո
սանք նե րը մեղ մում են ե րկ րագն դի կլի ման։

Նոր հասկացություններ

Ալիք, հեղեղ, ցունամի, մակընթացություն, տեղատվու թյուն

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ո րո՞նք են ա լիք նե րի ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը։
2. Ի ՞նչ է ցու նա մին, և ե ՞րբ է այն ա ռա ջա նում։
3. Ին չո՞ւ է ա ռա ջա նում մա կըն թա ցու թյուն և տե ղատ վու թյուն։
4. Ո րո՞նք են օվ կի ա նո սային հո սանք նե րի ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը։
5.  Օվ կի ա նո սային ի ՞նչ հո սանք ներ գի տեք։ Դրանք ի ՞նչ ազ դե ցու թյուն ու նեն 

մեր մո լո րա կի կլի մայի վրա։

Մ տա ծե՛ք 

Օվկիանոսային հոսանքները մեղմում են երկրագնդի կլիման: Մեկնաբանե՛ք 
այս միտքը:
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§ 5.5. գԵտԵր

 Գ ե տե րը, լճե րը, ճա հիճ նե րը, ստո րերկրյա ջրերը 
և սառ ցա դաշ տե րը ցամա քա յին ջրեր են։

 գետը ջրի մշտական բնական հոսքն է իր մշակած 
հունով: 

Բո լոր գե տերն ու նեն ա կունք, որ տե ղից սկիզբ են 
առ նում։ Գե տե րի ա կունք կա րող են լի նել ա ղբ յու ր
նե րը, ճա հի ճնե րը, լճե րը։ Բարձր լեռ նե րում գե տե րը 
սկիզբ են առ նում նաև սառ ցա դաշ տե րից։ 

 Գե տը ու նի նաև հուն։ Հու նը գե տա հով տի այն մա սն 
է, ո րով գե տի ջրե րը մշ տա պես հո սում ե ն։

Գե տե րը հո սե լով թափ վում են այլ գե տե րի, լճե րի, 
ծո վե րի, օվ կի ա նոս նե րի մեջ կամ ներծծվում են ա վա
զուտ նե րում։ Գե տի՝ ծով, լիճ, օվ կի ա նոս կամ այլ գե տի 
մեջ թափ վե լու տա րած քը կոչ վում է գե տա բե րան։

 Գե տե րը հո սում են ա կուն քից մինչև գե տա բե րա նը 
ձգ վող եր կա րա ձիգ գե տա հո վիտ նե րով կամ ա վե լի խո ր 
կիր ճե րով, ո րոնք սո վո րա բար ա ռա ջա նում են գե տի 
ջրե րի քայ քա յիչ ազ դե ցու թյան հետ ևան քով։ Այս կերպ 
գե տե րի ջրե րը մաս նակ ցում են Ե րկ րի մա կեր ևույ թի 
ձևա վոր մա նը։ Դրանք ո ղո ղում ու քայ քա յում են Ե րկ րի 
մա կեր ևույ թի բարձ րա դիր տե ղա մա սե րը, ստեղ ծում են 
հար թա վայ րեր և գե տա հո վիտ ներ։ Նույ նիսկ ոչ մեծ գե
տե րը տա րի նե րի ըն թաց քում կա րող են ա ռա ջաց նել 
ձո րեր ու խո ր կիր ճեր։ Մեր հան րա պե տու թյու նում զա
ռի թափ լան ջե րով կիր ճեր են ստեղ ծել Հրազ դա նը, Դե
բե դը, Ո րո տա նը, Ար փան և այլ գե տեր։ 

Գե տե րի մի մա սն ան մի ջա կա նո րեն թափ վում է ծո
վե րի, օվ կի ա նոս նե րի, լճե րի մեջ: Սրանք գլ խա վոր գե
տերն են, ի սկ գլ խա վոր գե տե րի մեջ թափ վող գե տե րը 
դրա նց վտակ ներն ե ն։ Գետն իր բոլոր վտակների հետ 
առաջացնում է գետային համակարգ: 

Գե տե րը սն վում են մթ նո լոր տա յին տե ղում նե րով, 
սառ ցա դաշ տե րի և ստո րերկր յա ջրե րով։ Գե տն իր 
ջրերը հա վա քում է հով տից և շր ջա կա տա րածք նե րից: 

Ամազոնը՝
աշխար հի ամենա

ջրառատ գետը

Արաքս գետը
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ակունք

վտակ

լիճ

գետաբերան

ծով

Այն տեղանքը, որտեղ գետն իր վտակների հետ 
հավաքում է իր ջրերը, կոչվում է գետի ջրահավաք 
ա վա զան։

Կան նաև ար հես տա կան գե տեր։ Դրանք ջրանցք
ներն են, ո րոնք կա ռու ցում է մարդն իր տն տե սա կան 
նպա տա կների համար։

 Գե տի ջրի քա նա կու թյու նը, մա կար դա կը և շարժ
ման ա րա գու թյու նը տար վա ըն թաց քում փո փոխ վում ե ն։ 
Գար նա նը՝ ձն հա լի կամ հոր դա ռատ ան ձրև  նե րի ժա
մա նակ, գե տե րը վա րա րում և հա ճախ դուրս են գա լիս 
ի րենց հու նից՝ ո ղո ղե լով հս կա յա կան տա րա ծու թյուն ներ։ 

Լեռ նա յին գե տե րը հո սում են ա րագ, ի սկ հար
թա վայ րա յին նե րը՝ դան դաղ։ Եր բեմն գե տի հու նը 
խզվում է կտ րուկ զա ռի թա փով՝ ա ռա ջաց նե լով ջր վեժ։ 
Աշ խար հի ա մե նա բարձր ջր վե ժը՝ Ան խե լը (1054 մ), 
Հարա վա յին Ա մե րի կա յում է։ Հա յաս տա նում հայտ նի 
են Ջեր մու կի (60 մ) և Շա քի ի (18 մ) ջր վեժ նե րը։

 Շատ վայ րե րում գե տի ջրերն օգ տա գործ վում են 
խմե լու, դաշ տե րը ո ռո գե լու և կեն ցա ղա յին այլ կա րիք
նե րի հա մար։ Խոր և լայ նա հուն գե տե րը ծա ռա յում են 
որ պես հա ղոր դակց ման ու ղի ներ։

Գետային համակարգ

Շաքիի ջրվեժը Որոտան 
գետի վրա
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Գե տե րի վրա ջրա է լեկտ րա կա յան ներ են կառուց
վում։ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում խոշ որ ջրա
է լե կտ  րա կա յան ներ են կա ռուց վել Հրազ դան և Ո րո տան 
գե տե րի վրա, Ար ցա խում՝ Թար թառ գե տի վրա։

Նոր հասկացություններ

Գետ, ակունք, հուն, գետաբերան, գետահովիտ, վտակ, ջրահավաք 
ավազան, գետային համակարգ

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1.  Ի՞նչ է գե տը։ Ո րո՞նք են գե տի ա կուն քը, հու նը, գե տա բե րա նը, հո վի տը, 
ա վա զա նը: 

2. Ի՞նչ է գե տային  հա մա կար գը։
3. Ի ՞նչ ջրե րով է սն վում գե տային  հա մա կար գը։
4. Ին չի՞ց է կախ ված գե տի ջրի մա կար դա կը, և ին չո՞ւ է այն փո փոխ վում։
5. Ի ՞նչ նպա տակ նե րով են օգ տա գործ վում գե տե րի ջրե րը։

Իգուասու ջրվեժը
Բրազիլիայում
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§ 5.6. ԼՃԵր

Ս  ևա նա լի ճը հա վա նա բար շատերդ եք տե սել, 
լո ղա ցել նրա ջրե րում, հանգս տա ցել ա փին։ 

 Լի ճը ցա մա քի ջրով լց ված բնա կան գո գա վո րու
թյուն է, ո րն ան մի ջա կան կապ չու նի ծո վի հետ։

Լ ճերն ա ռա ջա ցել են տար բեր պատ ճառ նե րով: 
Մի շարք լճեր ա ռա ջա ցել են ե րկ րա կեղ ևի բարձ րա

ցում նե րի և ի ջե ցում նե րի հետ ևան քով։ Այդ պի սի լճերն 
ան վա նում են բեկ ված քային (տեկ տո նա կան)։ Դրանք 
մեծ են և խոր։ Այդ պի սին է աշ խար հի ա մե նա խոր լի ճը՝ 
Բայ կա լը։

 Կան լճեր, ո րոնք ան ցյա լում ե ղել են ծո վե րի կամ 
օվ կիա նոս նե րի մա սեր։ Այդպի սի լճերն ան վա նում են 
մնա ցոր դա յին։ Դրանցից է Կաս պի ցը։ Այն աշ խար հի 
ա մե նա մեծ լիճն է։ 

Այն լճե րը, ո րոնց գո գա վո րու թյուն նե րը հան գած և 
քնած հրա բուխ նե րի խառ նա րան նե ր են, ան վա նում են 
խառ նա րա նա յին։ Հա յաս տա նի տարածքում այդ պի
սին է, օրինակ՝ Աժդահակը։ 

Լ ճե րի ա ռա ջաց ման պատ ճառ է ե ղել նաև շատ վաղ 
ան ցյա լում Ե րկ րի կլի մայի ցր տե լը։ Դրա հետ ևան քով 
Ե րկ րի մա կեր ևույ թի զգա լի մա սը սառ ցա պատ վել է։ 
Սառցադաշտը, հաճախ քերելով Երկրի մակեր ևույ թը, 
առաջացրել է գոգավորություններ: Ե րբ Ե րկ րի կլի ման 

Սևանա լիճ
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կրկին սկ սել է տա քա նալ, սառ ցա դաշ տե րի հա լոց քից 
ա ռա ջա ցած ջրե րի մի մա սը կու տակ վել է այդ գո գա
վո րու թյուն նե րում՝ ա ռա ջաց նե լով լճեր։ Այդ պի սի լճերն 
ան վա նում են սառ ցա դաշ տային։ Սառցադաշտային է, 
օրինակ՝ Քարի լիճը:

Լ ճե րի մի մասն էլ ա ռա ջա ցել է լա վա յին հոս քե րով 
հա լոց քաջ րե րի կամ գե տե րի հու նը փա կվե լու հե տևան
քով։ Այդ պի սի լճերն ան վա նում են արգելափակման։ 
Այդ կերպ են ա ռա ջա ցել Սևա նա, Վա նա, Ակ նա 
լճերը։ Գե տի հու նը կա րող է փա կել նաև լեռնա լան ջի 
փլվածքը։ Հա յաս տա նում այդ պի սին է Պարզ լիճը։

Լ ճե րը լի նում են հո սուն և ան հոս։ Հո սուն են այն 
լճե րը, ո րոն ցից գետ է սկիզբ առ նում, օ րի նակ՝ Սևանը, 
ո րից սկիզբ է առ նում Հրազ դան գե տը։ Ան հոս են այն 
լճե րը, ո րոն ցից գետ չի ար տա հո սում։ Այդ պի սի լճեր են 
Կաս պի ցը, Վա նը, Ո ւր մի ան և այլն։

Հո սուն լճե րը քաղց րա համ են, ան հոսն ե րը՝ ա ղի։ 
Դրա պատ ճառն այն է, որ գե տե րի ջրե րում ե ղած 
ա ղերը, թափ վե լով ան հոս լճի մեջ, այլևս դուրս չեն 
գա լիս։ Ջու րը նրա մա կեր ևույ թից գո լոր շ ա նում է, ա ղը՝ 
մնում։ Հո սուն լճե րում ա ղը չի կու տակ վում, այլ դուրս 
է գա լիս գե տե րի մի ջո ցով։

 Կան նաև ար հես տա կան լճեր, ո րոնք կոչ վում են 
ջրամ բար ներ։ Դրանք հիմ նա կա նում ստեղծ վում են 
գե տե րի վրա ամ բար տակ կա ռու ցե լու մի ջո ցով և ծա
ռա յում են մի շարք նպա տակ նե րի։ Ջրամ բար նե րի 
մի ջո ցով կար գա վո րում են գե տե րի հոս քը, կու տա
կում են գե տաջ րե րը՝ ո ռոգ ման հա մար օգ տա գոր
ծե լու կամ է լեկտ րա կա յան ներ աշ խա տեց նե լու նպա
տա կով։ Դրանց մեջ ձկ ներ են բու ծում։ Ջրամ բար
նե րի մի ջո ցով ծած կում են սա հանք նե րը և գե տե րը 
դարձ նում նա վար կե լի։ Հա յաս տա նում ա ռա վել խո
շ որ  ջրամբարներից են Ա խուր յա նի, Սպան դար յա նի, 
Ա պա րա նի ջրամ բար նե րը։

Լ ճե րը հս կա յա կան նշա նա կու թյուն ու նեն բնու թյան 
մեջ և մար դու կյան քում։ Քաղց րա համ լճե րի ջու րը 

Սպանդարյանի 
ջրամբարը Որոտան 

գետի վրա
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պի տա նի է կեն ցա ղում և ո ռոգ ման նպա տակ նե րով օգ
տա գոր ծե լու համար։ Ա ղի լճե րից զա նա զան ա ղեր են 
ա րդ յու նա հա նում։ Մի շարք լճե րի հա տա կի ծան ծա
ղուտ նե րից նավթ է ա րդ յու նա հան վում։ Խոշ որ լճե րով 
նա վե րը զա նա զան բեռ ներ և ո ւղ ևոր ներ են փո խա
դրում։ Լեռ նա յին գե ղա տե սիլ լճեր կան, ո րոնց ա փե
րին ստեղծ վել են հանգս տի և զբո սաշր ջու թյան վայ
րեր, ա ռող ջա րան ներ։

Անհրաժեշտ է ի մա նալ նաև, որ լճե րը խնամ քի և 
հո գա տար վե րա բեր մուն քի կա րիք ու նեն։ Շատ լճե րի 
ջրեր և ա փա մերձ գո տի ներ մար դու ոչ ճիշտ գոր ծու
նե ու թյան հետ ևան քով խիստ աղ տոտ վել ե ն։ Պահ պա
նու թյան կա րիք է զգում նաև Սևա նը։ Ուստի նրա ա փին 
հանգս տա նա լուց, Սևա նը վա յե լե լուց հե տո մաք րե՛ք 
ձեր շր ջա պա տը։ Սևա նը բոլորիս հարս տու թյունն է ։

Նոր հասկացություններ

Լիճ, մնացորդային լիճ, բեկվածքային լիճ, խառնարանային լիճ, հոսուն լիճ, 
անհոս լիճ

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ի ՞նչ է լի ճը, ին չո՞վ է այն տար բեր վում ծո վից։
2. Ի նչ պե՞ս են ա ռա ջա ցել լճային գո գա վո րու թյուն նե րը։ 
3. Ի նչ պի սի՞ն են լճերն ը ստ հո սա կար գի։
4. Ի նչ պի սի՞ն են լճերն ը ստ ա ղի ու թյան։ Բե րե՛ք օ րի նակ ներ։
5. Ի ՞նչ է ջրամ բա րը։ 
6. Ի ՞նչ նշա նա կու թյուն ու նեն լճե րը մեր կյան քում։

Մ տա ծե՛ք 

Սևանը բոլորիս հարստությունն է: Մեկ նաբանե՛ք այս միտքը:
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§ 5.7. ստորԵրԿրյա ջրԵր

 Ե րկ րա կեղ ևի վե րին մա սի ա պար նե րի ծա կո տի
նե րի, ճեղ քե րի, ա պա րաշ եր տե րի ա զատ տա

րածք նե րի մեջ ե ղած ջրերն ան վա նում են ստորերկրյա 
ջրեր։ Դրանք ա ռա ջա նում են, ե րբ մթ նո լոր տա յին տե
ղում նե րի ջրե րը ներծծ վում են հո ղաշ եր տի և ե րկ րա
կեղ ևի մեջ։ 

Այն ա պար նե րը, ո րոն ցում ջու րը հեշտ է ներծծ վում, 
կոչ վում են ջրա թա փանց։ Ջու րը հեշ տու թյամբ ան ց
նում է հո ղի, ա վա զի, գլա քա րի, ման րա խճի մի ջով։ 

Այն ա պա րնե րը, ո րոնք ջուր բաց չեն թող նում, կոչ
վում են ջրա մերժ։ Ջրա մերժ են կա վը, գրա նի տը, մար
մա րը, կա վա թեր թա քա րը։

 Կան ա պար ներ, ո րոնք ջրում լուծ վում ե ն։ Այդ պիսի 
ա պար ներ են ա ղը, գիպ սը, կրա քա րը։ Այդ ա պար ները 
լուծ վում և ջրի հետ գնում են, ի սկ նրանց տե ղում ա ռա
ջա նում են դա տար կու թյուն ներ՝ քա րան ձավ ներ։ Մեծ 
քա րան ձավ նե րում կա րող են ա ռա ջա նալ ստո ր երկր յա 
լճեր և գե տեր։

ջրաթափանց շերտ

գետաջրեր 1–ին ջրատար շերտ

2–րդ ջրատար շերտ

1–ին ջրամերժ շերտ

2–րդ ջրամերժ շերտ

միջշերտային ջրեր

Քա նի որ ե րկ րա կեղ ևի վե րին մասն ու նի շեր տա վոր 
կա ռուց վածք, ստո րերկր յա ջրե րը նույն պես շեր տե րով 

Գետաջրեր և 
միջշերտային ջրեր
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են դա սա վոր ված։ Ե րկ րա կեղ ևի շեր տե րը կա րող են 
կազմ ված լի նել ի նչ պես ջրա մերժ, այն պես էլ ջրա թա
փանց ա պար նե րից։ Ա ռա ջին ջրա մերժ շեր տի վրա կու
տակ ված ստո րերկր յա ջրե րը կոչ վում են գրուն տա յին 
ջրեր։ Դրանց կա րե լի է հաս նել՝ փո րե լով ջրհոր ներ։ 
Ջր հոր նե րի ջու րը հենց գրունտային  ջուրն է։ 

Եր կու ջրա մերժ շեր տե րի միջև ե ղած ջրե րը կոչ
վում են միջ շեր տա յին։ Ե թե գո գա վո րու թյուն նե րի  
ա ռա ջին ջրա մերժ շեր տում ան ցք բաց վի, ա պա ջուրը 
սե փա կան ճնշմամբ դուրս կշատր վա նի։ Այդ պի սի 
ջրերը կոչ վում են ար տեզ յան ջրեր։ Այդ ջրե րը օգ
տագոր ծվում են ո ռոգ ման և այլ կա րիք նե րի հա մար։ 

Ե թե ջրա մերժ շերտն ու նի թե քու թյուն, ա պա նրա 
վրա կու տակ ված ջու րը գե տա հո վիտ նե րում և լեռ նա
լան ջե րին հա ճախ դուրս է հո սում ա ղբ յու րի ձևով։ Լի
նում են սա ռը, գոլ և տաք ա ղբ յուր ներ։ 

Հա յաս տա նի շատ վայ րե րում լա վա յին ծած կոց ների 
տա կից սառ նո րակ ա ղբ յուր ներ են հոր դում։ Դրանց 
ջու րը բարձր լեռ նե րում ներծծ ված տե ղում ներն ե ն։ 
Ե րկ րա կեղև ներծծ ված ջրե րը թա փան ցում են խո ր 
շեր տեր, ի րենց մեջ լու ծում են զա նա զան քի մի ա կան 
նյու թեր՝ թթու ներ, ա ղեր, գա զեր։ Ե րկ րի մա կե րևույթ 
հա սած այդ պի սի ջրե րը կոչ վում են հան քա յին ջրեր։ 
Հրաբ խա յին շր ջան նե րում, որ տեղ ըն դեր քում կա չսա
ռած մագ մա, հան քա յին ջրե րը տա քա նում են և Ե րկ րի 
մա կե րես են դուրս գա լիս որ պես ջեր մուկ։ Եր բեմն այդ 
տաք ջրե րը և ջրա յին գո լոր շի նե րը շատր վա նում են մի 
քա նի տասն յակ մետր։ Դրանք գեյ զեր ներն ե ն։ Ստո ր
երկր յա տաք ջրերն օգ տա գործ վում են շեն քե րի, ջեր
մոց նե րի ջե ռուց ման հա մար։

 Հան քա յին ջրերն ու նեն բու ժիչ նշա նա կու թյուն։ Հա
յաս տա նում հայտ նի են Ջեր մու կի, Ա րզ նու, Հան քա
վանի, Դի լի ջա նի հան քա յին ա ղբ յուր նե րը, ո րոնց մո
տա կայ քե րում կա ռուց ված են ա ռող ջա րան ներ։

Ս տո րերկր յա ջրե րը քաղց րա համ ջրի հա մաշ խար
հա յին պաշ ար նե րի մի մասն ե ն։ Դրանք գե տե րի ու 

Արտառոց գեյզեր 
Նևադայում
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լճերի ջրերից մա քուր են, քա նի որ ջրա թա փանց շեր
տե րի մի ջով ան ցնե լիս քամ վում, զտ վում են, մաքրվում 
տիղ մից, ախ տա ծին ման րէ նե րից։ 

Ս տո րերկր յա ջրե րի պաշ ար նե րը շատ դան դաղ են 
հա մալր վում։ Միջ շեր տա յին ջրե րի կու տա կու մը կա
տար վում է հար յու րա վոր և նույ նիսկ հա զա րա վոր 
տա րի նե րի ըն թաց քում։ Դրանք հար կա վոր է խնա յո
ղա բար օգ տա գոր ծել և այն քան ծախ սել, որ դրանց 
պաշ ար նե րը հասց նեն հա մալր վել։

Նոր հասկացություններ

Ջրաթափանց ապարներ, ջրամերժ ապարաշերտեր, գրունտային ջրեր, 
միջշերտային ջրեր, արտեզյան ջրեր, հանքային ջրեր, գեյզեր

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ո ՞ր ջրերն են կոչ վում ստո րերկ րյա։ Ի նչ պե՞ս են դրանք ա ռա ջա նում։
2. Ո րո՞նք են ջրա թա փանց և ջրա մերժ ա պար նե րը։
3. Ո ՞ր ջրերն են կոչ վում ար տե զյան։
4.  Ի ՞նչ է աղ բյու րը։ Ո րո՞նք են դրանց տար բե րու թյուն ներն ը ստ ջեր մաս տի ճա նի։
5. Ի ՞նչ է հան քային ջու րը։ Ի ՞նչ հան քային աղ բյուր ներ գի տեք։

Ա ռա ջադ րանք

Ուշադիր դիտե՛ք արտեզյան ջրհորի արտազատման ուրվագիծը և փորձե՛ք 
մեկնաբանել, թե ինչու է ջուրը դուրս մղվում, և թե որքան կարող է լինել նրա 
շթի բարձրությունը:
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§ 5.8. ՃաՀիՃնԵր

 Ճ ա հիճ նե րը ցա մա քի այն տա րածք ներն են, որ
տեղ ամ բողջ տա րին ջրի ա վել ցուկ կա։ Որ

պես կա նոն՝ ճա հիճ նե րի մա կե րևույ թին ջրի մշ տա կան 
հաստ շերտ չկա, սա կայն գե տի նը միշտ թաց է։ Ճա
հիճ ներն ա ռա ջա նում են այն տա րածք նե րում, որ տեղ 
տե ղում նե րի ջրե րը ոչ թե հո սում հե ռա նում են, այլ կու
տակ վում ե ն։ Դրանք ա ռա ջա նում են նաև ստո րերկր յա 
ջրե րի մա կար դա կի բարձ րաց ման հետ ևան քով։ Ճա
հիճ նե րի ա ռա ջաց ման պայ ման նե րից է թույլ գո լոր
շ ա ցու մը։ Ե թե գո լոր շա ցումն ու ժեղ է, և բարձ րա ցած 
ստոր գետն յա ջրե րը հասց նում են գո լոր շ ա նալ, ա պա 
ճա հիճ նե րի փո խա րեն ա ռա ջա նում են ա ղուտ ներ։

 Ճա հիճ ներն ամե նից շատ տա րած ված են տունդ
րա յում և տայ գա յում։ Դրանք շատ են Ռու սաս տա նում, 
Հա րա վա յին Ա մե րի կա յում։

 Ճա հիճ նե րում ա ճում և ապ րում են խո նա վա սեր բույ
սեր ու կեն դա նի ներ։ Ճահ ճա յին բույ սե րի մնա ցորդները, 
տա րի նե րի ըն թաց քում կու տակ վե լով, դառ նում են այր
վող օգ տա կար հա նա ծո՝ տորֆ։ Ճա հիճ նե րում գո յա
նում է տոր ֆի՝ ա վե լի քան 30 սմ հաս տու թյամբ շերտ։ 

Ճա հիճ նե րում բազ մա նում են ախ տա ծին մի ջատ
ներ ու ման րէ ներ, ա ճում մար դուն ոչ պի տա նի բույ սեր։ 
Ո ւս տի մար դիկ դրանք հա ճախ չո րաց նում ե ն։ Ճա հիճ
նե րի չո րաց ման եր կու ե ղա նակ կա.

ա) Փո րում են ջրանցք ներ՝ ա վել ցուկ ջրի հե ռաց
ման նպատակով։ Այս եղանակով են չո րաց նում ճա
հիճները, օ րի նակ՝ Ա րա րատ յան դաշ տում։

բ) Տն կում են այն պի սի ծա ռեր, ո րոնք խո նա վու թյուն 
կլա նող ար մատ ներ ու նեն։ Այդ պի սի ծառ է էվ կա լիպ տը։ 

Ճա հիճ նե րը չո րաց նե լուց հե տո այն տե ղից ա րդ
յու նա հա նում են տորֆ, ո րն օգ տա գործ վում է որ պես 
վա ռե լա նյութ, հա ճախ նաև որ պես պա րար տա նյութ։ 
Չո րաց ված ճա հիճ նե րը հա ճախ վե րած վում են վա
րե լա հո ղե րի։

Ճահիճներ
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 Ճա հիճ նե րը չի կա րե լի հա մա րել լի ո վին ա նօգուտ 
տա րածք ներ։ Երբեմն դրանք շատ կար ևոր դեր ունեն: 
Ճա հիճ նե րի բու սա կա նու թյու նը լու սա սինթեզի միջո
ցով հս կա յա կան քա նա կու թյամբ թթ վա ծին է տա լիս 
մթ նո լոր տին։ 

Չո րաց նե լով ճա հիճ նե րը՝ մար դը կա րող է լր ջո րեն 
խախ տել բնու թյան ներ դաշ նա կու թյու նը։ Այդ պատ
ճառով ո րոշ ե րկր նե րում ճա հիճ նե րը դարձ րել են  պե
տա կան ար գե լոց ներ։

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ի նչ պե՞ս են ա ռա ջա նում ճա հիճ նե րը։
2.  Ին չո՞ւ են չո րաց նում ճա հիճ նե րը։ Ճա հիճ նե րի չո րաց ման ի ՞նչ ե ղա նակ ներ կան։
3. Ի ՞նչ դեր ու նեն ճա հիճ նե րը։

Մ տա ծե՛ք 

Չո րաց նե լով ճա հիճ նե րը՝ մար դը կա րող է լր ջո րեն խախ տել բնու թյան 
ներ դաշ նա կու թյու նը։ Մեկնաբանե՛ք այս միտքը:
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§ 5.9. սառցադաՇտԵր

 Դ ուք գի տեք, որ ջու րը բնու թյան մեջ լի նում է 
հիմ նա կա նում հե ղուկ, գա զա յին կամ պինդ վի

ճակ նե րում։ Սառույցն ու ձյունը ջրի պինդ վիճակն են։ 
 Ցա մաքի տե ղա մա սեր կան, որ տեղ ամ բողջ տա րին 
ցուրտ է, և տե ղա ցած ձյու նը նույ նիսկ ամ ռա նը չի հասց
նում հալ վել։ Այն կու տակ վում և տա րեց տա րի ա վե լա նում 
է։ Այստեղ ձյու նը խտա նում է, սեղմ վում և աս տի ճա նա
բար վե րած վում սա ռույ ցի՝ առաջացնելով սառցադաշտ։ 

սառ ցա դաշտ է կոչ վում ձյու նից ա ռա ջա ցած սա
ռույ ցի բնա կան կու տա կու մը ցա մա քի վրա։ Սառ ցա
դաշ տերն ա ռա ջա նում են բարձր լեռ նե րում և մերձ
բևե ռա յին շր ջան նե րում։ Սառ ցա դաշ տեր կան նույ նիսկ 
ա մե նա տաք մայր ցա մա քում՝ Աֆ րի կա յում, մաս նա վո
րա պես Աֆ րի կա յի ա մե նա բարձր լե ռան՝ Կի լի ման ջա
րո յի վրա։ Մեծ Ա րա րա տի վրա սառ ցա դաշ տեր գո
յա նում են ծո վի մա կար դա կից 4200 մետրից բարձր 
տա րածք նե րում։ Ա րա րա տի վրա մոտ 30 փոքր սառ
ցա դաշտ կա։ Այն բարձ րու թյու նը, ո րից վեր ա վե լի 
շատ ձյուն է գա լիս, քան հալ վում է, կոչ վում է ձյան 
սահման։ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած
քում չկան սառ ցա դաշ տեր, քա նի որ ձյան սահ մանն 
ա վե լի բարձր է, քան ա մե նա բարձր լե ռը՝ Ա րա գա ծը։ 
Որ քան վայ րը մոտ է բևե ռին, այն քան ցածր է ձյան 
սահ մա նը։

 

Էվերեստի 
գագաթը՝ պատված 
հավերժական 
սառցադաշտով
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Սառ ցա դաշ տե րը հս կա յա կան ծան րու թյան պատ
ճա ռով սա հում ե ն։ Օ րի նակ՝ Գրեն լան դի ա յից և Ան
տարկ տի դա յից դրանք դան դաղ շարժ վում են դե պի 
օվ կի ա նոս։ Սառցադաշտերից պոկ վում և օվ կի ա նոս 
են լց վում սա ռույ ցի վիթ խա րի կտոր ներ, ո րոնք վե
րած վում են լո ղա ցող սառ ցա լեռ նե րի (այս բերգ)։ Սառ
ցա լեռ նե րի մի այն փոքր մասն է եր ևում, հիմ նա կան 
մասը մնում է ջրի տակ։ Այդ պատ ճա ռով էլ սառ ցա
լե ռը վտան գա վոր է նա վե րի հա մար։ Սառ ցա լեռ ների 
եր կա րու թյու նը եր բեմն հաս նում է 300 կմ –ի, բարձ րու
թյու նը՝ 600–700 մ–ի։ 

Ան տարկ տի դա յի, Գրեն լան դի ա յի, ա րկ տի կա կան 
մի շարք կղ զի նե րի սառ ցա դաշ տե րն ամ բող ջու թյամբ 
ծած կում են ցա մաքը։ Դրանք ծած կույ թա յին սառ ցա
դաշ տերն ե ն։ Սառ ցա դաշ տե րը զբա ղեց նում են ցա
մա քի մա կե րե սի ա վե լի քան 1/10  մասը։ 

Անհամեմատ փոքր մակերես են զբաղեցնում 
լեռնահովտային սառցադաշտերը: Դրանք հանդի
պում են բարձրլեռնային գոգավորություններում:

 Սառ ցա դաշ տե րը հս կա յա կան դեր ու նեն Ե րկ րի 
մա կեր ևույ թի փո փոխ ման գոր ծըն թա ցում։ Դրանք ոչ 
միայն քե րում են Ե րկ րի մա կեր ևույ թը, այլև տասն
յակ ու հար յու րա վոր կի լո մետ րեր տե ղա փո խում և 

Սառցալեռ
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կուտա կում են քայ քայ ված ա պար նե րի բե կոր նե րը։ 
Վաղ ան ցյա լում Հա յաս տա նի բարձր լեռ նա յին գո գա
վո րու թյուն նե րում ևս ե ղել են սառ ցա դաշ տեր։ Դրանց 
տե ղա փո խած ա պար նե րի կու տա կում նե րը պահ պան
վում են Ա րա գա ծի, Գե ղա մա, Զան գե զու րի, Վար դե
նիսի և այլ լեռ նե րի բարձ րա դիր հո վիտ նե րում։

 Սառ ցա դաշ տե րը քաղց րա համ ջրի մեծ պա հես տա
րան ներ ե ն։ Ծած կու յ թա յին սառ ցա դաշ տե րը պա րու
նա կում են Ե րկ րի քաղց րա համ ջրի պաշ ար նե րի գե րա
կշ ռող մա սը։ Բայց դրանք դեռևս չեն օգ տա գործ վում։

Նոր հասկացություններ

Սառցադաշտ, ծածկույթային սառցադաշտ, լեռնահովտային սառցադաշտ

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ի նչ պե՞ս և որ տե՞ղ են ա ռա ջա նում սառ ցա դաշ տե րը։
2. Ի ՞նչ է ձյան սահ մա նը։ Ին չի՞ց է այն կախ ված։
3. Սառ ցա դաշ տի ի ՞նչ տե սակ ներ գի տեք։ Ին չո՞վ են դրանք տար բեր վում։
4. Ի ՞նչ է սառ ցա լե ռը։
5. Ի նչ պե՞ս են սառ ցա դաշ տերն ազ դում Ե րկ րի մա կեր ևույ թի վրա։
6. Ի ՞նչ դեր ունեն սառ ցա դաշ տե րը մար դու կյան քում։

Մ տա ծե՛ք 

Սառցադաշտերը հսկայական դեր ունեն Երկրի մակերևույթի փոփոխման 
գործ ընթացում: Մեկնաբանե՛ք այս միտքը:



93

Ջրոլորտ

§ 5.10.  ջրոԼորտի ՊաՀՊանությունԸ ԵՎ 
ՔաՂցրաՀաՄ ջրԵրի ՀիՄնաԽնդիրԸ

Ջ րո լոր տի բնա կան ներ դաշ նա կու թյու նը մար
դու ոչ ճիշտ գոր ծու նե ու թյան հետ ևան քով 

խախտ վում է։ Փոխ վում է ջրի շր ջապ տույ տի բնա կան 
ըն թաց քը, ջրա յին ա վա զան ներն աղ տոտ վում են ար
տադ րա կան թա փոն նե րով։ Այդ ամենը կա րող է հան
գեց նել ա ղե տա լի հետ ևանք նե րի։

 Հա մաշ խար հա յին օվ կի ա նո սի աղ տո տման ծան րա
գույն հետ ևանք կա րող է լի նել ջրա յին կեն դա նի նե րի և 
բույ սե րի ո չն չաց ու մը։ Մինչ դեռ, ի նչ պես գի տեք, ջրա յին 
բույ սե րը նույ նքան կար ևոր են մթ նո լոր տում թթ վածնի 
պաշ ար նե րի հա մալր ման հա մար, որ քան ցա մա քային 
բույ սե րը։ Օվ կի ա նո սի կեն դա նա կան աշ խար հը մեր 
սննդի կար ևոր ա ղբ յուր նե րից է։ 

Քաղց րա համ ջրե րի պաշ ար նե րը սահ մա նա
փակ են, ի սկ պա հան ջը մեծ է և տա րեց տա րի ա վե լա
նում է։ Քաղց րա համ ջրերն աղ տոտ վե լով դառ նում են 
խմե լու հա մար ոչ պի տա նի։ 

Այժմ շատ ե րկր նե րում ար դեն զգաց վում է խմե լու 
ջրի խիստ պա կաս։ Գիտ նա կան նե րի կան խա տե սում
նե րով, ե թե կանխարգելիչ միջոցներ չձեռ նարկ վեն, 
այս հա զա րամ յա կի ըն թաց քում այդ ջրե րի պաշ ար
ները գրե թե կս պառ վեն։ 

Կար ևոր է նաև ստո րերկր յա ջրե րի մաք րու թյան 
պահ պա նու թյան հար ցը։ Սն վե լով ար տադ րա կան թա
փոն նե րի կեղ տաջ րե րից աղ տոտ ված ա ռու նե րից, գե
տե րից ու լճե րից՝ ստո րերկր յա ջրե րը ևս աղ տոտ վում ե ն։

 Գե տաջ րե րի ան խնա օգ տա գոր ծու մը կա րող է հան
գեց նել նաև գե տե րի ու լճե րի ծան ծա ղեց ման։ Գե տե ր 
լց վող ա րդ յու նա բե րա կան թա փոն նե րում ե ղած թույ
նե րը ո չն չաց նում են ջրա յին կեն դա նի նե րին։ Լճե րի 
հա մար, որ տեղ ջու րը գե տե րի նման հո սուն չէ, ջրի 
աղ տո տումն ա վե լի վտան գա վոր է։ Այդ պատ ճա ռով 
լճե րն ա վե լի շատ են զգում պահ պան ման կա րիք։

Բայկալ. աշխարհի 
ամենախոր քաղցրա

համ լիճը, միջին խորու
թյունը՝ 744 մ
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Ջ րո լոր տի աղ տո տու մը դա դա րեց նե լու հա մար ձեռ
նար կու թյուն նե րում կի րա ռվում են ար տա դ րու թյան 
քիչ թա փոն ներ ա ռա ջաց նող ե ղա նակ ներ, բնա պահ
պա նա կան տեխ նո լո գի ա ներ։ 

Մինչև ա ռու նե րի, գե տե րի, լճե րի կամ այլ ջրա յին 
ա վա զան նե րի մեջ լց նե լը կեղ տաջ րերն ան հրա ժեշտ է 
մաք րել։ Մաքր ման հա մար օգ տա գործ վում են տար բեր 
զտիչ ներ ու քի մի ա կան նյու թեր, ո րոնք չե զո քաց նում են 
թա փոն նե րի մեջ ե ղած թույ նե րը և ո չն չաց նում ախ տա
ծին ման րէ նե րը։ Կան նաև կեն սա բա նա կան մաք րող 
կա յան ներ, որ տեղ մաքր ման հա մար օգ տա գոր ծում են 
բակ տե րի ա ներ։ Դրանք քայ քա յում են օր գա նա կան 
մնա ցորդ նե րը և թու նա վոր նյու թե րը։

Ջ րի մաքր ման գոր ծում կար ևոր դեր են կա տա
րում ո րոշ բույ սեր և կեն դա նի ներ, ո րոնց ան վա նում 
են ջրի սա նի տար ներ կամ կեն դա նի զտիչ ներ։ Յու րա
քանչ յուր բնա կան ջրամ բար, շնոր հիվ իր մեջ ապ րող 
այդ պի սի սա նի տար նե րի, ու նակ է ա ռա ջա ցող աղ
տոտ վա ծու թյու նից բնա կան ճա նա պար հով ի նք նա
մաքր վե լու։ Ջրամ բար լց վող թու նա վոր թա փոն նե րը, 
ցա վոք, ո չնչաց նում են նաև այդ սա նի տար նե րին։ Դրա 
հետևան քով ջու րը պղ տոր վում է, փոխ վում են նրա 
համն ու հո տը։ Ջրում նվա զում է թթ ված նի քա նա կու
թյու նը, և ջրամ բարն աս տի ճա նա բար « մա հա նում» է։

Ջ րո լոր տի, քաղց րա համ ջրի պաշ ար նե րի և ջրա
վա զան նե րի մաք րու թյան պահ պա ն մանը պետք է 
մաս նակ ցի յու րա քանչ յուր ո ք։

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ին չի՞ կա րող է հան գեց նել Հա մաշ խար հային օվ կի ա նո սի աղ տո տու մը։
2. Ո րո՞նք են քաղց րա համ ջրե րի պա շար նե րի նվազ ման պատ ճառ նե րը։
3. Ի նչ պե՞ս կա րե լի է կան խել ջրամ բար նե րի աղ տո տու մը։
4. Ջրի մաքր ման գոր ծում ի ՞նչ դեր ունեն բույ սե րը և կեն դա նի նե րը։
5. Ին չի՞ հետ ևան քով են « մա հա նում» ջրամ բար նե րը։
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թԵՄայի աՄՓոՓուՄ

Ջրոլորտը Երկրի ջրե րի ամ բող ջու թյունն է։ 
Ո րո՞նք են ջրո լոր տի հիմ ա կան բա ղադ րիչ նե րը։ 
Ին չի՞ շնորհիվ է ջրոլորտը պահպանում իր ամբողջականությունը։

Ջու րը մի ակ նյութն է, որի խտու թյու նը պինդ վի ճա կում ավե լի փոքր է, 
քան հե ղուկ վիճակում։ 

Ին չի՞ շնոր հիվ է, որ սառույցը չի սուզվում ջրում։

 Հա մաշ խար հային օվ կի ա նո սն ը նդ գր կում է բո լոր չորս օվ կի ա նոս նե րը՝ 
Խա ղաղ, Ատ լանտ յան, Հնդկա կան  և Հյու սի սա յին սա ռուց յալ։ 

Ո րո՞նք են օվ կիա նո սի բա ղադ րա մա սե րը։

Օվկիանոսների և ծովերի ջրերը միշտ շարժման մեջ են։ 
Ի՞նչ է ցու նա մին։

Գետը ջրի բնական և մշտական հոսք է իր մշակած հունով։ Գետերն ունեն 
ակունք, հովիտ, հուն, գետաբերան։ 

Ին չո՞վ են հիմ ա կա նում սնվում գե տե րը։

Լճերը ցամաքի՝ ջրով լցված բնական գոգավորություններ են։ Դրանք 
Համաշխարհային օվկիանոսի կամ ծովերի հետ անմիջական կապ չունեն։  

Ըստ ծագման՝ ի նչ պի սի՞ լճեր են լինում։

Ստորերկրյա ջրերը քարոլորտի վերին շերտերում` ապարների ծակո
տիների, ճեղքերի մեջ եղած ջուրն է։ 

Ինչ պե՞ս են առաջանում ստո րերկ րյա ջրե րը։ 

Ճահիճները ցամաքի տարածքներ են, որտեղ մշտապես ջրի ավելցուկ 
կա, սակայն մակերևույթին ջրի կայուն շերտ չկա։ 

Ին չի՞ են վե րած վում չո րաց րած ճահիճները։

Սառցադաշտերը ձյունից առաջացած սառույցի բնական  կուտակումներ են։ 
Որ տե՞ղ են ա ռա ջա նում սառցադաշտե րը։ 

Ջրային տարբեր ավազանների աղտոտումը կարող է հանգեցնել 
աղետալի հետևանքների։ 

Ո՞րն է ձեր դե րը բնա պահ պա նա կան գոր ծում։
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ամփոփիչ թեստային աշխատանք

1. Լ րաց րե՛ք նա խա դա սու թյու նները։

1. .... օվ կի ա նո սի կամ ծո վի այն մա սե րն են, որոնք մխրճ ված են ցա մա քի մեջ։
2.  Հա մաշ խար հա յին օվ կի ա նո սի ջրի մա կերևույ թի մա կար դա կն ան վա

նում են ....։
3.  Գլ խա վոր գե տե րի մեջ թափ վող գե տե րը դրա նց .... են։ 
4. Ըստ հոսակարգի՝ լճե րը լինում են .... և ....։ 
5.  Առաջին ջրամերժ շերտի ջրերն անվանում են ...., ի սկ երկու ջրամերժ 

շերտերի միջև եղած ջրերը՝ ....։
6.  Այն բարձ րու թյու նը, որից վեր ավե լի շատ ձյուն է գա լիս, քան հալ վում է, 

կոչ վում է ....։

2. Ընտ րե՛ք ճիշտ տար բե րա կը։
Հա մաշ խար հա յին օվ կի ա նո սի մա կերևույ թին ջրի շարժ ման պատ ճառ նե րից են՝ 
ա)  քա մի նե րը, ան ձրև նե րը, հրա բուխ նե րը, Արևի ու Լուս նի ձգո ղա կա

նությու նը,
բ)  քա մի նե րը, երկ րա շար ժե րը, հրա բուխ նե րը, Արևի ու Լուս նի ձգո ղա

կանու թյու նը,
գ)  քա մի նե րը, երկ րա շար ժե րը, մա ռա խու ղը, Արևի ու Լուս նի ձգո ղա կա

նությու նը:

 3. Ընտ րե՛ք ճիշտ պն դում ե րը :

ա)  Օվ կի ա նո սային հո սանք նե րի ա ռա ջաց ման պատ ճա ռը մի այն ստոր
ջրյա ե րկ րա շար ժերն են։

բ) Մա կըն թա ցու թյուն և տե ղատ վու թյուն ա ռա ջա նում են Լուս նի և Ա րե գա կի 
    ձգո ղու թյան ու ժե րի ազ դե ցու թյամբ։
գ) Լեռ նա յին գե տե րը հո սում են արագ, իսկ հար թա վայ րա յին նե րը՝ դան դաղ։
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ՄթնոԼորտ
գԼուԽ

6
§ 6.1. ՄթնոԼորտի ԿաԶՄԸ ԵՎ ԿառուցՎաԾՔԸ

Մ թ նո լոր տը Ե րկ րի օ դա յին թա ղանթն է։ Այն 
սկս վում է ե րկ րագն դի մա կեր ևույ թից և հաս

նում 2000–3000 կմ բարձ րու թյան։ Մթ նո լոր տը մնում է 
ե րկ րագն դի շուր ջ և Տի ե զեր քում չի ցր վում ե րկ րագն դի 
ձգո ղու թյան շնոր հիվ։

Մթ նո լոր տա յին օ դը մի շարք գա զե րի խառ նուրդ է։  
Նրա բա ղա դրու թյան մեջ գե րակշ ռում են ա զո տը (N2) 
և թթ վա ծի նը (O2)։ Օ դում պա րու նակվում են նաև չնչին 
քա նա կությամբ ար գոն, ած խաթ թու գազ, ջրա ծին, 
օ զոն և այլ գա զեր։ Առկա են նաև կան ջրա յին գո լոր
շի ներ, սա ռույ ցի բյու րեղ ներ, ծխի և փոշ ու մաս նիկ ներ, 
մանրէներ և այլն։

 Տար բեր բարձ րու թյուն նե րի վրա օ դի խտու թյունը, 
ջեր մաս տի ճա նը, ճն շու մը, խո նա վու թյու նը և այլ մե
ծու թյուն ներ ու նեն տար բեր ար ժեք ներ։ Դրանցով 
պայմանավորված՝ մթ նո լոր տում ա ռանձ նաց վում են 
մի քա նի  շեր տեր։ 

Երկ րի մա կեր ևույ թին ա մե նա մոտ շեր տը ներք նո
լորտն է։ Բևե ռա յին շր ջան նե րում ներք նո լոր տը տա րած
վում է մինչև 8–10 կմ, ի սկ հա սա րա կա ծա յին շրջան նե
րում՝ մինչև 18 կմ բարձ րու թյու նը։ Մթնոլորտի շերտային

կառուցվածքը 

 արտաքին ոլորտ 
(1500–2000 կմ)

վերնոլորտ
(50–55 կմ) 

ներքնոլորտ
(8–18 կմ)



9898

ԳԼՈՒԽ 6

Ներք նո լոր տը մար դու հա մար կեն սա կա նո րեն ա մե
նա կար ևոր շերտն է։ Օ դում ե ղած ջրա յին գո լոր շին, սա
ռույ ցի բյու րեղ նե րը, փոշու և ծխի մաս նիկ նե րը մեծ մա
սամբ կու տակ ված են ներք նո լոր տում։ Այս շեր տում են 
ա ռա ջա նում ամ պե րը, ան ձր ևը, ձյու նը, կար կու տը, քա
մին։ Այս տեղ են դիտ վում  ծի ա ծա նը և կայ ծա կը։

 Ներք նո լոր տին հա ջոր դում է վեր նո լոր տը, ո րը 
հաս նում է 50–55 կմ բարձ րու թյան։ Նրա նում ջրա
յին գո լոր շու պա րու նա կու թյունն ան նշան է, և գրե
թե չկան ամ պեր։ Ներք նո լոր տի և վեր նո լոր տի միջև 
օ դա յին զանգ ված նե րի փո  խա նա կու թյան շնոր հիվ 
վեր նո լորտը նույն պես մաս նակ ցում է ե ղա նա կի ձևա
վորմանը։ 

Վեր նո լոր տում՝ 25–30 կմ բարձ րու թյուն նե րում, 
օ զո նա յին շեր տն է։ Մեր մո լո րա կի  հա մար օ զո նա
յին շերտն ու նի բա ցա ռիկ նշա նա կու թյուն։ Օ զո նը 
կլա նում է Ա րե գա կից ե կող ան դրա մա նու շա կա գույն 
(ո ւլտ րա մա նու շա կա գույն)  ճա ռա գայթ նե րի մեծ մա սը, 
ո րոնք վտան գա վոր են կյան քի հա մար։ 

Վեր նո լոր տից վեր տա րած վում է մթ նո լոր տի մեկ 
այլ շերտ, ո րն ան վա նում են ար տա քին ո լորտ։ Այս
տեղ օ դը շատ նոսր է և չի պա րու նա կում ջրա յին գո
լոր շի ներ։ Ար տա քին ո լոր տում՝ մեծ բարձ րու թյուն նե րի 
վրա, օ դի բա ղադ րու թյու նը փոխ վում է ։

Ե րկ րի մա կեր ևույ թից 1000–1300 կմ բարձ ր շեր տե
րում մթ նո լոր տը սկ սում է մա սամբ ցր վել: 

Առանց մթնոլորտի կյանքը Երկրի վրա անհնար 
կլիներ։ Բո լոր կեն դա նի օր գա նիզմ նե րին օ դն ան հրա
ժեշտ է շն չե լու հա մար։ Մեկ մար դուն օ րա կան ան հրա 
ժեշտ է մո տա վո րա պես 11 հա զար լիտր օ դ։ Ինչպես 
արդեն գիտեք, մար դը և կեն դա նի ներն օ դից ստանում 
են թթ վա ծին, ի սկ բույ սե րը՝ նաև ած խաթ թու գազ (CO2) 
լուսասինթեզի համար։

Մթ նո լոր տի շնոր հիվ Ե րկ րի վրա պահ պան վում են 
այն ջեր մա յին պայ ման նե րը, ո րոնց հար մար վել են 
մար դը և մյուս կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը։ Մթ նո լոր տը  

Անդրամանուշակագույն 
ճառագայթների 
կլանումն օզոնային 
շերտի կողմից
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ցրում է Ա րե գա կի կի զիչ  ճա ռա գայթ նե րը, և դրանք ցե
րեկ վա ըն թաց քում այն քան էլ ու ժեղ չեն տա քաց նում 
Ե րկ րի մա կեր ևույ թը։ Ի սկ գիշ եր վա ըն թաց քում մթ նո
լոր տը վեր մա կի նման պա հում է տա քու թյու նը՝ թույլ 
չտա լով, որ Ե րկ րի մա կեր ևույթն ա րագ  սառ չի։

Մթ նո լոր տը Ե րկ րի մա կեր ևույ թը պաշտ պա նում է 
ե րկ նա քա րե րից։ Դրանք, մեծ ա րա գու թյամբ մտ նե լով 
մթ նո լորտ, նրա վե րին շեր տե րում օ դի հետ շփու մից 
շի կա նում և այր վում ե ն՝ հազ վա դեպ հաս նե լով Ե րկ րի 
մա կեր ևույ թ։ 

Մթ նո լոր տը Ե րկ րի վրա ջրի շր ջա նա ռու թյան ան
հրա ժեշտ պայ ման նե րից է։ Մթ նո լոր տի մեջ ան ցած 
ջրա յին գո լոր շի նե րը նրա նում խտա նում են և տե ղում
նե րի ձևով նո րից  թափ վում Ե րկիր։

Նոր հասկացություններ

Մթնոլորտ, օդային թաղանթ, ներքնոլորտ, վերնոլորտ, արտաքին ոլորտ, 
օզոնային շերտ

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ի ՞նչ է մթ նո լոր տը։
2. Ին չի՞ հի ման վրա են մթ նո լոր տը բա ժա նում ա ռան ձին շեր տե րի։
3.  Մթ նո լոր տի ո ՞ր շերտն է կոչ վում ներք նո լորտ։ 
4.  Ի ՞նչ բարձ րու թյան վրա է օ զո նային շեր տը։ Ո ՞րն է այդ շեր տի դե րը մթնո

լոր տում։  
5.  Մթ նո լոր տի ո ՞ր շեր տում է օ դի խտու թյու նը՝ ա) ա մե նա մե ծը, բ) ա մե նա

փոք րը։ 
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§ 6.2.  ՄթնոԼորտի տաՔացուՄԸ: Օդի 
ջԵրՄաստիՃան

 Ձ ե զա նից շա տե րը հա վա նա բար կար ծում են, 
որ մթ նո լոր տն ան մի ջա կա նո րեն տա քա նում է 

Ա րե գա կի ճա ռա գայթ նե րով։ Ի րա կա նում օ դը տա
քա նում է Ե րկ րի մա կեր ևույ թից ստա ցած ջեր մու թյան 
հաշ վին։ Դա բա ցատր վում է հետևյալ կերպ։ 

Ե թե տա նը կամ դա սա րա նում շոշ ա փեք Ա րե գակի 
ճա ռա գայթ նե րով լու սա վոր ված որ ևէ ա ռար կա, այնու
հետև՝ պա տու հա նի ա պա կին, ա պա կզ գաք, որ լու
սա վոր ված սե ղա նը, նս տա րա նը կամ գիրքն ա վե լի 
տաք են, քան ա պա կին։ Դրա պատ ճառն այն է, որ  
Ա րե գա կի ճա ռա գայթ ներն  ա ռանց կլան վե լու ան ցել 
են թա փան ցիկ ա պա կու մի ջով և կլան վե լով ան թա
փանց մար մին նե րում՝ տա քաց րել դրանք։ Ա րե գա կի 
ճա ռա գայ թնե րն ա ռա վել մեծ չա փով են կլա նվում մուգ 
մա կեր ևույթ նե րի կող մից։

 Ճիշտ նույն ձևով Ա րե գա կի ճա ռա գայթ ներն ա զատ 
ան ցնում են թա փան ցիկ օ դի մի ջով և գրե թե չեն տա
քաց նում այն։ Ե րկ րի մա կեր ևույ թն այդ ճա ռագայթները 
կլա նում է, և տա քա նա լով ի նքն է դառ նում ջերմության 
ա ղբ յուր։ Այդ ջեր մու թյան մի մա սը հետ է ճա ռա գայթ
վում Տի ե զերք, ի սկ մյուս մա սը փո խանց վում է մթնո
լոր տի գա զե րին և տա քա ցնում մթ նո լորտը։ Ա ռա
վել մեծ չա փով են տա քա նում Ե րկ րի մա կեր ևույ թին 
ան մի ջա կա նո րեն հպ վող օ դի շեր տե րը։ Տա քա ցած  
օ դը բարձ րա նում է վեր, և նրա տե ղը գրա վում է իջ
նող՝ ա վե լի սա ռը և խիտ օ դը, ո րը տա քա նա լով նո
րից բարձ րա նում է վեր։ Օ դի այդ պի սի տե ղա շար ժե րի 
շնոր հիվ ջեր մու թյու նը տա րած վում է դե պի վեր։ 

Մթ նո լոր տային օ դը Ե րկ րի հա սա րա կա ծային շրջան
նե րում միշտ տաք է, ի սկ բևե ռային շր ջան նե րում՝ սա ռը։ 
Դա վկա յում է, որ Ա րե գա կից ստաց վող ջեր մու թյու նը 
Ե րկ րի վրա բաշխ վում է ան հա վա սա րա չափ։ 

Արեգակի 
ճառագայթների 
անկումը Երկրի 
մակերևույթին

հասարակած
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Հա սա րա կա ծում Ա րե գա կի ճա ռա գայթ նե րը Ե րկրի 
մա կեր ևույ թի վրա ը նկ նում են ո ւղ ղա ձիգ, ո ւս տի տվյալ 
մա կեր ևույ թը ա վե լի լավ է տա քա նում։ Որ քան մո տե
նում ե նք բևեռ նե րին, այն քան մեծ թե քու թյամբ են ը նկ
նում ճա ռա գայթ ներ, և Ե րկ րի մա կեր ևույ թը քիչ է տա
քա նում։ 

Օ դի ջեր մաս տի ճա նը կախ ված է նաև ծո վի մա
կար դա կից ու նե ցած բարձ րու թյու նից։ Ներք նո լոր տում 
ծովի մա կար դա կից յու րա քանչ յուր 1 կմ բարձ րությանը 
զուգըն թաց օ դի ջեր մաս տի ճա նը նվա զում է 5–6 °C –ով։  

Օ րի նակ, ե թե հու լի սին օ դի ջեր մաս տի ճա նն Ա րա
րատ լե ռան ստո րո տին +26 °C է, ա պա լե ռան գա գա
թին (ծո վի մա կար դա կից 5165 մ բարձր) ու նե նում է 
0 °C –ին մոտ ար ժեք ներ։ 

Օ դի ջեր մաս տի ճա նը չա փում են ջեր մա չա փով։ 
Որ պես զի Ա րե գա կի ճա ռա գայթ նե րը և Ե րկ րի մա
կերևույթի ջեր մու թյու նը չազ դեն ջեր մա չա փի ցուց
մուն քի վրա, ջեր մա չա փը պետք է տե ղադ րել ստ վե
րում՝ գետ նից մո տա վո րա պես 2 մ բարձր։ 

Օր վա ըն թաց քում մի քա նի ան գամ չա փե լով օ դի 
ջեր մաս տի ճա նը՝ դուք կհա մոզ վեք, որ այն ան փո փոխ 
չի մնում։ Ա նամպ օ րե րին օ դն ա մե նա ցածր ջեր մաս տի
ճանն է ու նե նում վաղ ա ռա վոտ յան՝ ար ևա  ծա գի պա
հին։ Դա բա ցատր վում է նրա նով, որ մայ րա մու տից հե
տո, ջեր մու թյուն չս տա նա լով, Ե րկ րի մա կեր ևույ թն ամ
բողջ գիշ եր վա ըն թաց քում աս տի ճա նա բար սառ չում է 
և կր կին սկ սում է տա քա նալ մի այն ար ևա ծա գից հե տո։

Կե սօ րին Ա րե գա կը հո րի զո նից ա մե նա բարձր դիր
քում է, և նրա ճա ռա գայթ ներն ա վե լի ու ժեղ են տա քաց
նում Ե րկ րի մա կեր ևույ թը, սա կայն օ դն ա մե նա բարձր 
ջեր մաս տի ճանն է ու նե նում ոչ թե կե սօ րին, այլ դրա նից 
2–3 ժամ հե տո։ Այդ ըն թաց քում օ դը շա րու նա կում է ջեր
մու թյուն ստա նալ Ե րկ րի տա քա ցած մա կեր ևույ թից։ 

Ամ ռան ա միս նե րին ցե րեկ ներն  ա վե լի եր կար են, 
և Ա րե գա կը հա մե մա տա բար եր կար է լու սա վո րում 
Ե րկրի մա կեր ևույ թը, ո րն էլ, բնա կա նա բար, ա վե լի 

Երկրի ջերմային 
գոտիները

ցուրտ

ցուրտ

բարեխառն

բարեխառն

տաք
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շատ ջեր մու թյուն է ստա նում և ա վե լի շատ տա քա նում։ 
Այդ պատ ճա ռով ամ ռա նը  բարձր է լի նում նաև օ դի 
ջեր մաս տի ճա նը։ 

Ձմ ռա նը ցե րեկ նե րը կար ճա նում ե ն։ Ե րկ րի մա
կերևույ թը ոչ մի այն ա վե լի քիչ է տա քա նում, այլև ա վե
լի շատ է սառ չում եր կար գիշ եր վա ըն թաց քում։ Այդ 
պատ ճա ռով է նաև, որ ձմ ռա նը ցածր է լի նում օ դի ջեր
մաս տի ճա նը։

Նոր հասկացություններ

Ջերմության աղբյուր, ջերմաստիճանի միջին արժեք, ջերմային գոտիներ

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ին չո՞ւ օ դն ան մի ջա կա նո րեն չի տա քա նում Ա րե գա կի ճա ռա գայթ նե րով։
2. Ի նչ պե՞ս է մթ նո լոր տում ջեր մու թյու նը տա րած վում դե պի վեր։
3.  Ո րո՞նք են Ե րկ րի վրա ա րե գակ նային ճա ռա գայթ ման ան հա վա սա րա

չափ բաշխ ման պատ ճառ նե րը։ 
4.  Ներք նո լոր տում ի նչ պե՞ս է փոխ վում օ դի ջեր մաս տի ճա նը՝ կախ ված 

բարձ րու թյու նից։
5.  Ին չո՞վ է բա ցատր վում Ե րկ րի վրա տար բեր ջեր մային գո տի նե րի գո յու

թյունը։

Ա ռա ջադ րանք

 Չա փե՛ք օ դի ջեր մաս տի ճանն օր վա տար բեր ժա մե րին։ Ո րո շե՛ք տվյալ օր վա 
հա մար օ դի ջեր մաս տի ճա նի ա մե նա բարձր, ա մե նա ցածր և մի ջին ար ժեք նե րը։

 Ցու ցում: Օ դի մի ջին ջեր մաս տի ճա նը ո րո շե լու հա մար պետք է գու մա րել 
բո լոր չա փում նե րի հա մար ստաց ված ար դյունք նե րը և գու մա րը բա ժա նել չա
փում նե րի թվի վրա։

Մ տա ծե՛ք 

Երկրի մակերևույթը, կլանելով Արեգակի ճառագայթները, տաքանում է և 
մթնոլորտի համար դառնում ջերմության աղբյուր: Մեկնաբանե՛ք այս միտքը:
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§ 6.3. ՄթնոԼորտային ՃնՇուՄ

 Ինչպես բո լոր մար մին նե րը, օ դը ևս ու նի զանգ ված։ 
Կա տա րենք այս պի սի փորձ։ Ծո րակ ու նե ցող 

ա պա կե գուն դը նախ կշ ռենք, ե րբ այն լց ված է օ դով։ 
Ա պա պոմ պով օ դը գնդից դուրս քա շենք, փա կենք ծո
րա կը և կր կին կշ ռենք։ Կն կա տենք կշեռ քի ցուց մունք
նե րի տար բե րու թյու ն։ Դա նշա նա կում է, որ նրա նում 
ե ղած օ դն ու ներ զանգ ված։

 Փոր ձե րով հաս տատ ված է, որ ծո վի մա կար դա
կի վրա 1 խո րա նարդ մետր (1 մ կող մով խո րա նար դի 
տա րո ղու թյամբ) օ դի զանգ վա ծը 1 կգ 300 գ է։ Ծո վի 
մա կար դա կից բարձ րա նա լուն զու գըն թաց մթ նո լոր
տում օ դի խտու թյու նը նվա զում է։ Ե րկ րի ձգո ղու թյան 
պատ ճա ռով մթ նո լոր տի վե րին շեր տե րը ճն շում են 
գոր ծադրում ստո րին շեր տե րի վրա։ Այդ կերպ մթ նո
լոր տային ճն շու մը հա ղորդ վում է մինչև Ե րկ րի մա
կերևույթ, ը նդ ո րում՝ բո լոր ո ւղ ղու թյուն նե րով։

Ե րկ րի մեկ քա ռա կու սի մետր մա կե րե սով մակե
րևույ թի վրա մթ նո լոր տա յին ճնշու մն ա վե լին է, քան 
նրա վրա 10 տ զանգ վա ծով բե ռի ճն շու մը։

Մթ նո լոր տա յին ճն շման ազ դե ցու թյու նը մեր մարմ նի 
վրա չենք զգում այն պատ ճա ռով, որ այն համակշռվում 
է մեր օր գա նիզ մում գտնվող օդի ճն շու մով։

Մթ նո լոր տային ճնշ ման գո յու թյու նը հաս տա տում 
են բազ մա թիվ եր ևույթ ներ։  Ե թե բժշ կա կան նե րար կիչի 
ծայրն ը նկղ մենք ջրի մեջ և վեր քաշ ենք նրա մխո ցը, 
ա պա ջու րը կբարձ րա նա մխո ցի հետ ևից և կլց վի նե
րար կի չի մեջ։ Ե թե բա ժա կը լց նենք ջրով,  ծած կենք 
թղ թի թեր թի կով և ձեռ քի ա փով թուղ թը բա ժա կի եզ
րե րին սեղ մած՝ բա ժա կը շր ջենք, ձեռ քի ա փը հե ռաց
նե լուց  հե տո ջու րը բա ժա կից չի թափ վի։ Այդ եր ևույթ
նե րի պատ ճա ռը մթ նո լոր տային ճն շումն է։ 

Ա ռա ջին ան գամ մթ նո լոր տային ճն շու մը չա փել 
է ի տա լա ցի գիտ նա կան Էվանջելիստա Տո րի չել լին 
1643 թ.։ Նա 1 մ եր կա րու թյամբ և մի ծայ րը զոդ ված 
ա պա կե խո ղո վա կն ամ բող ջու թյամբ լց րել է սն դի կով 

Էվանջելիստա 
Տորիչելլի

Մթնոլորտային ճնշում

ծանրության
ուժ
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և փա կե լով մյուս ծայ րը՝ խո ղո վա կը շր ջել է սն դի կով 
լց ված ա մա նի մեջ։ Սն դի կի մեջ ը նկղմ ված վի ճա կում 
խո ղո վա կի բե րա նը բա ցե լուց հե տո նրա նում մնա ցել 
է 760 մմ բարձ րու թյամբ սն դի կի սյուն։ Խո ղո վա կից 
սն դի կը ամ բող ջու թյամբ չի դա տարկ վել ա մա նի մեջ 
լց ված սն դի կի մա կեր ևույ թին ազ դող մթ նո լոր տային 
ճնշ ման պատ ճա ռով։ Ել նե լով դրա նից՝ Տո րի չել լին եզ
րա կաց րել է, որ մթ նո լոր տա յին ճնշ ման մե ծու թյու նը  
կա րե լի է ար տա հայ տել սն դի կի սյան չա փով։ 

Խո ղո վա կին ամ րաց նե լով մի լի մետ րե րի բա ժան ված 
սանդ ղակ՝ կու նե նանք մթ նո լոր տա յին ճն շու մը չա փե լու 
պարզ սար ք, ո րը կոչ վում է սն դի կա յին ճն շա չափ։

 Ծո վի մա կար դա կին մոտ բարձ րու թյուն նե րում մթնո 
լոր տա յին ճն շու մը 0 °C ջեր մաս տի ճա նի պայմաններում 
հա վա սար է 760 մմ սն դի կի սյան։ Այն համարում են 
նոր մալ մթնո լոր տա յին ճն շում։

Ոչ մեծ բարձ րու թյուն նե րի դեպ քում վե րել քի յու րա
քանչ յուր 12 մետ րի վրա մթ նո լոր տա յին ճն շու մը փոք
րա նում է 1 մմ սնդիկի սյու նով։

 Գործ նա կա նում սն դի կա յին ճնշաչա փե րի փո խա
րեն հա ճախ օգ տա գոր ծում են հե ղուկ չպա րու նա կող  
մե տաղ յա ճնշաչա փեր՝ ա նե րո իդ ներ։ 

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ի՞նչ է մթ նո լոր տային ճն շու մը։
2. Ի՞նչ սար քե րով են չա փում մթ նո լոր տային ճն շու մը։ 
3. Ի՞նչն է հա մար վում նոր մալ մթ նո լոր տային ճն շում։ Ին չի՞  է դա հա վա սար։
4.  Ին չո՞ւ է մթ նո լոր տային ճն շու մը ծո վի մա կար դա կից բարձ րա նա լուն 

զուգըն թաց նվա զում։

Ա ռա ջադ րանք

1. Ո րո շե՛ք լե ռան բարձ րու թյու նը, ե թե նրա ստո րո տում ճն շա չա փը ցույց է 
տա լիս 770 մմ սն դի կի սյան, ի սկ գա գա թին՝ 550 մմ սն դի կի սյան ար ժեք ներ։

2. Նկար 1ում պատ կեր ված A, B, C, D կե տե րում տե ղադր ված ճն շա չա փե րից 
ո՞ րը ցույց կտա մթ նո լոր տային ճնշ ման ա մե նա մեծ, և ո՞ րը՝ ա մե նա փոքր ար ժեքը։

Աներոիդ

Սնդիկային ճնշաչափ

մթ
նո

լո
րտ

ա
յի

ն
ճն

շո
ւմ

սնդիկ
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Նկար 1

А կետ

B կետ

C կետ

D կետ

Գործ նա կան աշ խա տանք

Ճն շա չափի պատ րաս տում
 Կես լիտր տա րո ղու թյամբ լայն աբե րան ա պա կե 

ա նո թի բե րա նը փա կե՛ք թեթ ևա կի ձգ ված ռե տի նե թա
ղան թով։ Կպ չուն ե րի զով թա ղան թի կենտ րո նում հո րի
զո նա կան դիր քով ամ րաց րե՛ք հյութ խմե լու թեթև խո
ղո վակ։ Ա նո թին ամ րաց րե՛ք մի լի մետ րե րի բա ժան ված 
ստ վարա թղթե սանդ ղակ և նշե՛ք խո ղո վա կի ծայ րի 
դիր քը սանդ ղա կի վրա։ Այն ցույց կտա մթ նո լոր տային 
ճն շու մը տվյալ պա հին։ Ե թե ճն շու մը մե ծա նա, թա ղան
թի կենտ րո նը կշեղ վի դե պի ներս, և խո ղո վա կի ծայ
րը սանդ ղա կի նկատ մամբ կբարձ րա նա։ Ար տա քին 
ճնշումը փոք րա նա լու ժա մա նակ ա նո թում գտն վող օ դը 
կըն դար ձակ վի, և թա ղան թի կենտ րո նը կբարձ րա նա։ 
Այդ դեպ քում խո ղո վա կի ծայ րը ցույց կտա ցածր ճն շում։ 

Ե ղա նա կի տե սու թյան տվյալ նե րից օ գտ վե լով՝ աս
տի ճա նա վո րե՛ք ձեր ճն շա չա փի սանդ ղա կը սն դի կի 
սյան մի լի մետ րե րով։
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§ 6.4. ՔաՄի 

Ի նչ պես գի տեք, Ե րկ րի մա կեր ևույ թի զանազան 
մա սեր ծո վի մա կար դա կից ու նեն տար բեր 

բարձ րու թյուն ներ և տա քա նում են տար բեր չա փե րով։ 
Նշա նա կում է, որ դրան հա մա պա տաս խան էլ մթնո
լոր տի տար բեր մա սե րում ջեր մաս տի ճա նը կա րող է 
տար բեր լի նել։

Մթ նո լոր տի տար բեր մա սե րի ջեր մաս տի ճան
ների տար բե րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է նաև ե ղա
նա կի փո փո խու թյամբ։ Օ դը սառ չե լիս խտա նում է և 
ծանրանում: Այդ դեպ քում մթ նո լոր տա յին ճն շու մը 
բարձ րա նում է։ Տա քա նա լիս օ դը նոս րա նում է, թե
թևանում, ի սկ ճն շու մը՝ նվազում։ Սրանք Ե րկ րի մա
կեր ևույ թի վրա մթ նո լոր տա յին ճն շման ան հա վա սա
րա չափ բաշխ վա ծու թյան պատ ճառներն են։ 

Մթ նո լոր տային ճնշ ման ան հա վա սա րա չափ բաշխ
ման պատ ճա ռով ա ռա ջա նում են օ դա յին զանգ ված
նե րի տե ղա փո խու թյուն ներ։ Օ դը բարձր ճնշ ման տե
ղա մա սե րից շարժ վում է դե պի ցածր ճնշ ման տե ղա
մա սե ր, և ա ռա ջա նում է քա մի։ 

Քա մին օ դի տե ղա փո խու թյունն է Ե րկ րի մա կե
րևույ թի նկատ մամբ հո րի զո նա կան ո ւղ ղու թյամբ։ 

Տար բե րում են քա մու մի քա նի տե սակ։ Դրան
ցից են բրիզ նե րը, լեռ նա հով տա յին քա մի նե րը, 
մուսսոնները, պա սսատ նե րը։ 

Բ րիզ նե րը մեծ ջրա վա զան նե րի՝ ծո վե րի, լճե րի և 
լայ նա հուն գե տե րի ա փե րին ա ռա ջա ցող քա մի ներն ե ն։ 
Դրանք օր վա ըն թաց քում եր կու ան գամ փո խում են

ցերեկային բրիզ գիշերային բրիզ
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ի րենց ո ւղ ղու թյու նը։ Ցե րե կը ցա մա քը տա քա նում է 
ա վե լի ա րագ, քան նրա հար ևա նու թյամբ ծո վի կամ 
լճի ջու րը։ Ցա մա քի վրա տա քա ցած օ դի խտու թյու նը 
նվա զում է. օդը թեթևանում և բարձ րա նում է վեր։ Դրա 
հետ ևան քով ցա մա քի վրա մթ նո լոր տա յին ճն շու մը 
նվա զում է։ Այդ պի սի պայ ման նե րում ջրի վրա յի ա վե լի 
սա ռը և խիտ օ դը, որի ճնշումն ավելի բարձր է, շարժ
վում է դե պի ցա մաք` ա ռա ջաց նելով ծո վա յին բրիզ։ 
Գիշ ե րը, ընդհակառակը, ցա մա քի մա կերևույ թն ա րագ 
սառ չում է, և նրան հա րող օ դը խտա նում ու ծան րա
նում է։ Ջուրն ա վե լի դան դաղ է սառ չում, և ջրավազանի 
վրա յի ա վե լի տաք ու թեթև օ դը բարձ րա նում է վեր։ Այս 
դեպ քում մթ նո լոր տա յին ճն շու մը բարձր է լի նում ցա
մա քի վրա և ցածր՝ ջրի մա կեր ևույ թին։ Դրա հետևան
քով ցա մա քից օ դը շարժ վում է դե պի ջրավազան, և 
ա ռա ջա նում է ցա մա քա յին բրիզ։

 Լեռ նա հով տա յին քա մի ներն ա ռա ջա նում են լեռ ների 
և հո վիտ նե րի միջև։ Այդ քա մի նե րը ցե րե կը փչում են հո
վիտ նե րից դե պի լեռ նե րը, ի սկ գիշ ե րը՝ լեռ նե րից դե պի 
հո վիտ նե րը։ Տար վա տաք ե ղա նա կին այդ պի սի քա մի
նե րը բնո րոշ են նաև Ա րա րատ յան դաշ տին և Եր ևա նին։

 Մու սսոն ներն, ի տար բե րու թյուն տե ղային քա մի
նե րի, ը նդ գր կում են հս կա յա կան տա րածք օվկիա 
նոս նե րի և մայր ցա մաք նե րի միջև։ Դրանք նույն
պես պար բե րա բար փո խում են ի րենց ո ւղ ղու թյունը, 
բայց ոչ թե օր վա, այլ տար վա ըն թաց քում։ Մուս
սոն նե րը ձմ ռա նը փչում են ցա մա քից դե պի օվկիա
նոս, ի սկ ամ ռա նը՝ օվ կի ա նո սից դե պի ցա մաք։ 

բարձր ճնշման գոտի

ցածր ճնշման գոտի

Մուսսոններ

Լեռնահովտային 
քամիներ
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Պաս սատ նե րը փչում են ար ևա դար ձա յին լայ նու
թյուն նե րից դե պի հա սա րա կած։  Հա սա րա կա ծա յին 
շրջաննե րում օ դի ջեր մաս տի ճա նը միշտ բարձր է, 
մթնո լոր տա յին ճն շու մը՝ ցածր։ Ար ևա դար ձա յին լայ
նու թյուն նե րում օ դի ջեր մաս տի ճա նը  հա մե մա տա
բար ցածր է, ի սկ ճն շու մը՝ բարձր։ Այդ պատ ճա
ռով պաս սատ նե րը չեն փոխում իրենց ուղղությունը։ 

Նոր հասկացություններ

Քամի, լեռնահովտային քամի, բրիզներ, ցերեկային բրիզներ, գիշերային 
բրիզներ, մուսսոններ, պասսատներ

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ի ՞նչ է քա մին։ Ին չո՞ւ են ա ռա ջա նում քա մի նե րը։
2. Քա մու ի ՞նչ տե սակ ներ են ձեզ հայտ նի։
3. Ին չո՞վ են տար բեր վում բրի զը և մուս սո նը։
4. Ին չո՞ւ պաս սատ նե րը չեն փո խում ի րենց ո ւղ ղու թյու նը։

Ա ռա ջադ րանք

 Մեկ նա բա նե՛ք, թե ին չու են բրիզ նե րն օր վա ըն թաց քում եր կու ան գամ փո
խում ի րենց ո ւղ ղու թյու նը։

Մ տա ծե՛ք 

 Մուս սո ննե րը պար բե րա բար փո խում են ի րենց ո ւղ ղու թյու նը, բայց ոչ թե 
օր վա, այլ տար վա ըն թաց քում։ Մուս սոն նե րը ձմ ռա նը փչում են ցա մա քից դե
պի օվ կիա նոս, ի սկ ամ ռա նը՝ օվ կի ա նո սից դե պի ցա մաք։ Փոր ձե՛ք մեկ նա բա
նել, թե ին չու։

Պասսատներ

30°

30°
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§ 6.5.  ՔաՄու ԲնութագրիՉնԵրԸ։ ՔաՄու 
ուժի ՕգտագորԾուՄԸ

 Ք ա մու կար ևոր բնու թագ րիչ ներն են ո ւղ ղու
թյու նը, ա րա գու թյու նը և ու ժը։ Ա ռանց հա

տուկ սար քե րի դրանք կա րե լի է ո րոշ ել՝ ել նե լով ծո վի 
ա լիք նե րի բարձ րու թյու նից, ծխ նե լույ զից բարձ րա ցող 
ծխի կամ ծա ռե րի թեք ման ան կյու նից, դրո շա կի ծա
ծան ման ո ւղ ղու թյու նից և այլ դի տում նե րից։

 Քա մու ո ւղ ղու թյու նը նշում են հո րի զո նի այն կող մի 
ա նու նով, որ տե ղից փչում է։ Օ րի նակ, ե րբ ա սում են հյու
սի սա յին քա մի, նշա նա կում է՝ այն փչում է հյու սի սից։ 

Օդեր ևու թա   բա նա կան կա յան նե րում քա մու բնու
թագ րիչ նե րը մեծ ճշգր տու թյամբ ո րոշ ում են հա տուկ 
սար քե րով։ Այդ պի սի սար քե րից է հող մա ցույ ցը։

 Հող մա ցույ ցի ձո ղին ամ րաց ված են հո րի զո նի կող
մե րը ցույց տվող ձո ղեր։ Դրան ցից վեր տե ղադր ված է 
շար ժա կան սլաք, ո րը քա մու ազ դե ցու թյամբ ա զատ 
պտտ վում է։ Սլա քի սուր ծայ րը միշտ ո ւղղ ված է քա մու 
դեմ և ցույց է տա լիս հո րի զո նի այն կող մը, որ տե ղից 
փչում է քա մին։ 

Քա մու ա րա գու թյու նը ո րոշ ում են հող մա չափով։ 
Փոթորկի արագությունը կարող է հասնել մինչև 120 մ/վ: 

Քա մու ու ժը կախ ված է նրա ա րա գու թյու նից։ Որ քան 
մեծ է քա մի ա ռա ջաց նող մթ նո լոր տա յին ճն շում նե րի 
տար բե րու թյու նը, այն քան մեծ է քա մու ա րա գու թյունը, 
և այն քան ու ժգին է քա մին։ Քա մու ու ժը ո րոշ ում են  
հող մա ցույ ցի վե րին մա սում ա զատ կախ ված և քա
մուց հեշ տու թյամբ թեք վող թի թե ղի մի ջո ցով։ Որ քան 
ու ժեղ է քա մին, այն քան թի թե ղը շատ է բարձ րա նում և 
իր դի մաց դա սա վոր ված ան շարժ ձո ղիկ նե րի նկատ
մամբ գրա վում է ա վե լի բարձր դիրք։ Քա մու ուժը չա
փում են բա լե րով՝ 0ից մինչև 12 բա լ։ 

Ե թե ե ղա նակն ան հողմ է, ծու խը ծխ նե լույ զից  բարձ
րա նում է  ու ղիղ վեր, և ծա ռե րի տերև նե րը չեն շարժ
վում, ա պա քա մու ու ժը 0 բալ է։ 

Հողմացույց

Հողմաչափ
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12 բալ ո ւժգ նու թյան քա մին ա ռա ջաց նում է 
փոթորիկ։ Այդ պի սի քա մին կա րող է ար մա տա  խիլ 
ա նել մեծ ծա ռեր, պո կել շեն քե րի տա նիք ներ, շր ջել 
ավ տո մե քե նա ներ, ա ռա ջաց նել ա վե րա ծու թյուն ներ և 
քշել տանել հողի վերին շերտը՝ առաջացնելով փոշու 
փոթորիկներ: 

Քամիներն օվկիանոսից խոնավությունը տեղա
փոխում են դեպի ցամաք, մաքրում խոշոր քաղաքների 
վրա կուտակված թունավոր գազերը, մուրն ու փոշին:

 Քա մին բնու թյան հզոր տա րերք նե րից է, ո րի ու ժը 
մար դիկ սկ սել են օգ տա գոր ծել հնա գույն ժա մա նակ
նե րից։ Քա մու ու ժի օգ տա գործ ման ա ռա ջին՝ պար զա
գույն մի ջո ցը ե ղել է ա ռա գաս տը։ 

Հին Չի նաս տա նում և Ե գիպ տո սում ա ռա գաստ ներն 
օգ տա գործ վել են դեռևս Քրիս տո սի ծնունդից 3000 
տա րի ա ռաջ։ Այ սօր ա ռա գաս տա նա վերն ա ռա վե լա
պես օգ տա գործ վում են սպոր տի, ակ տիվ հանգս տի 
կամ զբո սաշր ջու թյան մեջ։ 

Քա մու ու ժի օգ տա գործ ման հին մի ջոց է նաև հող
մա ղա ցը։ Հող մա ղաց ներն ու նեն քա մու նկատ մամբ 
ո րոշ ա կի թե քու թյամբ դա սա վոր ված և լի սե ռին մի աց
ված, մեծ մա կե րես ու նե ցող թևեր։ Այդ թևե րը քա մու 
ազ դե ցու թյամբ շարժ վում ե ն՝ պտ տե լով լի սե ռը։ Լի
սեռն էլ իր հեր թին պտ տում է ա ղացի քա րե րը։ 

Առագաստանավ

Փոթորիկ

Հողմաէլեկտրակայան
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Քա մու է ներ գի ա յի օգ տա գործ ման ժա մա նա կա կից 
մի ջոց նե րից են հող մա է լեկտ րա կա յան նե րը, ո րոնք 
ար տադ րում են է լեկտ րա կան է ներ գի ա։ Ժա մա նա
կա կից հող մա է լեկտ րա կա յան նե րը հս կա յա կան չա
փեր ու նե ցող սար քեր են, ո րոնց թևե րի եր կա րու թյու նը 
հաս նում է տասն յակ մետ րե րի։ Դրանք ա վե լի լի ար
ժեք են օգ տա գոր ծում քա մու ու ժը, աշ խա տում են քա
մու ցան կա ցած ո ւղ ղու թյան և տար բեր ո ւժգ նու թյուն
նե րի պայ ման նե րում։ 

Հող մա յին է լեկտ րա կա յան նե րը չեն վնա սում շրջա
կա մի ջա վայ րը, ու նեն ա վե լի պարզ կա ռուց վածք, 
ար ևային և ջրային է լեկ տրա կա յան նե րի հա մե մա տու
թյամբ է ժան են։ Ընդ լայ նե լով հող մա է լեկտ րա կա յան
նե րի շի  նա րա րու թյու նը՝ կա րե լի է մոտ ա պա գա յում 
դրան ցով բա վա րա րել աշ խար հում առ կա է լեկտ րա
էներ գի ա յի պա հան ջար կի  ա վե լի քան 1/4 մա սը։

 Հող մա է լեկտ րա կա յան նե րը լայն տա րա ծում ու նեն 
հատ  կա պես Եվ րո պա յում և Ա ՄՆ –ում։ Հա յաս տա նում 
նույն պես կա ռուց վել է հող մաէ լեկտ րա կա յան ։ 

Նոր հասկացություններ

Հողմացույց, հողմաչափ, քամու ուժ, քամու արագություն, հողմա
էլեկտրակայան

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Որո՞նք են քամու բնութագրիչները:
2. Ի՞նչ դեր կարող է ունենալ քամին մարդու կենսագործունեության համար:
3. Քա մու ու ժի օգ տա գործ ման ի ՞նչ մի ջոց ներ գի տեք։
4. Ի նչ պե՞ս է աշ խա տում հող մա ղա ցը։
5.  Ի ՞նչ ա ռա վե լու թյուն ներ ու նի հող մաէ լեկտ րա կա յա նը է լեկտ րա կան է ներ

գի այի ստաց ման այլ կա յան նե րի նկատ մամբ։
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§ 6.6.  ՄթնոԼորտի ԽոնաՎությունԸ: 
ՄառաԽուՂ ԵՎ աՄՊԵր

Դ ուք տե սել եք, որ ան ձր ևից թրջ ված գե տի նը 
ո րոշ ժա մա նակ ան ց չո րա նում է։ Չո րա նում են 

պա րա նին փռ ված լվաց քը, թաց մա զե րը, լվա ցված 
ա մա նե ղե նը։ Այդ բո լոր դեպ քե րում ջու րը ոչ թե ան հե
տա նում է, այլ փո խա կերպ վում է գո լոր շու և ան ցնում 
օ դի մեջ։ Ջու րն օ դի մեջ է ան ցնում հո ղից, բու սա կան 
ծած կույ թից, ի սկ ա ռա վել մեծ չա փով՝ ջրա յին ա վա
զան նե րի մա կեր ևույ թից մշ տա պես կա տար վող գո լոր
շ աց ման մի ջո ցով։ Որ քան բարձր է օ դի ջեր մաս տի
ճանը, այն քան մեծ է գոլորշացումը, և, բնականաբար, 
այնքան շատ ջրա յին գո լոր շի ներ կա րող է պա րու նա
կել օդը։ Սա կայն օ դում ջրա յին գո լոր շու քա նա կը չի 
կա րող ա նընդ հատ մե ծա նալ։ Օդի տվյալ ջեր մաս տի
ճա նի դեպքում, երբ նրանում պա րու նակ վող ջրա յին 
գո լոր շի նե րի քանակը հասնում է ա ռա վե լա գույնի, 
ա սում են, որ օ դը հա գե ցած է։ Այդ ջերմաստիճանում 
օդի մեջ գոլորշու քանակն այլևս չի կարող ավելանալ:

Օդի ջերմաստիճանը (°C) 0 +10 +17 +20 +30

1 խոր. մ օդում գոլորշու հնարա վոր 
առավելագույն քանակը գրամներով

5 9 15 17 30

Հագեցած օդի մեջ գո լոր շու նոր քա նակ մուտք գոր
ծե լու դեպ քում գո լոր շին խտա նում է և փո խա կերպ
վում հեղուկ վիճակի՝ վերածվելով ջրի կա թիլ նե րի։ 

Ցամաքի՝ Համաշխարհային օվկիանոսին ոչ հա
րա կից մասերում խոնավության մեծ մասը մթնո
լորտ է թափանցում լճերի, գետերի, ճահիճների 
մակերևույթներից և բույսերից ջրի գոլորշացման 
արդյունքում: Ցամաքի վրա օդը հիմնականում 
հագեցած չէ գոլորշիներով: Սակայն ջեր մաս տի ճա նի 
նվազ ման ժա մա նակ օ դում ե ղած գո լոր շու քանակը կա
րող է դառ նալ հա գեց նող։ Ջեր մաս տի ճա նի հետագա 

Ջրային գոլորշու 
կուտակումը
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նվազ ման դեպ քում օ դն այլևս չի կա րող պա հպանել 
գո լոր շու այդ քա նա կը, ուստի ա վել ցուկ գո լոր շին խտա
նալով փո խա կերպ վում է ջրի մանրագույն կա թիլ նե րի։

Մթ նո լոր տի՝ Ե րկ րի մա կեր ևույ թին մոտ շեր տե րում 
ջրի ման րա գույն կա թիլ նե րի կու տա կու մն ան վա նում 
են մա ռա խուղ։ Մա ռա խուղն ա ռա ջա նում է ա ռա վոտ
յան և ե րե կո յան ժա մե րին մեծ մա սամբ գե տե րի, լճե
րի վրա։ Դրա պատ ճառն այն է, որ այդ ժա մե րին օ դը 
սառն է, ի սկ գե տե րից և լճե րից գո լոր շ ա ցու մը շա րու
նակ վում է, և օ դը հա գե նում է ջրա յին գո լոր շի նե րով։ 

ամ պե րը նույն պես ջրի ման րա գույն կա թիլ նե րի 
կու տա կում ներ ե ն: Դրանք ա ռա ջա նում են մթ նո լոր տի 
ա վե լի բարձր շեր տե րում։ Կախ ված ար տա քին տես քից 
և ա ռա ջաց ման բարձ րու թյու նից՝ տար բե րում են ամ
պե րի ե րեք հիմ նա կան խում բ՝ կույ տա վոր, շերտավոր 
և փետ րա վոր։

 Կույ տա վոր ամ պերը նման են հս կա յա կան լեռ նե րի։ 
Դրանք ա ռա ջա նում են մե կու կե սից եր կու կի լո մետր 
բարձ րու թյուն նե րում։ Կույ տա վոր ամ պե րը կա րող են 
ա ռա ջաց նել տե ղա տա րափ ան ձրև և կար կուտ։

 Շեր տա վոր ամ պե րը հիմ նա կա նում ա ռա ջա նում են  
աշ նա նը և ձմ ռա նը Ե րկ րի մա կեր ևույ թից մոտ եր կու 
կի լո մետր բարձ րու թյան վրա։ Եր բեմն դրանք այն պի
սի հաստ շեր տով են պա տում եր կին քը, որ չեն նշմար
վում Ա րե գա կը և Լու սի նը։ Շեր տա վոր ամ պե րից են 
ա ռա ջա նում ման րա մաղ եր կա րատև ան ձր ևը և ձյու նը։

 Փետ րա վոր ամ պե րը նման են սպի տակ թե լե րի 
կամ փե տուր նե րի: Դ րանց մի ջից եր ևում է կա պույտ 
երկինքը։ Այդ ամպերը ձևա վոր վում են 5–10 կմ բարձ
րու թյան վրա, որ տեղ օ դի ջեր մաս տի ճա նը միշտ 
0 °C – ից ցածր է։ Այդ պատ ճա ռով փետ րա վոր ամ պե րը 
կազմ ված են սա ռույ ցի մանր բյու րե ղիկ նե րից։ 

Ամ պե րի բազ մա զա նու թյու նը բա ցատր վում է նրա
նով, որ ամ պերն ա ռա ջա նում են տար բեր բարձ րու
թյուն նե րի վրա տար բեր ջեր մաս տի ճան նե րում։ 

Կույտավոր ամպեր

Շերտավոր ամպեր

Փետրավոր ամպեր
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Դրանք կա րող են կազմ ված լի նել տար բեր մաս նիկ
նե րից՝ ջրի մանր կա թիլ նե րից, սա ռույ ցի բյու րեղ նե րից 
կամ դրանց խառ նուր դից։ 

Նոր հասկացություններ

Հագեցած օդ, մառախուղ, ամպ, կույտավոր ամպեր, շերտավոր ամպեր, 
փետրավոր ամպեր

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ի ՞նչ պայ ման նե րում են խտա նում օ դում ե ղած գո լոր շի նե րը։ 
2. Ի ՞նչ է մա ռա խու ղը և ի նչ պե՞ս է ա ռա ջա նում։
3. Ամ պե րի ի ՞նչ տե սակ ներ կան և ին չո՞վ են մի մյան ցից տար բեր վում։

Մ տա ծե՛ք 

1. Թեյ նի կում ջրի ե ռման ժա մա նակ նրա փո ղից դուրս ե կող գո լոր շին տե
սա նե լի է դառ նում մի այն ո րոշ հե ռա վո րու թյան վրա։ Ին չո՞ւ։

2. Ին չո՞ւ են շոգ ե ղա նա կին սա ռը ջրով լց ված բա ժա կի պա տե րը քրտ նու մ,  
և նրանց վրա ջրի կա թիլ ներ գո յա նում։
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§ 6.7. ՄթնոԼորտային տԵՂուՄնԵր

Մ թ նո լոր տից Ե րկ րի վրա հե ղուկ կամ պինդ վի
ճա կով թափ վող ջուրն ան վա նում են մթ նո

լոր տա յին տե ղում ներ։ ա նձր ևը, ձյու նը, կար կու տը, 
ցո ղը, եղ յա մը մթ նո լոր տա յին տե ղում նե րի տար բեր 
տե սակ ներ ե ն։ 

Անձրևն ա ռա ջա նում է, երբ ջրի մանր կա թիլ ները, 
ամ պե րում ա նընդ հատ մի ա խառն վե լով և ի րար միա 
նալով, խոշ ո րա նում են և Ե րկ րի ձգո ղու թյան հե
տևանքով թափ վում ցած։ Սո վո րա բար ան ձր ևի կա թիլ
ներն ու նե նում են 0,1 մմ –ից մինչև 5–7 մմ չա փեր։ Ե թե 
ամ պի մեջ կա թիլ նե րը դեռևս շատ մանր են ու թեթև, 
ա պա դրանք օ դա յին հո սանք նե րի շնոր հիվ մնում են 
վեր ևում։ Այդ պատ ճա ռով հա ճախ է պա տա հում, որ, 
չնա յած ամ պա մած ե ղա նա կին, ան ձրև չի տեղում։

Ձյու նը մթ նո լոր տա յին պինդ տե ղում նե րից է, ո րն 
ա ռա ջա նում է 0 °C –ից ցածր ջեր մաս տի ճան ի պայման 
նե րում։ Այս դեպ քում ամ պի մեջ նախ գո յա նում են 
մանր սառ ցաբ յու րե ղիկ ներ, ո րոնց վրա գո լոր շի նե րը 
խտա նա լով կազ մում են փա թիլ ներ և թափ վում ցած։

 Կար կու տը սո վո րա բար տե ղում է տաք ե ղա նա կին։ 
Տաք օ դի հետ բարձ րա ցող ջրա յին գո լոր շի նե րը եր բեմն 
հաս նում են այն պի սի բարձ րու թյուն նե րի, որ տեղ ջեր
մաս տի ճա նը –10 °C –ից ցածր է։ Ա ռա ջա նում են փոքր 
սառ ցաբ յու րե ղիկ ներ, ո րոնք օ դա յին հո սանք նե րի ազ
դե ցու թյամբ  շար ժվում են վեր ու վար և աս տի ճա նա
բար պատ վում սառ ցե նո րա նոր թա ղանթ նե րով։ Այդ
պես ա ռա ջա նում են սա ռույ ցի խոշ որ և ծանր կտոր ներ, 
ո րոնք ը նկ նում են ցած։ Ե թե դրանք օ դում  չեն հասց նում 
հալ վել, ա պա տե ղում են կար կու տի տես քով։ Սո վո րա
բար կար կու տի հա տիկ նե րի զանգ վա ծը չի անց նում մի 
քա նի գրա մից, սա կայն եր բեմն հաս նում է 200–300, 
ի սկ բա ցա ռիկ դեպ քե րում՝ 700–1000 գ–ի։ Կար կու տը 
կա րող է ո չն չաց նել ցան քե րը, ջար դել ծա ռե րը, վնա սել 
մարդ կանց ու կեն դա նի նե րին։

Անձրևի առաջացումը



116116

ԳԼՈՒԽ 6

 Ցո ղը և եղ յա մը ա ռա ջա նում են Ե րկ րի սա ռը մա
կեր ևույ թին գո լոր շի նե րով հա գե ցած օ դի ան մի ջա կան 
շփ ման հետ ևան քով։ 

Ցո ղը բույ սե րի և այլ ա ռար կա նե րի վրա ջրի մանր 
կա թիլ նե րի նստ վածքն է։ Այն գո յա նում է դրա կան ջեր
մաս տի ճանում, պարզ կա գիշ ե րա յին ժա մե րին։ 

Եղ յա մը բույ սե րի և այլ ա ռար կա նե րի վրա սառույ
ցի բյու րե ղիկ նե րի նստ վածքն է։ Այն ա ռա ջա նում է 
տար վա ցուրտ ե ղա նա կին, ե րբ օ դի ջեր մաս տի ճա նը 
ցածր է լի նում 0 °C –ից։ 

Ե ղա նա կի կտ րուկ փո փո խու թյան հետևանքով Ե րկ
րի մա կեր ևույ թի մեծ տա րածք ներ ծածկ վում են սա   
ռույ ցի բա րակ շեր տով։  Այդպես առաջանում է մեր կա
սառույցը:

 Տե ղում նե րի քա նա կը ո րոշ վում է Ե րկ րի մակերևույ
թին թափ ված ջրի շեր տի հաս տու թյամբ։ Օ դերևու թա
բա նա կան կա յան նե րում այն չա փում են տեղումնաչափ 
կոչ վող սար քով և ար տա հայ տում մի լի մետ րե րով։ 
Չա փե լով ա ռան ձին տե ղում նե րի քա նա կը և դրանք 
գու մա րե լով՝ հաշ վում են Ե րկ րի մա կեր ևույ թի  տար

Ցող Եղյամ
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բեր տե ղա մա սե րում տար վա կամ ա մս վա ըն թաց քում 
թափ ված տե ղում նե րի ը նդ հա նուր քա նակը։ Նույն 
ձևով ո րոշ ում են Ե րկ րի տար բեր վայ րե րում թափ վող 
տե ղում նե րի մի ջին քա նա կը տասն յակ տա րի նե րի հա
մար։ Օ րի նակ՝ Եր ևան քա ղա քում վեր ջին 70 տա րի նե րի 
տե ղում նե րի մի ջին տա րե կան քա նա կը 300 մմ է։ Տար
բեր տա րի նե րի հա մար այն տա տան վում է 250 մմ –ից 
մինչև 400 մմ–ի սահ ման նե րում։ 

Ա ռա վել հաճախ և առատ տե ղում ներ են դիտ վում 
հա սա րա կա ծին մոտ շր ջան նե րում, ա վե լի քիչ՝ ար ևա
դար ձա յին և բևե ռա մերձ շր ջան նե րում։ Տե ղում նե րի 
ան հա վա սա րա չափ բաշ խու մն ազ դում է աշ խար հա
գրա կան տար բեր շր ջան նե րում բու սա կան և կեն դա
նա կան աշ խարհ ի վրա։ 

Նոր հասկացություններ

Մթնոլորտային տեղումներ, անձրև, ձյուն, կարկուտ, ցող, եղյամ, 
մերկասառույց

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ի ՞նչ են մթ նո լոր տային տե ղում նե րը։
2.  Մթ նո լոր տային տե ղում նե րի ի ՞նչ տե սակ ներ գի տեք։ Դրան ցից ո րո՞նք են 

պինդ, և ո րո՞նք՝ հե ղուկ։
3. Ի նչ պե՞ս են ա ռա ջա նում ան ձր ևը և կար կու տը։
4. Ի ՞նչ պայ ման նե րում են ա ռա ջա նում ցո ղը և ե ղյա մը։
5. Ի ՞նչն է կոչ վում տե ղում նե րի քա նակ։ Ի նչ պե՞ս են այն չա փում։

Տեղումնաչափ
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§ 6.8. ԵՂանաԿ: ԵՂանաԿի ԿանԽատԵսուՄԸ

 Ա  մեն օր հե ռուս տա տե սու թյամբ կամ հա մա ցան
ցով ծա նո թա նում ե նք ե ղա նա կի տե սու թյա նը։ 

Ի սկ ի ՞նչ է ե ղա նա կը և ին չո՞վ է բնու թագր վում։ 
Ե ղա նա կը տվ յալ վայ րում մթ նո լոր տի ստո րին 

շեր տե րի վի ճակն է տվյալ պա հին։ 
Ե ղա նա կի գլ խա վոր հատ կու թյու նը նրա փո փո խա

կա նու թյունն է։ Այն կա րող է լի նել տաք կամ ցուրտ, 
արևոտ կամ ան ձր ևային, պարզ կամ ամ պա մած։ 

Ե ղա նա կ ստեղծող հիմ նա կան տար րերն են օ դի 
ջեր մաս տի ճա նը, խո նա վու թյու նը և մթ նո լոր տային 
ճն շու մը։ Դրանց վի ճա կից կախ ված՝ ա ռա ջա նում են 
քա մին, ամ պե րը, մթ նո լոր տային տե ղում նե րը։ Ե ղա
նա կը ստեղ ծող տար րե րը սերտ կապ ված են միմ յանց 
հետ։ Դրան ցից որ ևէ մե կի փո փո խու թյան դեպ քում 
փո փոխ վում են նաև մյուս նե րը, և հետևաբար՝ ամբողջ 
եղանակը։ Օ րի նակ՝ օր վա ըն թաց քում օդի ջեր մաս տի
ճա նի փո փո խու թյան հետ ևան քով փոխ վում են մթ նո
լոր տային ճն շու մը և օ դի խո նա վու թյու նը։

Ե ղա նա կի փո փո խու թյունն ա մե նու րեք նույն ձևով չի 
ըն թա նում։ Մի վայ րում այն կա րող է փոխ վել հա ճա խ, 
ի սկ մեկ այլ վայ րում՝ հազ վա դեպ։ Օ րի նակ՝ հա սա րա կա
ծա յին գո տում ամ բողջ տար վա ըն թաց քում պահ պան
վում է գրե թե մի ան ման ե ղա նակ։ Այս տեղ մշ տա պես տաք 
է ու խո նավ, ի սկ մթ նո լոր տա յին ճն շու մը՝ ցածր։ 

Ե ղա նա կի փո փո խու թյուն նե րն ազդում են մեր գոր
ծու նե ու թյան գրե թե բո լոր ո լորտ նե րի վրա։ Ե ղա նա
կով են պայ մա նա վոր ված ճա նա պար հոր դու թյուն
ների, գյու ղատն տե սա կան, շի նա րա րա կան և այլ 
աշ խա տանք նե րի ան վտան գու թյունն ու ա րդ յու նա
վե տությունը, մարդ կանց ի նք նազ գա ցո ղու թյու նը և 
ո րոշ հի վանդու թյուն ների սրա ցու մը։ Այդ պատ ճա ռով 
կարևոր է հնարավորինս ճիշտ կան խա տե սել ա ռա
ջի կա ե ղա նակը։ Ե ղա նա կի կան խա տե սում ներն ան
հրա ժեշտ են վա րորդ նե րին, օ դա չու նե րին, ծո վա յին

Օդերևութաբանական 
օդապարիկ

Օդերևութաբանական 
նավ
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նե րին, գյու ղատն տե սու թյան աշ խա տող նե րին, զբո
սաշր ջիկ նե րին և առ հա սա րակ բո լոր մարդ կանց։ 
Աշխարհում ստեղծվել են խոշոր օդերևու թաբանական 
կենտրոններ, որոնցում ե ղա նա կի կան խա տես ման 
նպա տա կով օգ տա գոր ծում են օ դեր ևու թա բա նա կան 
կա յան ներ, նա վեր, ի նք նա թիռ ներ, հր թիռ ներ, օ դա պա
րիկ ներ և այլ սար քեր։ Այդ գոր ծում ան փո խա րի նե լի 
դեր ու նեն նաև Ե րկ րի ար հես տա կան ար բան յակ նե րը։ 
Գիտ նա կան նե րը, մշա կե լով այդ  սար քե րի մի ջո ցով 
ստաց ված հա րուստ տե ղե կատ վու թյու նը, կա րո ղա նում 
են կան խա տե սել ե ղա նա կը։ Նրանք հե տա զո տու թյուն
նե րի ա րդ յունք նե րի հի ման վրա կազ մում են ե ղա նա կի 
քար տեզ ներ, ո րոն ցում ցույց է տրվում, թե ի նչ ե ղա նակ 
է սպաս վում Ե րկ րի տար բեր շր ջան նե րում։

Նոր հասկացություններ

Եղանակ, եղանակի կանխատեսում, եղանակի կանխատեսման  
կենտրոն

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ի ՞նչ է ե ղա նա կը։ Ո րո՞նք են  օ դի ե ղա նա կաս տեղծ տար րե րը։
2.  Ի ՞նչ մե թոդ նե րով են կա տա րում  ե ղա նա կի դի տում նե րը։

Ա ռա ջադ րանք

Զ րու ցե՛ք ձեր ծնող նե րի, տա տիկ նե րի և պա պիկ նե րի հետ այն մա սին, թե 
ե ղանա կային պայ ման ներն ի նչ պես են ազ դում նրանց ի նք նազ գա ցո ղու թյան 
վրա։

Մ տա ծե՛ք 

Ի՞նչ է նշանակում դասանյութում պատկերված նկարի պայմանանշաններից 
յուրաքանչյուրը:

Եղանակային 
պայմանանշաններ
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§ 6.9. ԿԼիՄա

 Ա  նա պա տում ե ղա նա կը չո րա յին է, հա սա րա կա
ծա յին գո տում խո նավ է, և հա ճա խա կի են ան

ձրև նե րը, բևե ռա մերձ ու բարձրլեռնային շր ջան նե րում 
միշտ ցուրտ է։ Տվյալ վայ րին բնո րոշ միա  նման ե ղա
նա կի բազ մա մյա կրկ նու թյու նը կոչվում է կլի մա։

Օ րի նակ` Եր ևա նի կլի ման կա րե լի է բնու թագ րել 
այս պես՝ գա րու նը սո վո րա բար մեղմ է ու խո նավ, ի սկ 
ա մա ռը` շոգ ու չոր։ Աշ նա նը լի նում են ար ևոտ, չա
փա վոր տաք և հա մե մա տա բար խո նավ ե ղա նակ ներ։ 
Երևա նում ձմե ռը լի նում է ցուրտ և սա կա վաձ յուն։ Դա 
մո տա վո րա պես կրկն վում է ա մեն տա րի։ 

Կ լի մա յի ձևա վոր ման վրա ա ռա վել մեծ չա փով ներ
գոր ծում են տվյալ վայրի աշ խա րհագ րա կան լայ նու
թյու նը, ծո վի մա կար դա կից ունեցած բարձ րու թյու նը, 
լեռ նա լան ջե րի դիր քա դրու թյու նը, գե րիշ խող քա մի
ները, ծո վե րից ունեցած հե ռա վո րու թյու նը։  

Որ քան հե ռու է տվ յալ վայ րը հա սա րա կա ծից, այն
քան նրա կլի ման ցուրտ է։ Օ րի նակ՝ Մոսկ վան ա վե լի 
հե ռու է հա սա րա կա ծից, քան Եր ևա նը, ո ւս տի Մոսկ
վան ու նի ա վե լի ցուրտ կլի մա, քան Եր ևա նը։ 

Կ լի մայի բնույ թի և փո փո խու թյան մյուս կար ևոր 
գործոնը տե ղան քի բարձ րու թյու նն է։ Պատ ճառն այն է, 
որ բարձ րու թյան մե ծաց ման հետ օ դի ջեր մաս տի
ճանը և ճն շու մը նվա զում են, ա ճում են տե ղում նե րի 
քա նակը և ամ պա մա ծու թյու նը։ Գա վառ քա ղա քը, ո րը 
ծո վի մա կար դա կից մոտ 2000 մ բարձ րու թյան վրա է, 
ու նի ա վե լի խո նավ, մեղմ ու զով կլի մա։

 Տե ղան քի կլի ման սեր տո րեն կապ ված է նաև օվ
կիա նո սից ու նե ցած հե ռա վո րու թյան հետ։ Օվ կի ա նոս
նե րի մեր ձա կայ քում մեղմ և խո նավ, ծո վա յին կլի մա 
է, ո րը տար բեր վում է ցա մա քա յին կլի մա յից։ Ցա մա
քա յին է, օ րի նակ, Եվ րա սի ա յի կեն տրո նա կան շր ջան
նե րի կլիման։ Այդ վայ րե րում լի նում են ցուրտ ձմեռ նե ր 
և տաք, չոր ու շոգ ա մառ ներ։ 
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Կ լի մա յի վրա ազ դում է նաև լեռ նա լան ջե րի  դիր քը։ 
Այն լեռ նա լան ջե րը, ո րոնք օվ կի ա նոս նե րից և ծո վե րից 
ե կող խո նա վա բեր քա մի նե րի դի մաց են, ստա նում են 
շատ տե ղում ներ և ու նեն խո նավ կլի մա։ 

Երկ րա կեղ ևում մնա ցած բու սա կան և կեն դա նա կան 
բրա ծո մնա ցորդ նե րի ու ա պար նե րի ու սում նա սի րու
թյու նը ցույց է տա լիս, որ տար բեր դա րաշր ջան նե րում 
Ե րկ րի կլի ման զգա լի փո փո խու թյուն նե րի է են թարկ վել։
 Կ լի ման մեծ ազ դե ցու թյուն ու նի տվ յալ վայ րի ռե լիե  ֆի, 
գե տե րի, լճե րի, բու սա կան և կեն դա նա կան աշ խարհ
նե րի վրա։ 

Նոր հասկացություններ

Կլիմա, չոր կլիմա, խոնավ կլիմա, ծովային կլիմա, ցամաքային կլիմա

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ի՞նչ է կլի ման։
2. Ո րո՞նք են կլի մա ձևա վո րող հիմ նա կան գոր ծոն նե րը։
3. Ին չի՞ հա մար է ան հրա ժեշտ կլի մայի ի մա ցու թյու նը։ 

Ա ռա ջադ րանք

 Բա ցատ րե՛ք, թե ին չու է Եր ևա նում կլի ման ա վե լի տաք, քան Սևա նում, Գա
վա ռում կամ Մոսկ վա յում։
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§ 6. 10.  ՄթնոԼորտի ԵՎ ԿԵնդանի 
ՕրգանիԶՄնԵրի 
ՓոԽաԶդԵցությունԸ

 Դ ուք ար դեն գի տեք, որ մթ նո լոր տային օ դը տար 
բեր գա զե րի խառ նուրդ է։  Սա կայն նախ կի նում 

այն բո լո րո վին այլ բա ղադ րու թյուն է ու նե ցել։ Ա ռաջ
նային մթ նո լոր տում թթ վա ծի նը բա ցա կայել է, գա զե րի 
թվում գե րակշ ռել է ած խաթ թու գա զը։ Երկրի հնա գույն 
մթ նո լոր տի հարս տա ցու մը թթ ված նով սկսվել է շուրջ 
ե րեք միլիարդ տա րի ա ռաջ։ 

Ջ րում ապ րող լուսա սին թե զող օր գա նիզմ նե րի 
կեն սա գոր ծու նե ու թյան ար դյուն քում մթ նո լոր տային 
օ դում ա վե լա ցավ թթ ված նի քա նա կու թյու նը, որից էլ 
կայ ծակ նե րի և է լեկտ րա կան պար պում նե րի շնոր հիվ 
ա ռա ջա ցավ օզոնը: Վերջինս առաջացրեց օ զո նային 
թա ղան թը, որն ան դրա դարձ նում է ար ևի անդրամա
նու շա կա գույն սպա նիչ ճա ռա գայթ նե րը: Օզոնային 
շերտի առաջացումը կեն դա նի օր գա նիզմ նե րին տվեց 
ջրից ցա մաք դուրս գալու հնա րա վո րու թյուն։ Մթ նո
լոր տի՝ Ե րկ րի մա  կերևույ թին հա րող շեր տը բազ մա
թիվ կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի բնա կու թյան  մի ջա վայր 
դարձավ։ 

Այս պի սով՝ մթ նո լոր տում գտն վող թթ վա ծինն ունի 
կեն սա ծին ծա գում, ա ռա ջա ցել է կա նաչ բույ սերի 
լուսասին թե զի ար դյուն քում, ո րոնք մթ նո լոր տից վերց
նում են ած խաթ թու գազ և նրան վերադարձնում 
թթվա ծին։

 Բո լոր կեն դա նի նե րը, սն կե րը և հենց ի րենք՝ բույ
սե րը, շն չա ռու թյան հա մար մթ նո լոր տից կլանում են 
թթվա ծին և ար տաշն չում ած խաթ թու գազ։ Մթ նո լոր
տային թթ վա ծի նը ծախս վում է շն չա ռու թյան, այր ման 
և նեխ ման գոր ծըն թաց նե րում։ 

Օր գա նիզմ նե րի կեն սա գոր ծու նե ու թյան ար դյուն
քում մթ նո լոր տային օ դի բա ղադ րիչ նե րի ծախսը և 
վե րար տադ րու թյու նը հա վա սա րակշ ռվում են:  Դրա 
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հետևանքով մի լի ար դա վոր տա րի ների ընթացքում 
մթ նո  լոր տային օ դի բա ղադ րու թյու նը մնա ցել է հա
մարյա ան փո փոխ։ 

Ներ կա յումս մար դու գոր ծու նե ու թյան հետ ևան քով 
մթ նո լորտն աղ տոտ վում է թու նա վոր գա զե րով, ծանր 
մե տաղ նե րի մի ա ցու թյուն նե րով և այլ վնա սա կար նյու
թե րով։ Ա վե լի շատ թթ վա ծին է ծախս վում գոր ծա րան
նե րի վա ռա րան նե րում, ավ տո մե քե նա նե րի, նա վե րի, 
ի նք նա թիռ նե րի շար ժիչ նե րում և ար դյու նա բե րու թյան 
այլ ո լորտ նե րում, քան մար դու և կեն դա նի նե րի շն չա
ռու թյան հա մար։ Ծախս վող թթ ված նի այդ պի սի քա
նա կը գե րա զան ցում է բույ սե րի կող մից ար տա զատ
վող քա նա կին, և բնա կան գոր ծըն թաց նե րը չեն կա
րո ղա նում հա վա սա րակշ ռել մթ նո լոր տի վի ճա կը։ Դա 
բա ցա սա բար է ան դրա դառ նում բույ սե րի և կեն դա նի
նե րի, ի նչ պես նաև մարդ կանց ա ռող ջու թյան և կյան քի 
տևո ղու թյան վրա։ 

Նոր հասկացություններ

Թթվային անձրևներ

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Որ տե՞ղ են բնակ վել ա ռա ջին կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը։ 
2.  Ին չի՞ շնոր հիվ կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը կա րո ղա ցան ջրից ցա մաք դուրս 

գալ։ 
3.  Ո՞ր գոր ծը նթա ցի շնոր հիվ է մթ նո լոր տային օ դը հարս տա նում թթ ված նով։
4.   Բա ցի կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի շն չա ռու թյու նից՝ ու րիշ որ տե՞ղ է ծախս

վում թթ վա ծին։
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թԵՄայի աՄՓոՓուՄ ՄԹՆՈԼՈՐՏ թԵՄայի աՄՓոՓուՄ

Մթնոլորտը Երկրի օդային թաղանթն է:  Օդը մի շարք գազերի խառ
նուրդ է։ Տարբեր բարձրությունների վրա տարբեր են օդի խտությունը, 
ջերմաստիճանը, օդում պարունակվող ջրային գոլորշիների քանակը և 
այլ  մեծություններ։ 

Մթնոլորտում պայմանականորեն ի՞նչ շերտեր են առանձնացվում:

Երկրի մակերևույթը, կլանելով Արեգակի ճառագայթները և տաքանալով, 
ինքն է դառնում ջերմության աղբյուր։ 

Ինչի՞ հաշվին է տաքանում մթնոլորտային օդը։

Մթնոլորտն ունի զանգված: Երկրի ձգողության շնորհիվ մթնոլորտի օդը 
ճնշում է գործադրում Երկրի մակերևույթի և բնության մարմինների վրա: 

Ո՞րն է համարվում նորմալ (բնականոն) մթնոլորտային ճնշում:

Քամին առաջանում է մթնոլորտային ճնշման տարբերությունների 
պատճառով, երբ օդը մթնոլորտային բարձր ճնշման վայրից սկսում է 
շարժվել դեպի ցածր ճնշման վայր: 

Քամու ի՞նչ տեսակներ են ձեզ հայտնի: Նկարագրե՛ք դրանք:

Քա մու կարևոր բնու թագ րիչ ներն են ուղ ղու թյու նը, արա գու թյու նը և ուժը։ 
Քամու ուժի օգտագործման ի՞նչ միջոցներ են ձեզ հայտնի: 

Մթնոլորտային օդը միշտ պարունակում է ջրային գոլորշիների որոշ 
քանակ: Երբ օդի մեջ գո լոր շու քա նակն առա վե լա գույնն է, ասում են, որ 
օդը հա գե ցած է: 

Ե՞րբ է օդում գոլորշին փոխակերպվում ջրի կաթիլների:

Մթնոլորտից հեղուկ կամ պինդ վիճակում Երկրի մակերևույթի վրա 
թափվող ջուրն անվանում են մթնոլորտային տեղում: 

Ի՞նչ տեսքով են լինում մթնոլորտային տեղումերը:

Եղանակը տվյալ տեղում մթնոլորտի ստորին շերտերի վիճակն է տվյալ 
պահին կամ որոշակի ժամանակահատվածում: 

Ի՞նչ չափանիշներով է բնութագրվում եղանակը:

Կլիման տվյալ վայրին բնորոշ և ամեն տարի կրկնվող  եղանակն է։ 
Տարբեր տեղերում կլիման կարող է լինել չոր և շոգ, անձրևային և զով։ 

Ինչի՞ համար է անհրաժեշտ կլիմայի իմացությունը:
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Մթնոլորտի օդի բաղադրությունը հաստատուն է մնում կենդանի 
օրգանիզմն երի հետ փոխազդեցության շնորհիվ: 

Մարդու ոչ ճիշտ գործունեությունը ի՞նչ հետևանքներ կարող է թողնել 
մթնոլորտի վրա:

ամփոփիչ թեստային աշխատանք

1. ո՞ր պնդումերն են ճիշտ:

1.  Բույսերը շնչառության ժամանակ ավելի շատ թթվածին են օգտագործում, 
քան անջատում են լուսասինթեզի ժամանակ:

2.  Ցողը, եղյամը և մերկասառույցը առաջանում են Երկրի սառը մակերևույ
թին գոլորշիներով հագեցած օդի անմիջական շփման հետևանքով:

2. Լրացրե՛ք նախադասությունները:
1. Օդի բաղադրության մեջ գերակշռում են …. և .… ։
2.  …. տեսակներ են բրիզները, լեռնահովտային քամիները, մուսսոնները, 

պասսատները: 
3.  Ծովի մակարդակի վրա .… ջերմաստիճանում մթնոլորտային ճնշումը 

հավասար է 760 մմ բարձրության սնդիկի սյան:
4.  Սառը օդում խտանալով՝ …. փոխակերպվում են ջրի մանրագույն 

կաթիլների:

3. Ընտրե՛ք ճիշտ տարբերակը:

Մթնոլորտի շերտ չէ՝
ա) ներքնոլորտը
բ) վերնոլորտը
գ) միջնոլորտը
դ) արտաքին ոլորտը
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ԿԵնսոԼորտ
գԼուԽ

7
§ 7.1. ԿԵնսոԼորտԸ ԵՎ նրա ԲաՂադրիՉնԵրԸ

 Կ են դա նի օր գա նիզմ նե րի կա րե լի է հան դի պել 
ա մե նուր՝ և՛ ցա մա քում, և՛ ջրում, և՛ օ դում, և՛ հո ղում։ 

Դրանք ապ րում են այն տեղ, որ տեղ ի րենց գո յու թյան 
հա մար կան ան հրա ժեշտ պայ ման ներ։ Կեն դա նի օր գա
նիզմ նե րի գո յու թյան ան հրա ժեշտ պայ ման ներն են.

• ջու րը, 
• թթ վա ծի նը,
• ած խաթ թու գա զը, 
• նպաս տա վոր ջեր մաս տի ճա նը, 
• ո րոշ հան քա յին նյու թե ր։
 Կեն դա նի օր գա նիզմ ներն ա ռա վել խիտ են բնակեց

ված ցա մա քի մա կե րևույ թին։ Ջրա յին բույ սեր և կեն
դա նի ներ ա վե լի մեծ քա նա կու թյամբ կան  լճե րի, գե
տե րի, ծո վե րի, օվ կի ա նոս նե րի մեր ձափն յա մա սե րում։ 
Այդ վայ րե րում պայ ման ներն ա ռա վել բա րեն պաստ են 
նրանց գո յատև ման հա մար։
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 Կեն դա նի օր գա նիզմ նե րով բնա կեց ված Ե րկ րի 
թա ղան թը կոչ վում է կեն սո լորտ։ Կենսոլորտի մեջ են 
մտնում նաև հո ղը և Ե րկ րի այն շեր տե րը, ո րոնք ա ռա
ջա ցել են մա հա ցած կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի կու տա
կում նե րից կամ նրանց կեն սա գոր ծու նե ու թյան ա րդ յունք 
ե ն։ Դրան ցից են քա րած խի, նավ թի, կավ ճի շեր տե րը։

 Կեն սո լոր տը նե րա ռում է ամ բողջ ջրո լոր տը, քա րո
լոր տի վե րին և մթ նո լոր տի ստո րին շեր տե րը։ Կեն սո
լոր տի վե րին սահ մա նը ո րոշ վում է օ զո նա յին շեր տով։ 
Օ զո նա յին շեր տից վեր չեն կա րող ապ րել օր գա նիզմ
նե ր, քա նի որ ան դրա մա նուշ ա կա գույն ճա ռա գայթ
ները նրանց կոչն չաց նեն։ Կեն սո լոր տի ներ քին սահ
մա նը հաս նում է մինչև Հա մաշ խար հային օվ կի ա նո սի 
հա տա կ ը և ե րկ րա կեղ ևի՝ մինչև ե րե քու կես կի լո մետր 
խո րու թյ ուն նե րը։ Ա վե լի մեծ խո րու թյուն նե րում Ե րկ րի 
ըն դեր քի ջեր մաս տի ճա նը շատ բարձր է ։

 Կեն սո լոր տում ապ րող կեն դա նի օր գա նիզմ ների 
ամ բող ջու թյու նը կազ մում է կեն սո լոր տի կեն դա նի 
նյու թը։ Այն իր զանգ վա ծով կեն սո լոր տի չն չին մասն է: 
Սա կայն կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը հա զա րամ յակ ների 
ըն թաց քում է ա պես փո խել են մո լո րա կի տես քը, վե
րա փո խել Ե րկ րի կեղ ևը, ջրո լորտն ու մթնո լոր տը։ 
Կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը մաս նակ ցում են լեռ նա յին 
ա պար ների քայ քայ մա նը, հո ղի և օգ տա կար հա նա ծո
նե րի ա ռա ջաց մա նը, կար գա վո րում են մթ նո լոր տում 
թթված նի և ած խաթ թու գա զի քանակները։

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ի ՞նչ է կեն սո լոր տը։
2. Ո րո՞նք են կեն սո լոր տի սահ ման նե րը։
3. Թվե՛ք կյան քի հա մար ան հրա ժեշտ պայ ման նե րը։

Մ տա ծե՛ք 

Ո՞ր օրգանիզմներն առանց ածխաթթու գազի չեն կարող գոյատևել: Ի՞նչու:

Կենսոլորտ
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§ 7.2.   ԿԵնդանի ՕրգանիԶՄնԵրին ԲնորոՇ 
ՀատԿություննԵրԸ

 Կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը կազ մում են կեն սո լոր տի 
հիմ քը։ Դրանց բնո րոշ  են մի շարք հատ կա նիշ

ներ, ո րոն ցով տար բեր վում են ան կեն դան մար մին նե րից։
Բո լոր կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը սն վում են, շն չում, 

կա տա րում նյու թա փո խա նա կու թյուն, օր գա նիզ մից հե
ռաց նում են ոչ պի տա նի նյու թե րը, ա ճում են, զար գա նում 
ու բազ մա նում, ար ձա գան քում մի ջա վայ րի փո փոխ վող 
պայ ման նե րին։ Նրանց մեջ կան օր գա նա կան նյու թեր` 
շա քար, օս լա, ճարպ, սպի տա կուց։

Յու րա քանչ յուր կեն դա նի օր գա նիզմ սեր տո րեն  
կապ ված է շր ջա կա մի ջա վայ րի հետ։   Գո յու թյան ամ
բողջ ըն թաց քում կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը շր ջա  կա մի
ջա վայ րից վերց նում են ի րենց կյան քի հա մար ան հրա 
ժեշտ նյու թեր ու է ներ գի ա և ար տա զա տում նյու թա փո
խա նա կու թյան ար գա սիք ներ։ 

Բույ սե րը հո ղից կլա նում են ջուր և նրա մեջ լուծ ված 
հան քա յին նյու թե րը, օ դից` ած խաթ թու գազ։ Դրան ցից 
Ա րե գա կի լու սային  է ներ գի ա յի շնոր հիվ բույ սե րում ա ռա
ջա նում են օր գա նա կան նյու թեր, ո րոնք օգ տա գոր ծվում 
են նրանց ա ճի ու զար գաց ման հա մար։ Կեն դա նի նե րը 
սն վում են բույ սե րի օր գա նա կան նյու թե րով կամ այլ կեն
դա նի նե րով։ Շն չա ռու թյան ժա մա նակ բույ սե րը և կեն դա
նի նե րը օ դից վերց նում են թթ վա ծին և ար տաշն չում ած
խաթ թու գազ։

Տար բեր կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի կյան քի տևո ղու
թյունը տար բեր է։ Օ րի նակ` ա րա րատ յան որ դան կար
միր մի ջա տի ա րուն ապ րում է մի քա նի ժամ, մա յիս յան 
բզե զը` 1–2 ա միս, ի սկ հո ղում ապ րող նրա թր թուրը` 
3–4 տա րի։ Ծո վա յին կրի ա նե րը ապ րում են մինչև 
150 տա րի։ Մի շարք կեն դա նի ներ, այդ թվում նաև 
կրիայի որոշ տե սակ ներ չեն ծե րա նում, մա հա նում են 
այլ պատճառ նե րից։ Ծա ռերն ա վե լի եր կա րակ յաց են. 
Ա վստ րա լի ա յում հս կա էվ կա լիպտ ներն ապ րում են 
1000 և ա վե լի տա րի։

Կենդանի 
օրգանիզմների 
բազմազանությունը

ՄԻԱԲՋԻՋՆԵՐ

բակտերիաներ

նախակենդանիներ

սնկեր

բույսեր

կենդանիներ

ԲԱԶՄԱԲՋԻՋՆԵՐ
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Կեր փնտ րե լու և թշ նա մի նե րից պաշտ պան վե լու հա
մար կեն դա նի նե րն անընդհատ շարժ վում ե ն։ Շարժ
վում են նաև բույ սե րը, բայց շատ դան դաղ: Օ րի նակ՝ 
բույ սի տերև նե րը միշտ ո ւղղ վում են դե պի լույ սը։ 

Կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը բազ մա զան ե ն։ Հայտ
նա բեր ված և ու սում նա սիր ված են նրանց 3 մի լի ո նից 
ա վե լի տե սակ ներ։ Այդ ահ ռե լի բազ մա զա նու թյու նը 
գիտ նա կան նե րը բա ժա նում են խմ բե րի՝ բակ տե րի ա
նե ր, նա խա կեն դա նի նե ր, սն կե ր, բույ սե ր և կեն դա նի
նե ր։ Այդ մեծ խմ բերն ան վա նում են նաև թա գա վո րու
թյուն ներ։ Կեն սո լոր տի հե տաքր քիր բնա կիչ ներ են նաև 
վիրուսները։ 

Կեն դա նիների թագավորությանն է պատկանում  
նաև մար դը։

Նոր հասկացություններ

Բակտերիաներ, նախակենդանիներ, սնկեր, բույսեր, կենդանիներ, 
վիրուս ներ, թագավորություններ

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ո րո՞նք են կեն դա նի օր գա նիզմ նե րին բնո րոշ հատ կա նիշ նե րը։
2.  Ի ՞նչ են վերց նում շր ջա կա մի ջա վայ րից կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը և ի ՞նչ են 

վե րա դարձ նում շր ջա կա մի ջա վայր։ Ին չո՞ւ է լույ սից զրկ ված բույ սը չո րա նում։

Ա ռա ջադ րանք

 Դի տե՛ք դա սա սե նյա կի պա տու հա նի մոտ դր ված սե նյա կային բույ սի տերև
նե րի դիր քը ա ռա վո տյան և դա սե րի ա վար տից հե տո։ Ձեր դի տարկ ման ար
դյուն քները գրան ցե՛ք աշ խա տան քային տետ րում և մեկ նա բա նե՛ք։

Մ տա ծե՛ք 

Ար ևի լույ սից և ջրից զրկ ված բույ սը սկ սում է չո րա նալ։ Ե թե ջուր չկա, ա պա 
կեն դա նի նե րին տան ջում է ծա րա վը։ Ին չո՞ւ։

Սերմի ծլումը:
Ըն ձ յ ուղի զարգացումը
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§ 7.3.   ԲույսԵրի ԿառուցՎաԾՔԸ ԵՎ 
ԿԵնսագորԾունԵությունԸ

 Մ եր շր ջա պա տում ա մե նուր հան դի պում ե նք 
զանազան բույ սերի։ Ծա ռեր, թփեր, խո տա

բույ սեր ա ճում են նաև մեր տան կամ դպ րո ցի բա կում, 
այ գում։ Դրանք ու նեն ար մատ, ցո ղուն, տերև։ Մեծ 
մասն ունի նաև ծա ղիկ ներ, ո րոն ցից ա ռա ջա նում են 
պտուղ ներ և սեր մեր։ Դրանք ծաղ կա վոր բույսերն ե ն։ 

Ար մա տը, ցո ղու նը, տեր ևը, ծա ղի կը, պտու ղը և 
սերմը բույ սի օր գան ներն ե ն։ Յու րա քանչ յուր օր գան 
կա տա րում է ո րո շա կի դեր և ան փո խա րի նե լի նշա
նա կու թյուն ու նի բույ սի կյան քում։ Ար մա տը, ցո ղունը, 
տեր ևը ապահովում են բույ սե րի ա ճն ու զար գա
ցումը, իսկ ծա ղի կը, պտու ղն ու սեր մը՝ բազ մացումն ու 
տարածումը: 

Ար մատ նե րը բույսն ամ րացն ում են հո ղին՝ նրա
նից ներծ ծե լով ջուր և ջրում լուծ ված հան քա յին ա ղեր։ 
Դրանք տար բեր ձևե րի և չա փե րի ե ն։ Ո րոշ բույ սե րի 
ար մատ ներ բա րակ, ան գույն թե լե րի են նման։ Կան 
բույ սե ր էլ, որոնց ար մատ ները հս կա յա չա փ են, ունեն 
կող քե րից ճյու ղա վորված ա ռանց քային ար մատ:

 Ցո ղու նը բույ սի հե նա րանն է։ Այն կապ է հաս տա
տում ար մատ նե րի և տերև նե րի միջև։ Ցո ղու նով ար
մատ նե րից դե պի վեր տե ղաշ արժ վում են ջու րը և հան
քա յին ա ղե րը, իսկ վե րից վար՝ օր գա նա կան նյու թե րը։ 
Ո րոշ բույ սե րի ցո ղուն ներ ա ճում են ու ղիղ դե պի վեր։ 

տերև

ցողուն

արմատ

Ծաղկավոր բույսի 
կառուցվածքը

Արմատների բազ մազա
նու թյունը
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Այդ պի սի ցո ղուն ներ ու նեն ար ևա ծա ղի կը, ցո րե նը և 
այլն։ Ե լա կի, մո րե նու և մի շարք այլ բույ սե րի ցո ղուն
նե ր տարածվում են հո ղի վրա։ Կան նաև կառ չող, փա
թաթ վող և այլ տե սա կի ցո ղուն ներ։

 Ծաղ կա վոր բույ սե րի տերև նե րը ևս շատ բազ մա
զան են. նրանց հիմ նա կան դե րը սնու ցումն է ։

 Բույ սե րը բո լոր կեն դա նի նե րի նման սն վում ե ն։
Կա նաչ բույ սերն ա ռանց ար ևի գո յու թյուն ու նե նալ 

չեն կա րող։ Բույ սե րի մեծ մա սը պա րու նա կում է կա նաչ 
գու նա նյութ` քլո րո ֆիլ, ո րի մի ջո ցով նրանք կլա նում 
և օգ տա գո րծում են ար ևի լու սային է ներ  գիան։ Բույ սն 
ար մատ նե րի մի ջո ցով ջու րը` իր մեջ լուծ ված հան քա
յին ա ղե րով, ներծ ծում է հո ղից, ի սկ տերև նե րի մանր 
ան ցքե րի՝ հերձանցքերի մի ջո ցով մթ նո լոր տից կլա
նում է ած խա թթու գա զը։ Լուսային է ներ գիա յի շնոր
հիվ բույ սի կա նաչ մա սե րում, հիմ նա կա նում տերև նե
րում ներծծված ջրից ու ածխաթթու գազից առաջանում 
են օր գա նա կան նյու թեր, ո րոնք ան հրա ժեշտ են բույ
սի կյան քի հա մար։ Այս գործընթացը, ինչպես գիտեք, 
կոչվում է լուսասին թեզ, որի ար դյուն քում ան ջատ վում 
և մթ նո լորտ է արտազատվում կեն սա տու թթ վա ծին։ 
Ա հա թե ին չու են կար ևո րում մարդ կանց բնա կու թյան 
վայ րե րում կա նաչ գո տի նե րի առ կա յու թյու նը։

Տերևների 
բազմազանությունը

Լուսասին թեզ

CO2

H2O

O2

Ցողունների տեսակներ
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 Բույ սե րը կեն դա նի նե րի նման շն չում ե ն՝ կլա նե
լով թթ վա ծին և ար տա զա տե լով ած խաթ թու գազ։ Սա
կայն լուսա սին թե զի ա րդ յուն քում բույ սե րն ա վե լի շատ 
թթ վա ծին են արտազատում, քան վերց նում են շն չե լու 
ըն թաց քում։ 

Բույ սերն ա ճում են ի րենց ո ղջ կյան քի ըն թաց քում։ 
Բազ մամ յա բույ սե րի, նույ նիսկ հար յու րամ յա ծա ռե րի 
ճյու ղե րին ա մեն տա րի ա ռա ջա նում են նոր ը նձ յուղ ներ 
և տերև ներ։ Ո րոշ բույ սեր շատ ա րագ են ա ճում։ Օ րի
նակ՝ բար դու մի փոք րիկ ճյու ղից մեկ տար վա ըն թաց
քում կա րող է ա ճել 2–3 մ բարձ րու թյուն ունե ցող ծառ։ 
Կյան քի ըն թաց քում բույ սե րի ա ճն ու զար գա ցումն ան
հա մա չափ են ըն թա նում, ին չը կախ ված է նաև ար տա
քին պայ ման նե րից։ 

Բույ սե րի բազ մա ցու մը տե ղի է ու նե նում սեր մե րի և 
տար բեր օր գան նե րի մի ջո ցով։ Ծաղ կա վոր բույ սե րի ծաղ
կից ա ռա ջա նում է պտուղ, ո րը պա րու նա կում է սեր մեր։ 

Նոր հասկացություններ

Բույսի օրգաններ, արմատ, ցողուն, տերև, պտուղ, սերմ, ընձյուղ, 
քլորոֆիլ, լուսասինթեզ

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Թվե՛ք բույ սե րին բնո րոշ հատ կու թյուն նե րը։
2. Ի նչ պե՞ս են սն վում բույ սե րը։
3. Ո րո՞նք են բույ սե րի աճն ու զարգացումն ապահովող օր գան նե րը։
4. Ո րո՞նք են բույ սե րի բազմացումն ու տարածումն ապահովող օր գան նե րը։
5. Ո՞ր երևույթն է կոչվում լուսասինթեզ:

Մ տա ծե՛ք 

Կա րո՞ղ են ա րդյոք բույ սերն ա ճել հո ղի տակ:
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§ 7.4.  ԲույսԵրի ԲաԶՄաԶանությունԸ ԵՎ 
դԵրԸ ԿԵնսոԼորտուՄ

 Բ ույ սե րը բազ մա զան ե ն։ Միմյանցից տար  բե ր
վում են կա ռուց ված քով, չա փե րով, բազմաց

ման ե ղա նակ նե րով, բնա կեց ման վայ րե րով, կյան  քի 
տևո ղու թյամբ և այլն։ 

Երկ րի վրա ա ճող բո լոր բույ սե րը կազ մում են  բու
սա կան աշ խար հը՝ ֆլո րան։ Ար մատ նե րով ամ րա նա
լով հո ղին՝ բույսերը չեն փո խում ի րենց տե ղը՝ բա
ցառու թյամբ ո րոշ ա զատ շարժ վող ջրի մուռ ների։ Ջրի 
մուռների կա ռուց ված քը  պար զու նակ է, չու նեն տար բե
րակ ված օր գան ներ. նրանք կազ մում են ստորա կարգ 
բույսե րի խում բը և հիմ նա կա նում ապ րում են ջրում։ 

Ար մատ, ցո ղուն, տերև ու նե ցող բույ սերն ան վա ն վում 
են բարձ րա կարգ բույ սեր։ Դրանք են մա մուռ ները, 
պտեր նե րը, մեր կա սեր մե րը և ծաղ կա վոր բույ սե րը։ 

 Բույ սե րը սնն դի հիմ նա կան և սկզբ նային ա ղբ յուր 
ե ն։ Նրանք սնունդ են ոչ մի այն մարդ կանց, այլև կեն
դա նի նե րի, սն կե րի, բակ տե րի ա նե րի հա մար։ Բույ
սերն ար տա զա տում են թթ վա ծին, ո րն ան հրա ժեշտ է 
կեն դա նի նե րի և մարդ կանց, ի նչ պես նաև հենց իրենց 
շնչա ռու թյան հա մար։ Բույ սե րը մաս նակ ցում են նաև 
հո ղի և օգ տա կար հա նա ծո նե րի, այդ թվում՝ քա րած
խի, տոր ֆի, նավ թի, բնա կան գա զի ա ռա ջաց մա նը։

 Բազմաթիվ բույսեր ար տա զա տում են հա տուկ ման
րէ աս պան նյու թեր` ֆի տոն ցիդ ներ, ո րոնք ո չնչաց նում 
են հի վան դա բեր բակ տե րի ա նե րին։ Հատ կա պես շատ 
ֆի տոն ցիդ ներ կան սո ճու ան տառ նե րում, այդ պատ
ճա ռով այնտեղ կա ռու ցում են ա ռող ջա րան ներ։ Մեծ 
քա նա կու թյամբ ֆի տոն ցիդ ներ են պա րու նա կում նաև 
սո խը և սխ տո րը։ Վա րակ նե րից խու սա փե լու հա մար 
անհրաժեշտ է սնն դի մեջ հաճախ օգ տա գոր ծել սոխ 
և սխտոր։

 Կա նաչ տա րածք նե րն օ դը մաք րում են փոշ ուց և խո
նա վաց նում այն։ Ան տա ռը պահ պա նում է տա րած քը 

Բույսերի 
բազմազանությունը
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քա մի նե րից, մեղ մաց նում է շո գը, թու լաց նում ձմ ռան 
խս տու թյու նը։ Ծա ռե րը պաշտ պա նում են մշա կո վի բույ
սե րը քա մուց և չո րա ցու մից, նպաս տում են ձյան կու
տակ մա նը։ Բույ սե րը նաև ամ րաց նում են հո ղը, օ րի
նակ` լե ռան թեք լան ջե րին։ Ան տա ռաշ եր տի օգ նու թյամբ  
մար դը պայ քա րում է ա նա պա տա ցման դեմ։ 

Բույ սե րը մար դու ու ժի և ա ռող ջու թյան ա ղբ յուրն ե ն։ 
Կա նաչ բույ սե րը կլա նում են ա ռող ջու թյան հա մար 
վնա սա կար ա րդ յու նա բե րա կան աղ մու կը։ Ծա ղիկ ների 
բուր մուն քը և վառ գույ նե րը թու լաց նում են նյար դա յին 
լար վա ծու թյու նը, բարձ րաց նում տրա մադ րու թյու նը։ 
Կա նա չա պատ մի ջա վայ րում օր գա նիզ մի դի մադ րո
ղա կա նու թյու նն ա ճում է, մարդն ա վե լի ա րագ է վե րա
կանգ նում ու ժե րը։ Ա հա թե ին չու են ստեղ ծում կա նաչ 
գո տի ներ, տն կում պտղա տու ծա ռեր և թփեր։ Ա նհ րա
ժեշտ է հնա րա վո րին չափ շատ ժա մա նակ անց կաց
նել բնու թյան գր կում՝ ան տա ռում, պու րա կում, մար գա
գետ նում։ 

 

Նոր հասկացություններ

Ֆլորա, ստորակարգ բույսեր, բարձրակարգ բույսեր, ֆիտոնցիդներ

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ի ՞նչ նշա նա կու թյուն ու նեն բույ սե րը բնու թյան մեջ։
2. Ի ՞նչ նշա նա կու թյուն ու նի ան տա ռը բնության մեջ։
3. Ո՞ր բույ սերն են կոչ վում ստո րա կարգ։ Բերե՛ք օրինակներ:
4. Ո՞ր բույսերն են կոչվում բարձրակարգ։ Բերե՛ք օրինակներ:

Մ տա ծե՛ք 

Կա նաչ բույ սե րը օ դը խո նա վաց նում ե ն։ Փորձե՛ք մեկնաբանել այս միտքը:
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§ 7.5.  ԿԵնդանինԵրի ԿառուցՎաԾՔի 
ԵՎ ԿԵնսագորԾունԵության 
առանՁնաՀատԿություննԵրԸ

 Կ են դա նի նե րին, ի նչ պես և մյուս կեն դա նի օր
գա նիզմ նե րին` բույ սե րին, սն կե րին և բակ տե

րի ա նե րին, բնո րոշ են սն վե լու, շն չե լու, ա ճե լու, զար
գա նա լու և բազ մա նա լու հատ կու թյուն նե րը։ Կեն դա նի
ներն ու նեն նաև մի շարք ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, 
ո րոնց վրա հիմն վե լով՝ գիտ նա կան նե րը մի ա վո րում 
են նրանց մեկ ը նդ հա նուր թա գա վո րու թյան մեջ։ 

Ո րո՞նք են այն հիմ նա կան հատ կա նիշ նե րը, ո րոն ցով 
կեն դա նի նե րը տար բեր վում են բույ սե րից։

 Կեն դա նի նե րը սնվում են բույ սե րով, այլ կեն դա նի
նե րով, սն կե րով, բակ տե րի ա նե րով։ Ո րոշ կեն դա նի
ներ, օ րի նակ` նա պաս տա կը, եղ ջե րուն, կո վը, սն վում 
են մի այն բույ սե րով. դրանք բու սա կեր կեն դա նի ներն 
ե ն։ Ի սկ, օ րի նակ, առ յու ծը, գայ լը, ար ծի վը, բա զեն 
սնվում են մի այն այլ կեն դա նի նե րով. դրանց ան վա
նում են գիշ ա տիչ ներ։ Ո րոշ կեն դա նի ներ, օ րի նակ` ագ
ռավ նե րը, գորշ ար ջե րը, ա մե նա կեր են. նրանք սնվում 
են ի նչ պես բույ սե րով, այն պես էլ կեն դա նի նե րով։ Կան 
նաև կեն դա նի ներ, ո րոնք սն վում են մա հա ցած կեն
դա նա կան և բու սա կան մնա ցորդ նե րով։ Դրան ցից են 
շատ որ դեր, մի ջատ ներ և դրանց թր թուր նե րը։ Այս պի
սով՝ կեն դա նի նե րը շր ջա կա մի ջա վայ րից վերց նում են 
օր գա նա կան նյու թեր, ո րոնք ա ռա ջա նում և կու տակ
վում են այլ օր գա նիզմ նե րում։ 

Կեն դա նի նե րի կար ևոր ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե
րից մեկն այն է, որ նրանք սն վում են պատ րաս տի 
օրգա նա կան նյու թե րով։

Ս նունդ ո րո նե լու և թշ նա մի նե րից պաշտ պան վելու 
հա մար կեն դա նի ներն ակ տիվ տե ղաշ արժ վում ե ն։ Դրա 
հա մար նրանք ու նեն շարժ ման օր գան ներ` վեր ջույթ
ներ՝ ոտ քեր, թևեր, լո ղակ ներ։ ակ տիվ տեղաշարժվելու 
ունա կու թյու նը կեն դա նի նե րի կար ևոր հատ կանիշ 
նե րից է։ Ակ տիվ տե ղաշ արժ ման և այլ ա ռանձ նա

Հովազ

Եղջերու

Ագռավ
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հատ կու թյուն նե րի շնոր հիվ կեն դա նի նե րը ձեռք են 
բե րել մարմ նի ե րկ կողմ հա մա չափ կա ռուց վածք։ Այ
սինքն՝ մարմ նի աջ և ձախ կե սե րը միմ յանց նման ե ն։ 
Օ րի նակ՝ կեն դա նի նե րի մեծ մասն ու նի զույգ աչ քեր, 
զույգ ա կանջ ներ, զույգ ա ռջ ևի վեր ջույթ ներ, զույգ հե
տին վեր ջույթ ներ։ Սա կայն կան  նաև նս տա կյաց և սա
կա վաշ արժ կեն դա նի ներ, որոնք չու նեն լավ զար գա
ցած զգա յա րան ներ և մարմ նի տար բե րակ ված մա սեր` 
գլուխ, վեր ջույթ ներ։

 Կեն դա նի նե րի մեծ մասն ու նի լավ զար գա ցած 
մար սո ղու թյան օր գան ներ, նյար դա յին, ար յու նա տար, 
շնչա ռա կան և ար տա զա տա կան հա մա կար գեր։ Մշ տա
պես փո փոխ վող պայ ման նե րում լավ կողմ նո րոշ վե լու 
հա մար նրանց օգ նում են տե սո ղու թյան, լսո ղու թյան, 
հա մի, հո տի, շո շա փե լի քի օր գան նե րը, ո րոն ցով կեն
դա նի ներն ըն կա լում են լույ սը և մու թը, տա քը և սա ռը, 
պին դը և փա փու կը, ձայ նե րը, հո տե րը և այլն։ Սրանք 
կեն դա նի նե րի զգա յա րան ներն ե ն։ Զգա յա րան նե րի 
և նյար դա յին հա մա կար գի հետ է կապ ված կեն դա նի
ների բարդ վար քը։ 

Նոր հասկացություններ

Բուսակեր կենդանիներ, գիշատիչներ, ամենակեր կենդանիներ

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ին չո՞վ են կեն դա նի նե րը տար բեր վում բույ սե րից։ 
2. Ինչ պե՞ս են սն վում կեն դա նի նե րը։
3. Կեն դա նի նե րի ի՞ նչ զգա յա րան ներ գի տեք։

Ա ռա ջադ րանք

Լրացրե՛ք աղյուսակը՝ նշելով ձեզ ծանոթ կենդանիները:

Ամենակեր կենդանիներ Գիշատիչներ Բուսակերներ

Որդեր

Մողես
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§ 7.6.  ԿԵնդանինԵրի ԲաԶՄաԶանությունԸ  
ԵՎ դԵրԸ ԿԵնսոԼորտուՄ

 Ե րկ րի կեն դա նա կան աշ խար հը` ֆա ու նան, ա վե
լի բազ մա զան է, քան բու սա կան աշ խար հը` 

ֆլո րան։ Հայտ նի են 2 500 000 տե սա կից ա վե լի կեն
դա  նի ներ։ Նրանք ապ րում են  ջրա յին, օ դա ցա մա քա
յին (թռչում են օ դում  և տե ղաշ արժ վում ցա մա քի վրա), 
հո ղա յին մի ջա վայ րե րում։ Ջրա յին կեն սա կերպ են վա
րում, օ րի նակ՝ ձկ նե րը, դել ֆին նե րը, կե տե րը։ Կան կեն
դա նի ներ, ո րոնք ե րկ կեն ցաղ են. կյան քի սաղմնային 
փու լում ապ րում են ջրում, ի սկ հա սուն փուլում՝ և՛ ջրում, 
և՛ ցա մա քում, օ րի նակ՝ գոր տե րը։ Որոշ կեն դա նի ներ էլ 
ապ րում են այլ կեն դա նի օր գա նիզմ նե րում` սնվե լով 
նրանց հաշ վին։ Դրանք մա կա բույծ կեն դա նի ներն ե ն։ 
Դրան ցից են, օ րի նակ՝ մա կա բույծ որ դե րը, ո րոնք ապ
րում են մար դու բա րակ ա ղիք նե րում։

 Մի աբ ջիջ կեն դա նի օր գա նիզմ նե րին` նա խա կեն
դա  նինե րին, հա մա րում են ա ռան ձին թա գա վո րու
թյուն։ Կեն դա նի նե րի թա գա վո րու թյան մեջ մտ նում են 
մի այն բազ մաբ ջիջ  կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը։ Մար դը 
ևս պատ կա նում է կեն դա նի նե րի թա գա վո րու թյա նը։

Ա մե նա պարզ կա ռուց վածք ու նեցող կեն դա նի նե
րից է հիդ րան։

Հա մե մա տա բար բարդ կա ռուց վածք ու նեն որդերը, 
փափ կա մար մին նե րը, սար դե րը, մի ջատ նե րը։ Այս կեն
դա նի նե րը ներ քին կմախք` ող նաշ ար, չու նեն, ուստի 
կոչվում են ա նող նաշ ա ր կեն դա նի ներ։

 Մեծ խումբ են կազ մում նաև ող նաշ ա րա վոր կեն
դա նի նե րը` ձկ նե րը, ե րկ կեն ցաղ նե րը, սո ղուն նե րը, 
թռ չուն նե րը և կաթ նա սուն նե րը։ Նրանց մարմ նի եր
կա րու թյամբ ձգ վում է ող նաշ ա րը։ 

Երկ րի վրա հան դի պող ա մե նա մեծ կեն դա նին կա
պույտ կետն է, ո րը կշ ռում է մոտ 150 տ, ի սկ նրա մարմ
նի եր կա րու թյու նը  հաս նում է մինչև 33 մ–ի։ 

Հիդրա

Սարդ

Բզեզ
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Կեն դա նի նե րի դե րը կեն սո լոր տում նույն քան 
մեծ է, որ քան բույ սե րի նը։

 Կեն դա նի նե րը նպաս տում են բույ սե րի և սն կե րի 
տա րած մա նը։ Դրանք բակ տե րի ա նե րի հետ մաս նակ
ցում են հո ղի ա ռա ջաց մա նը։ 

Մեծ է կեն դա նի նե րի դե րը՝ որ պես բնու թյան սա նի
տար նե ր։ Քայ քա յե լով կեն դա նի նե րի դի ակ նե րը և չո
րա ցած բույ սե րը՝ նրանք մաք րում են Ե րկ րի մա կե րե սը 
օր գա նա կան նյու թե րի կու տա կում նե րից։  Շատ կեն
դա նի ներ պաշտ պա նում են մշա կո վի բույ սե րը վնա
սա տու նե րից: Օ րի նակ` սար յակ նե րը և այլ թռ չուն ներ, 
սն վե լով բույ սե րի վնա սա տու մի ջատ նե րով, պաշտ
պա նում են բույ սե րը ո չն չա ցու մից։ 

Կեն դա նի նե րը կար ևոր դե ր ունեն նաև մար դու 
կյան քում։ Նրանցից ստա նում են անհրաժեշտ սնն դա
մթերք (միս, կաթ, ձու, մեղր, խա վի ար և այլն), հումք 
ա րդ յու նա բե րու թյան հա մար (բուրդ, փե տուր, մոր թի, 
մե տաքս, կաշ ի)։ Բժշ կու թյան մեջ օգ տա գոր ծում են 
օ ձի և մեղ վի թույ նե րը։

 Կան կեն դա նի ներ, ո րոնք մեծ վնաս են հասց նում 
տն տե սու թյա նը, օ րի նակ՝ ան տառ նե րի և մշա կո վի 
բույ սե րի վնա սա տու մի ջատ նե րը, մկ նե րը, առ նետ
ները, տզե րը և այլն։ 

Հյուսիսամերիկյան 
սպիտակագլուխ արծիվ

Դաշտամուկ

Կապույտ կետ
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Ո րոշ միջատներ է լ՝ մո ծակ նե րը, ճան ճե րը և այլն, 
վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե ր փո խան ցող ներ ե ն։

Նոր հասկացություններ

Ֆաունա, մակաբույծ կենդանիներ, նախակենդանիներ, ողնաշարավոր 
կենդանիներ, անողնաշար կենդանիներ

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ի՞նչ ող նա շա րա վոր կեն դա նի ներ գի տեք։
2. Թ վե՛ք այն  կեն սա մի ջա վայ րե րը, որ տեղ ապ րում են կեն դա նի նե րը։
3.  Ջ րային կեն սա կերպ ունեցող ի ՞նչ կեն դա նի ներ գի տեք։ Թվե՛ք դրան ցից 

հինգը։ 
4. Ի՞նչ դեր ու նեն կեն դա նի նե րը բնու թյան մեջ։
5. Ին չո՞ւ են գոր տե րն ան վա նվում ե րկ կեն ցաղ:
6. Ի՞նչ տար բե րու թյուն կա գի շա տիչ և մա կա բույծ կեն դա նի նե րի միջև։

Մ տա ծե՛ք 

 Կեն դա նի օր գա նիզմն ե րը  սեր տո րեն կապ ված են միմ յանց հետ, և ա ռան
ձին տե սակ նե րի ան հե տա ցու մը կա րող է բնու թյան մեջ առաջացնել ան ցան
կա լի փո փո խու թյուն նե ր։ Մեկնաբանե՛ք այս միտքը:
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§ 7.7. ԲաԿտԵրիանԵր 

 Բ ակ տե րի ա նե րն ու նեն կեն դա նի օր գա նիզմ նե
րին բնո րոշ բոլոր հատ կու թյուն նե րը` ա ճում են, 

զար գա նում, նյու թա փո խա նա կու թյուն են կա տա րում, 
բազ մա նում և այլն։ Բակ տե րի ա նե րը մի աբ ջիջ, պարզ 
կա ռուց վածք ու նե ցող օր գա նիզմ ներ ե ն։ Հայտ նի են 
ա վե լի քան 2500 տե սա կի բակ տե րի ա ներ։ Դրանք 
շատ փոքր են և տե սա նե լի են մի այն ման րա դի տա կով։ 
Որ պես զի պատ կե րա ցում կազ մեք նրանց չա փե րի մա
սին, բա վա կան է ի մա նալ, որ մի կա թիլ ջրում « հան
գիս տ» կա րող են ապ րել 40 մի լի ոն բակ տե րի ա ներ։

 Բակ տե րի ա նե րը լի նում են ցու պի կաձև, գն դաձև, 
ստո րա կե տաձև, պա րու րաձև։ Դրանք բա վա կա ն 
ակ տիվ կյան քով են ապ րում։ Օր վա ըն թաց քում կա րող 
են ու տել ի րենց զանգ վա ծից 30 ան գամ ա վե լի սնունդ։ 
Ե րբ խո նա վու թյու նը, սնուն դը, ջեր մաս տի ճա նը և այլ 
պայ ման ներ բա րեն պաստ են, բակ տե րի ա նե րը շատ 
ա րագ ա ճում և բազ մա նում ե ն։ 

Բակ տե րի ա նե րը բազ մա նում են մար մինը եր կու 
մա սի բա ժան վե լու ճա նա պար հով։ 

Ա րագ բազ մա ցող բակ տե րի ա նե րը կա րող են կիս
վել յու րա քանչ յուր քսան րո պեն մեկ։

 Բակ տե րի ա նե րը հան դի պում են ա մե նուր` հո ղում, 
ջրում, օ դում, բույ սե րի, կեն դա նի նե րի և մարդ կանց 
օր գա նիզմ նե րում։ 1 գ հո ղում կա րող է լի նել 300 հա
զա րից մինչև 90 մի լի ոն բակ տե րի ա։ Դրանց կա րե
լի է հան դի պել այն տեղ, որտեղ թվում է, թե կյան քի 
գո յու թյան հա մար անհրաժեշտ պայ ման ներ չկան։ 
Բակտերիաները հեշ տու թյամբ դի մա նում են այլ օր
գա նիզմ նե րի հա մար մա հա ցու ի նչ պես շատ բարձր, 
այն պես էլ շատ ցածր ջեր մաս տի ճան նե րին, սնն դի և 
խո նա վու թյան պա կա սին։ 

Բակ տե րի ա ները մաս նակ ցում են բնու թյան մեջ տե
ղի ու նե ցող նյու թե րի շր ջապ տույ տին։ Նեխ ման բակ
տե րիա նե րը յու րա հա տուկ «սա նի տար ներ» են. քայ քա

Բակտերիաների 
տարբեր տեսակներ

Բակտերիաներով 
վնասված բույսեր
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յում են բույ սե րի և կեն դա նի նե րի մնա ցորդ նե րը՝ նրանց 
մե ռած մար մի նը կազ մող օր գա նա կան նյու թերը վե րա
ծե լով հու մու սի։ Այս բակ տե րի ա նե րն ան վա նվում են 
քայ քա յող ներ։ Մեծ օ գուտ են տա լիս հո ղա յին բակ տե
րիա նե րը. նրանք փտած օր գա նա կան նյու թե րը վե րա
ծում են հան քա յին ա ղե րի, մաս նակ ցում են օգ տա կար 
հա նա ծո նե րի, հան քե րի, լեռ նա յին ա պար նե րի և՛ քայ
քայ ման, և՛ ա ռա ջաց ման գոր ծըն թաց նե րին։

 Բակ տե րի ա նե րը կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նեն 
նաև մեր կյան քում։ Սնն դարդ յու նա բե րու թյան մեջ 
բակ տե րի ա նե րի գոր ծու նե ու թյամբ են պայ մա նա վոր
ված կաթ նաշ ո ռի, թթ վա սե րի, մա ծու նի պատ րաս
տումը, ի նչ պես նաև  բան ջա րե ղե նի թթ վե ցու մը, գի նու 
և քա ցա խի ստա ցու մը։

Շատ բակ տե րի ա ներ փչաց նում են սնն դամ թերքը։ 
Դրանց ազ դե ցու թյամբ վերջինս նե խում է, թթվում 
կամ դառ նա նում։ 

Ո րոշ բակ տե րի ա ներ, թա փան ցե լով մար դու օր գա
նիզմ, ա ռա ջաց նում են տար բեր հի վան դու թյուն ներ, 
ի նչ պի սիք են խո լե րան, թո քախ տը, բկա բոր բը (ան գի
նա) և այլն։ Դրանք կա րող են օր գա նիզմ թա փան ցել 
կեղ տոտ սնն դամ թեր քի և ջրի, ի նչ պես նաև վա րակ
ված օ դի մի ջո ցով։ 

Նոր հասկացություններ

Բակտերիաներ, ցու պի կաձև բակտերիաներ, գն դաձև բակտերիաներ, 
ստո րա կե տաձև բակտ երիաներ, պա րու րաձև բակտերիաներ

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Որ տե՞ղ կա րե լի է հան դի պել  բակ տե րի ա նե րի։ 
2. Ի նչ պի սի՞ բակ տե րի ա ներ գի տեք։ 
3.  Ին չո՞ւ են բակ տե րի ա ները հա մա րվում մար դու և՛ բա րե կամ ներ, և՛ թշ նա մի ներ։ 
4. Ի՞նչ դեր են կա տա րում քայ քայող բակ տե րի ա նե րը։
5. Ին չո՞ւ են բակ տե րի ա ներն ան վա նվում բնու թյան սա նի տար ներ:
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§ 7.8. սնԿԵր։ դրանց դԵրԸ ԿԵնսոԼորտուՄ

Ս ն կե րը կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի հա տուկ խումբ 
են։ Նրանք ու նեն ի նչ պես բույ սե րին, այն պես 

էլ կեն դա նի նե րին  բնո րոշ հատ կա նիշ ներ։ Բույ սե րի 
նման ան շարժ են և ա ճում են ամ բողջ կյան քի ըն թաց
քում։ Նրանք սնուն դը ոչ թե կուլ են տա լիս, ի նչ պես 
կեն դա նի նե րը, այլ ջրում լուծ ված նյու թե րը ներծ ծում 
են մարմ նի ամ բողջ մա կե րևույթ ով։ Կեն դա նի նե րի 
նման սն վում են պատ րաս տի օր գա նա կան նյու թե րով: 

Հայտ նի է սն կե րի մոտ 100 հա զար տե սակ։ Դրանց 
մեծ մա սը ցա մա քի բնա կիչ ներ են, սա կայն հան դի պում 
են նաև ծո վե րում և քաղց րա համ ջրե րում։ Սնկերն ապ
րում են հո ղում, բու սա կան և կեն դա նա կան մնա ցորդ
նե րի վրա, կեն դա նի օր գա նիզմ նե րում, սնն դա մթեր քի, 
խո նավ պա տե րի, քա րե րի վրա և այ լուր։

Մեծ խումբ են կազ մում գլ խար կա վոր սնկերը։ 
Դրանք կազմ ված են սն կա մարմ նից և պտ ղա
մարմնից։ Սն կա մար մի նը սպի տակ թե լե րի տեսք ունի 
և լինում է հո ղի մեջ։ Պտ ղա մար մի նը սո վո րա բար 
կազմ ված է ո տի կից և գլ խի կից։ Շատ գլ խար կա վոր 
սն կեր  հա մա կե ցու թյան (սիմ բի ո զի) մեջ են մտ նում 
ծա ռե րի ար մատ նե րի հետ։ Նրանց հետ սեր տա ճե
լով` սն կա մար մի նը ծա ռի ար մատ նե րից ներծ ծում է իր 
ա ճի ու զար գաց ման հա մար ան հրա ժեշտ օր գա նա կան 
նյու թեր։ Ի սկ ծա ռը լուսա սին թե զի հա մար օգ տա գոր
ծում է ջուր, ո րը հո ղից կլա նում է սուն կը։

Սն կե րը բազ մա նում են սպոր նե րի մի ջո ցով։ Սպոր
նե րը տար բեր ճա նա պարհ նե րով` կեն դա նի նե րի, քա
մու մի ջո ցով, ցրվում են մեծ տա րա ծու թյուն նե րի վրա։ 
Սպոր նե րը կեն սու նա կու թյու նը կա րող են պահ պա նել 
տասն յակ տա րի ներ։ Հայտ նվե լով բա րե նպաստ պայ
ման նե րում՝ սպո րը ծլում է՝ ա ռա ջաց նե լով սն կա մար մին։

 Հա տուկ խմ բեր են կազ մում բոր բո սասն կե րը և 
խմո րա սն կե րը։ Նրանք շատ փոքր չա փե ր ու նեն և 
եր ևում են մի այն ման րա դի տա կով։ Բոր բո սասն կերը 

Ծառի սունկ

Շամպինիոն

գլխիկ

պտղա
մարմին

ոտիկ

սնկամարմին
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և խմո րասն կե րը լայ նո րեն օգ տա գործ վում են դե ղո
րայք, վի տա մին ներ, կեն դա նի նե րի կեր ստա նա լու 
հա մար։ Խմո րասն կե րը կի րառ վում են նաև գի նու, հա
ցաթխ ման ար տադ րու թյուն նե րում և այլն։ Գլ խար  կա
վոր ու տե լի սն կերն օգ տա գոր ծում են սնն դի մեջ։ 

Որոշ սն կեր մեծ վնաս են հասց նում մարդ կանց՝ 
ա ռա ջաց նե լով ծանր, դժ վար բուժ վող հի վան  դու
թյուն ներ, ո րոնք այդ պես էլ կոչ վում ե ն՝ սն կային 
հիվանդու թյուն ներ։ Նրանք վնա սում և ո չն չաց նում 
են ծա ռե րը, փայտ յա կա ռույց նե րը, ար վես տի գոր ծե
րը, կաշ վե ի րե րը և այլն։

 Հատ կա պես վնա սա կար են բոր բո սասն կե րը, ո րոնք 
մեծ վնաս են հասց նում ոչ մի այն այ գի նե րում, այլև 
պա հեստ նե րում՝ փչաց նե լով կար տո ֆի լը, այլ բան ջա
րե ղեններ, հա ցա հա տի կը։

Սն կե րը կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նեն բնու թյան 
մեջ նյու թե րի շր ջապ տույ տի, մա հա ցած օր գա նիզմ
նե րի և օր գա նա կան նյու թե րի քայ քայ ման գոր ծըն թա
ցում։ Նրանք մաս նակ ցում են նաև հու մու սի ա ռա ջաց
մա նը, ո րը բարձ րաց նում է հո ղի բեր րի ու թյու նը։

 

Նոր հասկացություններ

Սունկ, գլխարկավոր սունկ, սնկի մարմին, պտղամարմին, բորբոսասունկ, 
խմոր ա  սունկ

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ո րո՞նք են սն կե րի բնո րոշ հատ կա նիշ նե րը։
2. Ի ՞նչ նշա նա կու թյուն ու նեն սն կե րը բնու թյան մեջ։
3. Ի ՞նչ նշա նա կու թյուն ու նեն սն կե րը մար դու կյան քում։
4. Ի ՞նչ մա սե րից է կազմ ված գլ խար կա վոր սուն կը։

Բորբոսասունկ

Խմորասունկ
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գործնական աշխատանք

 

Բոր բո սա սունկ ստա նա լու հա մար կա տա րե՛ք հետև
յալ գործ նա կան աշ խա տան քը.
•	  Խո նավ թղ թի վրա դրե՛ք մեկ կտոր հա ց և տե ղա վո

րե՛ք ա պա կյա ա նո թի մեջ։ 
•	 Ա նո թը ծած կե՛ք չոր թղ թով և դրե՛ք տաք տեղում։ 
•	 Ա մեն օր հետևե՛ք։ Մի քա նի օ ր անց հա ցի վրա կտես

նեք սպի տակ փառ։ Դրանք բոր բո սասն կեր ե ն։ 
Դրանց սպոր նե րը, ո րոնք գտն վում են օ դում, ստա
նա լով նպաս տա վոր պայ ման ներ, բազ մա ցել ե ն։

•	 Ս պա սե՛ք ևս մի քա նի օր. բոր բո սասն կի վրա կա ռա
ջա նա սև փառ: Դրանք սպոր ներն են, ո րոնք շատ 
թեթև են և հեշ տու թյամբ տա րած վում են օ դում:

Բորբոսասունկ
հացի վրա
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§ 7.9.  ՀոՂԸ ԵՎ ԿԵնդանի ՕրգանիԶՄնԵրԸ։ 
ՀոՂի ԿառուցՎաԾՔԸ 

 Հ ո ղը Ե րկ րի մա կե րե սի վե րին ար գա վանդ 
շերտն է, ո րից կախ ված է բույ սե րի և բազ մա

թիվ այլ կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի կյան քը։ Հո ղում, 
բույ սե րի ար մատ նե րից բա ցի,  ապ րում են բազ մա թիվ 
այլ կեն դա նի օր գա նիզմ ներ` ան ձր ևոր դեր, մր ջյուն
ներ, տար բեր մի ջատ ներ և նրանց թր թուր ները։ Հո ղի 
վե րին շերտն ու նի ա վե լի մուգ գույն։ Բա ցի ար մատ նե
րից՝ այս շեր տում կան բույ սե րի մա հա ցած մա սեր, մե
ռած  ան ձր ևոր դե րի, մի ջատ նե րի և այլ կեն դա նի նե րի 
մնա ցորդ ներ։ Բու սա կան և կեն դա նա կան մնա ցորդ
նե րը միկ րոօր գա նիզմ նե րի գոր ծու նե ու թյան հետ ևան
քով աս տի ճա նա բար փտում են և ա ռա ջաց նում նյու
թեր, ո րոնք կազ մում են հու մու սը։ Հո ղի յու րա քան չյուր 
խո րա նարդ սան տի մետ րում կա րող են ապ րել մի քա
նի մի լի ոն այդ պի սի միկ րոօր գա նիզմ ներ։ 

Հո ղում ապ րող կեն դա նի նե րը ևս հս կա յա կան դեր 
ու նեն հո ղագոյաց ման գոր ծում։ 

Հո ղի բեր րի ու թյու նը պայ մա նա վոր ված է հու մու սի 
առ կա յու թյամբ։ Հո ղի ա վե լի խո ր շեր տերն ու նեն ա վե
լի բաց գույն, քա նի որ համեմատաբար քիչ հու մուս 
են պա րու նա կում։ Հո ղի տակ սո վո րա բար լի նում են 
ա վազ, կավ և քա րեր։

 Գործ նա կան աշ խա տանք
 Որ պես զի պար զենք, թե հու մու սից բա ցի, է՛լ ի նչ նյու

թեր է պա րու նա կում հո ղը, կա տա րենք հետ ևյալ փոր ձը։

 Փոր ձի հա մար ան հրա ժեշտ է ու նե նալ հող, թի թե ղյա 
ա նոթ,  ջուր, 34 բա ժակ, ս պիրտ այ րոց,  ձա գար,  ա պա
կու կտոր,  ու նե լի, ներծծող թուղթ:

 Փոր ձի ըն թաց քը

1.   Վերց րե՛ք հո ղի մի կն ձիկ և գցե՛ք բա ժա կով ջրի մեջ։ 
Կտես նեք, թե ի նչ պես են հո ղից օ դի պղպ ջակ ներ 
դուրս գա լիս։ Մտա ծե՛ք, թե ին չու դա տե ղի ու նե ցավ։

Հողի կտրվածքը

Հողի կազմը

ծակոտիներ

հանքային 
նյութերի 
մասնիկներ

օրգանական 
նյութեր
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2.   Վերց րե՛ք մի քիչ հող և թի թե ղյա ա մա նի մեջ շի
կաց րե՛ք կրա կի վրա. ա մա նի վրա պա հե՛ք ա պա կու 
կտոր։ Շի կաց ման ըն թաց քում ա պա կու վրա կա ռա
ջա նան ջրի կա թիլ ներ, ի սկ հո ղն աս տի ճա նա բար 
կդառ նա բաց գույ ն, քա նի որ հու մուսն այր վում է ։

3.   Շի կա ցու մից հե տո մնա ցած հո ղի կեսն ա ռանձ
նաց րե՛ք, լց րե՛ք ջրով բա ժա կի մեջ և խառ նե՛ք։ Ջու
րը կպղ տոր վի, քա նի որ կա վի մանր մաս նիկ նե րը 
եր կար ժա մա նակ մնում են ջրում կախ ված, ի սկ 
ա վազը բա վա կան ա րագ նս տում է բա ժա կի հա տա
կին։ Ե թե թա փենք պղ տոր ջու րը, հո ղով բա ժա կի 
մեջ նո րից մա քուր ջուր լց նենք և այդ պես կրկ նենք 
մի քա նի ան գամ, ա պա բա ժա կում կմ նա մա քուր 
ա վազ, ի սկ կա վը ջրի հետ կհե ռա նա։ 

4.  Նյու թե րի ե րկ րորդ կե սը, ո րը մնա ցել է հո ղի շի կա
ցու մից հե տո, լցրե՛ք ջրով բա ժա կի մեջ, խառ նե՛ք և 
թող ե՛ք, որ մեկ օր մնա։ Հա ջորդ օ րը թա փա հա րե՛ք 
բա ժա կի մեջ ե ղած հո ղը և ջու րը, պղ տոր ջրից մի 
քիչ ան ցկաց րե՛ք ներծծող թղ թից պատ րաստ ված 
քա մի չի մի ջով։ Մա քուր քամ ված ջրից մի քա նի կա
թիլ դրե՛ք ա պա կու վրա և գո լոր շ ացրե՛ք։ Ա պա կու 
վրա կմ նա սպի տակ փառ։ Դրանք հան քային ա ղերն 
են, ո րոնք  լուծ վում են ջրում։ 

Եզ րա կա ցու թյուն: Հո ղի կազ մու թյան մեջ մտ նում ե ն 
հու մուս, կավ, ա վազ, հան քային ա ղեր, օդ, ջուր։ 

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ին չի՞ց է ա ռա ջա նում հու մու սը։ 
2. Ո՞ր օր գա նիզմ ներն են մաս նակ ցում հու մու սի ա ռա ջաց մա նը։ 
3. Ին չո՞վ է պայ մա նա վոր ված հո ղի բեր րի ու թյու նը։ 
4. Ի՞նչ նյու թեր են մտ նում հո ղի կազ մու թյան մեջ:

Ա ռա ջադ րանք

Գ րե՛ք հո ղում ապ րող ձեզ հայտ նի կեն դա նի նե րի ա նուն ներ, քն նարկե՛ք ձեր 
ըն կե րոջ հետ, կազ մե՛ք ը նդ հա նուր ցու ցակ։ Այ նու հետև ձեր ցու ցա կը հա մե մա
տե՛ք դա սըն կեր նե րից երկուսի ցու ցակ նե րի հետ և լրաց րե՛ք այն։ 
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§ 7.10. ԲնաԿան ՀաՄաԿԵցություննԵր

 Կ են դա նի օր գա նիզմ նե րի տար բեր տե սակ նե ր 
կեն սո լոր տում ան հա մա չափ են տա րած ված և 

ապ րում են ոչ թե մի այ նակ, մե կու սա ցած, այլ խմ բե
րով` ա ռա ջաց նե լով բնա կան խմ բա վո րում ներ կամ 
հա մա կե ցու թյուն ներ։

Բ նա կան հա մա կե ցու թյուն նե րի հիմ քը բույ սե րի 
հա մա կե ցու թյուն նե րն ե ն։ Բույ սե րը և կեն դա նի ներն 
ի րենց հեր թին կապ ված են միկ րո օր գա նիզմ նե րի հետ։  
Այդ խմ բա վո րում նե րը եր կար ժա մա նակ գո յատևում 
են Ե րկ րի մա կեր ևույ թի միև նույն տա րած քում։ Դրանք 
հար մար ված են հա մա տեղ կյան քի ո րոշ ա կի պայ ման
նե րին, փո խազ դում են մե կը մյու սի և շր ջա պա տող 
մի ջա վայ րի հետ։ Այդ տա րած քի հո ղը, խո նա վու թյան 
քա նա կը, լու սա վո րու թյու նը, ջեր մաս տի ճա նը և կյան
քի մնացած պայ ման նե րը տար բեր վում են այլ տա
րածք նե րից։ Այդ պի սի տա րածք ներն ան վա նում են 
բնա տա րած քա յին հա մա լիր ներ։

 Կա րե լի է ա ռանձ նաց նել տար բեր մե ծու թյան բնա
տա րած քա յին հա մա լիր ներ, օ րի նակ` մայր ցա մաք, 
օվ կի ա նոս, ան տառ, մար գա գե տին, տայ գա, տա փաս
տան, ա նա պատ, լճակ, ճա հիճ։ 

Յու րա քանչ յուր բնա կան հա մա կե ցու թյան բնո րոշ 
են բազ մա զան փո խա դարձ կա պեր, օ րի նակ` սնն դա
յին կա պեր, բնա կու թյան վայ րով պայ մա նա վոր ված 
կա պեր և այլն։

Բ նա կան հա մա կե ցու թյուն նե րում օր գա նիզմ նե րի 
կա պի հիմ նա կան ձևը սնն դա յին կա պերն ե ն։ Բնա
կան հա մա կե ցու թյուն նե րում սկզբ նա կան օ ղա կը բույ
սերն ե ն։ Մի այն բույ սերն են, որ օգ տա գոր ծե լով արևի 
լու սային է ներ գի ան՝ կա րող են հո ղում կամ ջրում 
ե ղած հան քա յին նյու թե րից, ջրից  և ած խաթ թու գա
զից սին թե զել օր գա նա կան նյու թեր։ Բույ սե րով սն վում 
են բու սա կեր, ի նչ պես նաև  ա մե նա կեր կեն դա նի նե րը, 
ի սկ կեն դա նի նե րով` գիշ ա տիչ նե րը։ 

Սննդային շղթա՝ 
բույսմորեխ–գորտ–
օձ–գիշատիչ թռչուն
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Այս պես՝ բնա կան հա մա կե ցու թյուն նե րում սնն դային 
շղ թան պար զեց ված կա րե լի է ներ կա յաց նել այս տես
քով. բույ սեր — բու սա կեր կեն դա նի ներ — ա մե նա կեր 
կեն դա նի ներ և գիշ ա տիչ ներ:

Եր բեմն այդ շղ թա նե րը բար դա նում են. ա ռա
ջին գիշ ա տիչ նե րով կա րող են սն վել  ու րիշ նե րը, ի սկ 
սրան ցով, ի րենց հեր թին՝ եր րորդ նե րը։ Բնա կան հա
մա կե ցու թյուն նե րի մեջ են մտ նում  ո րոշ օր գա նիզմ
ներ, ո րոնք սն վում  են չո րա ցած բույ սե րով, կեն դա նի
նե րի դի ակ նե րով և այլ օր գա նա կան մնա ցորդ նե րով։ 
Օր գա նա կան մնա ցորդ նե րի  քայ քայ ման գոր ծըն թա
ցում մեծ դեր ու նեն սն կե րը և բակ տե րի ա նե րը։ 

Այս պի սով՝ ցան կա ցած սնն դա յին շղ թա սկս վում է 
բույ սե րից, ո րոնց ան վա նում են ար տադ րող ներ, իսկ 
նրան ցով սն վում են կեն դա նի նե րը, ո րոնց ան վա նում 
են սպա ռող նե ր։ Ոչ մի բնա կան հա մա կե ցու թյուն չի 
կա րող գո յու թյուն ու նե նալ ա ռանց քայ քա յող նե րի` 
սնկե րի և բակ տե րի ա նե րի։

Կեն դա նի ներն ի րենց հեր թին շատ կար ևոր դեր են 
կա տա րում բույ սե րի կյան քում։ Կան բույ սեր, ո րոնք 
ա ռանց մի ջատ նե րի փոշ ո տման չեն կա րող բազ մա
նալ։ Ո րոշ բույ սե րի սեր մեր տա րա ծում են թռ չուն ները 
և գա զան նե րը։ Ո րոշ կեն դա նի ներ, փո րե լով հո ղը, 
նպաս տում են դրա փխ րեց մա նը։

Նոր հասկացություններ

Բնական համակեցություն, բնատարածքային համալիր

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ի՞նչ է բնա կան հա մա կե ցու թյունը։
2. Ի՞նչ է սնն դային շղ թան։ Որո՞նք են սննդային շղթայի օղակները:
3.  Սնն դային կա պե րից բա ցի՝ ու րիշ ի ՞նչ կա պեր գո յու թյուն ու նեն բնա կան 

հա մա կե ցու թյուն նե րում։
4.  Ի՞նչ տե ղի կու նե նա բնա կան հա մա կե ցու թյու նում, ե թե բա ցա կայեն քայ

քայող նե րը։

Անտառ
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§ 7.11.  ՕրգանիԶՄնԵրի 
ՀարՄարՎաԾությունԸ ՇրջաԿա 
ՄիջաՎայրի ՊայՄաննԵրին

Բ  նա կան հա մա կե ցու թյուն նե րը պա տա հա բար 
չեն ա ռա ջա նում. դրանք ստեղծ վում են աս տի

ճա նա բար՝ հար յու րամ յակ նե րի ըն թաց քում։ Հա մա
կե ցու թյուն նե րի ձևա վոր ման ա րդ յուն քում բույ սե րի, 
կեն դա նի նե րի, սն կե րի և բակ տե րի ա նե րի տար բեր 
տե սակ ներ հար մար վում են հա մա տեղ կյան քին։ Այդ 
հար մար վա ծու թյան դրս ևո րում նե րից մե կն օր գա
նիզմ նե րի բնա կե ցումն է հար կե րով։ Ան տառ նե րում 
հեշտությամբ նկատ ելի են այդ հար կե րը։ Օ րի նակ` 
սա ղար թա վոր ան տառ նե րի վե րին հար կում կաղ նու, 
լո րե նու, կե չի նե րի պսակ ներն են, ե րկ րորդ հար կում` 
ա րո սե նին, թխկե նին, եր րորդում ա ճում են թփե րը, 
չոր րորդում` խո տա բույ սե րը, և, վեր ջա պես, հին գե
րորդում` մա մուռ ներն ու սն կե րը։ Ան տա ռում լու սա վո
րու թյու նը հար կից հարկ պա կա սում է, այդ պատ ճա ռով 
ստո րին հար կե րում ապ րում են ա մե նաստ վե րա դի
մաց կուն բույ սե րը։ Բույ սե րի  հար կայ նու թյու նից կախ
ված՝ տար բեր է նաև կեն դա նի նե րի տե ղա բաշ խու մը։ 
Օր գա նիզմ նե րի հար մար վա ծու թյան և  օգ տա կար  փո
խազ դե ցու թյան օ րի նակ է ծա ռե րի ար մատ նե րի հետ 
գլ խար կա վոր սն կե րի` ձեզ ար դեն ծա նոթ հա մա կե ցու
թյու նը։ Այլ օ րի նակ է բակ լազ գի բույ սե րի` լո բու, ո լո ռի, 
առ վույ  տի ար մատ նե րի հետ պա լա րա բակ տե րիա ների 
հա մա կե ցու թյու նը։ Պա լա րա բակ տե րի ա նե րը հո ղը 
հա րս տաց նում են ա զո տով։ Սո վո րա բար դաշ տե րում 
գա րին ցա նում են ո լո ռի կամ վի կի հետ։ Ո լո ռի և վի
կի ցո ղուն ներն ո ւղ ղա ձիգ կանգ նում են մի այն այն 
դեպ քում, ե րբ բե ղիկ նե րով կառ չում են այլ բույ սե րից 
կամ որ ևէ հե նա րա նից։ Գա րին ո լո ռի և վի կի ցո ղուն
ների հա մար հե նա րա նի դեր է կա տա րում, ի սկ նրանք, 
ի րենց հեր թին, լա վաց նում են գա րու սնու ցու մը, քա նի 
որ հո ղը հարս տաց նում են ա զո տով։ Պալարաբակտերիա

ների արմատներ

Բույսերի 
հարկայնությունը

I

II

III
IV
V
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Բ նա կան հա մա կե ցու թյուն նե րում կար ևոր դեր ու նեն 
գի շա տիչ կեն դա նի նե րը։ Նրանք օգ տա կար են նույ
նիսկ կեն դա նի նե րի այն տե սա կների հա մար, ո րոն ցով 
սն վում ե ն։ Ո չն չաց նե լով հի վանդ և թույլ կեն դա նի նե
րին՝ նրանք նպաս տում են տե սա կի ա ռող ջաց մա նը և 
ծաղկ մա նը։ Գիշ ա տիչ ներ կան նաև բույ սե րի մեջ, օ րի
նակ` ճա հիճ նե րում ապ րող ցո ղի կը։ Այդ փոք րիկ բույսը 
որ սում է մանր մի ջատ ներ։ Նրա տերև նե րը ծածկ ված 
են բազ մա թիվ մա զիկ նե րով, ո րոնք ար տադ րում են 
կպ չուն հե ղու կի կա թիլ ներ։ Այդ կա թիլ ներն ար ևի տակ 
փայ լում են ցո ղի նման, այդ պատ ճա ռով էլ այս բույսն 
ան վա նում են ցո ղիկ։ Ե րբ տեր ևի վրա մանր մի ջատ է 
նս տում, կպ չում է տեր ևին, նշ ված հե ղու կի ազ դե ցու
թյամբ քայ քայ վում է և մարս վում ։

Նոր հասկացություններ

Բույսերի տեղաբաշխումը հարկերով, կեն դանիների տեղաբաշխումը 
հարկերով

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1.  Հա մա կե ցու թյու նում ապ րե լու հա մար ի ՞նչ հար մար վա ծու թյուն են ձեռք 
բե րել բույ սերն ու կեն դա նի նե րը։

2. Ի՞նչ նշա նա կու թյուն ու նի հա մա կե ցու թյու նն օր գա նիզմ նե րի կյան քում։
3. Ճի՞շտ է ա րդյոք գի շա տիչ նե րին վնա սա կար հա մա րե լը։

Մ տա ծե՛ք 

Հայտ նի է, որ բնու թյան մեջ գայ լե րը հիմ նա կա նում սն վում են թույլ և հի վանդ կեն
դա նի նե րով։ Ի ՞նչ տե ղի կու նե նա, ե թե ան տառ նե րից իս պառ վե րա նան գայ լե րը։

Գիշատիչ բույս. ցողիկ
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թԵՄայի աՄՓոՓուՄ

 Կեն սո լոր տը Ե րկ րի՝ կեն դա նի օր գա նիզմն ե րով բնա կեց ված թա ղանթն է։ 
Կեն դա նի օր գա նիզմն ե րը հա զա րամ յակ նե րի ըն թաց քում է ա պես փո խել 
են մո լո րա կի տես քը: 

Ո րո՞նք են կեն սո լոր տի սահ ման նե րը:

 Կեն դա նի օր գա նիզմն ե րը շր ջա կա մի ջա վայ րից ստա նում են սնունդ, 
թթվա ծին, ա ճում են, բազ մա նում, ար ձա գան քում շր ջա կա մի ջա վայ րի 
փո փո խու թյուն նե րին։ 

Ին չո՞վ են տար բեր վում բնու թյան կեն դա նի մար մին նե րն ան կեն դան մար
մին նե րից։ 

 Բույ սը կեն դա նի օր գա նիզմ է. այն սն վում է, շն չում, ա ճում, զար գա նում և 
բազ մա նում։ 

Ի՞նչ դեր ու նեն բույ սե րը կեն սո լոր տում:

 Կեն դա նի նե րը բա ժան վում են եր կու մեծ խմ բի` ա նող նա շար ներ և ող նա
շա րա վոր ներ։ Կեն սո լոր տում նրանք նպաս տում են բույ սե րի և սն կե րի 
տա րած մա նը, մաս նակ ցում ծաղ կա վոր բույ սե րի փո շոտ մա նը։

Ո՞ր կեն սա մի ջա վայ րե րում են ապ րում կեն դա նի նե րը:

 Բակ տե րի ա նե րը շատ փոքր չա փե րի մի աբ ջիջ պար զա գույն օր գա նիզմ
ներ ե ն, որոնք մաս նակ ցում են բնու թյան մեջ նյու թե րի շր ջապ տույ տին: 
Դրանք մե ռած կեն դա նի նե րի և բույ սե րի բարդ օր գա նա կան նյու թե րը 
քայ քա յում ե ն՝ ա ռա ջաց նե լով ա վե լի պարզ նյու թեր։ 

Ին չո՞ւ են բակ տե րի ա ները հա մա րվում մար դու և՛ բա րե կամ եր, և՛ թշ նա մի ներ:

 Հո ղը Ե րկ րի վե րին բեր րի շերտն է։ Այն կազմ ված է օր գա նա կան նյու թե
րից (հու մուս), ա վա զից, կա վից, հան քային ա ղե րից։  

Ո՞ր օր գա նիզմ երն են մաս նակ ցում հու մու սի ա ռա ջաց մա նը:

 Միև նույն տա րած քում ապ րող կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը հար մար վել են հա
մա տեղ կյան քին և մի ա սին ա ռա ջաց նում են բնա կան հա մա կե ցու թյուն ներ։ 

Ո՞րն է բնա կան հա մա կե ցու թյուն նե րում օր գա նիզմ ե րի կա պի հիմ ա կան ձևը։
Բ նա կան հա մա կե ցու թյուն նե րում կեն դա նի օր գա նիզմ ներն ապ րում են 
հա մա տեղ կյան քով և ու նեն ի րենց ո րո շա կի տե ղը։

Թվե՛ք հա մա տեղ կյան քին հար մար վա ծու թյան դրսևորումեր։
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ամփոփիչ թեստային աշխատանք

 1. ո՞ր պն դում երն են ճիշտ:
1.   Կեն սո լոր տի կազ մի մեջ են մտ նում  վա ղուց մա հա ցած կեն դա նի օր գա

նիզմն ե րի կու տա կումն ե րից ա ռա ջա ցած շեր տե րը:
2.  Բո լոր կեն դա նի օր գա նիզմն ե րի մարմի ններում կան օր գա նա կան նյու թեր։
3.  Բո լոր բույ սերն ար տադ րում են ֆի տոն ցիդ ներ: 
4.  Այլ կեն դա նի օր գա նիզմն ե րի մարմի ններում ապ րող կեն դա նի նե րը կոչ

վում են մա կա բույծ ներ:
5.  Սն կե րը կեն դա նի նե րի նման սն վում են պատ րաս տի օր գա նա կան 

նյութե րով:

2.  Ընտ րե՛ք ճիշտ տարբերակը :
Կեն դա նի նե րը բույ սե րից տար բեր վում են նրա նով, որ՝

ա) շն չա ռու թյան ժա մա նակ ծախ սում են թթ վա ծին
բ) կատարում են նյութափոխանակություն
գ) սն վում են պատ րաս տի օր գա նա կան նյու թե րով
դ) բազ մա նում են

3.  Քա ղաք նե րում ստեղ ծում են կա նաչ գո տի ներ, քա նի որ դրանք՝
ա) մաք րում են օ դը փո շուց
բ) մեղ մաց նում են շո գը
գ) կլա նում են աղ մու կը
դ) ճիշտ են նշ ված բո լոր պա տաս խան նե րը

4. Հի վան դա բեր բակ տե րի ա նե րն օր գա նիզմ են թա փան ցում՝
ա) կեղ տոտ ձեռ քե րի մի ջո ցով
բ) ան լվա սնն դամ թեր քի մի ջո ցով
գ) վա րակ ված օ դի մի ջո ցով
դ) նշ ված բո լոր ճա նա պարհ նե րով

5. Լ րաց րե՛ք նա խա դա սու թյուն նե րը:
1. Սնն դային շղ թա յում քայ քայող նե րը սն վում են …. :
2.   Բույ սե րի հա մար կեն դա նի նե րի նշա նա կու թյու նն այն է, որ նրանք …. :
3.  Բ նա կան հա մա կե ցու թյուն նե րում գի շա տիչ կեն դա նի նե րն ա վե լի շատ 

.… նշա նա կու թյուն ու նեն:
4.  Գի շա տիչ կեն դա նի նե րը  սն վում են .… :



153

Երկրագնդի ոլորտների փոխադարձ կապերը: Նյութերի և էներգիայի շրջապտույտը

ԵրԿրագնդի ոԼորտնԵրի ՓոԽադարՁ 
ԿաՊԵրԸ: նյութԵրի ԵՎ ԷնԵրգիայի 
ՇրջաՊտույտԸ

գԼուԽ

8
§ 8.1. Ե րկ րագն դի ո լորտ նե րի փո խա դարձ 

կապերը

 Ե ր կի րը մե կ մի  աս նա կան հա մա կարգ է, որի 
ա ռան ձին ո լորտ նե րը՝ քա րո լոր տը, մթ նո լոր տը, 

ջրո լոր տը և կեն սո լոր տը, փո խազ դում են մի մյանց հետ:
 Կեն սո լոր տի նշա նա կու թյու նը Ե րկ րի հա մար շատ 

կար ևոր է։ Այն փո խա կեր պում և կու տա կում է Ե րկրի 
մա կեր ևույ թի վրա ը նկ նող Ա րե գակ ի ճա ռա գայթ նե րի 
է ներ գի ան։ Ե թե չլի ներ կեն սո լոր տը, ա րե գակ նային 
է ներ գի ան Ե րկ րի վրա ո չինչ չէր «ս տեղ ծի»։ Կեն սո
լորտը փո խազ դում է մթ նո լոր տի հետ՝ կար գա վո րե լով 
և հաս տա տուն պա հե լով նրա գա զա յին բա ղադ րու
թյու նը։ Մթ նո լոր տը մի  ա ժա մա նակ կեն սո լոր տի գո յու
թյան ան հրա ժեշտ պայ ման նե րից է։ 

Կեն սո լոր տը փո խազ դում է նաև քա րո լոր տի հետ։ 
Հա զա րամ յակ նե րի ըն թաց քում կեն դա նի օր գանիզմ
նե րը վե րա փո խել են ի րենց բնա կու թյան մի  ջա
վայրը։ Նրանց կեն սա գոր ծու նե ու թյան ար գա սիք ներն 
ընդերքում ա ռա ջաց նում են օր գա նա կան նյու թե րի 
կուտակումն եր, ի նչ պի սիք են քա րած խի ու նավ թի շեր
տե րը։ Կեն դա նի օր գա նիզմն  ե րը մաս նակ ցում են ե րկ
րագն դի մա  կերևույ թի վրա ե ղած ա պար նե րի քայ քայ
մանն ու փո խա կերպ մա նը, հո ղի շեր տի ձևա վոր մա նը։ 

Կեն սո լոր տը փո խազ դում է նաև ջրո լոր տի հետ։ 
Կյանքը ծա գել է հենց ջրում։ Ջու րը կեն դա նի օր գա
նիզմն  ե րի կար ևոր բաղ կա ցու ցիչ մասն է։ Օվ կի ա նո
սում բնակ վող կեն դա նի օր գա նիզմն  ե րը Ե րկ րի ո լորտ
նե րի փո խազ դե ցու թյան գոր ծըն թա ցում  կար ևոր դեր 
են խա ղում։ Լուսա սին թե զի ա րդ յուն քում օվ կի ա նո սա
յին բույ սե րն ար տադ րում են նույն քան թթվա ծին, որ
քան ցա մա քի բույ սե րը։ Այս պի սով՝ կեն սո լոր տի՝ ջրում 

Օվկիանոսային 
բույսերն արտադրում են 

նույնքան թթվածին, 
որքան ցամաքային 

բույսերը



154154

ԳԼՈՒԽ 8

բնակ վող մա սը մթ նո լոր տի վրա նույն քան մեծ ազ դե
ցու թյուն ու նի, որ քան ցա մա քում բնակ վող մա սը։

 Փո խազ դում են նաև մթ նո լորտն ու քա րո լոր տը։ 
Մթնո լոր տա յին ճնշ ման ազ դե ցու թյամբ օ դը քարո
լորտի ճեղ քե րով ու ան ցքե րով թա փան ցում է նրա վե
րին շեր տե ր։ Մթ նո լոր տի բա ղադ րու թյան թթ վա ծնի 
շնոր հիվ հնա րա վոր է դառ նում այ րու մը, ո րը կար ևոր 
դեր ու նի քա րո լոր տի և մթ նո լոր տի փո խազ դե ցու թյան 
մեջ։ Ե րկ րի մա կեր ևույ թի վրա մեծ ազ դե ցու թյուն ու նեն 
քա մի նե րը։ Ու ժեղ քա մի նե րը քշում տա նում են ման րա
հողն ու ա վա զը։ Դրանք հար թա վայ րե րը ծած կում են 
մանր ա վա զաշ եր տով՝ ա ռա ջաց նե լով փոք րիկ ա վա
զաբ լուր ներ և ա վա զաթմ բեր։ Քա րո լորտն իր հեր թին 
ազ դում է մթ նո լոր տի վրա։ Հրա բուխ նե րի ժայթք ման 
ժա մա նակ մթ նո լոր տ են ար տա նետ վում հրաբ խա յին 
փոշ ի, մեծ քա նա կու թյամբ ջրա յին գո լոր շի և գա զեր, 
ո րոնք փո խում են մթ նո լոր տի բա ղադ րու թյու նը։ Քա
րո լոր տի վե րին շեր տե րի ձևն ու վի ճակն ազ դում են 
տվյ ալ վայ րի կլի մա յի վրա։

 Փո խազ դում են նաև ջրո լորտն ու մթ նո լոր տը։ Հա
մաշ խար հա յին օվ կիա նո սը կու տա կում է ա րե գակ նա յին 
ջեր մու թյու նը և տա լիս մթ նո լոր տի ստո րին շեր տե րին։ 
Այդ պի սով ջրո լոր տը կա յու նաց նում է մթ նո լոր տի  ստո
րին շեր տե րի ջեր մաս տի ճա նը։ Մթ նո լորտն իր հեր թին 
ջրի շր ջա պտույ տի ան հրա ժեշտ պայ ման նե րից է։

Ջ րո լորտն ու քա րո լոր տը նույն պես փո խազ դում ե ն։ 
Ջրի շր ջապ տույ տի ըն թաց քում քայ քայ վում ու տե ղա
տար վում են ա պար նե րը։ Շարժ վող լեռ նա յին սառ ցա
դաշ տե րը փո րում, խո րաց նում են լեռ նա հո վիտ նե րը։ 
Դրանք տե ղա փո խում են քայ քայ ված ա պար նե րի բե
կոր նե րը։ Ջրում լուծ վե լով կամ ջրի հոս քե րի ազ դե ցու
թյամբ շարժ վե լով՝ ա պար նե րի բե կոր նե րը ցա մա քից 
տե ղա փոխ վում են ջրա յին ա վա զան նե րի հա տա կը։ 
Քա րո լոր տում տե ղի ու նե ցող գոր ծըն թաց ներն ի րենց 
հեր թին պայ մա նա վո րում են գե տե րի թե քու թյու նը, 
ջրա յին ա վա զան նե րի ձևն ու չա փե րը։ Ցա մա քից ջրա
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յին ա վա զան ներ  տե ղա տար ված հան քա յին ա ղերն ու 
այլ նյու թե րն օգ տա գոր ծում են ջրում բնակ վող կեն
դա նի օր գա նիզմն ե րը։

Նոր հասկացություններ

Երկիրը որպես միասնական համակարգ, Երկրի ոլորտների փոխազ
դեցություն

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1.  Ի նչ պե՞ս է կեն սո լոր տը փո խազ դում մթ նո լոր տի, քա րո լոր տի և  ջրո լոր տի 
հետ։

2. Ի նչ պե՞ս են փո խազ դում ջրո լորտն ու քա րո լոր տը։
3. Ի նչ պե՞ս են փո խազ դում ջրո լորտն ու մթ նո լոր տը։
4. Ի նչ պե՞ս են փո խազ դում քա րո լորտն ու մթ նո լոր տը։
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§ 8.2.  նյու թե րի և է ներ գի այի շր ջապ տույ տը 
բնու թյան մեջ

 Դ ուք ի մա ցաք, որ Ե րկ րի ո լորտ նե րը փո խազ
դում  են և փո խա նա կում են նյութ ու է ներ գի ա։ 

Բնու թյան մեջ է ներ գի ան գո յու թյուն ունի տար բեր ձևե
րով՝ շարժ ման է ներ գի ա, ջեր մու թյան է ներ գի ա, է լեկտ
րա կան է ներ գի ա և այլն։  Է ներ գիա յի մի ձևը կա րող է 
փո խարկ վել մեկ այլ ձևի։ Օ րի նակ՝ շարժ ման է ներ
գիան կա րող է փո խարկ վել ջեր մայինի։ Հնում մար դիկ 
կրակ են ստա ցել՝ փայ տի կտոր ներն ի րար շփե լով։ 
Լի նում է նաև հա կա ռա կը. ջեր մու թյու նը կա րող է փո
խարկ վել շարժ ման է ներ գի ա յի։ Օ րի նակ՝ մթ նո լոր տի 
ստո րին շեր տե րի օ դը տա քա նա լով շարժ վում է դե պի 
վեր։ Այդ պի սի փո խար կումն ե րի օ րի նակ ները բազ մա
թիվ ե ն։ Է ներ գիան եր բեք չի ստեղծ վում և չի ան հե
տա նում։ այն մի այն փո խարկ վում է մի ձևից մյու սին։ 
Դա է ներ գի ա յի պահ պան ման օ րենքն է։ 

Ջ րո լոր տում, մթ նո լոր տում և քա րո լոր տի վե րին շեր
տե րում տե ղի ու նե ցող գոր ծըն թաց նե րի հիմն ա կան մա
սի է ներ գի ա յի ա ղբ յու րն ա րե գակ նա յին ճա ռա գայ թումն է։ 
Ե րկ րա գն դի մա կեր ևույթն ա րե գակ նա յին ճա ռա գայթ
մամբ ստաց վող է ներ գի ա յի մոտ 30 % –ը ջեր մու թյան ձևով 
հետ է ճա ռա գայ թում Տի ե զերք։ Մնա ցած է ներ գի ան փո
խարկ վում և բաշխ վում է Ե րկ րի տար բեր ո լորտ նե րում։

 Տա քա նա լով Ա րե գա կի ճա ռա գայթ նե րով՝ Ե րկ րի 
մա կե րևույ թը տա քաց նում է մթ նո լոր տի ստո րին շեր
տե րը և քարոլորտի խոր շերտերը:

Երկ րի վրա ջրի գո լոր շաց ման հա մար նույն պես 
է ներ գի ա է ծախս վում, ի սկ օ դում ե ղած գո լոր շի նե րի 
խտաց ման ժա մա նակ է ներ գի ա է ան ջատ վում։ 

Երկ րի մա կեր ևույ թի վրա ու մթ նո լոր տում տեղի 
ունե ցող գոր ծըն թաց նե րի է ներ գի ա յի հիմն ա կան ա ղբ
յու րը, ի նչ պես տե սաք, ա րե գակ նա յին ճա ռա գայ թումն 
է։ Հարց է ա ռա ջա նում, թե ի նչ գոր ծըն թաց ներ է ա ռա
ջաց նում Ե րկ րի ներ քին ջեր մու թյու նը։ Չէ՞ որ ե րկ
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րա գնդի մի ջուկն ու միջ նա պատ յա նը նույն պես շատ 
բարձր ջեր մաս տի ճան ու նեն։ 

Երկ րի ներ քին ջեր մու թյան ազ դե ցու թյամբ հալ
ված մագ ման, հրա բխի ժայթք ման ժա մա նակ քա
րո լոր տի վե րին շեր տեր բարձ րա նա լով կամ Ե րկ րի 
մա  կերևույթ ժայթ քե լով, սառ չում է՝ ա ռա ջաց նե լով 
մագ մա յին ա պար ներ։ Ե րկ րի մա կեր ևույ թի վրա մագ
մա յին ա պար նե րը են թարկ վում են հող մա հա րու թյան։ 
Դրանց մեջ ե ղած մանր ճեղ քե րով ջուր է թա փան ցում 
և քայ քա յում դրանք։ Մագ մա յին ա պար նե րը ջրի շր ջա
պտույտի հետ ևան քով տե ղա տար վում են և կու տակ
վում ջրա յին ա վա զան նե րի հա տա կի խոր քե րում՝ վե
րած վե լով նստ ված քա յին ա պար նե րի։ Դրանք ժա մա
նա կի ըն թաց քում դառ նում են ձևա փոխ ված ա պար
ներ։ Ե րկ րա կեղ ևում տե ղի ու նե ցող գոր ծըն թաց նե րի 
ազ դե ցու թյամբ ձևա  փոխ ված ա պար ներն ա վե լի են 
խո րա նում։ Այս  տեղ ջեր մաս տի ճանն այն   քան բարձր 
է, որ ա պար նե րը հալ վում ե ն՝ վե րած վե լով մագ մա յի։ 
Բարձր ջեր մաս տի ճան նե րի ազ դե ցու թյամբ ըն դար
ձակ վե լով՝ մագ ման նո րից բարձ րա նում է վեր և ա ռա
ջաց նում մագ  մա յին ա պար ներ։ Այդ պես ա ռա ջա ցած 
մագ մա յին ա պար ներն ար դեն « պատ րաստ» են փո
խա կեր պումն ե րի նոր շր ջա փու լի։ Այդ պի սով Ե րկ րի 
ներ սում տե ղի է ու նե նում ա պար նե րի շր ջա պտույտ։ 
Այն ու ղեկց վում է նյու թե րի շր ջապ տույ տով, ո րին  մաս
նակ ցում են սի լի ցի ու մի, ալյ ու մի նի, եր կա թի, ած խած
նի և այլ նյու թե րի տար բեր մի ա ցու թյուն ներ։

Նոր հասկացություններ

Էներգիայի պահպանման օրենք, ապարների շրջապտույտ

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Կա րո՞ղ է ա րդյոք է ներ գի ան ո չն չա նալ կամ ա ռա ջա նալ։
2. Է ներ գի այի ի ՞նչ փո խար կում ներ գի տեք։ 
3. Ի ՞նչ է ա պար նե րի շր ջապ տույ տը, և ո րո՞նք են դրա պատ ճառ նե րը։
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