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« ԿԵՆ ՍԱ ԲԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ, Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ 
Օ ՐԻ ՆԱ ՉԱ ՓՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ» ԴԱ ՍԸՆ ԹԱ ՑԻ ՏԵ ՂԸ 
ԲՆԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ Ա ՌԱՐ ԿԱ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳՈՒՄ

 Կեն սա բա նու թյու նը գի տու թյուն է կյան քի մա սին: Այն ու սում նա
սի րում է կյան քի ծագ ման, զար գաց ման, բազ մա զա նու թյան, տա րած վա ծու թյան, 
քի մի ա կան կազ մա վոր վա ծու թյան, կա ռուց ված քի, օր գա նիզմ նե րի՝ մի մյանց և մի
ջա վայ րի պայ ման նե րի հետ կա պը կազ մա վոր վա ծու թյան տար բեր մա կար դակ
նե րում՝ բջ ջից մինչև կեն սո լորտ:

« Կեն սա բա նու թյուն» եզ րույ թն ա ռա ջին ան գամ 1802 թ. ա ռա ջար կել են 
ֆրան սի ա ցի բնա գետ, է վո լյու ցի ո նիստ Ժ. Բ. Լա մար կը և գեր մա նա ցի գիտ նա
կան Գ. Տր ևի րա նու սը: Ծա գել է հու նա րեն բի ոս՝ կյանք և լո գոս՝ ո ւս մունք բա ռե րից:

Բու սա բա նու թյունը, Կեն դա նա բա նու թյունը,  Մար դու ա նա տո մի ա, ֆի զի ո լո գի ա և 

հի գի ե նան կեն սա բա նա կան հա մա կար գի գի տու թյուն ներ են և ու նեն ի րենց ու
սում նա սի րու թյան ա ռար կան՝ բույս, կեն դա նի, մարդ: Ի սկ ը նդ հա նուր կեն սա բա
նու թյու նը ու սում նա սի րում է բո լոր օր գա նիզմ նե րին բնո րոշ ը նդ հա նուր և հիմ
նա կան օ րի նա չա փու թյուն նե րը (բջ ջային կա ռուց ված քը, ա ճը, զար գա ցու մը, ժա
ռան գա կա նու թյու նը, փո փո խա կա նու թյու նը և այլն): 

Մեծ է կեն սա բա նու թյան տե ղը բնա գի տա կան ա ռար կա նե րի՝ քի մի այի, ֆի զի
կայի, աշ խար հագ րու թյան, ե րկ րա բա նու թյան, ա ստ ղա գի տու թյան հա մա կար գում:

 Կեն սա բա նու թյան զար գաց ման պատ մու թյու նը: Կեն սա բա նու թյու նը որ
պես գի տու թյուն ծա գել և ձևա վոր վել է Հին Ե գիպ տո սում և Հին Հու նաս տա նում: 
Դեռևս Ք. ա. IV դ. հույն փի լի սո փա Ա րիս տո տելն իր ու սում նա սի րու թյուն նե
րում նկա րագ րել է ա վե լի քան 500 տե սակի կեն դա նի ներ և բազ մա թիվ բույ սեր: 
Դրանք դա սա կար գել է ը ստ կա ռուց ված քի բար դաց ման աս տի ճա նի: 

XVII–XVIII դդ. կեն դա նա բա նու թյու նը և բու սա բա նու թյու նը շա րու նա կում է ին 
զար գա նալ նկա րագ րա կան ո ւղ ղու թյամբ: Այդ շր ջա նում նկա րագր վել է ին բույ
սե րի և կեն դա նի նե րի հա զա րա վոր տե սակ ներ, ու հա սու նա ցել էր դրանց դա սա
կարգ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը:

ՆԵ ՐԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ
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 Բու սա կան աշ խար հի լա վա գույն ար հես տա կան դա
սա կար գու մը կա տա րել է շվեդ բնա գետ, բժիշկ Կարլ 
Լին նեյը: Նրա դա սա կար գումն ար հես տա կան էր, քա
նի որ հիմն ված էր օր գա նիզմ նե րի մեկ կամ եր կու հատ
կա նիշ նե րի վրա և չէր ար տա հայ տում ազ գակ ցա կան 
կա պը:

 Լին նեյը գի տու թյան մեջ կի րա ռել է տե սակ նե րի լա
տի նե րեն կրկ նա կի ան վա նու մը՝ ցեղ և տե սակ: Այդ շր
ջա նում իշ խում էր այն կար ծի քը, որ բո լոր տե սակ նե րը 
ստեղ ծել է Ա ստ ված, և դրանք ան փո փոխ են:

XIX դ. սկզ բում ֆրան սի ա ցի գիտ նա կան Ժան Բա
տիստ Լա մար կը ա ռաջ քա շեց օր գա նա կան աշ խար
հի զար գաց ման է վո լյու ցի ոն ո ւս մուն քը, ո րը շա րադ

րեց « Կեն դա նա բա նու թյան փի լի սո փա յու թյուն» աշ խա տու թյու նում (1809): XIX դ. 
Չարլզ Դար վի նը բա ցա հայ տեց օր գա նա կան աշ խար հի պատ մա կան զար գաց
ման օ րի նա չա փու թյուն նե րը և իր է վո լյու ցի ոն ո ւս մուն քը շա րադ րեց « Տե սակ նե րի 
ծա գու մը» մե նագ րու թյու նում (1859), ո րը հե ղաշր ջում էր կեն սա բա նու թյան մեջ: XIX դ.  
խո շոր նվա ճում նե րից է բջ ջային տե սու թյու նը (1839): XX դ. զար գա ցան մո լե կու
լային կեն սա բա նու թյու նը, գե նե տի կան և սե լեկ ցի ան, գե նային ին ժե նե րի ան, տի ե
զե րա կան կեն սա բա նու թյու նը, կեն սա տեխ նո լո գի ան և այլն:

 Կեն սա բա նու թյան զար գա ցու մը Հա յաս տա նում: Դեռևս IV–VI դդ. հայ նշա
նա վոր մտա ծող նե րի աշ խա տանք նե րում տե ղե կու թյուն ներ են ե ղել բույ սե րի, 
կեն դա նի նե րի և մար դու, դրանց կա ռուց ված քի, ֆունկ ցի ա նե րի և զար գաց ման 
վե րա բե րյալ: Ա գա թան գե ղո սը հի շա տա կել է բույ սե րի 67 տե սակ և դրանք խմ
բա վո րել ը ստ ար տա քին կա ռուց ված քի նմա նու թյան, Եզ նիկ Կող բա ցուն հայտ
նի է ին կեն դա նի նե րի բնազ դը, մար դու ժա ռան գա կա նու թյու նը, Ղա զար Փար

Ա րիս տո տել

(Ք. ա. 384–322)

 Կարլ Լին նեյ

(1707–1778)

Ժան Բա տիստ Լա մար կ

(1744–1829)

Չարլզ Դար վի ն

(1809–1882)
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պե ցին ճշգր տո րեն նկա րագ րել է Հա յաս տա նում տա րած ված բույ սերն ու կեն
դա նի նե րը, Մով սես Խո րե նա ցին տե ղե կու թյուն ներ է հա ղոր դել Հա յաս տա նի 
կաթ նա սուն նե րի մա սին, Դա վիթ Ան հաղ թը բնո րո շել է մար դուն ի բրև «ուղ
ղոր դագ նաց» է ա կի:

 Կեն սա բա նու թյան զար գա ցու մը XII դ. շա րու նակ վել է Կի լի կյան Հա յաս տա
նում շնոր հիվ ան վա նի բժիշկ ու խո շոր բնա գետ Մխի թար Հե րա ցու, ո րին կո չել 
են Մեծ Մխի թար: Մ. Հե րա ցին նկա րագ րել է բազ մա թիվ դե ղա բույ սեր: Դրան ցից 
են նու նու ֆա րը, մա նու շա կը, հի րի կը, կղ մու խը, օ շինդ րը, ե զան լե զուն, դաղ ձը, 
կա պա րը: XIII–XIV դդ. Հա յաս տա նում գոր ծում է ին մի շարք հա մալ սա րան ներ: 
Տաթ ևի հա մալ սա րա նի խո շոր մտա ծող Գրի գոր Տաթ ևա ցին պա տաս խա նել է 
այն պի սի հար ցե րի, ի նչ պի սիք է ին, օ րի նակ՝ ին չու սեր մե րը ձմ ռա նը չեն ծլում, 
ի նչ պես են ա ռա ջա նում հո տը, հա մը, գույ նը և այլն: Նա խմ բա վո րել է Հա յաս տա
նի բույ սե րը, ձկ նե րը և թռ չուն նե րը: XV դա րում բժշ կա պետ և բու սա բան Ա միր
դով լաթ Ա մա սի ա ցին նկա րագ րել է բազ մա թիվ դե ղա բույ սեր՝ կո ծու կը, կղ մու
խը, ե րի ցու կը, ո ւր ցը և այլն:

XIX դ. բու սա բան և բժիշկ Ստե փա նոս Շահ րի մա նյա նը, շա րու նա կե լով 
Ա միր դով լաթ Ա մա սի ա ցու ա վան դույթ նե րը, հրա տա րա կել է « Հա յաս տա նի ֆլո
րան» աշ խա տու թյու նը, որ տեղ ը նդ գրկ ված են ա վե լի քան 800 բույ սեր: Հա յաս
տա նում տա րած ված 3400 բույ սե րին իր « Հայ բու սակ կամ հայ կա կան բու սա բառ» 
աշ խա տանքն է նվի րել Ղևոնդ Ա լի շա նը: Մի քայել Նալ բան դյա նը, ստա նա
լով բժշ կա կան կր թու թյուն, ան դրա դար ձել է օր գա նիզմ նե րի պատ մա կան զար
գաց ման գա ղա փա րին:

XX դ. կեն սա բա նու թյան զար գաց ման գոր ծում մեծ են ե ղել Ար մեն Թախ տա
ջյա նի, Մի քայել Չայ լա խյա նի, Լևոն Օր բե լու, Նո րայր Սի սա կյա նի և այ լոց 
ներդ րում նե րը:

Մի քայել Չայ լա խյա ն

(1902–1958)

Ար մեն Թախ տա ջյա ն

(1910–2009)

Լևոն Օր բե լի

(1882–1958)
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 Հիմ նադ րույթ ներ

1.  Կեն սա բա նու թյու նը (հու նա րեն՝ բի ոս՝ կյանք, լո գոս՝ ո ւս մունք) գի տու թյուն 
է կյան քի մա սին:

2.  « Կեն սա բա նու թյուն» եզ րույ թը մի մյան ցից ան կախ ա ռա ջար կել են գիտ նա
կան ներ Ժ. Բ. Լա մար կը և Գ. Տր ևի րա նու սը 1802 թ.:

 ՀԱՐ ՑԵՐ

1. Ի ՞նչ է ու սում նա սի րում կեն սա բա նու թյու նը:
2. Ի ՞նչ նշա նա կու թյուն ու նի կեն սա բա նու թյու նը մար դու կյան քում:
3.  Ի ՞նչ հա յազ գի գիտ նա կան ներ գի տեք, և ի ՞նչ ներդ րում ու նեն նրանք կեն սա

բա նու թյան զար գաց ման բնա գա վա ռում:
4. Ի ՞նչ գի տու թյուն նե րի հետ է կապ ված կեն սա բա նու թյու նը:

« ԿԵՆ ՍԱ ԲԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ» 
ԴԱ ՍԸՆ ԹԱ ՑԻ ՆՊԱ ՏԱԿՆ ՈՒ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ

 Կեն սա բա նու թյան նպա տա կը և խն դիրն է բա ցա հայ տել կեն սա
բա նա կան եր ևույթ նե րը և ու ղի ներ մշա կել դրանք կա ռա վա րե լու, գործ նա կա նում 
կի րա ռե լու հա մար:

 Կեն սա բա նու թյան վեր ջին շր ջա նի նվա ճում նե րը տա րան դե պի ու սում նա սի
րու թյուն նե րի նոր ու ղի՝ գե նային և բջ ջային ին ժե նե րի ա: Կեն սա բա նու թյու նը տե
սա կան հիմք է բժշ կու թյան, ագ րո նո մի այի, սե լեկ ցի այի, կեն սա տեխ նո լո գի այի և 
այլ գի տու թյուն նե րի զար գաց ման հա մար: Կեն դա նի նե րի բարձր մթե րա տու ցե
ղե րի, բույ սե րի բեր քա տու, վնա սա տու նե րի և հի վան դու թյուն նե րի նկատ մամբ 
կա յուն սոր տե րի, ման րէ նե րի նոր շտամ նե րի ստեղ ծու մը կեն սա բա նու թյան նվա
ճումն է:

 Գե նային ին ժե նե րի այի մի ջո ցով ստեղծ վում են նոր՝ հա մակց ված ժա ռան գա
կան հատ կա նիշ նե րով և հատ կու թյուն նե րով օր գա նիզմ ներ, ո րոնք նախ կի նում 
բնու թյան մեջ չեն հան դի պել: Ժա մա նա կա կից կեն սա բա նու թյան նվա ճում նե րը 
հնա րա վո րու թյուն են ստեղ ծում բու ժե լու կամ կան խե լու ժա ռան գա կան մի շարք 
հի վան դու թյուն ներ, ստա նա լու կեն սա բա նա կան ակ տիվ նյու թեր (ան տի բի ո տիկ
ներ, հոր մոն ներ, վի տա մին ներ, ին տեր ֆե րոն):

Հի շե՛ք
     

Կեն սա բա նու թյուն, Կարլ Լին նեյ, Ժ. Բ. Լա մարկ, Ա րիս տո
տել,Չ. Դար վին, Մ. Հե րա ցի, Ա. Թախ տա ջյան, Մ. Չայ լա խյան:
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 Կեն սա բա նու թյան օ րի նա չա փու թյուն նե րը չի մա նա լու և դրանք գործ նա կա
նում չկի րա ռե լու դեպ քում մար դիկ մեծ վնաս կա րող են պատ ճա ռել ի րենց և 
շրջա կա մի ջա վայ րին:

 Ներ կա յումս և ա պա գա յում կեն սա բա նու թյան գործ նա կան նշա նա կու թյունն 
ա վե լի է մե ծա նում, քա նի որ ա ռա վել հրա տապ են դար ձել բնա պահ պա նա կան, 
մարդ կու թյա նը սնն դով և է ներ գի այով ա պա հո վե լու և ա ռող ջու թյու նը պահ պա
նե լու խն դիր նե րը:

 Կեն սա բա նու թյան կար ևոր խն դիր նե րից են նաև սպի տա կու ցի կեն սա սին
թե զի և ֆո տո սին թե զի մե խա նիզմ նե րի բա ցա հայ տու մը, մարդ կանց սիրտ –ա նո
թային հի վան դու թյուն նե րի, քաղց կե ղի, ՁԻ ԱՀ –ի կան խար գե լու մը և բու ժու մը:

Հի շե՛ք
   

Գե նային և բջ ջային ին ժե նե րի ա, ՁԻ ԱՀ:

 Հիմ նադ րույթ

 Կեն սա բա նու թյան օ րի նա չա փու թյուն նե րը չի մա նա լու և դրանք գործ նա
կա նում չկի րա ռե լու դեպ քում մար դիկ մեծ վնաս կա րող են պատ ճա ռել ի րենց 
և շր ջա կա մի ջա վայ րին:

 ՀԱՐ ՑԵՐ

1. Ո րո՞նք են կեն սա բա նու թյան նպա տա կը և խն դիր նե րը:

2.  Ո ՞ր գի տու թյուն նե րի զար գաց ման հա մար է կեն սա բա նու թյու նը տե սա կան հիմք:

3.  Ի ՞նչ հա ջո ղու թյուն նե րի է հա սել մարդ կու թյու նը կեն սա բա նու թյան նվա ճում նե րի 

ար դյուն քում:

4. Ո ՞րն է կեն սա բա նու թյան բնա պահ պա նա կան դե րը:



8



 ԿԵՆ ԴԱ ՆԻ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԵ ՐԻ 

ԿԱԶ ՄԱ ՎՈՐ ՎԱ ԾՈՒԹՅԱՆ Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ 

Օ ՐԻ ՆԱ ՉԱ ՓՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

ԲԱ ԺԻՆ 
I
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§ 1. ԿԵՆ ԴԱ ՆԻ ՕՐ ԳԱ ՆԻԶՄ ՆԵ ՐԻ ԲԱ ՂԱԴ ՐՈՒ ԹՅԱՆ 
          ՄԵՋ ՄՏ ՆՈՂ Ա ՆՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ ՏԱՐ ՐԵ ՐԸ ԵՎ
          ՄԻ Ա ՑՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

Բ ջիջ նե րը նման են ոչ մի այն կա ռուց ված քով, այլև քի մի ա կան բա
ղադ րու թյամբ:

Դ. Ի. Մեն դե լե ևի պար բե րա կան հա մա կար գի ա վե լի քան 109 տար րե րից մոտ 
90 –ը հայտ նա բեր ված է բջ ջում: Օր գա նա կան և ա նօր գա նա կան աշ խար հի միջև 
ատո մային մա կար դա կով տար բե րու թյուն չկա: Սա կայն մո լե կու լային մա կար դա
կով դրանք տար բեր են. կեն դա նի օր գա նիզմ նե րում կան մի այն ի րենց բնո րոշ 
օր գա նա կան նյու թեր:

Բջ ջում հայտ նա բեր ված քի մի ա կան տար րե րը բա ժան վում են մակ րո–, միկ րո– 

և ո ւլտ րա միկ րո տար րե րի:
Թթ վա ծի նը, ած խա ծի նը, ջրա ծի նը, ա զո տը (98 %), ֆոս ֆո րը, կա լի ու մը, ծծում բը, 

քլո րը, կալ ցի ու մը, մագ նե զի ու մը, նատ րի ու մը, եր կա թը (1,9 %) մակրոտարրերն 
են: Անհամեմատ քիչ են միկրոտարրերը՝ ցին կը, կա պա րը, յո դը, պղին ձը, ֆտո
րը, մո լիբ դե նը, կո բալ տը (0,01 %), ի սկ 0,000001 % –ից ոչ շատ պա րու նակ վող 
տար րե րը (ոս կի, ար ծաթ, սն դիկ և այլն) ո ւլտ րա միկ րո տար րերն են: Թթ վա ծի
նը, ած խա ծի նը, ջրա ծի նը, ա զո տը, ծծումբը և ֆոսֆորը բջ ջում գտն վող կեն սա պո
լի մեր նե րի՝ սպի տա կուց նե րի, նուկ լե ի նաթ թու նե րի և ԱԵՖ –ի բա ղադ րիչ ներն են, 
ո րոնց հա ճախ ան վա նում են կեն սա ծին տար րեր:

 Միկ րո տար րե րը մտ նում են մի շարք օր գա նա կան մի ա ցու թյուն նե րի՝ ֆեր
մենտ նե րի, վի տա մին նե րի, հոր մոն նե րի կազ մի մեջ:

Բջ ջում առ կա ոչ մի տարր (ան կախ պա րու նա կու թյան քա նա կից) չի կա րող 
փո խա րի նել մյու սին:

Բջ ջում պա րու նակ վող բո լոր քի մի ա կան տար րե րը ա ռա ջաց նում են եր կու 
խումբ մի ա ցու թյուն ներ՝ ա նօր գա նա կան և օր գա նա կան: Ա նօր գա նա կան մի ա ցու
թյուն ներ են ջու րը և հան քային ա ղե րը, ի սկ ած խաջ րե րը, լի պիդ նե րը, սպի տա

 ԿԵՆ ԴԱ ՆԻ ՆՅՈՒ ԹԻ ՔԻ ՄԻ Ա ԿԱՆ 
ԿԱԶ ՄԱ ՎՈՐ ՎԱ ԾՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

Գ ԼՈՒԽ
I
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կուց նե րը, նուկ լե ի նաթ թու նե րը, գու նա նյու թե րը, վի տա մին նե րը, ԱԵՖ –ը և այլն 
օր գա նա կան մի ա ցու թյուն ներ են: 

Օր գա նա կան մի ա ցու թյուն նե րը կազ մում են կեն դա նի է ակ նե րի կա ռուց ված քի 
հիմ նա կան բա ղադ րա մա սե րը:

 Ջու րը բջ ջում: Բջ ջում քի մի ա կան նյու թե րից ա մե նա մեծ պա րու նա կու թյունն 
ու նի ջու րը: Մար դու և կեն դա նի նե րի օր գա նիզ մում պա րու նակ վում է մոտ 70 % 
ջուր, ի սկ բույ սե րում՝ 80–90 %: Զար գա ցող սաղ մի բջիջ նե րում ջու րը 90–95 % է, 
չոր սեր մե րում՝ 10–12 %:

Ջ րի 20 % –ի կո րուս տը վտան գա վոր է օր գա նիզմ նե րի հա մար: 
Ջու րը կեն սա կան մի ջա վայր է, որ տեղ ըն թա նում են քի մի ա կան ռե ակ ցի ա ներ: 

Դա պայ մա նա վոր ված է ջրի մո լե կու լի քի մի ա կան կա ռուց ված քի ե զա կի հատ
կու թյուն նե րով. մո լե կու լի չա փե րը փոքր են և բևե ռաց վող՝ մո լե կու լի մի ծայ րը 
լից քա վոր ված է դրա կան, ի սկ մյուս ծայ րը՝ բա ցա սա կան: Այդ վի ճա կը կոչ վում է 
ե րկբ ևեռ: Ջրի բևե ռային մո լե կուլ նե րի միջև ա ռա ջա նում են ջրած նային կա
պեր (նկ. 1):

 Ջու րը բնու թյան մեջ ա մե նա տա րած վածն է, թու նա վոր չէ, իր մեջ լու ծում է 
պինդ, հե ղուկ և գա զային նյու թեր, 4 °C –ի պայ ման նե րում ու նի ա ռա վե լա գույն 
խտու թյուն: Կազ մում է ցի տոպ լազ մայի հիմ նա կան մա սը, ո րո շում է բջ ջի ծա վա լը 
և տուր գո րային վի ճա կը, ան հրա ժեշտ է ֆո տո սին թե զի հա մար:

H
|
Օ —H             H

                                                       
Օ — H    Օ —H   Օ — H                 

     |              |
          H             H 

Նկ. 1. Ջրած նային կա պե րի ա ռա ջա ցու մը ջրի մո լե կուլ նե րի միջև:  Ջրած նային 

կա պե րը  ցույց են տր ված գծիկ նե րով:

Ջ րում լավ լուծ վող նյու թե րը կոչ վում են հիդ րո ֆիլ (հու նա րեն  հիդ րոս՝ ջուր, 
 ֆի լե ո՝ սի րում եմ): Սպի տա կուց նե րը, հան քային ա ղե րը, շա քար նե րը, ա մի նաթ
թու նե րը, հիմ քե րը, թթու նե րը հիդ րո ֆիլ նյու թեր են, ի սկ լի պիդ նե րը՝ հիդ րո ֆոբ:

Ջ րում չլուծ վող կամ վատ լուծ վող նյու թե րը կոչ վում են  հիդ րո ֆոբ (հու նա րեն՝ 
ֆո բոս՝ վախ): 

Ա ռան ձին տար րե րի, կա տի ոն նե րի և ա նի ոն նե րի նշա նա կու թյու նը բջ ջում: 

H+                     OH–
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Բջ ջում հան քային տար րե րը կա տի ոն նե րի (K+, Na+, Ca2+, Mg2+) և ա նի ոն նե րի  (Cl–, 
HGO–

3  , HSO–
4  , HPO2–

4) ձևով են: 
Բջ ջում պա րու նակ վող քի մի ա կան տար րե րը մաս նակ ցում են կեն սա կան 

կարևոր ֆունկ ցի ա ներ կա տա րող նյու թե րի սին թե զին, մտ նում նրանց կազ մի մեջ:
 Կալ ցի ու մը և ֆոս ֆո րը մտ նում են ո սկ րա հյուս ված քի, ա տա մի ա րծ նի, ի նչ պես 

նաև ո րոշ ֆեր մենտ նե րի բա ղադ րու թյան մեջ: Կալ ցի ում կա նաև փափ կա մար
մին նե րի խե ցի նե րում:

 Կա լի ու մը և նատ րի ու մը բջ ջում ի ո նային վի ճա կում են: Բջ ջում ա վե լի շատ կա
լի ում կա, քան մի ջա վայ րում, ի սկ նատ րի ու մի դեպ քում հա կա ռակն է:

 Մագ նե զի ու մը մտ նում է քլո րո ֆի լի, յո դը՝ վա հա նա գեղ ձի հոր մո նի (թի րօք սի
նի) կազ մու թյան մեջ, եր կա թը հե մոգ լո բի նի բա ղադ րիչ է, մաս նակ ցում է քլո րո
ֆի լի կեն սա սին թե զին (նկ. 2):

 Կա տի ոն նե րը կար գա վո րում են բջիջ նե րի գրգ ռա կա նու թյու նը, ա նի ոն նե րը՝ 
բու ֆե րայ նու թյու նը՝ պահ պա նում են թույլ հիմ նային ռե ակ ցի ան (pH – 7,2): 

Ի ոն նե րի և ա ռան ձին քի մի ա կան տար րե րի խտու թյու նը բջ ջում և մի ջա վայ
րում տար բեր է, ո րը բա ցատր վում է մեմբ րա նի ը նտ րո ղա կան և կի սա թա փան ցիկ 
հատ կու թյուն նե րով: Դա պահ պան վում է այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ բջի ջը 
կեն դա նի է: Նրա մա հից հե տո ի ոն նե րի պա րու նա կու թյու նը բջ ջում և մի ջա վայ
րում հա վա սար վում է: 

Mg++

Ca++
Fe++ J

Նկ. 2. Քիմիական տարրերը կենսաբանական օբյեկտներում

Fe++ F Ca3(PO4)2

Հի շե՛ք
  

 Մակ րո–, միկ րո– և ո ւլտ րա միկ րո տար րեր,      
օր գա նա կան տար րեր, հիդ րո ֆիլ, հիդ րո ֆոբ:
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 Հիմ նադ րույթ ներ

1.  Կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի և ան կեն դան մար մին նե րի քի մի ա կան բա ղադ
րու թյան ը նդ հան րու թյու նը վկա յում է նրանց միջև գո յու թյուն ու նե ցող 
կա պի և մի աս նու թյան մա սին: H, O, N, C, P և S –ը օր գա նա կան մի ա ցու
թյուն նե րի ա ռա ջաց մա նը մաս նակ ցող կար ևոր տար րեր են:

2.  Ջրի նշա նա կու թյու նը մեծ է բջ ջի և օր գա նիզ մի հա մար. դա պայ մա նա
վոր ված է նրա մո լե կուլ նե րի քի մի ա կան կա ռուց ված քի յու րա հատ կու
թյուն նե րով:

3.  Ի ոն նե րի և ա ռան ձին քի մի ա կան տար րե րի խտու թյան փոխ հա րա բե րու
թյու նը բջ ջում և մի ջա վայ րում տար բեր է: Դա պահ պան վում է այն քան 
ժա մա նակ, քա նի դեռ բջի ջը կեն դա նի է: Նրա մա հից հե տո ի ոն նե րի պա
րու նա կու թյու նը բջ ջում և մի ջա վայ րում հա վա սար վում է:

 ՀԱՐ ՑԵՐ

1.   Ի՞նչ քի մի ա կան տար րեր են մտ նում բջ ջի կազ մու թյան մեջ, և ի նչ պի սի՞ խմ բե րի են 

բա ժան վում դրանք:

2.  Ին չի՞ մա սին է վկա յում տար բեր օր գա նիզմ նե րի բջիջ նե րի քի մի ա կան բա ղադ րու

թյան նմա նու թյու նը:

3. Ո ՞րն է ջրի կեն սա բա նա կան դե րը բջ ջում:

4. Ո ՞րն է ի ոն նե րի նշա նա կու թյու նը բջ ջի կյան քում:

5.  Ի նչ պի սի՞ կա տի ոն ներ են պա րու նակ վում բջ ջում, և ի ՞նչ նշա նա կու թյուն ու նեն դրանք:

6.  Ի ՞նչն է կա տի ոն նե րի և ա նի ոն նե րի պա րու նա կու թյան տար բե րու թյան պատ ճա ռը 

բջ ջում և մի ջա վայ րում:

7. Ո ՞ր նյու թերն են ա պա հո վում բջ ջի բու ֆե րայ նու թյու նը:

8. Ո ՞ր  տար րերն են կոչ վում կեն սա ծին կամ օր գա նո գեն (բի ո գեն):

 
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

 

1.  Ստորև բեր ված տվյալ նե րի հի ման վրա լրաց րե՛ք ա ղյու սա կը. ջրա ծին, մո լիբ
դեն, եր կաթ, ծծումբ, ֆոս ֆոր, ած խա ծին, պղինձ, թթ վա ծին, կա լի ում, քլոր, 
նատ րի ում, կալ ցի ում, ա զոտ, ոս կի, մագ նե զի ում, վա նա դի ում:

Տար րե րի խմ բեր Ա ռան ձին տար րեր

Մակ րո տար րեր

Միկ րո տար րեր
Ուլտ րա միկ րո տար րեր
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2. Լրաց րե՛ք նախադասություններում բաց թողն ված քի մի ա կան տար րե րի ան
վա նում նե րը.

1. ............... մտ նում է հե մոգ լո բի նի բա ղադ րու թյան մեջ:
2. ............... մտ նում է վա հա նաձև գեղ ձի հոր մո նի բա ղադ րու թյան մեջ:
3. ............... մտ նում է ո սկ րա հյուս ված քի բա ղադ րու թյան մեջ:
4.  ..............., ..............., ..............., ..............., ............... մտ նում են սպի տա

կուց նե րի բա ղադ րու թյան մեջ:
5. ............... մտ նում է նուկ լե ի նաթ թու նե րի և ԱԵՖ –ի բա ղադ րու թյան մեջ:
6. ............... մտ նում է քլո րո ֆի լի բա ղադ րու թյան մեջ:
7.  ..............., ..............., ............... մտ նում են լի պիդ նե րի և ած խաջ րե րի բա

ղադ րու թյան մեջ:

3.  Խմ բա վո րե՛ք ստորև տր ված նյու թերն ը ստ հիդ րո ֆիլ և հիդ րո ֆոբ հատ կու
թյան՝ կե րակ րի աղ, շա քա րա վազ, կա րագ, նավթ, բեն զին, սպիրտ:

Հիդ րո ֆիլ ներ Հիդ րո ֆոբ ներ

4. Լրաց րե՛ք բջ ջի քի մի ա կան կազ մու թյա նը վե րա բե րող ա ղյու սա կը.

ԲՋԻՋ

օրգանական նյութեր անօրգանական նյութեր

5.  Խն ձո րում եր կա թի պա րու նա կու թյան մո տա վոր քա նա կը ո րո շե լու հա մար վերց րե՛ք 
տար բեր տե սա կի մի քա նի խն ձոր, կ ճ պե՛ք և ո րոշ ժա մա նակ ան ց հետ ևեք գույ նի 
փո փո խու թյա նը: Այն խն ձո րը, ո րի գույ նը ան հա մե մատ շատ է փոխ վում և դառ նում 
է շա գա նա կա գույն, վկա յում է, որ դրա մեջ եր կա թը շատ է: Գույ նի փո փո խու թյու նը 
օ դի ազ դե ցու թյամբ հիմ նա կա նում եր կա թի և այլ նյու թե րի օքս ի դա ցումն է:

6.  Լի պիդ նե րի այր ման հետ ևան քով օր գա նիզ մում մեծ քա նա կու թյամբ ջուր է 
ան ջատ վում: Ի ՞նչ պայ ման նե րում ապ րող օր գա նիզմ նե րի հա մար այն ու նի 
վճ ռո րոշ նշա նա կու թյուն: Թվար կե՛ք այդ պի սի օր գա նիզմ ներ:
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§ 2.  ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ ՆՅՈՒ ԹԵՐ: ԿԵՆ ՍԱ ՊՈ ԼԻ ՄԵՐ ՆԵՐ: 
          ՍՊԻ ՏԱ ԿՈՒՑ ՆԵ ՐԻ, ԱԾ ԽԱՋ ՐԵ ՐԻ, ԼԻ ՊԻԴ ՆԵ ՐԻ 

      ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ ՖՈՒՆԿ ՑԻ Ա ՆԵ ՐԸ

Ջ րից հե տո բջ ջում գե րակշ ռում են օր գա նա կան նյու թե րը՝ ած
խած նային մի ա ցու թյուն նե րը՝ սպի տա կուց ներ, նուկ լե ի նաթ թու ներ, ած խաջ րեր, 
ճար պեր, նուկ լե ո տիդ ներ, ԱԵՖ, հոր մոն ներ, գու նա նյու թեր և այլն, ո րոնք կազ
մում են կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի բջիջ նե րի 20–30 % –ը:

 Բու սա կան բջիջ նե րում գե րակշ ռում են ած խաջ րե րը, ի սկ կեն դա նա կա նում՝ 
սպի տա կուց նե րը և ճար պե րը: 

Այն օր գա նա կան մի ա ցու թյուն նե րը, ո րոնց մո լե կուլ նե րը կազմ ված են մեծ 
թվով կրկն վող օ ղակ նե րից՝ մո նո մեր նե րից, կոչ վում են կեն սա պո լի մեր ներ կամ 
մակ րո մո լե կուլ ներ (պո լի՝ շատ, մե րոս՝ մաս): Պո լի մե րի կա ռուց ված քը պատ կե
րաց նե լու հա մար մո նո մեր նե րը նշա նա կենք Ա, Բ, Գ տա ռե րով: 

Ե թե պո լի մե րում կրկն վող օ ղա կը նույնն է, օ րի նակ՝ԱԱ..., ա պա պո լի մե րը 
կոչ վում է պար բե րա կան (օս լա, գլի կո գեն, ցե լյու լոզ), ի սկ ե թե այդ օ ղակ նե րը 
նույ նը չեն, օ րի նակ՝ ԱԲԳ...Ա, ա պա պո լի մե րը կոչ վում է ոչ պար բե րա կան 
(ս պի տա կուց ներ, նուկ լե ի նաթ թու ներ): 

Ս պի տա կուց նե րի կա ռուց ված քը: Կեն դա նի է ակ նե րի հա մար սպի տա կուց
ներն ու նեն ա ռաջ նա հերթ նշա նա կու թյուն, կա րե լի է ա սել՝ կյան քի հիմքն են: 
Կազմ ված են ած խած նից, ջրած նից, թթ ված նից, ա զո տից, ի սկ ո րոշ դեպ քե րում 
սպի տա կուց նե րի կազ մու թյան մեջ մտ նում են ծծումբ և այլ տար րեր: Սպի տա
կուց նե րը բջ ջի բաց զանգ վա ծի 10–20 %–ն են:

Ս պի տա կուց նե րը բարդ օր գա նա կան, ոչ պար բե րա կան կեն սա պո լի մեր ներ 
են, ո րոնց մո նո մեր նե րը ա մի նաթ թու ներն են:

Ս պի տա կու ցի մո լե կուլ ներն ու նեն եր կար շղ թայի տեսք՝ կազմ ված հա րյու րա
վոր ա մի նաթ թու նե րից: 

Ա մի նաթ թու նե րը օր գա նա կան մի ա ցու թյուն ներ են, ո րոնց կազ մում մտ նում են 
ա մի նա խումբ (–NH2) և կար բօք սիլ խումբ (–COOH): Այս հատ կա նիշ նե րով բո
լոր ա մի նաթ թու նե րը նման են մի մյանց: Սա կայն տար բեր վում են ռա դի կալ նե
րով (R), ո րոնք խիստ բազ մա զան են և սպի տա կու ցին հա ղոր դում են հիդ րո ֆիլ 

կամ հիդ րո ֆոբ հատ կու թյուն (նկ. 3):
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Նկ. 3. Ա մի նաթթուներ

 Հայտ նի են ա վե լի քան 150 բնա կան ա մի նաթ թու ներ, դրան ցից մի այն 20–ն է 
մտ նում սպի տա կու ցի կազ մի մեջ: Ա մի նաթ թու նե րի ա մե նա կար ևոր ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րից են ֆեր մենտ նե րի մաս նակ ցու թյամբ ա մի նային և կար բօք սիլ 
խմ բե րի միջև ա մուր կո վա լեն տային՝ պեպ տի դային (–CO–NH–) կա պով մի ա
նա լը և պեպ տի դային շղ թայի ա ռա ջա ցու մը:

 Բազ մա թիվ ա մի նաթ թու նե րի մի ա ցու մից ա ռա ջա նում է պո լի պեպ տի դային 
շղ թա: Սպի տա կուց նե րի մեծ մա սի կազ մու թյան մեջ մտ նում են 300–500 ա մի
նաթթ վային մնա ցորդ ներ: Հետ ևա բար սպի տա կուց նե րի մո լե կու լային զանգ
վածը մեծ է:

Ս պի տա կուց նե րը մի մյան ցից տար բեր վում են ա մի նաթթ վային կազ մով, պո լի
պեպ տի դային շղ թա յում ա մի նաթ թու նե րի թվով և հա ջոր դա կա նու թյամբ: Յու րա
քան չյուր օր գա նիզ մի բնո րոշ են մի այն իր սպի տա կուց նե րը:

 Տար բե րում են սպի տա կուց նե րի ա ռաջ նային, ե րկ րոր դային, եր րոր դային 
և չոր րոր դային կա ռուց վածք ներ (նկ. 4):

Նկ. 4. Սպիտակուցի մոլեկուլի մակարդակների կառուցվածքներ
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Ս պի տա կու ցի մո լե կու լի պո լի պեպ տի դային շղ թան նրա ա ռաջ նային կա ռուց
վածքն է: Սպի տա կու ցի ե րկ րոր դային կա ռուց ված քը պա րու րաձև ո լոր ված շղ թա 
է, ո րի հար ևան գա լար նե րի NH և CO խմ բե րի միջև ա ռա ջա նում են ջրած նային 
կա պեր: Այդ կա պե րը ան հա մե մատ թույլ են, բայց բազ միցս կրկն վե լով՝ ա ռա
ջաց նում են ա մուր շղ թա յակ ցում:

 Պո լի պեպ տի դային շղ թայի ե րկ րոր դային կա ռուց ված քի լրա ցու ցիչ պա րուր վե լուց 
ստեղծ վում է եր րոր դային կա ռուց ված քը: Եր րոր դային կա ռուց ված քում ա ռա ջա նում 
են ե րկ սուլ ֆի դային կո վա լենտ (– S – S –), ջրած նային և հիդ րո ֆոբ կա պեր: Որոշ 
սպիտակուցների հատկանշական է ավելի բարդ չորրորդային կառուցվածք:

Ս պի տա կու ցի հատ կու թյուն նե րը: Գո յու թյուն ու նեն ջրում լուծ վող և չլուծ վող, զա
նա զան ազ դակ նե րի նկատ մամբ կա յուն և ծայ րաս տի ճան ան կա յուն սպի տա կուց ներ:

 Տար բեր բնույ թի քի մի ա կան և ֆի զի կա կան ազ դե ցու թյուն նե րից (ճա ռա գայ
թում, մե խա նի կա կան ազ դե ցու թյուն, սպիր տի, թթու նե րի, հիմ քե րի ազ դե ցու թյուն) 
սպի տա կու ցի ե րկ րոր դային, եր րոր դային, չոր րոր դային կա ռուց վածք նե րում տե ղի է 
ու նե նում կա պե րի խզում: Սպի տա կու ցի բնա կան կա ռուց ված քի խախ տու մը կոչ
վում է բնա փո խում, ո րի հետ ևան քով սպի տա կու ցը կորց նում է լու ծե լի ու թյու նը, 
ֆեր մեն տային ակ տի վու թյու նը, մատ չե լի է դառ նում մար սո ղա կան ֆեր մենտ նե րի 
հա մար: Օ րի նակ՝ ձվի սպի տա կու ցը բնա փոխ վում է 60–70 °C –ում. հե ղուկ և թա
փան ցիկ սպի տա կու ցը ան ցնում է ա մուր և ան թա փանց վի ճա կի (նկ. 5):

Բ նա փոխ ման գոր ծըն թա ցը եր բեմն հե տա դարձ է, ե րբ ազ դող գոր ծո նը թույլ է, 
չի խախտ վել սպի տա կու ցի ա ռաջ նային կա ռուց ված քը, ա պա տե ղի է ու նե նում 
կա ռուց ված քի վե րա կանգ նում: Այդ եր ևույ թը կոչ վում է ռե նա տու րա ցի ա (նկ. 5):

Նկ. 5. Սպիտակուցի բնափոխումը և ռենատուրացիա

I

III

II

IV

Բնափոխում

(դե նա տու րա ցի ա)

Ռե նա տու րա ցի ա
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Ս պի տա կու ցի ֆունկ ցի ա նե րը: Բջ ջում սպի տա կուց նե րը կա տա րում են բազ
մա թիվ ֆունկ ցի ա ներ: Դրան ցից են.

•  Կա ռու ցո ղա կան. սպի տա կուց նե րից են կա ռուց ված բջ ջի օր գա նոիդ նե րի 
թա ղան թը և պլազ մային թա ղան թը:

•  Շար ժո ղա կան. կծկ վող հատ կու թյամբ օ ժտ ված սպի տա կուց նե րի մաս նակ
ցու թյամբ տե ղի են ու նե նում թար թիչ նե րի, մտ րակ նե րի, մկան նե րի կծ կու մը, 
բույ սե րի օր գան նե րի շար ժու մը:

•  Փո խադ րա կան. բջ ջի ներ սում, ի նչ պես նաև բջ ջի և շր ջա կա մի ջա վայ րի 
միջև նյու թե րի տե ղա փո խում: Օ րի նակ՝ ա րյան մի ջո ցով փո խադր վում են 
թթ վա ծի նը, ած խաթ թու գա զը, սնն դա նյու թե րը:

•  Պաշտ պա նա կան. լեյ կո ցիտ նե րը, հա կա մար մին նե րը, օր գա նիզ մն պաշտ
պա նում են օ տա րա ծին նյու թե րից: Կան նաև պաշտ պա նա կան ֆունկ ցի ա 
կա տա րող այլ սպի տա կուց ներ՝ կեն դա նի նե րի մա զե րը, փե տուր նե րը, եղ
ջյուր նե րը, սմ բակ նե րը, ե ղունգ նե րը:

•  Կա տա լի զային ֆունկ ցի ան կապ ված է օր գա նիզ մում կեն սա քի մի ա կան 
պրո ցես նե րը կար գա վո րող հա տուկ սպի տա կուց նե րի՝ ֆեր մենտ նե րի գոր
ծու նե ու թյան հետ, ո րոնք ա րա գաց նում են կեն սա քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րը 
տաս նյակ, հա րյու րա վոր և հա զա րա վոր ան գամ:

•  Է ներ գի ա կան. 1 գ սպի տա կու ցի մինչև վերջ քայ քայ ման ար դյուն քում ան
ջատ վում է 17,6 կՋ է ներ գի ա, ո րն օգ տա գործ վում է բջ ջի կեն սա գոր ծու նե ու
թյան ըն թաց քում: 

Ած խաջ րեր, լի պիդ ներ: Ած խաջ րե րը բջ ջի օր գա նա կան մի ա ցու թյուն նե րի 
կար ևոր խմ բե րից են:

 Կեն դա նա կան բջիջ նե րում ած խաջ րե րի պա րու նա կու թյու նը տա տան վում է 
չոր նյու թի զանգ վա ծի 1–2 % –ի, եր բեմն մինչև 5 % –ի սահ ման նե րում, ի սկ բու սա
կա նում՝ 85–90 % –ի միջև: 

Ած խաջ րե րը կազմ ված են ած խած նից, ջրած նից և թթ ված նից: Ած խաջ րե րի մեծ 
մա սի մո լե կու լում ջրա ծի նը և թթ վա ծի նը պա րու նակ վում են այն պի սի հա րա բե
րու թյամբ, ի նչ պես ջրում, որ տե ղից էլ ստա ցել են ի րենց ա նու նը՝ ած խաջ րեր: Ած
խաջ րե րի ը նդ հա նուր քի մի ա կան բա նաձ ևը կա րե լի է պատ կե րել հետ ևյալ կերպ.

Cn(H2O)n

 Ած խաջ րե րը բա ժան վում են եր կու մեծ խմ բի՝ պարզ (մի ա շա քար ներ) և բարդ 
(բազ մա շա քար ներ):

 Պարզ ած խաջ րե րից են գլյու կո զը, գա լակ տո զը, ֆրուկ տո զը (C6H12O6) (նկ. 6), 
ռի բո զը, դե զօք սի ռի բո զը:     
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Գլյուկոզ Ֆրուկտոզ Սախարոզ

Նկ. 6. Պարզ ածխաջրեր    Նկ. 7. Երկշաքարներ

Բարդ ած խաջ րե րը նույն պես բազ մա զան են: Եր կու մո լե կուլ մի ա շա քար նե
րի մի ա ցու մից ա ռա ջա նում են ե րկ շա քար ներ՝ ե ղեգ նա շա քար, ճակն դե ղա շա քար, 
կաթ նա շա քար, սա խա րոզ (C12H22O11) (նկ. 7): 

Երկ շա քար նե րը ի րենց հատ կու թյուն նե րով նման են մի ա շա քար նե րին: Եր
կուսն էլ ան գույն նյու թեր են, ջրում լավ լուծ վում են և ու նեն քաղցր համ:

 Բազ մա թիվ մի ա շա քար նե րի մի ա ցու մից ա ռա ջա նում են բազ մա շա քար ներ (նկ. 8):
 Մի ա շա քար նե րի թվի ա վե լաց մա նը զու գըն թաց բազ մա շա քար նե րի լու ծե լի ու

թյու նը փոք րա նում է, ի սկ քաղցր հա մը՝ ան հե տա նում: 

Օսլա

Նկ. 8. Բազմաշաքար

Օս լան, գլի կո գե նը, ցե լյու լո զը, խի տի նը ջրում չլուծ վող բազ մա շա քար ներ են (նկ. 8): 
Բազ մա շա քար նե րի մո նո մե րը գլյու կոզն է, դրանց ը նդ հա նուր բա նաձևն է (C6H10O5)n: 

Ած խաջ րե րը հիմ նա կա նում կա տա րում են է ներ գի ա կան և կա ռու ցո ղա կան 
ֆունկ ցի ա: 1 գ ած խաջ րե րի ճեղ քու մից ան ջատ վում է 17,6 կՋ է ներ գի ա:

 Բազ մա շա քար նե րից ցե լյու լո զը բու սա կան բջիջ նե րի բջ ջա պա տի կա ռուց
ված քային բա ղադ րա մասն է, խի տի նը մտ նում է սն կե րի բջ ջա պա տի և մի ջատ
նե րի ար տա քին կմախ քի  կազ մու թյան մեջ:

 Լի պիդ ներ: Լի պիդ նե րը բջ ջում կազ մում են չոր նյու թի զանգ վա ծի 5–10 % –ը: 
Ջրում գործ նա կա նում չեն լուծ վում՝ հիդ րո ֆոբ են: Լուծ վում են օր գա նա կան լու
ծիչ նե րում (ե թեր, բեն զին, քլո րո ֆորմ): Լի պիդ նե րին են պատ կա նում ճար պե րը և 
ճար պան ման նյու թե րը (լի պոիդ նե րը)՝ լե ցի տի նը, խո լես տե րի նը:

 Լի պիդ նե րը կա տա րում են կա ռու ցո ղա կան ֆունկ ցի ա. հա մար վում են բջ ջի 
մեմբ րա նի կա ռուց ված քի բա ղադ րա մաս: Լի պիդ նե րի 1 գրա մի քայ քայ ման ժա մա նակ 
ան ջատ վում է 38,9 կՋ է ներ գի ա: Սա էլ լի պիդ նե րի է ներ գի ա կան ֆունկ ցի ան է:

 Կեն դա նի նե րի ճար պա հյուս ված քում ճար պը կազ մում է 90 %, դել ֆին նե րի կա
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թում՝ 40 %: Ճար պե րը, կե տե րի և այլ կեն դա նի նե րի են թա մաշ կային ճար պո նում 
շատ կու տակ վե լով, կա տա րում են ջեր մա կար գա վո րիչ ֆունկ ցի ա:

 Ճար պե րը ո ւղ տե րի, ար ջե րի և այլ կեն դա նի նե րի հա մար ջրի աղ բյուր են: 
100 գ ճար պի քայ քա յու մից ան ջատ վում է 105 գ ջուր: Ո ւղ տե րը սա պատ նե րում 
կու տակ ված ճար պե րի շնոր հիվ ա ռանց ջրի կա րող են դի մա նալ 10–12 օր:

 Լի պիդ նե րը կա տա րում են նաև այլ ֆունկ ցի ա ներ:

Հի շե՛ք
   

Կեն սա պո լի մեր ներ: Ա մի նաթ թու: Պրո տե ին: Պեպ տի դային կապ: 
Ե րկ սուլ ֆի դային կապ: Ջրած նային կապ: Բնա փո խում: Ռե նա տու րա
ցի ա: Ած խաջ րեր: Ճար պեր: Լի պիդ ներ: Ռի բոզ: Դե զօք սի ռի բոզ: Մի ա
շա քար: Բազ մա շա քար: Ցե լյու լոզ: Խի տին:

 Հիմ նադ րույթ ներ

1.  Բո լոր կեն դա նի օր գա նիզմ նե րում սպի տա կուց ներն ու նեն նույն կա ռուց
ված քային ը նդ հան րու թյու նը, ին չը վկա յում է Ե րկ րի վրա օր գա նա կան աշ
խար հի ծագ ման ը նդ հան րու թյուն նե րի մա սին:

2.  Օր գա նա կան նյու թե րից բու սա կան բջիջ նե րում գե րակշ ռում են ած խաջ րե
րը, ի սկ կեն դա նա կա նում՝ սպի տա կուց նե րը և ճար պե րը:

 ՀԱՐ ՑԵՐ

1.  Ի ՞նչ են կեն սա պո լի մեր նե րը, և ի նչ պի սի՞ կեն սա պո լի մեր ներ գի տեք:
2. Ի ՞նչ կա ռուց վածք ու նի սպի տա կու ցի մո լե կու լը:
3. Ին չո՞վ է բա ցատր վում սպի տա կուց նե րի մեծ բազ մա զա նու թյու նը:
4. Ի ՞նչ է սպի տա կու ցի բնա փո խու մը, և ի ՞նչ պայ ման նե րում  է այն կա տար վում:
5. Ի ՞նչ ֆունկ ցի ա են կա տա րում սպի տա կուց նե րը:
6. Ի ՞նչ օր գա նա կան նյու թեր են մտ նում բջ ջի բա ղադ րու թյան մեջ:
7. Ի ՞նչ հիմ նա կան խմ բե րի են բա ժան վում ած խաջ րե րը:
8. Ի ՞նչ ֆունկ ցի ա են կա տա րում ած խաջ րե րը և լի պիդ նե րը:
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ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

 

1.  Լրաց րե՛ք սպի տա կուց նե րի մո լե կու լի կա ռուց ված քին և կա պի բնույ թին վե րա
բե րող ա ղյու սա կը.

Կառուցվածքը Կապի բնույթը
Ինչպես է գոյանում 

կապը

Առաջնային

Երկրորդային

Երրորդային

Չորրորդային

2.  Լրաց րե՛ք սպի տա կուց նե րի ֆունկ ցի ա նե րին վե րա բե րող գծա պատ կե րը:

սպի տա կուց նե րի 
ֆունկ ցի ա նե ր

3.  Ստորև բեր ված տվյալ նե րի հի ման վրա լրաց րե՛ք ա ղյու սա կի աջ մա սը հա մա
պա տաս խան թվե րով.

 
 1)  ցե լյու լոզ, 2) գա լակ տոզ, 3) գլյու կոզ, 4) օս լա, 5) ռի բոզ, 6) գլի կո գեն, 7) դե զ
օք սի ռի բոզ, 8) կաթ նա շա քար, 9) սա խա րոզ, 10) ֆրուկ տոզ:

Ած խաջ րեր Թ վան շան ներ

Մի ա շա քար ներ

Կրկ նա շա քար ներ

Բազ մա շա քար ներ
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4. Լրաց րե՛ք ա ղյու սա կը.

Լիպոիդներ
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§ 3.  ՆՈՒԿ ԼԵ Ի ՆԱԹ ԹՈՒ ՆԵՐ, ԴՐԱՆՑ ՖՈՒՆԿ ՑԻ Ա ՆԵ ՐԸ: 
           ԳԵ ՆԵ ՏԻ ԿԱ ԿԱՆ ԾԱԾ ԿԱ ԳԻՐ: ԱԵՖ

 Կան եր կու տե սա կի նուկ լե ի նաթ թու ներ՝ դե զօք սի ռի բո նուկ լե ի
նաթ թու (ԴՆԹ) և ռի բո նուկ լե ի նաթ թու (ՌՆԹ):

 Նուկ լե ի նաթ թու նե րը ոչ պար բե րա կան կեն սա պո լի մեր ներ են, ո րոնց մո նո
մեր նե րը նուկ լե ո տիդ ներն են: 

Ա ռա ջին ան գամ 1869 թ. նուկ լե ի նաթ թու նե րը հայտ նա բե րել է շվեյ ցա րա ցի քի
մի կոս Ֆ. Մի շե րը բջ ջի կո րի զում: Նուկ լե ի նաթ թու ներ ան վա նու մը ծա գել է լա տի
նե րեն  նուկ լե ուս բա ռից, ո րը նշա նա կում է կո րիզ:

 Դե զօք սի ռի բո նուկ լե ի նաթ թու (ԴՆԹ): 
ԴՆԹ –ի մո լե կու լը կազմ ված է մի մյանց պա
րու րաձև փա թաթ ված եր կու պո լի նուկ լե ո
տի դային շղ թա նե րից: Բո լոր շղ թա նե րում 
կա ռուց ված քային մո նո մե րը նուկ լե ո տիդն 
է: Յու րա քան չյուր նուկ լե ո տիդ կազմ ված 
է ա զո տա կան հիմ քից, ած խաջ րից և 
ֆոս ֆո րա կան թթ վի մնա ցոր դից  (նկ. 
9): ԴՆԹ –ի նուկ լե ո տի դում ած խա ջու րը դե
զօք սի ռի բոզն է, որ տե ղից էլ այս նուկ լե ի
նաթ թուն ստա ցել է իր ա նու նը՝ դե զօք սի
ռի բո նուկ լե ի նաթ թու:

ԴՆԹ –ի մո լե կու լում կան 4 տե սա կի 
նուկ լե ո տիդ ներ: Դրան ցում ած խա ջու րը և 
ֆոս ֆո րա կան թթ վի մնա ցոր դը նույնն են, 
ի սկ ա զո տա կան հիմ քը՝ տար բեր՝ ա դե նին 
(Ա), գո ւա նին (Գ), ցի տո զին (Ց) և թի մին 
(Թ): ԴՆԹ –ի մո լե կու լի եր կու շղ թա նե րը 

Նկ. 9Նուկլեոտիդի կառուցվածքը
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կար ծես թե մե կը մյու սի հայե լային ան դրա դարձն ե ն՝ մի շղ թայի նուկ լե ո տի դի 
դի մաց մյուս շղ թա յում հա մա պա տաս խա նում է խիստ ո րո շա կի նուկ լե ո տիդ՝ Ա –ի 
դի մաց՝ Թ–ը, Թ–ի դի մաց՝ Ա –ը, Գ–ի դի մաց՝ Ց–ը, Ց–ի դի մաց՝ Գ–ը: ԴՆԹ –ի այդ 
հատ կու թյու նը կոչ վում է կոմպ լե մեն տա րու թյուն (նկ. 10): ԴՆԹ–ն օ ժտ ված է 
ի նք նա վե րար տադր վե լու հատ կու թյամբ:

     

     Նկ. 10. Դեզօքսիռիբոնուկլեինաթթվի (ԴՆԹ–ի) մոլեկուլի կառուցվածքը  

ԴՆԹ –ի մո լե կու լի կա ռուց ված քի մո դե լը 1953 թ. ա ռա ջար կել են ա մե րի կա ցի 
կեն սա բան Ջ. Ո ւոթ սո նը և ան գլի ա ցի ֆի զի կոս Ֆ. Քրի կը:

Բջ ջում պա րու նակ վող ԴՆԹ –ի գե րակշ ռող մա սը (մոտ 99 % –ը) պա րու նակ վում է 
կո րի զում:

 Գե նե տի կա կան ծրա գիր: Կեն դա նի օր գա նիզմ նե րում կա ռուց ված քի և գոր
ծե լա կեր պի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, գե նե տի կա կան տե ղե կատ վու թյու նը 
պահ պան վում ու փո խանց վում են սե րունդ նե րին:

 Տե ղե կատ վու թյան պահ պա նու մը և փո խան ցու մը սե րունդ նե րին ի րա կա նաց
վում է սպի տա կուց նե րի սին թե զի ու ղի ով:

 Պո լի պեպ տի դային շղ թա յում սպի տա կու ցի ա ռաջ նային կա ռուց ված քը ծրագ
րա վոր ված և գաղտ նագր ված է ԴՆԹ –ի մո լե կու լում նուկ լե ո տիդ նե րի ո րո շա կի 
հա ջոր դա կա նու թյամբ: Այն հա մար վում է բջ ջում ժա ռան գա կան տե ղե կատ վու
թյու նը կրո ղը և պահ պա նո ղը: Գե նե տի կա կան ծրա գի րը բո լոր կեն դա նի օր գա
նիզմ նե րի հա մար հա մընդ հա նուր է:

 Ռի բո նուկ լե ի նաթ թու (ՌՆԹ): ՌՆԹ –ի մո լե կու լը կազմ ված է մեկ պո լի նուկ լե ո տի
դային շղ թայից (նկ. 11, 12): ՌՆԹ –ի մո նո մե րում ած խա ջու րը ռի բոզն է, որ տե ղից էլ 
այն ստա ցել է իր ա նու նը՝ ռի բո նուկ լե ի նաթ թու: ՌՆԹ –ի մո նո մե րը ԴՆԹ –ի մո նո մե
րից տար բեր վում է նաև ա զո տա կան հիմ քե րով. թի մի նին փո խա րի նում է ու րա ցի լը:

 Գո յու թյուն ու նեն ՌՆԹ –ի տար բեր տե սակ ներ: Դրանք են.
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• Փո խադ րող (փ–ՌՆԹ): Փ–ՌՆԹ –ի մո լե կու լը չա փե րով փոքր է, նման է 
ե րեք նու կի (նկ. 11): Կան 20 –ից ա վե լի տար բեր փ–ՌՆԹ– ներ: Դրանք մաս նակ ցում 
են սպի տա կու ցի կեն սա սին թե զին՝ ի րենց են մի աց նում ո րո շա կի ա մի նաթ թու և 
այն փո խադ րում դե պի ռի բո սոմ ներ՝ սպի տա կու ցի սին թե զի վայր:

             

                    Նկ. 13. Փոխադրող ՌՆԹ 

• Ին ֆոր մա ցի ոն (ի –ՌՆԹ): Ի –ՌՆԹ–ն սին թեզ վում է ԴՆԹ –ի մո լե կու լի շղ թա
նե րից մե կի վրա կոմպ լե մեն տա րու թյան սկզ բուն քով (նկ. 12): Այն կո րի զի ԴՆԹ –
ից սպի տա կու ցի ա ռաջ նային կա ռուց ված քի մա սին տե ղե կատ վու թյուն է փո խան
ցում դե պի էն դոպ լազ մային ցանց, որ տեղ բջ ջի հա տուկ օր գա նոիդ նե րում՝ ռի բո
սոմ նե րում, կա տար վում է սպի տա կու ցի սին թե զը:

• Ռի բո սո մային (ռ–ՌՆԹ): Ռի բո սո մային ՌՆԹ–ն մտ նում է ռի բո սոմ նե րի կազ մի մեջ: 
ԱԵՖ (ա դե նո զի նեռ ֆոս ֆո րա կան թթու): ԱԵՖ –ը կազմ ված է ա զո տա կան 

հիմ քից՝ ա դե նի նից, ած խա ջուր ռի բո զից և ֆոս ֆո րա կան թթ վի ե րեք մնա ցորդ
նե րից (նկ. 13): Վեր ջին նե րի միջև ա ռա ջա նում են է ներ գի ա կան կա պեր: ԱԵՖ –ը 
բջ ջում ա պա հո վում է է ներ գի այով կեն սա գոր ծու նե ու թյան բո լոր պրո ցես նե րը: 
Սին թեզ վում է մի տո քոնդ րի ում նե րում և քլո րոպ լաստ նե րում:
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Նկ. 14. ԱԵՖ–ի մոլեկուլի կառուցվածքը և ԱԿՖ–ի առաջացումը

Հի շե՛ք
   

Դե զօք սի ռի բո նուկ լե ի նաթ թու, ռի բո նուկ լե ի նաթ թու, նուկ լե ո տիդ,  
ա զո տա կան հիմք, գե նե տի կա կան ծրա գիր:

 ՀԱՐ ՑԵՐ

1.   Ի ՞նչ են նուկ լե ի նաթ թու նե րը:
2. Նուկ լե ի նաթ թու նե րի ի ՞նչ տե սակ ներ գի տեք:
3. Ի ՞նչ կա ռուց վածք ու նի նուկ լե ի նաթթ վի մո նո մե րը:
4.  Ի ՞նչ տար բե րու թյուն կա ԴՆԹ –ի և ՌՆԹ –ի մո լե կուլ նե րի կա ռուց վածք նե րի միջև:
5. Ի ՞նչ կեն սա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նի ԴՆԹ–ն բջ ջում:
6. ՌՆԹ –ի ի ՞նչ տե սակ ներ կան բջ ջում:
7. Ի ՞նչ է գե նե տի կա կան ծրա գի րը:
8. Ի ՞նչ է ԱԵՖ –ը և ի ՞նչ նշա նա կու թյուն ու նի բջ ջում:

 Հիմ նադ րույթ ներ

1.  Բջ ջում պա րու նակ վող ԴՆԹ –ի գե րակշ ռող մա սը (մոտ 99 % –ը) պա րու նակ
վում է կո րի զում: ԴՆԹ –ի պա րու նա կու թյու նը կո րի զում հաս տա տուն է, ի սկ 
ՌՆԹ –ի նը տա տան վում է:

2.  ՌՆԹ –ի տե սակ ներն ե ն՝ փո խադ րող (փ–ՌՆԹ), ին ֆոր մա ցի ոն (ի –ՌՆԹ), 
ռի բո սո մային (ռ–ՌՆԹ):

3.  ԴՆԹ–ն եր կու պո լի նուկ լե ո տի դային շղ թա նե րից կազմ ված պո լի մեր է:
4.  ԴՆԹ –ի ի նք նա վե րար տադ րումն ա պա հո վում է ժա ռան գա կան ին ֆոր մա

ցի այի փո խան ցու մը սերն դե սե րունդ:
5.  ՌՆԹ –ի մո լե կու լը կազմ ված է մեկ պո լի նուկ լե ո տի դային շղ թայից:
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ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

 

1. Լրաց րե՛ք նուկ լե ի նաթ թու նե րին վե րա բե րող ա ղյու սա կը.

ՆՈՒԿԼԵԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐ

ԴՆԹ ՌՆԹ

Կառուցվածքի 
առանձնա

հատկությունը
ֆունկցիան

տեղը 
բջջում

Կառուցվածքի 
առանձնա

հատկությունը
ֆունկցիան

տեղը 
բջջում

2.  Վե նի դի ագ րա մում լրաց րե՛ք ԴՆԹ –ի և ՌՆԹ –ի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը 
և ը նդ հան րու թյուն նե րը:

առանձնահատկություններ
ՌՆԹ

ընդհանրություններ

առանձնահատկություններ
ԴՆԹ

3. Լրաց րե՛ք ԱԵՖ –ին վե րա բե րող ա ղյու սա կը.

Կառուցվածքի 
առանձնա

հատկությունը
ֆունկցիան սինթեզի վայրը
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4.  Լրացրե՛ք ԴՆԹ–ի և ՌՆԹ–ի մոնոմերների՝ նուկլեոտիդի կառուցվածքին 
վերաբերող գծապատկերը.

5.  Լրացրե՛ք աղյուսակի վանդակները տեքստում բերված համապատասխան 
թվերով.

ԴՆԹ

ՌՆԹ

1. Կազմված է մեկ շղթայից
2. Կազմված է երկու շղթայից
3. Պարունակում է դեզօքսիռիբոզ
4. Պարունակում է ռիբոզ
5. Նուկլեոտիդներն են Ա, Գ, Ց, Թ
6. Նուկլեոտիդներն են Ա, Գ, Ց, ՈՒ
7. Հիմնականում կորիզում է
8. Կա ռիբոսոմներում, կորիզում, ցիտոպլազմայում
9. Շղթան անհամեմատ երկար է
10. Շղթան կարճ է
11. Մոնոմերը նուկլեոտիդն է
12. Ընդունակ է ինքնավերարտադրության
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§ 1.  ԱՎ ՏՈՏ ՐՈՖ ԵՎ ՀԵ ՏԵ ՐՈՏ ՐՈՖ ՕՐ ԳԱ ՆԻԶՄ ՆԵՐ:
            ՖՈ ՏՈ ՍԻՆ ԹԵԶ: ՔԵ ՄՈ ՍԻՆ ԹԵԶ

 
Ըստ է ներ գի այի հայ թայթ ման բնույ թի՝ օր գա նիզմ նե րը բա ժան

վում են ավ տոտ րոֆ նե րի և հե տե րոտ րոֆ նե րի: 
Այն օր գա նիզմ նե րը, ո րոնք ըն դու նակ են պարզ ա նօր գա նա կան նյու թե րից 

սին թե զե լու օր գա նա կան նյու թեր և սն վե լու ի րենց ի սկ պատ րաս տած օր գա նա
կան նյու թե րի հաշ վին, կոչ վում են ավ տոտ րոֆ ներ: Ավ տոտ րոֆ ներ են բո լոր 
կա նաչ բույ սե րը և ո րոշ բակ տե րի ա ներ: Ավ տոտ րոֆ նե րը, կախ ված նրա նից, թե 
օր գա նա կան նյու թե րի սին թե զի հա մար է ներ գի այի ի նչ աղ բյուր են օգ տա գոր
ծում, բա ժան վում են եր կու խմ բի՝ ֆո տո սին թե տիկ ներ և քե մո սին թե տիկ
ներ: Ֆո տո սին թե տիկ նե րը օր գա նա կան նյու թե րի սին թե զի հա մար օգ տա գոր
ծում են Ա րե գա կի է ներ գի ան, ի սկ քե մո սին թե տիկ նե րը՝ քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե
րի ժա մա նակ ան ջատ ված է ներ գի ան: Կա նաչ բույ սե րը ֆո տո սին թե տիկ ներ են, 
ի սկ ո րոշ բակ տե րի ա ներ՝ քե մո սին թե տիկ ներ: 

Այն օր գա նիզմ նե րը, ո րոնք ըն դու նակ չեն ա նօր գա նա կան նյու թե րից սին
թե զե լու օր գա նա կան նյու թեր և ապ րում են պատ րաս տի օր գա նա կան նյու թե րի 
հաշ վին, օգ տա գոր ծում են այդ նյու թե րի մեջ կու տակ ված է ներ գի ան, կոչ վում են 
հե տե րոտ րոֆ ներ: Դրանք են սն կե րը, բակ տե րի ա նե րի մեծ մա սը, բո լոր կեն
դա նի նե րը և մար դը:

 Ֆո տո սին թեզ: Ֆո տո սին թե զը կա նաչ բույ սե րի քլո րո ֆի լի հա տիկ նե րում 
պարզ ա նօր գա նա կան նյու թե րից (ած խաթ թու գազ և ջուր) Ա րե գա կի է ներ գի այի 
հաշ վին օր գա նա կան նյու թե րի սին թեզն է, ո րի ըն թաց քում ան ջատ վում է թթ վա
ծին (նկ. 14): Ֆո տո սին թե զի պար զեց ված և ը նդ հա նուր հա վա սա րումն է.

6CO2 + 6H2O 6C6 H12O6 ++ 6O2

քլորոֆիլ

2800 կՋ

ՆՅՈՒ ԹԵ ՐԻ ՓՈ ԽԱ ՆԱ ԿՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ Է ՆԵՐ
ԳԻ ԱՅԻ ՓՈ ԽԱ ԿԵՐ ՊՈՒՄ ՆԵ ՐԸ ՈՐ ՊԵՍ ԲՋ ՋԻ 
ԿԵՆ ՍԱ ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔ

Գ ԼՈՒԽ
II
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 Ֆո տո սին թեզն ըն թա նում է եր կու փու լով՝ լու սային և մթ նային: Լու սային 
փու լում քլո րո ֆի լի է լեկտ րոնն ան ցնում է «գրգռ ված» վի ճա կի՝ բարձր է ներ գի ա կան 
մա կար դա կի: Է լեկտ րո նի է ներ գի ան ծախս վում է ջրի ֆո տո լի զի և ԱԵՖ –ի սին թե զի 
հա մար: Ջրի ֆո տո լի զի ար դյուն քում ջրի մո լե կուլ նե րը ճեղք վում են պրո տոն նե րի 
(H+) և OH– ի ոն նե րի: OH– ի ոն ներն ի րենց է լեկտ րո նը տա լիս են այլ մո լե կուլ նե րի և 
վե րած վում են ա զատ ռա դի կա լի՝ OH –ի: Վեր ջին ներս փոխ ներ գոր ծում են մի մյանց 
հետ, ո րի հետ ևան քով ա ռա ջա նում են ջուր և մո լե կու լային թթ վա ծին.

H2O  H+  +  OH–

OH–  – e–  OH
4OH   2H2O + O2

 Հետ ևա բար ֆո տո սին թե զի ըն թաց քում գո յա ցած թթ վա ծինն ու նի ջրային ծա գում:
Մթ նային փու լում տե ղի է ու նե նում ած խաթ թու գա զի վե րա կանգ նում մինչև 

օր գա նա կան մի ա ցու թյուն նե ր: Այս պրո ցե սի ըն թաց քում օգ տա գործ վում է լու
սային փու լում սին թեզ ված ԱԵՖ –ի է ներ գի ան:

 Ֆո տո սին թե զի նշա նա կու թյու նը: Ե րկ
րի վրա գո յու թյուն ու նե ցող բո լոր կեն
դա նի օր գա նիզմ նե րի կյան քը կախ ված է 
ֆո տո սին թե զից: Մթ նո լոր տում մո լե կու
լային թթ ված նի առ կա յու թյու նը ֆո տո
սին թե զի ար դյունք է: Թթ ված նից գո յա
ցել է օ զո նային շեր տը, ո րը կլա նում է 
կյան քի հա մար կոր ծա նա րար հա մար
վող ո ւլտ րա մա նու շա կա գույն ճա
ռա գայթ նե րը: Ֆո տո սին թե զի հետ
ևան քով սին թեզ վում են հս կա յա կան 
քա նա կու թյամբ օր գա նա կան նյու
թեր, ո րոնք սնունդ են հե տե րոտ րոֆ 
օր գա նիզմ նե րի հա մար: Օր գա նա կան 
նյու թե րի սին թեզ ման ըն թաց քում օգ
տա գործ վում է բույ սի վրա ըն կած Ա րե
գա կի է ներ գի այի 1 % –ը, տար վա ըն
թաց քում սին թեզ վում է մոտ 15 • 1010 տ 
օր գա նա կան նյութ և մթ նո լորտ է ան
ջատ վում 200 մլրդ տ թթ վա ծին: Ֆո տո
սին թե զի հետ ևան քով կլան վում է մթնո

լոր տի CO2 –ը, և պահ պան վում վեր ջի նիս կա յուն քա նա կը: 
Ֆո տո սին թե զին զու գըն թաց ցե րե կը բույ սե րում կա տար վում է նաև շն չա ռու

թյուն, ը ստ ո րում՝ ֆո տո սին թեզ կա տա րող բջ ջի կող մից ար տադր ված թթ ված նի 

Ածխաթթու գազ

Թթվածին

Օրգանական 
նյութերՋուր և հանքային 

տարրեր

Նկ. 14. Լուսասինթեզ
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քա նա կը 20–30 ան գամ ա վե լի է, քան մի ա
ժա մա նակ կա տար վող շն չա ռու թյան պրո ցե
սում կլա նած թթ ված նի քա նա կը: Հետ ևա բար 
կա նաչ բույ սե րը ցե րե կը օ դը հարս տաց նում 
են թթ ված նով, ի սկ գի շե րը, ե րբ ֆո տո սին
թեզ չի կա տար վում, նրանք մի այն շն չում են 
և օ դում ա վե լաց նում CO2 –ի քա նա կը:

 Ֆո տո սին թե զի ու սում նա սի րու թյան գոր
ծում հս կա յա կան ներդ րում ու նի Կ. Ա.  Տի մի
րյազ ևը:

 Քե մո սին թեզ: Մի շարք բակ տե րի ա ներ, 
ո րոնք չու նեն քլո րո ֆիլ, նույն պես ըն դու նակ 
են սին թե զե լու օր գա նա կան նյու թեր: Նշ ված 
բակ տե րի ա նե րը որ պես է ներ գի այի աղ բյուր 
օգ տա գոր ծում են ա նօր գա նա կան նյու թե րի 
քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րի ժա մա նակ ան
ջատ ված է ներ գի ան: Այդ է ներ գի այի փո
խար կու մը և կու տա կու մը սին թեզ ված օր գա
նա կան նյու թե րում կոչ վում է քե մո սին թեզ:

 Նիտ րի ֆի կաց նող բակ տե րի ա նե րը 
(նկ. 15), եր կա թա բակ տե րի ա նե րը, ծծմ
բա բակտե րի ա նե րը քե մո սին թե տիկ ներ 
են: Քե մո սին թե զը մեծ նշա նա կու թյուն ու
նի բնու թյան մեջ նյու թե րի շր ջա նա ռու թյան 
գոր ծում:

 Հիմ նադ րույթ ներ

1.  Օր գա նիզմ ներն ը ստ է ներ գի այի հայ թայթ ման բնույ թի բա ժան վում են ավ
տոտ րոֆ նե րի և հե տե րոտ րոֆ նե րի:

2.  Ֆո տո սին թե զը մթ նո լոր տը թթ ված նով հարս տաց նող մի ակ աղ բյուրն է:
3.  Քե մո սին թե զը մեծ նշա նա կու թյուն ու նի բնու թյան մեջ նյու թե րի շր ջա նա

ռու թյան գոր ծում:

Հի շե՛ք
   

Ֆո տո սին թեզ, քե մո սին թեզ, ավ տոտ րոֆ և հե տե րոտ րոֆ օր գա նիզմ
ներ, նիտ րի ֆի կաց նող բակ տե րի ա ներ, եր կա թա բակ տե րի ա ներ, ծծմ
բա  բակ տե րի ա ներ:

Կ. Ա.  Տի մի րյազ և

1843–1920

Նկ. 15. Նիտրիֆիկացնող 

բակտերիաներ

Պարալա 
բակտերիաներ
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 ՀԱՐ ՑԵՐ

1.   Ի ՞նչ է ֆո տո սին թե զը:
2. Ի ՞նչ է քե մո սին թե զը:
3. Ի նչ պի սի՞ ավ տոտ րոֆ և հե տե րոտ րոֆ օր գա նիզմ ներ կան:
4. Ի ՞նչ փու լե րով է ըն թա նում ֆո տո սին թե զը:
5. Ի ՞նչ ծա գում ու նի ֆո տո սին թե զի ըն թաց քում ա ռա ջա ցած թթ վա ծի նը:

 
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

 

1.  Լրաց րե՛ք ա ղյու սա կը.

Օրգանիզմներն ըստ էներգիայի հայթայթման բնույթի

2.  Ստորև բեր ված տվյալ նե րի հի ման վրա լրաց րե՛ք ա ղյու սա կը հա մա պա տաս
խան թվե րով.

1)   մո լե կու լային թթ ված նի ա ռա ջա ցում, 2) ած խաջ րե րի սին թեզ, 3) ԱԵՖ –ի 
ա ռա ջա ցում, 4) ջրած նի ա տոմ նե րի ա ռա ջա ցում, 5) ջրի ֆո տո լիզ, 6) քլո րո
ֆի լի գրգռ ված վի ճակ:

Լու սա սին թեզ Թ վային ար ժեք ներ

Լու սային փու լում

Մթ նային փու լում

3.  Ի ՞նչ գոր ծըն թաց է կատարվում՝ լու սա սին թե՞զ, թե՞ շն չա ռու թյուն.

1. բույ սի կա նաչ օր գան նե րում,
2. բույ սի բո լոր կեն դա նի բջիջ նե րում,
3. այն տեղ, որ տեղ կա քլո րո ֆիլ,
4. լույ սի տակ,
5. մութ պայ ման նե րում,
6. ած խաթ թու գա զի մաս նակ ցու թյամբ,



33

7. թթ ված նի մաս նակ ցու թյամբ,
8. գոր ծըն թա ցում սին թեզ վում են օր գա նա կան նյու թեր,
9. գոր ծըն թա ցում ճեղք վում են օր գա նա կան նյու թեր,
10. ար դյուն քում ան ջատ վում է թթ վա ծին,
11. ար դյուն քում ան ջատ վում է ած խաթ թու գազ,
12. կլան վում և կու տակ վում է է ներ գի ա,
13. ար դյուն քում ան ջատ վում է է ներ գի ա,
14. սին թեզ վում է ԱԵՖ,
15. գոր ծըն թացը կատարվում է և՛ լույ սի տակ, և՛ մութ պայ ման նե րում: 

Ընտ րե՛ք ճիշտ պա տաս խան նե րը և ա ղյու սա կի հա մա պա տաս խան վան դակ
նե րում գրե՛ք թվան շան նե րը:

Լուսա սին թեզ Շն չա ռու թյուն

§ 2. ՊԼԱՍ ՏԻԿ ՓՈ ԽԱ ՆԱ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ: 
           ՍՊԻ ՏԱ ԿՈՒ ՑԻ ԿԵՆ ՍԱ ՍԻՆ ԹԵ ԶԸ

Բ ջի ջը բաց կեն սա բա նա կան հա մա կարգ է. շր ջա կա մի ջա վայ րից 
բջիջ են թա փան ցում նյու թեր և է ներ գի ա, ի նչ պես նաև՝ հա կա ռա կը:

Բջ ջում ա նընդ հատ տե ղի են ու նե նում կեն սա բա նա կան սին թե զի ռե ակ ցի ա
ներ: Մի ջա վայ րից դե պի բջիջ թա փան ցած պարզ մո լե կուլ նե րից՝ CO2 –ից, H2O –ից 
և այլ նյու թե րից, ֆեր մենտ նե րի մաս նակ ցու թյամբ ա ռա ջա նում են բարդ մի ա ցու
թյուն ներ: Կեն սա սին թե զի ռե ակ ցի ա նե րի ամ բող ջու թյու նը կոչ վում է պլաս տիկ 
փո խա նա կու թյուն (հու նա րեն պ լաս տի կոս՝ ծե փել, քան դա կել) կամ ա սի մի
լյա ցի ա (ֆո տո սին թեզ, սպի տա կուց նե րի կեն սա սին թեզ և այլն): Սին թե զի բո լոր 
ռե ակ ցի ա ներն ըն թա նում են է ներ գի այի կլա նու մով, ի սկ սին թեզ ված նյու թերն 
օգ տա գործ վում են բջիջ նե րի կա ռուց ման և կեն սա գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում 
քայ քայ ված նյու թե րի վե րա կանգն ման հա մար: Սին թե զին հա կա ռակ ըն թա ցող 
ճեղք ման ռե ակ ցի ա նե րի ամ բող ջու թյու նը կոչ վում է դի սի մի լյա ցի ա: Այդ ըն
թաց քում O2 –ի և H2O –ի մաս նակ ցու թյամբ քայ քայ վում են օր գա նա կան նյու թե րը՝ 
ած խաջ րե րը, ճար պե րը, սպի տա կուց նե րը, և մի ջա վայր են ան ջատ վում CO2, H2O, 
H2S, NH3: Ճեղք ման ռե ակ ցի ա նե րի ըն թաց քում ան ջատ վում է է ներ գի ա, ո րն օգ
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տա գործ վում է կեն սա սին թե զի ռե ակ ցի ա նե րում: Դի սի մի լյա ցի ան կոչ վում է նաև 
բջ ջի է ներ գի ա կան փո խա նա կու թյուն:

 Սին թե զի և քայ քայ ման ռե ակ ցի ա նե րի ամ բող ջու թյու նը կոչ վում է նյու թա փո
խա նա կու թյուն  (նկ. 16):

Պ լաս տիկ և է ներ գե տիկ փո խա նա կու թյուն ներն ան քակ տե լի ո րեն կապ ված են 
մի մյանց հետ. մի աս նա կան պրո ցե սի հա կա ռակ կող մերն են:

Ածխաթթու գազ

Օրգանական 
նյութերՋուր և հանքային 

տարրեր

Թթվածին

Թթվածին

CO2 H2Oայլ նյութեր

Նկ. 16. Նյութափոխանակություն

Ս պի տա կու ցի կեն սա սին թե զը: 
Պլաս տիկ փո խա նա կու թյան կար
ևոր ձևե րից է սպի տա կու ցի կեն
սա սին թե զը: Բջ ջում ա նընդ հատ 
սպառ վող սպի տա կուց նե րի պա
կա սը լրաց վում է նոր սպի տա կուց
նե րի սին թե զի ճա նա պար հով:

Բջ ջում սպի տա կու ցի կեն սա
սին թե զի մա սին տե ղե կատ վու թյու
նը կո րի զի ԴՆԹ –ում է: ԴՆԹ –ում 
յու րա քան չյուր ա մի նաթթ վին հա
մա պա տաս խա նում է մեկ տրիպ
լետ (3 նուկ լե ո տիդ): ԴՆԹ –ի մո
լե կու լում սպի տա կու ցի սին թե զի 
ծրագ րի գրան ցու մը տրիպ լետ նե րի 

խիստ ո րո շա կի հա ջոր դա կա նու
թյամբ կոչ վում է գե նե տի կա
կան կոդ, ի սկ ԴՆԹ –ի մո լե կու լի 

այն հատ վա ծը, ո րը տե ղե կու թյուն 
է պա րու նա կում մեկ սպի տա կու
ցի ա ռաջ նային կա ռուց ված քի մա
սին, կոչ վում է գեն: Կո դում կա 
տրիպ լետ նե րի 64 զու գակ ցու թյուն: 
Դրան ցից ե րե քը ա մի նաթ թու ներ 
չեն կո դա վո րում: ԴՆԹ –ի մո լե

կու լում կան բազ մա թիվ գե ներ, ո րոնք մի մյան ցից տա րան ջատ ված են ա մի նաթ
թու ներ չկո դա վո րող տրիպ լետ նե րով: Ո րոշ ա մի նաթ թու ներ կո դա վոր վում են մի 
քա նի տրիպ լետ նե րով: Դա կո դի հա գեց վա ծու թյունն է, ո րը մե ծաց նում է գե նե
տի կա կան տե ղե կատ վու թյան ի րա կա նաց ման հու սա լի ու թյու նը: ԴՆԹ –ի յու րա
քան չյուր մո լե կու լում տե ղե կատ վու թյուն է գրանց ված հա րյու րա վոր սպի տա կուց
նե րի մա սին:
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ԴՆԹ–ն ան մի ջա կան մաս նակ ցու թյուն չու նի սպի տա կու ցի մո լե կու լի կեն սա
սին թե զին: Կո րի զի ԴՆԹ –ից սպի տա կու ցի սին թե զի մա սին տե ղե կատ վու թյան 
տե ղա փո խու մը դե պի սին թե զի վայր՝ ռի բո սոմ ներ, ի րա կա նաց վում է ԴՆԹ 
–ի շղ թա նե րից մե կի վրա ի –ՌՆԹ –ի սին թե զի մի ջո ցով, ո րում նուկ լե ո տիդ նե րի 
հա ջոր դա կա նու թյու նը հա մա պա տաս խա նում է ԴՆԹ –ի պո լի նուկ լե ո տի դային 
շղթային՝ մատ րի ցային (նկ. 17): Սին թեզ ված ի –ՌՆԹ–ն կո րի զից տե ղա փոխ վում 
է ցի տոպ լազ մա: Ի –ՌՆԹ –ի սին թեզն ան վա նում են տրանսկ րիպ ցի ա (լատ.՝ 
transcriptio – ար տագ րու թյուն): Այ նու հետև ցի տոպ լազ մա յում ի –ՌՆԹ –ի մի ծայ
րից բարձ րա նում է ռի բո սո մը, և սկս վում է սպի տա կու ցի կեն սա սին թե զը: Ռի բո
սո մը ի –ՌՆԹ –ի վրայով շարժ վում է ման րա քայլ՝ տրիպ լետ նե րով: Այդ ըն թաց
քում փ–ՌՆԹ– նե րը դե պի ռի բո սոմ են տա նում հա մա պա տաս խան ա մի նաթ թուն: 
Ռի բո սո մում ա մի նաթ թու նե րը հա ջոր դա բար մի ա նում են ի րար, և գո յա նում է 
պոլի պեպ տի դային շղ թան (նկ. 18): Յու րա քան չյուր փ–ՌՆԹ տե ղա փո խում է ի րեն 
հա մա պա տաս խա նող ա մի նաթ թուն: Սպի տա կու ցի կեն սա սին թեզն ա վարտ վում 
է, ե րբ ռի բո սո մը հաս նում է ի –ՌՆԹ –ի մյուս ծայ րին: Նշ ված եր ևույթն ան վա նում 
են տրանս լյա ցի ա (նկ. 19): Տրանս լյա ցի ան նույն պես դաս վում է մատ րի ցային սին
թե զի ռե ակ ցի ա նե րի շար քին: Տվյալ դեպ քում ի –ՌՆԹ–ն սին թեզ վող սպի տա կու ցի 
մատ րի ցան է: Սպի տա կու ցի կեն սա սին թե զին մաս նակ ցում են բազ մա թիվ ֆեր
մենտ ներ, և ծախս վում է մեծ քա նա կու թյամբ է ներ գի ա:

 

 
                          
 Նկ.  17. Ի–ՌՆԹ–ի սինթեզը Նկ. 18. Սպիտակուցի կենսասինթեզը     

                        (տրանսկ րիպ ցի ա)                               (տրանսլյա ցի ա)
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 Հիմ նադ րույթ ներ

1.   Բջի ջը բաց կեն սա բա նա կան հա մա կարգ է:
2. Բջ ջում ա նընդ հատ տե ղի են ու նե նում սին թե զի և քայ քայ ման ռե ակ ցի ա ներ:
3.   Սին թե զի և քայ քայ ման ռե ակ ցի ա նե րի ամ բող ջու թյու նը կոչ վում է նյու թա

փո խա նա կու թյուն:
4.  Տրանսկ րիպ ցի ան և տրանս լյա ցի ան սպի տա կու ցի սին թեզն ի րա կա նաց

նող գոր ծըն թաց ներ են:
5.  Օր գա նա կան աշ խար հին հա տուկ են մատ րի ցային սին թե զի ռե ակ ցի ա ներ՝ 

ԴՆԹ –ի կրկ նա պատ կու մը, ի –ՌՆԹ –ի և սպի տա կու ցի կեն սա սին թե զը:

 ՀԱՐ ՑԵՐ

1. Ի ՞նչ է նյու թա փո խա նա կու թյու նը:
2. Կեն սա բա նա կան ի ՞նչ նշա նա կու թյուն ու նի նյու թա փո խա նա կու թյու նը:
3.  Ի նչ պե՞ս կա րե լի է բնու թագ րել բջի ջը որ պես բաց կեն սա բա նա կան հա մա

կարգ:
4. Ի ՞նչ է ԴՆԹ –ի կո դը:
5. Ի ՞նչ է գե նը:
6. Ի ՞նչ են տրանսկ րիպ ցի ան և տրանս լյա ցի ան:
7. Որ տե՞ղ է ըն թա նում սպի տա կու ցի կեն սա սին թե զը:

Հի շե՛ք
   

Նյու թա փո խա նա կու թյուն, ա սի մի լյա ցի ա, դի սի մի լյա ցի ա, պլաս տիկ 
փո խա նա կու թյուն, գեն, կոդ, տրանսկ րիպ ցի ա, տրանս լյա ցի ա:
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§ 3.  Է ՆԵՐ ԳԻ Ա ԿԱՆ ՓՈ ԽԱ ՆԱ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ

Բջ ջում ըն թա ցող սին թե զի ռե ակ ցի ա նե րին հա կա ռակ ըն թա ցող 
պրո ցե սը կոչ վում է դի սի մի լյա ցի ա՝ ճեղք ման ռե ակ ցի ա նե րի ամ բող ջու թյուն: Դի
սի մի լյա ցի այի ըն թաց քում բարձ րա մո լե կու լային մի ա ցու թյուն նե րը ճեղք վում են 
պարզ մի ա ցու թյուն նե րի, և այդ ըն թաց քում ան ջատ վում է է ներ գի ա: Դի սի մի լյա
ցի ան այլ կերպ կոչ վում է է ներ գի ա կան փո խա նա կու թյուն:

Բջ ջում է ներ գի ա կան փո խա նա կու թյունն ըն թա նում է մի շարք ֆեր մենտ նե
րի մաս նակ ցու թյամբ և հա մա ձայ նեց ված գոր ծու նե ու թյամբ: Այդ ըն թաց քում 
ան ջատ ված է ներ գի այի մի մա սը ցր վում է ջեր մու թյան ձևով, ի սկ մի մա սը կու
տակ վում է ԱԵՖ –ի (ա դե նո զինեռ ֆոս ֆո րա կան թթու) ձևով և օգ տա գործ վում է 
բջիջ նե րի բա ժան ման, կեն սա սին թե զի, մե խա նի կա կան աշ խա տան քի, նյու թե րի 
ակ տիվ տե ղա փոխ ման հա մար: 

ԱԵՖ –ը կազմ ված է ա դե նին ա զո տա կան հիմ քից, ռի բո զից և ֆոս ֆո րա կան թթ վի 
ե րեք մնա ցոր դից: ԱԵՖ –ից ֆոս ֆո րա կան թթ վի մեկ մնա ցոր դի ան ջա տումն ու ղեկց
վում է 40 կՋ է ներ գի այի ան ջա տու մով, և ԱԵՖ –ը փո խարկ վում է Ա ԿՖ –ի (ա դե նո
զինկրկ նա ֆոս ֆո րա կան թթու), ի սկ հե տա գա յում վե րա կանգն վում է ԱԵՖ –ի: 

Է ներ գի ա կան փո խա նա կու թյան փու լե րը: Բջ ջում է ներ գի ա կան փո խա նա
կու թյունն ըն թա նում է ե րեք փու լով՝ նա խա պատ րաս տա կան, ան թթ վա ծին 
(ա նաե րոբ) և թթ ված նային (աե րոբ):

1. Նա խա պատ րաս տա կան փու լում սպի տա կուց նե րը ճեղք վում են ա մի
նաթ թու նե րի, ճար պե րը՝ ճար պաթ թու նե րի և գլի ցե րի նի, բազ մա շա քար նե րը՝ 
գլյու կո զի, նուկ լե ի նաթ թու նե րը՝ նուկ լե ո տիդ նե րի: Այս փու լում ան ջատ վում է 
շատ քիչ է ներ գի ա, ո րը ցր վում է ջեր մու թյան ձևով:

2. Ա նթթ վա ծին –ա նաե րոբ ճեղ քում (գ լի կո լիզ կամ խմո րում): Գլի կո լի
զի ըն թաց քում նա խա պատ րաս տա կան փու լում ա ռա ջա ցած նյու թե րը ճեղք վում 
են ա ռանց թթ ված նի մաս նակ ցու թյան.

C6H12Օ6 + 2ԱԿՖ + 2H3PO4  2C3H6O3 + 2ԱԵՖ + 2H2O 

Ան ջատ վում է 200 կՋ/ մոլ է ներ գի ա, ո րի հաշ վին գո յա նում է 2 մոլ ԱԵՖ. կու
տակ վում է ան ջատ ված է ներ գի այի 40 % –ը (80 կՋ), ի սկ մնա ցած 60 % –ը (120 կՋ) 
ցր վում է ջեր մու թյան ձևով:

3. Աե րոբ փու լը կամ շն չա ռու թյունն ըն թա նում է մի տո քոնդ րի ում նե րում, ո րի 
ըն թաց քում ա նաե րոբ փու լում ա ռա ջա ցած նյու թե րը թթ ված նի մաս նակ ցու թյամբ 
ճեղք վում են մինչև վերջ.

2C3H6Օ3 + 6O2 + 36ԱԿՖ + 36H3PO4  36ԱԵՖ + 6CO2 + 42H2О 
Ար դյուն քում ան ջատ վում է 2600 կՋ/ մոլ է ներ գի ա, ո րի մի մա սը կու տակ վում 

է ԱԵՖ –ի ձևով (36 ԱԵՖ – 1440 կՋ), ի սկ մնա ցած մա սը (1160 կՋ) ցր վում է ջեր մու
թյան ձևով: 
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Է ներ գի ա կան փո խա նա կու թյան ա նաե րոբ և աե րոբ փու լե րի գու մա րային ռե
ակ ցի ան ու նի հետ ևյալ տես քը.

C6H12O6 + 38ԱԿՖ + 38H3PO4 + 6O2  38ԱԵՖ + 6CO2 + 44H2O 

Ան ջատ ված է ներ գի այի 55 % –ը (1520 կՋ) կու տակ վում է ԱԵՖ –ի ձևով, ի սկ 45 
% –ը (1280 կՋ) ցր վում է ջեր մու թյան ձևով (նկ. ):

Հի շե՛ք
   

Նա խա պատ րաս տա կան փուլ, գլի կո լիզ, թթ ված նային ճեղ քում, խմո
րում, շն չա ռու թյուն:

 Հիմ նադ րույթ ներ

1.    Օր գա նա կան նյու թե րի ա նաե րոբ ճեղ քու մը կոչ վում է գլի կո լիզ կամ խմո
րում:

2.   Օր գա նա կան նյու թե րի աե րոբ ճեղ քու մը կոչ վում է շն չա ռու թյուն, ո րի ըն
թաց քում ա վե լի շատ է ներ գի ա է ան ջատ վում, քան գլի կո լի զի դեպ քում:

 ՀԱՐ ՑԵՐ

1. Քա նի՞ փու լով է ըն թա նում է ներ գի ա կան փո խա նա կու թյու նը:
2.  Է ներ գի ա կան փո խա նա կու թյան ո ՞ր փու լում է ա վե լի շատ է ներ գի ա կու

տակ վում ԱԵՖ –ի ձևով և ին չո՞ւ:
3. Որ տե՞ղ է ըն թա նում է ներ գի ա կան փո խա նա կու թյան թթ ված նային փու լը:

 
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

 

Լ րաց րե՛ք է ներ գի ա կան փո խա նա կու թյան փու լե րին վե րա բե րող աղյու սա կը.

Փուլերը
Ելակետային 

նյութը
Վերջա
նյութը

Անջատված 
էներգիայի 

քանակը

ԱԵՖ–ում 
պահեստա

վորված 
էներգիայի 

քանակը

Ջերմության 
ձևով ցրված 
էներգիայի 

քանակը

Նախա
պատրաս
տական

Անթթվածին
(անաերոբ)

Թթվածնային
(աերոբ)
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§ 1.  ԿՅԱՆ ՔԻ ՈՉ ԲՋ ՋԱՅԻՆ ՁԵՎԵՐ՝ ՎԻ ՐՈՒՍ ՆԵՐ

 Վի րուս նե րը ա մե նուր տա րած ված ձո ղի կաձև, գն դաձև կամ վե ցա
նիստ, կյան քի ոչ բջ ջային ձևեր են: Ի րենց ա նու նը ստա ցել են լա տի նե րեն vira – թույն 
բա ռից: 

Վի րուս ներն ըն դու նակ են թա փան ցե լու կեն դա նի բջ ջի մեջ և ա րա գո րեն բազ
մա նա լու՝ օգ տա գոր ծե լով այդ բջ ջի կեն սա սին թե զի և է ներ գի ա կան հա մա կար գը: 
Այլ կերպ՝ վի րուս նե րը գե նե տի կա կան ներբջ ջային մա կա բույծ ներ են: 

Ն րանք կազմ ված են սպի տա կու ցային թա ղան թով ծածկ ված գե նե տի կա կան 
նյու թից՝ ԴՆԹ –ի կամ ՌՆԹ –ի մո լե կու լից (նկ. 19): Վի րուս նե րի մի մա սը շր ջա
պատ ված է լի պի դային թա ղան թով. դրանք բե րա նի խո ռո չի բոր բո քում ա ռա ջաց
նող և ՁԻ ԱՀ –ի վի րուս ներն են:

 
 Նկ. 19. Ծխախոտի խճանկարի վիրուսը 

 Վի րուս նե րը հայտ նա բե րել է Դ. Ի վա նովս կին 1892 թ.: Նա նկա րագ րել է 
ծխա խո տի խճան կա րային (մո զաիկ) հի վան դու թյան հա րու ցի չը:

XX դ. 30 –ա կան թվա կան նե րին վի րուս նե րը հնա րա վոր ե ղավ տես նել և ա վե լի 
լավ ու սում նա սի րել է լեկտ րո նային ման րա դի տա կի օգ նու թյամբ:

Դ րանց մեծ մա սը հի վան դու թյան հա րու ցիչ ներ են:
 Վի րու սային հի վան դու թյուն ներ են ծխա խո տի խճան կա րը, գրի պը, պո

լի ո մի ե լի տը, ծա ղի կը, ՁԻ ԱՀ –ը, կարմ րու կը, դա բա ղը, կա տա ղու թյու նը, 
տայ գայի էն ցե ֆա լի տը, դեղ նախ տը, հե պա տի տը, հեր պե սը:

 Բակ տե րի ա նե րի բջիջ նե րում բնակ վող և բակ տե րի ա ներն ախ տա հա րող, քայ
քայող վի րուս նե րի խում բը կոչ վում է բակ տե րի ա ֆագ: Դրանք բազ մա նում են 

ԲՋ ՋԻ ԿԱ ՌՈՒՑ ՎԱԾՔՆ ՈՒ ՖՈՒՆԿ ՑԻ Ա ՆԵ ՐԸԳ ԼՈՒԽ
III

I  Վիրուսով վարակված 

ծխախոտի տերև

II Վիրուսը տերևի բջջում

III Վիրուսի կառուցվածքը

1. սպիտակուց

2. ՌՆԹ
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բակ տե րի ա նե րի բջիջ նե րում և ո չն չաց նում նրանց: Օգ տա գործ վում են դիֆ թե
րի ա, խո լե րա բակ տե րային հի վան դու թյուն նե րի բուժ ման նպա տա կով:

      Բակ տե րի ա ֆա գը ձևով նման է շե րե փու կի: Կազմ ված է գլ խի կից, ո րի ներ սում 
ԴՆԹ–ն է, պո չից և պո չային ե լուստ նե րից (նկ. 20):

 Բակ տե րի ա ֆագն ամ րա նում է բակ տե րի այի թա ղան թին, այդ հատ վա ծում 
« լու ծում» է թա ղան թը և բակ տե րային բջ ջի մեջ է նե րար կում իր ԴՆԹ–ն: Այ նու
հետև բակ տե րի ան սին թե զում է ոչ թե իր, այլ բակ տե րի ա ֆա գի ԴՆԹ–ն, ա պա 
նաև այն սպի տա կու ցը, ո րը գաղտ նագր ված է ֆա գի ԴՆԹ –ում: Բակ տե րային բջ
ջում ֆա գը « բազ մա նում է», ի սկ բակ տե րի ան՝ քայ քայ վում:

Հի շե՛ք
    

Ներբջ ջային մա կա բույծ, ծխա խո տի խճանկար, վի րու սային հի վան
դու թյուն ներ, բակ տե րի ա ֆագ:

 Հիմ նադ րույթ ներ

1.  Վի րուս նե րը կյան քի ոչ բջ ջային ձևեր են: Կազմ ված են սպի տա կու ցային 
թա ղան թով ծածկ ված գե նե տի կա կան նյու թից՝ ԴՆԹ –ից կամ ՌՆԹ –ից:

2.  Բակ տե րի ա նե րի բջիջ նե րում բնակ վող և բակ տե րի ա ներն ախ տա հա րող, 
քայ քայող վի րուս նե րի խում բը կոչ վում է բակ տե րի ա ֆագ:

ՀԱՐ ՑԵՐ

1. Ի ՞նչ է նշա նա կում վի րուս:
2. Ո ՞վ և ե ՞րբ է հայտ նա բե րել վի րուս նե րը:
3. Վի րու սային ի ՞նչ հի վան դու թյուն ներ կան:
4. Ի ՞նչ կա ռուց վածք ու նեն վի րուս նե րը:
5. Ի ՞նչ կա ռուց վածք ու նի բակ տե րի ա ֆա գը:

Գլխիկ

Պոչիկ

Պոչային 
ելուններ

Նկ. 20 Բակ տե րի ա ֆա գ
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§ 2.  ՆԱ ԽԱ ԿՈ ՐԻ ԶԱ ՎՈՐ ԵՎ ԿՈ ՐԻ ԶԱ ՎՈՐ ԲՋԻՋ ՆԵ ՐԻ 
ԿԱ ՌՈՒՑ ՎԱԾ ՔԸ

Բ ջի ջը կեն դա նի հա մա կար գի փոք րա գույն տար րա կան 
մի ա վորն է, ո րին հատուկ են կեն դա նի է ակ նե րին բնո
րոշ հատ կու թյուն նե րը:

Բ ջի ջը հայտ նա բե րել է ան գլի ա ցի գիտ նա կան Ռո
բերտ Հու կը 1665 թ. (նկ. 21): Պար զա գույն կա ռուց
վածք ու նե ցող ման րա դի տա կով խցա նի բա րակ կտր
ված քում նա հայտ նա բե րեց խոր շիկ ներ, ո րոնց ան
վա նեց բջիջ ներ (լատ.՝ cellula – խոր շիկ, բջիջ): 1674 թ. 
հո լան դա ցի գիտ նա կան Ա. Լևեն հու կը հայտ նա բե րեց 
կեն դա նա կան բջի ջը:

1839 թ. գեր մա նա ցի բու սա բան Մա տի աս Շլեյ
դենը և գեր մա նա ցի կեն դա նա բան Թե ո դոր Շվա նը 
սահ մա նե ցին բջ ջային տե սու թյան դրույթ նե րը, ի նչ

պես նաև ա պա ցու ցե ցին, որ նույն կա ռուց վածք ու նե ցող և միև նույն ֆունկ ցի ա 
կա տա րող բջիջ նե րը մի ա նա լով ա ռա ջաց նում են հյուս վածք ներ: Բջ ջային այս տե
սու թյու նը հե տա գա յում զար գաց րեց Ռ.  Վիր խո վը:

 Բո լոր բջիջ նե րին բնո րոշ են կա ռուց ված քային հետ ևյալ հիմ նա կան բա ղադ
րա մա սե րը. բջ ջա թա ղանթ, ցի տոպ լազ մա և « ժա ռան գա կան նյութ»: Բջ ջային կա
ռուց վածք ու նե ցող բո լոր օր գա նիզմ նե րը բա ժան վում են եր կու վեր նա թա գա վո
րու թյուն նե րի՝ նա խա կո րի զա վոր ներ (պ րո կա րի ոտ ներ) և կո րի զա վոր ներ 
(է ու կա րի ոտ ներ):

 Նա խա կո րի զա վոր ներ են բակ տե րի ա նե րը և կապ տա կա նաչ ջրի մուռ նե
րը (ցի ա նո բակ տե րի ա նե րը): Կո րի զա վոր ներ են սն կե րը, բույ սե րը և կեն դա
նի նե րը:

 Նա խա կո րի զա վոր ներ: Նա խա կո րի զա վոր նե րի բջիջն ար տա քի նից ծածկ ված 
է բջ ջա պա տով: Ան մի ջա պես բջ ջա պա տի տակ պլազ մային թա ղան թն է, ո րին հա
ջոր դում է ցի տոպ լազ ման:

 Նա խա կո րի զա վոր նե րը չու նեն ձևա վոր ված կո րիզ և մի շարք օր գա նոիդ ներ: 
Կո րի զին փո խա րի նում է ԴՆԹ –ի ե րկ պա րույր մո լե կու լը: ԴՆԹ–ն գտն վում է ցի

Նկ. 21. Բուսական բջջի 
հայտնագործումը
Ռ. Հուկի կողմից
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տոպ լազ մա յում և նրա նից թա ղան թով սահ մա նա զատ ված չէ: Այն ժա ռան գա կան 
տե ղե կատ վու թյուն է պա րու նա կում տվյալ բջ ջի մա սին: Նա խա կո րի զա վոր նե րի 
ցի տոպ լազ մա յում են ռի բո սոմ նե րը, վա կո ւոլ նե րը, ի սկ կապ տա կա նաչ ջրի
մուռ նե րում ու ո րոշ բակ տե րի ա նե րում՝ ֆո տո սին թեզ կա տա րող գու նա նյու թը: 
Բակ տե րային բջիջ նե րը լի նում են գն դաձև (կո կեր), ձո ղի կաձև (բա ցիլ ներ), պա
րու րաձև և այլն (նկ. 22):

 Կո րի զա վոր ներ: Կո րի զա վոր օր գա նիզմ նե րի բջիջ նե րը նույն պես ար տա քի նից 
ծածկ ված են թա ղան թով, ո րի տակ ցի տոպ լազ ման է: Ի տար բե րու թյուն նա խա
կո րի զա վոր նե րի՝ կո րի զա վոր բջիջ նե րի ցի տոպ լազ մա յում են գտն վում կո րի զը և 
բազ մա թիվ օր գա նոիդ ներ՝ էն դոպ լազ մային ցան ցը, Գոլ ջի ի հա մա լի րը, մի տո
քոնդ րի ում նե րը և այլն (նկ. 24): 

Կո րի զա վոր բջիջ նե րում կո րի զը ցի տոպ լազ մայից սահ մա նա զատ ված է կո րի
զա թա ղան թով: Կո րի զում են բջ ջի գե նե տի կա կան տե ղե կատ վու թյուն կրող կա
ռուց վածք նե րն են՝ քրո մո սոմ նե րը:

Բջ ջում յու րա քան չյուր օր գա նոիդ կա տա րում է ո րո շա կի գոր ծա ռույթ, վեր
ջին ներս էլ ամ բող ջու թյամբ պայ մա նա վո րում են բջ ջի կեն սա գոր ծու նե ու թյու նը: 
Բջիջների ձևերը բազմազան են, ինչը պայմանավորված է նրանց ֆունկցիայով:

Ցիտոպլազմա Պլազմային թաղանթ

ա) Կենդանական բջիջ

Նկ. 23 Բջջի կառուցվածքը

         բ) Բուսական բջիջ

Ռիբոսոմ ԴՆԹ

Մտրակ Կոկետ

Բացիլներ Պտուտաձև

Նկ. 22. Բակտերիաների կառուցվածքը և բջջի ձևերը

Բջջապատ

Պլազմային 
թաղանթ

Կորիզ Կորիզակ

Էնդոպլազ-
մային ցանց

Ցիտոպլազմա

Միտաքոնդրիում

Վակուո

Լիզոսոմ

Գոլջիի  համալիր

Քլորոպլաստ
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Հի շե՛ք
    

Նա խա կո րի զա վոր ներ, կո րի զա վոր ներ, քրո մո սոմ, ցի տոպ լազ մա, էն
դոպ լազ մային ցանց, գոլ ջի ի հա մա լիր, մի տո քոնդ րի ում, պլաս տիդ
ներ:

 Հիմ նադ րույթ ներ

1.  Բջի ջը կեն դա նի հա մա կար գի փոք րա գույն տար րա կան մի ա վորն է, ո րին 
հատ կան շա կան են կեն դա նի է ակ նե րին բնո րոշ հատ կու թյուն նե րը:

2.  Բջ ջային կա ռուց վածք ու նե ցող բո լոր օր գա նիզմ նե րը բա ժան վում են եր կու 
վեր նա թա գա վո րու թյուն նե րի՝ նա խա կո րի զա վոր նե րի և կո րի զա վոր նե րի:

ՀԱՐ ՑԵՐ

1. Ո ՞վ և ե ՞րբ է հայտ նա բե րել բջի ջը:
2. Ո րո՞նք են նա խա կո րի զա վոր օր գա նիզմ նե րը:
3. Ո րո՞նք են կո րի զա վոր օր գա նիզմ նե րը:
4. Ի ՞նչ օր գա նոիդ ներ կան նա խա կո րի զա վոր և կո րի զա վոր բջիջ նե րում:
5. Ով քե՞ր և  ո ՞ր թվա կա նին են ձևա կեր պել բջ ջային տե սու թյու նը:

 
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

 
Լ րաց րե՛ք նա խա կո րի զա վոր նե րին և կո րի զա վոր նե րին վե րա բե րող ա ղյու սա կը.

ԲՋԻՋ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Նախակորիզավոր

Կորիզավոր
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§ 3. ԲՋ ՋԱ ԹԱ ՂԱՆԹ, ՊԼԱԶ ՄԱՅԻՆ ԹԱ ՂԱՆԹ, 
          ՑԻ ՏՈՊ ԼԱԶ ՄԱ ԵՎ ՆԵ ՐԱ ՌՈՒԿ ՆԵՐ

Բջ ջի ար տա քին շեր տը բջ ջա թա ղանթն է, ո րի տակ պլազ մային 
թա ղանթն է: Վեր ջինս 10–12 նմ հաս տու թյամբ նուրբ, է լաս տիկ թա ղանթ է: 
Կազմ ված է ֆոս ֆո լի պիդ նե րի եր կու շեր տից, ո րոնց մեջ ար տա քին և ներ քին 
կող մե րից տար բեր խո րու թյուն նե րով ը նկղմ ված են սպի տա կուց նե րի մո լե կուլ
նե րը: Ո րոշ սպի տա կուց նե րի ամ րա ցած են նաև ած խաջ րեր: Այդ պի սի կա ռուց
վածքն ըն դուն ված է ան վա նել խճան կա րային (նկ. 25):

Նկ. 24. Պլազմային թաղանթի կառուցվածքը

Պ լազ մային թա ղանթն ա նընդ հատ շարժ ման մեջ է, այն վնաս վե լու դեպ քում 
կա րող է վե րա կանգն վել: Նրա նում կան ան ցքեր, ո րոն ցով բազ մաբ ջիջ օր գա
նիզմ նե րում կապ է ստեղծ վում մի ջա վայ րի և հար ևան բջիջ նե րի հետ: Սնկերի, 
բակտերիաների և բուսական բջիջների պլազմային թաղանթը արտաքինից 
պատված են բջջապատով: Կենդանական բջիջները բջջապատ չունեն:

Բջ ջում կան բազ մա թիվ օր գա նոիդ ներ, ո րոնք նույն պես ու նեն պլազ մային թա
ղանթ (մի տո քոնդ րի ում ներ, պլաս տիդ ներ, էն դոպ լազ մային ցանց, լի զո սոմ ներ և 
այլն): Դրանք ներբջ ջային թա ղանթ ներն են, ո րոնք ու նեն նույն կա ռուց ված քը, ի նչ 
պլազ մային թա ղան թը: Կան նաև թա ղանթ չու նե ցող օր գա նոիդ ներ (ռի բո սոմ ներ, 
բջ ջա կենտ րոն):

Պ լազ մային թա ղան թը կա տա րում է հետ ևյալ ֆունկ ցի ա նե րը.
1. պաշտ պա նում է ցի տոպ լազ ման ֆի զի կա կան և քի մի ա կան վնաս վածք նե րից,
2.  պայ մա նա վո րում է նյու թե րի ը նտ րո ղա կան թա փան ցե լի ու թյու նը և փո խադ րու մը,

Սպիտակուց

Երկշերտ

ֆոս ֆո լի պիդ նե ր

Բազմաշաքար
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3. ա պա հո վում է բջիջ նե րի և օր գա նոիդ նե րի կա պը,
4. պայ մա նա վո րում է բջ ջի ձևը: 
Ի ոն նե րի և փոքր մո լե կուլ նե րի թա փան ցու մը բջիջ տե ղի է ու նե նում դի ֆու

զիայի և օս մո սի ե ղա նակ նե րով, ո րոնց հա մար է ներ գի ա չի պա հանջ վում: Ո րոշ 
նյու թեր էլ բջիջ են թա փան ցում հա տուկ սպի տա կու ցային նյու թե րի՝ փո խադ րիչ
նե րի մաս նակ ցու թյամբ, ո րի ժա մա նակ ծախս վում է ԱԵՖ –ի է ներ գի ան:

 Նյու թե րի թա փան ցումն ը նտ րո ղա կան բնույթ ու նի: Թա ղան թը կի սա թա փան
ցիկ է. ո րոշ նյու թե րի հա մար՝ հեշտ թա փան ցե լի, ի սկ ո րոշ նե րի հա մար՝ դժ վար: 
Օ րի նակ՝ K+ ի ոն նե րի խտու թյու նը բջ ջում ա վե լի բարձր է, քան մի ջա վայ րում, ի սկ 
Na+ ի ոն նե րի նը՝ հա կա ռա կը:

 Քի մի ա կան շատ նյու թեր, պինդ մաս նիկ ներ և կա թիլ ներ բջիջ են թա փան ցում 
պի նո ցի տո զի և ֆա գո ցի տո զի ե ղա նա կներով:

Պ լազ մային թա ղան թով խո շոր մո լե կուլ նե րի, պինդ մաս նիկ նե րի թա փան ցու
մը դե պի բջիջ կոչ վում է ֆա գո ցի տոզ (հու նա րեն՝  ֆա գոս՝ խժ ռել), ի սկ հե ղուկ կա
թիլ նե րի թա փան ցու մը՝ պի նո ցի տոզ (հու նա րեն՝ պի նո՝ խմել):

Նկ. 25. Բջջի թափանցելիությունը՝ ֆա գո ցի տո զ և պի նո ցի տո զ

 Ֆա գո ցի տո զը բնո րոշ է նա խա կեն դա նի նե րին, ա ղե խոր շա վոր նե րին, լեյ կո
ցիտ նե րին և այլն: Բնո րոշ չէ կոշտ բջ ջա պատ ու նե ցող բջիջ նե րին՝ բույ սեր, բակ
տե րի ա ներ, սն կեր:

 Ֆա գո ցի տո զի ժա մա նակ ցի տոպ լազ մա յում ա ռա ջա նում են կեղծ ոտ քե րի 
տես քով ներփ քում ներ, ո րոնք հափշ տա կում են մաս նի կը և այն խո րա սու զում 
բջջի մեջ (նկ. 25):

 Պի նո ցի տո զը բնո րոշ է սն կե րին, բակ տե րի ա նե րին, կապ տա կա նաչ ջրի մուռ
նե րին և այլն: Պի նո ցի տո զի ըն թաց քում ցի տոպ լազ մայի ար տափ քում նե րով 
շրջա փակ ված կա թիլն ը նկ նում է բջիջ և այն տեղ յու րաց վում (նկ. 25):

 Ցի տոպ լազ մա: Ցի տոպ լազ ման մա ծու ցիկ նյութ է՝ բջ ջի կեն սա հե ղուկ մի ջա
վայ րը, ո րում գտն վում են կո րի զը, օր գա նոիդ նե րը և նե րա ռուկ նե րը: Այն բու սա
կան բջիջ նե րում բջ ջա պա տից, ի սկ կեն դա նա կան բջիջ նե րում գլի կո կա լիք սից 

ֆա գո ցի տո զ

պի նո ցի տո զ
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սահ մա նա զատ ված է պլազ մային թա ղան թով: Ցի տոպ լազ մա յում են ըն թա նում 
կեն սա քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րը:

 Նե րա ռուկ նե րը՝ սպի տա կուց նե րը, ած խաջ րե րը, լի պիդ նե րը, գու նա նյու
թե րը, ցի տոպ լազ մայի ոչ մշ տա կան բա ղադ րիչ ներն են: Դրանք ա ռա ջա նում և 
ծախս վում են բջ ջի կեն սա գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում (նկ. 26):

 Կան բջիջ ներ, ո րոն ցում սպի տա կուց նե րը հան դես են գա լիս թե լիկ նե րի, 
խրձե րի և միկ րո խո ղո վակ նե րի ձևով և կազ մում են բջ ջակ մախ քը:

 Բու սա կան և նա խա կեն դա նի նե րի բջիջ նե րում կան մեմբ րա նով սահ մա նա
զատ ված տե ղա մա սեր, խոր շեր՝ վա կո ւոլ ներ, ո րոնք լց ված են բջ ջա հյու թով:

 Հիմ նադ րույթ ներ

1. Բջ ջի կա ռուց վածքն ու նի կազ մա վոր վա ծու թյան մեմբ րա նային բնույթ:
2.  Ցի տոպ լազ ման բջ ջի կա ռուց ված քի պար տա դիր տարրն է, որ տեղ բջ ջի 

կա ռուց ված քային մյուս տար րե րն են՝ օր գա նոիդ նե րը:
3.  Նյու թե րը բջիջ են թա փան ցում դի ֆու զի այի և օս մո սի, ֆա գո ցի տո զի և պի

նո ցի տո զի ե ղա նակ նե րով:

ՀԱՐ ՑԵՐ

1.  Ի ՞նչ կա ռուց վածք ու նի պլազ մային թա ղան թը, և ի ՞նչ ֆունկ ցի ա ներ է այն կա
տա րում:

2. Ի ՞նչ է ը նտ րո ղա կան թա փան ցե լի ու թյու նը:
3. Ի ՞նչ են ֆա գո ցի տո զը և պի նո ցի տո զը:
4. Ի ՞նչ է ցի տոպ լազ ման, և ի ՞նչ ֆունկ ցի ա ներ է այն կա տա րում:
5. Ի ՞նչ է բջ ջակ մախ քը, և ին չի՞ց է այն կազմ ված:

Հի շե՛ք
    

Պլազ մային թա ղանթ, ֆոս ֆո լի պիդ ներ, դի ֆու զի ա, օս մոս, պի նո ցի
տոզ, ֆա գո ցի տոզ, ցի տոպ լազ մա, նե րա ռուկ ներ, բջ ջակ մախք, վա կո
ւոլ ներ:

Ճարպի
 կաթիլներ

Օսլայի հատիկները 
կարտոֆիլի պալարում Սպիտակուցները 

ցորենի հատիկում

Նկ. 26. Բջջի ներառուկները

Կալցիումական 
աղի բյուրեղներ
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§ 4.  ԲՋ ՋԻ ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ՕՐ ԳԱ ՆՈԻԴ ՆԵ ՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ 
ԳՈՐ ԾԱ ՌՈՒՅԹ ՆԵ ՐԸ

 Կո րի զա վոր բջիջ նե րն ը նդ հա նուր կա ռուց ված քով նման են, սա
կայն նույ նիսկ նույն օր գա նիզ մում նրանց ձևե րը և չա փե րը բազ մա զան են: Դա 
պայ մա նա վոր ված է բջիջ նե րի մաս նա գի տա ցու մով և ֆունկ ցի ա նե րով (նկ. 27):

 Կան այն պի սի օր գա նոիդ ներ, ո րոնք հատ կան շա կան են բո լոր բջիջ նե րին՝ 
ը նդ հա նուր նշա նա կու թյան օր գա նոիդ ներ են: Դրանք են մի տո քոնդ րի ում նե
րը, Գոլ ջի ի հա մա լի րը, էն դոպ լազ մային ցան ցը, ռի բո սոմ նե րը, լի զո սոմ նե րը և 
այլն: Սա կայն կան օր գա նոիդ ներ, ո րոնք հատ կան շա կան են ո րո շա կի բջիջ նե րի: 
Դրանք են մի ո ֆիբ րիլ նե րը, թար թիչ նե րը, մտ րակ նե րը և այլն: 

Էն դոպ լազ մային ցանց: Էն դոպ լազ մային ցան ցը բջ ջի ցի տոպ լազ մա յում՝ կո
րի զի շուր ջը դա սա վոր ված մեմբ րա նային կա ռուց վածք ու նե ցող ա կոս նե րի, խո
ղո վակ նե րի և խոր շե րի ճյու ղա վոր ված բարդ հա մա կարգ է, ո րը կազ մում է բջ ջի 
ծա վա լի 30–50 % –ը:

Կորիզ

Էնդոպլազմային 
ցանց

Նկ. 28.  Էնդոպլազմային ցանց

 Տար բե րում են ո ղորկ և հա տի կա
վոր էն դոպ լազ մային ցան ցի տե սակ ներ 
(նկ. 29): Ո ղորկ էն դոպ լազ մային ցան
ցում կան ճար պեր և ած խաջ րեր սին
թե զող ֆեր մենտ ներ, ո ւս տի կա տար
վում է լի պիդ նե րի և ած խաջ րե րի սին
թեզ, հա տի կա վոր էն դոպ լազ մային 
ցան ցի վրա կան ռի բո սոմ ներ, և կա
տար վում է սպի տա կուց նե րի սին թեզ: 
Էն դոպ լազ մային ցան ցի մեմբ րան նե
րում սին թեզ ված նյու թե րը հա տուկ 
ա կոս նե րով տե ղա փոխ վում են բջ ջի 
տար բեր մա սեր:

 Ռի բո սոմ ներ: Ռի բո սոմ նե րը բջջի 
մեմբ րան չու նե ցող կլո րա վուն, 15–20 նմ 

1. Սպիրոգիրա

2. Կանաչ էվգլենա

3. Նյարդային բջիջ

4. Մկանային բջիջ

Նկ. 27. Կորիզավոր

 բջիջների ձևերը
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տրա մա գիծ ու նե ցող մարմ նիկ ներ են: 
Կազմ ված են մեծ և փոքր մա սե րից (նկ. 29): 
Ռի բո սոմ ներն առկա են բո լոր կո րի զա վոր 
և նա խա կո րի զա վոր բջիջ նե րում: Նրանց 
մեծ մա սը հա տի կա վոր էն դոպ լազ մային 
ցան ցի վրա է, ի սկ ո րոշ ռի բո սոմ ներ ցի
տոպ լազ մա յում ա զատ վի ճա կում են: Ռի
բո սոմ ներն առ կա են նաև մի տո քոնդ րի ում
նե րում և պլաս տիդ նե րում: Նրանց բա ղադ
րու թյան մեջ մտ նում են սպի տա կուց ներ և 
ռ–ՌՆԹ: Ռի բո սոմ նե րի մեծ և փոքր մա սե
րը ձևա վոր վում են կո րի զա կում և կո րի զի 
ան ցքե րից ան ցնում են ցի տոպ լազ մա: Ռի
բո սոմ նե րում կա տար վում է սպի տա կու ցի 
կեն սա սին թեզ:

 Գոլ ջի ի հա մա լիր (կոմպ լեքս): Գոլ ջի ի 
հա մա լի րը էն դոպ լազ մային ցան ցի հետ 
սեր տո րեն կապ ված խոր շե րի, խո ղո վակ նե
րի, ա կոս նե րի և բշ տիկ նե րի հա մա կարգ է, 
ո րոնք կազմ ված են մի ա շերտ մեմբ րան նե
րից (նկ. 30): 

Էն դոպ լազ մային ցան ցի վրա սին թեզ
ված սպի տա կուց նե րը, բազ մա շա քար նե րը, 
ճար պե րը տե ղա փոխ վում են Գոլ ջի ի հա
մա լիր, « փա թե թա վոր վում», ար տա զատ
վում կամ օգ տա գործ վում են բջ ջի կեն սա
գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում:

 Գոլ ջի ի հա մա լի րում են ձևա վոր վում նաև 
լի զո սոմ նե րը, ի նչ պես նաև սին թեզ վում են 
ո րոշ բազ մա շա քար ներ և լի պիդ ներ:

 Մի տո քոնդ րի ում ներ: Մի տո քոնդ րի
ում ա նու նը ծա գել է հու նա րեն « մի տոս»՝ 
թել, « քոնդ րի ոն»՝ հա տիկ բա ռե րից: Մի տո
քոնդրիում նե րը ձվաձև, ձո ղի կաձև, թե լաձև 
0,2–1 մկմ տրա մա գծով և 7–20 մկմ եր կա րու
թյամբ օր գա նոիդ ներ են (նկ. 31): Հայտ նա
բեր վել են բո լոր բու սա կան և կեն դա նա կան 
բջիջ նե րում: Մի տո քոնդ րի ում նե րի քա նա կը 

Նկ. 29. Ռիբոսոմ

Ներքին թաղանթ

Արտաքին
թաղանթ

Կատարներ

Նկ. 30. Գոլջիի համալիր

 Նկ. 31. Մի տո քոնդ րի ում
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տար բեր հյուս ված քի բջիջ նե րում տար բեր է՝ կախ ված է բջ ջի ֆունկ ցի ո նալ ակ
տի վու թյու նից: Մի տո քոնդ րի ում նե րն ա վե լի շատ այն տեղ են, որ տեղ ըն թա նում 
են ին տեն սիվ սին թե զի ռե ակ ցի ա ներ կամ է ներ գի այի մեծ ծախս, օ րի նակ՝ կաթ
նա սուն նե րի լյար դի բջիջ նե րում:

 Մի տո քոնդ րի ում նե րը կազմ ված են եր կու թա ղան թից՝ ար տա քին և ներ քին: 
Ար տա քին թա ղան թը հարթ է, ի սկ ներ քի նը դե պի մի տո քոնդ րի ու մի խո ռո չը ա ռա
ջաց նում է բազ մա թիվ ծալ քեր (ներփ քում ներ), ո րոնք ան վան վում են կա տար
ներ՝ կրիս տա ներ: Մի տո քոնդ րի ում նե րի ներ քին թա ղան թի վրա կան բազ
մա թիվ ֆեր մենտ ներ, որ տեղ տե ղի է ու նե նում ԱԵՖ –ի սին թեզ: ԱԵՖ –ը բջ ջում 
է ներ գի այի աղ բյուր է, ուստի մի տո քոնդ րի ում նե ր ան վա նվում են բջ ջի «ու ժային 
կա յան ներ»՝ ԱԵՖ –ի ձևով է ներ գի այի մա տա կա րար ներ:

 Մի տո քոնդ րի ում նե րում կա սպի տա կուց սին թե զող ի նք նա վար հա մա կարգ՝ 
ԴՆԹ, ՌՆԹ և ռի բո սոմ ներ:

 Նոր մի տո քոնդ րի ում ներն ա ռա ջա նում են կիս ման ճա նա պար հով: Մեկ մի
լիարդ տա րի ա ռաջ դրանք ե ղել են ի նք նու րույն միկ րոօր գա նիզմ ներ:

Պ լաս տիդ ներ: Պլաս տիդ նե րը ե րկ մեմբ րան օր գա նոիդ ներ են: Գտն վում են 
բու սա կան բջիջ նե րում: Ը ստ գու նա նյու թի պա րու նա կու թյան՝ բա ժան վում են 
ե րեք խմ բի՝ քլո րոպ լաստ ներ (կա նաչ), քրո մոպ լաստ ներ (դեղ նա նարն ջա
գույն, նարն ջա գույն, կար միր) և լեյ կոպ լաստ ներ (ան գույն) (նկ. 32):

Ք լո րոպ լաստ նե րը 4–6 մկմ տրա մա գիծ ու նե ցող օր գա նոիդ ներ են, պա րու
նա կում են կա նաչ գու նա նյութ՝ քլո րո ֆիլ, նրան ցում կա տար վում է ֆո տո սին թեզ:

Ք լո րոպ լաստ նե րի ար տա քին թա
ղան թը հարթ է, ի սկ ներ քինն ա ռա ջաց
նում է թի լա կոիդ ներ՝ թի թե ղիկ ներ, 
ո րոնք, կու տակ վե լով մի մյանց վրա, 
ա ռա ջաց նում են գրան ներ (նկ. 33): 
Քլո րոպ լաստ նե րը նույն պես ու նեն սպի
տա կուց սին թե զող ա պա րատ: Նոր քլո
րոպ լաստ ներն ա ռա ջա նում են լեյ կոպ
լաստ նե րից կիս ման ճա նա պար հով:

 Նկ. 32. Պլաստիդներ

Ք լո րոպ լաստՔ րոմոպ լաստ Լեյկոպ լաստ

Նկ. 33. Քլորոպլաստ (1. գրաններ, 2. թաղանթ)
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 Լեյ կոպ լաստ նե րում կու տակ վում են օս լա, ճար պեր, սպի տա կուց ներ: Լույ սի 
ազդեցությամբ լեյ կոպ լաստ նե րը փո խա կերպ վում են քլո րոպ լաստ նե րի:

 Լի զո սոմ ներ: Լի զո սոմ նե րը 0,5 մկմ տրա մա գիծ ու նե ցող գն դաձև մի ա մեմբ
րան մարմ նիկ ներ են (նկ. 34): Ա ռա ջա նում են Գոլ ջի ի հա մա լի րում կամ էն դոպ
լազ մային ցան ցում:

 Լի զո սոմ նե րում կան սպի տա կուց ներ, բազ մա շա քար ներ, լի պիդ ներ և այլ 
նյու թեր ճեղ քող 40 տար բեր ֆեր մենտ ներ: Այդ ֆեր մենտ նե րի մաս նակ ցու թյամբ 
նյու թե րի ճեղ քու մը կոչ վում է լի զիս (հու ն. լի զիս՝ ճեղ քում, սո մա՝ մար մին), որ տե
ղից էլ ծա գել է լի զո սոմ ներ ան վա նումը:

 Լի զո սո մի թա ղան թը վնաս վե լու դեպ քում ֆեր մենտ նե րը թա փան ցում են ցի
տոպ լազ մա, և բջի ջը քայ քայ վում է: Այդ պի սի օ րի նակ է շե րե փու կի պո չի ան հե
տա ցու մը:

Բջ ջա կենտ րոն: Բջ ջա կենտ րո նը տե ղա կայ ված է կո րի զի մոտ, կազմ ված է եր
կու շատ փոքր, մի մյանց նկատ մամբ ու ղիղ ան կյան տակ տե ղա վոր ված գլա նաձև 
մարմ նիկ նե րից՝ ցենտ րի ոլ նե րից (նկ. 35): Դրանք բջ ջի բա ժան ման ժա մա նակ 
տա րա միտ վում են դե պի բջ ջի տար բեր բևեռ ներ և մաս նակ ցում բա ժան ման թե
լիկ նե րի ա ռա ջաց մա նը:

 Ցենտ րի ոլ նե րն առկա են բո լոր կեն դա նի նե րի և ո րոշ բույ սե րի բջիջ նե րում: 
Ցի տոպ լազ մայի ի նք նա վե րար տադ րե լու հատ կու թյուն ու նե ցող օր գա նոիդ նե րից 
են: Բջ ջի բա ժան ման ա վար տին յու րա քան չյուր բջիջ ստա նում է մե կա կան ցենտ
րի ոլ, ո րը հա ջորդ բա ժան ման ժա մա նակ կրկ նա պատկ վում է:

 Նկ. 34. Լիզոսում

Բջջակենտրոն Ցենտրիոլներ

Ցիտո-
պլազմա

Բջջաթաղանթ Կորիզ

Նկ. 35. Բջջակենտրոն

Ք րո մոպ լաստ նե րը պայ մա նա վո րում են բույ սե րի պտուղ նե րի և ծա ղիկ նե րի 
վառ գու նա վո րու մը, ու նեն գրավ չու թյան գոր ծա ռույթ: Դրանք շատ են գա զա րի 
ար մա տապ տուղ նե րում, ի նչ պես նաև աշ նան գու նա փոխ ված տերև նե րում:
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Հի շե՛ք
    

Մի ո ֆիբ րիլ ներ, թար թիչ ներ, մտ րակ ներ, կա տար ներ (կ րիս տա ներ), 
թի լա կոիդ, լի զիս, ցենտ րի ոլ ներ:

 Հիմ նադ րույթ ներ

1.  Կո րի զա վոր բջիջ նե րի հա մար ը նդ հան րա կան են կա ռուց ված քային հետ
ևյալ տար րե րը՝ թա ղանթ, ցի տոպ լազ մա և կո րիզ: Ցի տոպ լազ մա յում 
են գտն վում բջ ջի կա ռուց ված քային մյուս տար րե րը՝ օր գա նոիդ նե րը:

2. Բջ ջում յու րա քան չյուր օր գա նոիդ կա տա րում է ո րո շա կի ֆունկ ցի ա:

ՀԱՐ ՑԵՐ

1.  Ո ՞ր օր գա նոիդ ներն են ը նդ հան րա կան բո լոր բջիջ նե րի հա մար:
2. Բջ ջի ո ՞ր օր գա նոիդ ներն ու նեն կրկ նա կի մեմբ րան:
3.  Ի ՞նչ կա ռուց վածք ու նի էն դոպ լազ մային ցան ցը և ի ՞նչ ֆունկ ցի ա է կա տա րում:
4.  Ի ՞նչ կա ռուց վածք ու նեն մի տո քոնդ րի ում նե րը և ի ՞նչ ֆունկ ցի ա են կա տա

րում:
5.  Պլաս տիդ նե րի ի՞ նչ  տե սակ ներ գի տեք, և ի ՞նչ ֆունկ ցի ա են կա տա րում 

դրանք: 

 
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

 

1.  Լրաց րե՛ք բջ ջի օր գա նոիդ նե րի կա ռուց ված քին և ֆունկ ցի ային վե րա բե րող 
ա ղյու սա կը.

Օրգանոիդը Կառուցվածքի 
առանձնահատկությունը Ֆունկցիան

Կորիզ

Էնդոպլազմային ցանց

Լիզոսոմ

Գոլջիի համալիր

Բջջակենտրոն

Միտոքոնդրիում

Ռիբոսոմ

Կորիզակ

Ցենտրիոլներ
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2. Լրաց րե՛ք պլաս տիդ նե րին վե րա բե րող ա ղյու սա կը.

Պլաստիդներ Գույնը Ֆունկցիան Բույսի որ մասում 
է

Քլորոպլաստներ

Քրոմոպլաստներ

Լեյկոպլաստներ

3.  Լրաց րե՛ք բու սա կան և կեն դա նա կան բջիջ նե րի կա ռուց ված քի ը նդ հա նուր և 
ա ռանձ նա հա տուկ կող մե րին վե րա բե րող ա ղյու սա կը.

Բուսական բջիջ Կենդանական բջիջ

Տարբերությունները Նմանությունները

1.
2.
3.

1.
2.
3.
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§ 5.  ԿՈ ՐԻ ԶԻ ԿԱ ՌՈՒՑ ՎԱԾ ՔԸ ԵՎ ԳՈՐ ԾԱ ՌՈՒՅԹ ՆԵ ՐԸ: 
ՔՐՈ ՄՈ ՍՈՄ ՆԵ ՐԻ ԿԱ ՌՈՒՑ ՎԱԾ ՔԸ

Բջ ջա կո րիզ: Կո րի զը կո րի զա վոր բջիջ նե րի կա ռուց ված քի պար
տա դիր տարրն է: Այն 3–10 մկմ մե ծու թյան գն դաձև օր գա նոիդ է:

Բ ջիջն ա ռանց կո րի զի, ի սկ կո րիզն ա ռանց ցի տոպ լազ մայի գո յու թյուն ու նե նալ 
չեն կա րող. դրանք փոխ կա պակց ված են:

Բ ջիջ նե րի մեծ մասն ու նի մեկ կո րիզ, սա կայն կան նաև մե կից ա վե լի կո րիզ ունե
ցող բջիջ ներ՝ նա խա կեն դա նի ներ, լյար դի, ող նու ղե ղի, մկա նային բջիջ ներ և այլն:

 Կո րի զի ձևը և մե ծու թյու նը կախ ված են բջ ջի 
ձևից, մե ծու թյու նից և ֆունկ ցիայից:

 Կո րի զը կազմ ված է կո րի զա թա ղան թից, կո
րի զա հյու թից, քրո մո սոմ նե րից և կո րի զակից: 
Ցի տոպ լազ մայից սահ մա նա զատ ված է կո րի զա
թա ղան թով: Վեր ջինս կազմ ված է եր կու պլազ
մային թա ղանթ նե րից՝ ար տա քին և ներ քին: Ար
տա քին թա ղանթն ու նի ե լուն ներ և ո ւղղ ված է դե
պի ցի տոպ լազ մա, ի սկ ներ քի նը հարթ է: Ար տա քին 
թա ղան թի ե լուն նե րը մի ա նում են էն դոպ լազ մային 
ցան ցին և Գոլ ջի ի հա մա լի րին՝ ա ռա ջաց նե լով մի
աս նա կան հա մա կարգ: Կո րի զի և ցի տոպ լազ մայի 

միջև նյու թա փո խա նա կու թյունն ի րա կա նաց վում է 70 
նմ տրա մա գիծ ու նե ցող կո րի զա թա ղան թի բազ մա թիվ 
ան ցքե րով (նկ. 36):

 Կո րի զա հյու թի բա ղադ րու թյան մեջ մտ նում են 
ջուր, հան քային ա ղեր, սպի տա կուց ներ, նուկ լե ո տիդ
ներ, ԱԵՖ, ՌՆԹ և այլն:

 Կո րի զա կը կո րի զա հյու թում ը նկղմ ված կլո րա վուն 
մարմ նիկ է: Կո րի զում սո վո րա բար լի նում է մեկ կամ ավելի կո րի զակներ: Կո րի
զա կը պա րու նա կում է սպի տա կուց, ԴՆԹ և ռ–ՌՆԹ: Կո րի զա կում է կա տար վում 
ռի բո սոմ նե րի մեծ և փոքր մի ա վոր նե րի ձևա վո րու մը, ո րոնք կո րի զից դուրս գա
լուց հե տո մի ա վոր վում են ցի տոպ լազ մա յում, և ձևա վոր վում է ամ բող ջա կան ռի
բո սո մը:

Նկ. 36. Բջջակորիզի 

կառուցվածքը 

1. կորիզաթաղանք 

2. կորիզահյութ

3. կորիզակ

4. Կորիզային սնդիկ

5. Էնդոպլազմային ցանց

1. 

2. 

3. 
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 Կո րի զում տե ղի են ու նե նում ԴՆԹ –ի կրկ նա պատ կում, ի –ՌՆԹ –ի սին թեզ, 
բջջում ըն թա ցող նյու թա փո խա նա կու թյան պրո ցես նե րի կար գա վո րում, գե նե տի
կա կան տե ղե կատ վու թյան պահ պա նում, վե րար տադ րու թյուն և հա ջորդ սերն դին 

փո խան ցում: Կո րի զը մաս նակ ցում է բջ
ջի բա ժան մա նը:

Ք րո մո սոմ ներ: Կո րի զա հյու թում պա
րու նակ վում է քրո մո սո մի կազ մի մեջ 
մտ նող նյութ՝ քրո մա տին: Այն կազմ
ված է սպի տա կու ցից և ԴՆԹ –ից, ո րոն
ցից ձևա վոր վում են քրո մո սոմ նե րը (նկ. 
37): Քրո մո սոմ ներն ի րենց ա նու նը ստա
ցել են հու նա րեն ք րո մա՝ ներկ, և  սո մա՝ 
մար մին, բա ռե րից (լավ ներկ վող ներ): 
ԴՆԹ–ն քրո մո սո մում կոչվում է քրո մա
տիդ:

Ք րո մո սոմն ու նի ա ռաջ նային սեղմ
վածք՝ ցենտ րո մեր, ո րը նրան բա ժա
նում է եր կու մա սի: Այդ մասում ամ րա
նում են բջ ջի բա ժան ման ի լի կի թե լիկ
նե րը:

 Նույն տե սա կին պատ կա նող ա ռանձ
նյակ նե րում քրո մո սոմ նե րի թի վը նույնն 
է: Այն կախ ված չէ օր գա նիզ մի կազ մա
վոր վա ծու թյան մա կար դա կից և ոչ միշտ 
է վկա յում ազ գակ ցա կան կա պի մա սին: 
Մարդն ու նի 46 քրո մո սոմ, շիմ պան զեն՝ 

48, հա վը՝ 78, պտ ղա ճան ճը՝ 8 (նկ. 38): Մի ա ժա մա նակ նույն թվով քրո մո սոմ ներ 
կա րող են ու նե նալ մի մյան ցից շատ հե ռու կար գա բա նա կան խմ բե րը (շիմ պան
զեն, ու տի ճը և պղ պեղն ու նեն 48 քրո մո սոմ): 

Ձ ևով և չա փե րով մի ան ման և նույն գե նե րը կրող քրո մո սոմ նե րը կոչ վում են 
հո մո լոգ:

 Մարմ նա կան բջիջ նե րի քրո մո սոմ նե րի թի վը կրկ նա կի ա վե լի է սե ռա կան 
բջիջ նե րի քրո մո սոմ նե րի թվից:

 Մարմ նա կան բջիջ նե րում քրո մո սոմ նե րը զույ գե րով են, մե կը՝ հայ րա կան, մյու
սը՝ մայ րա կան: Դա կոչ վում է քրո մո սոմ նե րի դիպ լոիդ հա վա քա կազմ (2n): Սե
ռա կան բջիջ նե րում հո մո լոգ քրո մո սոմ նե րի զույ գե րից մեկն է: Դա կոչ վում է քրո
մո սոմ նե րի հապ լոիդ հա վա քա կազմ (n):

Նկ. 37. Քրոմոսոմի կառուցվածքը

1. Առաջնային սեղմվածք (ցենտրոմեր)

2. Սպիտակուց

3. Քրոմատիդներ
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Հի շե՛ք
    

Կո րի զա հյութ, կո րի զակ, քրո մո սոմ, քրո մա տին, ցենտ րո մեր, հո մո լոգ 
քրո մո սոմ ներ, դիպ լոիդ, հապ լոիդ:

 Հիմ նադ րույթ ներ

1.  Կո րի զը կո րի զա վոր  բջիջ նե րի կա ռուց ված քի պար տա դիր տարրն է:
2.  Կո րի զը բջ ջում կա տա րում է գե նե տի կա կան տե ղե կատ վու թյան պահ պան

ման, վե րար տադ րու թյան և հա ջորդ սերն դին փո խանց ման, նյու թա փո
խա նա կու թյան պրո ցես նե րի կար գա վոր ման ֆունկ ցի ա:

3.  Քրո մո սոմ նե րը գտն վում են կո րի զում: Մարմ նա կան բջիջ նե րում քրո մո
սոմ նե րի թի վը կրկ նա կի ա վե լի է (2n) սե ռա կան բջիջ նե րի քրո մո սոմ նե րի 
թվից (n):

ՀԱՐ ՑԵՐ

1. Ի նչ պի սի՞ կա ռուց վածք ու նի բջ ջա կո րի զը:
2. Ի ՞նչ գոր ծա ռույթ է ի րա կա նաց նում կո րի զը բջ ջում:
3. Ի ՞նչ են քրո մո սոմ նե րը և ի նչ պի սի՞ կա ռուց վածք ու նեն:
4. Ո րո՞նք են հո մո լոգ քրո մո սոմ նե րը:
5. Ի ՞նչ է քրո մա տի նը, և ի ՞նչ է ձևա վոր վում դրա նից:

Մարդ

Հավ

Մոծակ

Նկ. 38. Տարբեր 

օրգանիզմների 

քրոմոսոմների դիպլոիդ 

հավաքակազմը 

պտղաճանճ
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§ 6.   ԲՋ ՋԻ ԲԱ ԺԱ ՆՈՒ ՄԸ՝ ՄԻ ՏՈԶ

 Բազ մաբ ջիջ  օր գա նիզմ նե րում բջիջ ներն ու նեն ո րո շա կի կա ռուց
վածք և կա տա րում են ո րո շա կի գոր ծա ռույթ: Բջիջ նե րի կյան քի տևո ղու թյու նը 
նույ նը չէ: Օ րի նակ՝ նյար դային և մկա նային բջիջ նե րը զար գաց ման սաղմ նային 
շր ջանն ա վար տե լուց հե տո դա դա րում են բա ժան վե լուց և գոր ծում են օր գա նիզ մի 
ո ղջ կյան քի ըն թաց քում, ի սկ ո սկ րա ծու ծի, բա րակ ա ղի քի է պի թե լի և այլ բջիջ ներ 
կեն սա գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում ծե րա նում և մա հա նում են:

 Մա հա ցած բջիջ նե րը փո խա րին վում են նո րե րով: Նոր բջիջ ներն ա ռա ջա նում 
են բջիջ նե րի բա ժան ման՝ միտոզի ճա նա պար հով:

 Բա ժան ման ճա նա պար հով բջ ջի ա ռա ջա ցու մից մինչև նրա մա հը կամ հա ջորդ 
բա ժա նումն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը բջ ջի կեն սա կան ցիկլն է:

Բ ջի ջը բա ժան ման նա խա պատ րաստ վե լու, ի նչ պես նաև բուն բա ժան ման (մի
տո զի) ըն թաց քում կա տար վող աս տի ճա նա կան և փոխ կա պակց ված պրո ցես նե րի 
ամ բող ջու թյու նը կոչ վում է մի տո տիկ ցիկլ: Ո րոշ հյուս վածք նե րում (ո սկ րա ծուծ, 
ա ղի քի է պի թել), որ տեղ բջիջ ներն ա նընդ հատ բա ժան վում են, կեն սա կան ցիկ լը 
հա մընկ նում է մի տո տիկ ցիկ լի հետ:

Նկ. 39 Ինտերֆազ

 Մի տոզն ա վար տե լուց հե տո բջի ջը նա խա պատ րաստ վում է հա ջորդ բա ժան
մա նը՝ ին տեր ֆազին: Ին տեր ֆա զը բջ ջի մեկ բա ժա նու մից մինչև մյուսն ըն կած 
ժա մա նա կա հատ վածն է: Տար բե րում են ին տեր ֆա զի 3 շր ջան՝ նա խա սին թե
տիկ (պ րե սին թե տիկ), սին թե տիկ և հետ սին թե տիկ (պոստ սին թե տիկ): Ին
տեր ֆա զի տևո ղու թյու նը տար բեր բջիջ նե րում տար բեր է, բայց սո վո րա բար ա վե
լի եր կար է, քան մի տո զի տևողությունը:
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Նկ. 40. Բջջի 

բաժանումը

(միտոզ)

1. Պրոֆազ

2. Մետաֆազ

3. Անաֆազ

4. Թելոֆազ

 Նա խա սին թե տիկ փու լում (G1) սին թեզ վում են ՌՆԹ, ԱԵՖ, սպի տա կուց ներ: 
Սին թե տիկ փու լում (S) ԴՆԹ –ի մո լե կու լի շղ թա նե րը հե ռա նում են մի մյան ցից, և 
դրան ցից յու րա քան չյու րի վրա կոմպ լե մեն տա րու թյան սկզ բուն քով կազ մա վոր
վում է ԴՆԹ –ի հա մա պա տաս խան շղ թան, ԴՆԹ–ն կրկ նա պատկ վում է: Հետ սին
թե տիկ փու լում (G2) շա րու նակ վում է սպի տա կուց նե րի սին թե զը, կրկ նա պատկ
վում են ցենտ րի ոլ նե րը, կու տակ վում է ԱԵՖ (նկ. 39): 

Կո րի զա վոր բջիջ նե րի մեծ մա սը բա ժան վում է մի տո զով: Մի տո զը բջիջ նե րի 
բա ժան ման ա նուղ ղա կի ե ղա նակ է: Տար բե րում են մի տո զի 4 փուլ՝ պրո ֆազ, 
մե տա ֆազ, ա նա ֆազ և թե լո ֆազ:

Պ րո ֆա զում կո րի զը մե ծա նում է, քրո մո սոմ նե րը պա րուր վում և դառ նում են 
տե սա նե լի, ցենտ րի ոլ նե րը տա րա միտ վում են դե պի բջ ջի տար բեր բևեռ ներ, ան
հե տա նում են կո րի զա կը և կո րի զա թա ղան թը, ձևա վոր վում են բա ժան ման ի լի կի 
թե լիկ նե րը:

 Մե տա ֆա զում քրո մո սոմ նե րը կար ճա նում են և ձգ վում դե պի բջ ջի հա սա
րա կա ծային մա սը, լի ո վին ձևա վոր վում են բա ժան ման ի լի կի թե լիկ նե րը և ամ
րա նում քրո մո սոմ նե րի ա ռաջ նային սեղմ ված քին: Այդ շր ջա նում յու րա քան չյուր 
քրո մո սոմ ե րկք րո մա տի դային է: 

Ա նա ֆա զում կծկ վում են բա ժան ման ի լի կի թե լիկ նե րը և քրո մո սոմ նե րի վե
րած ված քրո մո տիդ նե րը ձգում են դե պի բջ ջի բևեռ նե ր:

 Թե լո ֆա զում բևեռ նե րում հա վաք ված քրո մո սոմ նե րը ա պա պա րուր վում են 
և դառ նում ան տե սա նե լի, ձևա վոր վում են բջ ջա կենտ րո նը, կո րի զի թա ղան թը և 
կո րի զա կը, ան հե տա նում են բա ժան ման ի լի կի թե լիկ նե րը: Այ նու հետև ցի տոպ
լազ ման բա ժան վում է, և ձևա վոր վում են եր կու դուստր բջիջ ներ, ո րոն ցից յու րա
քան չյուրն ու նի քրո մո սոմ նե րի դիպ լոիդ հա վա քա կազմ (նկ. 40), գե նե տի կա կան 
տե ղե կատ վու թյու նը դուստր բջիջ նե րում բաշխ վում է հա վա սա րա չափ:

 

Մի տո զի տևո ղու թյու նը 0,5–3 ժամ է:
 Մի տո զը կարևոր դեր ու նի սաղ մի զար գաց ման, վնաս ված բջիջ նե րի վե րա

կանգն ման, օր գա նիզմ նե րի ա ճի գոր ծում:

Հի շե՛ք
   

 Բջ ջի կեն սա կան ցիկլ, մի տո տիկ ցիկլ, ին տեր ֆազ, նա խա սին թե տիկ, 
սին թե տիկ, հետ սին թե տիկ, պրո ֆազ, մե տա ֆազ, ա նա ֆազ, թե լո ֆազ:
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 Հիմ նադ րույթ ներ

1.  Կո րի զա վոր բջիջ նե րի մեծ մա սը բա ժան վում է մի տո զով:
2.  Մի տո զը բջիջ նե րի բա ժան ման ա նուղ ղա կի ե ղա նակ է, ո րի ար դյուն քում 

մեկ մայ րա կան բջ ջից ա ռա ջա նում են եր կու դուստր բջիջ ներ՝ քրո մո սոմ նե
րի հա վա սար՝ դիպ լոիդ հա վա քա կազ մով:

ՀԱՐ ՑԵՐ

1. Ի ՞նչ է բջ ջի կեն սա կան ցիկ լը:
2. Ի ՞նչ է մի տո տիկ ցիկ լը:
3. Ի ՞նչ է մի տո զը, ի ՞նչ փու լե րով է այն կա տար վում:
4. Կեն սա բա նա կան ի ՞նչ նշա նա կու թյուն ու նի մի տո զը:

 
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

 

1. Լրաց րե՛ք բջ ջի ին տեր ֆա զին վե րա բե րող ա ղյու սա կը.

Ինտերֆազի շրջանները Բնութագիր ԴՆԹ

Նախասինթետիկ
G1

Սինթետիկ
S

Հետսինթետիկ
G2

2. Լրաց րե՛ք մի տո զի փու լե րին վե րա բե րող ա ղյու սա կը.

Միտոզի փուլերը Բնութագիրը (ինչ երևույթներ են ընթանում)

Պրոֆազ

Մետաֆազ

Անաֆազ

Թելոֆազ



ՕՐ ԳԱ ՆԻԶՄ ՆԵ ՐԻ ԲԱԶ ՄԱ ՑՈՒ ՄԸ 

ԵՎ ԱՆ ՀԱ ՏԱ ԿԱՆ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ ՄԸ

ԲԱ ԺԻՆ 
II
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§ 1.   ՕՐ ԳԱ ՆԻԶՄ ՆԵ ՐԻ ԲԱԶ ՄԱՑ ՄԱՆ ՁԵՎԵ ՐԸ. 
          ԱՆ ՍԵՌ ԲԱԶ ՄԱ ՑՈՒՄ
 
Բազ մա ցումն օր գա նիզմ նե րի՝ ի րենց նմա նին վե րար տադ րե լու 

հատ կու թյունն է, ո րն ա պա հո վում է կյան քի ա նընդ հա տու թյու նը: Բազ մաց ման 
շնոր հիվ տե սա կը կա րող է պահ պա նել իր գո յու թյու նը, յու րաց նել նոր տա րա ծու
թյուն ներ: 

Օր գա նիզմ նե րի բազ մաց ման ձևե րը: Օր գա նիզմ նե րը բազ մա նում են եր կու 
ձևով՝ ան սեռ և սե ռա կան: 

Ան սեռ բազ մա ցում: Ան սեռ բազ մաց մանը մաս նակ ցում է մեկ օր գա նիզմ: Ան
սեռ բազ մաց ման ձևերն ե ն՝ կի սում, սպո րա գո յա ցում, բող բո ջում, օր գա
նիզ մը մա սե րի բա ժա նում, վե գե տա տիվ բազ մա ցում:

1. Ա մե ո բան, ին ֆու զո րի ան, կա նաչ է վգ լե նան, քլա մի դո մո նա դը բազ մա նում են 
բջ ջի կիս ման ե ղա նա կով (նկ. 41):

2. Ո րոշ մի աբ ջիջ ներ (սն կեր, ջրի մուռ ներ), ի նչ պես նաև բազ մաբ ջիջ ներ (մա
մուռ ներ, պտեր ներ) բազ մա նում են սպոր նե րով: Մայր օր գա նիզ մի վրա ա ռա ջա
նում են հա տուկ բջիջ ներ՝ սպոր ներ, ո րոնք ծլում և սկիզբ են տա լիս նոր օր գա
նիզ մի (նկ. 42):

3. Մի աբ ջիջ և բազ մաբ ջիջ օր գա նիզմ նե րը բազ մա նում են նաև բող բո ջու մով 
(դ րոժ ներ, հիդ րա) (նկ. 43):

ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԲԱԶՄԱՑՈՒՄԸԳ ԼՈՒԽ
I

Նկ. 41. Ամեոբայի և կանաչ էվգլենայի բազմացումը կիսման եղանակով
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4. Ան սեռ բազ մաց ման ե ղա նակ է նաև մարմ նի՝ մի քա նի մա սե րի կիս վե լը (մե
դու զա ներ, օ ղա կա վոր որ դեր, պլա նա րի ա): Այդ մա սե րից զար գա նում է նոր օր
գա նիզմ:

5. Բույ սե րում լայ նո րեն տա րած ված է վե գե տա տիվ բազ մա ցու մը՝ կտ րոն նե
րով, բե ղիկ նե րով, պա լար նե րով, կոճ ղար մատ նե րով, պատ վաս տով (նկ. 44): Ան
սեռ բազ մա ցումն ա ռա ջա ցել է ա վե լի վաղ, քան սե ռա կա նը: 

Հի շե՛ք
   

 
 Մի տոզ, սպոր, բող բո ջում, վե գե տա տիվ բազ մա ցում:

 Հիմ նադ րույթ ներ

1.  Բազ մա ցու մը կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի՝ ի րենց նմա նին վե րար տադ րե լու 
հատ կու թյունն է, ո րով պայ մա նա վոր ված է կյան քի ա նընդ հա տու թյու նը:

2. Օր գա նիզմ նե րը բազ մա նում են ան սեռ և սե ռա կան ե ղա նակ նե րով:

Նկ. 44. Բույսերի վեգետատիվ 
բազմացումը

Նկ. 42. Բորբոսասնկի 
բազմացումը սպորներով

հիդրա դրոժներ

Նկ. 43. Բազմացումը բողբոջումով 
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ՀԱՐ ՑԵՐ

1. Ի ՞նչ է ան սեռ բազ մա ցու մը:
2. Ի ՞նչ է սե ռա կան բազ մա ցու մը:
3. Ո ՞ր օր գա նիզմ ներն են բազ մա նում ան սեռ ե ղա նա կով:
4. Ան սեռ բազ մաց ման ի ՞նչ ե ղա նակ ներ կան:

 
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

 

1. Լրաց րե՛ք ա ղյու սա կը.

Անսեռ 
բազմացման 
տեսակները

ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ

Բույս Կենդանի

1.

2.  Ձկ նորս նե րը ձուկ բռ նե լու ժա մա նակ ի րենց ցան ցում հայտն ված ծո վաստ ղե րը 
կտ րա տել և նե տել են ծո վը, ո րով հետև նրանք փչաց րել են ցան ցը: Ի նչ պե՞ս 
կազ դի ձկ նորս նե րի վար քա գի ծը ծո վաստ ղե րի հե տա գա քա նա կի վրա: Պա
տաս խա նը հիմ նա վո րե՛ք:
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§ 2.  ՍԵ ՌԱ ԿԱՆ ԲԱԶ ՄԱ ՑՈՒՄ: ՍԵ ՌԱ ԿԱՆ ԵՎ ԱՆ ՍԵՌ 
ԲԱԶ ՄԱՑ ՄԱՆ ԿԵՆ ՍԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ 

          ՆՇԱ ՆԱ ԿՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

 Բազ մաբ ջիջ օր գա նիզմ նե րում սե ռա կան բազ մաց մա նը մաս նակ
ցում են եր կու տար բեր օր գա նիզմ ներ, ո րոնց սե ռա կան գեղ ձե րում հա սու նա նում 
են սե ռա կան բջիջ ներ՝ ձվաբ ջիջ ներ և սպեր մա տո զոիդ ներ: Դրանց մի ա ձու
լու մից ա ռա ջա նում է զի գոտ, ո րից զար գա նում է նոր օր գա նիզմ:

 Սե ռա կան բջիջ նե րը՝ գա մետ նե րը, զար գա նում են սե ռա կան գեղ ձե րում. ա րա
կան սե ռա կան բջիջ նե րը՝ սպեր մա տո զոիդ նե րը՝ սերմ նա րան նե րում, ի սկ ի գա
կան սե ռա կան բջիջ նե րը՝ ձվաբ ջիջ նե րը՝ ձվա րան նե րում:

Ս պեր մա տո զոիդ ներ և ձվաբ ջիջ ներ: Սե ռա կան բջիջ նե րը ձևա վոր ման շր ջա
նում ձեռք են բե րում ի րենց գոր ծա ռույ թին հա մա պա տաս խան ո րո շա կի ձև ու չափ:

Ս պեր մա տո զոիդ նե րի չա փե րը փոքր են, նրանք շար ժուն են և պա րու նա կում 
են քիչ ցի տոպ լազ մա, կազմ ված են գլ խի կից, վզի կից և պո չից: Գլ խի կում գտն
վում է կո րի զը (նկ. 45): Սպեր մա տո զոիդ նե րի ֆունկ ցի ան գե նե տի կա կան տե ղե
կատ վու թյան փո խան ցումն է ձվաբ ջիջ և նրա զար գաց ման խթա նու մը: Ձվաբ ջիջ
ներն ան հա մե մատ խո շոր են, ան շարժ և ի րենց մեջ պա րու նա կում են պա շա
րային սննդա նյութ՝ դեղ նուց (նկ. 46):

 Բեղմ նա վո րում: Բեղմ նա վո րու մը նոր օր գա նիզ մի զար գաց ման սկզբ նա կան 
փուլն է: Այն սպեր մա տո զոի դի և ձվաբջ ջի մի ա ձու լումն է, ո րի ար դյուն քում ա ռա
ջա նում է զի գո տը (նկ. 47): Սպեր մա տո զոի դում և ձվաբջ ջում քրո մո սոմ նե րը հապ
լոիդ են: Բեղմ նա վո րու մից հե տո զի գո տում վե րա կանգն վում է տվյալ տե սա կին 
բնո րոշ քրո մո սոմ նե րի դիպ լոիդ հա վա քա կազ մը, ո րում հո մո լոգ քրո մո սոմ նե րից 
մե կը հայ րա կան է, մյու սը՝ մայ րա կան: 

Նկ. 45. Սպերմատոզոիդ Նկ. 46. Ձվաբջիջ
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Նկ. 47. Բեղմնավորում

Երկ սեռ կեն դա նի նե րին և ե րկ սեռ ծա ղիկ նե րին բնո րոշ են հատ կա նիշ ներ, 
ո րոն ցով կանխ վում է ի նք նա բեղմ նա վո րու մը: Կեն դա նի նե րում (պ լա նա րի ա, հիդ
րա, ան ձր ևորդ) նույն օր գա նիզ մի սերմ նաբ ջիջ նե րը և ձվաբ ջիջ նե րը հա սու նա
նում են տար բեր ժա մա նակ, ի սկ ե րկ սեռ ծա ղիկ նե րում նույն կերպ են հա սու նա
նում ա ռէջ նե րը և վար սանդ նե րը:

Կրկ նա կի բեղմ նա վո րում: Կրկ նա կի բեղմ նա վո րու մը հատ կան շա կան է ծաղ կա
վոր բույ սե րին: Ծաղ կա վոր բույ սե րի փո շա նո թում զար գա նում են փո շե հա տիկ
նե րը: Դրանք կազմ ված են ե րեք հապ լոիդ բջիջ նե րից՝ մեկ վե գե տա տիվ և եր
կու սպեր մի ու մեր: Վար սան դի սերմ նա րա նում զար գա նում է սաղմ նա պար կը, 
ո րում ձևա վոր վում են հապ լոիդ ձվաբ ջի ջը և դիպ լոիդ կենտ րո նա կան բջի ջը: 
Փո շո տու մից հե տո վար սան դի սպի ի վրա փո շե հա տի կը ծլում է. վե գե տա տիվ բջ ջից 
զար գա նում է փո շե խո ղո վա կը, ո րը սռ նա կով շարժ վում է դե պի սաղմ նա պարկ:

 Փո շե խո ղո վա կի աճ մա նը զու գըն թաց նրա մի ջով տե ղա շարժ վում է եր կու 
սերմ նաբ ջիջ: Ե րբ փո շե խո ղո վա կը փո շե մուտ քով մտ նում է սերմ նա րան, սերմ
նաբ ջիջ նե րից մե կը մի ա նում է ձվաբջ ջին, և ա ռա ջա նում է զի գո տը: Զի գո տի հե
տա գա բա ժա նու մից զար գա նում է ա պա գա բույ սի սաղ մը: Մյուս սերմ նաբ ջի ջը 
մի ա ձուլ վում է կենտ րո նա կան բջ ջին: Վեր ջի նից ա ռա ջա նում է էն դոս պեր մը, 
որ տեղ կու տակ վում են պա շա րային սնն դա նյու թեր: Այս պի սով՝ տե ղի է ու նե նում 
կրկ նա կի բեղմ նա վո րում (բեղմ նա վոր վում են ձվաբ ջի ջը և կենտ րո նա կան 
բջի ջը) (նկ. 48): Բեղմ նա վո րու մից հե տո սերմ նա բող բո ջից ա ռա ջա նում է սեր մը՝ 
կազմ ված սերմ նա մաշ կից, սաղ մից և էն դոս պեր մից, ի սկ վար սան դի սերմ նա
րա նից ա ռա ջա նում է պտու ղը: Ծաղ կա վոր բույ սե րի կրկ նա կի բեղմ նա վո րու մը 
1898 թ. հայտ նա բե րել է Ս. Գ. Նա վա շի նը: 



65

Փոշեհատիկ

Փոշեխողովակ

Նկ. 48. Ծաղկավոր բույսերի կրկնակի բեղմնավորում

Սպերմիումներ

Սպեր-
միումներ Կենտրոնական

բջիջ
Սերմնարան

Ձվաբջիջ

              

Ան սեռ բազ մաց ման կեն սա բա նա կան նշա նա կու թյու նը: Ան սեռ բազ մաց ման 
դեպ քում դուստր օր գա նիզմ նե րը ժա ռան գա կան հատ կա նիշ նե րով լի ո վին նման 
են մայ րա կա նին: Ան սեռ բազ մաց մա նը մաս նակ ցում է մեկ ա ռանձ նյակ և ա վե լաց
նում է տվյալ տե սա կի ա ռանձ նյակ նե րի թի վը, սա կայն չի ու ղեկց վում տե սակ նե
րի ներ սում գե նե տի կա կան բազ մա զա նու թյան մե ծա ցու մով: Ան սեռ բազ մա ցումն 
ա վե լի ա րագ և հեշտ է ի րա կա նաց վում, սա կայն ա ռանձ նյակ նե րի մի օ րի նակ ձևե
րը դժ վա րու թյամբ են հար մար վում մի ջա վայ րի փո փոխ վող պայ ման նե րին:

 Սե ռա կան բազ մաց ման կեն սա բա նա կան նշա նա կու թյու նը: Սե ռա կան բազ մա
ցու մը է վո լյու ցի ոն ի մաս տով ա վե լի ա ռա ջա դի մա կան է, քան ան սեռ բազ մա ցու մը: 
Սե ռա կան բազ մաց ման ըն թաց քում ստեղծ վում է ժա ռան գա կան հատ կա նիշ նե րի 
նոր հա մակ ցու թյուն, ո րը հարս տաց նում է դուստր օր գա նիզ մի գե նե տի կա կան 
նյու թի բազ մա զա նու թյու նը և նպաս տա վոր պայ ման ներ ստեղ ծում բնա կան ու ար
հես տա կան ը նտ րու թյան և մի ջա վայ րի պայ ման նե րին հար մար վե լու հա մար: 

Հի շե՛ք
   

 
 
Սպեր մա տո զոիդ, ձվաբ ջիջ, մեյոզ, քրո մո սոմ, քրո մա տիդ, բեղմ նա

վո րում, սպեր մի ում, սաղմ նա պարկ,  էն դոս պերմ:

 Հիմ նադ րույթ ներ

1.  Սե ռա կան բջիջ նե րի զար գա ցումն ըն թա նում է ե րեք փու լով՝ բազ մաց ման, 
ա ճի և հա սու նաց ման:

2.  Մեյո զի հետ ևան քով քրո մո սոմ նե րը սե ռա կան բջիջ նե րում հապ լոիդ են:
3.  Բեղմ նա վո րու մը սպեր մա տո զոի դի և ձվաբջ ջի մի ա ձու լումն է, ո րի ար

դյուն քում ա ռա ջա նում է զի գո տը:
4.  Կրկ նա կի բեղմ նա վո րու մը հատ կան շա կան է ծաղ կա վոր բույ սե րին:
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ՀԱՐ ՑԵՐ

1. Ի ՞նչ է մեյո զը:
2. Ին չո՞վ է մեյո զը տար բեր վում մի տո զից:
3. Ին չո՞վ է ձվաբ ջի ջը տար բեր վում սերմ նաբ ջիջ նե րից:
4. Ո ՞րն է մեյո զի կեն սա բա նա կան նշա նա կու թյու նը:
5. Ի ՞նչ են կո նյու գա ցի ան և կրո սին գո վե րը (տ րա մա խա չու մը):
6. Ի ՞նչ տար բե րու թյուն կա ան սեռ և սե ռա կան բազ մաց ման միջև:
7. Կեն սա բա նա կան ի ՞նչ նշա նա կու թյուն ու նի սե ռա կան բազ մա ցու մը:
8. Ին չո՞վ են մի մյան ցից տար բեր վում սպեր մա տո զոի դը և ձվաբ ջի ջը:
9. Ի ՞նչ է կրկ նա կի բեղմ նա վո րու մը:
10. Ին չի՞ց են զար գա նում ծաղ կա վոր բույ սե րի սեր մը, սեր մի սաղ մը և պտու ղը: 

 
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

 

1. Լրաց րե՛ք սե ռա կան բջիջ նե րի զար գաց ման փու լե րին վե րա բե րող ա ղյու սա կը.

Զարգացման փուլը
Բջջի բաժանման 

եղանակը

Բջջում կատարվող 
հիմնական 

փոփոխությունները

Բազմացում

Աճ

Հասունացում

Ձևավորում

2. Լրաց րե՛ք ծաղ կա վոր բույ սե րին վե րա բե րող ա ղյու սա կը.

Կառուցվածքային 
տարրեր

Ինչից է առաջանում

Պտուղ 

Սերմ

Սաղմ

Պաշարանյութ
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§ 1. ՕՐ ԳԱ ՆԻԶՄ ՆԵ ՐԻ ԱՆ ՀԱ ՏԱ ԿԱՆ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ ՄԸ: 
          ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ՍԱՂՄ ՆԱՅԻՆ ՇՐ ՋԱՆ

 Զար գա ցումն ա նընդ հատ և ան հե տա դարձ պրո ցես է: Ա ռանձնյակ
նե րի ան հա տա կան զար գա ցու մը վեր ջա վոր է, բայց օր գա նիզմ նե րի բազ մաց ման 
հատ կու թյան շնոր հիվ կյանքն ան վերջ է և կրում է ցիկ լիկ բնույթ:

 Զար գա ցու մը ծնող նե րից ստա ցած տե ղե կատ վու թյան աս տի ճա նա կան ի րա
ցումն է ա ռանձ նյա կում: Ան հա տա կան զար գա ցու մը՝ օն տո գե նե զը, ա ռանձնյակի 
ամ բողջ կյան քում ըն թաց ող պրո ցես նե րի ամ բող ջու թյունն է՝ սկ սած զի գո տից 
մինչև մահ: Օն տո գե նե զը բա ժան վում է եր կու շր ջա նի՝ սաղմ նային և հետ
սաղմ նային: Սաղմ նային շր ջա նը զի գո տի ձևա վոր ման պա հից մինչև օր գա նիզ
մի ծն վե լը կամ ձվի՝ թա ղան թից դուրս գալն է, ի սկ հետ սաղմ նայի նը՝ ձվի՝ թա
ղան թից դուրս գա լու կամ ծն վե լու պա հից մինչև մահն է:

 Զար գաց ման սաղմ նային շր ջան: Բազ մաբ ջիջ կեն դա նի նե րի սաղ մի զար գաց
ման փու լերն ը նդ հա նուր են: Սաղմ նային շր ջա նում ա ռանձ նաց վում է 3 հիմ նա
կան փուլ՝ տրո հում, գաստ րու լյա ցի ա և ա ռաջ նային օր գա նո գե նեզ:

Տ րո հում: Ձվաբջ ջի բեղմ նա վո րու մից հե տո ձևա վոր ված զի գո տի կո րի զը և ցի
տոպ լազ ման մի քա նի րո պե ան ց սկ սում են բա ժան վել մի տո զով: Բա ժան ված 
բջիջ նե րը կոչ վում են բլաս տո մեր ներ: Դրանց չա փե րը չեն մե ծա նում: Բա ժան
ման գոր ծըն թա ցը կոչ վում է տրո հում (նկ. 49): Տրոհ ման շր ջա նում սաղ մի հե տա
գա զար գաց ման հա մար կու տակ վում են բջիջ ներ: 

Տ րո հու մը կա րող ե նք դի տել նշ տա րի կի օ րի նա կով: 64 բլաս տո մեր նե րի ա ռա
ջաց ման շր ջա նում բլաս տո մեր նե րը հե ռա նում են սաղ մի կենտ րո նից և ա ռա ջաց
նում են խո ռոչ և դա սա վոր վում են խո ռո չի շուր ջը մեկ շեր տով: Տրոհ ման վեր ջում 

ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ 
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ

Գ ԼՈՒԽ
II

Նկ. 49. Զիգոտի տրոհում, բլաստոմերներ
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մի մյանց սերտ հա րող բջիջ նե րից կազմ ված սաղ մը ստա նում է պա տեր ու նե ցող 
բշ տի կի տեսք: Սաղ մի ներ քին խո ռոչն ան վա նում են մարմ նի ա ռաջ նային խո
ռոչ–բ լաս տո ցել: Տրո հումն ա վարտ վում է մի ա շերտ բազ մաբ ջիջ սաղ մի՝ բլաս
տու լայի ա ռա ջա ցու մով (նկ. 50): Բլաս տու լայի բո լոր բջիջ նե րը դիպ լոիդ են և 
մաս նա գի տաց ված չեն այս կամ այն գոր ծա ռույ թը կա տա րե լու:

 Գաստ րու լյա ցի ա և ա ռաջ նային օր գա նո գե նեզ: Սաղ մի զար գաց ման գաստ րու
լյա ցի այի փու լում բլաս տու լայի պա տը ներփք վում է դե պի խո ռոչ, և ա ռա ջա նում 
են սաղմ նային եր կու թեր թիկ ներ՝ էկ տո դերմ (ար տա քին) և էն տո դերմ (ներ
քին) (նկ. 50): Այդ շր ջա նում ա ռա ջա ցած խո ռոչն կոչվում է գաստ րո ցել (ա ռաջ
նային ա ղի): Բա ցա ռու թյամբ ա ղե խոր շա վոր նե րի՝ մյուս բազ մաբ ջիջ կեն դա նի նե րի 
գաստ րու լյա ցի ային զու գա հեռ ա ռա ջա նում է նաև եր րորդ սաղմ նային թեր թի կը՝ 
մե զո դեր մը, և սաղ մը դառ նում է ե ռա շերտ (նկ. 51): Այս փու լում սաղ մի բջիջ նե րը 
չեն բա ժան վում և չեն ա ճում: Հան դես են գա լիս տար բե րակ ման նշան նե րը:

 Հե տա գա տար բե րակ ման ար դյուն քում սաղմ նային թեր թիկ նե րի էկ տո դեր
մից ա ռա ջա նում են նյար դային հա մա կար գը, զգա յա րան նե րը, մաշ կի է պի թե

Նկ. 50. Զիգոտի տրոհումը

1
2 3

1. Բլաստոմերներ

2. Բլաստուլա

3. Գաստրուլա

Նյարդային թիթեղիկ

Քորդա

Մեզոդերմա

Էնտոդերմ

Էկտոդերմ

Նկ. 51. Մեզոդերմի և առանցքային օրգանների առաջացումը
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լը, ա տամ նե րի է մա լը, էն տո դեր մից՝ ա ղի քի է պի թե լը, մար սո ղա կան գեղ ձե րը 
(լյարդ, են թաս տա մոք սային գեղձ), խռիկ նե րի և թո քե րի է պի թե լը, ի սկ մե զո դեր
մից ա ռա ջա նում են մկա նային հյուս ված քը, շա րակ ցա կան հյուս ված քը, ա րյու նա
տար հա մա կար գը, ե րի կամ նե րը, սե ռա կան գեղ ձե րը և այլն: 

Հի շե՛ք
    

Զի գոտ: Տրո հում: Բլաս տու լա: Գաստ րու լյա ցի ա: Ա ռաջ նային օր գա
նո գե նեզ:

 Հիմ նադ րույթ ներ

1.  Ան հա տա կան զար գա ցու մը կամ օն տո գե նե զը ա ռանձ նյա կի ամ բողջ կյան
քում ըն թաց ող պրո ցես նե րի ամ բող ջու թյունն է՝ սկ սած զի գո տից մինչև մահ:

2.  Սաղմ նային զար գա ցումն ըն թա նում է ե րեք փու լով՝ տրո հում, գաստ րու լյա
ցի ա և ա ռաջ նային օր գա նո գե նեզ:

ՀԱՐ ՑԵՐ

1. Ի ՞նչ է զի գո տը:
2. Ի ՞նչ են սաղմ նային թեր թիկ նե րը:
3.  Ի ՞նչ է մաս նա գի տա ցու մը, և սաղ մի զար գաց ման ո ՞ր փու լում է այն կա տար

վում: 
4. Սաղմ նային ո ՞ր թեր թի կից ի ՞նչ օր գան ներ են գո յա նում:

 
ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

 

Ս տորև բեր ված տվյալ նե րի հի ման վրա լրաց րե՛ք ա ղյու սա կը: Նշե՛ք, թե սաղմ
նային ո ր թեր թի կից ի նչ օր գան ներ և օր գան– հա մա կար գեր են ա ռա ջա նում:

1. նյար դային հա մա կար գը
2. մար սո ղա կան գեղ ձե րը
3. մաշ կի է պի թե լը
4. մկա նային հա մա կար գը
5. շա րակ ցա կան հյուս ված քը

6. զգա յա կան օր գան նե րը
7. մարմ նի խո ռո չի է պի թե լը
8. սե ռա կան օր գան նե րը
9. ար տա զա տու թյան օր գան նե րը
10. մա զա ծած կույ թը
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11. ա տա մի է մա լը
12. վեր նա մաշ կը
13. բե րա նի խո ռո չի է պի թե լը

Սաղմ նային թեր թիկ նե րը Թ վան շա նային ար ժե քը

Էկ տո դեր մ

Մե զո դեր մա

Էն տո դեր մ
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§ 2.  ՀԵՏ ՍԱՂՄ ՆԱՅԻՆ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒՄ: ՄԻ ՋԱ ՎԱՅ ՐԻ   
          ԳՈՐ ԾՈՆ ՆԵ ՐԻ ԱԶ ԴԵ ՑՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ                                              
          ՕՐ ԳԱ ՆԻԶՄ ՆԵ ՐԻ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ՎՐԱ

 
Օր գա նիզ մի ծն վե լուց կամ ձվա թա ղան թից դուրս գա լուց հե տո 

սաղմ նային զար գա ցումն ա վարտ վում է, և սկս վում է հետ սաղմ նայի նը:
 Հետ սաղմ նային զար գա ցու մը կա րող է լի նել ո ւղ ղա կի և ա նուղ ղա կի (կեր

պա րա նա փո խությո ւնով): 
Ուղ ղա կի զար գա ցում: Ո ւղ ղա կի 

զար գաց ման դեպ քում մոր օր գա նիզ
մից դուրս է գա լիս ոչ մեծ չա փե րով 
օր գա նիզմ, ո րն ու նի հա սուն կեն դա
նուն բնո րոշ հիմ նա կան օր գան նե րը: 
Այդ օր գա նիզմ նե րը հետ սաղմ նային 
զար գաց ման ըն թաց քում ա ճում և սե
ռա հա սուն են դառ նում (սո ղուն ներ, 

թռ չուն ներ, կաթ նա սուն ներ (նկ. 52)): 
Ա նուղ ղա կի զար գա ցում: Ա նուղ

ղա կի զար գաց ման դեպ քում ձվից 
դուրս է գա լիս թր թու րը, ո րն ու նի 
պարզ կա ռուց վածք՝ թր թու րային հա
տուկ օր գան նե րով, ո րոնք հա սուն 
ձևե րում բա ցա կա յում են: Թր թու րը 
սն վում, մե ծա նում է, և ժա մա նա կի 
ըն թաց քում թր թու րային օր գան նե րը 
փո խա րին վում են հա սուն կեն դա նուն 
բնորոշ օր գան նե րով: Այլ կերպ՝ զար
գա ցումն ըն թա նում է ձու  թր թուր 
 հա սուն կեն դա նի փու լե րով: Զար
գաց ման այս ձևն ան վա նում են թե րի 
կեր պա րա նա փո խու թյուն: Նման 
կերպ են զար գա նում գոր տը, ո րոշ մի
ջատ ներ (ծղ րիդ) և այլն (նկ. 53, 54):

 Գոր տի թր թու րային շր ջա նը շե րե
փուկն է, ո րն ու նի խռիկ ներ, պոչ, կո
ղա գիծ, ե րկ խորշ սիրտ, ա րյան շր ջա

Նկ. 53. Զարգացում թերի 
կերպարանափոխությամբ (Ծղրիդ)

Հասուն միջատ

Թրթուր

Ձու

Նկ. 52. Ուղղակի զարգացում
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նա ռու թյան մեկ շր ջան: Կեր պա րա նա փո խու թյան ըն թաց քում շե րե փու կի պո չը վե
րա նում է, ա ռա ջա նում են վեր ջույթ ներ, ան հե տա նում է կո ղա գի ծը, զար գա նում են 
թո քե րը և ա րյան շր ջա նա ռու թյան ե րկ րորդ շր ջա նը: 

Ձու

Թրթուր

Հարսնյակ

Հասուն կենդանի (թիթեռ)

Նկ. 55. Զարգացման լրիվ կերպարանափոխություն

Ա նուղ ղա կի զար գաց ման ձևե րից է նաև լրիվ կեր պա րա նա փո խու թյու նը: 
Այս դեպ քում ձվա թա ղան թից դուրս է գա լիս թր թու րը, ո րը բո լո րո վին նման չէ 
հա սուն ձևին: Կեր պա րա նա փո խու թյան ըն թաց քում այն ան ցնում է հարս նյա
կային շր ջան: Հարս նյակն ան շարժ է և չի սն վում: Նրա կեն սա գոր ծու նե ու թյան 

Շերեփուկ
Սաղմ

Գորտնկիթ
(ձու)

Խռիկներ

Հասուն կենդանի (գորտ)

Նկ. 54. Զարգացում թերի կերպարանափոխությամբ
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հա մար օգ տա գործ վում են թր թու րային շր ջա նում կու տակ ված պա շա րա նյու թե րը: 
Հարս նյա կային շր ջա նում ձևա վոր վում են կեն դա նու բո լոր օր գան նե րը և հյուս
վածք նե րը: Վե րա կա ռուց վե լուց հե տո հարս նյա կից դուրս է գա լիս հա սուն մի
ջա տը (թի թեռ, բզեզ, մե ղու և այլն): Այլ կերպ՝ զար գա ցումն ըն թա նում է ձու  
թր թուր   հարս նյակ   հա սուն կեն դա նի փու լե րով (նկ. 55):

Լ րիվ կեր պա րա նա փո խու թյամբ զար գաց ման կեն սա բա նա կան նշա նա կու
թյունն այն է, որ թր թուր նե րը կա րող են ի նք նու րույն սն վել և ա ճել: Նրանք նպաս
տում են նաև տե սա կի տա րած մա նը: Բա ցի այդ՝ թր թու րը և հա սուն օր գա նիզ մը 
ապ րում են ոչ նույն մի ջա վայ րում և ըն դու նում են տար բեր սնունդ, ին չը թու լաց
նում է ներ տե սա կային պայ քա րը: Հետ սաղմ նային զար գաց ման տևո ղու թյու նը 
զա նա զան կեն դա նի նե րի մոտ տար բեր է:

 Մի ջա վայ րի գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյու նը օր գա նիզմ նե րի զար գաց ման վրա: 
Կյան քի բո լոր ձևե րը ո ւղ ղա կի և ա նուղ ղա կի կեր պով կախ ված են մի ջա վայ րի 
գոր ծոն նե րից: Է վո լյու ցի այի ըն թաց քում օր գա նիզմ նե րը հար մար վել են մի ջա
վայ րի է կո լո գի ա կան գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյան տար բեր պայ ման նե րին: Մի ջա
վայ րի հիմ նա կան գոր ծոն ներն են ջեր մաս տի ճա նը, լույ սը, օ դի, հո ղի և ջրի բա
ղադ րու թյու նը, սնուն դը և այլն:

 Գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյան կտ րուկ փո փո խու թյուն ներն օր գա նիզմ նե րի վրա ազ
դում են սաղմ նային և հետ սաղմ նային շր ջա նում: Գոր ծոն նե րի ոչ սո վո րա կան լար վա
ծու թյան եր կա րատև ազ դե ցու թյու նից օր գա նիզմ նե րի հա մար ստեղծ վում է, այս պես 
կոչ ված, սթ րե սային վի ճակ: Այդ պի սի ազ դե ցու թյուն ներ են դա ժան կլի մա յա կան 
պայ ման նե րը, ֆի զի կա կան ծանր աշ խա տան քը և նյար դային լար վա ծու թյու նը:

Հ ղի ու թյան շր ջա նում ան հրա ժեշտ է խու սա փել ծխե լուց, սպիր տային խմիչք
ներ օգ տա գոր ծե լուց: Դրանց և թմ րա նյու թե րի օգ տա գոր ծու մը բա ցա սա բար է ազ
դում ի նչ պես տվյալ օր գա նիզ մի, այն պես էլ ա պա գա սերն դի զար գաց ման վրա: 
Նման դեպ քե րում ա ռա ջա նում են սիրտ –ա նո թային, նյար դային, մտա վոր գոր
ծու նե ու թյան խան գա րում ներ, ին չի հետ ևան քով ծն վում են մտա վոր հե տամնաց 
և ֆի զի կա կան ա րատ նե րով ե րե խա ներ:

Հի շե՛ք
   

Ո ւղ ղա կի և ա նուղ ղա կի զար գա ցում: Թե րի կեր պա րա նա փո խու թյուն: 
Լրիվ կեր պա րա նա փո խու թյուն: Թր թուր: Հարս նյակ: Սթ րե սային վի
ճակ: Է կո լո գի ա կան գոր ծոն ներ:
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ՀԱՐ ՑԵՐ

1. Ե ՞րբ է սկս վում հետ սաղմ նային զար գա ցու մը:
2.  Ո ՞ր կեն դա նի ներն են զար գա նում ո ւղ ղա կի, ի սկ ո ՞ր կեն դա նի նե րը՝ ա նուղ

ղա կի ձևե րով:
3.  Ո ՞րն է լրիվ կեր պա րա նա փո խու թյամբ զար գաց ման կեն սա բա նա կան նշա

նա կու թյու նը:
4. Ո րո՞նք են մի ջա վայ րի հիմ նա կան գոր ծոն նե րը:
5. Ե ՞րբ և ին չի՞ց է ա ռա ջա նում սթ րե սային վի ճա կը:
6. Ի ՞նչ կա նոն ներ է ան հրա ժեշտ պահ պա նել հղի ու թյան շր ջա նում:

 
ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

 

Լ րաց րե՛ք ա ղյու սա կը.

Օրգանիզմների հետսաղմնային զարգացումը

Օրինակ Օրինակ

Օրինակ

 Հիմ նադ րույթ ներ

1.   Հետ սաղմ նային զար գա ցու մը կա րող է լի նել ո ւղ ղա կի և ա նուղ ղա կի:
2.  Թե րի կեր պա րա նա փո խու թյամբ զար գաց ման ըն թաց քում օր գա նիզմն 

անցնում է ձու  թր թուր  հա սուն օր գա նիզմ, ի սկ լրիվ կեր պա րա
նա փո խու թյան դեպ քում՝ ձու  թր թուր  հարս նյակ  հա սուն օր գա
նիզմ փու լե րով:

3.   Գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյան կտ րուկ փո փո խու թյուն ներն օր գա նիզմ նե րի 
վրա ազ դում են սաղմ նային և հետ սաղմ նային շր ջան նե րում:



ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱ ԺԻՆ 
III
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§ 1.  ԳԵ ՆԵ ՏԻ ԿԱՅԻ ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ՀԱՍ ԿԱ ՑՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ: 
ԴՈ ՄԻ ՆԱՆՏ ԵՎՌԵ ՑԵ ՍԻՎ ՀԱՏ ԿԱ ՆԻՇ ՆԵՐ, ՀՈ ՄՈ ԶԻ
ԳՈՏ ԵՎ ՀԵ ՏԵ ՐՈ ԶԻ ԳՈՏ ՕՐ ԳԱ ՆԻԶՄ ՆԵՐ, ԳԵ ՆՈ ՏԻՊ 
ԵՎ ՖԵ ՆՈ ՏԻՊ

 Գե նե տի կան գի տու թյուն է օր գա նիզմ նե րում հատ
կա նիշ նե րի ժա ռանգ ման օ րի նա չա փու թյուն նե րի մա
սին: Ու սում նա սի րում է ժա ռան գա կա նու թյան և փո
փո խա կա նու թյան օ րի նա չա փու թյուն նե րը կյան քի մո
լե կու լային, բջ ջային, օր գա նիզ մային և պո պու լյա ցի ոն 
մա կար դակ նե րում: Գե նե տի կայի հիմ նա դի րը չեխ գիտ
նա կան Գրեգոր Մեն դելն է:

 Ժա ռան գա կա նու թյուն և փո փո խա կա նու թյուն: Ժա

ռան գա կա նու թյու նը ծնո ղա կան օր գա նիզմ նե րի կող
մից տվյալ տե սա կի մոր ֆո լո գի ա կան, ֆի զի ո լո գի ա կան, 
կեն սա քի մի ա կան հատ կա նիշ նե րը, զար գաց ման բնո րոշ 
գծե րը պահ պա նե լու և հա ջորդ սերունդներին փո խան

ցե լու հատ կու թյունն է: Այն ի րա կա նաց վում է սե ռա կան և ան սեռ բազ մաց ման 
ճանապարհով: Բազ մաց ման ըն թաց քում ծնող նե րը սե րունդ նե րին փո խան ցում 
են ոչ թե կոնկ րետ հատ կա նի շը, այլ դրա զար գա ցու մը պայ մա նա վո րող նա խադ
րյալ ներ, ո րոնք ստա ցել են գեն ա նու նը: 

Գե նը ժա ռան գա կա նու թյան և փո փո խա կա նու թյան տար րա կան մի ա վորն է՝ 

ԴՆԹ –ի մո լե կու լի այն հատ վա ծը, ո րը տե ղե կատ վու թյուն է պա րու նա կում սպի

տա կու ցի մեկ մո լե կու լի ա ռաջ նային կա ռուց ված քի մա սին:

Փոփոխականությունը տե սա կի ա ռանձ նյակ նե րի և ա ռանձ նյակ նե րի խմ բե րի 
միջև ան հա տա կան զար գաց ման ըն թաց քում նոր հատ կա նիշ ներ ձեռք բե րե լու, 
փո փոխ վե լու, ի նչ պես նաև մի ջա վայ րի գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյամբ պայ մա նա
վոր ված հատ կա նի շը տար բեր կերպ դրս ևո րե լու հատ կու թյունն է, ո րը կար ևոր 
նա խա պայ ման է ա ռանձ նյակ նե րի հար մար վո ղա կա նու թյան հա մար:  Փո փո
խա կա նու թյու նը ժա ռան գա կա նու թյան հա կա ռակ եր ևույթն է: Հետ ևա բար գե նի 

ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԻ ԺԱՌԱՆԳՄԱՆ 
ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Գ ԼՈՒԽ
I

Գրեգոր Մեն դելն
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դրս ևո րու մը պայ մա նա վոր ված է ներ քին և ար տա քին այն հան գա մանք նե րով, 
ո րոնցում հան դես է գա լիս ա ռանձ նյա կը:

 Գե նո տիպ և ֆե նո տիպ: Յու րա քան չյուր ա ռանձ նյա կի բո լոր գե նե րի ամ բող
ջու թյու նը կոչ վում է գե նո տիպ: Փոխ բա ցա ռող հատ կա նիշ նե րի զար գա ցու մը 
պայ մա նա վո րող գե նե րը կոչ վում են ա լե լային: Դրանք գտն վում են հո մո լոգ քրո
մո սոմ նե րի նույն տե ղում՝ լո կու սում (նկ. 56): 

Օր գա նիզ մի բո լոր հատ կա նիշ նե րի ամ բող ջու թյու նը կոչ վում է ֆե նո տիպ, ո րը 
զար գա նում է ո րո շա կի գե նո տի պի հի ման վրա՝ մի ջա վայ րի պայ ման նե րի ազ
դե ցու թյամբ (նկ. 57): Այն իր մեջ ամ փո փում է ա ռանձ նյա կի ար տա քին և ներ քին 
հատ կա նիշ նե րի ամ բող ջու թյու նը:

Նկ. 56 Հոմոլոգ  քրոմոսոմներ

Աճել է լեռներում

Աճել է մարգագետնում

Նկ. 57 Տարբեր պայմաններում 
աճած խատուտիկներ

Մեն դե լի՝ հատ կա նիշ նե րի ժա ռանգ ման ու սում նա սիր ման հիբ րի դո լո գի ա-
կան մե թո դը: Դեռևս XVIII դարում գիտ նա կան նե րը փոր ձա րա րա կան ու սում
նա սի րու թյուն ներ են կա տա րել օր գա նիզմ նե րի հատ կա նիշ նե րը սերն դե սե րունդ 
փո խան ցե լու խնդ րի լուծ ման ուղղությամբ: Այդ նպա տա կով խա չա սե րել են տար
բեր հատ կա նիշ ներ ու նե ցող ա ռանձ նյակ ներ և փոր ձել են բա ցա հայ տել, թե ծնո
ղա կան հատ կա նիշ ներն ի նչ պես են փո խանց վում սերն դե սե րունդ: Սա կայն այդ 
փորձերն ար դյունք չեն տվել, քա նի որ մի ա ժա մա նակ ու սում նա սիր վել են մի 
շարք հատ կա նիշ ներ: Հատ կա նիշ նե րի ժա ռանգ ման քա նա կա կան օ րի նա չա փու
թյուն նե րը բա ցա հայ տել է Գ. Մեն դե լը: Նա որ պես ու սում նա սի րու թյան առարկա 
ը նտ րել է ո լո ռը՝ նկա տի ու նե նա լով, որ այդ բույ սը ի նք նա փո շոտ վող և խա չաձև 
փո շոտ վող  բույս է, հեշ տու թյամբ է բազ մա նում, զար գաց ման շր ջա նը կարճ է, 
սոր տե րը մի մյան ցից տար բեր վում են մի շարք հատ կա նիշ նե րով (նկ. 58):
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Հատ կա նիշ
Դրս ևոր ման տար բե րա կը

դո մի նանտ ռե ցե սիվ

Սեր մի ձևը հարթ կնճ ռոտ

Սեր մի գու նա վո րու մը դե ղին կա նաչ

Ծա ղիկ նե րի 
գու նա վո րու մը

կար միր ս պի տակ

Ծա ղիկ նե րի դիր քը ծո ցային գա գա թային

Ցո ղու նի  եր կա րու թյու նը եր կար կարճ

Սկզբ նա կան շր ջա նում Գ. Մեն դելն ու սում նա սի րեց ծնո ղա կան մա քուր գծեր 
ու նե ցող այն պի սի ա ռանձ նյակ ներ, ո րոնք մի մյան ցից տար բեր վում է ին մի այն 
մեկ փոխ բա ցա ռող հատ կա նի շով:

Մեն դելն իր ու սում նա սի րու թյուն նե րում կար ևո րեց փոխ բա ցա ռող հատ կա
նիշ նե րի մա թե մա տի կա կան ճշգ րիտ հաշ վար կը: 

Այն մե թո դը, որն ուսումնասիրում է մի մյանց փոխ բա ցա ռող հատ կա նիշ ներ 
ու նե ցող ա ռանձ նյակ նե րի խաչասերումը, ան վա նում են հիբ րի դո լո գի ա կան:

Նկ. 58. Ոլոռի տարբերակվող հատկանիշները
1. Սերմնի ձևը, 2. սերմի գույնը, 3. ծաղիկների գույնը, 4. ծաղիկների դիրքը ցողունում,

5. ցողունի երկարությունը, 6. ունդի ձևը, 7. ունդի գույնը
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Հի շե՛ք
    

Գե նե տի կա, ժա ռան գա կա նու թյուն, փո փո խա կա նու թյուն, գեն, գե նո
տիպ, ֆե նո տիպ, լո կուս, ա լելային, հիբ րի դո լո գի ա:

 

Հիմ նադ րույթ ներ

1.  Գե նե տի կան գի տու թյուն է օր գա նիզմ նե րում հատ կա նիշ նե րի ժա ռանգ ման 
օ րի նա չա փու թյուն նե րի մա սին:

2.  Գե նի դրս ևո րու մը պայ մա նա վոր ված է ներ քին ու ար տա քին այն 
հանգամանքներով, ո րոնցում հան դես է գա լիս ա ռանձ նյա կը:

ՀԱՐ ՑԵՐ

1. Ի ՞նչ է գե նը:
2. Ո րո՞նք են ա լե լային գե նե րը:
3. Ի ՞նչ են գե նո տի պը և ֆե նո տի պը:
4. Ո ՞վ է գե նե տի կայի հիմ նա դի րը:
5. Ո ՞րն է հիբ րի դո լո գի ա կան մե թո դի է ու թյու նը:

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

Լրացրե՛ք աղյուսակը:

Գենետիկական 
հասկացություն Բնութագիրը Օրինակը

Ֆենոտիպ

Գենոտիպ

Մաքուր գիծ
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§ 2.  ՄԻ Ա ՀԻԲ ՐԻԴ ԽԱ ՉԱ ՍԵ ՐՈՒՄ: Գ. ՄԵՆ ԴԵ ԼԻ Ա ՌԱ ՋԻՆ 
Օ ՐԵՆ ՔԸ. ՀԻԲ ՐԻԴ ՆԵ ՐԻ Ա ՌԱ ՋԻՆ ՍԵՐՆ ԴԻ ՄԻ Ա
ԿԵՐ ՊՈՒ ԹՅԱՆ 

         ԿԱՄ ԴՈ ՄԻ ՆԱՆ ՏՈՒ ԹՅԱՆ Օ ՐԵՆ ՔԸ

Մի ա հիբ րի դային խա չա սե րում: Եր կու օր գա նիզմ նե րի խաչա 
սե րումը կոչ վում է հիբ րի դա ցում, խա չա սեր վող ա ռանձ նյակ նե րի սե րուն դը՝ 
հիբրիդային, ի սկ ա ռա ջա ցող ա ռանձ նյա կը՝ հիբ րիդ:

 Խա չա սե րու մը մի ա հիբ րի դային է, ե թե խա չա սեր վող ա ռանձ նյակ նե րը մի մ
յան ցից տար բեր վում են մեկ զույգ փոխ բա ցա ռող հատ կա նիշ նե րով: Այդ պի սի 
օ րի նակ է դե ղին և կա նաչ սերմեր ունեցող ո լո ռների խա չա սե րու մը:

Մեն դե լի ա ռա ջին օ րեն քը: Մեն դելն իր փորձերում խա չա սե րեց ո լո ռի այն պի
սի ծնո ղա կան ձևեր, ո րոնք տար բեր վում է ին մի այն մեկ փոխ բա ցա ռող հատ կա
նի շով, և վեր լու ծու թյան են թար կեց մեկ զույգ հատ կա նիշ:

 Դե ղին և կա նաչ սեր մե րով հո մո զի գոտ ո լո ռի խա չա սե րու մից ստաց ված հիբ
րի դային բույ սե րի բո լոր սեր մե րը լի նում են դե ղին, կարմիր և սպիտակ ծաղիկներ 
ունեցող ոլոռի խաչասերումից առաջացող բոլոր բույսերի ծաղիկները լինում են 
կարմիր, ի սկ հարթ և կնճ ռոտ սեր մեր ու նե ցող ո լո ռի խա չա սե րու մից ա ռա ջա ցած 
բույ սե րի բո լոր սեր մե րը՝ հարթ (նկ. 59): Հիբ րիդ նե րի ա ռա ջին սերն դում փոխ բա
ցա ռող հատ կա նիշ նե րից դրս ևոր վում է մի այն մե կը, ի սկ ե րկ րորդ հատ կա նի շը 
կար ծես թե ան հե տա նում է: Հիբ րիդ նե րում ծնո ղա կան ա ռանձ նյակ նե րից մե կի 
հատ կա նի շի գե րա կա յու թյու նը Գ. Մեն դե լն ան վա նեց դո մի նան տու թյուն: Ա ռա
ջին սերն դում գե րիշ խող հատ կա նի շը նա կո չեց դո մի նանտ, ի սկ ճնշ ված հատ
կա նի շը՝ ռե ցե սիվ: Դո մի նանտ հատ կա նիշը նշա նա կվում է լատիներեն մե ծա տառ 
A–ով, ի սկ ռե ցե սի վը՝ փոք րա տառ a–ով: Դո մի նանտ գե նը ֆե նո տի պո րեն ար տա
հայտ վում է և՛ հո մո զի գոտ, և՛ հե տե րո զի գոտ վի ճա կում, ի սկ ռե ցե սի վը՝ մի այն 
հո մո զի գոտ վի ճա կում:

Փոր ձե րից ստաց ված ար դյունք նե րի հի ման վրա Մեն դե լը ձևա կեր պեց իր 
ա ռա ջին օ րեն քը: Այն կոչվեց հիբ րիդ նե րի ա ռա ջին սերն դի մի ա կեր պու թյան 
կամ դո մի նան տու թյան օ րեն ք: 

Տար բեր մա քուր գծե րի պատ կա նող եր կու հո մո զի գոտ ա ռանձ նյակ նե րը, 

ո րոնք մի մյան ցից տար բեր վում են մեկ զույգ փոխ բա ցա ռող հատ կա նիշ ով, 

միմյանց հետ խաչասերելիս հիբ րիդ նե րի ա ռա ջին սերնդում (F1 ) բո լոր ա ռանձ
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նյակ նե րը և՛ ֆե նո տի պով, և՛ գե նո տի պով 

լինում են մի ա կերպ և դրս ևո րում են ծնո

ղա կան ձևե րից մե կի հատ կա նի շը: 
Մեն դելն իր փոր ձե րը կա տա րեց ո լո ռի 

մա քուր գծե րի վրա, ե րբ օր գա նիզմ նե րի 
գե նո տի պե րում առ կա են եր կու մի ան ման 
ա լե լային գե ներ (AA կամ aa): Այդ պի սի օր
գանիզմ ներն ան վա նում են հո մո զի գոտ 

(լատ.  հո մո՝ հա վա սար, մի ան ման): Օր գա
նիզ մը հո մո զի գոտ կա րող է լի նել և՛ դո
մի նանտ (AA կամ BB), և՛ ռե ցե սիվ (aa կամ 
bb) գե նե րով: Ե թե ա լե լային գե նե րից մե կը 
դոմի նանտ է, մյու սը՝ ռե ցե սիվ (Aa կամ Bb), 
այդ պի սի օր գա նիզմ նե րը կոչ վում են հե
տերո զի գոտ (լատ. հե տե րո՝  տար բեր):

Հի շե՛ք
    

Հիբ րի դա ցում, դո մի նանտ և 
ռե ցե սիվ հատ կա նիշ ներ, մի ա
կեր պու թյուն, հո մո զի գոտ, հե
տե րո զի գոտ:

 Հիմ նադ րույթ ներ

1.  Մա քուր գիծը օր գա նիզ մի գե նո տի պում եր կու մի ան ման ա լե լային գե ների 
(AA կամ aa) առկայությունն է:

2.  Մեն դե լի ա ռա ջին օ րեն քը հիբ րիդ նե րի ա ռա ջին սերն դի մի ա կեր պու թյան 
օ րենքն է:

ՀԱՐ ՑԵՐ

1. Ի ՞նչ է հիբ րի դա ցու մը:
2. Ո րո՞նք են դո մի նանտ և ռե ցե սիվ հատ կա նիշ նե րը:
3. Ո րո՞նք են հո մո զի գոտ և հե տե րո զի գոտ օր գա նիզմ նե րը:

Նկ. 59. Միահիբրիդ խաչասերում
(ոլոռի օրինակով)
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§ 3. ԳՐԵԳՈՐ ՄԵՆ ԴԵ ԼԻ Ե ՐԿ ՐՈՐԴ Օ ՐԵՆ ՔԸ: 
           ՈՉ ԼՐԻՎ ԴՈ ՄԻ ՆԱՆ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ

 Գրեգոր Մեն դե լը  հե տա գա յում մի մ յանց հետ խա չա սե րեց ոլոռի 
ա ռա ջին սերն դի հիբ րիդ նե րը: Ե րկ րորդ սերն դում (F2), ե րբ խա չա սեր վում են F1 –ում 
ստաց ված հե տե րո զի գոտ ա ռանձ նյակ նե րը, ի հայտ են գա լիս դո մի նանտ (դե ղին) և 
ռե ցե սիվ (կա նաչ) հատ կա նիշ նե րով ա ռանձ նյակ ներ՝ ո րո շա կի թվային հա րա բե րու
թյամբ. ա ռանձ նյակ նե րի 3/4 –ն ու նե նում է դո մի նանտ հատ կա նիշ, ի սկ 1/4 –ը՝ ռե ցե
սիվ (նկ. 60): Այդ եր ևույթը կոչվում է ճեղ քավո րում: Ա ռա ջին սերն դում (F1) ռե ցե սիվ 
հատ կա նի շը չի ան հե տա նում, այլ ճնշ վում է և ի հայտ է գա լիս ե րկ րորդ սերն դում: 
Ել նե լով դրա նից՝ Գ. Մեն դե լը ձևա կեր պեց իր ե րկ րորդ՝ ճեղ քա վոր ման օ րեն քը: 

Ա ռա ջին սերն դի եր կու հե տե րո զի գոտ ա ռանձ նյակ նե րը մի մյանց հետ խա-
չա սե րե լիս ե րկ րորդ սերն դում (F2 ) նկատ վում է ճեղ քա վո րում՝ հան դես են գա-
լիս ռե ցե սիվ հատ կա նիշ նե րով ա ռանձ նյակ ներ, ո րոնք կազ մում են հետ նորդ-
նե րի ամ բողջ թվի 1/4 –ը: 

Ճեղ քա վո րումն ը ստ ֆե նո տի պի ար տա հայտ վում է 3 : 1, ի սկ ը ստ գե նո տի պի՝ 
1 : 2 : 1 հա րա բե րու թյամբ: F3 սերն դում դո մի նանտ հո մո զի գոտ (1/4) և ռե ցե սիվ 

Նկ. 60. Մենդելի երկրորդ օրենքը (ոլոռի օրինակով)
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հո մո զի գոտ (1/4) ա ռանձ նյակ ներն ի րենց նմա նի հետ խա չա սեր վե լիս ճեղ քա
վո րում չեն ա ռա ջաց նում, ի սկ դո մի նանտ հե տե րո զի գոտ (1/2) ա ռանձ նյակ նե րը 
միմ յանց հետ խա չա սեր վե լիս ա ռա ջաց նում են ճեղ քա վո րում՝ ը ստ ֆե նո տի պի 
3 : 1, ի սկ ը ստ գե նո տի պի՝ 1 : 2 : 1 հա րա բե րու թյամբ: 

Ոչ լրիվ դո մի նան տու թյուն: Ե թե դո մի նանտ գե նը լի ո վին ճն շում է ռե ցե սիվ գե նի 
դրս ևո րու մը, ա պա դո մի նանտ գե նով հո մո զի գոտ և հե տե րո զի գոտ ա ռանձ նյակ
նե րը ֆե նո տի պով չեն տար բեր վում: Այդ եր ևույթն ան վան ում են լրիվ դոմինան

տու թյուն: Սա կայն հե տե րո զի գոտ օր գա նիզմ նե րում ոչ միշտ է դո մի նանտ գե նը 
լի ո վին ճն շում ռե ցե սիվ գե նի դրս ևո րու մը: Ա ռա ջին սերն դի հիբ րի դը (F1) հա ճախ 
չու նի ծնո ղա կան ձևե րից ոչ մե կի հատ կա նի շը, և ար տա հայտ վող հատ կա նի շը 
կրում է մի ջան կյալ բնույթ՝ շատ կամ քիչ շեղ ված դե պի դո մի նանտ կամ ռե ցե սիվ 
հատ կա նի շը: Այդ եր ևույթն ան վան վում է ոչ լրիվ դոմի նան տու թյուն: Օ րի նակ, ե թե 
գի շե րային գե ղեց կու հու կար միր (AA) ծա ղիկ ներ ու նե ցող ա ռանձ նյա կը խա չա սեր
վում է սպի տակ (aa) ծա ղիկ ներ ու նե ցողի հետ, ա պա F1 –ում ա ռա ջա նում է մի ա կեր

պու թյուն՝ վար դա գույն ծա ղիկ ներ ունե ցող առանձնյակ (Aa): Ե րկ րորդ սերն դում 
դո մի նանտ գե նով հո մո զի գոտ և հե տե րո զի գոտ ա ռանձ նյակ նե րը ֆե նո տի պով մի
մյան ցից տար բեր վում են, և ճեղ քա վո րու մը ֆե նո տի պով ու գե նո տի պով լի նում է 
նույ նը (1 : 2 : 1): Այ սինքն՝ F2 –ում գի շե րային գե ղեց կու հու ծա ղիկ նե րի 25 % –ը կար միր 
է, 25 % –ը՝ սպի տակ, ի սկ 50 % –ը՝ վար դա գույն (նկ. 61):

 
Հի շե՛ք

     
Ճեղ քա վո րում, ոչ լրիվ դո մի նան տու թյուն:

 Հիմ նադ րույթ ներ

1.  Հե տե րո զի գոտ ա ռանձ նյակ նե րը մի մյանց հետ խա չա սե րե լիս նկատ վում է 
ճեղ քա վո րում:

2.  Հե տե րո զի գոտ օր գա նիզմ նե րում ոչ միշտ է դո մի նանտ գե նը լի ո վին ճնշում 
ռե ցե սիվ գե նի դրս ևո րու մը:

Նկ. 61. Ոչ լրիվ դոմինանտություն.
գիշերային գեղեցկուհու ծաղիկների գույնի ժառանգումը



84

ՀԱՐ ՑԵՐ

1. Ո ՞րն է Գ. Մեն դե լի ե րկ րորդ օ րեն քը:
2. Ի ՞նչ է լրիվ դոմինանտությունը:
2. Ի ՞նչ է ոչ լրիվ դո մի նան տու թյու նը:

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1.  Լրաց րե՛ք Գ. Մեն դե լի կող մից սահ ման ված հատ կա նիշ նե րի ժա ռանգ ման 
օ րենք նե րին վե րա բե րող ա ղյու սա կը:

Օրենքը Բնութագիրը Գծապատկերը

Մենդելի առաջին օրենքը

Մենդելի երկրորդ օրենքը

2. Լ րաց րե՛ք ալելային գեների փոխներգործությանը վերաբերող ա ղյու սա կը: 

Ան վա նու մը Բ նու թա գի րը Ար դյուն քը Օ րի նակը Գ ծա պատկե րը

Լրիվ 

դո մի նան տու թյուն

Ոչ լրիվ

դո մի նան տու թյուն

3.   Լրաց րե՛ք ա ղյու սա կը, ցո՛ւյց տվեք բո լոր ա ռանձ նյակ նե րի գե նո տի պե րը և 
ֆե նո տի պե րը:

                                ♂
                      ♀ AB Ab aB ab

AB

Ab

aB

ab
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§ 4.  ՍԵ ՌԻ ԳԵ ՆԵ ՏԻ ԿԱ: ՍԵ ՌԻ ՀԵՏ ՇՂ ԹԱ ՅԱԿՑ ՎԱԾ  
           ՀԱՏ ԿԱ ՆԻՇ ՆԵ ՐԻ ԺԱ ՌԱՆ ԳՈՒՄ: ԺԱ ՌԱՆ ԳԱ ԿԱՆ
          ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

 Սե ռե րի տար բե րու թյան ծագ ման և ո րոշ ման խն դիրն ու նի տե սա
կան և գործ նա կան մեծ նշա նա կու թյուն:

 Կեն դա նի նե րի սե ռը ո րոշ վում է բեղմ նա վոր ման պա հին: Սե ռի ո րոշ ման մեջ 
ո րո շիչ նշա նա կու թյուն ու նի զի գո տի քրո մո սո մային կազ մը: Բեղմ նա վոր ման պա
հին բա ժա նա սեռ օր գա նիզմ նե րում սե ռե րի հա րա բե րու թյու նը 1 : 1 է: 

Աու տո սոմ ներ և սե ռա կան քրո մո սոմ ներ: Մար դու մարմ նա կան բջիջ նե րի կո
րի զում առ կա է 23 զույգ քրո մո սոմ, ո րոն ցից 22 զույ գը տղա մարդ կանց և կա նանց 
մոտ մի ան ման է, ի սկ մեկ զույգը՝ տար բեր: Եր կու սե ռե րին հա տուկ մի ան ման քրո
մո սոմ ներն ան վա նում են աու տո սոմ (22 զույգ), ի սկ այն քրո մո սոմ նե րը, ո րոն ցով 
ա րա կան և ի գա կան սե ռե րը մի մյան ցից տար բեր վում են, ան վա նում են սե ռա կան 
(մեկ զույգ): Կա նանց սե ռա կան քրո մո սոմ նե րը մի ան ման ե ն՝ ձո ղի կաձև, և այն ան
վա նում են X, ի սկ տղա մարդ կանց սե ռա կան քրո մո սոմ նե րը տար բեր ե ն՝ X և Y:

 Հետ ևա բար կնոջ քրո մո սո մային հա վա քա կազ մը ներ կա յաց վում է 44A + 2X, 
ի սկ տղա մարդ կան ցը՝ 44A + XY ձևով (նկ. 62):

 Հո մո գա մետ և հե տե րո գա մետ սե ռեր:  Մեյո զի հետ ևան քով սե ռա կան բջիջ նե
րի հա սու նաց ման ժա մա նակ գա մետ նե րում քրո մո սոմ նե րի թի վը դառ նում է հապ
լոիդ. բո լոր ձվաբ ջիջ ներն ու նե նում են մե կա կան 22 աու տո սոմ և մեկ X քրո մո սոմ: 
Այն սե ռը, ո րն ը ստ սե ռա կան քրո մո սոմ նե րի ա ռա ջաց նում է մի ան ման գա մետ
ներ, ան վան վում է հո մո գա մետ, և քրո մո սոմ նե րի դիպ լոիդ հա վա քա կազ մում 
23–րդ զույ գը նշա նակ վում է XX: Սպեր մա տո գե նե զի ըն թաց քում ստաց վում են եր
կու տի պի սպեր մա տո զոիդ ներ, ո րոնց կեսն ու նի 22 աու տո սոմ և 1 X, ի սկ կե սը՝ 22 
աու տո սոմ և Y քրո մո սոմ: Այն սե ռը, ո րն ը ստ սե ռա կան քրո մո սոմ նե րի ա ռա ջաց
նում է ոչ մի ան ման 
գա մետ ներ, ան վան
վում է հե տե րո գա
մետ, և քրո մո սոմ նե
րի դիպ լոիդ հա վա քա
կազ մում 23–րդ զույ գը 
նշա նակ վում է XY:

 Մար դու, պտ ղա
ճան ճի և մի շարք այլ Նկ. 62. մարդու քրոմոսոմների հավաքակազմը

 կնոջ, տղամարդ
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կեն դա նի նե րի մոտ ի գա կան սե
ռը հո մո գա մետ է, ի սկ ա րա կա նը՝ 
հե տե րո գա մետ: Թի թեռ նե րը, սո
ղուն նե րը, թռ չուն նե րը ա րա կան 
հո մո գա մետ են: Օ րի նակ՝ աք լո րի 
կա րիո տի պը նշա նակ վում է XX, ի սկ 
հա վի նը՝ XY (նկ. 63):

 Մարդ կանց սե ռի ո րոշ ման գոր
ծում ո րո շիչ է Y քրո մո սո մի դե րը: 
Ե թե ձվաբ ջի ջը բեղմ նա վոր վում է 
X քրո մո սոմ կրող սպեր մա տո զոի
դով, ա պա զար գա նում է ի գա կան 
օր գա նիզմ՝ XX, իսկ ե թե ձվաբ ջի
ջը բեղմ նա վոր վել է Y քրո մո սոմ 
կրող սպեր մա տո զոի դով, ա պա 
զար գա նում է ա րա կան օր գա նիզմ 
(XY) (նկ. 64): 

 Սե ռի հետ շղ թա յակց ված հատ-
կա նիշ նե րի ժա ռան գում: Ժա ռան-
գա կան հի վան դու թյուն ներ: Մար
դու ժա ռան գա կա նու թյու նը են
թարկ վում է մյուս կեն դա նի է ակ
նե րին բնո րոշ կեն սա բա նա կան 
օ րի նա չա փու թյուն նե րին. շատ 
հատ կա նիշ ներ ժա ռանգ վում են 
Մեն դե լի օ րենք նե րով:

 Ժա ռան գա կան հի վան դու
թյուն  նե րը կապ ված են և՛ մարմ
նա կան, և՛ սե ռա կան բջիջ նե րում 
կա տար վող փո փո խու թյուն նե րի 
հետ:

 Սե ռա կան քրո մո սոմ նե րում ոչ 
մի այն հա մա պա տաս խան սե ռի 

Ծնողներ

Գամետներ

սերմեր

Նկ. 63. Հավերի սեռի պայմանական 

գծապատկեր

Նկ. 64. Պտղաճանճի սեռի որոշման 
գծապատկեր

հատ կա նիշ նե րի զար գա ցու մը ո րո շող գե ներն են, այլև այն պի սիք, ո րոնք սե ռի 
ո րոշ ման և սե ռա կան հատ կա նիշ նե րի զար գաց ման հետ կապ չու նեն: Այն հատ
կա նիշ նե րի ժա ռան գու մը, ո րոնց գե նե րը գտն վում են X կամ Y քրո մո սո մում, ան
վա նում են սե ռի հետ շղ թա յակց ված ժա ռան գում: Օ րի նակ՝ պտ ղա ճան ճի X 
քրո մո սո մում աչ քի գու նա վո րու մը ո րո շող գենն է, ի սկ մար դու X քրո մո սո մում՝ 
ա րյան մա կար դե լի ու թյու նը ո րո շող գե նը (H), ո րի ռե ցե սիվ ա լե լը (h) հո մո զի
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գոտ վի ճա կում ա ռա ջաց նում է հե մո ֆի լի ա հի վան դու թյու նը: Հե մո ֆի լի ան բնու
թագր վում է ա րյան ցածր մա կար դե լի ու թյամբ: Մար դու X քրո մո սո մում է գտն վում 
նաև կար միր և կա նաչ գույ նե րի նկատ մամբ գու նա կու րու թյու նը (դալ թո
նիզ մը) պայ մա նա վո րող ռե ցե սիվ (d) և մի շարք ֆեր մենտ նե րի սին թե զը պայ մա
նա վո րող գե նը: Y քրո մո սո մում է գտն վում հի պերտ րի խո զի (ա կան ջի մա զա
կա լում ա ռա ջաց նող) գե նը: 

Ե թե ա րա կան հե տե րո գա մետ և ի գա կան հո մո գա մետ օր գա նիզմ նե րում գենը 
շղ թա յակց ված է X քրո մո սո մին, ա պա հայ րա կան օր գա նիզ մից կա րող է փո
խանց վել մի այն ի գա կան սերն դին, ի սկ մայ րա կան օր գա նիզ մից՝ և՛ ա րա կան, և՛ 
ի գա կան սե րունդ նե րին: 

Եր բեմն մար դու քրո մո սոմ նե րի հա մա լի րում մի ա վե լորդ քրո մո սոմ է հայտն
վում, և նրանց ը նդ հա նուր թի վը դիպ լոիդ հա վա քա կազ մում դառ նում է 47: Նման 
դեպ քե րում զար գա նում է Դաու նի հի վան դու թյու նը (նկ. 65): Հի վանդն ու նե նում 
է փոքր գլուխ, աչ քե րի նեղ ճեղ քեր, տա փակ դեմք և խիստ ար տա հայտ ված մտա
վոր հե տամ նա ցու թյուն: Դաու նի հի վան դու թյու նը կապ ված է մեյո զի ըն թաց քում 
տե ղի ու նե ցող շե ղում նե րի հետ: Մեյո զի նոր մալ ըն թաց քի դեպ քում հո մո լոգ 
քրո մո սոմ նե րը տա րա միտ վում են դե պի տար բեր բջիջ ներ, ո րի շնոր հիվ քրո մո
սո մային դիպ լոիդ հա վա քա կազ մը դառ նում է հապ լոիդ: Ե թե մեյո զի ժա մա նակ 
զույ գե րից մե կի եր կու հո մո լոգ քրո մո սոմ նե րը շարժ վեն դե պի մի բևե ռը, ա պա 
կս տաց վի մեկ ա վե լորդ քրո մո սոմ ու նե ցող գա մետ: Վեր ջի նիս (24) և նոր մալ (23) 
գա մե տի մի ա ձու լու մից կա ռա ջա նա մեկ ա վե լորդ քրո մո սո մով զի գոտ (47): 

Աու տո սո մային բնույթ կրող ժա ռան գա կան հի վան դու թյուն նե րից են ալ բի
նիզ մը, ֆե նիլ կե տո նու րի ան, ման գա ղաձև բջ ջային ա նե մի ան, բազ մա
մա տու թյու նը (պո լի դակ տի լի ա), շա քա րային դի ա բե տը և այլն (նկ. 66): 

Բժշ կու թյան ժա մա նա կա կից նվա ճում նե րը թույլ են տա լիս ժա ռան գա կան հի
վան դու թյուն նե րը վաղ հա սա կում հայտ նա բե րե լու դեպ քում մաս նա կի ո րեն կամ 
լի ո վին վե րա ցել հի վան դու թյան ծանր ախ տա նիշ նե րը:

Նկ. 65. Դաունի հիվանդություն Նկ. 66. Ալբինիզմի հիվանդություն
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 Հիմ նադ րույթ ներ

1.  Կեն դա նի նե րի սե ռը ո րոշ վում է բեղմ նա վոր ման պա հին:
2. Մարդ կանց սե ռի ո րոշ ման գոր ծում ո րո շիչ է Y քրո մո սո մի դե րը:
3.  Ժա ռան գա կան հի վան դու թյուն նե րը կապ ված են և՛ մարմ նա կան, և՛ սե ռա

կան բջիջ նե րում կա տար վող փո փո խու թյուն նե րի հետ:

ՀԱՐ ՑԵՐ

1. Ո ՞ր քրո մո սոմ ներն են կոչ վում աու տո սոմ, ո րո՞նք՝ սե ռա կան:
2. Ո ՞ր սեռն է կոչ վում հո մո գա մետ, ո՞ րը՝ հե տե րո գա մետ:
3. Ե ՞րբ է ո րոշ վում կեն դա նի նե րի սե ռը:
4. Ի ՞նչ է սե ռի հետ շղ թա յակց ված ժա ռան գու մը:
5. Ի ՞նչ է հե մո ֆի լի ան, և ո ՞րն է դրա ա ռա ջաց ման պատ ճա ռը:
6. Ի ՞նչ է Դաու նի հի վան դու թյու նը, և ո ՞րն է դրա ա ռա ջաց ման պատ ճա ռը:
7. Ի ՞նչ հի վան դու թյուն ներ են շղ թա յակց ված սե ռի հետ:

 
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

 

Լ րաց րե՛ք սե ռի գե նե տի կային վերաբերող ա ղյու սա կը  

Օր գա նիզ մը Ի գա կան
 սեռ (♀ )

Ա րա կան
 սեռ (♂)

Գա մետ ներ

♀ ♂

Կաթ նա սուն ներ, բազ մա թիվ մի ջատ ներ 
(մարդ, դրո զո ֆիլ և այլն)

xx x

Բոռ, ծղ րիդ

Ո րոշ ձկ ներ, թռ չուն ներ, թի թեռ ներ

Հի շե՛ք
    

Աու տո սոմ ներ, սե ռա կան քրո մո սոմ ներ, հո մո գա մետ, հե տե րո գա
մետ, շղ թա յակց ված ժա ռան գում, հե մո ֆի լի ա, դալ թո նիզմ, ալ բի նիզմ, 
ֆե նիլ կե տո նու րի ա, ման գա ղաձև բջ ջային ա նե մի ա:
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§ 1. ՈՉ ԺԱ ՌԱՆ ԳԱ ԿԱՆ (ՖԵ ՆՈ ՏԻ ՊԱ ԿԱՆ) 
          ՓՈ ՓՈ ԽԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ

Սե րուն դը նման է իր ծնող նե րին, բայց նրանց պատ ճե նը չէ: Դա 
փո փո խա կա նու թյան ար դյունք է:

 Փո փո խա կա նու թյու նը ան հա տա կան զար գաց ման ըն թաց քում դուստր օր գա
նիզմ նե րում նոր հատ կա նիշ ներ ձեռք բե րե լու հատ կու թյունն է: Փո փո խա կա նու
թյուն ները լինում են ժա ռան գա կան և ոչ ժա ռան գա կան:

Նկ. 67. Մոդիֆիկացիոն փոփոխություն:

Հիմալայան ճագարի բրդի գույնի փոփոխություն
Նկ. 68. Նետաբույս

Օր գա նիզմը զար գա նում է մի ջա վայ րի ո րո շա կի պայ ման նե րում (ջեր մու թյուն, 
լույս, խո նա վու թյուն, սնն դի քա նակ և ո րակ): Այդ գոր ծոն նե րից կախ ված՝ կա րող 
է փոխ վել օր գա նիզ մի մոր ֆո լո գի ա կան և ֆի զի ո լո գի ա կան հատ կա նի շը՝ ֆե նո
տի պը, ա ռանց գե նո տի պի փո փո խու թյան: 

Գե նո տի պի փո փոխ ման հետ չկապ ված փո փո խա կա նու թյու նը կոչ վում է 
մո դի ֆի կա ցի ոն փո փո խա կա նու թյուն: Օ րի նակ՝ հի մա լա յան ճա գա րի մա զա
ծած կույ թի մեծ մա սը սո վո րա կան պայ ման նե րում սպի տակ է, ի սկ ա կանջ նե րի, 
թա թե րի և պո չի մա զա ծած կույ թը սև է: Ե թե մեջ քի մա զա ծած կույ թը սափ րենք և 
մարմ նի այդ մա սը պա հենք տաք պայ ման նե րում, այն դար ձյալ սպի տակ կա ճի, 
ի սկ ե թե ճա գա րին պա հենք ցածր ջեր մաս տի ճա նում (0 °C), ա պա սպի տա կի փո
խա րեն կա ճի սև մա զա ծած կույթ: Ճա գար նե րին 30 °C –ի պայ ման նե րում պա հե
լու դեպ քում մար մինն ամ բող ջու թյամբ պատ ված կլի նի սպի տակ բր դով (նկ. 67): 

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Գ ԼՈՒԽ
II
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Ջրային շատ բույսերի ջրի մակերեսին, ձրից դուրս և ջրում գտնվող տերևներն 
ունեն տարբեր ձև (նկ. 68): Հետ ևա բար մի ջա վայ րի պայ ման նե րի ազ դե ցու թյամբ 
ա ռա ջա ցած հատ կա նի շի փո փո խու թյու նը չի ժա ռանգ վում:

 Ռե ակ ցի այի նոր մա: Կախ ված ար տա քին պայ ման նե րից՝ օր գա նիզ մի տար բեր 
հատ կա նիշ ներ տար բեր չա փով են փոխ վում: Օ րի նակ՝ եղ ջյու րա վոր կեն դա նի
նե րի կաթ նատ վու թյու նը մեծ չա փով կախ ված է կե րակ րու մից և խնամ քից. այն 
կա րե լի է է ա պես բարձ րաց նել, ի սկ կա թի յու ղայ նու թյան տո կո սը կախ ված է ցե
ղա տե սա կից, հետ ևա բար այն շատ դժ վար է փո խել: Ա վե լի հաս տա տուն հատ
կա նիշ է թույ րը: Ա մե նա տար բեր պայ ման նե րում այն գրեթե չի փոխ վում: Ո ւս
տի հատ կա նի շի փո փո խու թյան սահ մա նը, կախ ված մի ջա վայ րի պայ ման նե րից, 
ան սահ մա նա փակ չէ: Հատ կա նի շի մո դի ֆի կա ցի ոն փո փո խա կա նու թյան 
սահ ման նե րը կոչ վում են նրա ռե ակ ցի այի նոր մա: Վեր ջինս պայ մա նա վոր
ված է գե նո տի պով: 

Օր գա նիզ մի տար բեր հատ կա նիշ նե րի ռե ակ ցի այի նոր մայի ի մա ցու թյու նը մեծ 
նշա նա կու թյուն ու նի սե լեկ ցի այի հա մար. օգ տա գործ վում է բույ սե րի, կեն դա նի
նե րի, ման րէ նե րի նոր և ար դյու նա վետ ձևե րի ստաց ման հա մար:

Հի շե՛ք
    

Մի ջա վայ րի գոր ծոն ներ, ռե ակ ցի այի նոր մա, ֆե նո տիպ, մո դի ֆի կա ցի ա:

 Հիմ նադ րույթ ներ

1.  Գե նո տի պի փո փոխ ման հետ չկապ ված փո փո խա կա նու թյու նը կոչ վում է 
մո դի ֆի կա ցի ոն փո փո խա կա նու թյուն:

2.  Հատ կա նի շի մո դի ֆի կա ցի ոն փո փո խա կա նու թյան սահ ման նե րը կոչ վում 
են նրա ռե ակ ցի այի նոր մա:

ՀԱՐ ՑԵՐ

1. Մի ջա վայ րը ի նչ պե՞ս է ազ դում հատ կա նի շի դրս ևոր ման վրա:
2. Ին չի՞ց է կախ ված ռե ակ ցի այի նոր մայի լայ նու թյու նը:
3. Մո դի ֆի կա ցի ոն փո փո խա կա նու թյան ի ՞նչ օ րի նակ ներ գի տեք:
4.  Գործ նա կան ի ՞նչ նշա նա կու թյուն ու նի օր գա նիզմ նե րի ռե ակ ցի այի նոր մայի 

ի մա ցու թյու նը:

 
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

 
Լ րաց րե՛ք ա ղյու սա կը. հատ կա նի շի լայն հար մար վա ծու թյու նը նշե՛ք «+», ի սկ 

նե ղը՝ «–» նշա նով:

Հատ կա նի շը
Հատ կա նի շի ռե ակ ցի այի նոր ման

Լայն Նեղ
Կեն դա նի նե րի զանգ վա ծը

Կո վե րի կաթ նատ վու թյու նը

Կո վե րի կա թի յու ղայ նու թյու նը

Կո վե րի թույ րը
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§ 2. ԺԱ ՌԱՆ ԳԱ ԿԱՆ ՓՈ ՓՈ ԽԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ: 
         ՄՈՒ ՏԱ ՑԻ Ա: ՄՈՒ ՏԱ ԾԻՆ ԳՈՐ ԾՈՆ ՆԵՐ

  Ժա ռան գա կան փո փո խա կա նու թյան հիմ նա կան ձևե րը:  Ժա
ռան գա կան փո փո խա կա նու թյունն օր գա նիզմ նե րի հատ կա նիշ նե րի գե նո տի պով 
պայ մա նա վոր ված փո փո խու թյունն է, ո րը պահ պան վում է սե րունդ նե րում: Եր
բեմն դա շատ ար տա հայ տիչ է, օ րի նակ՝ ոչ խա րի ոտ քե րի կար ճու թյու նը, հա
վի փետ րա ծած կի բա ցա կա յու թյու նը, գու նա նյու թի բա ցա կա յու թյու նը, մար դու 
մատ նե րի կար ճու թյու նը, բազ մա մա տու թյու նը և այլն (նկ. 69): Կան նաև հա զիվ 
նկատ վող փո փո խու թյուն ներ: Ժա ռան գա կան փո փո խա կա նու թյու նը բա ժան վում 
է կո րի զային (մու տա ցի ոն և հա մակ ցա կան) և ցի տոպ լազ մային (մի տո քոնդ
րի ու մային և քլո րոպ լաս տային) ձևե րի: Գե նե տի կա կան նյու թի ժա ռան գա կան 
փո փո խա կա նու թյունն ան վա նում են մու տա ցի ա:

 Մու տա ցի ա ներ: Մու տա ցի ա ներն ա ռա ջա նում են գե նի կամ քրո մո սո մի կա
ռուց ված քի կամ քրո մո սոմ նե րի թվի փո փո խու թյան հետ ևան քով և տե սա կի ներ
սում ծա ռա յում են որ պես գե նե տի կա կան բազ մա զա նու թյան ա ռա ջաց ման աղ
բյուր՝ ժա ռան գա կան փո փո խա կա նու թյան պա շար: Մու տա ցի ան թռիչ քային փո
փո խու թյուն է. ա ռանձ նյակ նե րին տա լիս է ո րա կա կան նոր հատ կա նիշ ներ:

ա. Մարդու մատների թիվը  1. նորմալ 
թվով մատներ, 2. բազմամատություն

Նկ. 69 Ժառանգական փոփոխականություններ 

բ. Աքլորի փետուրների 
բացակայություն
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 Մու տա ցի ա ներն օր գա նիզ մի հա մար կա րող են լի նել օգ տա կար, վնա սա
կար և չե զոք:

 Ը ստ դրս ևոր ման բնույ թի՝ մու տա ցի ա ները լի նում են դո մի նանտ և ռե ցե
սիվ իսկ մու տա ցի ա նե րը, ը ստ ա ռա ջաց ման տե ղի, լի նում են կո րի զային և 
ցի տոպլազ  մային, ի սկ ը ստ ժա ռանգ ման բնույ թի՝ սե ռա կան (գե նե րա տիվ) և 
մարմ նա կան (սո մա տիկ): 

Ըստ ա ռա ջաց ման մա կար դա կի՝ մու տա ցի ա նե րը լի նում են գե նային, քրո մո
սո մային և գե նո մային:

 Գե նային մու տա ցի ան ԴՆԹ –ում նուկ լե ո տիդ նե րի դա սա վո րու թյան փո փո խու
թյունն է (ա ռան ձին գե նե րի ո րա կա կան փո փո խու թյուն), ո րն ազ դում է սպի տա կու
ցի պո լի պեպ տի դային շղ թա յում ա մի նաթ թու նե րի հա ջոր դա կա նու թյան և սպի տա
կու ցի հատ կու թյան վրա: 

Ք րո մո սո մային մու տա ցի ան քրո մո սո մի կա ռուց ված քի փո փո խու թյունն է 
(ք րո մո սոմ նե րի որ ևէ հատ վա ծի կո րուստ, կրկ նա պատ կում և այլն): Քրո մո սո մային 
մու տա ցի ա նե րի մեծ մա սը վնա սա կար է կամ մա հա ցու:

 Գե նո մային մու տա ցի ան քրո մո սոմ նե րի թվի փո փո խու թյունն է՝ քրո մո սոմ
նե րի հապ լոիդ թվի բազ մա պա տիկ ա վե լա ցում՝ պո լիպ լոի դի ա՝ 3n, 4n, 5n:

 Պո լիպ լոի դի ան հա ճախ բարձ րաց նում է օր գա նիզմ նե րի կեն սու նա կու թյու նը, 
բե ղու նու թյու նը և այլ հատ կա նիշ ներ: Օգ տա գործ վում է մշա կա բույ սե րի բարձր 
բեր քա տու սոր տեր ստա նա լու նպա տա կով (նկ. 70):

ա. Խոշորատերև վարդ՝ 14 
քրոմոսոմներով

Նկ. 66. Պոլիպլոիդիա

բ. Խոշորատերև վարդ՝ 28 
քրոմոսոմներով

Հա մակ ցա կան փո փո խա կա նու թյուն: Ժա ռան գա կան փո փո խա կա նու թյան ձև 
է, ո րն ա ռա ջա նում է խա չա սեր ման ժա մա նակ ծնող նե րի գե նոմ նե րի հա մակց
ման հետ ևան քով: Հա մակ ցա կան փո փո խա կա նու թյան պատ ճառ ներն ե ն մեյո զի 
ըն թաց քում հո մո լոգ քրո մո սոմ նե րի միջև մա սե րի փո խա նա կումը, բեղմ նա վոր
ման ըն թաց քում գա մետ նե րի պա տա հա կան զու գակ ցու թյունը և այլն:
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Նշ ված հա մակ ցու թյուն նե րի բո լոր ձևե րում գե նե րը և քրո մո սոմ նե րը չեն փոխ
վում, փոխ վում են ժա ռան գա կան սկզբ նակ նե րի զու գակ ցու մը և փոխ ներ գոր ծու
թյան բնույ թը, ար դյուն քում ստեղծ վում են բազ մա զան գե նո տի պեր և ֆե նո տի պեր:

 Հա մակ ցա կան փո փո խա կա նու թյունն ա պա հո վում է օր գա նիզմ նե րի հար մա
րու մը մի ջա վայ րի փո փոխ վող պայ ման նե րին և գործ նա կան սե լեկ ցի ա յում կի
րառ վում է բույ սե րի տար բեր սոր տե րի ու կեն դա նի նե րի ցե ղե րի՝ մար դու հա մար 
օգ տա կար հատ կա նիշ նե րը մեկ օր գա նիզ մում հա մա տե ղե լու նպա տա կով:

 Մու տա ծին գոր ծոն ներ: Յու րա քան չյուր մու տա ցի ա իր պատ ճառն ու նի, ո րոնց 
մեծ մա սը մեզ ան հայտ է: Մու տա ցի ա նե րը կախ ված են մու տա գեն նե րի ազ դե
ցու թյու նից: Դրան ցից են ֆի զի կա կան, քի մի ա կան և կեն սա բա նա կան գոր
ծոն նե րը: Ֆի զի կա կան մու տա գեն գոր ծոն նե րից են ի ո նաց նող, ռենտ գե նյան, 
ո ւլտ րա մա նու շա կա գույն և այլ ճա ռա գայթ ներ: Քի մի ա կան մու տա գեն նե րից են 
իպ րի տը, կո ֆե ի նը, ֆոր մալ դե հի դը, կոլ խի ցի նը և այլն: Կեն սա բա նա կան մու տա
գեն նե րից են վի րուս նե րը: Մու տա գեն ներն ազ դում են ԴՆԹ –ի մո լե կու լի վրա:

 Մու տա ցի ա նե րը բազ մա զան են: Ռե ցե սիվ մու տա ցի ա նե րը հե տե րո զի գոտ 
ձևե րում ֆե նո տի պո րեն չեն դրս ևոր վում, այլ դրս ևոր վում են հո մո զի գոտ վի
ճա կում: Յու րա քան չյուր գե նի մու տա ցի ա հազ վա դեպ է տե ղի ու նե նում, ո րը մեծ 
նշա նա կու թյուն ու նի տե սա կի պահ պան ման գոր ծում, ի սկ ե թե նկա տի ու նե նանք, 
որ օր գա նիզ մում կան մի քա նի հա զար գե ներ, ա պա մու տա ցի ա նե րի ը նդ հա նուր 
թի վը շատ մեծ է ստաց վում: Մու տա ցի ա նե րը ժա ռան գա կան փո փո խա կա նու թյան 
պա շար են, ո րով տե սա կը հար մար վում է մի ջա վայ րի պայ ման նե րին:

 Մու տա գեն նե րը գիտ նա կան նե րի կող մից օգ տա գործ վում են բու սա բու ծու
թյան, ման րէ ա բա նու թյան և այլ բնա գա վառ նե րում: Որ քան կարճ է օր գա նիզ մի 
կեն սա կան ցիկ լը, այն քան բարձր է մու տա ցի ա նե րի հա ճա խա կա նու թյու նը:

Հի շե՛ք
    

Մու տա ցի ա, պո լիպ լոի դի ա, հա մակ ցա կան փո փո խա կա նու թյուն, մու
տա գեն ներ, ի ո նաց նող ճա ռա գայթ ներ, իպ րիտ, կոլ խի ցին:

 Հիմ նադ րույթ ներ

1.  Սե րուն դը նման է իր ծնող նե րին, բայց նրանց պատ ճե նը չէ: Դա փո փո խա
կա նու թյան ար դյունք է:

2.  Մու տա ցի ա նե րը տե սա կի ներ սում գե նե տի կա կան բազ մա զա նու թյան 
ա ռա ջաց ման պատ ճառ են:

3.  Հա մակ ցա կան փո փո խա կա նու թյան ժա մա նակ գե նե րը և քրո մո սոմ նե րը 
չեն փոխ վում:

4.  Ռե ցե սիվ մու տա ցի ա նե րը ֆե նո տի պո րեն չեն դրս ևոր վում:
5.  Որ քան կարճ է օր գա նիզ մի կեն սա կան ցիկ լը, այն քան բարձր է մու տա

ցիա նե րի հա ճա խա կա նու թյու նը:
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ՀԱՐ ՑԵՐ

1. Օր գա նիզմ նե րի փո փո խա կա նու թյան ի նչ պի սի՞ ձևեր կան:
2. Ի ՞նչ է պո լիպ լոի դի ան:
3. Ի ՞նչ է հա մակ ցա կան փո փո խա կա նու թյու նը:
4. Ի ՞նչ է մու տա ցի ան:
5. Ո րո՞նք են սե ռա կան և մարմ նա կան մու տա ցի ա նե րը:
6. Ի ՞նչ մու տա գեն ներ գի տեք:
7. Ի ՞նչ նպա տա կով կա րե լի է օգ տա գոր ծել մու տա գեն նե րը:

 
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

 
 ՓՈ ՓՈ ԽԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ Օ ՐԻ ՆԱ ՉԱ ՓՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

1. Լ րաց րե՛ք գծա պատ կե րը.

Օրգանիզմների հետսաղմնային զարգացումը

Օրինակ Օրինակ

2. Լ րաց րե՛ք ա ղյու սա կը.

Մու տա ցի ա նե րն ը ստ 
դրսևորման բնույթի

Բ նու թա գի րը Օ րի նակը
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3. Լ րաց րե՛ք ա ղյու սա կը.

Մու տա ցի ա նե րն ը ստ
օրգանիզմի համար ունեցած 

նշանակություն
Բ նու թա գի րը Օ րի նակը

4. Լ րաց րե՛ք ա ղյու սա կը.

Մու տա ցի ա նե րն ը ստ 
ժա ռանգ ման բնույ թի

Բ նու թա գի րը Օ րի նակը

5. Լ րաց րե՛ք ա ղյու սա կը.

Մու տա ցի ա նե րն ը ստ 
առաջացման տեղի

Բ նու թա գի րը Օ րի նակը

6. Լ րաց րե՛ք ա ղյու սա կը.

Մու տա ցի ա նե րն ը ստ 
առաջացման մակարդակի

Բ նու թա գի րը Օ րի նակը
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ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ 

ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ

ԲԱ ԺԻՆ 
IV
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§ 1. ՉԱՐԼԶ ԴԱՐ ՎԻ ՆԻ Է ՎՈ ԼՅՈՒ ՑԻ ՈՆ ՏԵ ՍՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

Չ. Դար վի նի ո ւս մուն քի ստեղծ ման նա խադ րյալ նե րը: XIX դա րի 
ա ռա ջին կե սին Ա նգ լի ա յում ար դյու նա բե րու թյան և ա ռևտ րի բուռն զար գաց մա նը 
զու գա հեռ զար գա ցում էր ապ րում նաև սե լեկ ցի ան: 

Կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում ստեղծ վե ցին բույ սե րի նոր՝ ար դյու նա վետ սոր
տեր և կեն դա նի նե րի ցե ղա տե սակ ներ ար հես տա կան ը նտ րու թյան ճա նա պար հով:

 Կու տակ վե ցին բազ մա թիվ փաս տեր տե սակ նե րի փո փո խա կա նու թյան, տար
բեր ե րկր նե րի բու սա կան ու կեն դա նա կան օր գա նիզմ նե րի բազ մա զա նու թյան, 
նմա նու թյան և տար բե րու թյան մա սին:

XIX դ. զար գա նում է ին ա ստ ղա գի տու թյու նը, ե րկ րա բա նու թյու նը, սաղմ նա բա
նու թյու նը, բջ ջա բա նու թյու նը, հա մե մա տա կան ա նա տո մի ան, հնէ ա բա նու թյու նը 
և այլն: Այդ բո լո րը կար ևոր նա խադ րյալ ներ է ին Չ. Դար վի նի է վո լյու ցի ոն տե սու
թյան ստեղծ ման հա մար:

Չ. Դար վի նի ո ւս մուն քի ստեղծ ման գոր ծում ո րո շիչ նշա նա կու թյուն են ու նե ցել 
նաև 1831–1836 թվականների ընթացքում « Բիգլ» նա վով նրա կատարած շուրջ
երկրյա ճա նա պար հոր դու թյու նը (նկ. 71), է վո լյու ցի ո նիստ ներ Է րազմ Դար վի նի, 
Չարլզ Լայե լի, Ժան Բա տիստ Լա մար կի, ան գլի ա ցի մեծ մտա ծող Թո մաս Մալ
թու սի գա ղա փար նե րը:

ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱՐ ՀԻ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ 
Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ Օ ՐԻ ՆԱ ՉԱ ՓՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

Գ ԼՈՒԽ
I

Նկ. 71. Չ. Դարվինի ճանապարհորդությունը «Բիգլ» նավով
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Չ. Դար վի նի է վո լյու ցի ոն տե սու թյու նը: « Բիգլ» նա վով կատարած ճա նա պար
հոր դու թյան ըն թաց քում Չ. Դար վի նին հե տաքրք րեց Գա լա պա գո սյան կղ զի նե
րում սե րի նոս նե րի տե սակ նե րի բազ մա զա նու թյու նը: Սե րի նոս նե րը մի մյան ցից 
տար բեր վում են սն ման և կտու ցի ձևե րի բազ մա զա նու թյամբ. մի մա սը սն վում 
է չոր և կարծր սեր մե րով, մյուս նե րը՝ մի ջատ նե րով, եր րորդ նե րը՝ նեկ տա րով: 
Չ. Դար վի նը բա ցա հայ տեց, որ դա սե րի նոս նե րի մայր ցա մա քային տե սակ նե րի 
հրաբ խային ծա գում ու նե ցող տար բեր կղ զի ներ ը նկ նե լու, մե կու սաց ման և տար
բեր պայ ման նե րում ապ րե լու ար դյունք է (նկ. 72):

 Հա մե մա տե լով Հա րա վային Ա մե րի կայի պահ պան ված և բնաջնջ ված կեն դա
նի նե րի մնա ցորդ նե րը՝ Չ. Դար վի նը են թադ րու թյուն ա րեց նրանց ազ գակ ցա կան 
կա պի մա սին: 

Ավստ րա լի ա յում Չ. Դար վի նին հե տաքրք րել են պար կա վոր և ձվա ծին կաթ
նա սուն նե րը, ո րոնք ե րկ րագն դի այլ տե ղե րում վա ղուց բնաջնջ վել է ին: Դրանք 
այն տեղ զար գա ցել են մյուս մայր ցա մաք նե րում կաթ նա սուն նե րի զար գա ցու մից 
ան կախ:

XIX դ. բա ցա հայտ վե ցին և կու տակ վե ցին բույ սե րի և կեն դանի նե րի վե րա բե
րյալ բազ մա թիվ տե ղե կու թյուն ներ, սա կայն կեն սա բա նա կան մի շարք հար ցեր 
դեռևս չու նե ին ի րենց պա տաս խա նը: 

1. Ի ՞նչն է օր գա նա կան աշ խար հի ապ շե ցու ցիչ բազ մա զա նու թյան պատ ճա ռը:
2.  Ի ՞նչն է հար մար վա ծու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման և դրանց հա րա բե րա կան 

բնույ թի պատ ճա ռը:
3.  Ին չո՞վ է պայ մա նա վոր ված օր գա նա կան աշ խար հի պատ մա կան զար գաց ման 

ըն թաց քում կազ մա վոր վա ծու թյան մա կար դա կի աս տի ճա նա կան բար դա ցու մը:
4. Ի ՞նչ է տե սա կը, և ի նչ պե՞ս է այն ծա գել:
5. Ո րո՞նք են է վո լյու ցի այի շար ժիչ ու ժե րը:
6.  Ին չո՞ւ են ան հե տա ցել վաղ ան ցյա լում գո յու թյուն ու նե ցող բազ մա թիվ տե

սակ ներ: 

Նկ. 72. Սերինոսների տեսակների բազմազանությունը 
Գալապագոսյան կղզիներում
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Այդ հար ցե րի գի տա կան մեկ նա բա նու թյու նը սե փա կան դի տար կում նե րի հի
ման վրա տվեց ան գլի ա ցի գիտ նա կան Չ. Դար վի նը ճա նա պար հոր դու թյու նից 20 
տա րի հե տո « Տե սակ նե րի ծա գու մը բնա կան ը նտ րու թյան ճա նա պար հով 
կամ հար մար ված ձևե րի պահ պա նու մը կեն սա պայ քա րում» աշ խա տու
թյու նում (1859 թ.): 

Է վո լյու ցի ան փո փո խա կա նու թյան, ժա ռան գա կա նու թյան և բնա կան 
ը նտ րու թյան հի ման վրա օր գա նա կան աշ խար հի ծագ ման և հա մե մա
տա բար պարզ, հնա գույն ձևե րից մինչև ժա մա նա կա կի ցը և ա պա գա 
ա վե լի բարդ կազ մա վոր ված ձևե րի աս տի ճա նա կան, ա նընդ հատ և ան
վե րա դարձ պատ մա կան զար գաց ման պրո ցեսն է բնա կան օ րենք նե րի և 
օ րի նա չա փու թյուն նե րի ազ դե ցու թյան տակ: Այն բնու թագր վում է նոր տե
սակ նե րի ա ռա ջաց մամբ և նախ կի նում գո յու թյուն ու նե ցող բազ մա թիվ այլ տե
սակ նե րի ան հե տաց մամբ: 

Է վո լյու ցի այի շար ժիչ ու ժե րը: Վերոնշյալ աշ խա տու թյան մեջ Չ. Դար վի
նը բա ցա հայ տեց է վո լյու ցի այի հիմ նա կան շար ժիչ ու ժե րը: Նրա տե սու թյան հա
մա ձայն՝ է վո լյու ցի այի շար ժիչ ու ժերն են գո յու թյան կռի վը և ժա ռան գա կան 
փո փո խա կա նու թյան հի ման վրա կա տար վող բնա կան ը նտ րու թյու նը:

Չ. Դար վի նը տար բե րում էր փո փո խա կա նու թյան ե րեք ձև՝ ոչ ժա ռան գա կան 
(խմ բա կային կամ ո րո շա կի), ժա ռան գա կան (ա նո րոշ կամ ան հա տա կան) և հա
րա բե րակ ցա կան: 

Ոչ ժա ռան գա կան փո փո խա կա նու թյուն: Ոչ ժա ռան գա կան փո փո խա կա
նու թյունն ա ռա ջա նում է մի ջա վայ րի այս կամ այն գոր ծո նի ազ դե ցու թյու նից՝ որ
պես հար մար վո ղա կան ռե ակ ցի ա, և հա ջորդ սերն դին չի փո խանց վում. կապ ված 
չէ գե նո տի պի փո փոխ ման հետ: Այն կոչ վում է նաև խմ բա կային, ո րով հետև 
փո փո խու թյու նը կա տար վում է խմ բի բո լոր ա ռանձ նյակ նե րի հետ ո րո շա կի ո ւղ
ղու թյամբ: Օ րի նակ՝ կո վե րի սնու ցու մը բա րե լա վե լիս բարձ րա նում է նրանց կաթ
նատ վու թյու նը: Սպի տա կագ լուխ կա ղամ բը շոգ պայ ման նե րում ա ճեց նե լիս գլուխ 
չի ձևա վոր վում, ոչ խար նե րին ցուրտ պայ ման նե րում պա հե լիս մա զա ծած կը ա վե
լի խիտ է դառ նում: Ե թե կեն դա նին կամ բույ սը տե ղա փո խենք նախ կին պայ ման
ներ, ա պա հատ կա նի շը կդրս ևոր վի ե լա կե տային ձևով: 

Ոչ ժա ռան գա կան փո փո խականու թյու նը է ա կան դեր չու նի տե սա կի ա ռա ջաց
ման գոր ծըն թա ցում: 

Ժա ռան գա կան փո փո խա կա նու թյուն: Նոր տե սակ նե րի ա ռա ջաց ման 
գոր ծըն թա ցում Չ. Դար վի նը մեծ նշա նա կու թյուն էր տա լիս ժա ռան գա կան փո փո
խա կա նու թյա նը, ո րն այլ կերպ կոչ վում է ա նո րոշ կամ ան հա տա կան: Այդ փո
փո խու թյուն նե րի ա նո րո շու թյունն այն է, որ միև նույն պայ ման նե րի ազ դե ցու թյան 
տակ ա ռանձ նյակ նե րը տար բեր կերպ են փո փոխ վում: Ան հա տա կան է կոչ վում 
այն պատճառով, որ յու րա քան չյուր ան հա տի մեջ այն յու րո վի է ար տա հայտ վում: 
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Օ րի նակ՝ եր կա րաոտ ոչ խար նե րի հո տում հան կարծ հայտն վում են կարճ ոտ քեր 
ու նե ցող գառ ներ, և այդ հատ կա նի շը ժա ռան գա բար փո խանց վում է սե րունդ նե
րին (նկ.  ): 

Ա նո րոշ փո փո խա կա նու թյու նը Չ. Դար վի նը հա մե մա տում է մար դու մր սա ծու
թյան հետ, ո րը տար բեր մարդ կանց վրա տար բեր կերպ է ներ գոր ծում. ա ռա ջաց
նում է մեկ հազ, մեկ թո քա բորբ, մեկ ռև մա տիզմ՝ կախ ված օր գա նիզ մի վի ճա կից 
(ա ռանձ նա հատ կու թյու նից):

 Ժա մա նա կա կից գե նե տի կայի լեզ վով ա նո րոշ փո փո խա կա նու թյու նը կոչ վում 
է գե նո տի պա կան: Ժա ռան գա կան փո փո խա կա նու թյու նը նյութ է տա լիս բնա
կան ը նտ րու թյան և տե սա կի ա ռա ջաց ման հա մար: Չ. Դար վի նը նկա տեց, որ օր
գա նիզ մում մեկ օր գա նը կա րող է փո փոխ վել՝ կախ ված մյու սից: Դա հա րա բե
րակ ցա կան փո փո խա կա նու թյունն է: Օ րի նակ՝ կեն դա նի նե րի վեր ջույթ նե րի 
եր կար լի նե լը զու գակց վում է պա րա նո ցի եր կա րու թյամբ:

Հի շե՛ք
    

Գա լա պա գո սյան կղ զի ներ, սե րի նոս, սե լեկ ցի ա, բույ սե րի սորտ, կեն
դա նի նե րի ցեղ, ժա ռան գա կան փո փո խա կա նու թյուն, հա րա բե րակ
ցա կան փո փո խականու թյուն: 

 Հիմ նադ րույթ ներ

1. Տե սակ նե րը փո փո խա կան են և ա ռա ջա ցել են մի մյան ցից:
2.  Չ. Դար վի նի տե սու թյան հա մա ձայն՝ է վո լյու ցի այի շար ժիչ ու ժերն են գո յու

թյան կռի վը և ժա ռան գա կան փո փո խա կա նու թյան հի ման վրա կա տար
վող բնա կան ը նտ րու թյու նը:

ՀԱՐ ՑԵՐ

1. Ո րո՞նք են Չ. Դար վի նի է վո լյու ցի ոն տե սու թյան ծագ ման նա խադ րյալ նե րը:
2.  Ո ՞ր թվա կա նին և ի ՞նչ աշ խա տու թյու նում շա րադ րեց Չ. Դար վի նը է վո լյու

ցիոն տե սու թյան գա ղա փար նե րը:
3. Ի ՞նչ է է վո լյու ցի ան:
4. Ո րո՞նք են է վո լյու ցի այի շար ժիչ ու ժե րը:
5. Օր գա նիզմ նե րի փո փո խա կա նու թյան ի ՞նչ ձևեր գի տեք:
6.  Փո փո խա կա նու թյան ո ՞ր ձևն է բնա կան ը նտ րու թյան և տե սակ նե րի ծագ ման 

նյութ:
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§ 2. ԳՈ ՅՈՒ ԹՅԱՆ ԿՌԻՎ: ԲՆԱ ԿԱՆ Ը ՆՏ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ

Դարվինի ընտանի կենդանիների ցեղատեսակների և մշակաբույ
ս երի բազմազանության բացատրեց արհեստական ընտրությամբ: Դրանք ստեղ
ծվել են մարդու կողմից արհեստական ընտրության ժանապարհով՝ ի շահ իրեն: 
Դարվինը հիմնավորեց, որ բնության մեջ նույնպես կա ընտրություն: Գոյության 
կռվի և բնական ընտրության հիման վրա մեկնաբանեց տեսակների ծագումը: 
Բ նու թյան մեջ կեն դա նի օ րգ ա նիզմ նե րը բազ մա նում են ա վե լի ին տեն սիվ, քան 
նրանց գո յա մի ջոց ներն են (ս նունդ, տա րածք, լույս, խո նա վու թյուն և այլն): Օ րի
նակ՝ ձկ նե րը բազ մաց ման շր ջա նում դնում են մի լի ո նա վոր ձկն կիթ ներ, գոր տե
րը՝ մոտ 10  հա զար  գորտն կիթ ներ, բույ սե րում զար գա նում են հա զա րա վոր սեր
մեր: Բազ մա ցումն ին տեն սիվ է նաև մեկ ձագ ծնող կեն դա նի նե րի մոտ: Սա կայն 
հա սուն ա ռանձ նյակ նե րի թվի ա նար գել աճ տե ղի չի ու նե նում: Ա ռանձ նյակ նե րի 
մեծ մա սը մա հա նում է զար գաց ման վաղ շր ջա նում ա ռանց սե րունդ տա լու: Բա
ցի գո յա մի ջոց նե րից՝ բնու թյան մեջ գոր ծում են նաև կեն դա նի նե րի և բույ սե րի 
թվի ան սահ մա նա փակ ա ճը կան խող մի շարք այլ պատ ճառ ներ՝ գի շա տիչ և զոհ, 

բույ սեր և բու սա կեր մի ջատ ներ, մի ջա տա կեր թռ չուն ներ և մի ջատ ներ փոխ հա րա բե
րու թյուն ներ: Այդ պատ ճա ռով տե սա կի ներ սում, տար բեր տե սակ նե րի, ի նչ պես 
նաև ա ռանձ նյակ նե րի և ա նօր գա նա կան աշ խար հի տար բեր պայ ման նե րի միջև 
ա ռա ջա նում են այն պի սի փոխ հա րա բե րու թյուն ներ, ո րոնք հա ճախ ա վարտ վում 
են ա ռանձ նյակ նե րից մե կի ո չն չա ցու մով: Հետ ևա բար վե րապ րում և սե րունդ են 
տա լիս այն ա ռանձ նյակ նե րը, ո րոնք տվյալ պայ ման նե րում ա ռա վել հար մար ված 
են օգ տա կար փո փո խու թյուն ներ ձեռք բե րե լու: Չ. Դար վի նը այդ փոխ հա րա բե
րու թյունն ան վա նեց գո յու թյան կռիվ (նկ. 73): Այն դրս ևոր վում է բազ մա զան 

Նկ. 73. Գոյության կռվի ձևերը.
1, 6, 7, 8 – ներտեսակային, 2, 3 – միջտեսակային, 4, 5 – պայքար անկենդան 

բնության անբարենպաստ պայմանների դեմ
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ձևե րով, սա կայն ա ռա ջին հեր թին տե ղի է ու նե նում սնն դի, լույ սի, խո նա վու թյան, 
տա րած քի հա մար:

 Դար վի նը տար բե րում էր գո յու թյան կռ վի ե րեք հիմ նա կան ձևեր՝ ներ տե սա
կային, միջ տե սա կային և պայ քար ան կեն դան բնու թյան ան բա րեն պաստ պայ
ման նե րի դեմ (նկ. 73):

 Ներ տե սա կային գո յու թյան կռիվ: Ներ տե սա կային գո յու թյան կռի վը տե ղի է 
ու նե նում նույն տե սա կի ա ռանձ նյակ նե րի միջև և ա մե նա լար վածն է, քա նի որ 
տվյալ տե սա կի ա ռանձ նյակ նե րը պայ քա րում են նույն գո յա մի ջոց նե րի հա մար: 
Օ րի նակ՝ գի շա տիչ նե րի միջև տե ղի է ու նե նում մր ցակ ցու թյուն սնն դի, տա րած քի, 
նույն տե սա կի ա րու նե րի միջև՝ է գին տի րա նա լու, հո տում ա ռաջ նորդ դառ նա լու, 
հի վան դու թյուն նե րից խու սա փե լու, կլի մայի կտ րուկ փո փո խու թյուն նե րին դի մա
կայե լու հա մար և այլն (նկ. ): Սո ճու ան տա ռում բարձր ծա ռա բույ սե րը ստ վեր են 
գցում ցած րե րի վրա: Մի ծա ռի հզոր ար մա տային հա մա կար գը հո ղից խլում է 
ա վե լի շատ ջուր և նրա մեջ լուծ ված հան քային տար րեր ու վնա սում հար ևան 
բույ սե րին (նկ.73):

 Միջ տե սա կային գո յու թյան կռիվ: Միջ տե սա կային գո յու թյան կռի վը տե ղի է 
ու նե նում տար բեր տե սակ նե րի պատ կա նող պո պու լյա ցի ա նե րի ա ռանձ նյակ նե րի 
միջև (նկ. 73): Միջ տե սա կային կռ վի լար վա ծու թյու նը, հա մե մա տած ներ տե սա
կայի նի հետ, թույլ է, քա նի որ օր գա նիզմ նե րը հա ճախ ու նեն սն ման ոչ թե մեկ, 
այլ մի քա նի աղ բյուր: Օ րի նակ՝ աղ վե սը սն վում է ոչ մի այն նա պաս տա կով, այլև 
մկ նե րով ու թռ չուն նե րով:

 Միջ տե սա կային պայ քարն ա վե լի սուր է, ե թե տե սակ նե րը պատ կա նում են 
նույն ցե ղին, գտն վում են նույն է կո լո գի ա կան պայ ման նե րում և օգ տա գոր ծում 
են սնն դի նույն աղ բյու րը: Միջ տե սա կային պայ քա րի ձևե րը բազ մա զան ե ն՝ մի 
տե սա կի մի ա կող մա նի օգ տա գոր ծու մը մյու սի կող մից, այս պես կոչ ված՝ գի շա տիչ 
և զոհ, խո տա կեր կեն դա նի և բույս, մի ջա տա կեր թռ չուն և մի ջատ, մա կա բույծ և 
տեր, մշա կա բույս և մո լա խոտ տի պի փոխ հա րա բե րու թյուն ներ: Միջ տե սա կային 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը կա րող են լի նել նաև փո խա դարձ օգ տա կար: Օ րի նակ՝ 

Նկ. 74. Պայքար 
անկենդան 
բնության 
անբարենպաստ 
պայմանների դեմ
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կեն դա նի նե րի կող մից պտուղ նե րի և սեր մե րի տա րա ծու մը, ծա ղիկ նե րի և դրանք 
փո շո տող մի ջատ նե րի փոխ հա րա բե րու թյու նը և այլն:

 Պայքար ան կեն դան բնու թյան ան բա րեն պաստ պայ ման նե րի դեմ: Գո յու թյան 
կռ վի այս ձևը շատ տարածված է (նկ. 74): Օ րի նակ՝ ձմ ռան սառ նա մա նի քին շատ 
բույ սեր և կեն դա նի ներ ցր տա հար վում են: Ջրի մա կե րե սին սա ռույ ցի ա ռա ջաց ման 
և ջրում թթ ված նի պա կա սի պատ ճա ռով ձկ նե րը մա հա նում են: Բույ սե րի սեր մե րը 
կա րող են ը նկ նել ծլ ման հա մար ան բա րեն պաստ պայ ման ներ: 

Է վո լյու ցի այի ըն թաց քում օր գա նիզմ նե րը ծայ րա հեղ ան բա րեն պաստ պայ ման
նե րում մշա կել են տար բեր հար մար վա ծու թյուն ներ: Օ րի նակ՝ ձմ ռա նը փո փոխ վում 
են կեն դա նի նե րի բր դի խտու թյու նը և գույ նը, ո րոշ կեն դա նի ներ ան ցնում են ձմե
ռային քնի, ա նա պա տային բույ սե րում կր ճատ վում է գո լոր շաց նող մա կե րե սը, ի սկ 
բույ սե րի ո րոշ ձևե րում զար գա նում է հզոր ար մա տային հա մա կարգ:

Բ նա կան ը նտ րու թյուն: Գո յու թյան կռ վի հետ ևան քը բնա կան ը նտ րու թյունն է: 
Չ. Դար վի նը բա ցա հայ տեց, որ վայ րի կեն դա նի նե րի մոտ և բույ սե րում նկատ վում 
են բազ մա թիվ ան հա տա կան փո փո խու թյուն ներ, ո րոնք օր գա նիզ մի հա մար կա
րող են լի նել օգ տա կար, վնա սա կար և չե զոք:

 Գո յու թյան ո րո շա կի պայ ման նե րում հար մար վում, վե րապ րում և սե
րունդ են տա լիս այն ա ռանձ նյակ նե րը, ո րոնք ձեռք են բե րում օգ տա կար 
ժա ռան գա կան փո փո խու թյուն ներ, ի սկ չհար մար ված նե րը վե րա նում են: 
Չ. Դար վինն այդ եր ևույթն ան վա նել է բնա կան ը նտ րու թյուն:

Ն ման դեպ քե րում ը նտ րող գոր ծո նը մի ջա վայ րի պայ ման ներն են: Բնա կան ը նտ
րու թյունն ո ւղ ղորդ ված բնույթ ու նի. կեն դա նի օր գա նիզ մի հա մար սկզ բում շատ թույլ 
ար տա հայտ ված օգ տա կար հատ կա նի շը աս տի ճա նա բար խո րա նում և կա յու նա նում է: 

Տե սակ նե րի փո փո խա կա նու թյան շար ժիչ ու ժը բնա կան ը նտ րու թյունն է: Ժա
ռան գա կան փո փո խա կա նու թյու նը նյութ է տա լիս բնա կան ը նտ րու թյան հա մար: 

Օվ կի ա նո սի քա մոտ կղ զի նե րում պահ պան վել են ան թև մի ջատ նե րը, ի սկ 
թևա վոր նե րը՝ ո չն չաց վել: Կա նաչ ծղ րիդ նե րը վե րապ րել և սե րունդ են տվել, ի սկ 
մյուս նե րը՝ ո չն չա ցել: Դրանք բնա կան ը նտ րու թյան օ րի նակ ներ են:

 Տար բե րում են բնա կան ը նտ րու թյան մի քա նի ձևեր: Դրան ցից ե ն՝ շար ժա կան 
և կա յու նաց նող:

 Շար ժա կան ը նտ րու թյու նը նկա րագ րել է Չ. Դար վի նը: Այն տե ղի է ու նե նում 
մի ջա վայ րի փո փոխ վող պայ ման նե րում: Նոր՝ փո փոխ վող պայ ման նե
րում նախ կին հատ կա նիշ ներ ու նե ցող ա ռանձ նյակ ներն աս տի ճա նա
բար վե րա նում են, ի սկ տվյալ պայ ման նե րի հա մար օգ տա կար հատ կա
նիշ ձեռք բե րած ա ռանձ նյակ նե րը՝ վե րապ րում: 

Օ րի նակ՝ Ա նգ լի այի ար դյու նա բե րա կան կենտ րոն նե րի ծխից այն տեղ ա ճող 
կե չի նե րի բնե րը դառ նում են մուգ դարչ նա գույն, այդ պատ ճա ռով բաց գու նա վո
րում ու նե ցող ե րկ րա չափ մի ջատ նե րը նկա տե լի են դառ նում թռ չուն նե րի կող մից 



105

ու ո չն չաց վում: Սա կայն ո րոշ ա ռանձ նյակ նե րում մու տա ցի այի հետ ևան քով ա ռա
ջա նում են մուգ գու նա վո րում ու նե ցող ե րկ րա չափ մի ջատ ներ և կե չու մուգ դարչ
նա գույն ֆո նի վրա դառ նում են ան նկատ (նկ. 75): Բնա կա նա բար, թռ չուն նե րը 
այդ մի ջատ նե րին չեն կտ ցա հա րում, նրանք պահ պան վում են և սերն դե սե րունդ 
դառ նում գե րիշ խող, ի սկ բաց գու նա վոր մամբ ե րկ րա չափ թի թեռ նե րն ան հե տա
նում են: Ը նտ րու թյան այդ ձևով են ա ռա ջա ցել առ նետ նե րի և մի ջատ նե րի թու նա
քի մի կատ նե րի նկատ մամբ կա յուն ձևե րը:

Նկ. 75. Բնական ընտրության 
շարժական և կայունացնող ձևերը

 Կա յու նաց նող ը նտ րու թյու նը նկա րագ րել է Ի. Ի. Շմալ հաու զե նը: Այն գոր
ծում է մի ջա վայ րի ան հա մե մատ կա յուն՝ չփո փոխ վող պայ ման նե րում և 
նպաս տում է մի ջին նշա նա կու թյան հատ կա նիշ ու նե ցող ա ռանձ նյակ նե
րի պահ պան մա նը, ի սկ ե թե ա ռա ջա նում են տվյալ պայ ման նե րի հա մար 
ոչ օգ տա կար հատ կա նիշ ներ ու նե ցող ա ռանձ նյակ ներ, չեն վե րապ րում: 
Օ րի նակ՝ Ա նգ լի ա յում ձյան և ու ժեղ քա մի նե րի պայ ման նե րում ա ռա վել կարճ և 
եր կար թևե րով ճնճ ղուկ նե րը ո չն չա ցան, ի սկ մի ջին չա փի թևեր ու նե ցող նե րը 
պահ պան վե ցին: Ը նտ րու թյան նշ ված ձևով ա ռանց է ա կան փո փո խու թյան պահ
պան վել են ձկ նե րից՝ լա թի մե րի ան, սո ղուն նե րից՝ հա տե րի ան և այլն (նկ. 76):

Վրձնալողակ ձուկ Հատերիա
Նկ. 76. Կայունացնող ընտրություն
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 Հիմ նադ րույթ ներ

1.  Տե սա կի ներ սում, տար բեր տե սակ նե րի ա ռանձ նյակ նե րի միջև, ի նչ պես նաև 
ա ռանձ նյակ նե րի և ա նօր գա նա կան աշ խար հի միջև տե ղի ու նե ցող բազ
մաբնույթ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը կոչ վում են գո յու թյան կռիվ:

2.  Բնա կան ը նտ րու թյան ժա մա նակ մի ջա վայ րի պայ ման նե րի ազ դե ցու թյամբ 
օգ տա կար հատ կա նիշ ներ ձեռք բե րող օր գա նիզմ նե րը պահ պան վում և սե
րունդ են տա լիս, ի սկ չհար մար ված նե րը՝ ո չն չա նում:

ՀԱՐ ՑԵՐ

1.  Ի ՞նչ է գո յու թյան կռի վը:
2. Գո յու թյան կռ վի ի ՞նչ ձևեր կան:
3. Գո յու թյան կռ վի ո ՞ր ձևն է ա ռա վել լար ված:
4. Ի ՞նչ է բնա կան ը նտ րու թյու նը:
5. Բնա կան ը նտ րու թյան ի ՞նչ ձևեր կան:
6. Ո ՞րն է ը նտ րու թյան կեն սա բա նա կան նշա նա կու թյու նը:
7. Ի ՞նչն է բնա կան ը նտ րու թյան նյութ:

 
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

 

1. Լ րաց րե՛ք օրգանիզմների հետսաղմնային զարգացմանը վերաբերող գծա
պատ կե րը.

Օրգանիզմների հետսաղմնային զարգացումը

Հի շե՛ք
    

Գո յու թյան կռիվ, բնա կան ը նտ րու թյուն, շար ժա կան և կա յու նաց նող 
ը նտ րու թյուն:
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2. Լրացրե՛ք գոյության կռվի ձևերին վերաբերող աղյուսակը.

Գոյության կռվի ձևը
Գոյության կռվի 

առաջացման 
պատճառը

Օրինակը Արդյունքը

Ներտեսակային

Միջտեսակային

Պայքար անկենդան բնության 
անբարենպաստ պայմանների 
դեմ

3. Լրացրե՛ք բնական ընտրության ձևերին վերաբերող աղյուսակը.

Բնական 
ընտրության ձևը

Բնութագիրը
Ընտրող 
գործոնը

Օրինակը

Շարժական 
կայունացնող
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§ 3. ՕՐ ԳԱ ՆԻԶՄ ՆԵ ՐԻ ՀԱՐ ՄԱՐ ՎԱ ԾՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ 
          ԱՐ ՏԱ ՔԻՆ ՄԻ ՋԱ ՎԱՅ ՐԻ ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ ՐԻՆ

 Կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի կար ևոր հատ կու թյուն նե րից են ար տա
քին մի ջա վայ րի ո րո շա կի պայ ման նե րի նկատ մամբ ձեռք բե րած հար մար վա ծու
թյուն նե րը: Հար մար վա ծու թյուն նե րի ա ռա ջա ցու մը կապ ված է կեն սա պայ ման նե
րի հետ: Օ րի նակ՝ ծղ րի դի կա նաչ գույ նը բույ սե րի վրա նրան ան նկատ դարձ նե լու, 
ջրա ծի ծա ռի լայն բաց վող բե րա նը և կարճ կտու ցը թռիչ քի ըն թաց քում մի ջատ ներ 
որ սա լու, փայտ փո րի կի ա մուր և սուր կտու ցը, եր կար լե զուն ծա ռե րի կեղ ևի խոր
քից մի ջատ նե րի թր թուր ներ հա նե լու, նա պաս տա կի սպի տակ գույ նը ձմ ռա նը ան
նկատ դառ նա լու հար մա րանք ներ են:

Չ. Դար վի նի տե սու թյան հա մա ձայն՝ հար մար վա ծու թյուն նե րի ա ռա
ջա ցու մը ժա ռան գա կան փո փո խա կա նու թյան հի ման վրա բնա կան 
ը նտ րու թյան ար դյունք է: Օ րի նակ՝ կա նաչ ծղ րի դի հե ռա վոր նախ նի նե րը հա
վա նա բար ու նե ցել են այլ գու նա վո րում ներ: Ե րբ նրանք հար կադր ված են ե ղել 

ան ցնե լու կա նաչ տերև նե րով սն վե լու կեն
սաձ ևին, կա նաչ ֆո նի վրա դար ձել են 
նկա տե լի և ո չն չաց վել այլ օր գա նիզմ նե րի 
կող մից: Սա կայն ժա ռան գա կան փո փո խա
կա նու թյան հետ ևան քով սե րունդ նե րում 
ա ռա ջա ցել են կա նաչ ա ռանձ նյակ ներ: 
Դրանք բույ սե րի վրա դար ձել են ան նկատ 
և վե րապ րել են: Հատ կա նի շը սերն դե սե
րունդ փո խանց վել է, ամ րապնդ վել և հե
տա գա յում դար ձել գե րակշ ռող:

 Հար մար վա ծու թյուն նե րը բազ մա զան են: 
Ա նդ րա դառ նանք դրան ցից մի քա նի սին:

1.  Հո վա նա վո րող գու նա վո րումը 
հար մար վա ծու թյան այն ձևն է, ե րբ 
օր գա նիզմն իր գույ նի շնոր հիվ ան
նկատ է դառ նում զբա ղեց րած տա
րած քում (կա նաչ ծղ րի դը, բաց 
բնադ րող թռ չուն ներն ի րենց բնե
րում) (նկ. 77): Քա մե լե ոնն իր գույ նը 
կա րող է փո խել մի ջա վայ րին հա մա
պա տաս խան և դառ նալ ան նկատ:

Նկ. 77 Հովանավորող գունավորում
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2.  Նա խազ գու շաց նող գու նա
վոր ման  դեպ քում կեն դա նին 
վառ գույ նով նա խազ գու շաց նում է 
թշ նա մուն իր վտան գա վոր լի նե
լու մա սին (զա տիկ բզե զը, խայ թող 
կրե տը) (նկ. 78):

3.  Մի ջա վայ րի ա ռար կա նե րին 
նման վե լու հար մար վա ծու
թյունն այն է, ե րբ օր գա նիզ մը 
մարմ նի ձևով և գույ նով նման է 
շր ջա պա տի ա ռար կա նե րին: Օ րի
նակ՝ ո րոշ թի թեռ նե րի թր թուր
ներ գույ նով և ձևով նման են ծա
ռե րի ճյու ղե րին կամ տերև նե րին, 
ձկ նե րի մար մի նը՝ ջրի մուռ նե րին 
և այլն (նկ. 79):

4.  Մի միկ րի ան հար մար վա ծու թյան 
այն ձևն է, ե րբ պաշտ պա նա կան 
մի ջոց ներ չու նե ցող կեն դա նի նե րը 
մարմ նի ձևով և գույ նով նման են 
պաշտ պա նա կան մի ջոց ներ ունե
ցողնե րին: Օ րի նակ՝ ու տի ճի ո րոշ 
տե սակ ներ նման են պաշտ պա նա
կան հատ կու թյուն ու նե ցող զա տի
կին, ո րոշ ճան ճեր նման են խայթ 
ու նե ցող կրետ նե րին, բզեզ նե րը 
նման են բույ սե րին (նկ. 80):

5.  Վար քա գի ծը կեն դա նու հար
մար վա ծու թյան այն ձևն է, ե րբ 
վտան գի դեպ քում նա ըն դու նում 
է ա հա բե կող, սպառ նա ցող և այլ 
պաշտ պա նա կան վի ճակ ներ: Օ րի
նակ, ե թե շու նը կամ աղ վե սը հար
ձակ վում է գեր մա նա կան համս
տե րի վրա, ա պա վեր ջինս շրջ վում 
է մեջ քի վրա, փո րը՝ վեր, և կտ րիչ
նե րով պաշտ պան վում է (նկ. 81):

6.  Օր գա նիզմ նե րի բազ մաց ման 

Նկ. 78. Նախազգուշացնող գունավորում

Նկ. 79. Կենդանիների 
նմանվելը բույսերի 

տերևներին և 
ճյուղերին

Նկ. 80. Միմիկրիա

Նկ. 81. Վարքագիծ
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ին տեն սի վու թյու նը նույն պես հար մար վա ծու թյուն է: Տար բեր օր գա նիզմ
ներ ոչ մի ա տե սակ բե ղու նու թյամբ են օ ժտ ված. ո րոշ ձկ ներ տա րե կան դնում 
են 3–4 մլն ձկն կիթ, գոր տե րը՝ 10 հա զար գորտն կիթ: Գո յու թյուն ու նեն նաև 
սա կավ բե ղուն օր գա նիզմ ներ: Օ րի նակ՝ փի ղը կյան քի բե ղու նու թյան (80–90 
տա րի) ըն թաց քում կա րող է ծնել ըն դա մե նը 6 ձագ:

 Կեն սա բա նա կան օ րի նա չա փու թյան հա մա ձայն՝ այն օր գա նիզմ նե րը, ո րոնք 
ան հա տա կան զար գաց ման ըն թաց քում շատ են ո չն չա նում, ա վե լի ին տեն սիվ են 
բազ մա նում, իսկ սա կավ ո չն չաց ման են թա կա օր գա նիզմ նե րի բե ղու նու թյու նը 
ցածր է:

7.  Կեն դա նի նե րի մարմ նի ձևը նույն պես կրում է տվյալ մի ջա վայ րի նկատ

մամբ հար մար վո ղա կան բնույթ (դել
ֆին, ձուկ, թռ չուն) (նկ. 82):

 Բազ մա զան է հար մար վա ծու թյու նը նաև 
բու սա կան աշ խար հում (խա չաձև փո շո տում, 
պտուղ նե րի և սեր մե րի տա րա ծումն ա պա հո
վող հար մար վա ծու թյուն ներ):

 Կեն դա նի նե րին կեր դառ նա լուց պաշտ
պան վե լու հա մար ո րոշ բույ սե րի տերև նե րը 

(ծո րե նի), ըն ձյու ղը (սզ նի) ձևա փոխ վել են փշե րի: Կան բույ սեր, ո րոն ցում կու
տակ վում են թու նա վոր կամ այ րող նյու թեր (խայ թող ե ղինջ): 

Օր գա նիզմ նե րի հար մար վա ծու թյու նը տե ղի է ու նե նում մի ջա վայ րի որոշակի 
պայ ման նե րում և ու նի հա րա բե րա կան բնույթ, քա նի որ մի ջա վայ րի տվյալ պայ
ման նե րի փո փոխ ման դեպ քում հար մա րանք նե րը կորց նում են ի րենց դե րը և 
նշա նա կու թյու նը: Օ րի նակ՝ սպի տակ նա պաս տա կը ձյան վրա ան նկատ է թշ նա
մի նե րի հա մար, սա կայն ծա ռե րի մուգ բնի ֆո նի վրա նկա տե լի է, գի շե րային մի
ջատ նե րը դե պի սպի տակ գույն լու սար ձա կող ծա ղիկ նե րը թռ չե լու հետ մի ա ժա
մա նակ թռ չում են դե պի կրա կը և ո չն չա նում:

Հի շե՛ք
    

Հար մար վա ծու թյուն, հո վա նա վո րող գու նա վո րում, մի միկ րի ա, դի մա
կա վո րում:

Նկ. 82. Հարմարվածություն 
ջրային միջավայրին
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ՀԱՐ ՑԵՐ

1.  Ի ՞նչ է հար մար վա ծու թյու նը, և ի նչ պե՞ս է այն ա ռա ջա նում:
2. Ին չո՞ւ են հար մար վա ծու թյուն նե րը հա րա բե րա կան:
3. Օր գա նիզմ նե րի հար մար վա ծու թյան ի ՞նչ ձևեր գի տեք:
4. Բույ սե րի հար մար վա ծու թյան ի ՞նչ ձևեր գի տեք:

 
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

 

1 Լրացրե՛ք օրգանիզմների հարմարվածության ձևերին վերաբերող աղյուսակը.

Հարմարվածությունը Հարմարվածության 
հիմնական գծերը

Կենսաբանական 
նշանակությունը Օրինակ

Հովանավորող 
գունավորում

Նախազգուշացնող 
գունավորում

Միջավայրի 
առարկաներին 
նմանվելու 
հարմարվածություն

Միմիկրիա

Վարքագիծ

Օրգանիզմների 
բազմացման 
ինտենսիվությունը

Գիշատիչ թռչուններն ունեն կրիա որսալու հետաքրքիր ձև. նրանք բռնում են 
կրիային, բարձրացնում են օդ և բարձրությունից շպրտում ներքև՝ ապառաժների 
վրա: Մտովի պատկերացրե՛ք շարունակությունը:

 Հիմ նադ րույթ ներ

1.  Օր գա նիզմ նե րի հար մա րանք նե րը բազ մա զան են և ա ռա ջա նում են բնա
կան ը նտ րու թյան ճա նա պար հով:

2.  Հար մար վա ծու թյուն նե րը հա րա բե րա կան են, քա նի որ մի ջա վայ րի պայ
ման նե րը և օր գա նիզմ ներն ա նընդ հատ փո փոխ վում են:



112

§ 4. ՏԵ ՍԱԿ: ՏԵ ՍԱ ԿԻ ՉԱ ՓԱ ՆԻՇ ՆԵ ՐԸ,
          ՏԵ ՍԱ ԿԻ ՊՈ ՊՈՒ ԼՅԱ ՑԻ ՈՆ ԿԱ ՌՈՒՑ ՎԱԾ ՔԸ

 Տե սակն ա ռանձնյակ նե րի այն ամ բող ջու թյունն է, որն 
օ ժտ ված է ժա ռան գո րեն նման ձևա բա նա կան, ֆի զի ո լո գի ա կան և կեն
սա քի մի ա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով, ա զատ խա չա սեր վում և 
բե ղուն սե րունդ է տա լիս, հար մար ված է կյան քի ո րո շա կի պայ ման նե
րին և բնու թյան մեջ զբա ղեց նում է ո րո շա կի տա րածք՝ ա րե ալ: 

Ա րե ա լում ա ռանձ նյակ ներն ան հա վա սա րա չափ են բաշխ ված. կան ա ռանձ
նյակ նե րի բարձր և ցածր խտու թյամբ տա րածք ներ: Կան նաև տա րածք ներ, որ
տեղ տվյալ տե սա կին պատ կա նող ա ռանձ նյակ ներ չկան: Հետ ևա բար տե սակն 
ա րե ա լում հան դես է գա լիս ա ռանձ նյակ նե րի խմ բե րի ձևով, ո րն ան վա նվում է 
պո պու լյա ցի ա (տե ղա խումբ):

 Նույն տե սա կին պատ կա նող, ա զատ խա չա սեր վող և բե ղուն սե րունդ 
տվող ա ռանձ նյակ նե րի ամ բող ջու թյու նը, ո րը եր կար ժա մա նակ գո
յատևում է ա րե ա լի ո րո շա կի տա րած քում, ու նի ը նդ հա նուր ծա գում և 
գե նե տի կա կան հիմք ու հա րա բե րա կա նո րեն մե կու սաց ված է նույն տե
սա կի մյուս խմ բա վո րում նե րից, կոչ վում է պո պու լյա ցի ա:

 Տե սա կը գո յու թյուն ու նի պո պու լյա ցի ա նե րի ձևով: Տե սա կի սահ ման նե րում 
պո պու լյա ցի ա նե րի թի վը կա րող է տար բեր լի նել: Ա ռանձ նյա կը է վո լյու ցի ոն կա
ռուց ված քային մի ա վոր չէ. չի կա րող է վո լյու ցի այի են թարկ վել: Է վո լյու ցի ոն մի
ա վո րը պո պու լյա ցի ան է (նկ. 83): Պո պու լյա ցի ան բնու թագր վում է թվա քա
նա կով, խտու թյամբ, տա րի քային և սե ռային կազ մով:

 Տե սա կի սահ ման նե րում պո պու լյա ցի ա նե րը հա րա բե րա կա նո րեն մե կու սաց
ված են, և դրանց խառն վե լուն խո չըն դո տում են զա նա զան ար գելք ներ՝ աշ խար
հագ րա կան (լեռ ներ, գե տեր, կլի մա), կեն սա բա նա կան (սե ռա կան  ա պա րա տի 
կա ռուց ված քի տար բե րու թյուն, բազ մաց ման ժամ կետ ներ, վար քա գիծ) և այլն: 

Ա ռանձ նյակ նե րի խմ բե րը եր կա րատև մե կու սաց ման հետ ևան քով կորց նում են 
ա զատ խա չա սեր ման ու նա կու թյու նը և նոր տե սա կի ա ռա ջաց ման հիմք են դառ նում:
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 Տե սա կի չա փա նիշ նե րը: Տե սակ նե րը մի մյան ցից տար բեր վում են մի շարք 
չա փա նիշ նե րով: Դրանք ե ն՝ ձևա բա նա կան, գե նե տի կա կան, ֆի զի ո լո գի ա
կան, կեն սա քի մի ա կան, աշ խար հագ րա կան, է կո լո գի ա կան: Այդ չա փա
նիշ նե րից որ ևէ մե կով կամ եր կու սով տե սա կի բնու թագ րու մը և ո րո շու մը լի ար
ժեք չեն: 

Տե սակ նե րը մի մյան ցից մե կու սաց ված են: Դա թույլ չի տա լիս, որ պես զի տար
բեր տե սակ ներ մի ա խառն վեն. պահ պա նում է տե սա կի հա րա բե րա կան կա յու նու
թյու նը և ամ բող ջա կա նու թյու նը:

 Մե կու սաց ման ձևե րը բազ մա զան են: Նույն տա րած քում բնակ վող տար բեր 
տե սակ նե րի ա ռանձ նյակ նե րի միջև խա չա սե րու մը կան խող բազ մա թիվ պատ
ճառ ներ կան.

• բազ մաց ման ժամ կետ նե րի ան հա մա պա տաս խա նու թյուն,
• միջ տե սա կային հիբ րիդ նե րի ան պտ ղու թյուն,
• վար քի, սնն դի ձևի տար բե րու թյուն: 
Եր բեմն նույն տա րած քում ապ րող տար բեր տե սակ ներ կա րող են խա չա սեր

վել և սե րունդ տալ, սա կայն սե րուն դը պտ ղա բեր չէ: Դա նույն պես տե սակ նե րի 
պահ պան ման ցու ցա նիշ է:

Հի շե՛ք
    

Տե սակ, ա րե ալ, պո պու լյա ցի ա:

 Հիմ նադ րույթ ներ

1.  Պո պու լյա ցի ան տար րա կան է վո լյու ցի ոն կա ռուց վածք է, ո րում սկս վում է 
միկ րոէ վո լյու ցի ան:

2.  Տե սակ նե րը մի մյան ցից տար բեր վում են ձևա բա նա կան, գե նե տի կա կան, 
ֆի զի ո լո գի ա կան, կեն սա բա նա կան, աշ խար հագ րա կան և է կո լո գի ա կան 
չա փա նիշ նե րով:

Նկ. 83. Տարբեր կենդանիների պոպուլյացիաներ
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ՀԱՐ ՑԵՐ

1.  Ի ՞նչ է տե սա կը:
2. Ի ՞նչ է պո պու լյա ցի ան:
3. Ո րո՞նք են տե սա կի չա փա նիշ նե րը:

 
 ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

 

1. Լրացրե՛ք պոպուլյացիային վերաբերող աղյուսակը.

Պոպուլյացիա բնութագրող ցուցանիշը
Բնութագիրը 
(հիմնավորել)

1. Թիվը

2. Խտությունը

3. Կազմը

ա) հասակային (տարիքային)

բ) սեռական

4. Արեալը

2. Լրացրե՛ք տեսակի չափանիշներին վերաբերող աղյուսակը.

Տեսակի չափանիշը Բնութագիրը Օրինակը

1. Ձևաբանական

2.

3.

4.

5.

6.
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§ 5. Է ՎՈ ԼՅՈՒ ՑԻ ԱՅԻ ԳԼ ԽԱ ՎՈՐ 
          Ո ՒՂ ՂՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ԵՎ ՈՒ ՂԻ ՆԵ ՐԸ
 
Ա. Ն. Սևեր ցո վը և Ի. Ի. Շմալ հաու զե նը ա ռաջ են քա շել և մեկ նա

բա նել է վո լյու ցի այի գլ խա վոր ո ւղ ղու թյուն նե րը և ու ղի նե րը: 
Օր գա նա կան աշ խար հի պատ մա կան զար գա ցումն ըն թա նում է եր կու ո ւղ ղու

թյուն նե րով:
1.  Կեն սա բա նա կան ա ռա ջա դի մու թյուն (ա ռանձ նյակ նե րի թվի ա վե լա ցում, 

ա րե ա լի ըն դար ձա կում, նոր պո պու լյա ցի ա նե րի, են թա տե սակ նե րի և տե
սակ նե րի ա ռա ջա ցում):

2.  Կեն սա բա նա կան հե տա դի մու թյուն (ա ռանձ նյակ նե րի թվի պա կա սում, ա րե
ա լի նե ղա ցում, տե սակ նե րի թվի նվա զում և բնաջն ջում): Օ րի նակ՝ հնա գույն 
պտե րան ման նե րի, հս կա սո ղուն նե րի, պսի լո ֆիտ նե րի ո չն չա ցում և այլն:

 Կեն սա բա նա կան ա ռա ջա դի մու թյունն ըն թա նում է ա րո մոր ֆոզ նե րի, ի դի ոա
դապ տա ցի ա նե րի և դե գե նե րա ցի ա նե րի առաջացման ու ղի նե րով: 

Ա րո մոր ֆո զ

Ի դի ոա դապ տա ցի ա

Նկ. 84. Էվոլյուցիայի ուղիները

Ա րո մոր ֆո զը օր գա նիզմ
նե րի մի ջա վայ րի ո րո շա կի 
պայ ման նե րի նկատ մամբ 
նեղ, մաս նա կի հար մար վա
ծու թյուն չէ: Այն լայն բնույ թի 
հար մա րանք նե րի ա ռա ջա
ցում է, ո րի շնոր հիվ օր գա
նիզմ նե րը հա րա բե րա կա
նո րեն ան կախ են դառ նում 
մի ջա վայ րի պայ ման նե րից, 
բար դա նում են նրանց կա
ռուց ված քը և ֆունկ ցի ան, 

կեն սա գոր ծու նե ու թյու նը ար դյու նա վետ է դառ նում, և նվա ճում են բնա կու թյան 
նոր մի ջա վայր: Քա ռա խորշ սր տի, տա քա րյու նու թյան, ֆո տո սին թե զի, սե ռա կան 
բազ մաց ման, ծած կա սեր մե րի ա ռա ջա ցու մը ա րո մոր ֆոզ ներ են (նկ. 84): 

Ա րո մոր ֆոզ նե րը ծա գում են եր կա րատև պրո ցես նե րի ար դյուն քում և նպաս
տում են տի պե րի ու դա սե րի ա ռա ջաց մա նը: 
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Ի դի ոա դապ տա ցի ան է վո
լյու ցի ոն մաս նա կի փո փո խու
թյունն է, ո րի ըն թաց քում կազ մա
վոր ման ը նդ հա նուր մա կար դա կի 
փո փո խու թյուն չի ա ռա ջա նում: 
Հար մար վա ծու թյուն է բնա կու թյան 
ո րո շա կի, հա տուկ պայ ման նե րին 
և կա րող է հան գեց նել ա րե ա լի 
ըն դար ձակ ման: Հո վա նա վո րող և 
պաշտ պա նա կան գու նա վո րու մը, 
բույ սե րի պտուղ նե րի և սեր մե

րի տա րած ման հար մա րանք նե րը, հա տա կաբ նակ ձկ նե րի տա փակ մար մին նե րը 
ի դիոա դապ տա ցի ա ներ են: Ի դի ոա դապ տա ցի ա նե րը ա ռա ջա նում են ա րո մոր ֆոզ
նե րի հի ման վրա, հա ճախ հա ջոր դում են նրանց, ե րբ օր գա նիզմ նե րը հայտն վում 
են նոր կեն սա մի ջա վայ րում (նկ. 85): 

Ի դի ոա դապ տա ցի ան հան գեց նում է փոքր կար գա բա նա կան խմ բե րի՝ տե սակ
նե րի, ցե ղե րի, ըն տա նիք նե րի ա ռա ջաց ման: 

Ընդ հա նուր դե գե նե րա ցի ան է վո լյու ցի ոն այն պի սի փո փո խու թյուն է, ո րի 
ըն թաց քում տե ղի է ու նե նում օր գա նիզմ նե րի կազ մա վոր ման կտ րուկ պար զե ցում 
(նկ. 82): Դե գե նե րա ցի այի ժա մա նակ այն օր գան նե րը, ո րոնք տվյալ պայ ման նե
րում կորց րել են ի րենց կեն սա բա նա կան նշա նա կու թյու նը, հետ են զար գա նում 
և ան հե տա նում են: Դա հա ճախ պայ մա նա վոր ված է նս տա կյաց կամ մա կա բույծ 
կեն սա կեր պի ան ցու մով: Օ րի նակ՝ ժա պա վե նաձև որ դե րը չու նեն մար սո ղա կան և 
շար ժո ղա կան օր գան ներ, նյար դային հա մա կար գը թույլ է զար գա ցած: Փո խա րե
նը ա ռա ջա ցել են տի րոջ ա ղի նե րին ամ րա նա լու կար թեր, ծծան ներ, խիստ մե ծա
ցել է բե ղու նու թյու նը: Սրանք ի վեր ջո հան գեց նում են կեն սա բա նա կան ա ռա ջա
դի մու թյան: Մա կա բույծ բույ սե րում հետ են զար գա ցած ար մատ նե րը, տերև նե րը, 
փո խա րե նը զար գա ցել են այլ բույ սե րի վրա ամ րա նա լու և նրա նից սնունդ ծծող 
օր գան ներ (նկ. 86):

Նկ. 85. Ի դի ոա դապ տա ցի ա

Նկ. 82.Դեգեներացիա



117

Հի շե՛ք
    

Կեն սա բա նա կան ա ռա ջա դի մու թյուն և հե տա դի մու թյուն, ա րո մոր ֆոզ, 
ի դի ոա դապ տա ցի ա, դե գե նե րա ցի ա:

 Հիմ նադ րույթ ներ 

1.  Օր գա նա կան աշ խար հի պատ մա կան զար գաց ման գլ խա վոր ո ւղ ղու թյուն
ներն են կեն սա բա նա կան ա ռա ջա դի մու թյու նը և կեն սա բա նա կան հե տա
դի մու թյու նը:

2.  Կեն սա բա նա կան ա ռա ջա դի մու թյունն ըն թա նում է ա րո մոր ֆոզ նե րի, 
ի դիոա դապ տա ցի ա նե րի և դե գե նե րա ցի ա նե րի ու ղի նե րով:

ՀԱՐ ՑԵՐ

1.  Ի ՞նչ են կեն սա բա նա կան ա ռա ջա դի մու թյու նը և կեն սա բա նա կան հե տա դի
մու թյու նը:

2. Ի դի ոա դապ տա ցի այի ի նչ պի սի՞ օ րի նակ ներ գի տեք:
3. Ին չի՞ են հան գեց նում ա րո մոր ֆոզ նե րը:
4. Ի ՞նչ է ը նդ հա նուր դե գե նե րա ցի ան:
5. Ի ՞նչ է ա րո մոր ֆո զը:
6. Ի ՞նչ է ի դի ոա դապ տա ցի ան:

 
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

 

1. Լրացրե՛ք աղյուսակը.

Էվոլյուցիայի գլխավոր ուղղությունները Բնութագիրը Օրինակը

1.

2.

2. Լրացրե՛ք աղյուսակը.

Էվոլյուցիայի գլխավոր ուղիները Բնութագիրը Օրինակը

1.

2.

3.



118

3. Լրացրե՛ք էվոլյուցիայի գլխավոր ուղիներին վերաբերող աղյուսակը.

Հատկանիշը և գործընթացը

Էվոլյուցիայի գլխավոր ուղիները

Արոմորֆոզ
Իդիոադապ
 տացիա

Դեգեներա
ցիա

Հովանավորող գունավորում

Մակաբույծ որդերի նյարդային 
համակարգի ռեդուկցիա

Քառախորշ սրտի առաջացում

Նախազգուշացնող գունավորում

Ֆոտոսինթեզ

Սեռական բազմացում

Բույսերի պտուղների և սերմերի 
տարածվելու հարմարվածություն

Հատակաբնակ ձկների տափակ 
մարմնի առաջացում

Միջավայրի առարկաներին 
նմանվելը

Միմիկրիա

Վարքագիծ
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§ 1. ԿՅԱՆ ՔԻ ԾԱԳ ՄԱՆ ՄԱ ՍԻՆ 
        ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ԿԻՑ ՊԱՏ ԿԵ ՐԱ ՑՈՒՄ ՆԵ ՐԸ

 
Երկ րի վրա կյան քի ծագ ման վե րա բե րյալ ա ռա ջադր վել 

են մի շարք ի րա րա մերժ վար կած ներ, ո րոն ցից ա մե նա հա
վա նա կա նը ա ռայժմ Ա. Ի. Օ պա րի նի վար կածն է (1924 թ.): 

Են թադր վում է, որ Ա րե գակ նային հա մա կար գը և Եր կիր 
մո լո րա կը ծա գել են մոտ 4,5–7 մլրդ տա րի ա ռաջ տի ե զե
րա կան գա զա փո շային ամ պից: Եր կիր մո լո րա կի վրա վաղ 
ան ցյա լում կյան քը բա ցա կայել է, քա նի որ ջեր մաս տի ճա
նը այն տեղ հա սել է 1000 °C: Ե րկ րի զար գաց ման փու լե րից 
մե կում նպաս տա վոր պայ ման է ստեղծ վել կյան քի ծագ ման 
հա մար: 

Ա. Ի. Օ պա րի նի վար կա ծի հա մա ձայն՝ կյան քի ծա գումն 
ըն թա ցել է մի քա նի փու լով.

1. ա նօր գա նա կան նյու թե րից օր գա նա կան նյու թե րի ոչ կեն սա ծին սին թեզ,
2. օր գա նա կան նյու թե րի ավելա ցում և բազ մա զան ձևե րի ա ռա ջա ցում,
3. կոա ցեր վատ նե րի ա ռա ջա ցում,
4.  մեմբ րա նային կա ռուց ված քի և ի նք նա վե րար տադ րու թյան հատ կու թյուն 

ունե ցող պար զա գույն օր գա նիզմ նե րի ա ռա ջա ցում: 
Են թադր վում է, որ 

4–4,5 մլրդ տա րի ա ռաջ 
ձևա վոր վել են ա ռաջ
նային մթ նո լոր տը, ե րկ
րա կեղ ևը և օվ կի ա նոս
նե րը: Ե րկ րի պտու տա
կային շարժ ման պատ
ճա ռով ծանր մե տաղ
ներն ըն կել են խոր շեր
տեր, ի սկ գա զե րը՝ մա կե

ԿՅԱՆՔԻ ԾԱԳՈՒՄԸ ԵՐԿՐԻ ՎՐԱԳ ԼՈՒԽ
II

Նկ. 87. Առաջնային մթնոլորտ 

Ա. Ի. Օպարին

1894–1980



120

րես: Ա ռաջ նային մթ նո լոր տում 
հայտն վել են մե թա նը, ջրա ծի նը, 
ջու րը, ած խաթ թու գա զը, ծծմ
բաջ րա ծի նը, ա մո նի ա կը և այլն, 
ի սկ ա զատ թթ վա ծի նը բա ցա կա
յել է (նկ. 87, 88): 

Երկ րի զար գաց ման վաղ 
շրջա նում ջեր մաս տի ճա նի 
նվազ ման, ջրային գո լոր շի նե րի 
խտաց ման և հոր դա ռատ ան ձրև
նե րի հետ ևան քով գո յա ցել են ծո
վեր և օվ կի ա նոս ներ: Այդ ըն թաց
քում ա ռաջ նային մթ նո լոր տում 
ե ղած նյու թե րը լուծ վել են ջրում: 
Հզոր պայ թյուն նե րի, ըն դեր քից 
դուրս ե կող նյու թե րի, ա մպ րոպ
նե րի, բարձր ջեր մաս տի ճա նի, 
ո ւլտ րա մա նու շա կա գույն ճա ռա
գայթ նե րի ազ դե ցու թյան տակ 
ծո վի, ցա մա քի և մթ նո լոր տի 
հպ ման շր ջան նե րում ոչ կեն սա
ծին ճա նա պար հով ա ռա ջա ցել 
են բարդ օր գա նա կան նյու թեր, 

ո րոնք հոր դա ռատ ան ձրև նե րի հետ լց վել են 
նոր ձևա վոր ված ջրա վա զան ներ: Ծո վե րում 
և օվ կիա նոս նե րում կու տակ վել են հս կա յա
կան քա նա կու թյամբ օր գա նա կան և ա նօր
գա նա կան նյու թեր:

 Կյան քի ծագ ման ե րկ րորդ փու լում ջրում 
ավելա ցել և բազ մա զան են դար ձել օր գա
նա կան նյու թե րը (ած խաջ րեր, ա մի նաթ թու
ներ, պարզ սպի տա կուց ներ և այլն (նկ. 89)):

 Սին թեզ ված օր գա նա կան նյու թերն աս
տի ճա նա բար մի մյանց մի ա ցել, խտա ցել 
և ա ռա ջաց րել են, այս պես կոչ ված, թանձ

րուկ ներ, ո րոնց Օ պա րինն ան վա նել է կոա ցեր վա տային կա թիլ ներ կամ կոա
ցեր վատ ներ (նկ. 90):

 Կոա ցեր վատ նե րին հա տուկ է ին նյու թա փո խա նա կու թյու նը, ա ճը և այլն, բայց 

Նկ. 88. Առաջնային մթնոլորտ

Նկ. 89  Օրգանական նյութերի առաջացումը 

Համաշխարհային օվկիանոսում

Նկ. 90. Կոա ցեր վա տային կա թիլ ներ
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դրանք դեռևս կեն դա նի է ակ ներ չէ ին, քա նի որ օ ժտ ված չէ ին ի րենց նմա նին 
վերար տադ րելու հատ կու թյամբ:

 Կյան քի ծագ ման վեր ջին փուլն իր նմա նի վե րար տադր ման և հատ կա նիշ նե րը 
սերն դե սե րունդ փո խան ցե լու հատ կու թյուն ու նե ցող նյու թե րի՝ նուկ լե ի նաթ թու նե
րի ա ռա ջա ցումն է:

 Հե տա գա յում ա ռա ջա ցել է նուկ լե ի նաթ թու նե րի և սպի տա կուց նե րի բարդ հա
մակ ցու թյու նը, ո րի շուր ջը ձևա վոր վել է կեն սա բա նա կան թա ղան թը, և այդ պա հից 
սկս վել է կեն սա բա նա կան է վո լյու ցի ան: Ձևա վոր վել են ա ռա ջին կեն դա նի է ակ
ները՝ պրո կա րի ոտ նե րը: Վեր ջին ներս հայտ նա բեր վել են մոտ 3 մլրդ տա րե կան 
նստ ված քային ա պար նե րում: Կյան քի նա խասկզբ նակ նե րը ե ղել են ա նաե րոբ հե
տե րոտ րոֆ ներ, ո րոնք սն վել են պատ րաս տի օր գա նա կան նյու թե րով: Այ նու հետև 
ի հայտ են ե կել ավ տոտ րոֆ ձևե րը՝ ֆո տո սին թե տիկ նե րը: Ֆո տո սին թե զի հետ ևան
քով ա ռա ջա ցած թթ վա ծի նը ջրից դուրս է ե կել մթ նո լորտ, հե տա գա յում գո յա ցել է 
օ զո նային էկ րա նը, և ցա մա քում կյան քը հնա րա վոր է դար ձել: 

Այ սօր հայտ նի են կյան քը բնու թագ րող մի շարք հատ կա նիշ ներ և չա փո րո շիչ
ներ: Ը ստ Ֆ. Էն գել սի՝ « Կյան քը սպի տա կու ցային մար մին նե րի գո յու թյան ե ղա
նակ է, և գո յու թյան այս ե ղա նա կը, ը ստ է ու թյան, այդ մար մին նե րի քի մի ա կան 
բա ղադ րիչ մա սե րի մշ տա կան ի նք նա վե րա կանգ նումն է»: 

Իսկ ը ստ Մ.  Վոլ կենշ տեյ նի՝ «Երկ րի վրա գո յու թյուն ու նե ցող կեն դա նի մար
մին նե րը կեն սա պո լի մեր նե րից՝ սպի տա կուց նե րից և նուկ լե ի նաթ թու նե րից կազմ
ված ի նք նա կար գա վոր վող և ի նք նա վե րար տադր վող բաց հա մա կար գեր են»:

Հի շե՛ք
    

Կոա ցեր վատ ներ, օր գա նա կան նյու թե րի ոչ կեն սա ծին սին թեզ, պրո
կա րի ոտ ներ:

 Հիմ նադ րույթ ներ

1.  Ե րկ րի վրա ա ռա ջին ան գամ պարզ օր գա նա կան նյու թե րի սին թե զը կա
տար վել է ջրային մի ջա վայ րում ոչ կեն սա ծին՝ ա բի ո գեն ճա նա պար հով:

2. Կյան քի նա խասկզբ նակ նե րը ե ղել են ա նաե րոբ հե տե րոտ րոֆ ներ:

ՀԱՐ ՑԵՐ

1.  Ի ՞նչ քի մի ա կան տար րե րից և մի ա ցու թյուն նե րից է կազմ ված ե ղել Ե րկ րի 
ա ռաջ նային մթ նո լոր տը:

2. Ի ՞նչ են կոա ցեր վատ նե րը, և ի նչ պե՞ս են դրանք ա ռա ջա ցել:
3. Ո րո՞նք են կյան քի ծագ ման փու լե րը:
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ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

 

Լրացրե՛ք կյանքի ծագման փուլերին 
վերաբերող աղյուսակն՝ ըստ Ա. Ի. Օպարինի.

Կյանքի ծագման փուլերը Բնութագիրը



ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ

ԲԱ ԺԻՆ 
V
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§ 1.  Է ԿՈ ԼՈ ԳԻ ԱՆ ՈՐ ՊԵՍ ԳԻ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ:                                                                
Է ԿՈ ԼՈ ԳԻ ԱՅԻ ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ

Է կո լո գի ան (հու նա րեն՝ օյ կոս՝ ապ րե լա վայր, և լո գոս՝ գի տու թյուն) 
գի տու թյուն է կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի, պո պու լյա ցի ա նե րի և հա մա կե ցու թյուն
նե րի փո խա դարձ կա պի և մի ջա վայ րի պայ ման նե րի փոխ հա րա բե րու թյան մա
սին: Է կո լո գի ա տեր մինն ա ռա ջար կել է գեր մա նա ցի գիտ նա կան Է. Հեկ կե լը 
(1866–1869 թթ.): 

Է կո լո գի այի խն դիր ներն են.
1.  Ու սում նա սի րել օր գա նիզմ նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը և նրանց ազ դե

ցու թյու նը մի ջա վայ րի վրա:
2.  Ու սում նա սի րել Ե րկ րի վրա կեն սա բազ մա զա նու թյան բաշխ վա ծու թյան և 

հար մար վա ծու թյան օ րի նա չա փու թյուն նե րը:
3.  Մշա կել ըն դեր քի բնա կան պա շար նե րի ճիշտ օգ տա գործ ման ու պահ պան

ման ու ղի ներ:
4.  Կան խազ գալ մի ջա վայ րի վրա մար դու ազ դե ցու թյան վնա սա կար հետ ևանք

նե րը և մշա կել կան խար գել ման մի ջո ցա ռում ներ:
5.  Մի ջա վայ րը պահ պա նել թու նա քի մի կատ նե րից և ար դյու նա բե րա կան թա

փոն նե րից:
6.  Ծա վա լել տն տե սա կան և տեխ նո լո գի ա կան ան վտանգ գոր ծու նե ու թյուն: 

Մշա կել ան թա փոն ար տադ րու թյուն:
7.  Մշա կել մո լա խո տե րի, վնա սա կար մի ջատ նե րի և մա կա բույծ նե րի դեմ պայ

քա րի կեն սա բա նա կան ե ղա նակ ներ:
8.  Պահ պա նել տե սակ նե րի բազ մա զա նու թյու նը և հա մա մո լո րա կային է կո լո

գի ա կան հա վա սա րակշ ռու թյու նը:
Շր ջա կա մի ջա վայ րի ա նընդ հատ փո փոխ վող պայ ման նե րում ծա գել են բնա

պահ պա նա կան բազ մա թիվ հիմ նախն դիր ներ, ո րոնք մեծ լար վա ծու թյան են հա սել 
հատ կա պես վեր ջին շր ջա նում՝ կապ ված մար դու գոր ծու նե ու թյան հետ: 

ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸԳ ԼՈՒԽ
I
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Հի շե՛ք
    

  Է կո լո գի ա

 Հիմ նադ րույթ ներ

1.  Է կո լո գի ան գի տու թյուն է կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի, պո պու լյա ցի ա նե րի 
և հա մա կե ցու թյուն նե րի փո խա դարձ կա պի և մի ջա վայ րի պայ ման նե րի 
փոխ հա րա բե րու թյան մա սին:

2.  Մար դու գո յու թյու նը և Եր կիր մո լո րա կի պահ պա նու թյունն ո ւղ ղա կի ո րեն 
կապ ված են է կո լո գի այի հետ:

ՀԱՐ ՑԵՐ

1.  Ի ՞նչ է է կո լո գի ան, և ո ՞րն է նրա ու սում նա սի րու թյան ա ռար կան:
2. Ո րո՞նք են է կո լո գի այի խն դիր նե րը:
3. Ո ՞վ է ա ռա ջարկ ել է կո լո գի ա տեր մի նը:
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§ 2.  ԲՆԱ ԿՈՒ ԹՅԱՆ ՄԻ ՋԱ ՎԱՅ ՐԸ: ՄԻ ՋԱ ՎԱՅ ՐԻ ՈՉ 
          ԿԵՆ ՍԱ ԾԻՆ ԳՈՐ ԾՈՆ ՆԵ ՐԻ (ՋԵՐ ՄՈՒ ԹՅՈՒՆ, ԼՈՒՅՍ, 
         ԽՈ ՆԱ ՎՈՒ ԹՅՈՒՆ)  ՆՇԱ ՆԱ ԿՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԿԵՆ ԴԱ ՆԻ 
         ՕՐ ԳԱ ՆԻԶՄ ՆԵ ՐԻ ԿԵՆ ՍԱ ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒ ԹՅԱՆ ՀԱ ՄԱՐ

Բ նու թյան այս կամ այն տա րած քի կեն սա ծին և ոչ կեն սա ծին գոր
ծոն նե րի ամ բող ջու թյու նը, ո րը շր ջա պա տում է օր գա նիզմ նե րին և ո ւղ ղա կի կամ 
ա նուղ ղա կի ձևով ազ դում է այն տեղ ապ րող կեն դա նի է ակ նե րի գոր ծու նե ու թյան 
վրա, կոչ վում է  մի ջա վայր:

 Կյան քի հիմ նա կան մի ջա վայ րերն են ջու րը, ցա մա քը, հո ղը և կեն դա նի 
օր գա նիզմ նե րը  (նկ. 91): 

Նկ. 91. Կյանքի հիմնական միջավայրերը.

1. ջրային, 2. ցամաքաօդային, 3. հողային, 4. օրգանիզմային 
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Օր գա նիզմ նե րով բնա կեց ված մի ջա վայ րի պայ ման նե րը մի ա տարր և մի օ րի
նակ չեն: Դրանք օրգանիզմների համար կա րող են լի նել ան հրա ժեշտ, ան
տար բեր և վնա սա կար: 

Օր գա նիզմ նե րի հետ ո ւղ ղա կի և ա նուղ ղա կի փո խազ դե ցու թյան մեջ գտն վող, 
նրանց վրա ազ դող և գո յու թյան հա մար պայ ման ներ ստեղ ծող ապ րե լա վայ րի 
ա ռան ձին տար րե րը, ո րոնց նկատ մամբ օր գա նիզմ նե րը ցու ցա բե րում են հար մա
րո ղա կան ռե ակ ցի ա, կոչ վում են է կո լո գի ա կան գոր ծոն ներ: Ը ստ ծագ ման և 
ազ դե ցու թյան՝ է կո լո գի ա կան գոր ծոն նե րը լի նում են ոչ կեն սա ծին, կեն սա ծին 
և ան թրո պո գեն: 

Ոչ կեն սա ծին գոր ծոն ներ են լույ սը, ջեր մու թյու նը, խո նա վու թյու նը, մթ նո լոր
տային ճն շու մը, օր վա տևո ղու թյու նը, բնա կան ռա դի ոակ տիվ ճա ռա գայ թու մը և այլն:

 Կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի միջև բո լոր հնա րա վոր փո խազ դե ցու թյան ձևե րը 
(մր ցակ ցու թյուն, գի շատ չու թյուն, մա կա բու ծու թյուն) ան վա նում են կեն սա ծին 
է կո լո գի ա կան գոր ծոն ներ: Մի ջա վայ րի կեն սա ծին գոր ծոն ներն են բույ սե րը, կեն
դա նի նե րը, մար դը, բակ տե րի ա նե րը, սն կե րը:

 Գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյու նը օր գա նիզմ նե րի վրա: Սահ մա նա փա կող 
գոր ծոն, կեն սա բա նա կան օպ տի մում

Տ վյալ ա ռանձ նյա կի կամ նրա խմ բի կեն սա գոր ծու նե ու թյան հա մար կեն սա ծին 
և ոչ կեն սա ծին գոր ծոն նե րի ա ռա վել նպաս տա վոր զու գակց ված վի ճա կը կոչ վում 
է կեն սա բա նա կան օպ տի մում:

 Գոր ծո նի լար վա ծու թյան այն սահ մա նը, ո րում օր գա նիզ մը կա րող է գո յու թյուն 

Նկ. 92. Միջավայրի գործոնների ազդեցությունը օրգանիզմների վրա
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ու նե նալ, կոչ վում է դի մաց կու նու թյան սահ ման: Դի մաց կու նու թյունն ու նի վե
րին և ստո րին սահ ման ներ (նկ. 92): 

Օր գա նիզմ նե րի դի մաց կու նու թյան սահ ման նե րը միև նույն գոր ծո նի նկատ
մամբ տար բեր են: Մե կի նկատ մամբ կա րող են լի նել նեղ, ի սկ մյու սի նկատմամբ՝ 
լայն: Ա ռա վե լա գույն կամ նվա զա գույն սահ ման նե րից դուրս ե կող գոր ծոն նե րը 
կոչ վում են սահ մա նա փա կող:

 Հյու սի սում շատ կեն դա նի նե րի և բույ սե րի հա մար սահ մա նա փա կող գոր ծո նը 
ցածր ջեր մաս տի ճանն է: Այլ պայ ման նե րում սահ մա նա փա կող գոր ծոն կա րող է 
լի նել խո նա վու թյու նը կամ սնն դի պա կա սը: 

Օր գա նիզ մի դի մաց կու նու թյան սահ մա նը այս կամ այն գոր ծո նի նկատ մամբ 
կախ ված է նաև այլ գոր ծոն նե րի լար վա ծու թյու նից: Օ րի նակ՝ ա ռատ սնուն դը մե
ծաց նում է օր գա նիզ մի դի մաց կու նու թյու նը նվա զա գույն մա կար դա կում գտն վող 
այլ գոր ծո նի նկատ մամբ: Սա կայն գոր ծոն նե րից մե կը մյու սին փո խա րի նել չի կա
րող: Ե թե դրանցից մե կի լար վա ծու թյու նը դուրս է ե կել դի մաց կու նու թյան վե րին 
կամ ստո րին սահ ման նե րից, ա պա նույ նիսկ մյուս գոր ծոն նե րի կեն սա բա նա կան 
օպ տի մու մի պայ ման նե րում օր գա նիզ մը չի կա րող գո յատ ևել: 

 Մի ջա վայ րի ոչ կեն սա ծին գոր ծոն նե րը և դրանց նշա նա կու թյու նը 
կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի կեն սա գոր ծու նե ու թյան հա մար

 
Օր գա նիզմ նե րի մեծ մա սի գո յատև ման հա մար ա ռա վել կար ևոր ոչ կեն սա ծին 

գոր ծոն ներն են ջեր մու թյու նը, խո նա վու թյու նը և լույ սը:
 Ջեր մու թյուն: Ջեր մու թյու նից կախ վա ծու թյու նը ա ռա վել բնո րոշ է մարմ նի 

հաս տա տուն ջեր մաս տի ճան չու նե ցող օր գա նիզմ նե րին՝ բույ սե րին, բակ տե րի ա
նե րին, սն կե րին և կեն դա նի նե րի մեծ մա սին: Ձկ նե րը, ե րկ կեն ցաղ նե րը, սո ղուն
նե րը սառ նա րյուն են, ո րոնք ըն դու նակ չեն պահ պա նե լու ի րենց մարմ նի կա յուն 
ջեր մաս տի ճա նը: Թռ չուն նե րը և կաթ նա սուն նե րը տա քա րյուն ե ն՝ ըն դու նակ 
պահ պա նե լու մարմ նի կա յուն ջեր մաս տի ճա նը՝ ան կախ մի ջա վայ րի ջեր մաս տի
ճա նից:  Ջեր մու թյու նը ցա մա քի մա կե րե սին տա տան վում է, ի սկ օվ կի ա նո սի հա
տա կին և քա րան ձավ նե րում ան հա մե մատ կա յուն է:

 Տար բեր օր գա նիզմ նե րի հա մար վե րին և ստո րին ջեր մաս տի ճա նային սահ
ման նե րը տար բեր են: Դա ձևա վոր վել է է վո լյու ցի այի ըն թաց քում և ժա ռան գա
կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն է:

 Կեն դա նի նե րի և բույ սե րի մեծ մա սի հա մար ջեր մաս տի ճա նային օպ տի մու մը 
տա տան վում է 15–30 °C –ի սահ ման նե րում: Կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը հանգս տի 
շր ջա նում կա րող են դի մա նալ շատ ցածր ջեր մաս տի ճա նին: Օ րի նակ՝ ման րէ նե րի 
սպոր նե րը դի մա նում են մինչև –200 °C: Մի ա ժա մա նակ բակ տե րի ա նե րի և ջրի
մուռ նե րի ա ռան ձին տե սակ ներ կա րող են ապ րել և բազ մա նալ տաք աղ բյուր նե
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րում՝ 80 °C –ից բարձր ջեր մաս
տի ճա նի պայ ման նե րում: 

Է վո լյու ցի այի ըն թաց քում օր
գա նիզմ նե րը ձեռք են բե րել սառ
նա մա նիք նե րի և գեր տա քա ցում
նե րի դեմ պայ քա րե լու հար մար
վո ղա կա նու թյուն: Ե րբ բույ սե րը 
և սառ նա րյուն կեն դա նի նե րը 
ան ցնում են ձմե ռային հանգս տի, 
թու լա նում է կեն սա կան պրո ցես
նե րի ին տեն սի վու թյու նը, բջիջ նե
րում պա կա սում է ջրի քա նա կը, 
կու տակ վում են պա շա րա նյու

թեր: Աշնանը թռ չուն նե րը չվում են, 
ձմռանը ո րոշ կեն դա նի ներ քուն են մտ նում և այլն (նկ. 93):

 Տար վա շոգ շր ջա նում ակ տի վա նում է բույ սե րի և կեն դա նի նե րի օր գա նիզ մից 
ջրի գո լոր շա ցու մը: Ո րոշ կեն դա նի ներ օր վա շոգ ժա մե րին թաքն վում են բնե րում 
կամ տե ղա փոխ վում նպաս տա վոր բնա կա վայր:

 Խո նա վու թյուն: Ցա մա քում խո նա վու թյունն ան հա վա սա րա չափ է բաշխ ված: 
Այն կախ ված է տե ղում նե րի քա նա կից: Ա նա պա տում և չո րային տե ղան քում ապ
րող օր գա նիզմ նե րում է վո լյու ցի այի ըն թաց քում մշակ վել են ջուր հայ թայ թե լու, այն 
ար դյու նա վետ օգ տա գոր ծե լու և վե րապ րե լու բազ մա թիվ հար մա րանք ներ: 

Ա նա պա տում ապ րող ո ւղ տա փու շի ար մատ նե րը թա փան ցում են հո ղի խոր շեր
տե րը (մինչև 16 մ) և այն տե ղից ջուր են կլա նում: Ջու րը խնայո ղա բար օգ տա գոր ծե
լու հա մար կակ տուս նե րի մեծ մա սի տերև նե րը ձևա փոխ վել են փշե րի՝ կր ճատ վել է 

գո լոր շաց նող մա կե րե սը, մի ա ժա
մա նակ ցո ղու նի հյուս վածք նե րում 
կու տակ վել է պա հես տային ջուր  
(նկ. 94): Կան նաև բույ սեր, ո րոնք 
ամ ռան շոգ պայ ման նե րում տեր
ևա թափ են լի նում (նկ. 95):

 Կեն դա նի նե րի մի մա սը ջու րը 
խմում է, ե րկ կեն ցաղ նե րը ջու րը 
ստա նում են մարմ նի մա կե րե սով: 
Ա նա պա տում կեն դա նի նե րի մեծ 
մա սը (կր ծող ներ, սո ղուն ներ, մի
ջատ ներ) ջուր չի օգ տա գոր ծում, 

բա վա րար վում է սնն դի մեջ ե ղած 

Նկ. 93. Քուն մտնող կենդանի

Նկ. 94. Անապատային բույսեր (կակտուսներ)
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ջրով: Ա նա պա տի մի շարք կեն
դա նի նե րի օր գա նիզմ նե րում ջու
րը գո յա նում է կու տակ ված ճար
պի օք սի դա ցու մից (ո ւղտ, կր ծող
ներ): Ճար պը կու տակ վում է ո ւղ
տի սա պա տում, ի սկ կր ծող նե րի 
են թա մաշ կային ճար պո նում  (նկ. 
96): Ամ ռան տաք ու չոր պայ ման
նե րում ո րոշ կր ծող ներ, կրի ա ներ 
ա մա ռային քուն են մտ նում: Կան 
կր ծող ներ, ո րոնք ջրի գե րա ծախ
սից խու սա փե լու հա մար ան ցնում 
են գի շե րային կեն սա կեր պի:

 Լույս: Լույ սի աղ բյուրն Ա րե
գակն է: Ի րենց կեն սա բա նա կան 

ազ դե ցու թյամբ տար բե րում են Ա րե
գա կի ճա ռա գայթ ման ե րեք բա ժին

ներ՝ ո ւլտ րա մա նու շա կա գույն, տե սա նե լի և ի նֆ րա կար միր: Ո ւլտ րա մա
նու շա կա գույն ճա ռա գայթ նե րը մեծ չա փա բա ժին նե րի դեպ քում օր գա նիզմ նե րի 
հա մար վնա սա կար են, ի սկ փոքր չա փա բաժ նի դեպ քում մար դու և կեն դա նի նե րի 
օր գա նիզմ նե րում սին թեզ վում է D վի տա մին:

 Բույ սե րի հա մար լույ սը է ներ գի այի աղ
բյուր է: Լույ սի ազ դե ցու թյամբ բույ սե րում 
կա տար վում է ֆո տո սին թեզ:

 Լու սային օր վա տևո ղու թյու նը տար վա 
ըն թաց քում կա յուն և օ րի նա չափ փո փոխ
վող է: Հա սա րա կա ծում ցե րեկ վա տևո
ղու թյու նը 12 ժամ է, ի սկ դե պի հյու սիս և 
հա րավ փո փոխ վում է: Հյու սի սային կի
սագն դում ա մե նա կարճ ցե րե կը դեկ տեմ
բե րի 22–ն է, ի սկ ա մե նաեր կա րը՝ հու նի սի 
22 –ը: Օր վա տևո ղու թյու նը շատ կար ևոր է 
բույ սե րի և կեն դա նի նե րի կեն սա գոր ծու
նե ու թյան ակ տի վու թյան կար գա վոր ման 
հա մար: 

Օր գա նիզմ նե րի ռե ակ ցի ան օր վա ըն
թաց քում ցե րեկ վա և գի շեր վա տևո ղու

Նկ. 96. Ուղտը անապատում

Նկ. 95. Ամռան շոգ պայմաններում բույսերի 

տերևաթափումը
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թյան նկատ մամբ կոչ վում է լու սա պար բե րա կա նու թյուն: Ը ստ լու սային օր վա 
տևո ղու թյան հար մար վա ծու թյան՝ բույ սե րը բա ժան վում են կար ճօ րյա, եր կա ր
օրյա, չե զոք և մի ջան կյալ խմ բե րի, ի սկ ը ստ լու սա վոր վա ծու թյան ին տեն սի վու
թյան՝ լու սա սեր, ստ վե րա սեր և ստ վե րա դի մաց կուն:

 Լույ սը կեն դա նի նե րի հա մար է ներ գիայի ո ւղ ղա կի աղ բյուր չէ, այլ տա րա ծու
թյան մեջ կողմ նո րոշ վե լու և ակ տի վու թյան պայ ման: Սն կե րի, խլուր դի և մի շարք 
այլ օր գա նիզմ նե րի հա մար լույսն ան հրա ժեշտ գոր ծոն չէ:

Հի շե՛ք
    

 Է կո լո գի ա կան գոր ծոն ներ, կեն սա բա նա կան օպ տի մում, դի մաց կու նու
թյան սահ ման, սահ մա նա փա կող գոր ծոն, լու սա պար բե րա կա նու թյուն:

Հիմ նադ րույթ ներ

1.  Օր գա նիզմ նե րի հետ ո ւղ ղա կի և ա նուղ ղա կի փո խազ դե ցու թյան մեջ 
գտնվող, նրանց վրա ազ դող և գո յու թյան հա մար պայ ման ներ ստեղ ծող 
ապ րե լա վայ րի ա ռան ձին տար րե րը, ո րոնց նկատ մամբ օր գա նիզմ նե րը 
ցու ցա բե րում են հար մար վո ղա կա նու թյուն, կոչ վում են է կո լո գի ա կան գոր
ծոն ներ:

2.  Օր գա նիզմ նե րի մեծ մա սի գո յատև ման հա մար ա ռա վել կար ևոր ոչ կեն սա
ծին գոր ծոն ներն են լույ սը, ջեր մու թյու նը և խո նա վու թյու նը:

ՀԱՐ ՑԵՐ

1. Ի նչ պի սի՞ է կո լո գի ա կան գոր ծոն ներ գի տեք:
2. Ո ՞րն է կոչ վում սահ մա նա փա կող գոր ծոն:
3. Ո ՞րն է կոչ վում օր գա նիզմ նե րի դի մաց կու նու թյան սահ ման:
4. Բնա կու թյան ի ՞նչ մի ջա վայ րեր կան:
5.  Ի նչ պե՞ս են հար մար վել բույ սե րը և կեն դա նի նե րը ջեր մաս տի ճա նային տա

տա նում նե րին:
6. Ի նչ պե՞ս են հար մար վել բույ սե րը և կեն դա նի նե րը չո րային պայ ման նե րին:
7. Ի ՞նչ նշա նա կու թյուն ու նի լույ սը կեն դա նի նե րի և բույ սե րի հա մար:
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§ 3.  ՄԻ ՋԱ ՎԱՅ ՐԻ ԿԵՆ ՍԱ ԾԻՆ ԳՈՐ ԾՈՆ ՆԵՐ: 
          Ա ՆԹ ՐՈ ՊՈ ԳԵՆ ԳՈՐ ԾՈՆ

 Մի ջա վայ րում օր գա նիզմ նե րը մի մյան ցից մե կու սաց ված չեն: 
Նրանց միջև բո լոր հնա րա վոր փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը դիտ վում են որ պես 
կեն սա ծին գոր ծոն: Մի ջա վայ րի կեն սա ծին գոր ծոն ներն են բույ սե րը, կեն դա նի
նե րը, մար դը, բակ տե րի ա նե րը, սն կե րը:

Բ նու թյան մեջ օր գա նիզմ նե րի փո խազ դե ցու թյուն նե րը դրս ևոր վում են ո ւղ
ղակի և ա նուղ ղա կի ձևե րով: 

Ուղ ղա կի փո խազ դե ցու թյունն ար տա հայտ վում է գի շա տիչ և զոհ, բույս և մի ջատ 
փոխ հա րա բե րու թյամբ, ի սկ թափ վող տերև նե րի տակ կեն դա նի նե րի բնակ վելն 
ա նուղ ղա կի փո խազ դե ցու թյուն է:

 Մար դու գոր ծու նե ու թյունն ա ռանձ նաց վում է որ պես յու րա հա տուկ կեն սա ծին 
գոր ծոն (ա նթ րո պո գեն գոր ծոն):

 Մար դը և բնու թյու նը սեր տո րեն փոխ կա պակց ված են: Բնու թյու նը մար դու հա
մար և՛ մի ջա վայր է, և՛ սնն դի աղ բյուր: Մար դու ազ դե ցու թյու նը բնու թյան վրա 
ար տա հայտ վում է կեն սա ծին և ոչ կեն սա ծին գոր ծոն նե րի փո փո խու թյամբ: 

Բնու թյան վրա մար դու ազ
դե ցու թյու նը մեծ ծա վալ նե րի 
է հա սել ար դյու նա բե րու թյան 
և գյու ղատն տե սու թյան զար
գաց մա նը զու գըն թաց: Այդ ըն
թաց քում մար դը վե րա փո խել 
է բնու թյու նը և հա ճախ ան
դառ նա լի վնաս հասց րել:

 Մար դու գոր ծու նե ու թյան 
հետ ևան քով մի ջա վայրն աղ
տոտ վում է ար դյու նա բե րա
կան թա փոն նե րով, թու նա քի
մի կատ նե րով, ռա դի ոակ տիվ 
նյու թե րով (97):

Նկ. 97. Մթնոլորտային արտանետումներ



133

 Վա րե լա հո ղե րի ստեղծ ման և կեն սա կան կա րիք նե րը հո գա լու նպա տա կով 
(ան տա ռա հա տում, կեն դա նի նե րի ո րս, ար հես տա կան ջրա վա զան նե րի ստեղ
ծում, օգ տա կար հա նա ծո նե րի շա հա գոր ծում) մար դու կող մից խախտ վում է բնու
թյան հա վա սա րակշ ռու թյու նը, ո րի ար դյուն քում ո չն չա նում են բույ սե րի և կեն դա
նի նե րի բազ մա թիվ տե սակ ներ:

Հի շե՛ք
   

 

 Կեն սա ծին գոր ծոն, ա նթ րո պո գեն գոր ծոն:

Հիմ նադ րույթ ներ

1.  Օր գա նիզմ նե րի ազ դե ցու թյու նը մի մյանց և մի ջա վայ րի վրա ըն դուն ված է 
ան վա նել կեն սա ծին գոր ծոն:

2.  Մար դու ազ դե ցու թյու նը բնու թյան վրա յու րա հա տուկ է, այն դրս ևոր վում է 
բա ցա սա կան և դրա կան կող մե րով:

ՀԱՐ ՑԵՐ

1. Ո րո՞նք են մի ջա վայ րի կեն սա ծին գոր ծոն նե րը:
2. Կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի փո խազ դե ցու թյան ի ՞նչ ձևեր կան:

 
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

 

Լրացրե՛ք աղյուսակը

Էկոլոգիական 
գործոնը Օրինակը Բնութագիրը

Օրգանիզմների 
հարմարվածությունը

(օրինակներ)

Ստորև բերված տվյալների հիման վրա լրացրե՛ք աղյուսակը.

1. ջերմաստիճան
2. թափոններ ջրում
3. մրցակցություն
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4. խոնավություն
5. մակաբուծություն
6. կլիմա
7. միջավայրի քիմիական թափոններ
8. ավազուտներ
9. պոպուլյացիաների խտություն

Գործոնը Թվային արժեքները

Կենսածին

Ոչ կենսածին

Մարդածին
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§ 4.  ԿԵՆ ՍԱ ՑԵ ՆՈԶ ՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆ ՍԱԵՐԿ ՐԱ ՑԵ ՆՈԶ ՆԵՐ, 
          ԴՐԱՆՑ ԲԱ ՂԱԴ ՐԻՉ ՆԵ ՐԸ

 Կեն սա ցե նո զը տվյալ տա րած քում հա մա տեղ բնա կեց ված, 
սննդային և է ներ գի ա կան կա պե րով կապ ված, բնա կան ը նտ րու թյան և գո յու թյան 
պայ քա րում մի մյանց վրա ազ դող, է վո լյու ցի այի ըն թաց քում ստեղծ ված կեն դա նի 
օր գա նիզմ նե րի պո պու լյա ցի ա նե րի խմ բե րի ամ բող ջու թյունն է:

 Կեն սա ցե նո զը բնու թագ րող ցու ցա նիշ ներն են տե սակ նե րի բազ մա զա նու
թյու նը, պո պու լյա ցի ա նե րի խտու թյու նը և  կեն սա զանգ վա ծը:

 Կեն սա ցե նո զի տե սա կային կազ մը բազ մա զան է: Ար ևա դար ձային ան
տառ նե րը տունդ րայի հա մե մատ ա ռա վել հա րուստ են տե սակ նե րով: Կեն սա
ցե նո զի տար րեր են բակ տե րի ա նե րը, սն կե րը, բույ սե րը և բազ մա զան կեն դա նի
ներ: Կեն սա ցե նո զում կան դո մի նանտ տե սակ ներ, ո րոնց թվա քա նակն ա վե լի 
մեծ է, և դրանց ո չն չա ցու մը կեն սա ցե նո զի կա յու նու թյան խախտ ման ու ո չն չաց
ման պատ ճառ է: Հա րուստ տե սա կային կազմ ու նե ցող և բազ մա զան սնն դային 
կա պե րով ստեղծ ված կեն սա ցե նո զը կա յուն է: Կեն սա ցե նո զի տե սա կային կազմն 
ա նընդ հատ ա վե լա նում կամ պա կա սում է: Կեն սա ցե նո զում տե սա կային բազ մա
զա նու թյան փո փո խու թյու նը մե ծա պես կապ ված է նաև մար դու գոր ծու նե ու թյան 
հետ: Ար հես տա կան կեն սա ցե նոզ նե րում տե սա կային բազ մա զա նու թյու նը փոքր է: 
Ան տա ռը, ջրամ բա րը, տունդ րան, տայ գան, տա փաս տա նը, ա նա պա տը կեն սա
ցե նոզ ներ են: 

Օր գա նիզմ նե րը (բույ սեր, կեն դա նի ներ, սն կեր, բակ տե րի ա ներ) մի մյան ցից 
մե կու սի գո յու թյուն ու նե նալ չեն կա րող, դրանք կազ մում են ամ բող ջա կան փոխ
կա պակց ված հա մա կարգ: Հա մա կար գում օր գա նիզմ նե րը սնն դային և է ներ գե
տիկ կա պե րի վրա հիմն ված բարդ և բազ մա զան փոխ հա րա բե րու թյան մեջ են մի
մյանց և շր ջա կա մի ջա վայ րի ա նօր գա նա կան տար րե րի հետ: Այդ ամբողջությունը 
կոչ վում է է կո հա մա կարգ կամ կեն սաերկ րա ցե նոզ: Կեն սաերկ րա ցե նո զում 
ը նդ գրկ ված են հա զա րա վոր տար բեր տե սակ ներ: Կեն սաերկ րա ցե նո զը ի նք
նա կար գա վոր վող, զար գա ցող և հա րա բե րա կա նո րեն կա յուն է կո լո գի
ա կան բաց հա մա կարգ է: Սա կայն կեն սաերկ րա ցե նո զը և է կո հա մա կար գը 
չի կա րե լի նույ նաց նել: Է կո հա մա կարգն ա վե լի լայն հաս կա ցու թյուն է, քան կեն
սաերկ րա ցե նո զը: Վեր ջինս ի նչ –որ ի մաս տով է կո հա մա կար գի տարր է: 
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Ցան կա ցած կեն սաերկ րա ցե նոզի հատկանշական են է ներ գի այի մուտ քը և 
ել քը: Կեն սաերկ րա ցե նոզ նե րի մեծ մա սի գո յու թյան հիմ քը դե պի այն Ա րե գա կի 
է ներ գի այի ներ հոսն է (նկ. 98):

 Կան է կո հա մա կար գեր, ո րոնք գո յու թյուն ու նեն ա ռանց Ա րե գա կի է ներ գի այի 
ան մի ջա կան մաս նակ ցու թյան (քա րան ձավ ներ, ծո վային խորջ րյա է կո հա մա կար
գեր): Կեն սաերկ րա ցե նո զի գո յու թյու նը և կա յու նու թյու նը պայ մա նա վոր ված են 
նրա չորս բա ղադ րիչ նե րի կա պով և փոխ հա րա բե րու թյամբ. դրանք են կենսա
ծին տար րե րը, պրո դու ցենտ նե րը (ար տադ րող ներ), կոն սու մենտ նե րը 
(ս պա ռող ներ)  և ռե դու ցենտ նե րը (քայ քայող ներ):

Պ րո դու ցենտ նե րը օր գա նա կան նյու թեր ար տադ րող ներն ե ն՝ կա նաչ բույ սե րը, 
ո րոնք ա նօր գա նա կան նյու թե րի, Ա րե գա կի է ներ գի այի հաշ վին սին թե զում են օր
գա նա կան նյու թեր: Պրո դու ցենտ նե րին են պատ կա նում նաև քե մո սին թե տիկ նե րը: 

Է կո հա մա կար գում առ կա են բու սա կեր և գի շա տիչ կեն դա նի ներ, ո րոնք օր

Նկ. 98. Արեգակի էներգիայի ներհոսը և նյութերի շրջանառությունը 

կենսաերկրացենոզում
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գա նա կան նյու թի սպա ռող ներ են: 
Կան նաև օր գա նա կան մնա ցորդ
նե րի քայ քայող ներ, ո րոնք օր գա նա
կան նյու թե րի ճեղ քու մը հասց նում 
են մինչև պարզ հան քային մի ա ցու
թյուն նե րի: Ռե դու ցենտ նե րի մե ծա
մաս նու թյու նը ման րէ ներ ե ն՝ սն կե րը 
և բակ տե րի ա նե րը: Է կո հա մա կար
գե րում սնն դային և է ներ գե տիկ կա
պերն ըն թա նում են պրո դու ցենտ  

կոն սու մենտ  ռե դու ցենտ ու ղի ով: 
Է կո հա մա կար գը բնու թագ րող 

հիմ նա կան ցու ցա նիշ ներն են տե
սա կային բազ մա զա նու թյու նը, 
պո պու լյա ցի ա նե րի խտու թյու
նը, կեն սա զանգ վա ծը, կեն սա

բա նա կան ար դյու նա վե տու թյու նը: Որքան 
մեծ է տեսակային բազմազանությունը, այնքան 
էկոհամակարգը կայուն է:

 Կեն սո լոր տում բնա կան հա մա կե ցու թյուն նե
րը բազ մա զան են: Ծա նո թա նանք դրան ցից մի 
քա նի սին:

 Լայ նա տերև ան տառ: Լայ նա տերև ան տա
ռը բնու թագր վում է բույ սե րի տե սա կային բազ
մա զա նու թյամբ՝ ծա ռեր, թփեր, խո տա բույ սեր, 
կենդանիներ և այլն: Ան տա ռում բույ սե րը հար
մար վել են հա մա տեղ կյան քին (նկ. 99): Այդ 
հար մար վա ծու թյունն ար տա հայտ ված է բույ
սե րի ստոր գետ նյա և վեր գետ նյա հար կայ նու
թյու նով: Ան տա ռի վե րին հար կում լու սա սեր 
ծա ռա տե սակ ներն ե ն՝ կաղ նի, հա ցե նի, լո րե նի, 
քիչ ա վե լի ներքև՝ խն ձո րե նի, տան ձե նի, թխ կի 
և այլն: Ան հա մե մատ ցածր հար կում են թփե րը, 
ի սկ խո տա բույ սե րը կազ մում են են թան տառ: 
Որ քան ցածր է հար կը, այն քան բույ սե րը ստ
վե րա դի մաց կուն են: Հար կայ նու թյունն ար տա
հայտ ված է նաև ար մա տային հա մա կար գում 
(նկ. 100):

Նկ. 100. Բույսերի 

հարկայնությունը անտառում

Նկ. 99. Լայնատերև անտառ
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 Հար մար վա ծու թյու
նը նպաս տում է լույ սի, 
ջեր մու թյան, խո նա
վու թյան ար դյու նա
վետ օգ տա գործ մա նը 
և նվա զեց նում է մր
ցակ ցու թյու նը: 

Ան տա ռում բազ
մա զան է նաև կեն
դա նա կան աշ խար հը: 
Բու սա կեր կր ծող նե րը, 
մի ջատ նե րը, նա պաս
տակ նե րը, թռ չուն նե
րը, սմ բա կա վոր նե

րը, գի շա տիչ նե րը, որ դե րը, սն կե րը, բակ տե րի ա նե րը ան տա ռի բնա կիչ ներ են: 
Նրանց հար մար վա ծու թյու նը նույն պես ար տա հայտ ված է հար կայ նու թյամբ:

Ջ րամ բար: Ջրամ բա րում բնակ վող կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը ան հա վա սա րա
չափ են բաշխ ված: Կյան քի հա մար ա մե նան պաս տա վոր պայ ման նե րը ստեղծ ված 
են ա ռափ նյա գո տում, որ տեղ ջուրն ա վե լի տաք է, հագեցած է թթ ված նով և 
ա նօր գա նա կան նյու թե րով: Այս տեղ զար գա նում են զա նա զան բույ սեր, հիմ նա
կա նում ջրի մուռ ներ, բակ տե րի ա ներ, սն կեր, նա խա կեն դա նի ներ, խեց գետ նա կեր
պեր և այլն: Ջրի մեջ լողացող օր գա նիզմ նե րի այս ամ բողջ հա մա կար գը կոչ վում 
է պլանկ տոն, ո րը մեծ դեր ու նի ջրա վա զա նի կյան քում: Պլանկ տո նում տար բե
րում են եր կու բա ղադ րիչ՝ ֆի տոպ լանկ տոն և զոոպ լանկ տոն: Ֆի տոպ լանկ
տո նը ման րա դի տա կային բույ սե րի խումբն է, ո րը ջրամ բա րի թթ ված նի և սնն
դա նյու թե րի հիմ նա կան մա տա կա րարն է: Սրան ցով սն վում են զոոպ լանկ տո նի 
ա ռան ձին բա ղադ րիչ նե րը, ո րոնք պատ կա նում են չա փե րով փոքր կեն դա նի նե րի 
տար բեր կար գա բա նա կան խմ բե րին: Պլանկ տո նով սն վում են ձկ նե րը, ո րոնք էլ 

ի րենց հեր թին կեր են դառ նում գի շա
տիչ ձկ նե րի հա մար (նկ. 101): 

  Տունդ րա: Տունդ րա յում կլի ման 
խիստ է. տե ղում նե րը սա կավ են, ջեր
մաս տի ճա նը ցածր է, և մշ տա պես քա
մի ներ են լի նում: Բույ սե րի վե գե տա
ցի ոն շր ջա նը 2–2,5 ա միս է: Տունդ րայի 
բու սա ծած կը կազ մում են մա մուռ
նե րը, քա րա քո սե րը, սա կավ չա փով՝ 
բազ մա մյա թփե րը և թզուկ ծա ռե րը: 

Նկ. 102. Տունդրա

Նկ. 101. Ջրամբար
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Մի ջատ նե րը, չվող թռ չուն նե րը, հյու սի
սային եղ ջե րու նե րը, ար ջե րը, գայ լե րը 
կազ մում են տունդ րայի ֆաու նան (նկ. 
102):

 Տայ գա: Տայ գա յում ձմե ռը ցուրտ 
է, ա մա ռը՝ կարճ և զով: Տայ գայի ան
տառ նե րում գե րակշ ռում են փշա տերև 
ծա ռե րը: Ար ջե րը, գայ լե րը, եղ ջե րու նե
րը,  կր ծող նե րը, մի ջատ նե րը տայ գայի 

բնա կիչ ներ են (նկ. 103): 
Ա նա պատ: Ա նա պա տում ջեր մաս

տի ճա նը բարձր է, խո նա վու թյու նը՝ 
ցածր: Գո լոր շա ցու մը կր ճա տե լու, ջուր 
հայ թայ թե լու և այն ար դյու նա վետ օգ
տա գոր ծե լու նպա տա կով ա նա պա
տային բույ սե րը ձեռք են բե րել մի 
շարք հար մար վա ծու թյուն ներ: Օ րի
նակ՝ կակ տուս նե րի տերև նե րը ձևա
փոխ վել են փշե րի, ցո ղու նում պա
շար վել է ջուր, ի սկ ո րոշ բույ սե րում 
զար գա ցել է հո ղում խոր թա փան ցող 

ար մա տային հա մա կարգ, կան նաև բույ սեր, ո րոնց բնո րոշ է ա մա ռային տեր
ևա թա փը: Ա նա պա տի կեն դա նի նե րից ո ւղ տը, ո րոշ կր ծող ներ ի րենց մարմ նում 
կու տա կում են ճարպ, ո րի ճեղ քու մից ան ջատ վում է ջուր, ի սկ ցե րեկ վա տա պից 
խու սա փե լու նպա տա կով մի շարք կեն դա նի ներ ան ցել են գի շե րային կեն սա կեր
պի (նկ. 104):

Հի շե՛ք
    

Կեն սա ցե նոզ, պո պու լյա ցի ա նե րի խտու թյուն, կեն սա զանգ ված, դո մի
նանտ տե սակ ներ, կեն սաերկ րա ցե նոզ, կեն սա ծին տար րեր, պրո դու
ցենտ ներ,  կոն սու մենտ ներ, ռե դու ցենտ ներ, է կո հա մա կարգ:

Նկ. 103. Տայգա

Նկ. 104. Անապատ

Հիմ նադ րույթ ներ

1.  Տվյալ տա րած քում հա մա տեղ բնա կեց ված, սնն դային և է ներ գե տիկ կա պե
րով կապ ված, է վո լյու ցի այի ըն թաց քում ստեղծ ված օր գա նիզմ նե րի ամ բող
ջու թյու նը կոչ վում է կեն սա ցե նոզ:

2.   Կեն սաերկ րա ցե նո զը սնն դային և է ներ գիական կա յուն կա պե րի վրա հիմն
ված հա մա կե ցու թյուն նե րի և մի ջա վայ րի ամ բող ջու թյուն է:

3.  Տե սա կային բազ մա զա նու թյու նը, պո պու լյա ցի ա նե րի խտու թյու նը, կեն
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ՀԱՐ ՑԵՐ

1.  Ի ՞նչ ցու ցա նիշ նե րով է բնու թագր վում կեն սա ցե նո զը:
2. Ի ՞նչ կեն սա ցե նոզ ներ գի տեք:
3. Ին չո՞վ է պայ մա նա վոր ված կեն սա ցե նո զի կա յու նու թյու նը:
4. Կեն սա ցե նո զի ո ՞ր տե սակ ներն են համարվում դո մի նանտ:
5. Ի ՞նչ բա ղադ րիչ նե րից է կազմ ված է կո հա մա կար գը:
6. Ի ՞նչ կեն սաերկ րա ցե նոզ ներ գի տեք:
7.  Ի ՞նչ դեր են կա տա րում է կո հա մա կար գում պրո դու ցենտ նե րը,  կոն սու մենտ

նե րը և  ռե դու ցենտ նե րը:
8. Ի նչ պի սի՞ բնա կան հա մա կե ցու թյուն ներ գի տեք:
9. Ին չո՞վ են բնու թագր վում բնա կան հա մա կե ցու թյուն նե րը:
10. Բնա կան ո ՞ր հա մա կե ցու թյու նում է տե սա կային բազ մա զա նու թյու նը մեծ:

 
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

 

Լրացրե՛ք աղյուսակը.

Կենսաերկրացենոզի 
բաղադրիչները

Բնութագիրը
Դերը էկոհամա

կարգում
Օրինակը

Լրացրե՛ք աղյուսակը.

Էկոհամակարգը բնութագրող 
ցուցանիշները

Բնութագիրը

սա զանգ վա ծը և կեն սա բա նա կան ար դյու նա վե տու թյու նը է կո հա մա կար գը 
բնու թագ րող հիմ նա կան ցու ցա նիշ ներն են:

4.   Կեն սո լոր տում բնա կան հա մա կե ցու թյուն նե րը բազ մա զան են:
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§ 5.   ՕՐ ԳԱ ՆԻԶՄ ՆԵ ՐԻ ՄԻՋԵՎ ԳՈ ՅՈՒ ԹՅՈՒՆ ՈՒ ՆԵ ՑՈՂ 
          ՓՈԽ ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՁԵՎԵ ՐԸ: 
          ՄՐ ՑԱԿ ՑՈՒ ԹՅՈՒՆ, ԳԻ ՇԱՏ ՉՈՒ ԹՅՈՒՆ, 
          ՄԱ ԿԱ ԲՈՒԾՈՒ ԹՅՈՒՆ, ՀԱ ՄԱ ԿԵ ՑՈՒ ԹՅՈՒՆ, 
          ՉԵ ԶՈՔ ՓՈԽ ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ

 Կեն սա ցե նո զում  պո պու լյա ցի ա նե րը ո ւղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի 
ձևով կապ ված են տար բեր բնույ թի բարդ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րով: 

Օր գա նիզմ նե րի միջև փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ձևերն են չե զո քու թյու նը, 
մր ցակ ցու թյու նը, հա մա կե ցու թյու նը, գի շատ չու թյու նը, մա կա բու ծու
թյունը: Այդ կա պե րը կոչ վում են կեն սա ծին և է կո հա մա կար գե րի գո յու թյան 
կար ևոր պայ ման ներն են: Կեն սա ծին կա պե րը կա րող են լի նել ո ւղ ղա կի և 
ա նուղ ղա կի:

Մր ցակ ցու թյուն: Մր ցակ ցու թյու նը ծա գում է, ե րբ միև նույն տա րած քում բնակ
վող պո պու լյա ցի ա նե րը միև նույն կեն սա կան մի ջոց նե րի կա րիքն ու նեն (ս նունդ, 
ջուր, տա րածք, թաքս տոց և այլն): Մր ցակ ցու թյու նը լի նում է միջ տե սա կային, 
ներ տե սա կային, ո ւղ ղա կի, ա նուղ ղա կի, ակ տիվ, պա սիվ և այլն: Նպաս
տում է տվյալ պայ ման նե րին ա ռա վել հար մար ված օր գա նիզմ նե րի վե րապ րե լուն: 
Մր ցակ ցու թյան ձևե րից ա մե նա սու րը ներ տե սա կայինն է (նկ. 105): Այն վայ րե րում, 
որ տեղ տե սակ նե րի խտու թյու նը  և թվա քա նա կը փոքր են, մր ցակ ցու թյու նը թու
լա նում է:

Նկ. 105. Ներտեսակային մրցակցություն
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 Գի շատ չու թյուն: Գի շատ չու թյունն այն փոխ հա րա բե րու թյունն է, ե րբ մի տե սա
կի ա ռանձ նյակն ու տում է այլ տե սա կի ա ռանձ նյա կի: Օ րի նակ՝ բու սա կեր մի ջատ
նե րին ու տում են գի շա տիչ մի ջատ նե րը, մի ջա տա կեր բույ սե րը որ սում են մի ջատ
նե րին, օ ձե րը սն վում են ե րկ կեն ցաղ նե րով, ի սկ ե րկ կեն ցաղ նե րը՝ մի ջատ նե րով: 

Գի շա տիչ– զոհ հա րա բե րու թյուն նե րում տե սակ նե րը, ը նկ նե լով բնա կան ը նտ րու
թյան ազ դե ցու թյան տակ, ա վե լի են հար մար վում մի ջա վայ րի պայ ման նե րին, պահ

պան վում են պո պու լյա ցի այի ա ռանձ նյակ նե րի օպ
տի մալ թի վը և կազ մը (նկ. 106):

 Մա կա բու ծու թյուն: Մա կա բու ծու թյու նը պո պու
լյա ցի ա նե րում կա պե րի այն պի սի ձև է, ե րբ մա կա
բույծն ան հրա ժեշտ սնն դա նյու թը ստա նում է տեր 
օր գա նիզ մից, որում ապ րում է, վնա սում նրան, բայց 
ան մի ջա պես չի ո չն չաց նում, քա նի որ այդ դեպ քում 
կոչն չա նա նաև ին քը՝ մա կա բույ ծը: Նա տի րոջ օր
գա նիզ մին կա րող է պատ ճա ռել մե խա նի կա կան 
վնաս, ար տա զա տել թու նա վոր նյու թեր, քայ քայել 
հյուս ված քը, խլել սնուն դը: Մա կա բույծ նե րը կա րող 
են լի նել ժա մա նա կա վոր (մո ծակ, ճանճ, ան կող
նու մլուկ), մշ տա կան (ծ ծող, կլոր և ժա պա վե նաձև 
որ դեր), բնային (հա տուկ է թռ չուն նե րին) (նկ. 107):

 Բույ սե րի վրա ապ րող և շատ տա րած ված տի
պիկ մա կա բույծ ներ են գաղ ձը, գայ լու կը և այլն: 
Այդ բույ սե րը լի ո վին զրկ վել են ֆո տո սին թեզ կա
տա րե լու ըն դու նա կու թյու նից: Բույ սե րի վրա մա
կա բու ծում են նաև շատ բակ տե րի ա ներ և սն կեր:

 Հա մա կե ցու թյուն: Հա մա կե ցու թյու նը պո պու
լյա ցի ա նե րում մեծ մասամբ փո խօգ տա կար գո յու
թյան այն ձևն է, ե րբ յու րա քան չյուր տե սակ կամ 
նրան ցից մե կը օ գուտ է ստա նում մյուս տե սա

կից: Հա մա կե ցու թյու նում եր կու օր գա նիզմ ապ րում 

Նկ. 106. Գիշատչություն  (միջատակեր բույսեր)

Նկ. 107. Բնային 

մանկաբուծություն
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են ըն կե րակ ցու թյամբ: Այդ պի սի օ րի նակ 
է ա զոտ ֆիք սող պա լա րա բակ տե րի ա նե
րի և բակ լազ գի բույ սե րի ար մատ նե րի 
փոխ հա րա բե րու թյու նը: Նշ ված հա մա
կե ցու թյու նում բակ տե րի ա նե րը բույ սին 
մա տա կա րա րում են մատ չե լի ա զոտ, ի սկ 
նրա նից ստա նում ան հրա ժեշտ սնն դա
նյու թեր: Քա րա քո սե րը եր կու օր գա նիզմ
նե րից՝ ջրի մուռ նե րից և սն կե րից կազմ ված 
հա մա կե ցու թյուն են: Նշ ված փոխ հա րա
բե րու թյունն ան հրա ժեշտ և պար տա դիր 
պայ ման է եր կու կող մե րի հա մար (նկ. 108): 
Բու սա կան օր գա նիզմ նե րին հա տուկ հա
մա կե ցու թյան ձև է մի կո րի զան՝ բարձ
րա կարգ բույ սե րի ար մատ նե րի և սն կե
րի հա մա տեղ կյան քը (նկ. 109): Փո խօգ
տա կար փոխ հա րա բե րու թյան ձև է նաև 
բույ սե րի և փո շո տող մի ջատ նե րի կա պը: 
Կան նաև հա մա կե ցու թյան այլ ձևեր:

 Չե զոք փոխ հա րա բե րու թյուն: Այն 
փոխ հա րա բե րու թյունն է, ե րբ նույն տա
րած քում ապ րող օր գա նիզմ նե րը մի մյանց 
վրա չեն ազ դում: Օ րի նակ՝ սկյուռ նե րի և 
ո րմզ դեղն նե րի, գայ լի և մայի սյան բզե զի 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը:

Բ նու թյան մեջ բա ցար ձակ չե զոք փոխ հա րա բե րու թյուն գրե թե չկա:

Հի շե՛ք
 
   

Մր ցակ ցու թյուն, գի շատ չու թյուն, մա կա բու ծու թյուն, հա մա կե ցու թյուն, 
չե զոք փոխ հա րա բե րու թյուն:

Հիմ նադ րույթ

Է կո հա մա կար գում և կեն սա ցե նոզ նե րում օր գա նիզմ նե րի միջև փոխ հա րա
բե րու թյան ձևերն են գի շատ չու թյու նը, մա կա բու ծու թյու նը, մր ցակ ցու թյու նը, 
հա մա կե ցու թյու նը և չե զո քու թյու նը:

Նկ. 108. Միկորիզա

Նկ. 109. Քարաքոս
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ՀԱՐ ՑԵՐ

1. Ի ՞նչ է մր ցակ ցու թյու նը, և ե ՞րբ է այն դրս ևոր վում:
2. Ի ՞նչ են գի շատ չու թյու նը և մա կա բու ծու թյու նը: Բե րե՛ք օ րի նակ ներ:
3. Հա մա կե ցու թյան ի ՞նչ ձևեր գի տեք:

 
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

 

Լրացրե՛ք օրգանիզմների փոխհարաբերությունների 
ձևերին վերաբերող աղյուսակը.

Փոխհարաբերության ձևը
Փոխհարաբերության 

արտահայտության կերպը 
(բնույթը)

Օրինակը

Մրցակցություն

Գիշատչություն

Մակաբուծություն

Համակեցություն

Չեզոքություն

Լրացրե՛ք աղյուսակը «+» և «–» նշաններով, 
ինչպես ցույց է տրված օրինակում.

Օրգա
նիզմներ

Փոփոխականությունը

Մրցակցու
թյուն

Գիշատչու
թյուն

Մակա
բուծու
թյուն

Համակեցու
թյուն

Չեզոքու
թյուն

Պալարաբակ
տերիաներ և 
ընդավորներ

– – – + –

Արծիվ և մուկ

Սկյուռ և արջ

Ցողիկ և ճանճ

Գայլ և 
մայիսյան 
բզեզ
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§ 6.    ՍՆ ՄԱՆ ՇՂ ԹԱ ՆԵՐ: Է ԿՈ ԼՈ ԳԻ Ա ԿԱՆ ԲՈՒՐԳ
 
Օր գա նիզմ նե րի գո յու թյան հա մար ան հրա ժեշտ են նյու թեր և 

է ներ գի ա: Է ներ գի այի ե լա կե տային աղ բյուրն Ա րե գակն է: Ա րե գա կի է ներ գի ան 
ֆո տո սին թե զի հետ ևան քով կա նաչ բույ սե րում կու տակ վում է օր գա նա կան նյու
թե րի ձևով և սնն դի ու է ներ գիայի աղ բյուր է հե տե րոտ րոֆ նե րի հա մար: Բույ սե րը 
որ պես սնունդ օգ տա գոր ծում են խո տա կեր կեն դա նի նե րը, ի սկ սրանց՝ գի շա տիչ
նե րը և այլն: Տե սակ նե րի այդ պի սի հա ջոր դա կա նու թյու նը և փո խա դարձ կա պը 
կոչ ում են սննդային շղ թա, շղթայի ա ռան ձին օ ղա կը՝ սնն դային մա կար դակ, 
իսկ ա ռանձ նյակ նե րի միջև կա պե րը՝ սննդային կա պեր: 

Ա ռա ջին սնն դային մա կար դա կը կազ մում են ավ տոտ րոֆ նե րը, ո րոնք կոչ վում 
են նաև ա ռաջ նային պրո դու ցենտ ներ: Ե րկ րորդ սնն դային մա կար դա կը ա ռաջ
նային կոն սու մենտ ներն են, եր րոր դը՝ ե րկ րոր դային կոն սու մենտ նե րը և այլն:

Սնն դային շղ թան կազ մող բո լոր տե սակ նե րը գո յու թյուն ու նեն ավ տոտ րոֆ նե
րի, հիմ նա կա նում կա նաչ բույ սե րի պատ րաս տած օր գա նա կան նյու թե րի հաշ վին: 
Բույ սը օգ տա գոր ծում է իր վրա ը նկ նող Ա րե գա կի ճա ռա գայ թային է ներ գի այի 
մի այն 1 % –ը, ո րը փո խարկ վում է սին թեզ ված օր գա նա կան նյու թե րի քի մի ա կան 
կա պի է ներ գի այի: Բույ սի մեջ գտն վող է ներ գի այի 80–95 % –ը բու սա կեր օր գա
նիզմ նե րում փո խարկ վում է ջեր մու թյան և ցր վում է, ի սկ մնա ցած մա սը ան ցնում 
է բու սա կեր կեն դա նու մարմ նի նոր կա ռուց ված նյու թի մեջ:

Նկ. 110. Արոտավայրային սննդային շղթա

Նկ. 111. Դետրիտային սննդային շղթա
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Սննդային շղթայի օղակներում էներգիայի մեծ մասը կորչում է, այդ 
պատճառով սննդային օղակների թիվը 3–5 է: Օրինակ՝ բույս  ծղրիդ  գորտ 
օձ  արծիվ (նկ. 110): 

Հա մա կե ցու թյուն նե րում տար բե րում են ա րո տա վայ րային (նկ. 110) և դետ րի
տային (նկ. 111) սնն դային շղ թա ներ: Ա րո տա վայ րային սնն դային շղ թա յում է ներ
գի այի սկզբ նաղ բյուրն Ա րե գակն է, այն կու տակ վում է պրո դու ցենտ նե րի օր գա
նիզմ նե րում (հիմ նա կա նում բույ սե րում): Այդ է ներ գի ան պրո դու ցենտ նե րից ան
ցնում է կոն սու մենտ նե րին: Օ րի նակ՝ խո տա կեր կեն դա նին սն վում է բույ սե րով:

 Կոն սու մենտ նե րի ար տա թո րան քը և մա հա ցած օր գա նիզմ նե րը նույն պես 
է ներ գի ա են պա րու նա կում: Այդ ան կեն դան օր գա նա կան նյու թե րը կոչ վում են 
դետ րիտ ներ: Կոն սու մենտ նե րի ար տա թո րան քով և դի ակ նե րով սն վում են 
զա նա զան գո մաղ բային ու դի ա կեր մի ջոց ներ և նեխ ման միկ րոօր գա նիզմ ներ: 
Սննդային այդ շղ թան կոչ վում է դետ րի տային: 

Է կո լո գի ա կան բուր գեր: Է կո լո գի ա կան բուր գը, ը ստ սնն դային մա կար դակ
նե րի, ար տա հայ տում է տար բեր կար գի պրո դու ցենտ նե րի և կոն սու մենտ նե րի 
փոխ հա րա բե րու թյու նը:

Սնն դային շղ թա նե րի ա ռա ջին օ ղա կի բույ սե րի ը նդ հա նուր կեն սա զանգ վա ծը 
մի քա նի ան գամ ա վե լի շատ է, քան հա ջորդ մա կար դա կում՝ խո տա կեր կեն դա նի
նե րի ը նդ հա նուր զանգ վա ծում: Սնն դային շղ թայի հա ջորդ օ ղակ նե րից յու րա քան
չյու րի կեն սա զանգ վա ծը պա կա սում է, այ սինքն՝ ա վե լի բարձր սնն դային մա կար
դա կի ան ցնե լիս կեն սա զանգ վա ծը նվա զում է: Այս օ րի նա չա փու թյու նը կոչ վում է 
է կո լո գի ա կան բուր գի կա նոն (նկ. 112):

 Կան է կո լո գի ա կան բուր գե րի մի քա նի տե սակ ներ՝ թվային, կեն սա զանգ
վա ծի և է ներ գի այի:

 Կա նո նա վոր է կո լո գի ա կան բուր գի սնն դային շղ թայի մա կար դակ նե րում հիմ
քից դե պի գա գաթ ա ռանձ նյակ նե րի թի վը պա կա սում է: Բնու թյան մեջ կա նաև 

թվե րի շրջ ված բուրգ, օ րի նակ՝ մեկ 
ծա ռի վրա ապ րում են բազ մաբ ջիջ 
մի ջատ ներ: Ջրային է կո հա մա կար
գում նույն պես կա շրջ ված բուրգ: 

Է կո լո գի ա կան բուր գի ստո րին 
սնն դային մա կար դա կից վե րին մա
կար դակն ան ցնե լիս յու րա քան չյուր 
օ ղա կում է ներ գի այի 90 % –ը կոր չում 
է, ի սկ կեն սա զանգ վա ծը՝ փոք րա նում: 
Հետ ևա բար է ներ գի այի շրջ ված 
բուրգ լի նել չի կա րող:

Բ նա կան է կո հա մա կար գե րում 
Նկ. 112. Էկոլոգիական բուրգ
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սնն դային շղ թա նե րը մի ա հյուս ված են. նույն տե սա կը կա րող է մտ նել տար բեր 
սնն դային շղ թա նե րի կազ մի մեջ (նկ. 113):

Հի շե՛ք
    

Սնն դային կա պեր, սնն դային շղ թա ներ, սնն դային մա կար դակ,  
ֆիտոպ լանկ տոն, դետ րիտ ներ, է կո լո գի ա կան բուրգ:

Հիմ նադ րույթ ներ

1.  Սնն դային շղ թա նե րը ե լա կե տային սնն դա նյու թե րից հա ջոր դա բար օր գա
նա կան նյու թեր և է ներ գի ա կոր զող տե սակ նե րի փոխ կա պակց ված շղ թա
ներ են:

2.  Է կո լո գի ա կան հա մա կար գե րում ա ռա ջին սնն դային մա կար դա կը կազ
մում են ավ տոտ րոֆ նե րը, ո րոնք կոչ վում են պրո դու ցենտ ներ: Ե րկ րորդ 
սննդային մա կար դա կը ա ռաջ նային կոն սու մենտ ներն են, եր րոր դը՝ ե րկ
րոր դային կոն սու մենտ նե րը և այլն:

3.  Է կո լո գի ա կան բուր գը, ը ստ սնն դային մա կար դակ նե րի, ար տա հայ տում է 
տար բեր կար գի պրո դու ցենտ նե րի և կոն սու մենտ նե րի փոխ հա րա բե րու թյու նը:

Նկ. 113. Սննդային կապերը և մակարդակները կենսոլորտում
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ՀԱՐ ՑԵՐ

1. Ի ՞նչ են սնն դային կա պե րը:
2. Ի ՞նչ է սնն դային մա կար դա կը:
3. Ի ՞նչ է ֆի տոպ լանկ տո նը:
4. Ի ՞նչ են ա րո տա վայ րային և դետ րի տային սնն դային շղ թա նե րը:
5. Սնն դային շղ թա նե րի ի ՞նչ տե սակ ներ կան:
6. Կեն սաերկ րա ցե նո զում ո ՞ր կա պերն են կոչ վում սնն դային:
7. Ի ՞նչ է է կո լո գի ա կան բուր գը:
8.  Է ներ գի այի, թվի և կեն սա զանգ վա ծի ի ՞նչ օ րի նա չա փու թյուն ներ են գոր ծում 

սն ման շղ թա նե րում:

 
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

 

Լրացրե՛ք աղյուսակը «+» և «–» նշաններով, 
ինչպես ցույց է տրված օրինակում.

Օրգանիզմներ 
և բնության 
անկենդան 

տարրեր

Առաջին 
սննդային 

մակարդակ

Պրոդու
ցենտներ

Կոնսու
մենտներ

Ռեդու
ցենտներ

Էներգիայի 
առաջնային 

աղբյուր

Բույսեր

Կենդանիներ – – + – –

Սնկեր

Արեգակ

Քեմոսինթետիկ 
բակտերիաներ

Սապրոֆիտ 
բակտերիաներ
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§ 1.  ՄԱՐ ԴՈՒ ՏՆ ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒ ԹՅԱՆ 
         ՀԵՏ ԵՎԱՆ ՔՈՎ Ա ՌԱ ՋԱ ՑԱԾ ԲՆԱ ՊԱՀ ՊԱ ՆԱ ԿԱՆ 
         ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ

 Կեն սո լոր տը և մար դը: Մարդն իր կեն սա կան կա րիք նե րի հա մար 
թթ վա ծի նը, սնուն դը, ջու րը, է ներ գի ան և այլն ստա նում է կեն սո լոր տից և մի ա
ժա մա նակ իր գոր ծու նե ու թյան հետ ևան քով կեն սո լորտ է ար տա նե տում կեն ցա
ղային ու ար դյու նա բե րա կան թա փոն ներ: Մար դու ազ դե ցու թյու նը կեն սո լոր տի 
վրա ար տա հայտ վում է ա ռանձ նա հա տուկ ձևով:

Բ նու թյան հաշ վեկ շի ռը մար դու կող մից խախտ վել է դեռևս այն ժա
մա նա կից, ե րբ նա սկ սել է ըն տե լաց նել կեն դա նի ներ և զբաղ վել գյու
ղատն տե սու թյամբ: Սա կայն վեր ջին շր ջա նում գի տու թյան և տեխ նի կայի զար
գաց ման ար դյուն քում կեն սո լոր տում կտ րուկ և վտան գա վոր փո փո խու թյուն ներ 
են կա տար վել: Մար դու տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան և որ սի հետ ևան քով հարս
տա հար վել են բնա կան պա շար նե րը, ան վե րա դարձ ձևով ո չն չա ցել են խո շոր 
կեն դա նի նե րը, ի նչ պի սիք են ռն գեղ ջյուր նե րը, ձի ե րը, մա մոնտ նե րը, զուբ րե րը, 
ցու լե րը, բազ մա թիվ բույ սեր: Հո ղում, օ դում, ջրում, բույ սե րի և կեն դա նի նե րի օր
գա նիզմ նե րում կու տակ վել են չշր ջա նառ վող թա փոն ներ՝ ած խած նի օք սիդ, 
մե թան, ա զո տի օք սիդ, ֆրե ոն, այլ թու նա վոր և մու տա գեն նյու թեր: Մար դու 
գոր ծու նե ու թյան ազ դե ցու թյունն այ սօր ըն դու նել է մո լո րա կային և միջ
մո լո րա կային մա կար դակ:

Բ նակ չու թյան թվի աս տի ճա նա կան ա վե լա ցու մը պա հան ջում է սնն դի և է ներ
գի այի նոր աղ բյուր ներ: Ո ւս տի այ սօր մար դու կող մից խիստ մե ծա ցել է բնա կան 
ռե սուրս նե րից օ գտ վե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը, և հա ճախ նա բնու թյու նից ա վե լի 
շատ վերց նում է, քան դրանք պահ պա նում և վե րա կանգ նում:

Բ նու թյան պահ պա նու թյուն և կա յուն զար գա ցում: Դեռևս վաղ ան ցյա լից մար
դիկ մտա ծում է ին տն տե սու թյան զար գաց ման և ապ րուս տի մի ջոց նե րի հայ թայթ

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳ ԼՈՒԽ
II
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ման մա սին: Այդ նպա տա կով ան խնա կեր պով սպա ռում է ին բնա կան ռե սուրս
ները. հա տում է ին ան տառ նե րը, ըն դար ձա կում գյու ղատն տե սա կան նպա տա կով 
օգ տա գործ վող հո ղա տա րածք նե րը, որ սում կեն դա նի ներ, հայտ նա գոր ծում է ին 
հան քեր և վե րամ շա կում հան քա նյու թեր: Ար դյուն քում հարս տա հար վում էր բնու
թյու նը, աղ տոտ վում՝ մթ նո լոր տը, ջրո լոր տը, հո ղը, պա կա սում է ին բույ սե րի և կեն
դա նի նե րի տե սակ նե րը, ո չն չա նում է ին ան տառ նե րը, փոխ վում էր կլի ման, խախտ
վում էր դա րե րի ըն թաց քում ստեղծ ված է կո հա մա կար գի հա վա սա րակշ ռու թյու նը: 

Աս տի ճա նա բար սր վում էր մարդ կանց ա նընդ հատ ա ճող պա հանջ մունք նե րի 
և բնու թյան կող մից դրանք ա պա հո վե լու հնա րա վո րու թյան միջև ե ղած հա կա սու
թյունը: Բ նու թյան պահ պա նու թյան խն դիր նե րի լու ծու մը պա հան ջում է կեն սա բա
նա կան խոր գի տե լիք ներ, մարդ կանց մի աս նա կան գոր ծու նե ու թյուն և բնու թյան 
նկատ մամբ պա տաս խա նատ վու թյան զգա ցում: 

Բ նու թյան պահ պա նու թյան հիմ նա կան ու ղի նե րից մե կը բնա կան ռե սուրս նե րի 
ար դյու նա վետ օգ տա գոր ծումն է: Այ սօր ա ռաջ նա հերթ խն դիր են ար դյու նա բե րու
թյան զար գաց ման ան թա փոն տեխ նո լո գի ա նե րի մշա կու մը, այն պի սի փակ հա
մա կար գե րի ստեղ ծու մը, ին չի շնոր հիվ թու նա վոր թա փոն ներ չեն ար տա նետ վում 
ջրի մեջ և մթ նո լորտ, կա տար վում է թա փոն նե րի կրկ նա կի վե րամ շա կում և օգ
տա գոր ծում: Ա նհ րա ժեշտ է կա տա րե լա գոր ծել ավ տո մո բի լա շի նու թյու նը, ստեղ
ծել ա վե լի քիչ թու նա վոր նյու թեր ար տա նե տող ավ տո մե քե նա ներ, փո խել դրանց 
վա ռե լա նյու թի տե սա կը:

 Մեր օ րե րում բնու թյան նկատ մամբ սպա ռո ղա կան քա ղա քա կա նու թյունն ար
դեն վե րա ցել է: Բնու թյան պահ պա նու թյան և բնա կան ռե սուրս նե րի ար դյու նա
վետ օգ տա գործ ման խնդ րի լուծ ման նպա տա կով 1992 թ. Ռի ո դե Ժա նեյ րո յում 
ըն դուն վեց եր կու փաս տա թուղթ.

1.  «Բ նու թյան և հա սա րա կու թյան կա յուն զար գաց ման հիմ նա կան դրույթ նե րը»,
2. « Կեն սա բազ մա զա նու թյան մա սին» կոն վեն ցի ան:
 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում նույն պես գոր ծում է բնա պահ պա նա կան 

ազ գային օ րենսդ րա կան հա մա կար գը:

 Հա սա րա կու թյան կա յուն զար գաց ման կար ևոր խն դիր ներն են.

1.  բա վա րա րել ներ կա սերն դի պա հանջ մունք նե րը և ա պա հո վել ա պա գա 
սերնդի գո յատև ման հնա րա վո րու թյու նը,

2.  լու ծել բնա պահ պա նա կան խն դիր նե րի և բնակ չու թյան պա հանջ նե րը բա
վա րա րե լու միջև ծա գած հա կա սու թյու նը:

Հի շե՛ք
   

Կա յուն զար գա ցում
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Հիմ նադ րույթ ներ

1.  Բնու թյան հաշ վեկ շի ռը մար դու կող մից խախտ վել է դեռևս այն ժա մա նակ, 
ե րբ նա սկ սել է ըն տե լաց նել կեն դա նի ներ և զբաղ վել գյու ղատն տե սու թյամբ:

2.   Բնու թյան պահ պա նու թյու նը և բնա կան պա շար նե րի ար դյու նա վետ օգ տա
գոր ծու մը կախ ված են պե տա կան մի ջո ցա ռում նե րից, գի տու թյան զար գաց
ման աս տի ճա նից և հա սա րա կու թյան է կո լո գի ա կան կրթ վա ծու թյու նից:

ՀԱՐ ՑԵՐ

1.  Ի ՞նչն է կա յուն զար գաց ման կոն ցեպ ցի այի է ու թյու նը:
2.  Ի ՞նչ մի ջո ցա ռում ներ են կի րառ վում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 

բնա պահ պա նա կան նպա տակ նե րով:

§ 2. ՄԹ ՆՈ ԼՈՐ ՏԻ ՊԱՀ ՊԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ: ՄԹ ՆՈ ԼՈՐ ՏԻ
          ԱՂ ՏՈՏ ՄԱՆ ԱՂ ԲՅՈՒՐ ՆԵ ՐԸ ԵՎ ԴՐԱ 
          Է ԿՈ ԼՈ ԳԻ Ա ԿԱՆ ՀԵՏ ԵՎԱՆՔ ՆԵ ՐԸ

Բ նա կան պա շար ները և դրանց 
դա սա կար գու մը: Ե րկ րի բնա կան 
հարս տու թյու նը բա ժան վում է ան
սպառ և սպառ վող ռե սուրս նե րի: 
Բնա կան ան սպառ ռե սուրս նե րը լի
նում են տի ե զե րա կան, կլի մա յա
կան և ջրային: Այդ պի սիք են ար ևի 
է ներ գի ան, ծո վե րի և օվ կի ա նոս նե
րի ջրե րը, օ դը, թթ վա ծի նը: Սա կայն 
այ սօր ոչ բոլոր ռե սուրս նե րը կա րե
լի է ան սպառ հա մա րել, օ րի նակ՝ 
քաղց րա համ ջրե րը: Սպառ վող ռե
սուրս նե րը լի նում են վե րա կանգն

վող (բույ սեր, կեն դա նի ներ, ար գա վանդ հո ղեր) և չվե րա կանգն վող (օգ տա կար 
հա նա ծո ներ):

Բ նու թյունն ամ բող ջա կան հա մա կարգ է, նրա բո լոր օ ղակ նե րը փոխ կա պակց
ված են, և դրան ցից որ ևէ մե կի խախ տու մը է կո լո գի ա կան հավասարակշռության 
խափանման պատճառ է դառնում: 

Ար դյու նա բե րա կան և տրանս պոր տի թա փոն նե րի աս տի ճա նա կան ա վե լա

Նկ. 114. Ալավերդու պղնձամոլիբդենային 

գործարան
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ցու մը պատճառ է ոչ մի այն մեծ 
թվով բույ սե րի և կեն դա նի նե րի 
ոչնչացման, այլև օ դի, ջրի, հո ղի 
աղտոտման (նկ. 114):

Մթ նո լորտն աղ տոտ վում է 
մար դու գոր ծու նե ու թյան, հրաբ
խային ժայթ քում նե րի, ա պար նե
րի հող մա հար ման, հր դեհ նե րի և 
այլ պատ ճառ նե րով (նկ. 115, 116): 

Անթ րո պո գեն գոր ծու նե ու
թյան հետ ևան քով մթ նո լոր տում 
կու տակ ված գա զե րը (CO2, CO, 
SO2, CH4, NO2) ա ռա ջաց նում են 

ջեր մային է ֆեկտ: Կտ րուկ ձևով փոխ վում է կլի ման: Կապ ված հս կա յա կան քա
նա կու թյամբ վա ռե լա նյու թի այր ման հետ՝ մթ նո լոր տում վեր ջին 100 տար վա ըն
թաց քում ած խաթ թու գա զի քա նակն ա վե լա ցել է ա վե լի քան 10 % –ով: Են թադրվում է, 
որ 2025 թ. ած խաթ թու գա զի կու տակ ման պատ ճա ռով կեն սո լոր տում ջեր մաս տի
ճա նը կբարձ րա նա 1 °C –ով, ի սկ XXI դ.՝ 3 °C –ով: Հա ճա խա կի կլի նեն շոգ և ե րաշտ 
օ րե րը, կսկս վեն փո թո րիկ ներ: Սա ռույ ցի շեր տի մաս նա կի հալ ման հետ ևան քով 
0,5–1,5 մ կբարձ րա նա Հա մաշ խար հային օվ կի ա նո սի մա կար դա կը, և ցա մա քի 
մեծ մա սը ջրի տակ կանց նի:

 Գիտ նա կան նե րին ան հանգս տաց նում են վա ռե լա նյու թի այր ման և ան տա ռա
հատ ման (նկ. 117) հետ ևան քով ա ռա ջա ցող թթ ված նի քա նա կի պա կա սը և մթ նո
լոր տի օ զո նային թա ղան թի քայ քա յու մը, նրա նում ան ցքե րի ա ռա ջա ցու մը, դե պի 
մթ նո լոր տի վե րին շեր տեր ար տա նետ ված ա զո տի օք սի դը, ֆրե ո նը և այլն: Օ զո
նային թա ղան թի վնաս վե լու հետ ևան քով մե ծա նում է Եր կիր հա սած ո ւլտ րա

Նկ. 115. Հրդեհ Նկ. 117. Անտառահատում

Նկ. 116. Ապարների հողմահարում
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մա նու շա կա գույն ճա ռա գայթ նե րի քա նա կը, ին չը մարդ կանց տար բեր հի վան դու
թյուն նե րի ա վե լաց ման, ծո վում և ցա մա քում բույ սե րի և կեն դա նի նե րի ար դյու
նա վե տու թյան ան կման պատ ճառ է դառ նում: Մթ նո լոր տում կու տակ ված ար դյու
նա բե րա կան թա փոն նե րը հա ճախ Եր կիր են հաս նում թթու ան ձրև նե րի ձևով, 
ո րոնք ազ դում են ցա մա քի և ջրի ֆաու նայի ու ֆլո րայի վրա, քայ քա յում են հո ղը, 
բարձ րաց նում թթ վայ նու թյու նը:

 Մար դու բա րե կե ցու թյու նը կախ ված է նաև է ներ գի այից: Է ներ գի այի ստաց ման 
նպա տա կով այր վում է մեծ քա նա կու թյամբ բնա կան վա ռե լա նյութ, օգ տա գործ
վում են ջրային ռե սուրս նե րը, ա տո մային է ներ գի ան: Այդ պատ ճա ռով խախտ
վում է բնու թյան հաշ վեկ շի ռը, ա վե լա նում են ռա դի ոակ տիվ թա փոն նե րը: 

Անթ րո պո գեն ազ դե ցու թյուն նե րի հետ ևան քով կեն սո լոր տում կա տար վող վե
րո հի շյալ փո փո խու թյուն նե րը բա ցա սա բար են ազ դել օր գա նա կան աշ խար հի 
կեն սա բազ մա զա նու թյան վրա: Դրանց թվի կր ճա տու մը և կո րուս տը մի ա ժա մա
նակ մար դու ա պա գայի կո րուստ է:

Հի շե՛ք
    

Ա նս պառ և սպառ վող բնա կան ռե սուրս ներ, ջեր մային է ֆեկտ,            
օ զո նային թա ղանթ, թթու ան ձրև ներ, ռա դի ոակ տիվ թա փոն ներ:

 Հիմ նադ րույթ ներ

1.  Ար դյու նա բե րու թյան զար գաց մա նը զու գըն թաց մար դու ազ դե ցու թյու նը 
բնու թյան վրա կտ րուկ մե ծա նում է:

2.  Մթ նո լոր տի օ զո նային շեր տը կլա նում է կյան քի հա մար կոր ծա նա րար 
ո ւլտ րա մա նու շա կա գույն ճա ռա գայթ նե րը և ար գե լում է դրանց թա փան
ցու մը Եր կիր:

3.  Ե րկ րի բնա կան հարս տու թյու նը բա ժան վում է ան սպառ և սպառ վող ռե
սուրս նե րի:

ՀԱՐ ՑԵՐ

1.  Ի ՞նչ է ջեր մային է ֆեկ տը:
2. Ին չի՞ կա րող է հան գեց նել օ զո նային թա ղան թի վնա սու մը:
3. Ի ՞նչ են թթու ան ձրև նե րը և ի ՞նչ հետ ևանք ներ կա րող են ու նե նալ:
4. Ո րո՞նք են բնու թյան սպառ վող և ան սպառ ռե սուրս նե րը:
5. Բնա կան ո ՞ր ռե սուրս ներն են վե րա կանգն վող, ի սկ ո րո՞նք՝ ոչ:
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§ 3. ՋՐՈ ԼՈՐ ՏԻ Է ԿՈ ԼՈ ԳԻ Ա ԿԱՆ ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ:   
          ՍԵՎԱ ՆԱ ԼՃԻ ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻ ՐԸ: 
          ՋՐԱՅԻՆ ՊԱ ՇԱՐ ՆԵ ՐԻ ՊԱՀ ՊԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ: 
          ՀՈ ՂԵ ՐԻ ԱՂ ՏՈ ՏՈՒՄ: Ա ՆԱ ՊԱ ՏԱ ՑՈՒՄ
 
Ար դյու նա բե րա կան թա փոն նե րի և տար բեր բնույ թի լվա ցող քի

միա կան նյու թե րի ա վե լաց ման պատ ճա ռով կտ րուկ փո փո խու թյուն ներ են կա
տար վել բնա կան ջրամ բար նե րում, գե տե րում, լճե րում: Ո ռոգ ման և հիդ րո կա
յան նե րի կա ռուց ման նպա տա կով ջրային ռե սուրս նե րի ան սահ մա նա փակ օգ տա
գոր ծու մը բնա կան ջրամ բար նե րի և լճե րի ճահ ճաց ման ու չո րաց ման պատ ճառ է 
դար ձել, փոխ վել է է կո հա մա կար գե րի հա վա սա րակշ ռու թյու նը: Ջրա վա զան նե րի 
աղ տոտ վա ծու թյու նը հս կա յա կան չա փե րի է հա սել այն տեղ լց վող մե տաղ նե րի, 
ռա դի ոակ տիվ տար րե րի, թու նա քի մի կատ նե րի, պա րար տա նյու թե րի, ծանր մե
տաղ նե րի և նավ թա վե րամ շակ ման գոր ծա րան նե րի կող մից թա փոն նե րի ա վե
լաց ման պատ ճա ռով:

 Ներ կա յումս լուրջ հիմ նախն դիր է դար ձել մարդ կանց կեն ցա ղային ջրով 
ա պա հո վե լը: 

Հա յաս տա նի հա մար կար ևոր բնա պահ պա նա կան խն դիր է Սևա նա լճի և նրա 
ամ բողջ ջրա հա վաք ա վա զա նի պահ պա նու թյու նը (նկ. 119): Սևա նա լի ճը քաղց
րա համ ջրի հս կա յա կան պա շար է,  հա րա կից տա րածք նե րի է կո լո գի ա կան հա
վա սա րակշ ռու թյու նը պահ պա նող, կլի ման մեղ մաց նող և է ներ գի այի աղ բյուր է: 
1930 –ա կան թվա կան նե րից սկ սած՝ Սևա նա լճի ջրային պա շար նե րը տն տե սա կան 
կա րիք նե րի հա մար օգ տա գոր ծե լու պատ ճա ռով լճի մա կար դակն ի ջել է մոտ 19,2 
մ–ով: Բա րեն պաստ պայ ման ներ են ստեղծ վել ջրի մուռ նե րի ա ճի և զար գաց ման 
հա մար, ո չն չա ցել են Սևա նի իշ խա նի ձվադ րա վայ րե րը: Սևա նի ա վա զա նի ճահ
ճային և կի սա ճահ ճային տա րածք նե րի (մոտ 100 000 հա) չո րաց ման հետ ևան քով 
160 տե սակ չվող թռ չուն նե րից ներ կա յումս հան դի պում է մոտ 50 –ը:

Նկ. 118. Սևանա լիճ
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 Հո ղե րի աղ տո տում: Ա նա
պա տա ցում: Հո ղի, ջրի, մթ
նո լոր տի աղ տոտ վա ծու թյան և 
փայ տա նյու թի ան խնա օգ տա
գործ ման պատ ճա ռով ո չն չա նում 
է ան տառ նե րի մեծ մա սը, փոխ
վում է կլի ման, վե րա նում են ան
տա ռաբ նակ կեն դա նի նե րը, են
թան տա ռային բու սա կա նու թյու
նը: Հո ղի է րո զի այի (լ վաց ման 

և քայ քայ ման) սխալ պա րար տաց ման, 
ո ռոգ ման հա մար ար տե զյան ջրե րի օգ տա գործ ման, փչող քա մի նե րի ազ դե ցու
թյան, ա րա ծող կեն դա նի նե րի կող մից խո տա ծած կի ո չն չաց ման հետ ևան քով 
ճահ ճա ցել, ա նա պա տա ցել, ա ղա կա լել և փո շի ա ցել է գյու ղատն տե սա կան նպա
տա կով օգ տա գործ վող հո ղե րի մեծ մա սը (նկ. 119):

 Գյու ղատն տե սա կան հո ղե րը լվա ցու մից, ա ղա կալ վե լուց պաշտ պա նե լու հա
մար պետք է ճիշտ կազ մա կեր պել ո ռոգ ման և պա րար տաց ման աշ խա տանք նե րը. 
գյու ղատն տե սա կան վնա սա տու նե րի դեմ պայ քա րե լու նպա տա կով թու նա քի մի
կատ նե րի փո խա րեն կի րա ռել պայ քա րի կեն սա բա նա կան ե ղա նակ ներ: Հո ղե րի 
քայ քա յու մը կան խե լու նպա տա կով թե քու թյուն նե րի վրա ան հրա ժեշտ է բազ մաց
նել հզոր ար մա տային հա մա կարգ ու նե ցող, հողն ամ րաց նող բազ մա մյա բույ սեր, 
ստեղ ծել դաշ տա պաշտ պան ան տառ ներ:

 Հո ղը դան դաղ վե րա կանգն վող բնա կան պա շար է: Մարդ կանց կեն սա կան 
կա րիք նե րը հո գա լու հա մար ան հրա ժեշտ է բարձ րաց նել ե ղած հո ղե րի ար դյու
նա վե տու թյու նը:

Հի շե՛ք
    

Հո ղի է րո զի ա, ա նա պա տա ցում:

 Հիմ նադ րույթ

 Հո ղը դան դաղ վե րա կանգն վող բնա կան պա շար է:

ՀԱՐ ՑԵՐ

1.  Ո ՞րն է ջրա վա զան նե րի աղ տոտ վա ծու թյան պատ ճա ռը:
2. Ո ՞րն է հո ղե րի է րո զի այի պատ ճա ռը:
3.  Ի նչ պի սի՞ ու ղի ներ կան ջրային և հո ղային պա շար նե րը պահ պա նե լու հա

մար:

Նկ. 119. Հողի էրոզիա
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§ 3.  ՏԵ ՍԱԿ ՆԵ ՐԻ ԱՆ ՀԵ ՏԱՑ ՄԱՆ ՊԱՏ ՃԱՌ ՆԵ ՐԸ: 
         ԿԱՐ ՄԻՐ ԳԻՐՔ: ԿԵՆ ՍԱ ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ 
         ՊԱՀ ՊԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ

 Բազ մա զան է օր գա նա կան աշ խար հը: Գո յու թյուն ու նեն բույ սե րի 
ա վե լի քան 350 հա զար և կեն դա նի նե րի մոտ 2 մլն տե սակ ներ: Բո լոր տե սակ նե րի 
ամ բող ջու թյու նը կազ մում է Ե րկ րի կեն սա բազ մա զա նու թյու նը: Այդ տե սակ նե րի 
կե սից ա վե լին բնա կեց ված է ար ևա դար ձային ան տառ նե րում: Բնա պահ պա նա
կան կար ևոր հիմ նախն դիր է կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պա նու թյու նը:

 Մար դը ստեղ ծել է բույ սե րի սորտերի և կեն դա նի նե րի հա զա րա վոր նոր 
ցեղատե սակ ներ՝ փո խելով օր գա նա կան աշ խար հը և բնա կան մի ջա վայ րը: Այդ 
ըն թաց քում գի տու թյան և տեխ նի կայի զար գաց ման, գյու ղատն տե սա կան նպա
տակ նե րով օգ տա գործ վող հո ղե րի ըն դար ձակ ման, որ սի և այլ պատ ճառ նե րով 
ո չն չա ցել են բազ մա թիվ կեն դա նի ներ և բույ սեր: Վեր ջին 400 տար վա ըն թաց քում 
Ե րկ րի վրայից ան հե տա ցել են թռ չուն նե րի 95, կաթ նա սուն նե րի 65 տե սակ ներ: 
Դրան ցից են հս կա եղ ջե րուն, քա րան ձա վային վագ րը, մա մոնտ նե րը, ռն գեղ ջյուր
նե րը, ձի ե րը, զուբ րե րը, ցու լե րը: 

Ոչն չա ցել են դե կո րա տիվ, սնն դային և դե ղա գոր ծա կան նշա նա կու թյան բազ
մա թիվ բույ սեր: 

Օր գա նա կան աշ խար հի տե սա կային բազ մա զա նու թյան կր ճա տու մը հան գեց
նում է բնա կան է կո լո գի ա կան հա վա սա րակշ ռու թյան խախտ ման:

 Կեն սա բազ մա զա նու թյան կո րուս տը մար դու ա պա գայի կո րուստ է:
 Հա յաս տա նի տա րած քում հաշվ վում են մոտ 3500 տե սա կի ծաղ կա վոր բույ սեր, 

ա վե լի քան 17 500 տե սա կի կեն դա նի նե ր, ո րոն ցից 500 –ը ող նա շա րա վոր ներ են, 
329 –ը՝ էն դե միկ ներ:

 Հա յաս տա նի կեն սա բազ մա զա նու թյունն աչ քի է ը նկ նում էն դե միկ, ռե լիկ
տային և հազ վա գյուտ տե սակ նե րի ա ռա տու թյամբ: Հա յաս տա նում բնակ վող 
53 տե սակ սո ղուն նե րից 8 –ը էն դե միկ են:
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Թռ չուն նե րը ներ կա յաց ված են 349 տե սա կով, կաթ նա սուն նե րը՝ 83 տե սա կով, 
ո րոն ցից 6 –ը էն դե միկ են: Դրան ցից են լեռ նային կու րա մու կը, հայ կա կան վայ րի 
ոչ խա րը, անդրկովկասյան գորշ արջը, կով կա սյան մկ նի կը և այլն:

 Հա յաս տա նի էն դե միկ ձկ նա տե սակ նե րից է Սևա նի իշ խա նը՝ իր 4 են թա տե
սակ նե րով: Հա յաս տա նի ֆլո րայի էն դե միկ նե րի թի վը կազ մում է 106 տե սակ: Աշ
խար հում հայտ նի վայ րի ցո րե նի 4 տե սակ նե րից Հա յաս տա նում ա ճում են 3 –ը՝ 
վայ րի մի ա հատ, ու րար տու և վայ րի ա րա րա տյան:

 Բազ մա զան են բնա պահ պա նա կան մի ջո ցա ռում նե րը և ձևե րը: Այդ նպա տա
կով ստեղծ վել են ար գե լոց ներ, ար գե լա վայ րեր, ազ գային պար կեր և այլն: 
Նպա տա կը բույ սե րի և կեն դա նի նե րի գե նո ֆոն դի պահ պա նու թյունն է: 

Ար գե լոց նե րի տա րած քում բա ցառ ված է ցան կա ցած տե սա կի տն տե սա կան 
գոր ծու նե ու թյուն՝ ար դյու նա բե րա կան և գյու ղատն տե սա կան ձեռ նար կում ներ, 
հան քե րի օգ տա գոր ծում, ան տա ռա հա տում, խոտ հունձ, ա նաս նա պա հու թյուն, 
թու նա քի մի կատ նե րի օգ տա գոր ծում: Ար գե լոց ներն ու նեն գի տա կան, մշա կու
թային և բնա պահ պա նա կան նշա նա կու թյուն:

 Հա յաս տա նի ար գե լոց նե րից են « Խոս րո վի ան տա ռը» (նկ. 120), «Է րե բու
նի» և « Շի կա հո ղի» ար գե լոց նե րը (նկ.  ): Բնա պահ պա նա կան նպա տա կին են 
ծա ռա յում նաև «Ս ևան», «Ար փի լիճ», « Դի լի ջան» ազ գային պար կե րը (նկ. 121): 
Սևա նա լճի պահ պան ման նպա տա կով կա ռուց վել է Ար փա–Ս ևան թու նե լը: 

Ար գե լա վայ րերն ու նեն ժա մա նա կա վոր բնույթ: Դրանք ստեղծ վում են բնա
կան ռե սուրս նե րի պահ պան ման և սահ մա նա փակ օգ տա գործ ման, հազ վա գյուտ, 
ան հե տաց ման են թա կա կեն դա նի նե րի և բույ սե րի թվա քա նա կը մե ծաց նե լու 
և դրանք ո չն չա ցու մից փր կե լու նպա տա կով: Ար գե լա վայ րե րում ար գել վում են 
խոտ հուն ձը, ա նաս նա պա հու թյու նը, ան տա ռա հա տու մը: Հա յաս տա նում ար գե
լա վայ րեր են հա մար վում Սևա նի ջրային տա րա ծու թյուն նե րից ա զատ ված հո
ղե րը, Զան գե զու րում՝ Ծավ գե տի հով տում, սո սի նե րի պու րա կը, Հա յաս տա նում 
տա րած ված գի հի նե րի ան տառ նե րը, Իջ ևա նի ար ջըն կույ զի ծա ռե րը, Հրազ դա նի 

Նկ. 120. Խոսրովի անտառը Նկ. 121. Դիլիջանի ազգային պարկը
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շր ջա նի Բանք սի սո ճին, Ա րա րա տի շր ջա նի Գո
րո վա նի ա վա զուտ նե րը, որ տեղ պահ պան վում են 
հազ վա դեպ կեն դա նի ներ:

Բ նա պահ պա նա կան կար ևոր մի ջո ցա ռում նե
րից է նաև « Կար միր գր քի» ստեղ ծու մը: 1987 թ. 
հրա պա րակ վել է Հա յաս տա նի կեն դա նի նե րի, 
ի սկ 1989 թ.՝ բույ սե րի « Կար միր գիր քը», ո րոն ցում 
զե տեղ ված են պահ պա նու թյան կա րիք զգա ցող 
բույ սե րի 387 տե սակ ներ, այդ թվում՝ վայ րի ցո
րե նը (նկ. 122), վայ րի ձմե րու կը, թրա շու շա նը, հի
րի կը (նկ. 123), ձն ծա ղի կը, կակաչները (նկ. 124) և 
այլն: Զե տեղ ված են նաև ձկ նե րի, ե րկ կեն ցաղ նե

րի, սո ղուն նե րի, թռ չուն նե րի ու կաթ նա սուն նե րի 99 տե սակ ներ, այդ թվում՝ կով
կա սյան ջրա սա մույ րը, գորշ ար ջը (նկ. 125), արծիվը (նկ. 126), հայ կա կան մուֆ
լո նը (նկ. 127), բե զոա րյան այ ծը (նկ. 128) և այլն: Վաղ ան ցյա լում ան տառ նե րը 
զբա ղեց րել են ՀՀ տա րած քի 35–40 % –ը, ի սկ այժմ՝ 10 % –ը:

 Պահ պա նու թյան կա րիք են զգում գի տա կան, պատ մա կան և էս թե տի կա կան 
նշա նա կու թյուն ու նե ցող բնա կան հու շար ձան նե րը՝ քա րան ձավ նե րը, ջր վեժ նե

Նկ. 122. Ցորենի վայրի տեսակներ

Նկ. 123. Հիրիկ

Նկ. 125. Անդրկովկասյան գորշ արջ

Նկ. 126. Արծիվ

Նկ. 124. Կակաչներ
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 Հիմ նադ րույթ ներ

1.  Բնու թյան ամ բող ջա կան հա մա կար գի բո լոր օ ղակ նե րը փոխ կա պակց ված 
են, և նրան ցից որ ևէ մե կի խախ տու մը է կո լո գի ա կան շղ թա յա կան ռե ակ
ցիայի պատ ճառ է:

2.  Բնու թյան պահ պա նու թյան հիմ նա կան ու ղի նե րից մե կը բնա կան ռե սուրս
նե րի ար դյու նա վետ օգ տա գոր ծումն է:

ՀԱՐ ՑԵՐ

1.  Բնա պահ պա նա կան մի ջո ցա ռում նե րի ի ՞նչ ձևեր կան:
2.  Ի ՞նչ են ար գե լոց նե րը և ար գե լա վայ րե րը: Ի ՞նչ նպա տա կի են դրանք ծա ռա

յում:
3. Ի ՞նչ է « Կար միր գիր քը»:

րը, հեյ զեր նե րը, հին ծա ռե րը, զբո սայ գի նե րը և 
այլն (նկ. 129):

Բ նա պահ պա նա կան մի ջո ցա ռում ներն 
ո ւղղված են նաև մար դու ա ռող ջու թյան պահ
պան մանը:

 
Հի շե՛ք

    
Ար գե լոց, ար գե լա վայր, « Կար միր 
գիրք»:

Նկ. 125. Անդրկովկասյան գորշ արջ

Նկ. 127. Հայկական մուֆլոն

Նկ. 128. Բեզուարյան այծ

Նկ. 129. ՆորավանքՆկ. 124. Կակաչներ
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§ 4. ՇՐ ՋԱ ԿԱ ՄԻ ՋԱ ՎԱՅ ՐԻ ՎՆԱ ՍԱ ԿԱՐ 
         ԱԶ ԴԵ ՑՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ՄԱՐ ԴՈՒ Ա ՌՈՂ ՋՈՒ ԹՅԱՆ ՎՐԱ

 Մար դու ա ռող ջու թյու նը ո ւղ ղա կի և ա նուղ ղա կի ձևով կախ ված է մի
ջա վայ րի պայ ման նե րից: Մի ջա վայ րի գոր ծոն նե րը մար դու հա մար կա րող են լի նել 
վնա սա կար (հի վան դու թյան հա րու ցիչ ներ, թու նա վոր նյու թեր, փո շի, գա զեր) և ա ռող
ջա րար (մա քուր օդ, է կո լո գի ա պես մա քուր սնունդ): 

Այն է կո հա մա կար գը, ո րում ներկայումս մար դիկ բնակ վում են, ա ռող ջու թյան հա
մար բա վա րար չէ: Մի ջա վայ րը հա գե ցած է թու նա վոր գա զե րով, ռա դի ոակ տիվ տար
րե րով, սնուն դը բա ղադ րում է օր գա նիզ մի հա մար վնա սա կար ծանր մե տաղ ներ և 
չա փից ա վե լի ա զոտ պա րու նա կող մի ա ցու թյուն ներ:

 Մար դու ա ռող ջու թյան հա մար վնա սա կար նյու թե րը, ո րոնք կու տակ ված են օ դում, 
հո ղում և ջրում, ան ցնում են բույ սե րի և կեն դա նի նե րի օր գա նիզմ և այդ ճա նա պար
հով՝ նաև մար դու օր գա նիզմ: Ար դյուն քում ա ռա ջա նում են բնա ծին և ժա ռան գա կան 
հի վան դու թյուն ներ: 

Օ զո նային շեր տի վնաս ման պատ ճա ռով ո ւլտ րա մա նու շա կա գույն ճա ռա գայթ նե
րը թա փան ցում են Եր կիր և մարդ կային տա րաբ նույթ հի վան դու թյուն նե րի պատ ճառ 
դառ նում:

2025 թ. Ե րկ րի բնակ չու թյան թի վը կհաս նի 7,6–9,4 մլրդ –ի: Հետ ևա բար օ րա խնդիր 
է դառ նում մարդ կանց ա ռող ջու թյան պահ պա նումն ու նրանց սնն դով ա պա հո վե
լը: Այդ խն դիր նե րի լու ծումն ան հնար է ա ռանց կեն սա բա նա կան օ րենք նե րը և օ րի
նա չա փու թյուն նե րը խո րա պես ու սում նա սի րե լու: Այ սօր գե րա կա յում են մարդ կանց 
սիրտ –ա նո թային, ու ռուց քային, վի րու սային (ՁԻ ԱՀ) և ժա ռան գա կան բազ մա թիվ հի
վան դու թյուն ներ: Այդ պատ ճա ռով բնու թյան է կո հա մա կար գի հա վա սա րակշ ռու թյու
նը խախտ վում է:

 Մարդ կանց հի վան դու թյուն նե րի ախ տո րոշ ման, կան խար գել ման և բուժ ման հար
ցե րով զբաղ վում է բժշ կու թյու նը, ի սկ բժշ կու թյան հիմ քը կեն սա բա նու թյունն է:

 Հի շե՛ք

  

Բնա ծին և ժա ռան գա կան հի վան դու թյուն ներ: Ո ւլտ րա մա նու շա կա գույն 
ճա ռա գայթ ներ:

 Հիմ նադ րույթ ներ

1.  Մի ջա վայ րի գոր ծոն նե րը մար դու հա մար կա րող են լի նել վնա սա կար և 
ա ռող ջա րար:

2.  Մար դու ա ռող ջու թյան հա մար վնա սա կար նյու թե րը, ո րոնք կու տակ ված են 
օ դում, հո ղում և ջրում, ան ցնում են բույ սե րի և կեն դա նի նե րի օր գա նիզմ և 
այդ ճա նա պար հով՝ նաև մար դու օր գա նիզմ: Ար դյուն քում ա ռա ջա նում են 
բնա ծին և ժա ռան գա կան հի վան դու թյուն ներ:

ՀԱՐ ՑԵՐ
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1.   Ի ՞նչ հետ ևանք ներ կա րող է ու նե նալ է կո հա մա կար գի հա վա սա րակշ ռու թյան 
խախ տու մը մար դու ա ռող ջու թյան հա մար:

2.  Ի ՞նչ ազ դե ցու թյուն է ու նե նում օ զո նային շեր տի վնա սու մը մար դու ա ռող ջու
թյան վրա:

 
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

 

Լրացրե՛ք աղյուսակը.

Մարդու գործունեությունը
Հետևանքները

Դրական Բացասական

Անտառահատում

Հողերի պարարտացում

Թունաքիմիկատների կիրառում

Որսորդություն

Ջրավազանների կառուցում

Արգելոցների և արգելավայրերի 
ստեղծում
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Լա բո րա տոր աշ խա տանք 1

Սպիտակուցների, ածխաջրերի, ճարպերի 
ֆիզիկական հատկությունների որոշումը

Աշխատանքի նպատակը: Դիտել և համեմատել սպիտակուցների, ածխաջրերի 
և ճարպերի հատկությունները՝ ֆիզիկական վիճակը, լուծելիությունը ջրում և այլն:

Անհրաժեշտ նյութեր և սարքավորումներ: Հավի ձվի սպիտակուց, ծծմբական 
թթու, սպիրտ, սպիրտայրոց, ջուր, փորձանոթներ, կաթոցիկ, գլյուկոզ, օսլա, 
բուսական յուղ:

Աշխատանքի ընթացքը: Վերցնել 4 փորձանոթ և դրանցից յուրաքանչյուրի մեջ 
լցնել 5 մլ թորած ջուր: Փորձանոթներից առաջինում ավելացնել 0,1 գ գլյուկոզ, 
երկրորդում՝ նույնքան օսլա, երրորդում՝ հավի ձվի սպիտակուց, իսկ չորրորդում՝ 
բուսական յուղի մի քանի կաթիլ, համեմատել ուսումնասիրվող նյութերի 
մածուցիկությունը, գույնը, հոտը և ֆիզիկական վիճակը: Փորձանոթների 
պարունակությունը խառնել և հետևել փոփոխություններին: Այնուհետև այդ 
պարունակությունը մի քանի րոպե տաքացնել սպիրտայրոցի վրա և կրկին 
համեմատել վերոնշյալ ցուցանիշները: Արդյունքները գրանցել աղյուսակում:

Փորձի 3–րդ տարբերակը կրկնել: Այս անգամ, սակայն, ձվի սպիտակուցի 
վրա կաթոցիկով ավելացնել մի քանի կաթիլ ծծմբական թթու: Այս և նախորդ 
տարբերակում ձվի սպիտակուցը վերածվում է դոնդողի: Փորձանոթը այդ 
վիճակում պահել որոշ ժամանակ և համոզվել, որ սպիտակուցը նախկին 
վիճակին չի վերադառնում: Ձվի սպիտակուցի թափանցիկ և հեղուկ վիճակից 
անթափանց վիճակի անցումն անվանում են բնափոխում: 

Լրացնել աղյուսակը

Նյութեր

Ցուցանիշները

Լուծելիությունը ջրում
Ֆիզիկական 

վիճակը
Հոտը Գույնը

Գլյուկոզ

Օսլա

Բուսական յուղ

Ձվի սպիտակուց

ՀԱՐ ՑԵՐ

1.  Ի՞նչ փոփոխություններ են կրում փորձարկվող նյութերը տա
քացնելուց հետո:

2.  Ո՞ր նյութերն են լուծվում ջրում, իսկ ո՞ր նյութերը՝ ոչ:
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Լա բո րա տոր աշ խա տանք 2

 Կո րի զա վոր բջիջ նե րի կա ռուց ված քի դի տու մը 
ման րա պատ րաս տու կում

 
Աշ խա տան քի նպա տա կը: Ա շա կերտ նե րին ծա նո թաց նել ման րա պատ րաս տուկ 

ստա նա լու մե թո դին, տար բեր օր գա նիզմ նե րի բջիջ նե րի կա ռուց ված քի ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րին և դրանք հա մե մա տել մի մյանց հետ: Այդ ճա նա պար հով 
հիմ նա վո րել կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի կազ մա վոր վա ծու թյան մի աս նու թյու նը 
(ը նդ հան րու թյու նը): 

Անհ րա ժեշտ նյու թեր և սար քա վո րում ներ: Գլուխ սոխ, է լո դե ա, լո լիկ, չոր 
թթխմոր ներ, ման րա դի տակ, ման րա պատ րաս տուկ ներ, ա ռար կա յա կիր և ծած
կող ա պա կի ներ, ա ռար կա յա կան ա սեղ, կա թո ցիկ, ու նե լի, քա միչ թուղթ, սպիրտ, 
մե թի լեն կա պույտ կամ յո դի ջրային թույլ լու ծույթ, ջուր: 

Աշ խա տան քի ըն թաց քը: Ու նե լի ով վերց նել սո խի հյու թա լի թե փու կի ար
տափքված գու նա վոր մա սի է պի դեր միս: Այն տե ղա վո րել ա ռար կա յա կիր ա պա
կու վրա՝ մեկ կա թիլ ջրում, ա ռար կա յա կան ա սե ղով հար թել եզ րե րը, ծած կել 
ծած կա պա կի ով, ծած կա պա կու կող քե րից քա միչ թղ թով հե ռաց նել ա վե լորդ ջու րը 
և ման րա պատ րաս տու կը դի տել ման րա դի տա կի փոքր, ա պա մեծ խո շո րա ցում
նե րով: Պատ րաս տու կում տե սա նե լի կլի նեն մի մյան ցից սահ մա նա զատ ված բազ
մա թիվ վան դակ ներ, ո րոնք սո խի է պի դեր մի սի բջիջ ներն են: Ե թե է պի դեր մի սը 
լավ գու նա վոր ված չէ, և կո րի զը չի եր ևում, ա պա նպա տա կա հար մար է պատ
րաս տու կը ներ կել մե թի լեն կա պույ տի սպիր տաջ րային լու ծույ թով: Ներ կե լու հա
մար կա րե լի է օգ տա գոր ծել նաև յո դի ջրային թույլ լու ծույթ: Ներկ ված պատ րաս
տու կում կտես նեք բջ ջա պա տը, ցի տոպ լազ ման, կո րի զը և կո րի զա կը:

 Խո շո րա ցույ ցով, ա պա ման րա դի տա կով դի տել է լո դե այի տերև նե րը, լո լի
կի պտ ղա մի սը և ջրում թրջ ված թթխ մոր նե րը: Է լո դե այի տերև նե րի բջիջ նե րում 
կտես նեք բջ ջա թա ղան թը, ցի տոպ լազ ման, կո րի զը և փոք րիկ կա նաչ մարմ նիկ
ներ՝ քլո րոպ լաստ ներ: Ու շադ րու թյուն դարձ նել լո լի կի բջիջ նե րի մե ծու թյա նը և 
գու նա վոր մա նը, ի սկ թթխ մոր նե րի պատ րաս տու կում՝ ա ռան ձին բջիջ նե րին և 
բող բոջ ման հետ ևան քով ա ռա ջա ցած բջ ջախմ բե րին: 

Ու սում նա սիր ված նյու թը հա մե մա տել ման րա պատ րաս տուկ նե րի հետ և ար
դյունք նե րը գրան ցել ա ղյու սա կում:
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Լ րաց նել ա ղյու սա կը

Օբյեկ տը

Ցու ցա նիշ նե րը

Բջ ջի 
նկա րը

Բջ ջա
կո րի զի 

ձևը

Օր գա նոիդ ներ

Պ լաս տիդ
ներ

Վա կու
ոլ ներ

Այլ 
օր գա
նոիդ
ներ

Սո խի է պի դեր միս

Է լո դե այի տերև ներ

Լո լի կի տեր ևամ սի 
բջիջ ներ

Թթխ մոր ներ

ՀԱՐ ՑԵՐ

1.   Ի ՞նչ նմա նու թյուն և տար բե րու թյուն կան դի տարկ վող բջիջ նե րի միջև:
2.  Ո րո՞նք են բջիջ նե րի միջև ե ղած տար բե րու թյուն նե րի և նմա նու թյուն նե րի 

պատ ճառ նե րը:

 Լա բո րա տոր– գործ նա կան աշ խա տանք 3

 Մար դու և կաթ նա սուն կեն դա նի նե րի սաղ մի 
թաց պատ րաս տուկ նե րի դի տում և նկա րագ րու թյուն

 
Աշ խա տան քի նպա տա կը: Դի տել և հա մե մա տել կաթ նա սուն կեն դա նի նե րի 

սաղ մե րը: Այդ ճա նա պար հով ևս ա պա ցու ցել մար դու կեն դա նա կան ծա գու մը: 
Անհ րա ժեշտ նյու թեր և սար քա վո րում ներ: Մար դու և տար բեր կաթ նա սուն կեն

դա նի նե րի զար գաց ման տար բեր փու լե րում գտն վող սաղ մե րի թաց պատ րաս
տուկ ներ, տե սաե րիզ ներ, ցու ցա պաս տառ ներ: 

Աշ խա տան քի ըն թաց քը: Թաց պատ րաս տուկ նե րում հա մե մա տել զար գաց ման 
տար բեր փու լե րում գտն վող սաղ մե րը: Ա շա կերտ նե րի ու շադ րու թյու նը հրա վի
րել կա ռուց ված քի ը նդ հան րու թյան վրա: Փաս տել, որ մար դու և կաթ նա սուն նե րի 
սաղ մերն ա վե լի շատ նման են զար գաց ման վաղ շր ջա նում: Տար բե րու թյուն նե րը 
նկատ վում են զար գաց ման մի ջին փու լում, ի սկ ա վե լի ո ւշ տար բե րու թյուն նե րը 
խիստ նկա տե լի են դառ նում:
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Լ րացրե՛ք ա ղյու սա կը.

Սաղ մե րը
Ն մա նու թյուն ները

Զար գաց ման վաղ 
փու լում

Զար գաց ման 
մի ջին փու լում

Զար գաց ման 
վեր ջում

Մարդ

Կաթ նա սուն

ՀԱՐ ՑԵՐ

1.   Ին չի՞ մա սին են վկա յում մար դու և տար բեր կաթ նա սուն նե րի սաղ մե րի նմա
նու թյուն նե րը:

2.   Ին չի՞ մա սին են վկա յում մար դու և տար բեր կաթ նա սուն նե րի սաղ մե րի 
տար բե րու թյուն նե րը: 
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 Լա բո րա տոր– գործ նա կան աշ խա տանք 4

 Գե նե տի կա կան խն դիր նե րի լու ծում 
և խա չա սեր ման պար զա գույն սխե մա նե րի կազ մում

 Խա չա սեր ման պար զա գույն սխե մա նե րի կազ մում

 Վեր հի շել գե նե տի կա յում ըն դուն ված պայ մա նա կան նշա նա կում նե րը: Դրանք 
ե ն՝ ծնող նե րը – p, ա ռա ջին սերն դի հիբ րիդ նե րը – F1, ե րկ րորդ սերն դի հիբ րիդ նե
րը – F2, ի գա կան սեռ – ♀, ա րա կան սեռ – ♂, դո մի նանտ հատ կա նիշ – A, ռե ցե սիվ 
հատ կա նիշ – a:

 Մի ա հիբ րիդ խա չա սեր ման սխե ման

p ♀ 

p F1 ♀ 

F1

x         ♂ 

x         ♂ 

գամետներ

գամետներ

          ♂
♀

 Մի ա հիբ րիդ խա չա սեր ման խնդ րի լու ծում

Խն դիր
 
Երկ նա գույն աչ քե րով տղա մար դը, ո ւմ ծնող ներն ու նե ին շա գա նա կա գույն աչ

քեր, ա մուս նա ցավ շա գա նա կա գույն աչ քե րով կնոջ հետ, ո ւմ հոր աչ քե րը ե րկ նա
գույն է ին, ի սկ մոր աչ քե րը՝ շա գա նա կա գույն: Այդ ա մուս նու թյու նից ծն վեց մեկ 
ե րե խա, ո րի աչ քե րը շա գա նա կա գույն է ին: Ի նչ պի սի՞ն են նշ ված բո լոր մարդ կանց 

F2
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գե նո տի պե րը:
 Շա գա նա կա գույն աչ քեր – A 
Երկ նա գույն աչ քեր – a

♀ ♀ 

♀ 

 ♂

 ♂

 ♂Aa

Aa

Aa

Aa

aa

aa AA կամ Aa

p

p

Ամուսնու 
ծնողների 
գենոտիպերը

Կնոջ 
ծնողների 
գենոտիպերը

Ամուսնու 
գենոտիպը

Կնոջ 
գենոտիպը

Առաջին երեխայի գենոտիպը

F1

          ♂
♀ A a

a Aa Aa
a Aa aa

Երկ հիբ րիդ խա չա սեր ման սխե մա

 Դո մի նանտ հատ կա նիշ 1 – A
 Ռե ցե սիվ հատ կա նիշ 1 – a
 Դո մի նանտ հատ կա նիշ 2 – B
 Ռե ցե սիվ հատ կա նիշ 2 – b

p ♀ 

p F1 ♀ 

F1

x         ♂ 

x         ♂ 

գամետներ

գամետներ
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F2
          ♂
♀

 
Երկ հիբ րիդ խա չա սեր ման խնդ րի լու ծում

Խն դիր

 Մարդ կանց կար ճա տե սու թյան ձևե րից մե կը դո մի նանտ է նոր մալ տե սո ղու
թյան նկատ մամբ: Ե րկ նա գույն աչ քե րով կար ճա տես տղա մար դը, ո ւմ մայրն ուներ 
նոր մալ տե սո ղու թյուն, ա մուս նա ցավ շա գա նա կա գույն աչ քերով, նոր մալ տե սո
ղու թյուն ու նե ցող կնոջ հետ: Այդ ա մուս նու թյու նից ծն վեց ե րկ նա գույն աչ քե րով 
կար ճա տես տղա: Ու րիշ ի ՞նչ ֆե նո տիպ կա րող են ու նե նալ այդ ա մուս նու թյու նից 
ծն ված ե րե խա նե րը և ի ՞նչ հա վա նա կա նու թյամբ:

 Շա գա նա կա գույն աչ քեր – A 
Երկ նա գույն աչ քեր  – a
 Կար ճա տե սու թյուն – B
 Նոր մալ տե սո ղու թյուն – b

p ♂ x         ♀ 

գամետներ

aaBb

aB, ab

Aabb

Ab, ab

F1

          ♀
♂ Ab ab

aB AaBb aaBb

ab Aabb aabb

1/4 – շա գա նա կա գույն կար ճա տես – AaBb
1/4 – ե րկ նա գույն կար ճա տես – aaBb
1/4 – շա գա նա կա գույն նոր մալ տե սո ղու թյուն – Aabb
1/4 – ե րկ նա գույն նոր մալ տե սո ղու թյուն – aabb
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 Լա բո րա տոր աշ խա տանք 5

 Տե սա կի ա ռանձ նյակ նե րի նկա րագ րու թյունն ը ստ մոր ֆո լո գի ա կան 
չա փա նիշ նե րի: Տե սա կի փո փո խա կա նու թյան ու սում նա սի րու թյու նը
 
Աշ խա տան քի նպա տա կը: Ա շա կերտ նե րին ծա նո թաց նել տե սա կի « մոր ֆո լո

գի ա կան չա փա նիշ» հաս կա ցու թյա նը, օր գա նիզմ նե րի ար տա քին կա ռուց ված քի 
նկա րագ րու թյա նը և փո փո խա կա նու թյան պատ ճառ նե րին: 

Անհ րա ժեշտ նյու թեր և սար քա վո րում ներ: Տար բեր տե սակ նե րի պատ կա նող 
թարմ և հեր բա րի ու մային բույ սեր, ծա ղիկ ներ, սեր մեր, պտուղ ներ, տերև ներ: 

Աշ խա տան քի ըն թաց քը: Դի տել և նկա րագ րել տար բեր տե սակ նե րի պատ կա
նող բույ սե րի օր գան նե րի մոր ֆո լո գի ա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը՝ տերև, 
ցո ղուն, ար մատ, ծա ղիկ, պտուղ (գույ նը, ձևը, բա ժա կա թեր թե րի, պսա կա թեր թե
րի, ա ռէջ նե րի և վար սան դի թի վը): Հա մե մա տել դրանք մի մյանց հետ: Բա ցա հայ
տել նմա նու թյուն նե րը և տար բե րու թյուն նե րը ու ար դյունք նե րը գրան ցել ա ղյու
սա կում:

 

Բույսը

Ցուցանիշները

Տերևի 
ձևը

Արմատը

Ծաղկի 
բաժակա
թերթերի 

թիվը

Ծաղկի 
պսակա
թերթերի 

թիվը

Պտղի
ձևը

Պտղի 
գույնը

1.
…

ՀԱՐ ՑԵՐ

1.  Ի ՞նչն է նկա րագր ված բույ սե րի նմա նու թյուն նե րի և տար բե րու թյուն նե րի 
պատ ճա ռը:

2.  Տար բե րու թյուն նե րից ո րո՞նք են ժա ռան գա կան և ոչ ժա ռան գա կան փո փո
խա կա նու թյան ար դյունք:
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Սնն դային շղ թայի և թվա քա նա կի է կո լո գի ա կան
բուր գի վե րա բե րյալ խն դիր նե րի լու ծում

Սն ման շղ թա նե րին վե րա բե րող խն դիր ներն ամ փո փում են օր գա նա կան աշ
խար հի բազ մաբ նույթ կա պե րը, ին չը կա րե լի է ներ կա յաց նել տար բեր աս տի ճա նի 
բար դու թյամբ: Մե թո դա կան ի մաս տով ան հրա ժեշտ է ան ցում կա տա րել պար զից 
դե պի բար դը: Այդ նպա տա կով մեկ նա բա նենք ան հա մե մատ պարզ և բարդ մե
կա կան խն դիր:

Խն դիր 1
Սն ման շղ թան կազմ ված է հետ ևյալ օ ղակ նե րից՝ ֆի տոպ լանկ տոն  զոոպլանկ

տոն  մանր ձուկ  խո շոր ձուկ  փոկ: Կեն դա նու զանգ ված է ան ցնում կե րած 
սնն դի զանգ վա ծի 10 % –ը: Ըն դու նենք, որ յու րա քան չյուր սն ման մա կար դակ օգ
տա գոր ծում է մի այն նա խորդ սն ման մա կար դա կի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին:

1. Քա նի՞ կի լոգ րամ սկզբ նա կան կեն սա զանգ ված է ան հրա ժեշտ խո շոր ձկան 
զանգ վա ծը 1 կգ –ով ա վե լաց նե լու հա մար:

 Լու ծում

 Կազ մենք սն ման շղ թան.
փոկ


խոշոր ձուկ – 1 կգ


մանր ձուկ – 10 կգ


զոոպլանկտոն – 100 կգ


ֆիտոպլանկտոն – 1000 կգ
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1 կգ խո շոր ձկան զանգ վա ծը կազ մում է սն ման նա խորդ օ ղա կի 10 % –ը: Հետևա
բար՝

1 կգ – 10 %
x – 100 %, x = 10 կգ մանր ձուկ
 Նույն կերպ հաշ վե լիս ֆի տոպ լանկ տո նը կազ մում է 1000 կգ:
2. Ամ բողջ շղ թա յում քա նի՞ կի լոգ րամ ը նդ հա նուր զանգ ված է ան հրա ժեշտ փո կի 

զանգ վա ծը 1 կգ –ով ա վե լաց նե լու հա մար:

 Լու ծում

Նշ ված դեպ քում սն ման շղ թան կու նե նա հետ ևյալ տես քը՝ ֆի տոպ լանկ տոն  
զոոպ լանկ տոն  մանր ձուկ  խո շոր ձուկ  փոկ (1 կգ): Վե րոնշ ված ձևով հաշ
վար կե լիս պարզ վում է, որ ամ բողջ շղ թա յում փո կի զանգ վա ծը 1 կգ –ով ա վե լաց
նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է 11 110 կգ ը նդ հա նուր զանգ ված:

Խն դիր 2

 Հաս տա ճա կատ ձկան մի ջին զանգ վա ծը 2,2 կգ է, ո րի 64 % –ը ջու ր է: 8,5 հա 
տա րածք ու նե ցող ջրամ բա րից քա նի՞ հաս տա ճա կատ ձուկ կա րե լի է որ սալ, ե թե 1 մ2 
ջրամ բա րը տա լիս է 1000 գ չոր զանգ ված: Քա նի՞ կի լոգ րամ է կազ մում ջրա վա զա
նում ե ղած բո լոր ձկ նե րի զանգ վա ծը:

 Լու ծում

1. Հաշ վենք 1 ձկան չոր զանգ վա ծը.
2,2 կգ – 100 %
x – 64 %, x = 1,408 կգ ջուր, 2,2 կգ – 1,408 կգ = 0,792 կգ

2. Հաշ վենք ջրա վա զա նի չոր զանգ վա ծը.
1 մ2 ջրամ բար – 1 կգ չոր զանգ ված
1 հա (10 000 մ2) – x, x = 10 000 կգ (1 տ)

1 հա – 10 000 կգ 
8,5 հա – x, x = 85 000 կգ (ջ րա վա զա նում չոր զանգ վա ծը)

3. Որ քա՞ն չոր զանգ ված է ան հրա ժեշտ մեկ ձկան հա մար.
0,792 կգ ձուկ – 10 %
x – 100 %, x = 7,92 կգ 
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4. Ջրա վա զա նում ե ղած զանգ վա ծը քա նի՞ ձկան կբա վա րա րի.
1 ձկան հա մար – 7,92 կգ չոր զանգ ված
x – 85 000, x = 10732,3 ձուկ

5. Քա նի՞ կի լոգ րամ է ջրա վա զա նում ե ղած բո լոր ձկ նե րի զանգ վա ծը.
1 ձկան զանգ վա ծը – 0,792 կգ
10732,3 ձկ նե րի նը – x,   x = 8499,98 = 8500 կգ 
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 Կեն սո լոր տում նյու թե րի շր ջապ տույ տը պատ կե րող 

գ ծա պատ կեր նե րի կա ռու ցում

Բ նու թյան կեն դա նի և ան կեն դան հա մա կար գե րի կա պը և ամ բող ջա կա նու
թյու նը բնու թագ րե լու հա մար նպա տա կա հար մար է վեր լու ծա կան մեկ նա բա նու
թյան են թար կել ա զո տի շր ջա նա ռու թյու նը բնու թյան մեջ:

Գ ծա պատ կե րում այն ներ կա յաց ված է մթ նո լորտ, տի ե զե րա կան ճա ռա
գայ թում, կայ ծակ, ջուր, հող, ման րէ ներ, բույս, կեն դա նի փոխ կա պակց
ված հա մա կար գի ձևով: Հա մա կար գի բո լոր օ ղակ նե րը մի մյանց հետ կապ ված են 
պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պե րով:

Մթնոլորտային ազոտ (N2)

Կայծակ
Հողում ազատ ապրող 

օդի մոլեկուլային 
ազոտը ֆիքսող 

մանրէներ

Ընդավոր բույսերի 
արմատների հետ 
համակերպվող 

պալարաբակտերիաներ

Հողի մատչելի ազոտ

( )–
4 3,+NH NO  1–2 %

Դենիտրիֆիկացում

Լվացում և 
կորուստ

Լվացում և 
կորուստ Ազոտը 

բույսերում

Նիտրիֆիկացում – NO3

Ազոտը 
կենդանիներում

Ամոնիֆիկացում – NH3
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Օ դի փո շով ձյան աղ տոտ ման գնա հա տու մը և խմե լու ջրի 
մաք րու թյան ո րո շու մը

 
Աշ խա տան քի նպա տա կը: Ա շա կերտ նե րին ծա նո թաց նել օ դի փո շով ձյան աղ

տոտ վա ծու թյան և խմե լու ջրի մաք րու թյան ո րոշ մա նը: 
Անհ րա ժեշտ նյու թեր և սար քա վո րում ներ: Ձյան նմուշ, խմե լու ջուր, թո րած 

ջուր, ա պա կյա ա նոթ ներ, քա միչ թուղթ, ա ռար կա յա կիր և  ծած կող ա պա կի ներ, 
կա թո ցիկ, ման րա դի տակ, ու նի վեր սալ ին դի կա տո րի թուղթ, սպիր տայ րոց: 

Աշ խա տան քի ըն թաց քը: Վերց նել 3 փոր ձա նոթ : Ա ռա ջին փոր ձա նո թում լցնել 
հա լեց րած ձյուն, ե րկ րոր դում՝ աղ բյու րի ջուր, ի սկ եր րոր դում՝ թո րած ջուր, և 
նայել լույ սի տակ, հա մե մա տել թա փան ցե լի ու թյու նը: Ո րոշ ժա մա նակ ան ց հետ
ևել փոր ձա նոթ նե րում նստ ված քի ա ռա ջաց մա նը: Հա լեց րած ձյան ջուրն ան ց կաց
նել քա միչ թղ թով և քամ ված քի թա փան ցե լի ու թյու նը կր կին հա մե մա տել աղ բյու
րի ջրի ու թո րած ջրի հետ: Քամ ված քում, աղ բյու րի ջրում և թո րած ջրում ու նի
վեր սալ ին դի կա տո րի թղ թի մի ջո ցով ո րո շել pH –ը: Ման րա դի տա կով դի տել հա
լեց րած ձյան մի կա թիլ և նրա նում ո րո շել ման րէ նե րի առ կա յու թյու նը: Ա ռար կա
յա կան ա պա կու տար բեր մա սե րում կա թեց նել հա լեց րած ձյան, ջրի և թո րած ջրի 
մե կա կան կա թիլ, այն զգու շու թյամբ տա քաց նել սպիր տայ րո ցի վրա և հետևել, թե 
կա թիլ նե րից ի նչ հետք է մնում: 

Ու սում նա սի րել տար բեր վայ րե րից վերց րած ձյան նմուշ ներ: Փոր ձի ար դյունք
նե րը գրան ցել ա ղյու սա կում:

Տար բե
րակ

Թա փան
ցե լի ու թյուն

Գույն pH
Ա ղե րի 

առ կա յու
թյուն

Ման րէ նե րի 
առ կա յու

թյուն

Նստ
վածք

Հա լեց րած
 ձյան ջուր

Աղ բյու րի 
ջուր

Թո րած 
ջուր
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 Մար դա ծին գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյու նը հո ղում բնակ վող 
կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի վրա

 
Աշ խա տան քի նպա տա կը: Ա շա կերտ նե րին ծա նո թաց նել մար դա ծին գոր ծոն նե

րի հետ ևան քով հո ղե րի աղ տոտ ման ազ դե ցու թյա նը այն տեղ բնակ վող կեն դա նի 
օր գա նիզմ նե րի վրա: 

Անհ րա ժեշտ նյու թեր և սար քա վո րում ներ: Տար բեր վայ րե րից վերց րած հո ղի 
նմուշ, փոր ձա նոթ ներ, քի մի ա կան բա ժակ ներ, ման րա դի տակ, ա ռար կա յա կիր և 
ծած կող ա պա կի ներ, կա թո ցիկ: 

Աշ խա տան քի ըն թաց քը: Մար դու տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան հետ ևան քով 
հո ղե րում կու տակ վում են տար բեր թա փոն ներ՝ կեն ցա ղային ա ղբ, ա ղեր, ծանր 
մե տաղ ներ, թու նա նյու թեր, նյու թեր, ո րոնք բա ցա սա բար են ազ դում հո ղի միկ
րոֆ լո րայի և այն տեղ բնակ վող կեն դա նի նե րի վրա: 

Ու սում նա սի րու թյան հա մար տար բեր վայ րե րից վերց նել հո ղի նմուշ:
 Հո ղային նմուշ նե րում կա րող են լի նել մի ջատ ներ, թր թուր ներ, ան ձր ևորդ, 

ման րէ ներ (բակ տե րի ա ներ, սն կեր, նա խա կեն դա նի ներ) և այլն:
 Հո ղաբ նակ ման րէ նե րը և նա խա կեն դա նի նե րը կա րե լի է հայտ նա բե րել ման

րա պատ րաս տուկ նե րում:
 Բո լոր դի տար կում նե րը գրան ցել ա ղյու սա կում:

Հո ղի
ն մու շը

Հո ղաբ նակ ներ

Մի ջատ
 ներ

Թր
թուր
 ներ

Անձրև
որդ

Նա խա կեն
 դա նի ներ

Սն կեր
Բակ տե
 րի ա ներ

Քա ղա քա մերձ

Գյու ղա մերձ

–
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 ԲՈ ՎԱՆ ԴԱ ԿՈՒԹՅՈՒՆ

 ՆԵ ՐԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ

 « Կեն սա բա նու թյուն, ը նդ հա նուր օ րի նա չա փու թյուն ներ» դա սըն թա ցի տե ղը բնա գի տա

կան ա ռար կա նե րի հա մա կար գում

« Կեն սա բա նու թյուն» դա սըն թա ցի նպա տակն ու խն դիր նե րը

 ԲԱ ԺԻՆ I

 ԿԵՆ ԴԱ ՆԻ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԵ ՐԻ ԿԱԶ ՄԱ ՎՈՐ ՎԱ ԾՈՒԹՅԱՆ 

Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ Օ ՐԻ ՆԱ ՉԱ ՓՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

Գ ԼՈՒԽ 1.  ԿԵՆ ԴԱ ՆԻ ՆՅՈՒ ԹԻ ՔԻ ՄԻ Ա ԿԱՆ ԿԱԶ ՄԱ ՎՈՐ ՎԱ ԾՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

§ 1.  Կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի բա ղադ րու թյան մեջ մտ նող ա նօր գա նա կան տար րե րը և 

մի ա ցու թյուն նե րը

§ 2.  Օր գա նա կան նյու թեր: Կեն սա պո լի մեր ներ: Սպի տա կուց նե րի, ած խաջ րե րի, լի պիդ

նե րի բազ մա զա նու թյու նը և ֆունկ ցի ա նե րը

§ 3.  Նուկ լե ի նաթ թու ներ, դրանց ֆունկ ցի ա նե րը: Գե նե տի կա կան ծած կա գիր: ԱԵՖ

Գ ԼՈՒԽ 2. ՆՅՈՒ ԹԵ ՐԻ ՓՈ ԽԱ ՆԱ ԿՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ Է ՆԵՐ ԳԻ ԱՅԻ 

ՓՈ ԽԱ ԿԵՐ ՊՈՒՄ ՆԵ ՐԸ ՈՐ ՊԵՍ ԲՋ ՋԻ ԿԵՆ ՍԱ ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔ

§ 1.  Ավ տոտ րոֆ և հե տե րոտ րոֆ օր գա նիզմ ներ: Ֆո տո սին թեզ: Քե մո սին թեզ

§ 2. Պլաս տիկ փո խա նա կու թյուն: Սպի տա կու ցի կեն սա սին թե զը

§ 3. Է ներ գի ա կան փո խա նա կու թյուն

Գ ԼՈՒԽ 3. ԲՋ ՋԻ ԿԱ ՌՈՒՑ ՎԱԾՔՆ ՈՒ ՖՈՒՆԿ ՑԻ Ա ՆԵ ՐԸ

§ 1. Կյան քի ոչ բջ ջային ձևեր՝ վի րուս ներ

§ 2.  Նա խա կո րի զա վոր և կո րի զա վոր բջիջ նե րի կա ռուց ված քը

§ 3.  Բջ ջա թա ղանթ, պլազ մային թա ղանթ, ցի տոպ լազ մա և նե րա ռուկ ներ

§ 4. Բջ ջի հիմ նա կան օր գա նոիդ նե րը և դրանց գոր ծա ռույթ նե րը

§ 5.  Կո րի զի կա ռուց ված քը և գոր ծա ռույթ նե րը: Քրո մո սոմ նե րի կա ռուց ված քը

§ 6. Բջ ջի բա ժա նու մը՝ մի տոզ
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 ԲԱ ԺԻՆ II 

ՕՐ ԳԱ ՆԻԶՄ ՆԵ ՐԻ ԲԱԶ ՄԱ ՑՈՒ ՄԸ ԵՎ ԱՆ ՀԱ ՏԱ ԿԱՆ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ ՄԸ

Գ ԼՈՒԽ 4 . ՕՐ ԳԱ ՆԻԶՄ ՆԵ ՐԻ ԲԱԶ ՄԱ ՑՈՒ ՄԸ 

§ 1. Օր գա նիզմ նե րի բազ մաց ման ձևե րը: Ան սեռ բազ մա ցում

§ 2.  Սե ռա կան բազ մա ցում: Սե ռա կան և ան սեռ բազ մաց ման կեն սա բա նա կան նշա նա

կու թյու նը

Գ ԼՈՒԽ 5 . ՕՐ ԳԱ ՆԻԶՄ ՆԵ ՐԻ ԱՆ ՀԱ ՏԱ ԿԱՆ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ ՄԸ

§ 1.  Օր գա նիզմ նե րի ան հա տա կան զար գա ցու մը: Սաղմ նային զար գաց ման շր ջան

§ 2.  Հետ սաղմ նային զար գա ցում: Մի ջա վայ րի գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյու նը օր գա նիզմ

նե րի զար գաց ման վրա

 ԲԱ ԺԻՆ III

 ԺԱ ՌԱՆ ԳԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՓՈ ՓՈ ԽԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ

Գ ԼՈՒԽ 6.  ՀԱՏ ԿԱ ՆԻՇ ՆԵ ՐԻ ԺԱ ՌԱՆԳ ՄԱՆ Օ ՐԻ ՆԱ ՉԱ ՓՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

§ 1.  Գե նե տի կայի հիմ նա կան հաս կա ցու թյուն նե րը: Դո մի նանտ և ռե ցե սիվ հատ կա նիշ

ներ, հո մո զի գոտ և հե տե րո զի գոտ օր գա նիզմ ներ, գե նո տիպ և ֆե նո տիպ

§ 2.  Մի ա հիբ րիդ խա չա սե րում: Գ. Մեն դե լի ա ռա ջին օ րեն քը. հիբ րիդ նե րի ա ռա ջին 

սերն դի մի ա կեր պու թյան կամ դո մի նան տու թյան օ րեն քը

§ 3. Գ. Մեն դե լի ե րկ րորդ օ րեն քը: Ոչ լրիվ դո մի նան տու թյուն

§ 4.  Սե ռի գե նե տի կա: Սե ռի հետ շղ թա յակց ված հատ կա նիշ նե րի ժա ռան գում: Ժա ռան

գա կան հի վան դու թյուն ներ

Գ ԼՈՒԽ 7. ՓՈ ՓՈ ԽԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ Օ ՐԻ ՆԱ ՉԱ ՓՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

§ 1. Ոչ ժա ռան գա կան (ֆե նո տի պա կան) փո փո խա կա նու թյուն

§ 2.  Ժա ռան գա կան փո փո խա կա նու թյուն: Մու տա ցի ա: Մու տա ծին գոր ծոն ներ

ԲԱ ԺԻՆ IV 

ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱՐ ՀԻ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ ՄԸ

Գ ԼՈՒԽ 8 .  ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱՐ ՀԻ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ 

Օ ՐԻ ՆԱ ՉԱ ՓՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ
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§ 1. Չ. Դար վի նի է վո լյու ցի ոն տե սու թյու նը

§ 2. Գո յու թյան կռիվ: Բնա կան ը նտ րու թյուն

§ 3.  Օր գա նիզմ նե րի հար մար վա ծու թյունն ար տա քին մի ջա վայ րի պայ ման նե րին

§ 4.  Տե սակ: Տե սա կի չա փա նիշ նե րը, տե սա կի պո պու լյա ցի ոն կա ռուց ված քը

§ 5. Է վո լյու ցի այի գլ խա վոր ո ւղ ղու թյուն նե րը և ու ղի նե րը

Գ ԼՈՒԽ 9. ԿՅԱՆ ՔԻ ԾԱ ԳՈՒ ՄԸ Ե ՐԿ ՐԻ ՎՐԱ

§ 1. Կյան քի ծագ ման մա սին ժա մա նա կա կից պատ կե րա ցում նե րը

 ԲԱ ԺԻՆ V 

Է ԿՈ ԼՈ ԳԻ ԱՅԻ ԵՎ ԲՆԱ ՊԱՀ ՊԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻ ՄՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ

Գ ԼՈՒԽ 10 . Է ԿՈ ԼՈ ԳԻ ԱՅԻ ՀԻ ՄՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ

§ 1.  Է կո լո գի ան որ պես գի տու թյուն: Է կո լո գի այի հիմ նա կան խն դիր նե րը

§ 2.  Բնա կու թյան մի ջա վայ րը: Մի ջա վայ րի ոչ կեն սա ծին գոր ծոն նե րի (ջեր մու թյուն, 

լույս, խո նա վու թյուն)  նշա նա կու թյու նը կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի կեն սա գոր ծու նե

ու թյան հա մար

§ 3. Մի ջա վայ րի կեն սա ծին գոր ծոն ներ: Ա նթ րո պո գեն գոր ծոն

§ 4.  Կեն սա ցե նոզ ներ և կեն սաերկ րա ցե նոզ ներ, դրանց բա ղադ րիչ նե րը

§ 5.  Օր գա նիզմ նե րի միջև գո յու թյուն ու նե ցող փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ձևե րը: Մր

ցակ ցու թյուն, գի շատ չու թյուն, մա կա բու ծու թյուն, հա մա կե ցու թյուն, չե զոք փոխ հա

րա բե րու թյուն

§ 6. Սն ման շղ թա ներ: Է կո լո գի ա կան բուրգ

Գ ԼՈՒԽ 11. Բ ՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀ ՊԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ

§ 7.  Մար դու տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան հետ ևան քով ա ռա ջա ցած բնա պահ պա նա

կան հիմ նախն դիր նե րը

§ 8.  Մթ նո լոր տի պահ պա նու թյուն: Մթ նո լոր տի աղ տոտ ման աղ բյուր նե րը և դրա է կո լո

գի ա կան հետ ևանք նե րը

§ 9.  Ջրո լոր տի է կո լո գի ա կան հիմ նախն դիր նե րը: Սևա նա լճի հիմ նախն դի րը: Ջրային 

պա շար նե րի պահ պա նու թյուն: Հո ղե րի աղ տո տում: Ա նա պա տա ցում

§ 10.  Տե սակ նե րի ան հե տաց ման պատ ճառ նե րը: Կար միր գիրք: Կեն սա բազ մա զա նու

թյան պահ պա նու թյուն

§ 11.  Շր ջա կա մի ջա վայ րի վնա սա կար ազ դե ցու թյու նը մար դու ա ռող ջու թյան վրա




