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Սիրելի 6-րդ դասարանցիներ

«Ես և շրջակա աշխարհը» դասընթացից (2-4-րդ դասարաններ) դուք
ուսումնասիրեցիք բնական և հասարակական մի շարք երևույթներ, իսկ
«Բնագիտություն-5» դասընթացից համալրեցիք ձեր գիտելիքները տիե-
զերքի, Արեգակնային համակարգի, Երկիր մոլորակի բնության, կենդա-
նի ու անկենդան մարմինների մասին: Դասընթացից ծանոթացաք Երկիր
մոլորակի ոլորտներին` քարոլորտին, ջրոլորտին, մթնոլորտին, կենսոլոր-
տին, և դրանցում տեղի ունեցող ֆիզիկաաշխարհագրական երևույթնե-
րին, ոլորտների միջև գոյություն ունեցող փոխադարձ կապերին:

Ունենալով բավական գիտելիքներ Երկիր մոլորակի և նրա թաղանթ-
ների մասին` դուք այս տարի սկսում եք ուսումնասիրել Երկիր մոլորակի
աշխարհագրական թաղանթը, մայրցամաքները և օվկիանոսները: Չոր-
րորդ դասարանում դուք արդեն ծանոթացել եք մայրցամաքների ու օվ-
կիանոսների հայտնագործման և ուսումնասիրության պատմությանը:

Ամբողջ ուսումնառության ընթացքում այս դասագիրքը կլինի ձեր
հավատարիմ ուղեկիցը: Այն ձեզ կառաջնորդի տարբեր մայրցամաքներ և
օվկիանոսներ: Դուք մտովի կկատարեք հետաքրքիր ճամփորդություն-
ներ, կբացահայտեք բազմաթիվ երևույթներ, կստանաք հետաքրքիր տե-
ղեկություններ աշխարհագրական տարբեր տեղանունների և օբյեկտնե-
րի մասին: Միաժամանակ` դասագիրքը ձեզ կսովորեցնի անել ինքնու-
րույն հետազոտություններ, մտածել բնական տարբեր երևույթների առա-
ջացման մասին, հասկանալ դրանց նշանակությունը, կատարել ինքնու-
րույն դիտարկումներ և մեկնաբանել ստացված արդյունքները:

Դասընթացը լավ յուրացնելու կարևոր պայմաններից մեկը աշխար-
հագրական քարտեզի իմացությունն է: Դասը սովորելիս անպայման օգ-
տագործեք քարտեզ և ատլաս, որոնք կօգնեն ձեզ ճիշտ պատկերացնել
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աշխարհագրական առանձին օբյեկտների տեղը և դրանց տարածական
փոխհարաբերությունները: Ունեցեք աշխատանքային տետր, այնտեղ կա-
տարեք աշխարհագրական տարաբնույթ առաջադրանքներ, ինչպես նաև
նշեք անծանոթ տերմիններն ու հասկացությունները: Աշխատեք յուրաց-
նել աշխարհագրական օբյեկտների անունները, երևույթների և հասկա-
ցությունների սահմանումները, որոնք դասագրքում ընդգծված են հա-
տուկ տառատեսակներով: Նյութի յուրացումը հեշտանում է, երբ օգտա-
գործվում են երևույթներին և օբյեկտներին վերաբերող գունավոր նկար-
ներ և գծագրեր: Ուստի անհրաժեշտ է, քարտեզից օգտվելուց բացի,
երևույթները գծագրել աշխատանքային տետրում: 

« Զարմանահրաշ մոլորակ» խորագրի տակ դուք կծանոթանաք տար-
բեր մայրցամաքներում և օվկիանոսներում գտնվող յուրօրինակ բնական
օբյեկտներին և երևույթներին:

Դասագրքի վերջում տրված են հավելվածներ, որոնք լրացուցիչ տվյալ-
ներ են տալիս տարբեր մայրցամաքների և օվկիանոսների աշխարհա -
գրական օբյեկտների և երևույթների մասին:

Մաղթում ենք ձեզ հաջողություն:

Հեղինակներ
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ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԹԱՂԱՆԹ.
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ, ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ

«Ես և շր ջա կա աշ խար հը» դա սըն թա ցից հի շե՛ք՝ ի՞նչ են քա րո լոր -
տը, մթնո լոր տը, ջրո լոր տը, կեն սո լոր տը:

Ի՞նչ է աշ խար հագ րա կան թա ղան թը: Սիրելի՛ ա շակերտներ, բնագի-
տության 5-րդ դա թթ սարանի դա սընթացից դուք ծա նոթացել եք Եր կիր մո-
լորակի տար բեր ոլորտնե րին` քարոլորտին, ջրո լոր տին, մթնոլորտին և
կեն սոլորտին: Այդ ո լորտները միմյանմ ցից մեկուսացած չեն, փո խազ դում
են միմյանց հետ և փոխ ներթափանցում: Նրանց միջև ա նընդ հատ տեղի
է ունե նում նյու թե րի և  էներգիա յի փո  խա նակություն, որն արթթ տահայտվում
է ա ռանձին շրջապ տույտ նե րի ձևով, օրինակ` շրջապտույ տը մթնոլորտի
և ջ րո լորտի միջև, և այլն (նկ. 1):

Ո լորտնե րի փո խազ դեցութ յան և շփթ թ ման տարած քն ընդգրկում է ամ-
բողջ Երկրի մա կերևույթը: Մթ նո լորտի ստո րին շերտը, քա րոլոր տի վե -
րին շեր տը, ամբողջ ջրոլոր տը, կենսոլորտը փո խազ դելով և փոխներթա-
փան ցե լով՝ ստեղ ծել են նոր ողղ րակի թաղանթ, ո րին ան վանում են աշ -
խար հագ րա կան թաղանթ (նկ. 2):

Աշ խար հագրական թաղան թը բաղ կա ցած է առանձին ո լորտնե րից,
որոնք էլ կազմված են տար բեր բա ղադ րա մա սե րից: Դրանցից են ռե լիե-
ֆը, մայր ապարը, կլիման, հողը,
ջու րը, օդը, բույսը, կեն դա նին և
մարդը (նկ. 3):

Աշ խար հագ րա կան թա ղան թի
սահ ման նե րը: Աշխարհագրական
թաղան թը կտրուկ սահ մաններ չու-
նի: Նշ ված ոլորտ ներն ամբող ջու-
թյամբ չեն մտնում նրա մեջ: Աշ -
խար հագ րա կան թաղան թի սահ -
մաննե րը համապատաս խա նում են
կենդանի օր գանիզմների տա րած-
ման սահման նե րին: Ն րա մեջ են
մտնում քարոլորտի վե րին մասը

5

¸³ë 1.

ÜÏ. 1. Þñç³åïáõÛïÁ çñáÉáñïÇ
¨ ÙÃÝáÉáñïÇ ÙÇç¨

²ÞÊ²ðÐ²¶ð²Î²Ü
Â²Ô²ÜÂ

ÂºØ² 1



6

(մինչև 4-5 կմ խորություն թ թ -
նե րը), մթնո լորտի ստորին
մասը` մինչև օզո նի շերտը
(25-30 կմ բարձրությունթ թ նե-
րը), ջրոլորտը և կենսոլոր-
տը ամբող ջությամբ (նկ. 4):թ թ
Այս սահմաններում աշ խար-
հագրական թաղան թի հզո-
րությու թթ նը (հաստութ յու թ թ նը)
կազ մում է 40-42 կմ (հի շե՛ք
Երկրի շառավ ղի երկարու-
թյու նը): Երկրագնդի չափե-
րի հա մեմատ դա շատ բա-
րակ, բայց ակ տիվ ու շար -
ժու նակ ո լորտ է` կյան քի 
ոլոր տը: Այստեղ են կա տար-
վում բնա կան ու հա սարա-
կական հիմնական երևույթ -
նե րը: Այստեղ է առաջանում
հո ղը, աճում են բույ  սե րը,
ապրում կեն դա նինե րը: Վեր -
ջա պես, այս տեղ ապրում և
իր կենսա գոր ծու նեութ յուննթ թ
է ծավալում մար դը:

Քա րոլորտի վերին շերտի, մթնոլոր տի ստորին շերտի, ջրոլոր տի,
կենսոլորտի և մար դոլոր տի միաս նության ու փոթթ խազ դեցութ յան ո թ թ լոր -
տը կոչվում է աշխարհագ րա կան թա ղանթ:

Աշ խար հագ րա կան թա ղան թի ո լորտ նե րի փո խազ դե ցութ յու նը: Աշ -
խարհագրա կան թա ղանթի ո լորտ ները և նրանց բաղադրա մասերը
գտնվում են սերտ կա պի ու փոխազ դեցութ յան մեջ: Այսթ թ պես, ջու րը ներ -
ծծվում է ապարնե րի և հո ղի ծա կո տինե րի մեջ, գո լոր շանում ու բարձրա-
նում է մթնոլորտ, մասնակցում է լուսասինթե զին, թա փանցում բույ սերի,
կենդա նի նե րի ու մարդու օր գանիզմ, մասնակ ցում բազ մաթիվ գործըն-
թացնե րի: Մթնո լոր տի գա զերը թա փանցում են ջրի, ապարնե րի, հողի ու
կեն դա նի օրգանիզմ նե րի մեջ: Քարոլորտը կազ մող ապարնե րը ջրի մի-
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ջոցով տե ղա փոխվում են ջրային ա -
վա զաններ, առա ջաց նում նստված-
քային ա ա պար ներ, թա փան ցում մթնո-
լորտ` փո շու, մրի հա տիկնե րի տես-
քով, նպաստում տե ղումնե րի առա-
ջաց մա նը, իսկ ջրի միջոցով թա -
փան ցում են նաև կեն դանի օրգա-
նիզմ նե րի մեջ: Նշ ված բոլոր ե րևույթ -
նե րը կատար վում են Արեգակի լույ-
սի և ջեր մութ յան, ինչ թ թ պես նաև
Երկրի ներ քին ջերմութ յան ներթ թ գոր-
ծութ յամբ:թ թ

Աշ խար հագ րա կան թա ղան թի
հատ կա նիշ նե րը: Աշ խարհագ րա-
կան թա ղանթը զար գացող, տար-
բեր նյութերից կազմված բնա կան
հա մա լիր է: Այն զար գանում է Երկ -
րի վրա, տա րածության մեջ` ցա թթ -
մաքում, ջրում, օդում, կեն դանի օր-
գանիզմնե րում: Աշխար հագրական թաղանթն ունի մի քա նի կարևոր
հատկանիշներ: Դ րանցից են`

ՆյուՆ թե րի և Է ներ գիա յի շրջապ  տույ տը: Աշխար հագրական թաղան-
թում տեղի ու նե ցող երևույթ ները նյութե րի, էներ գիայի փոխանակութ յանթ թ
և շր ջապ տույտի եր ևույթ ներ են (բնագիտության դա թթ սըն թացից հի շե՛ք
մթնոլորտի, ջրո լորտի շրջապ տույտ -
նե րը): 

Աշ խարհագ րական թաղանթի
միասնա կա նութ յութ թ նը: Աշ խարհա -
գրա կան թաղանթը միասնա կան
հա մա լիր է, որ տեղ տե ղի ունե ցող
բո լոր երևույթ ներն ու գործընթաց -
ները պայմա նա վոր ված են մեկը
մյուսով, և մեկ բա ղադրիչի ո րակա-
կան փո փոխութ յու թ թ նը հանգեց նում է
մյուս ների փոփոխությաթթ նը:

²ÞÊ²ðÐ²¶ð²Î²Ü Â²Ô²ÜÂ

ÜÏ. 3. ²ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý Ã³Õ³ÝÃÇ
μ³Õ³¹ñ³Ù³ë»ñÇ ÷áË³¹³ñÓ Ï³åÁ

ÜÏ. 4. ²ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý Ã³Õ³ÝÃÇ
(².Â.) ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ
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Եր ևույթ նե րի ռիթ մի կութ յութ թ նը: Աշ խարհագ րա կան թաղանթում տե -
ղի ու նե ցող բազ մաթիվ երևույթներ ու գոր ծըն թաց ներ կրկնվում են որո-
շակի ռիթմով` օրական, սե զոնային, տարե կան, բազ մամյա և մ  այլն: Օրի-
նակ` գի շեր վա և ցերեկվա, տար վա ե ղանակ ների, մա կընթա ցութ յան ևթ թ
տե ղատվության հեր թթ թափոխները, գեյզերնե րի պար բերական ժայթքումը
և այլն:

Աշ խար հագ րա կան թաղանթի գո տիա կա նությու թթ նը և զոնայակա-
նութ յու թ թ նը: Աշ խար հագ րա կան թա ղան թում երևույթ նե րը և գոր ծընթաց-
նե րը տե ղի են ունե նում ոչ թե քաո սային ձևով, այլ որո շա կի օ րինա չա-
փությամբ: Կ թթ լիմայական, ջրաբանական, կեն սաբանական և այլ եր ևույթ -
ներ Երկրի վրա ունեն գո տիական և զոնայական տա րածում, ո րոնք ման-
րա մասն կու սում նասիրեք հաջորդ դա սերի ընթաց քում:

²ÞÊ²ðÐ²¶ð²Î²Ü Â²Ô²ÜÂ

Ð²ðòºð, ²è²æ²¸ð²ÜøÜºð

1. ՀիՀ շե՛ք՝ ո ի ի րոնք են Երկ րի ո կկ լորտնե րը: Ո՞ր բա ե ղադ րա դդ մա -
սերն են մտնում այդ ո լորտ նե րի մեջ:ե

2. Թ վար կե՛ք ցա մա քի և Հա ա մաշ խար շշ հային օվ ա կիա նո սի, ցա -
մա քի և մթ ա նո լոր տի, մթնո լոր տի և ջ րո ջջ լոր տի, ջրո լոր տի և
կեն սո լոր տի փո խազ դե ցութ ե յան օ թ թ րի օ նակ ներ:

3. Ո րոՈՈ ՞նք են աշ ո խար շշ հագ րա գգ կան թա ղան թի կազ ն մի մեջ մտնող
ո լորտ նե րը:ե

4. Ի՞նչ է աշ խար շշ հագ րա գգ կան թա ղան թը, և ն ո և րո՞նք են դրաո
բա ղադ րա դդ մա սե րը:ե

5. Ի՞նչ սահ ման նե րում է ձևա ե վոր վում աշ խար շշ հագ րա գգ կան
թա ղան թը, որ ն քար ր ՞ն է նրա հզո ա րութ յու թ թ նը:

6. Ո րոՈ ՞նք են աշ ո խար շշ հագ րա գգ կան թա ղան թի հիմ ն նա մմ կան հատ -
կա նիշ նե րը:ե
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ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԹԱՂԱՆԹԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ:
ԵՐԿՐԱԳՆԴԻ ԽՈՇՈՐ ՊԼԱՏՖՈՐՄՆԵՐԸ

Երե խանե՛ր, հե տաքրքիր է ի մանալ, թե ե՞րբ ևեե  ինչ պե՞ս են ա եե ռաջացել
ու զարգացել Երկի րը, նրա աշ խարհագ րական թա ղան թը, մայր ցա մաք-
ները, օվ կիանոսնե րը, կյան քը և, վերջապես, մարդը:

Գիտ նա կաննե րի հաշ վարկով` Եր կիր մոլո րակի ա ռաջացումը և զար-
գա ցումը տևել է մոտ 4 մլրդ 600 մլն տարի: Երկ րի և նրա աշ խար հագրա-
կան թաղանթի ձևա վորման և զար գացման ամ բողջ ժա մանա կաշր ջանը
գիտնականնե րը բաժա նել են երեք հիմ նական էտապի` Երկ րա բա նա -
կան (մինչկեն սա ծին), Կենսա բա նական (կենսա ծին) և Անթ րո պոգեն
(մարդա ծին) (նկ. 5): Այս է տապ -
նե րում առանձնաց վում է 4 դա-
րաշր ջան` Հնա գույն, Հին, Մի-
ջին և Նոր:

Աշ խարհագրական թա-
ղան թի զար գացման ա ռաջին
էտապը` Երկ րաբա նա կա նը,
տևել է մոտ 4 մի լիարդ տա րի
(4 մլրդ 600 մլն -ից մինչև 570
մլն տարի առաջ) և ընդունված
է կո չել Հ նագույն դա րաշր ջան:
Սրա մեջ մտնում են Ար խեյանե 
և Պրո տե րո զոյան դա րա-
շրջաննե րը: Այս ընթաց քում
ձևավորվել են երկրակեղ ևը և
օվ կիա նո սը: Հ նագույն դարա-
շրջանի ամենակար ևոր ի րա-
դարձութ յու թ թ նը ւ կյան քի ծա  գումն
է օվ կիա նո սում:

Երկ րի և աշխարհագ րա -
կան թաղան թի զար գացման
երկրորդ է տապը կոչ վում է Կեն-
սա բանական (կեն սածին), ո-

²ÞÊ²ðÐ²¶ð²Î²Ü Â²Ô²ÜÂ

ÜÏ. 5. ºñÏÇñ ÙáÉáñ³ÏÇ ½³ñ·³óÙ³Ý 
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¿ï³åÝ»ñÁ

¸³ë 2.
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²ÞÊ²ðÐ²¶ð²Î²Ü Â²Ô²ÜÂ
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²ÞÊ²ðÐ²¶ð²Î²Ü Â²Ô²ÜÂ
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րը տևել է մոտ 530 մլն տա րի: Սրա մեջ մտնում են Հին (Պա լեոզոյան) ևո
Մի ջին (Մե զո զոյան) ո դարաշր ջաննե րը: Այս ըն թացքում ա ռաջացել են
ժա մա նակակից ջրա յին և  օ դային ոլորտները, հո ղը, պարզա գույն օր գա-
նիզմնե րը, շա րունակել է զար գանալ կյանքը:

Երկ րի աշ խար հագրական թա ղանթի զար գացման եր րորդ էտապը`
Անթ րոպոգե նը, սկսվել է մոտ 40 հազար տա րի առաջ և շա րունակ վում է
մինչև մեր օ րերը: Այն մտնում է Նոր (Կայ նո զոյան)ո դարաշր ջանի մեջ:
Այս էտա պի ամենակարևոր ի րադարձութ յութ թ նը մարդու ծա գումն է: Ձ ևա-
վորվել է ժա մանակակից բու սական և կենդանա կան աշխար հը, փոխ վել
է մթնո լորտի գա զային կազ մը, մայր ցա մաք ներն ու օվ կիանոս ները ստա-
ցել են ներկայիս տեսքը, աս տիճա նաբար ուժեղա ցել է մարդու ազ դե-
ցութ յութ թ նը շրջակա մի ջավայրի վրա:

Հի շե՛ք՝ ի՞նչ են պլատ ֆորմ նե րը, գեո սինկ լի նալ նե րը:
Երկ րագն դի խոշոր պլատֆորմնե րը: Երկրի ձևա վոր ման առաջին

է տապի վերջին ե ղել է օվ կիանո սով
շրջապատված մեկ ամբողջա կան
Պանգե յաե խոշոր ցա մա քը: Այն մաս-
նատվել է 2 խոշոր ցա մաքի` Գոնդ -
վանայիա և Լավ րա սիայիա , ո րոնց միջև
տարածվել է Թետիս օվ կիա նո սը
(նկ. 6):

Հին ( Պա լեոզոյան) դա րաշր ջա -
նի վերջից սկսվել է Գոնդ վա նա յի 
աստիճանական մասնատու մը, որից
առաջացել են Աֆրիկան, Հարավա -
յին Ամերիկան, Ավստ րալիան, Ան-
տարկտիդան, ինչպես նաև Ա րաբա-
կան և Հնդկական ցա մաքաբեկոր-
նե րը: Տ րոհվել է նաև Լավ րասիան,
ո րից ա ռաջացել են Հյու Հ սի սային Ա -
մերի կան և Եվ րասիան: Այս բո լոր
ցամաքնե րի շուրջն ա ռաջա ցել են
ներ կայիս օվ կիանոսնե րը:

Դեռևս հնա գույն ժա մա նակա -
շրջա նում Պանգեյա ցաե մաքի հիմ -

²ÞÊ²ðÐ²¶ð²Î²Ü Â²Ô²ÜÂ

ÜÏ. 6. Ø³Ûñó³Ù³ùÝ»ñÁ 
ï³ñμ»ñ ¹³ñ³ßñç³ÝÝ»ñáõÙ
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քում ա ռա ջացել են երկ րակեղ ևի կարծր, ամուր տարածք ներ, ո րոնք մաս-
նատ վելով՝ դար ձել են ժամանակակից մայրցա մաքների հիմ քը: Դրանք
հնագույն ժամանակաշր ջանի պլատ ֆորմներն են:

Լավ րասիայի մասնատու մից առաջացել են Հ յուՀ սի սա մե րիկյան,
Արևե լաեվ րոպա կան ( Ռու սա կան), Սիբի րա կան և Չինական պլատ -
ֆորմնե րը:

Գոնդ վա նայի տրոհումից ա ռաջացել են Հա րա վամե րիկյան, Աֆ կկ րի -
կաարաբական, Հնդ կա կան, Ավստ րա լական և Անտարկ տիկական
պլատֆորմնե րը (տե՛ս «Երկ րակեղ ևի կառուց ված քը» քարտե զը): Հե տա-
գայում Հնդ կական և Ա րաբական պլատֆորմ նե րն առանձ նացել են և մո-
տե նա լով Եվ րասիային` միա ցել են նրան (փակ վել է Թետիս օվ կիանո սը,
և ցամա քային կապ է ա ռաջացել նրանց միջև):

Երկ րի զար գացման ամ բողջ պատմության ըն թթ թացքում եղել են ակ-
տիվ լեռ նա կազ մական ժա մանակաշրջաններ, ո րոնց ըն թացքում ձևա -
վորվել են Երկ րի բոլոր` հին ու նոր հա սակի լեռնե րը: Լեռնա կազ մական
ժա մանա կաշրջաննե րի և ծալ քալ լ վո րություն ների մասին կի մանաք 10-րդ
դա սա րա նում: Լեռնագոյացու մը կա տարվում է նաև մեր օրերում, ո րի ա-
պացույցներն են հա ճախա կի տեղի ունե ցող երկրաշար ժերը, հրաբ խային
ժայթ քումները, տեկ տոնական շար ժումնե րը:

²ÞÊ²ðÐ²¶ð²Î²Ü Â²Ô²ÜÂ

Ð²ðòºð, ²è²æ²¸ð²ÜøÜºð

1. Որ Ո քար ր ՞ն է Երկ ա րի տա կկ րի ա քը:ի ի
2. Աշ խար շշ հագ րա գգ կան թա ղան թի զար ն գաց ման ի՞նչ է իի տապ էէ ներ

և դա րաշրա ջան ր ր ներ են ա ռանձ նաց նում:
3. Ե՞րբ է ա ռաջա ա ցել կյան ա քը, և ն եև ՞րբ` մար եե դը Երկ րի վրա:կկ
4. Ե՞րբ և  իև ՞նչ ցա իի մաք նե րի բա ե ժան վեց Պան գեյա ամ ե բողմմ ջա  -

կան ցա մա քը:ա 
5. Ի՞նչ ցա մաք ներ են ա ռաջա ա ցել Գոնդ ա վա նա յի և Լավ ա րա վվ -

սիա յի տրո ա հում նե մմ րից:ե
6. Ի՞նչ պլատֆորմ ներ են ա մմ ռանձ նաց նում մաս նա գետնե րը:ե
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ՕԴԱՅԻՆ ԶԱՆԳՎԱԾՆԵՐ, 
ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐ

Բ նա գի տութ յան 5-րդ դա սա րա նի դա սըն թա ցից հի շե՛ք՝ ի՞նչ են կլի -
ման, մթնո լոր տա յին ճնշու մը, քա մին: 

Օ դային զանգա ված ներ, դրանց հատ կա նիշները, տի պե րը: Օդն ան-
ընդհատ գտնվում է շարժ ման մեջ և կատարում շրջապ տույտ: Արեգակից
ստացված ճառագայթային է ներգիան Երկ րի մակեր ևույ թի վրա վերա-
փոխվում է ջեր մայինի, որն էլ հաղորդ վում է մթնոլոր տին: Մթնո լորտի
դե րը մեծ է աշխար հագրական թա ղան թում արեգակնային ջեր մությանթթ
տե ղա փոխ ման և վերաբաշխման գոր ծում:

Երկրի գնդաձևութ յան ևթ թ  օ րական պտույ տի հետևանքով Երկրի մա-
կեր ևույ թի տար բեր տարածք ներ տա քանում են ան հավա սարաչափ: Այդ
պատ ճա  ռով երկ րագնդի վրա առաջանում են մթնոլորտային բարձր և
ցածր ճնշման գո տի ներ, ո րոնք էլ քա մինե րի առա ջաց ման պատճառ են
դառնում (նկ. 7):

Կլի մաստեղծ կար ևոր գործոն է մթնո լոր տի շրջանառութ յու թ թ նը, այ-
սինքն` օդային զանգ  վածնե րի տեղաշար ժը:

²ÞÊ²ðÐ²¶ð²Î²Ü Â²Ô²ÜÂ

ÜÏ. 7. ú¹Ç ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý ¨ áõÕÕ³ÓÇ· ß³ñÅáõÙÁ ÙÃÝáÉáñïáõÙ 
Ñ³ë³ñ³Ï³ÍÇó ¹»åÇ μ¨»éÝ»ñ

¸³ë 3.



15

Ներք նոլոր տի մեծ ծավալի օդը, որն ու նի ջերմության և խոթ թ նա-
վության միա թթ տե սակ հատ կա նիշ ներ և ձևավորվում է ըն դարձակ միա-
սեռ տարած քի վրա, կոչ ծ վում է օդային զանգ ա ված:

Օդային զանգ վածի հիմ նական հատ կա նիշ ներն են ջեր մութ յութ թ նը,
խո նավութ յութ թ նը, թա փան ցի կութ յու թ թ նը:

Եթե օդային զանգվա ծը երկար ժա մանակ գտնվում է որ ևէ տարած-
քի վրա, ապա ձեռք է բե րում նրան բնո րոշ հատ կանիշնե րը` ջերմութ յութ թ -
նը, խոնավութ յութ թ նը, թա փանցիկութ յութ թ նը: 

Օդային զանգ վածը հորիզո նական ուղ ղությամբ կաթթ րող է շարժ վել մի
քա նի հա զար, իսկ ուղ ղաձիգ ուղ ղությամբ` ըն թթ դամենը մի քանի կիլո -
մետր:

Ըստ ի րենց կազ մավորման աշ խար հագրական օ ջախ ների օդային
զանգվածնե րը բաժանվում են չորս տի պի` հասարակածային, արևա-
դարձային, բա րեխառն, արկտիկական (ան տարկտիկական) (նկ. 8):

Յու րա քանչ յուր օչ չ դային զանգ ված (բա ցի հասարակածային և արկ-
տի կական օ դային զանգվածներից) ու նի եր կու տա րատեսակ` ծո վային ա և
ցա մա քա յին: 

Հասա րա կա ծային օ դային զանգ  վածնե րը ձևավոր վում են հա սա-
րակածի ամբողջ երկարությամբ՝ նրա երթ թ կու կող մե րում: Ս րանք բնորոշ -
վում են բարձր ջեր մությամբ, մեծ խո թթ նավությամբ, մի թթ ջին թա փանցիկու -
թյամբ (մեծ ամ պամածության պատ թթ ճառով):

Ար ևադարձային օ  դային զանգ ա վածնե րը ձևավոր վում են 20Օ-40Օ

²ÞÊ²ðÐ²¶ð²Î²Ü Â²Ô²ÜÂ

ÜÏ. 8. ºñÏñÇ ÙÃÝáÉáñï³ÛÇÝ ×ÝßÙ³Ý ·áïÇÝ»ñÁ,
û¹³ÛÇÝ ½³Ý·í³ÍÝ»ñÇ ïÇå»ñÁ ¨ Ùßï³Ï³Ý ù³ÙÇÝ»ñÁ
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աշխար հագ րական լայնութ յունթ թ նե րում և բ նորոշ վում են բարձր ջերմու-
թյամբ, չորությամբ և փոքր թաթ թ փանցիկությամբ (մեծ փոթ թ շոտվա ծությանթթ
պատճառով): Ծովա յին տա  րատեսակը բնորոշ վում է բարձր ջեր մությամբթթ
և խո նա վությամբ, իսկ ցաթթ մաքայի նը` բարձր ջերմութ յամբ, չոթ թ րությամբ ևթ թ
փոքր թա փանցիկությամբ:թ թ

Բարեխառն օ դային զանգ վածները ձևա վորվում են 40Օ-70Օ լայ-
նութ յունթ թ նե րի միջև, արկտիկական և արևադարձային օ դի միախառ նու-
մից: Ծովա յին և ցա մաքային տա  րատեսակները խիստ տարբեր են. ծո -
վա յի նը բնորոշ վում է մեծ խոնավությամբ, իսկ ցաթ թ մա քայի նը` չո րությամբ:թթ

Արկտի կա կան (ան տարկտի կա կան) օ դային զանգ ա վածները ձևա -
վորվում են Արկտիկայի, Ան տարկտիդայի և հարակից կղզինե րի վրա:
Սրանք բնո րոշվում են ցածր ջեր մաստիճանով, փոքր խոնավությամբ ևթ թ
մեծ թափանցի կությամբ:թթ

Ըստ ջերմային հատ կանիշ նե րի` օդային զանգված նե րը լի նում են
տաք և ցուրտ: Սրանց միախառն ման վայրը կոչ վում է մթնոլոր տայինա 
ճակատ, որտեղ առաջա նում են ե ղա նակի կտրուկ փո փոխությունթթ ներ:

Օ դային զանգ ված նե րի տեղա շար ժերի հետ ևանքով ձևա վորվում են
գերիշխող, կայուն ուղ ղության քա թ թ միները` պաս սատնե րը, արևմտյան,
հյու սի սար ևելյան, հալլ րա վարևելյան քա լլ մի ները (նկ. 8):

Կ լի մա յա կան գո տի ներ: «Օ դային զանգված ներ» թեմայից իմացաք,
որ Ա րեգակից ստաց վող ջեր մության քաթթ նա կը հասարա կա ծից դեպի
բևեռ ներ փոխ վում է, փոխվում են նաև օդային զանգ վածնե րը: Երկ րի
վրա առանձ նացվում են կլի մայական գո տիներ: Դրանք գոտևորում են
երկ րա գուն դը, ձգվում արևմուտքից ար ևելք և  իրար են հաջորդում հասա -
րա կա ծից դե պի բևեռներ ուղ ղությամբ:թթ

Այսպիսով` կլիմա յա կան գո տի ների ա ռանձ նա ցումը կա տարվում է
Ա րեգա կից ստաց վող ջեր մության քա թ թ նակի և  օ դային զանգ ա ված ների
շրջանա ռության հիթ թ ման վրա:

Երկ րագնդի վրա գիտնականնե րի կող մից ա ռանձնացվում է 13 կլի-
մայական գո տի, ո րից 7-ը` հիմնական, 6-ը` անցու մային (տե՛ս «Կլի մայա-
կան գոտիներ» քարտեզը): Գո տիներն ի րենց հերթին բաժան վում են կլի -
մայական մարզե րի, որոնք բնո րոշ վում են միև նույն ջեր մությամբ, տե թթ -
ղում նե րի քա նակով և գերիշխող քամինե րով:

Հիմ նա կան կլի մա յա կան գո տի նե ր: Հիմնական կլի մա յա  կան գո տի -
ներն են` հա սա րա կա ծային, եր կու ար ևա դար ձային, եր կու բա րե խառն,

²ÞÊ²ðÐ²¶ð²Î²Ü Â²Ô²ÜÂ
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արկտի կական և ան տարկ տի կա կան: Հիմնական գո տինե րը հա մապա-
տաս խա նում են օ դային զանգված նե րի չորս հիմ նական տիպերին, այ-
սինքն` յուրա քանչյուր գոչչ տում տի րապետում է նրա վրա ձևավոր ված և
միևնույն հատկանիշ ներն ունեցող համանուն օդային զանգ վածը: Գո տի-
նե րի և օդային զանգված նե րի ա նուննե րը նույնն են և տր ված են ըստ
նրանց աշխարհագրական դիր քի:

Հա սա րա կածային կլի մա յա  կան գոտում ամբողջ տա րին իշ խում են
հա սա րա կածային օդային զանգվա ծները և մթնոլորտային ցածր ճնշու-
մը: Օ դը կատարում է վերընթաց շար ժում: Օ դի ջեր մաստիճանը միշտ
բարձր է, իսկ տեղում նե րի քանա կը` շատ (բա ցատ րե՛ք՝ ին չո՞ւ):ո

Ար ևադարձային կլի մա յա կան գոտի նե րը (հյուսի սային և հարավա -
յին) ձևա վոր վում են արևադարձա յին լայ նութ յունթ թ ների շուրջ, որ տեղ ամ-
բողջ տարին տիրապետում են ար ևադարձա յին չոր և շոգ օ դային զանգ -
վածնե րը: Սրանք ունեն վա րընթաց շարժում, իջ նելիս տաքանում են և չո -
րա նում: Այս գոտինե րը բա ժան վում են չոր և խո նավ կլի մայական մար -
զերի:

Բա րեխառն կլի մա յա կան գոտի նե րը (հյուսիսային և հա րավային)
տարածվում են բարեխառն լայնութ յունթ թ նե րում, որտեղ տիրապետում են
բարե խառն օդային զանգ ված նե րը: Այս գո տինե րում ա ռանձնաց վում է
կլիմա յա  կան չորս մարզ` բա րե խառն ծո վային, բաա րեխառն ցա մա քա  -
յին, բա րե խառն խիստ ցա մա քա յին և բա  րե խառն մուսսո նային:ա

Արկ տիկա կան և ան և տարկ տի կա կան կլի մա յա կան գո տի նե րը մթնո -
լոր տային բարձր ճնշման գո տիներ են, որտեղ օդը կա տարում է վարըն -
թաց շար ժում: Գոտի ները տա րած վում են երկու բևե ռամերձ շրջաններում,
որ տեղ ամբողջ տարին տիրապետում են արկտիկական և ան և տարկտի-
կա կան օդային զանգ ված ները: Ս րանք չոր են, ցուրտ և շատ թա փան ցիկ:

Ան ցու մա յին (մի ջանկ յալ) կլի մա յա կան գո տի նե ր: Հիմնական կլի -
մայա կան գո տինե րի միջև տարածվում են անցու մային կլիմայական գո-
տինե րը: Սրանց ան վա նումնե րը նույն պես տրված են ըստ նրանց աշ-
խար հագ րական դիր քի: Այդ գոտիներն են` եր կու մերձհա սա րա կա ծա -
յին, եր կու մերձար ևադար ձային, մեր ա ձարկտի կա կան և մերձան տարկ -
տի կական: Անցու մա յին գո  տիներն իրենց բնորոշ օդային զանգված նե րը
չու նեն և գտնվում են եր կու հարևան հիմնական գո տի նե րի օ դային զանգ -
վածնե րի ազ դեցության տակ (հիթթ շե՛ք Ա րե գակի դիրքի փոփոխությու նը
հու նի սից մինչև դեկ տեմբեր):

²ÞÊ²ðÐ²¶ð²Î²Ü Â²Ô²ÜÂ
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Արե գակի շուրջ Երկրի պտույ տի ժա մանակ փոխ վում է Արեգակի
դիր քը: Դ րա հետ ևանքով Երկ րի վրա փոփոխ վում են ճնշման գոտինե րը,
և կա տարվում է օդային զանգ  ված նե րի տե ղա շարժ: Այդ պատճառով ան -
ցումային գո տիներին բնորոշ են կլի մայական պայ մաննե րի սե զոնային
փոփո խութ յուն թ թ նե րը:

Մերձհա սա րա կա ծային  կլի մայական գոտինե րը (հյուսիսային և հա-
րավային) գտնվում են եր կու հարևան` հա սարակածային և  ար ևադար-
ձա յին կլի մա յա  կան գո տինե րի միջև: Այս տեղ ամռանը թա փանցում են
հասարակածային, իսկ ձմռա նը` արևադար ձա յին օ  դային զանգված ները:
Այդ է պատճա ռը, որ այս գո տինե րում ամառը տաք է ու խո նավ, իսկ ձմե-
ռը` տաք ու չոր:

Մեր ձար ևադար ձային ա կլի մայական գո տինե րը (հյու սիսային և հա-
րավային) գտնվում են ար  ևադարձա յին և բա  րեխառն գո տինե րի միջև:
Ամռանն այս գո տիներ թա փանցում են արևադար ձա յին չոր ու շոգ, իսկ 
ձմռա նը` բարեխառն խո նավ և մեղմ օդային զանգ վածները: Այս գոտինե -
րը բաժանվում են կլիմայական երեք մար զի` արևմտ յան (մի  ջերկրածո-
վային), կենտ րոնական (ցամաքային), ար ևելյան (մուսլ լ սո նային):

Մերձարկտի կա կան և մերձանտարկ տի կա կան կլի մայական գո -
տի նե րը գտնվում են բա րեխառն և  արկտիկական (ան տարկտիկական)
գոտինե րի միջև: Ամռանն այս գո տիներ թափանցում են բա րեխառն, իսկ
ձմռա նը` արկտիկական (ան տարկտիկական) օդային զանգված ները: Այդ
է պատ ճա ռը, որ այստեղ ամառը հա մեմատաբար տաք է ու խոնավ, իսկ
ձմե ռը` չոր ու ցուրտ:

²ÞÊ²ðÐ²¶ð²Î²Ü Â²Ô²ÜÂ

Ð²ðòºð, ²è²æ²¸ð²ÜøÜºð

1. Ի՞նչ է օ Ի դային զանգ ա վա ծը և  իև ՞նչ հատիի կա նիշ ներ ու նի:
2. Օ դային զանգ ա ված նե ծծ րի քա ե նի՞ տիպ է ա իի ռանձ նաց վում, ո -

րո՞նք են դրանց բնո ո րոշ հատկա նիշ նե րը:ե
3. Ի՞նչ է կլի մա յա ա կան գո տին և  ին և չոն ՞վ է տար ո բեր վում ջեր մա -

յին գո տուց:
4. Քա նի՞ կլի իի մա յա ա կան գո տի է ա ռանձ նաց վում: Աշ խար շշ հի կլի -

մա յա ա կան գո տի նե րի քար ե տե զի վրա գտե՛ք և ցո՛ւյց տվեք
հիմ նա մմ կան և ան և ցու ն մային կլի ա մա յա ա կան գո տի նե րը:ե

5. Ին չոն ՞վ են միմ ո յան մ մ ցից տար ն բեր վում հիմ նա մմ կան և ան և ցու ն մա -
յին կլի մա յա ա կան գո տի նե րը:ե
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ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ԶՈՆԱՅԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,
ՎԵՐԸՆԹԱՑ ԳՈՏԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Բ նա գի տութ յան դա սըն թա ցից հի շե՛ք՝ ո րո՞նք են կլի մաս տեղծ գոր -
ծոն նե րը: Ինչ պե՞ս է փոխ վում օ դի ջեր մաս տի ճա նը հա սա րա կա ծից դե -
պի բևեռ ներ ուղ ղութ յամբ:

Գա ղա փար հո րի զոնական (լայ նակի) զո նայակա նութ յան մաթ թ սին:
Բ նա գիտության 5-րդ դա թ թ սարանի դասըն թացից արդեն գի տեք, որ Երկրի
գնդաձ ևության պատ թթ ճառով նրա տար բեր մասերն Արեգակից ան հավա -
սարաչափ ջերմութ յուն են ստաթ թ նում: 

Աշ խար հագրական թաղան թի հորիզոնական մաս նատման դեպքում
մայրցամաքնե րում ա մենախոշոր միա վո րը աշ խարհագ րական գոտին
է: Աշխարհագրական և կլիմայական գոտիների սահմանները նույնն են:
Յու րա քանչ յուր գո չչ տու ներ սում կան ջերմության և խո թթ նավութ յան զգա թ թ լի
տարբե րությունթ թ ներ, որոնք խախ տում են գո տու միատարրութ յու թ թ նը: Այդ
տարբերություն թթ նե րից ել նե լ լով` աշ խար հագրական գոտինե րի սահ մաննե-
րում առանձ նացնում են բնա կան զոնաներ: Բնական զո նան աշխար -
հագրական գո տու մի մասն է, որի ա ռանձնացու մը կա տարվում է ջեր-
մության և խոթթ նավութ յան պայ թ թ մաննե րի, այսինքն` ջրա ջեր մային ռե  ժիմի
հի ման վրա:

Բ նական զոնաները, ի տար բերություն կլիթ թ մայական գո տինե րի, բնու-
թագրվում են ոչ միայն կլի մայական պայ մանների, այլ նաև հո ղե րի, բու-
սա կան և կեն դանական աշ խարհի ա ռանձնահատկութ յունթ թ նե րով:

Կլիմա յա  կան պայմաննե րի բազ մազա նութ յան պատ թ թ ճա  ռով բու սա-
կան և կենդա նական աշ խարհը, հողային ծած կույթը ստա նում են զոնա-
յական բաշխում:

Բու սա կա նությու թթ նն աճում է Երկ րի կեղ ևի փուխր շերտի` հողի վրա:
Հի շե՛ք՝ ի՞նչ է հո ղը, հո ղի ի՞նչ տի պեր գի տեք: Ի՞նչ է բնա կան հա մա -

լի րը:
Հո ղա գոյաց մանը մասնակցում են կլի ման, ա պարնե րը, բուսական ու

կեն դա նական աշ խարհը, ո րոնք գտնվում են փո խազ դեցութ յան մեջ:թ թ
Այսպիսով, կախ ված կլիմայա կան պայ մաններից՝ հո ղերը, բույ սերը,

կենդա նի ներն ու նեն զոնայական տա րածում` կազ մելով բնական զո նա-
ներ:

²ÞÊ²ðÐ²¶ð²Î²Ü Â²Ô²ÜÂ
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աքի այն բնա կան հա մա լիր ները, ո րոնք ձևավոր վել են միև-
նույն ջեր մության և խո թ թ նա վության զութ թ գակցման հետևանքով, կոչ վում
են բնական զոնա ներ:

Երկրի մա կերևույթի հարթա վայ րային տա րածք ներում զոնաները
ձգվում են արև մուտքից արևելք ուղ ղությամբ և հեր թթ թափոխվում են բևեռ-
նե րից դե պի հասա րա կած: 

Այդ պի սի զոնա յա կա նությու թթ նը կոչ վում է հորի զոնա կան կամ լայ-
նա կի զոնա յա կա նություն:թթ

Ցա մաքի վրա հյու սի սից հա րավ միմյանց հեր մ թա փո խում են բևեռներից
դեպի հասարակած` սառցա յին, տունդ րայի, բարեխառն գո տու անտառ-
ների, տափաստաննե րի, ա նապատնե րի, սավա նանե րի, հասարակածա-
յին խոնավ, մշտա դալար անտառնե րի բնա կան զո նա ները (տե՛ս «Բնա-
կան զոնաներ» քար տեզը):

Եր բեմն լեռ նային ռելիեֆի ձգվա ծութ յան և կթ թ լի մա յա կան պայ մաննե -
րի փոփոխության պատ թթ ճառով խախտ վում է հո րիզո նական զոնայակա-
նությութթ նը, և զո նանե րը ձգվում են տար բեր ուղ ղություն թ թ նե րով:

Վե րըն թաց գո տիա կա նութ յուն: Լեռնային երկր նե րում բնական զո-
նա ների հորիզո նական տարածումն ընդհատվում է: Ինչպես հասարա-
կա ծից դեպի բևեռ ներ, այնպես էլ լեռ ների ստո րո տից դեպի գագաթ
փոխվում են կլիմայական պայ մաննե րը` ջերմությու թթ նը, խոնավութ յութ թ նը,
մթնո լորտային ճնշու մը, Ա րեգակի ճա ռագայթային էներ գիան:

Հի շե՛ք՝ ինչ պե՞ս են փոխ վում օ դի ջեր մաս տի ճա նը և մթ նո լոր տա -
յին ճնշու մը` յու րա քանչ յուր մեկ կի լո մետր բարձ րա նա լիս:

Դ րա պատճա ռով դե պի լեռ նե րը բարձրանալիս փոխվում են հո ղե րի
տի պերը, բու սական և կեն դանական աշխար հը, մարդու տնտե սական
գոր ծու նեութ յութ թ նը: Ա ռաջանում են առանձին վե րընթաց գոտիներ, ո րոնք
գոտ ևորում են լեռ ները: Այդ է պատ ճառը, որ հո րիզո նական զոնայա կա-
նութ յութ թ նը լեռնե րում փոխվում է վերընթաց գոտիականության (նկ. 9):թթ

Բնական զո նա ների հերթափո խութ յութ թ նը լեռնե րում կոչվում է վեր-
ընթաց գո տիականություն:թթ

Լեռնե րի վերըն թաց գոտինե րի ա ռաջին կամ ստո րին գոտին միշտ
հա մապա տասխանում է այն բնա կան զո նա յին, որ տեղ գտնվում է լե ռը:
Որքան լե ռը բարձր է և մոտ հասարակածին, այնքան նրա վրա շատ են
վե րընթաց գոտինե րը:

Մեր հան րա պե տությութթ նը գտնվում է մերձարևադար ձա յին գո  տու
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հյուսի սում, և քա նի որ մակերևույ թը լեռնային է, այս տեղ նույնպես բնա-
կան զո նանե րը հեր թափոխվում են ուղ ղա ձիգ ուղ ղությամբ՝ աթթ ռաջացնե -
լով վերըն թաց գոտիներ: Դրանց դուք կծա նո թանաք 9-րդ դա սարանի
«Հայաստա նի աշ խարհագրություն» դաթ թ սընթացից:
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1. Ի՞նչ է բնա Ի կան զո նան: Ո՞րն է աշ խար շշ հագ րա գգ կան գո տու և
բ նա կան զո նա յի տար ա բե րութ ե յու թ թ նը: 

2. Ի՞նչ է հո րի ո զո նա կան զո նա յա ա կա նութ յու թ թ նը, ե՞րբ է այն խախտ եե -
վում: Ի՞նչ բնա կան զո նա ներ գի տեք:

3. Ի՞նչ է վե րըն ե թաց գո ն տիա կա նութ յու թ թ նը:
4. Ձեր ցան կությամբ շրջա թ թ կայ քում ընտյ յ րե՛ք մի լեռ նաշղթա

կամ լեռ նա գա գաթ և ու և սուց չի օգ ց ց նութ յամբ փոր թ թ ձե՛ք ո րոշելո 
նրա վրա տա րած ա ված վե ծծ րըն ե թաց գո ն տի նե րը:ե

5. Բ նա կան ո՞ր զո ո նա յում կամ վե ա րըն ե թաց ոն ՞ր գո ո տում եք ապ -
րում դուք:



ԲՆԱԿԱՆ ԶՈՆԱՆԵՐ,
ԴՐԱՆՑ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՈՒՄԸ

Նա խորդ դա սին դուք ծանո թացաք բնական զո նանե րի ա ռաջաց-
ման ա ռանձնահատ կութ յուն թ թ նե րին, թվար կե ցիք երկ րագնդի բնական զո -
նանե րը:

Այժմ համառո տա կի ծա նո թա նանք Երկ րի բնական զո նաներին` բևեռ -
ներից դեպի հա սարակած տարածման հաջորդականությամբ: Այդ նպաթ թ -
տա կով նա յենք բնա կան զոնանե րի քար տեզին՝ ուշադրություն դարձթ թ նե-
լով յուրա քանչյուր զոչչ նայի աշ խար հագ րա կան տա րածմանը (տե՛ս «Բնա-
կան զո նաներ» քար տեզը և հավել ված 9-ը):

Սառ ցա յին զո նա: Երկրի հյուսիսային և հարավային մերձբ ևեռային
շրջանների ցա մաքնե րի վրա տա րածվում է սառ ցա յին կամ արկ  տիկա-
կան (ան տարկտիկական) անապատնե րի բնա կան զոնան: Այստեղ ամ -
բողջ տարին իշ խում են արկ տի կական (ան տարկ տիկա կան) օդային
զանգ վածնե րը: Կ լիման ցուրտ է, բնո րոշ են եր կա րատև ձմեռնե րը, կարճ
ու ցուրտ ամառնե րը (նկ. 10): Ձմ ռանը լինում են եր կարատև բևե ռային
գի շեր ներ, իսկ ամռանը` եր կարատև բևեռային ցերեկ ներ: Ամ ռանը, չնա-
յած Արեգակը մի քա նի ամիս մայր չի մտնում, սակայն հորիզոնում գրա -
ված ցածր դիրքի պատ ճառով ճառագայթնե րը չեն տաքաց նում Երկրի
մա կերևույ թը: Սառցային զո նան համատարած ձյան և սառ ցադաշ տերի
թագավո րություն է:թթ

Տունդ րա յի զո նա: Տարածվում է միայն հյուսիսային կիսագնդում և
ընդգր կում է Հյու Հ սիսային Ա մերիկայի ու Եվ րասիայի հյու սիսային շրջան -
նե րը և նրանց հա րող կղզի ները: Կլի ման մեր ձարկտիկական է, ամ ռանը

թափան ցում են բարե խառն, իսկ
ձմռա նը` արկտիկական օդային
զանգված նե րը: Ամառը կարճ է ու
զով, ձմեռը՝ եր կարատև ու ցուրտ,
սառնամանիքային, սա կավաձյուն:
Տունդրայի բնորոշ ա ռանձնահատ-
կությու թթ նը հո ղի բազ մամ յա սամ ռա -
ծությունն է թ թ (մինչև ո րոշակի խո -
րություն), ո թ թ րի մակերեսային բա -
րակ շերտը ամռանը հալ չում է: Այնլլ
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կոչ վում է գործունյա շերտն : Հո ղի սա ռածության և փոքր գո թթ լորշաց ման
պատճառով ձևա վորվում են ճահ ճային, տոր ա ֆա ճահ ճային, տունդ  րա -
գլեյան հո ե ղեր:

Բու սակա նությունն աղ թթ քատ է, տաղղ րած ված են մա մուռ ները, քարա-
քոսնե րը, իսկ անտառատունդրայում, որ տեղ գործունյա շերտի հզո րու-
թյու նը հաս նում է 1,0-1,5 մետ րի, ա ճում են գաճաճ (կար ճահասակ) ծա-
ռերը (նկ. 11):

Կենդանական աշ խար հը հար-
մարվել է կլի մայա կան դաժան պայ -
մաննե րին, տարածված են բևե ռա-
յին կեն դանա տեսակնե րը: Ամռանն
ա ռափնյա ժայռոտ կղզինե րում ա -
ռա ջա նում են թռչնա շու կաներ, քա-
նի որ կերն ա ռատ է, իսկ կլիման`
զով:

Տունդրայի զո նայում մարդու
հիմնական զբաղ մուն քը ձկնորսու թյունն է ու եղ ջերվա պահությու թթ նը:

Բա րե խառն գո տու ան տառ նե րի զո նա: Տարածվում է բարեխառն
գո տու հյու սիսային մա սում՝ ընդգր կե լով Եվ րասիայի և ՀյուՀ սիսային Ամե -
րիկա յի բա րեխառն գոտու հյու սի սային և մասամբ՝ կենտ րոնա կան շրջան-
ները: Հա րա վային կի սագնդում այն ու նի կղզաձև տարածում, ընդգրկում
է շատ փոքր տարածք:

Բարեխառն գո տու անտառնե րի զո նան բաժանվում է երեք ենթազո -
նայի` տայ գա կամ փշա տերև ան տառներ, խառն անտառներ և լայ նա -
տերև (սաղարթավոր) ան տառներ:

Տայգայի (փշա տերև անտառնե րի) ենթազո նան տարածվում է գո-
տու հյուսիսում՝ զբաղեց նե լով ըն դարձակ տա րածք` Սկան դինավ յան թեվ վ -
րակղ զուց մինչև Խաղղ ղաղ օվ կիանոս: Հ յու Հ սիսային Ամերիկայում տայգան
ընդգր կում է Կանադայի կենտրոնական շրջաննե րը` Ատ լանտ յա նից մինչև
Խա ղաղ օվ կիանոս:

Տայգայում ձմեռը ցուրտ է, ձնա ծածկույթը` կայուն, ամառը` տաք ու
խո նավ:

Խառն անտառնե րի ենթազո նան համեմատա բար մեծ տա րածում
ու նի Եվ րա սիայում, բայց խիստ ցա մաքային կլի  մայի պատ ճառով դե պի
արևելք տարածվում է նեղ շեր տով՝ մինչև Ենիսեյ գե տը, որից ար ևելք ար-
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դեն հա մատա րած տայ գա է: Հյու Հ սիսային Ամե րիկայում խառն ան տառ-
նե րը տարած վում են Մեծ լճե րի շրջակայքում, իսկ հարավա յին կի սագն-
դում` կղզի նե րի վրա (տե՛ս քար տեզը):

Լայ նատերև (սա ղար թավոր) ան տառնե րի ենթազոնան տարած-
վում է Ատլանտյան օվ կիանոսի առափնյա և հարակից շրջան ներում, քա-
նի որ լայ նատերև ծառերն ա վելի ջեր մասեր են ու խոնավասեր: Եվ րա-
սիայում են թազոնան տարած վում է Արևմտ յան Եվ  րոպայի հյուսիսային,
կենտրոնական և  արևմտ յան շրջան նե րում, իսկ Հ յուՀ սիսային Ամերիկա-
յում` Ատլանտյան օվ կիանո սի արևելյան ալլ փերին և Մեծ լճե րից հարավ
ըն կած տարածք նե րում: Հարավային կի սագնդում այս ան տառները հա-
մար յա բա ցա կայում են:

Տայ գայի են թազո նայում տարածված են պոդ զո լային, ա խառն ան-
տառնե րում` ճմա պոդ զոլային,  իսկ լայնատերև անտառնե րում` գորշ ան -
տա ռային հո ղե րը:

Բարեխառն գո տու անտառ նե-
րում տարած վում են տարբեր ծա -
ռա տե սակ ներ. տայ գայում` փշա -
տերև, խառն ան տառ ներում` փշա-
տերև և լայ նատերև, իսկ լայ նա -
տերև ան տառ ներում` լայ նատերև:
Գո տին հա րուստ է բարձրարժեք
փայ տա նյու թի պաշար նե րով (նկ. 12):

Հա րուստ ու բազ մազան է նաև
կենդանական աշխար հը: Տա րած-
ված են գորշ կենդանա տեսակնե-

րը, որոնց մի մասը տա լիս է թան կարժեք մորթի:
Մար դու գործու նեության ո թթ լորտն ա վե լի բազ մազան է: Այս տեղ զբաղ -ղղ

վում են որսորդությամբ, գա թթ զանաբու ծությամբ, մշա թթ կում են կար տոֆիլ,
վուշ, հա ցահատիկ և  այլն:

Տա փաս տան նե րի բնա կան զո նա: Բա րե խառն գոտու ան տառնե րի
զոնայից հա րավ տա րածվում է ան տառատա փաստան նե րի անցու մային
զոնան, որից հա րավ ծա ռային բու սակա նությու թթ նը լրիվ վերանում է, և
սկս վում է համատարած խո տածածկույ թը: Դա տափաստանների զո նան
է: Այն տարածվում է հիմնականում բա րեխառն գո տու կենտ րոնական
շրջան նե րում և մասամբ` մեր ձարևադարձա յին գո տում:
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Տափաս տաննե րում կլիման ցամաքային է՝ տաք ու խո  նավ ա մառով,
ցուրտ ձմեռով: Բ նորոշ են հումուսով հա րուստ (մինչև 8-12%) սևահողե րը:
Այս տեղ մշակում են հացահատիկային, տեխ նի կական մշակա բույ սեր (ցո -
րեն, գարի, եգիպտացո րեն, արևածաղիկ, շա քարի ճակն դեղ և այլն):

Տա փաստաննե րին բնո րոշ է հացազ գի խո զզ տային բուսականությու թթ նը,
իսկ կենդա նական աշ խարհից` կրծող նե ղ րը, գիշա տիչնե րը, թռչուն ները:

Ա նա պատ նե րի և կի սանա պատ նե րի բնա կան զո նա: Տափաստան-
նե րի զո նա յից դե  պի հասարակած շարժ վելիս կլի ման դառնում է ա վելի
ցամաքային, տե ղումնե րը նվա զում են, իսկ օդի ջերմաստիճա նը` բարձ -
րա նում: Բու սականությու թթ նը դառ նում է չորադիմացկուն, և տա րածվում է
կի սանապատ նե րի անցողիկ զո նան, որին հերթափոխում է ա նապատնե -
րի ընդար ձակ զոնան: Զո նան լայն տա րածում ունի բոլոր մայր ցամաք նե -
րում (բացի Անտարկտիդայից) և տա րածվում է բա րեխառն, մերձար ևա-
դար ձա յին և հատ կապես` ար ևադարձային գո տինե րի ներքին շրջան նե-
րում ու մայրցա մաքների արևմտյան ծո վա փերին:

Ա նապատ նե րի զո նայի կլի ման խիստ չոր ցամաքային է` բնո րոշ օ -
րա կան և տարեկան ջեր մաստիճաննե րի մեծ տատանում նե րով: Զոնա յին 
բնորոշ են գորշ անապա տային, կա ա վաա վազային, ա ա ղուտային հո ա ղե -
րը: Բու սականությութթ նը շատ աղ քատ է` հիմղղ նակա նում ա ճում են չորադի-
մաց կուն բուսատեսակներ: Բույսերից շա տերի տերև նե րը վե րածվել են
փշերի (քիչ ջուր գո լոր շաց նե լու հա մար): Կենդանական աշ խար հը նույն-
պես աղ քատ է և հարղ ղ մարվել է չոր ու շոգ պայ մաննե րին: Բ նորոշ են սո-
ղունները, կարիճ նե րը, մի ջատնե րը:

Ա նա պատնե րում, ոռոգովի հո ղե րում ստեղծ վել են օա զիսներ, որ-
տեղ մշակում են բամ բակ, սուրճ, խաղող, բրինձ, բան ջարե ղեն, ձիթա-
պտուղ, ցիտ րուսներ և  այլն:

Սա վա նա նե րի զո նա: Ա նա-
պատ նե րի զո նայից դեա պի հա սարա-
կած տեղում նե րի քանակը սկսում է
ա ճել, հան դես են գալիս թփուտ ներ,
բարձր խոտեր, ա ռանձին ծառեր, և
անա պա տն աստիճանաբար փոխ-
վում է կի սանապատի և աև պա` տաք
գոտու անտա ռատափաստանի, որն
անվանում են սա վանա (նկ. 13): Զո-
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նան հիմ նականում տարած վում է մերձ հասարակածա յին գո ա տում, ինչ պես
նաև արևա դարձային, մեր ա ձար ևադարձային և մա ա սամբ` հա սարակածայինա
գոտի նե րում (Աֆրիկայի ար ա ևելք): Այն տարած վում է բոլոր մայրցա մաքնե -
րում` բացի Անտարկտիդայից:ա

Սա վանանե րի զո նայում կլի ման սեզո նային է. ամ ռանը թա փանցում
են հա սարակածային, իսկ ձմռանը` ար ևադարձա յին օ դային զանգված -
նե րը: Այդ է պատճա ռը, որ այս տեղ ա մառը տաք է ու խոնավ, իսկ ձմեռը`
չոր ու տաք: Տեղումնե րի մոտ 80%-ը թափ վում է ամ ռանը: Տեղումնե րի
սեզոնա յին ան  հավասարաչափ բաշխ ման պատ ճա  ռով սա վա նանե րում
ձևա վոր վել են գորշ կարմ րա վուն ու կարմիր հողերը: Բուսականությանթթ
մեջ գերակշռում են բարձ րա ցո ղուն (2-3 մ) հա ցազ գիզզ ները` բարձրախո-
տերը և ծա ռերը:

Կեն դա նական աշխար հը հա րուստ է ու բազ մազան: Տարածված են
խոտակերնե րը, գի շատիչ նե րը, թռչունները, մի ջատնե րը: Կենդանական
աշ խարհի թվա քանակով այս զո նան ա մե նահարուստն է:

Սա վանանե րի յու րացման խնդի րը շատ կար ևոր է մարդու համար:
Ջրի պակասը դիտ վում է ձմռանը, և ջրի առկայության դեպթթ քում սավա-
նան մեծ օ գուտ կարող է բե րել: Այս տեղ մշակում են ջեր մասեր բազ մա-
զան բույ սեր` բամբակ, բրինձ, թեյ, սուրճ, ար մավ, ձիթե նի, բա նան, անա-
նաս, կակաո, հացա հատիկ, ցիտ րուսներ, բան ջարաբոստանային մշա-
կաբույսեր:

Հա սա րա կա ծա յին մշտա դա լար, խո նավ ան տառ նե րի բնա կան զո -
նա: Տա րածվում է հա սարակածի երկու կող մերում, ընդգր կում է Ա մազո-
նի դաշտա վայրը, Կոն գոյի իջ վածքը, Գ վինեական ծովա ծոցի ա փամերձ

շրջանները, Մա լայան կղզեխումբը:
Կլի ման ամ բողջ տա րին տաք է

ու խո նավ: Կարմ րա դեղին կամ լա-
տերիտային հոա ղե րի վրա տարած-
վում են մշտա դալար ան տառնե րը,
որոնք բազ մահարկ են, անան ցա -
նելի, ծառե րը փաթաթված են օ-
ձանման լիաննե րով (նկ. 14):

Բու սա կան և կենդա նա կան տե -
սակ նե րով հասարա կածա յին ան  -
տառ ների զո նան իրեն հավա սարը
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չու նի, իսկ քա նակով զի ջում է սավա նանե րին: Կենդանական աշ խար հը
շատ բազ մազան է, տա րածված են խո տակերնե րը, գի շատիչ նե րը, սո -
ղունները, մի ջատնե րը, թիթեռ նե րը, թռչուն նե րը և այլն:

Հա սարակա ծա յին մշտա  դա լար խոնավ անտառնե րի զո նան հա -
րուստ է բազ մապիսի ռեսուրսնե րով, բայց մար դու կող մից հա մեմատա-
բար քիչ է յու րացված: Զոնայի կարևոր հարստությունթ թ ներից է ար ժեքա -
վոր փայտան յու թը: Տաք և խո նավ կլիման հնա րավո րություն է տա թթ լիս
բերք ստանալ տարին երեք ան գամ: Մ շաՄՄ կում են բազ մա պի սի ջեր մասեր
ու խոնա վա սեր մշակա բույ սեր` սուրճ, թեյ, բա նան, արմավ, կա կաո,
բրինձ, շա քարե ղեգ, ցիտ րուսներ, կաու չու կատուներ:
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Ð²ðòºð, ²è²æ²¸ð²ÜøÜºð

1. Երկ րի ոկկ ՞ր մա ոո սե րում է տա ե րած ա վում սառ ծծ ցա ռ յին զո ա նան և  ին և -
չո՞ւ:ո

2. Կ լի Կ մա յա ա կան ո՞ր գո ո տում է տա րած ա վում տունդ ծծ րան: Ի՞նչն էդդ
բնո րոշ տունդ րադդ յի զո ա նային: Ի՞նչ է հո ա ղի գոր ծուն յա շեր ն տը:

3. Ի՞նչ հեր թա կա նութ յամբ են տա թ թ րած ա վում բա ծծ րե ա խառն գո ե -
տու ան տառ նե րի են ե թա ն զո նա նե րը: Ի՞նչն է պատ ե ճա ռը:

4. Ի՞նչ տի պի հո ղեր են տա րած ա վում տա ծծ փաս տան նե րում: Ինչ եե -
պե՞ս են կոչեե վում տա փաս տան նե րը տար ե բեր մայր ցա մաք -
նե րում:ե

5. Սա վա նա նե րի զո ե նա յում տար ա վա ո՞ր սե ո զոնն է խո նավ և  ին և -
չո՞ւ: Ին ո չոն ՞ւ սա ո վա նա նե րի զո ե նան ա մե նա հա րուստն է կեն ա -
դա նի նե րի քա ե նա կով: 

6. Կ լի Կ մա յա ա կան ո՞ր գո ո տի նե րում են տա ե րած ա ված սա ծծ վա նա նե -
րը, ա նա պատնե րը, տա ե փաս տան նե րը:ե

7. Հա մե մա տե՛ք մար դու տնտե սա կան գոր ծու նեութ յու թ թ նը տար -
բեր զո նա նե րում:ե

8. Ի՞նչ օ րի օ նա չա ա փություն թ թ ներ նկա տե ցիք բնա ե կան զո նա ներն
ու սում նա մմ սի րե լիս: Փոր ե ձե՛ք դրանք բա ցա ա հայ տել ու սուց չից ց
օգ նութ յամբ:թ թ



Ի՞ՆՉ Է ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄ ՄԱՅՐՑԱՄԱՔՆԵՐԻ ԵՎԻԻ
ՕՎԿԻԱՆՈՍՆԵՐԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Մայր ցա մաք ներ, աշ խար հա մա սեր: «Բ նագիտություն-5» դաթ թ սըն թա-
ցից ձեզ հայտ նի են Երկ րի չա փերը, տարածքը, ջրի ու ցամաքի տե ղա -
բաշ խու մը, դրանց բաշխվա ծությունն ըստ կի թթ սագնդերի:

Երկ րի ամ բողջ տարած քը կազ մում է 510 մլն կմ2, որից ցա մաքի տա-
րածքը` 29% կամ 149 մլն կմծ 2: Աշխար հագրական թաղան թի ամենախո -
շոր տարածքային միա վոր ներն են մայրցա մաքնե րը և օվ կիանոս ները
(նկ. 1, հա վել ված ներ 1, 2):

Ցա մաքի ըն դար ձակ տարածությունթթ ները, որոնք շրջա պատված
են օվ կիա նոս ներով, կոչ վում են մայր ցա մաքներ: Դրանք վեցն են` Աֆ -
րիկա, Ավստրա լիա, Ան տարկտի դա, Հարա վային Ա ա մե րի կա, Հյու Հ սի -
սային Ա մե րի կա և Եվ րա սիա:

Երկ րի ամ բողջ ցամաքը պայմանականորեն բա ժանում են նաև աշ -
խարհա մա սերի: Դրանց ա ռանձնացու մը կատար վել է ա վելի վաղ և պայ -
մանավորված է նրանց հայտ նագործման վա ղե մությամբ: Այս թթ պես, Հին
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Հունաս տանում մար դիկ առանձ նացնում էին եր կու աշխարհամաս` Եվ րո -
պա և Ա սիա: «Եվ րոպա» ան վանու մը ծագել է փյունիկե րեն «է րեբ» բա-
ռից, որը նշա նակում է ար ևամուտ, իսկ «Ասիան»` արևածագ, «ասու» բա -
ռից: Հունաս տանից արև մուտք ընկած տա րածքն անվանում էին Եվ րո-
պա, իսկ դեպի ար ևելք գտնվո ղը` Ասիա: Հետագայում, երբ հռո մեացի նե -
րը նվա ճեցին Մի ջերկրական ծովի հարավա յին ա  փերը, այստեղ բնակ-
վող «աֆ րի գի» ցե ղի անունով նոր աշ խարհամասն ան վանե ցին Աֆրի կա:
Այս ե րեք աշխար համասերը մարդ կանց հայտ նի են վաղ ժամանակնե -
րից, և հա ճախ սրանց միա սին կոչում են Հին աշ խարհ: Հետագայում եվ -վվ
րոպա ցինե րի կող մից հայտնագործվե ցին Ա մե րիկա, Ավստրալիա և Ան-
տարկ տիկա աշխար համասերը, որոնց միա սին կո չեցին Նոր աշխարհ:

Եվ րա սիա մայրցա մաքը պայմանակա նորեն բա ժանվում է Եվ րոպա
և Ասիա աշ խարհամասերի: Հ յուՀ սի սային և Հա րավային Աա մե րի կա մայր-
ցամաքները միավոր ված են մեկ` Ա մերիկա աշխար համասի մեջ: Ավստ-
րալիա մայրցա մաքը Օվ կիա նիա յի հետ միասին կազ մում է Ավստ րա լիա
և Օվ կիա նիա աշ խարհա մա սը: Եվ վեր ջապես, Ան տարկ տի դա մայրցա -
մա քը շրջա կա կղզինե րի հետ միա սին կազ մում է Անտարկ տի կա աշ-
խար հա մա սը:

Մայր ցամաք ներն իրենց շրջա պատող կղզի ների հետ միա սին պայ-
մա նա կա նո րեն կոչվում են աշխարհա մա սեր: Ինչ պես և մայր ցա մաք-
ները, դրանք վեցն են` Եվ րոպա, Ասիա, Ամե րի կա, Աֆրի կա, Անտարկ -
տի կա, Ավստրա լիա և Օվ կիանիա:

Բացի մայր ցամաք նե րից` Երկրի ամբողջ տարածքի 2/3-ը կամ 361
մլն կմ2-ը զբաղեց նում է Համաշխար հային օվ կիանոսը (նկ. 1): 

Ի՞նչ է ու սում նա սի րում մայր ցա մաք նե րի և  օվ կիա նոս նե րի աշ խար -
հագ րութ յու նը: Սիրելի՛ երեխա ներ, «Բնագիտություն-5» դաթթ սըն թացից
ձեզ պարզ դար ձավ, որ աշ խար հագրական թա ղանթի բո լոր ոլորտները
սերտ կապված են իրար հետ, փոխ պայմանա վորված են ու կազ մում են
մեկ ամ բող ջություն, ո թթ րը կո չեցինք աշ խար հագրական թաղանթ:

Աշ խար հագրական թաղանթը, լի նե լով Երկրի ա մե նախոշոր բնա կան
համալի րը, իր ներ քին տար բերություն թթ նե րի պատճառով բա ժանվում է
փոքր բնական համալիրնե րի: Աշխար հագրական թաղան թի հորի զոնա-
կան մասնատ ման մեջ ամենախո շոր բնական հա մալիրներն են մայրցա -
մաք նե րը և  օվ կիանոս նե րը, ո րոն ցում ըն թանում են բարդ ու հետաքրքիր,
միմյանց շաղ մ կապված բազ մաթիվ բնա կան երևույթ ներ:

Ø²Úðò²Ø²øÜºð ºì úìÎÆ²ÜàêÜºð
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Մայրցա մաքների և  օվ և կիա նոսնե րի աշխարհագ րութ յութ թ նը աշ խար-
հագրա կան թա ղանթն ու սում նա սի րող կարևոր դա սըն թաց է, որի
խնդիրն է ուսում նա սիրել առան ձին մայրցա մաք ներում և օվ կիա նոս -
ներում տե ղի ունեցող բնա կան բազ մա թիվ եր ևույթները, դրանց առա -
ջաց ման ու տա րած ման օրի նա չափությունթ թ նե րը:

Այն ուսումնասիրում է յու րաքանչյուր մայր չչ ցամաքի բնութ յութ թ նը, բնա -
կան ներ քին տարբերությունթ թ նե րը, ինչպես նաև յու րաքանչյուր օվ չչ կիանո-
սի բնությու թթ նը, բնական ռեսուրս նե րը, դրանց ռա ցիոնալ օգ տագործման
հնա րա վորությունթ թ նե րը:

Այդ է պատ ճառը, որ մայրցա մաքնե րը կու սում նասի րենք նյու թի հետև -
յալ հա ջորդականությամբ` մայր թթ ցա մաքի տարածքը, աշխար հագրական
դիրքը, սահ մանները, ա փերը ողողող օվ կիանոսնե րը և ծովերը, ա փագի-
ծը, ռելիե ֆը, կլիման, կլի մայական գոտիները, ներքին ջրե րը, բնական
զոնանե րը: Յու րաքանչյուր օվ չչ կիանոս կու սում նասիրենք հետևյալ կաև -
ռուց վածքով` օվ կիանո սի տա րած քը, սահ մաննե րը, աշխարհագրական
դիրքը, ափագիծը, հա տա կի ռե լիեֆը, կլիմայական պայմանները, ջրա-
բանական ռեժի մը, բու սական և կենդանական աշ խար հը, բնական և
հան քային ռե  սուրսները, դրանց օգ տա գործ ման հնա րավորությունթ թ ները և
պահպանության հիմ թթ նախն դիրնե րը:

Ø²Úðò²Ø²øÜºð ºì úìÎÆ²ÜàêÜºð

Ð²ðòºð, ²è²æ²¸ð²ÜøÜºð

1. Ի՞նչ է մայր Ի ցա մա քը, քա ա նի՞ մայր իի ցա մաք կա:
2. Ի՞նչ է աշ խար շշ հա մա սը, քա նի՞ աշ իի խար շշ հա մաս կա:
3. Ո՞ր աշ խար շշ հա մա սերն են մտնում Հին աշ խար շշ հի, և ո և րո՞նք`ո

Նոր աշ խար շշ հի մեջ:
4. Ի՞նչ է ու սում նա մմ սի րում մայր ցա մաք նե րի և ե  օվ և կիա նոս նե րիե

աշ խար շշ հագ րութ գգ յու թ թ նը:
5. Աշ խար շշ հի ֆի զի կա կան քար տե զի վրա ցո՛ւյց տվեք մայր -

ցա մաք նե րը, աշ ե խար շշ հա մա սե րը, օվ ե կիա նոս նե րը: ե
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ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԴԻՐՔԸ, 
ԱՓԱԳԻԾԸ, ՌԵԼԻԵՖԸ

Կից ներ կա յաց ված քար տե զով
ո րո շե՛ք Աֆ րի կա յի ա մե նա մեծ
ձգվա ծութ յու նը հյու սի սից հա րավ
և  ար ևել քից արև մուտք ուղ ղու թյուն -
նե րով:

Աշխար հագ րա կան դիրքը, ա-
փա գիծը: Յու րաքանչ յուր մայրչ չ ցա -
մաքի բնա կան պայմաննե րը պայ-
մա նավոր ված են նրա աշ խարհա -
գրա կան դիրքով: Աշ խար հագ րա -
կան դիրք ասե լով հաս կանում ենք
մայրցա մաքի դիր քը հասարակածի
և սկզբ նա կան մի ջօրեակա նի, մյուս

մայրցա մաքնե րի, ա փերը ողողող օվ կիանոս ների ու ծովերի նկատ մամբ,
նրա ծայրա կե տերը:

Աֆրիկայի աշ խար հագրական դիրքը յուրահատուկ է: Միակ մայրցա -
մաքն է, որի գրեթե կենտ րոնով անց նում է հասարակա ծը, այ սինքն`
գտնվում է հյուսիսային և հարավա յին կի սագնդերում: Մայրցա մաքի տա-
րածքի մեծ մասն ըն կած է եր կու արևադարձերի միջև` տաք ջերմային գո-
տում: Ն րա միայն հյու սիսային և հա րավային ծայ րամասերն են գտնվում
բա րեխառն ջերմային գոտում: Այդ պատ ճա ռով Աֆրի կան ամե նատաք
մայր ցամաքն է: 

Գլ խավոր միջօ րեա կանն անց նում է մայր ցամաքի արևմտ յան մա սով,
նրա տա րածքի մեծ մասը գտնվում է ար ևելյան կիլլ սագնդում:

Աֆրիկան սահմաններով մոտ է միայն Եվ րասիային, որից բա ժան -
վում է Ջիբրալ թարի նե ղուցով, Մի ջերկրա կան ծովով, Սուե զի ցա մաքա-
յին պարա նո ցով, Կար միր ծովով, Բաբ-Էլ-Մանդեբի նեղուցով, Ադենի
ծո վա ծոցով: Սո ւեզի ջրանցքը (161 կմ եր կարությամբ) փոր թթ վել է 1859-
1869թթ., ո րով խզվել է ցամաքային կա պը Եվ րասիայի հետ:

Աֆրիկայի արևմտ յան և հյու սիսային ափե րը ո ղո ղում են Ատ լանտյան
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Էլ-Աբյադ հրվ.Էլ Աբյյյադ դդ հրվհրվհրվ...
հս... լ. լ. լ. 37 3737ՕՕՕ

Ալմմաաադի հրվ.
արմմմ. ե. . 18Օ

րվ.Ռասասաս-Հաաաֆուֆֆ ն հր
արլրլր . ե. ե. . 5. . 2ՕՕՕ

Ասեղի հրվվվ...
վ լվ լհվ. լ. 35Օ

²ü ðÆ Î²

¸³ë 7.
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օվ կիանո սի և ն րա մա սերը կազ մող Միջերկրա կան ծովի և Գ վի նեա կան
ծովածո ցի ջրե րը: Մայրցամաքի արևել յան ալ լ փերը ո ղո ղում են Հնդկա-
կան օվ կիանո սի և ն րա մասերը կազ մող Կար միր ծովի ու Ադենի ծովա-
ծո ցի ջրե րը:

²üðÆÎ²
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Կարմիր ծովը Հա մաշ խար հա յին օվ  կիա նոսի ամե նա տաք (մինչև
+42oC) և ամենաաղի (մինչև 42‰) ծովն է: Ն րա ափամերձ ջրերում կան
զանա զան կորալ ներլ , որոնք ունեն կրային կմախք ու կար միր գույն, ին -
չից էլ ծովն ստա ցել է իր անու նը:

Աֆրիկայի ա փագիծը քիչ է մասնատված, քա նի որ ափագծի մեծ
մասն ունի պլատ ֆոր մա յին կա  ռուց վածք: Ար ևել քում, Հնդ լ լ կա կան օվ կիա-
նո սի մեջ, խորանում է Սո մալի խո շոր թերակղ զին: Մայրղղ ցամաքի ափե-
րին քիչ են նաև կղզիները: Միակ խո շոր կղզին Մա դա գաս կարն է, որը
մայր ցա մա քից բա ժանվում է Մոզամբիկի լայն նե ղու ցով: Առափն յա 
շրջաննե րում կան մանր կղզի ներ, կղզեխմբեր (հա վել ված ներ 3-5):

Աֆրիկայի ռեա լիեֆը: Աֆ րիկան տարբեր բարձրության սաթ թ րահարթե -
րի ու բարձ րավանդակնե րի մայր ցա մաք է, բարձր լեռնե րը գտնվում են
ծայ րա մա սերում: Մակեր ևույ թի նման կառուց ված քը պայ մանավորված է
նրա ձևա վոր ման պատմութ յամբ: Մայր թ թ ցա մաքի հիմքը կազ մում է Աֆ րի -
կա կան պլատ ֆոր մը, որը համարվում է Գոնդվա նա հնագույն խոշոր ցա -
մաքի կենտրոնական մասը:

Աֆ րիկա յի ժա ա մանակակից մակեր ևույ թում ռե լիե ֆի տիրա պետող ձևե -

²üðÆÎ²

Զար մանահրաշ մո լորակ

Կարմիր ծովը

Աշխարհի բոլոր ծովերում խո-
րության մեծացմանը համեմատ ջրի
ջերմաստիճանն իջնում է: Բացա-
ռություն է կազմում Կարմիր ծովը,
որտեղ դիտվում է հակառակ երևույթը: Ամերիկացի օվկիանոսագետ-
ներն այդ ծովում 1880 մ խորության մեջ գտան մի քանի «տաք կե-
տեր», որտեղ ջրի ջերմաստիճանը հասնում է +60°C-ի:

Այս ա մե նի հետ միա սին` Կար միր ծովն ընդգր կող տա րածա քումծ ծ 
բա ցա ա ռիկ պարզ կա եր կին քը, Ա ն րե Ա գա եե կի ու ժեղ լույ սն ա պա հո վում են
մեծ քա նա կությամբ ա թ թ րե ա գակ եե նա յին է ա ներ գիա ջրի մուռ նե րի և դ եե րան ցովն
սնվող ձկնե րի հա եե մար:
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րը սարա հար թերն են ու բարձ րա-
վանդակ ները: Սարա հար թերից շա -
տերը լանդ շաֆտի տե սակե տից ա-
նապատներ են: Դրան ցից են Սա-
հարա, Նու բիա կան, Կալա հա րի,
Նամիբ սարահարթե րը (նկ. 1):
Սրանցից վեր ջին եր կու սը հարա -
կից սարահարթե րի հետ մտնում են
Հարա վաֆ րիկական սարա հար թի
մեջ: Սահարայից հա ա րավ տարած -
վում է Սու դան սարահար թը, որից
հա րավ-արևելք գտնվում է Ար ևե -
լաաֆ րի կա կան սարահարթը: Այս -

տեղ է վեր խո յաո նում Աֆրիկայի աա մենաբարձր գա գաթը` Կիլի մանջա րո
հանգած հրա բու խը (5895 մ, նկ. 2): Կար միր ծո վի մոտ՝ Ասսալ լճի ա փին,
գտնվում է Աֆրիկայի աա մենացածր կետը` Ասսա լի իջված քը (-156 մ) (հա ծ վել -լլ
վածներ 1,8):

Աֆ րի կական պլատֆոր մը ծայր հյուսիսից և հա րավից եզ րավոր ված
է գեո սինկ լի նալային մար զերով: Մայրցա մաքի հյուսիս-արևմուտ քում ա -
ռաջա ցել են Ատ լա սի լեռ նե րը, ո րոնք մտնում են Ալպ- Հի մալայան գեո-
սինկլինալային գոտու մեջ: Հարավում և հա րավ-ար ևել քում ձգվում ենլ լ
Կապի և Դ րա կոնյանն հին, քայքայ ված լեռնե րը:

Աֆ րիկյան պլատֆոր մի արևելքում երկլ լ րաբանա կան տարբեր ժա մա-
նակ ներում առաջացել են երկ րա-
կեղ ևի բեկվածքներ, խզում ներ, ո-
րոնք ուղեկց վել են բարձրացում -
ներով, իջե ցումնե րով, հրաբ խային
և սեյսմիկ երևույթ նե րով: Այդպես
է առաջա ցել Ար ևելաաֆրի կա կան
Մեծ բեկ վածքած յին գո տին: Գո -
տին ձգվում է Զամ բեզի գե տի գե-
տա բե րա նից հյու սիս, անց նում աֆ-
րի կական մեծ լճերով, Եթով պա-
կան լեռ նաշխար հով, Կարմիր և
Մեռյալ ծոռ վե րով: Այդ բեկված քի

²üðÆÎ²
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վրա է գտնվում նաև Աֆրիկայի ա-
մենա խոշոր` Եթով պական (Հաբե -
շա կան) լեռ նաշ ռ խարհը, ո րի բարձ-
րությունն անց թթ նում է 4600 մ-ից:

Աֆրիկայի արև մուտքում, Գվի-
նեա կան ծովածո ցի մոտ, վեր է
բարձ րա նում մայրցամա քի գործող
հրա բուխը` Կամերունը (4070 մ),
որի վերջին ժայթքումը տե ղի է ու-
նե ցել 2002 թ-ին (նկ. 3): 
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ÜÏ. 3. Î³Ù»ñáõÝ ·áñÍáÕ Ññ³μáõËÁ

Զարմա նահ րաշ մո լո րակ

«Սա հա րայի աչ քը»
(Մավրիտանիա)

« Սա հա րաա յի աչ ա քը» մեր մո չ չ լո րա -
կի զար մա նահ րաշ վայ րե յյ րից է, հայտ-եե
նի է նաև Ռի շա ի ի տի գոյացություն ան-
վամբ, ու նի օ ղա կաձև կա ռուց վածք,
ո րի տրա մա գի ծը 50 կմ է, ո մ րը երևում
է նույ նիսկ տիե զեր եե քից: «Սա ր ր հա րաա յիա 
աչքը» հնա չչ գույն երկ րա կկ բա ա նա կան գո-

յացություն է, որն ըն կած է Սա հա րաա յի հա ա րավ-արև ա մուտքում գտնվող
Մաուր Ադ րար ա նա պա տի կենտ րո տտ նա կան մա սում:

Գիտ նա կան նե րի մի մասն այն կար եե ծիքին է, որ Ռի ի ի շա ի ի տի գոյա-
ցությունը հսկա յա ա կան երկ նա քա ա րի խառ ա նա րան է, իսկ մյուս մա ա սի
կար ծիքով` այն բազ ի ի մա դարյա է ր ր րո էէ զիա յի արդա յունք է: Ըստ նրանց` ե դ դ թեեե
այդ տե ղան եե քում երկ ն նա քար ընկ ա ներ, ա պա խառ նա րա ա նի հա տա կը կու -
նե նար հարթ մա կեր ևույթ: Բնութ յան այս ստեղ թ թ ծա գոր ծութ յու թ թ նը հա վա -
նա բար ա ա ռա ջա ա ցել է հրաբ ա խի գմբե թի է եե րո էէ զիա յի հետ ա ևան քով: Ժա ն մա -
նա կի ըն թաց ն քում ժայ ց ց ռերն այն պես են մաշ վել, որ ստա ցել են նմանա
արտասովոր ձևեր: Գոյացությունն առաջացել է աստիճանաբար` օղակ
առ օղակ:
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ԿԼԻՄԱՆ, ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԵՐԸ

«Բ նա գի տութ յուն-5» դա սըն թա ցից հի շե՛ք կլի մաս տեղծ գոր ծոն -
նե րը: Ինչ պե՞ս է ա ռա ջա նում պաս սա տը:

Կլիմաս տեղծ գործոնները: Աֆրիկա յի կլի  ման պայմանավոր ված է
նրա աշխարհագրական դիրքով: Սա երկ րագնդի ամենատաք մայրցա -
մաքն է, քա նի որ գտնվում է հասարակածի երկու կող մերում և Արեգակի
բարձր դիրքի շնոր հիվ ստանում է մեծ քանակությամբ ջերթ թ մութ յուն:թ թ

Բացի ա րեգակնային ճառագայթումից` Աֆրիկայի կլի մայի ձևավոր -
ման գործում կար ևոր են նաև մթնոլոր տի շրջանառութ յութ թ նը, ռե լիե ֆը, ծո -
վային հոսանք նե րը:

Մթնո լորտի շրջանառության մեջ մեծ դեր են խաթ թ ղում պասսատ նե-
րը: Ար ևա դարձային բարձր ճնշման մար զերից պաս սատները փչում են
դե պի հասարակած, որտեղ մթնո լորտային ճնշումը ցածր է: Սրանք մայր -
ցա մա քի տար բեր կիսագնդերում տար բեր ազ դեցութ յուն ութ թ նեն: Հյու Հ սի -
սային կի սագնդում հյուսիսարևելյան պաս լլ սատներն անցնում են ըն դար-
ձակ ցամաքի վրա յով, չոր են և տե ղումներ չեն առաջաց նում: Հարավա -

²üðÆÎ²

¸³ë 8.

Ð²ðòºð, ²è²æ²¸ð²ÜøÜºð

1. ԻնչԻԻ պի սի՞ն է Աֆ իի րի ֆֆ կա յի աշ ա խար շշ հագ րա գգ կան դիրքը: Ի՞նչ յու ր ր -
րա հատկություն ու թ թ նի այն:

2. Աֆ րի ֆֆ կա յի ա ա փա գի ծն ին չոն ՞ւ է քիչ մաս ո նատ ված:
3. Ին չոն ՞ւ է Աֆ ո րի ֆֆ կան հա մար վում սա րա ա հար թային մայր ա ցա -

մաք:
4. Հին և ե և րի ե տա սարդ ի՞նչ լեռ իի ներ գի տեք Աֆ րի ֆֆ կայում:ա 
5. Ինչպե՞ս է ա եե ռաջա ա ցել Ար ա ևե լաաֆ ե րի ֆֆ կա կան Մեծ բեկ վածք -

նե րի գո ե տին, ի՞նչ ուղ իի ղությամբ է այն տա թ թ րած ա վում:ծծ
6. Աֆ րի ֆֆ կա յի ֆի ա զի կա կան քար տե զի վրա գտե՛ք Աֆ րի ֆֆ կա յիա 

ա փե րը ո ե ղո ղող ծո վե րը, ծո ե վա ծո ցե րը, նե ե ղուց նե րը, կղզի ե -
նե րը, թե ե րակղե զի նե րը, սա ե րա ա հար թե րը, լեռ ե նաշ խարհ շշ նե րը,ե
բարձր գա գաթ նե րը: Դ ե րանց ա ԴԴ նուն նե րը գրան ե ցե՛ք աշ ն խար շշ -
հագ րութգգ յան տետ թ թ րում և անց և կաց րե՛ք Աֆ ցց րի ֆֆ կա յի ուր ա վա -
գծային քար ա տե զի վրա:
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յին Աֆ րիկայում ցա մաքը նեղ է, և հարավար ևել յան պասլ լ սատները փչում
են և՛ ցամաքի վրայից, և՛ Հնդ  կական օվ կիանոսից: Հետ ևաբար` վերջին-
ներս բերում են ա վե լի խոնավ օդ, քան Կալահարիի վրա փչող ցա մաքա-
յին պաս սատ նե րը: Դրակոն յան լեռ նե րի և Մա դա գաս կա րի ար ևելյանլլ
լանջերը ստա նում են առատ տե ղումներ: Այս տեղ արևել քից դել լ պի արև -
մուտք տե ղում նե րի քանակը նվա զում է: Հա սարակա ծային շրջանում հա -
կապասսատնե րը կատարում են վե րընթաց շարժում, ինչի շնորհիվ ա -
ռա ջանում են ա ռատ տե ղումներ (զենի թային անձրև ներ):

Այս պի սով` Աֆրիկայի վրա առաջանում են բարձր ճնշման եր կու և
ցածր ճնշման մեկ մարզ: Կախված Ա րե գակի դիրքից՝ բարձր և ցածր
ճնշման գո տինե րը տեղա շարժ վում են դե պի հյու սիս (հունի սին) կամ հա-
րավ (դեկտեմ բերին), իսկ սեպտեմբերին և մար տին չեն տե ղա շարժվում:
Դ րա հետ կապված` պաս սատնե րը տարբեր սեզոն ներին տարբեր ազ դե-
ցություն ութթ նեն Աֆրիկայի կլի մայի վրա (նկ. 4): Ն րա տարածքում ձևա-
վորվում են երկու տի պի օ դային զանգ  ված ներ՝ հա սարակածային և ա-
րևա դարձային: Միայն ծայր հյու  սի սում և հա րավում ձմռանը թա փանցում
են արևմտ յան քա  մինե րը՝ առա ջաց նե լով տե ղումներ:

Մայր ցամաքի կլի մայի վրա մեծ ազ դեցութ յուն է գորթ թ ծում նաև ռելիե -
ֆը: Նրա բարձր լեռնե րը և գա գաթնե րը ստա նում են առատ տե ղումներ և
ծածկված են հա վերժա կան ձյունով:

²üðÆÎ²
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Կլիմայի վրա ազ դում են նաև ծովա յին հո սանք նե րը: Մայրցամաքի
առափն յա շրջան նե րում սառը հո սանքնե րը ( Կա նար յան, Բեն ր ր գելյանլ լ և
Սոմա լիի) իջեց նում են ա ռափնյա շրջաննե րի օ դի ջերմաստի ճա  նը: Ծով -վվ
ափերին օդը սառ չում է և ա ռաջաց նում թանձր մառախուղ և  առատ ցող:

Մայրցա մաքի առափնյա գոտու տաք հո սանքները (Գվի նեա կան,
Մոզամ բի կի, Ասե ղի հրվան դա նի) բարձ րացնում են օդի ջեր մաստիճա-
նը, նպաստում օ դի վերընթաց շարժ մանը և տե ղումների ա ռաջացմանը: 

Կ լի մա յա կան գո տի նե րը և կ լի մա յա կան մար զե րը: Հա սարակածա -
յին դիր քի շնոր հիվ կլիմա յա  կան գո տի նե րը Աֆրիկայում հա մաչափ
կրկնվում են (տե՛ս «Աֆրիկայի կլիմայական գոտիները և մարզե րը» քար-
տեզը):

Հա սարա կա ծային կլի  մա յա կան գոտին տա րածվում է Գ վի նեական
ծովա ծո ցի ափե րին և Կոն գոյի իջ ված քում: Ամ բողջ տա րին տիրապետում
են հա սա րակածային տաք և խոնավ օ դային զանգված ները: Օդի տա րե-
կան մի ջին ջերմաստիճանը կազ մում է +25Օ +27Օ, տարեկան ջերմաստի-
ճա նային տա տանում նե րը փոքր են` 1Օ-2Օ: Տարեկան տեղում նե րի միջին
քանակը կազ մում է 1000-3000 մմ, իսկ Կամե րունի արևմտյան լան ջե-
րին` միջինը 5000 մմ, ա ռա վե լագույնը` 10000 մմ: Տե ղումները տար վա
ընթացքում թափ վում են համար յա հա  վասարաչափ, քիչ գե րակշռում են
սեպտեմ բերին և մար տին (ին չո՞ւ, փոր ո ձե՛ք բացատ րել):

Մերձ հա սա րա կա ծային  գոտինե րը տարածվում են հասարակածա-
յին գոտուց հյու սիս և հարավ: Կլիման սեզո նային է. ամռանը թափան-
ցում են հա սարակածային տաք և խոնավ, իսկ ձմռանը` ար ևադարձային
չոր և տաք օդային զանգված նե րը: Հետ ևաբար` ա մառային սե զոնը խո -
նավ է (1500-1600 մմ), ձմե ռայինը` չոր: Օդի տա րեկան ջերմաստիճանը
+20Օ-ից բարձր է:

Արևա դար ձային ա կլի մայական գո տիները Աֆ րիկայում տա րածվում
են 15Օ-30O լայնութ յունթ թ նե րում: Ս րանք պասսատային բարձր ճնշման գո -
տիներն են, որ տեղ գերիշ խում են ցա մաքային պաս  սատնե րը: Հատ կա-
պես չոր ու շոգ է հյուսիսային արևադարձա յին գո տում, որտեղ գտնվում է
երկ րագնդի ամենատաք և  ամենաչոր տա րածքը`ծ Սա հա րա անապատը:
Այս տեղ ստվե րում դիտվել է աշ խար հի բա ցար ձակ առավելագույն ջերմ-
աս տի ճա նը` +58,1Օ ( Սահա րա, Էլ-Ջուֆ): Մթ նոլոր տային տեղումնե րը
շատ քիչ են` 50-100 մմ (եր բեմն` 10-50 մմ):

Հա րա վային ար ևադարձային գո տին բաժանվում է կլի մայական եր-

²üðÆÎ²
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կու մար զի` ար ևադար ձային խո նավ (արևելքում) ևլ լ ար ևա դար ձային ա -
նա պա տային (արև մուտ քում և կենտ րոնում):

Մեր ձարևա դարձային ա կլիմա յա  կան գոտիները տարած վում են մայր -
ցա մաքի ծայր հյուսիսային և հա րավային շրջան ներում: Կ լիման անցու -
մային է. ամ ռանը տիրապետում են ար ևադարձային տաք ու չոր, իսկ

²üðÆÎ²
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ձմռանը` բարեխառն խո-
նավ և համեմա տաբար սա -
ռը օ դային զանգ վածները:
Այդ պատ ճա ռով ամառը չոր
է ու շոգ (մի ջինը` +27Օ+28Օ),
իսկ ձմե ռը` խոնավ և մեղմ
(+10Օ+12Օ): Գոտու ծայր
հյուսիսում և հա րավ-ա րև-
մուտքում միջերկ րա ծովա -
յին կլիմայաա կան մարզն է,
իսկ հա րավ-ար ևելքում`լ լ խո -
նավ մեր ձարևադար ձայինա 
մարզը:

Հի շե՛ք՝ ի՞նչ կապ կա
գե տե րի և ռե լիե ֆի, գե -
տե րի ու կլի մա յի միջև: Ի՞նչ
են գե տի ջրա յին ռե ժի մը,
ծախ սը և հոս քը: Ի՞նչ ծագ -
ման լճեր գի տեք:

Ներքին ջրե  րը: Աֆրի-
կայում ջրագ րական ցանցը բաշխ ված է խիստ ան հավասարաչափ, ո րը
բա ցատրվում է տեղում նե րի անհավասարաչափ բաշխ մամբ, ռելիե ֆով:
Գե տային ցան ցը խիտ է հա սարակածում և բարձր լեռնային շրջան նե-
րում: Անա պատնե րում գետային ցան ցը շատ նոսր է, որտեղ կամ տա -
րանցիկ գե տեր են (ինչպես Նե ղո սը), կամ էլ չոր գե տահու ներ, որոնց կո-
չում են վա դիներ: Աֆ րիկայի գե տերն ունեն հիմ նականում անձրևա յին 
սնում:

Կախ ված ռե լիե ֆի թեքութ յութ թ նից՝ Աֆրիկայի գետերի մեծ մա սը պատ -
կանում է Ատ լանտյան, փոքր մասը` Հնդ կական օվ կիանոսնե րի ա վա-
զան նե րին (հավել վածներ 6,7):

Մայրցա մաքի տարածքի մոտ 1/3-ը հոսք չու նի դեպի օվ կիանոս:
Աֆրիկայի ա մենաջրառատ և ամե նախո շոր ա վազան ու նե ցող գետը

Կոն գոն է ( Զաիր), որը ջրառատությամբ աշ թ թ խարհում զիջում է միայն
Ամազոնին: Մի ջին ծախսը գե տաբերանում 40 հազ մ3/վրկ է: Գետը երկու
անգամ հատում է հասարակածը և ջ րառատ է ամբողջ տա րին: Կինշա սա
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քաղա քից գե տի հոսանքով ներքև գտնվում են Լիվինգս տո նի ջրվեժ նե -
րը: Կոնգոն թափվում է Ատլանտ յան օվ  կիանոս և դել տա չի առաջաց նում:

Աֆրի կայում է գտնվում աշ խար հի ա մենաերկար գե տը` Նե ղո սը, որն
ու նի 6671 կմ եր կարություն: Ձևա թթ վոր վում է Սպի տակ և Կա պույտ Նեղոս -
նե րից, ո րոնք միանում են Խար թում քա ղաքի մոտ: Գե տը տե ղա փոխում
է մեծ քա նա կությամբ տիղմ և գեթ թ տաբերանում ստեղ ծում խողղ շոր դել տա:
Ջրերը մեծ չափով օգ տագործվում են ոռոգման, ինչպես նաև էլեկտրա-
կան է ներգիա ստանալու հա մար:

Ատ լանտյան օվ կիանո սին պատկանող խո շոր գե տերից են Նիգե րը,
Օ րանժը, որոնք ունեն անձր ևային սնում և հոր դանում են ամ ռանը:

Հնդ կական օվ կիանո սի ավա զանին պատկանող խոշոր գե տը Զամ -
բեզին է, որի մի ջին հոսանքում
ա ռա ջա նում է գեղատեսիլ և
ջրա ռատ Վիկ տո րիա ջրվեժը
(նկ. 5): Այն ունի 120 մ բարձ-
րություն: Զամ թ թ բե զին հորդա նում
է ամ ռանը (նոյեմ ո բեր-փետր վար),
ու նի անձրևային սնում: Այս ա -
վազանին է պատկանում նաև
Լիմ պոպո գետը:

Ներ քին ան հոսք ավա զա-
նի խո շոր գետը Շա րին է, ո րը
թափ վում է Չադ լճի մեջ:

Աֆրի կայի լճերի մեծ մա-
սը գտնվում է արևելքում` Ա լ լ րե-
վե լաաֆրի կական Մեծ բեկված -
քում, և  ու նեն տեկ տո նական
ծա գում: Դրանցից խո շոր են
Տանգա նի կան և Նյասան (նկ.
6): Տանգա նիկան աշ խար հի
քաղց րա համ լճերի մեջ ա մե-
նաեր կար ձգվա ծությունն ու թթ նի
(650 կմ) և խո րությամբ (1470թ թ
մ) զիջում է միայն Բայ կալին:
Մայրցա մաքի ա մե նախոշոր լի -

²üðÆÎ²
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ճը Վիկ տո րիան է, որը շատ խո րը չէ (մինչև 80 մ): Նրանից հյուսիս
գտնվում է Ռուդոլֆ աղի լի ճը:

Սահա րայից հարավ գտնվում է մնացորդային ծա գում ու նե ցող Չադ
լիճը, ո րը շատ ծանծաղ է (4-7 մ խո րությամբ): Ա թթ մառային անձրևներից
նրա մա կարդակը բարձրանում է եր կու անգամ: Եթով պական լեռ նաշ-
խարհում խո շոր է Թա նա լիճը, որից սկիզբ է առ նում Կա պույտ Նե ղո սը:

Մեծ է Աֆ րի կա յի գե ա տե րի և լ ճե լ լ րի տնտեսա կան նշանակութ յու թ թ նը: Դրանցւ
ջուրն օգ տագործ վում է ոռոգ ման և  է և ներ էէ գետիկ նպա տակնե րով: Գետերի
վրա ստեղծ վել են խո շոր ջրամ բարներ, ջրա յին է ա լեկտ րակայան ա ներ:

²üðÆÎ²

Զարմանահրաշ մոլորակ

Բնական թանաքաման

Աշ խար շշ հի զար մա նա լի ջրա վա զան նե րից է թա եե նա քով լցված բնա ա -
կան լի ճը: Այն գտնվում է Ալ ժի րում, Սի դի-բել-Ա բես քա Ա ղաքի մոտ:ա 

Հարց է ծա գում. «Որ տե -եե
ղի՞ց է թա իի նա քը լճում»: Այսա 
գաղտնի քը բա ի ի վա կան
պարզ է: Լիճ են թափ վում
եր կու գե տակ ներ: Ն րան -
ցից մե կը զգա լի քա նա -
կությամբ եր թ թ կա թի լուծ ա վածծծ
աղեր է պա րու նա կում,
մյու սը հո սում է ըն դար -
ձակ տոր ֆային ճա ա հիճ նե ճճ -եե
րի մի ջով, այդ պատ ի ի ճա -
ռով էլ նրա ջրե րը հա եե գե -եե

ցած են օր գա նա կան միա ցութ ա յուն թ թ նե րով: Երբ եր եե կու գե տե րի ջրե եե րըեե
լցվում են լճա փո սի մեջ, ա ռա ջա ա նում է իս կա կան թա նաք:

Բ նա կան թա նա քա ա մա նում ո՛չ ձուկ կա, ո՛չ բու սա կա նութ յուն: Թա թ թ -
նա քը թու ա նա վոր է և միայն գրե լու հա եե մար է պի տա նի:

Ըստ Ա.Պ. Մու րա նո վի
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ԲՆԱԿԱՆ ԶՈՆԱՆԵՐԸ:
ՍԱՎԱՆԱՆԵՐԻ ԶՈՆԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Հիշե՛ք՝ ի՞նչ է բնական զոնան: Իիի ՞նչ բնական զոնաներ գիտեք: ԻԻԻ ՞նչԻԻ
են հորիզոնական զոնայականությունը և վերընթաց գոտիականու -
թյունը:

Աֆրիկայի բնական զոնաների ընդհանուր բնութագիրը: Քանի որ
Աֆրիկան ունի հիմնականում հարթավայրային մակերևույթ, ապա այս-
տեղ գերիշխում է հորիզոնական զոնայականությունը՝ լեռնային շրջան-
ներում փոխվելով վերընթաց գոտիականության: Աֆրիկայում` հասարա-
կածի երկու կողմերում, բնական զոնաները համարյա կրկնվում են (տե՛ս
աշխարհի բնական զոնաների քարտեզը և դպրոցական ատլասը):

Մայրցամաքում՝ հասարակածի երկու կողմերում, իրար հաջորդում
են հասարակածային խոնավ, մշտադալար անտառների, սավանաների
ու նոսրանտառների, անապատների ու կիսանապատների և, վերջապես,
մերձարևադարձային (միջերկրածովային) կոշտատերև, մշտականաչ ան-
տառների և թփուտների բնական զոնաները: Սրանցից ամենաբնորոշը

²üðÆÎ²
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1. Որո՞նք են Աֆրիկայի կլիման ձևավորող հիմնական գոր-ո
ծոնները:

2. Ի՞նչ դեր ունեն պասսատները մայրցամաքի կլիմայի ձևա-
վորման գործում:

3. Որո՞նք են Աֆրիկայի ամենաչոր, ամենաշոգ և ամենախո-ո
նավ շրջանները:

4. Կլիմայական ո՞ր գոտիներում է գտնվում Աֆրիկան, թվար-ոո
կե՛ք դրանք:

5. Աֆրիկայի կլիմայական քարտեզի վրա ցո՛ւյց տվեք կլի-
մայական գոտիները և դրանք անցկացրե՛ք ուրվագծային
քարտեզի վրա:

6. Ի՞նչ ծագում ունեն Աֆրիկայի լճերը, թվարկե՛ք դրանք:
7. Աֆրիկայի ֆիզիկական քարտեզի վրա գտե՛ք և ցո՛ւյց

տվեք խոշոր գետերը, լճերը, ջրվեժները:

¸³ë 9.
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և ընդարձակը սավանաների զոնան է, որին մանրամասն կանդրադառ-
նանք դասի վերջում:

Հասարակածային մշտադալար խոնավ անտառների բնական զո-
նան տարածվում է հասարակածի երկու կողմերում՝ ընդգրկելով Գվի-
նեական ծովածոցի մերձափնյա շրջանները և Կոնգո գետի միջին հո-
սանքի ավազանը:

Առատ ջերմության և խոնավության պայմաններում փարթամ բուսա-
կանության և մանր օրգանիզմների ակտիվ գործունեության շնորհիվ առա-
ջացել են բերրի կարմրադեղին հողեր, որոնց անվանում են լատերիտներ: 

Անտառը «բազմահարկ» է: Վերին շարահարկում տարածվում են
հնդկեղեգը, ֆիկուսը, արմավենին, պտերանման հսկա ծառերը, միջին
հարկում` երկաթի ծառը, հացի ծառը, միմոզան, իսկ ցածր շարահարկում`
բանանը, սուրճի, շոկոլադի (կակաո) ծառերը, կարմրածառը և այլն: Ան-
տառն անանցանելի են դարձնում փաթաթվող լիանները: Այստեղ միայն
ծաղկավոր բուսատեսակների թիվը հասնում է 40 հազարի:

Հարուստ է նաև կենդանական աշխարհը: Կան կապիկներ (գորիլլա,
շիմպանզե, մակակա, պավիան և այլն), փիղ, վայրի գոմեշ, ռնգեղջյուր,
հովազ, վարազ, վագր, վայրի կատու: Տարածված է ցեցե ճանճը, որի
խայթոցը մեծ վնաս է հասցնում անասուններին, ձիերին և մարդկանց (ա-
ռաջացնում է քնախտ): Մեծ տարածում ունեն նաև թռչունները, միջատ-
ները, թիթեռները, սողունները:

Անապատների և կիսանապատների բնական զոնան Աֆրիկայում
ընդգրկում է Սահարա, Լիբիական, Նուբիական, Նամիբ անապատները
և Կալահարի սարահարթի հարավը: Կլիման արևադարձային անապա-
տային է, չոր ու շոգ: Տարեկան տեղումների միջին քանակը 50-100 մմ է,
իսկ երբեմն տարիներ շարունակ տեղումներ չեն լինում: Հողերը գորշ ա-
նապատային են, մոխրագորշ, շատ տեղերում` աղակալված, քարքարոտ:

Հյուսիսի անապատներին և կիսանապատներին բնորոշ են փշոտ
բույսերը` ուղտափուշը, օշինդրը, աղաբույսը, փշոտ թփերը, անապատա-
յին ակացիան, իսկ հարավի անապատներին ու կիսանապատներին` ծի-
ծեռնախոտը, բարձիկանման փշոտ բույսերը և այլն: Վելվիչի բույսն ունի
մինչև 3 մ երկարությամբ երկու լայն ու կոշտ տերև, որոնք պահպանվում
են ամբողջ կյանքի ընթացքում (մոտ 100 տարի): Այն տարածված է Կա-
լահարիի կիսանապատներում:

Կենդանական աշխարհը հարուստ է՝ կան օձեր, մողեսներ, կարիճ-

²üðÆÎ²
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ներ, քարայծ, ուղտ, շնագայլ,
մկներ, աֆրիկական ջայլամ, բո-
րենի, աղվես և այլն (նկ. 7):

Մերձարևադարձային (միջ-
երկրածովային) մշտականաչ
կոշտատերև անտառների և
թփուտների զոնան զբաղեցնում
է փոքր տարածք` մայրցամաքի
հյուսիսարևմտյան և հարավ -
արևմտյան շրջանները: Այստեղ
կլիման միջերկրածովային է` ա-
մառը չոր ու շոգ, ձմեռը` մեղմ ու
խոնավ: Տարեկան տեղումների
քանակը 600-800 մմ է, որոնց մեծ
մասը թափվում է ձմռանը: Հողե-
րը դարչնագույն են կամ դեղնա-
կարմրավուն:

Բուսականության մեջ տիրա-
պետում են մշտականաչ լայնա-
տերև և փշատերև ծառերը (քա-
րակաղնի, խցանակաղնի, սոճի
և այլն): Բնորոշ են խիտ ու փշոտ
թփուտները (մակվիս): Մշակում են
ձիթենի, արմավենի և այլն: Աֆրիկայի ծայր հարավ-արևելքում տարած-
վում է խոնավ մերձարևադարձային զոնան, որն աչքի է ընկնում դեղնա-
կարմրահողերով:

Սավանաների և նոսրանտառների բնական զոնա: Տարածվում է
հիմնականում Աֆրիկայի մերձհասարակածային գոտում, ինչպես նաև
հասարակածային (արևելքում) և արևադարձային գոտիներում: Սրան
հաճախ կոչում են տաք գոտու անտառատափաստան: Այն զբաղեցնում է
մայրցամաքի տարածքի մոտ 40%-ը և ամենաընդարձակն է:

Սավանաների զոնայի կլիման անցումային է: Ամռանը կլիմայական
պայմանները նման են հասարակածի պայմաններին` տաք ու խոնավ,
իսկ ձմռանը` արևադարձայինին` չոր ու տաք (ինչո՞ւ, փորձե՛ք բացատրել):ո
Չորային սեզոնին սավանաների տեսքը կտրուկ փոխվում է. ամեն ինչ չո-

²üðÆÎ²

ÜÏ. 7. ê³Ñ³ñ³ ³Ý³å³ïÇ Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý
³ßË³ñÑÇ ÷áË³¹³ñÓ Ï³å»ñÁ

Սննդային կապերիՍննդային կապերի
ուղղությունը
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րանում է ու խանձվում: Եթե ամռա-
նը տեղումների քանակը կազմում է
1000-1500 մմ, ապա ձմռանը երեք
անգամ պակասում է:

Տեղումների անհավասարաչափ
բաշխման պատճառով այստեղ ձևա-
վորվում են կարմրագորշ և կարմիր
հողերը, որոնցում հումուսի պարու-
նակությունը շատ քիչ է:

Բուսականությունը բազմազան
է, տարածված են հացազգի բարձ-

րախոտերը (2-3 մ բարձրությամբ), որոնցից հայտնի են փղի խոտը, ըն-
ձախոտը և այլն: Համատարած խոտածածկույթի հետ աճում են միայնակ
ծառեր, որոնցից նշանավոր են բաոբաբը (նկ. 8), միմոզան, հովհարաձև
ակացիան, չորադիմացկուն արմավենին և այլն: Տարածված են և՛ խոտա-
կերները, և՛ գիշատիչները: Խոտակերներից շատ տարածված են այծքա-

²üðÆÎ²

ÜÏ. 10. Î»Ý¹³Ý³Ï³Ý ¨ μáõë³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ
÷áË³¹³ñÓ Ï³å»ñÁ ë³í³Ý³Ý»ñáõÙ

Սննդային
կապերի ուղղությունըննննըընըննըըըըըըըըըըըըըըըըըըըը

ÜÏ. 9. ²ñ³·³í³½ ç³ÛÉ³ÙÁ

ÜÏ. 8. ´³áμ³μ
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ղը, զեբրը, փիղը, ընձուղտը, գոմեշը, ռնգեղջյուրը, գետաձին և այլն: Գի-
շատիչներից մեծ տարածում ունեն առյուծը, վագրը, հեպարդը, բորենա-
նման շունը, ջրերում` կոկորդիլոսը: Տարածված է նաև արագավազ ջայ-
լամը, մարաբուն (նկ. 9): Կան նաև սողուններ, միջատներ:

Աֆրիկայի բու սական և կեն դանական աշխար հի միջև հաստատված
են սննդա յին փո  խադարձ կա յուն կա  պեր, որոն ցով տեղի է ունենում նյու -
թի և  էներ գիայի ա նընդ հատ փոխա նակություն (նկ. 10):թթ

²üðÆÎ²

Զարմանահրաշ մոլորակ

Նգորոնգորո խառնարան
( Տանզանիա)

Աշխարհի ամենամեծ հրաբխային խառնարանը հյուսիսային Տան-
զանիայում Նգորոնգորո խառնարանն է, որտեղ հանգրվանում են ա-
վելի քան 25 հազ. կենդանիներ` զեբրեր, գնուներ, սև ռնգեղջյուրներ,
առյուծներ, փղեր, գոմեշներ, վիթեր, աֆրիկյան վարազներ, որոնք
խառնարանը դարձնում են նմանը չունեցող որսատեղի:

Խառնարանն ունի 700 մ խորություն, 260 կմ2մմ մակերես և առաջա-
ցել է մոտ 2 մլն տարի առաջ: Այստեղ կան անտառներ, արոտավայ-
րեր, աղբյուրներ և նատրիումական ջրով մի մեծ լիճ ( Մագադի լիճ):
Լճում վխտում են ֆլամինգոներ և այլ ջրային կենդանիներ: Խառնա-
րանի թեք պատերը ծառայում են այն բանին, որ կենդանիները չգաղ-
թեն (ի տարբերություն մոտակայքում գտնվող Սերենգետիի սարա-
հարթի կենդանիների):
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²üðÆÎ²

Զար մա նահ րաշ մոլորակ

Բաո բաբ

Բաո բաբն ա ճում է Աֆ րի ֆֆ կայում, Մա ա դա գաս կար կղզում և Ավստ -
րա լիա յի հյու ա սի սում և  ապ և րում է 4-5 հա պպ զար տա րի: Բ ա նի շրջա գի ծը եր -
բեմն անց նում է 10 մետ րից, բարձ տտ րութ ձ յու թ թ նը հասնում՝ 18-25 մետ րի:տտ
Բաո բա բի պտուղ ա նե րը եր եե կար են և վա րուն ա գան ման` քաղց րա ցց համ ու -
տե լի մի եե ջու ի ի կով: Ն րա տերև նե րի մա եե կե րե եե սից շատ խո նա վություն է գո թ թ -
լորշա ր ր նում, և  որ և պես զի ծա ռը պահ պա նի խո նա վութ յու թ թ նը, տեր ևա թափա
է լի նում ոչ թե ձմռա նը, այլ ամ ռա մմ նը: Ձմ ռանն այն նո մմ րից ծածկ վում է
տերև նե րով և ծա եե ղիկ նե րով: Բաո եե բա բի տա ա կա ռաձև բունն անձրև նե րիեե
ժա մա նակ կու տա կում է հսկա յա ա կան քա նա կությամբ ջուր: Նրա փայ թ թ -
տը չի այր վում, ո րով հետև հա վվ գե ցած է ջրով: Այս ծա եե ռի կե ղևից ստաց եե -
վող թելն օգ տա գործ վում է կո ծծ պիտ գործ վածք ծծ ներ և պա րան ա ներ պատ -
րաս տե լու հա եե մար:

Ð²ðòºð,  ²è²æ²¸ð²ÜøÜºð

1. Ինչ պե՞ս են ար եե տա հայտ ված բնա կան զո նա նե րը Աֆ ե րի ֆֆ -
կայում, և ա  ին և չոն ՞վ է դա պայ ո մա նա վոր ված:

2. Բ նա կան ո՞ր զո ո նա ներն են գե րակշ ե ռում մայր ցա մա քումա 
և ին և չոն ՞ւ:ո

3. Թ վար կե՛ք Աֆ րի ֆֆ կայի բնա ա կան զո նա նե րին բնո ե րոշ հո -
ղե րը, բու ե սա տե սակ նե րը և կեն ե դա նա տե սակ նե րը:ե

4. Աշ խար շշ հի բնա կան զո նա նե րի քար եե տե զի վրա ցո՛ւյց տվեք
Աֆ րի ֆֆ կայի բնա ա կան զո նա նե րը և դ ե րանք անց դդ կաց րե՛քցց
ուր վագ ծային քար ա տե զի վրա:
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î³ ñ³Í³ ùÁ` 7 ÙÉÝ 700 Ñ³½. ÏÙÍ Í 2ÙÙ (ÏÕ ½ÇÝ» ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ ëÇÝ)

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

«Ես և շր ջա կա աշ խար հը»
դաս ըն թա ցից հի շե՛ք Ավստ րա լիա -
յի հայտ նա գործ ման և հե տա զոտ -
ման պատ մութ յու նը: Հա մե մա տե՛ք
Ավստ րա լիա յի և Աֆ րի կա յի աշ -
խար հագ րա կան դիր քե րը:

Ավստրալիան ամ բող ջությամբթ թ
գտնվում է հարա վային կի ա սագն դում,
և գրե թե նրա կենտ րոնով է անց -
նում հարավա յին արա ևադարձը: Արև -
մուտքից, հյու սիսից և հարավից մայր -
ցամաքի ափե րը ողողում են Հնդկա-

կան օվ կիանո սի ջրե րը: Արևմտ յան ա  փերով անցնում է Արևմ տաավստ -
րա լա կան սա ռը հոսանքը: Ավստ րալիան հյուսի սից մոտ է Հա րավար ևել-
յան Ա սիային, Մեծ և Փոքր Զոնդյան կղզեխմ դդ բերին, որոնցից բաժան վում
է Թի մորի և Ա րա ֆուրյանրր ծովերով: Մայրցամաքը Նոր Գ վինեա կղզուց
բա ժանվում է Թո րե սի նե ղու ցով: 

Ավստրալիայի ա փերը, ինչպես Աֆրի կայինը, քիչ են կտրտված: Հ յու Հ -
սիսում ցամաքի մեջ է խորանում Կար պեն տարիայի ա ծովածո ցը, որն ըն -
կած է Առնհեմ լենդ և Քեյփ Յորք թե րակղ զի ղղ նե րի միջև: Արևել քից Ավստլ լ -
րալիայի ափերը ո ղողում են Խա ղաղ օվ կիանո սի մեջ մտնող Կորալյանլլ և
Թասմա նի ծովերի ջրե րը: Այս տեղով են անց նում Ար ևե լաավստ րա լա-
կան տաք հոսանքի ջրե րը: Մայրցամաքի հյուսիսար ևել յան ալ լ փերը ողո-
ղող Կո րալյան ծոլ լ վում մակերևու թային ջրերի ջերմութ յութ թ նն անց նում է
+20O-ից, և այդ պայմաննե րում բուռն զարգանում են կորալային պո  լիպ -
նե րը, ո րոնք ա ռաջացնում են յու րօ րինակ կրաքա րային կառույց ներ` խու-
թեր: Վեր ջիններս ձգվում են մայրցամաքի հյուսիսարևելյան ալլ փերին
զուգա հեռ, ավե լի քան 2000 կմ և ա ռաջաց նում են աշխար հի ա մենամեծ
կո րա լային խու թը` Մեծ ար գելախութը, ո րի լայ նութ յու թ թ նը հարավում հաս -
նում է 150 կմ (նկ. 1): Ծայր հա րավար ևելյան մա լլ սում ա վե լի քան 200 կմ

Յորրրրք հրվ.
հվհվհվ.հվ. լ.    11Օ

ՍՍՍՍտիփ Փոյնթ հրվ.
արլրլրլրլ. ե. ե. ե. ե. 1. 1. . 13Օ

.Բայրոնոնոնոն հր հր հր հրվ.վ.վ.վ.
արլ. ե. 154ՕՕՕՕ

Հարավարևելյան հրվ.րվրվրվ
հվ. լ. 39Օ

¸³ë 10.



լայնություն ութթ նեցող Բասսի նեղու ցով մայր ցա մաքից ա ռանձ նացել է
Թասմա նիա կղզին: Ավստրալիայի հարավա յին ա  փերը ո ղո ղում են Մեծ
ավստ րա լական ծովածոցի ջրե րը (տե՛ս հա վել ված ներ 3-5):

Մա կերևույ թը: Ավստ րա լիայի մա կերևույ թի հիմ քում ընկած է կարծր,
բյուրե ղային ա  պարնե րից կազմված Ավստրա լական հնագույն պլատ -
ֆոր մը: Ն րա արևմտյան մատ սը բարձր է: Այս տեղ է գտնվում Արև մտաավստ-
րա լական սարահարթը, ուր տեղ-տեղ բարձրանում են բյու րեղային լեռ -
նազանգված ներ: Դեպի ար ևելք պլատֆոր մի հիմ քն իջել է` ա ռաջացնելով
նստված քային հսկայա կան ա պարաշերտերով ծածկ ված դաշտավայ րեր:
Նշանա վոր է Կենտ րո նաավստրա լա կան ընդարձակ դաշտավայ րը, որը
ձգվում է Կար պենտարիայի և Մեծ ավստրա լական ծո վածո ցերի միջև:
Նրա կենտ րոնում գտնվում է մայր ցամաքի ա մենացածր կետը՝ Էյր լճի իջ-
վածքը՝ -12 մ բարձ ծ րությամբ:թթ Ավստրա լիան միակ մայրցա մաքն է, որ -
տեղ բա ցա կայում են ե րի տա սարդ ծալ քա լ լ վոր լեռ նային հա մա կարգե-
րը, գոր ծող հրաբուխները և ժա մա նա կակից սառցա դաշ տե րը: Միակ
խո շոր լեռ նային համակարգը ձգվում է մայր ցամաքի ար ևելյան մալլ սով`
հյուսիսից հա րավ ուղ ղությամբ: Այն բա թթ վականին հին է, քայքայ ված ու
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Զար մա նահ րաշ մոլորակ

Մեծ արգելախութ

Աշ խար շշ հում կո րալ նե րի կու եե տակ -
ման ա մե նա գե ղե ցիկ ու ա եե մե նա մեծ
վայրն է Մեծ ար գե լա եե խու ա թը: Այն զբա -
ղեց նում է 300 հազ. կմ2մմ տա րածք:ա

Խու թային հա ա մա կար գը բաղ կա ցած է ա ա վե լի քան 3000 ա եե ռան ձին բուս -
տա խու ա թե րից և 600 կղզի եե նե րից: Են եե թադր ն վում է, որ Մեծ ար գե լա եե -
խութն ա ռա ջա ա ցել է 20 հազ. տա ա րի ա ա ռաջ: Այն ու նի ծո վային օր ա գա -
նիզմ նե մմ րի անկրկ եե նե լի աշ եե խարհ, որ շշ տեղ ա ռանձ նա նում են կա նաչ կրիա -
նե րը, դյու եե գոնգ նե րը (թիաձև պո եե չե ո րով, մեծ, մոխ եե րա խխ գույն կաթ նա սուն -
ներ), դել ֆին նե րը, կե եե տե րը, ձկնե եե րի 1500 տե եե սակ, կակ ղա մոր թնե րիեե
4000 տե սակ և  այլն:և

ÜÏ. 1. Îáñ³É Û³Ý ËáõÃ»ñ
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մաս նատված: Դա Մեծ ջրբա ժան լեռնաշղ թան է, որի ամենաբարձր գա -
գա թը Կոսցյուշ ցց կոն է (2230 մ, նկ. 2):

Բա ցատ րե՛ք, թե տար վա ո՞ր ա միս նե րին է Ավստ րա լիա յում լի նում
ձմեռ, և  ո՞ր ա միս նե րին` ա մառ: 

Կ լի ման: Ավստրալիայի մեծ մասն ըն կած է ար ևադարձային լայնու -
թյուններում: Դ րա և մակեր ևույ թի` գերազան ցապես ցածրադիր հար թա-
վայ րային բնույ թի պատ ճա-
ռով այստեղ ամ բողջ տա րին
դիտ վում են օ դի բարձր ջերմ-
աս տի ճան  ներ: Ամռա նը (դեկ-
տեմբերից մինչև փետր վար)
նրա հյու սի սային` մերձհա -
սա րակա ծային գո  տի են
թա փան ցում պասսատնե րը
հասարակա ծային մուս սոն -
ների տես քով` ա  ռաջացնե -
լով զգալի քա նակությամբթ թ

ÜÏ. 2.  ²Ù» Ý³ μ³ñÓñ ·³ ³ ·³ Ã Îáëó ³ Ûáõß ó ó ÏáÝ



տե ղում ներ (1500-1600 մմ): Ամենաշատ խոնավութ յուն ստա թ թ նում են Մեծ
Ջրբաժան լեռ նաշղ թայի հյու սիսային հատ վա ծի հող մակողմ լեռ նալանջե-
րը` 4000 մմ ( Քեռնս քաղաք): 

Կ լի մա յա կան քար տե զի մի ջո ցով ո րո շե՛ք, թե ի՞նչ կլի մա յա կան գո -
տի նե րում է ըն կած Ավստ րա լիան: 

Արևադար ձային գո տու կենտրոնական մասով անցնում է +25O ի զո -
թեր մը (քարտեզի վրա օդի հավասար ջերմաստիճան ունեցող կետերը
միացնող գիծը):

Այս տեղ՝ ներքին շրջան ներում, օդի ջեր մաստի ճա նը եր բեմն անց նում
է +50O-ից, իսկ տեղումնե րը քիչ են (100-200 մմ): Այդ պատ ճա ռով այս-
տեղ շատ են անապատներն ու կի սանապատները:

Բա ցատ րե՛ք «Ավստ րա լիան երկ րագն դի ա մե նա չոր մայր ցա մաքն
է» պնդու մը: 

Մայրցամա քի ծայր հա րավային մասում տարածվում է մերձար ևա-
դար ձային գո  տին: Դ րա հարա վար ևելյան շրջանլլ նե րում կլիման խոնավ
մեր ձար ևադարձային է, մի ջին մասում` մերձար ևադարձա յին ցա  մաքա-
յին, իսկ հարավ-արևմուտ քում` մերձարևա դար ձային մի ջերկրածո վա յին 

²ìêîð²ÈÆ²
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(հիշե՛ք, թե ո րո՞նք են դրանց բնո ո րոշ գծերը): Մի ջերկրածովային մար զում
ամռանն օ դի ջեր մաստիճանը բարձրանում է` հաս նե լով +20Օ +24O, իսկ
ձմռանը նվա զում է մինչև +8Օ +10O:

Ներ քին ջրե րը: Տաք և չո րային կլիմայի պատճառով Ավստ րալիայի
գետային ցան  ցը թույլ է զարգա ցած: Մայր ցամաքի ներ քին, ընդարձակ
շրջաննե րը (տա րածքի 60%-ը) հոսք չունեն դե պի օվ կիանոս: Գե տային
ցանցը հա մեմատաբար զարգացած է ար ևելյան շրջանլլ ներում (բա ցատ -
րե՛ք՝ ինչո՞ւ): Գեո տերն ունեն անձրևային սնում, հորդանում են հիմ նակա-
նում ամ ռա նը: Ներքին շրջան նե րի գետե րը մշտա կան հոսք չու նեն, և
այստեղ շատ են չոր գետահու նե րը` կրիկ նե րը (հիշե՛ք, թե որտե՞ղ էինեե
դրանք տարածվում Աֆ րիկայում և   ինչ պե՞ս էին կոչ եե վում): Նշա նավոր է
Կուպերս-կրի կը, որը թափվում է Էյր լճի մեջ: 

Ավստրա լիայի ամենախո շոր գետը Մուրեյն է` Դառ լինգ վտա կով
(նկ. 3): Մուրեյը սկիզբ առ ե նե լով Մեծ Ջր բաժան լեռ ների բարձրադիր մա-
սե րից` Ավստրա լա կան Ալ պերից, թափվում է Հնդկական օվ կիանոս,
հորդանում է ամ ռանը: Դառլին գը ստորին հոսանքում տարվա չոր սե զո-
նին ցամա քում է` տրոհ  վելով ա ռանձին ջրավա զաննե րի:

Ավստ րա լիայում խոշոր լճեր քիչ կան: Դրանցից շատերը ջրով լցվում
են կար ճատև անձրև նե րի սեզո նին և հիմնականում ան հոս են ու ա ղի:
Մայր ցա մաքի ամենախո շոր լի ճը Էյրն է: Անձրևների ժա մա նակ լճի մա կե -
րեսը մե ծանում է, իսկ չոր սեզոնին` տրոհ վում մանր ջրավազան նե րի:

Ավստ րալիայի հա մար անփո խա րինե լի գանձ են ստորերկրյա ջրե րի
հսկայա կան պաշար նե րը, որոնց մեջ ա ռանձ նանում է Կենտ րոնաավստ -
րալա կան դաշ տա վայ րի
տարածքում գտնվող
Մեծ ար տեզյան ա զզ վա-
զա նը: Այն զբա ղեց նում
է մոտ 1 մլն 800 հազ.
կմ2 տա րածք: Դ րա ջրե -
րը լայ նո րեն օգ տա գործ -
վում են կեն ցաղում,
արդ յուդ դ նա բերության ևթ թ
գ յու  ղատնտե սության
մեջ:
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Զարմա նահ րաշ մո լորակ

Ու լու րու (Այերս Ռոք)

Ավստրալիայի սրտում է գտնվում
Ու լու րու (Այերս Ռոք) ա վա զաքա ա րաա յինա 
բլու րը: Այն ունի մոտ 10 կմ շրջագիծ և
շրջակա անապատից բարձր է շուրջ
350 մ-ով: Բլ րի մա լլ կեր ևույ թն ա յյ պար-

ների վերին շերտում եղած երկաթի և մանգանի օքսիդացման հե -եե
տևանքով կարմրավուն է: Բ լու րն ար տա սո վոր կեր պով անդ րա դարձ -
նում է Ա րե Ա գա եե կի ճա ռա գայթ նե րը. արևածագին այն թվում է դարչնա-եե
գույն, ցերեկը` վառ նարնջագույն, իսկ մայրամուտին կրակի կարմիր
բոցի է նման: Գիշերը լեռն այնքան սև է, որ կարծես իր մեջ է խտացրել
արևադարձային գիշերվա ողջ խավարը:

Ð²ðòºð,  ²è²æ²¸ð²ÜøÜºð

1. Ո րոՈ ՞նք են Ավստ ո րա լիա ա յի աշ ա խար շշ հագ րա գգ կան դիր քի ա ր ր -
ռանձ նա հատկություն թ թ նե րը:ե

2. Ին չոն ՞ւ մայր ո ցա մա քի ա ա փա գի ծը թույլ է մաս նատ ված: Հա -
մե մա տե՛ք այն Աֆ րի ֆֆ կա յի ա ա փագ ծի հետ:

3. Բ նու թագ րե՛ք Ավստ գգ րա լիաա յի մա ա կեր ևույ թի ձևա յյ վոր ման
գլխա վոր գոր ծոն նե րը, մա ե կեր ևույ թի խոյյ շոր ձևե ո րը: ե

4. Կ լի Կ մա յա ա կան ո՞ր գո ո տի նե րի սահ ե ման նե րում է ձգվումե
Ավստրա լիան: Ինչա պի սի՞ն է մայր իի ցա մա քի հյու ա սի սայինա 
շրջան նե րի կլի ե ման: Որ տե՞ղ են թափ եե վում ա մե նա շատա 
տե ղում նե մմ րը և ե  ին և չոն ՞ւ: ո

5. Հա մե մա տե՛ք Ավստրա լիա ա յի և Աֆ ա րի ֆֆ կա յի ար ա ևա դար ձա -
յին կլի մա յա ա կան գո տի նե րը:ե

6. Ուր վագ ծային քար ա տե զի վրա նշե՛ք Ավստրա լիա ա յի լեռ ա -
նագ րա գգ կան խո շոր միա ո վոր նե րը, կլի ե մա յա ա կան գո տի -
ներն ու մար զե րը: ե

7. Ին չոն ՞ւ Ավստո րա լիաա յում գե ա տային ցան ա ցը թույլ է զար ն գա -
ցած: Ինչ պի սի՞ լճեր են տա իի րած ա ված այն ծծ տեղ: 

8. Ի՞նչ նշա նա կություն ու թ թ նեն ստո րերկր յա ջրե ր ր րը մայր ե ցա -
մաքի տնտե ա սության հա թ թ մար:
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Ավստրա լիայի բուսականությութթ նը և կեն դանական աշխար հը զար-
գացել են մյուս մայրցամաք նե րից երկարատև մեկուսաց ման պայմաննե -
րում: Այդ իսկ պատ ճա  ռով այս տեղ ա ճող բուսատեսակների 75%-ը և կեն-
դանատե սակ նե րի մոտ 90%-ը յու րահատուկ են և երկրագնդի վրա միայն
հան դի պում են այստեղ, այ սինքն` էն դեմիկ են: Դ րա հետ միա սին`
Ավստրալիայում կան այնպիսի բույսեր, ո րոնք տարածված են Հա րավա-
յին Աֆ րիկայում, Հա րավա յին Ա մերի կայում և Հա րավարևելյան Ա լլ սիա-
յում: Այս փաստը վկայում է հա րավա յին կի  սագնդի մայր ցա մաք նե րի
միջև միլիո նավոր տա րիներ առաջ գո յութ յուն ութ թ նե ցած ցամաքային ընդ -
հա նուր կա պի մա սին:

Փոր ձե՛ք մտո վի Աֆ րի կա յին միաց նել Ավստ րա լիան և Հա րա վա յին
Ա մե րի կան: Ու նե՞ն արդ յոք նրանք ընդ հա նուր ուր վագծեր: 

Ավստրա լիան էվ կա լիպտնե րի, ակա ցիա ների, կա զո ւա րիանե րի
հայ րե նիքն է: Այս տեղ տարածված են էվ կալիպտնե րի ա վե լի քան 600, ա -
կացիա նե րի՝ 490, և կազուարիաների մոտ 25 տե սակ: Հան դի պում են ա -
վե լի քան 100 մ բարձրություն ու թթ նե ցող էվ կալիպտներ, ո րոնց արմատնե-
րը, խորա նալով հո ղի մեջ, հսկա պոմպերի պես դուրս են քաշում խոնա-
վութ յու թ թ նը (նկ. 4): Էվ կալիպտնե րի մի ջոցով մար դիկ տաք երկրներում չո -
րացնում են գերխոնավ հողե րը և ճահիճնե րը: Ավստրալիայում կան նաև
էվ կալիպտներ, ո րոնք նման
են ցած րահա սակ թփուտնե -
րի: Էվ կա լիպտնե րի ան տառ-
նե րը տարածվում են մայր -
ցա մաքի հյուսիսում ըն կած
սա վանա ների և նոս րան տառ -ռռ
նե րի զո նայի կարմ րա գորշ
հո ղերում ու Մեծ ջր բա ժան
լեռ նաշղ թայի հող մակողմ
լանջե րին` արևադար ձային
ան տառ ներում: Դ րանք լու-
սա վոր են, որով հետև էվ կա-
լիպտի տերև նեևև րը դեպի արևն
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են ուղղ վում իրենց եզ րերով: Այս տեղ ա ճում են նաև արմավենինե րի, ֆի -
կուս նե րի ու դափ նի նե րի տարբեր տեսակներ: Ան տառները հարուստ են

ոչ միայն էնդեմիկ բույսե րով,
այլև էնդե միկ կենդա նի ներով:

Ավստրալիայում կան 
բազ մաթիվ պար կա վոր կեն-
դանիներ, որոնց ձագերը շատ
փոքր են ծնվում, և մայրը
նրանց կրում է փո րի տակ
գտնվող պարկում: Էվ կալիպտ-
ների վրա է բնակվում կոա-
լան կամ պարկա վոր արջը,
որը դան դա ղաշարժ և  ան -
պաշտ պան կեն դանի է: Պար -
կավոր նե րից առանձ նա նում
են կեն գու րուները, ո րոնց ա-
մենախոշոր տե սակնե րի հա -
սա կը հասնում է 3 մ, իսկ փոք -
րերի նը` մինչև 30 սմ (նկ. 5):
Կեն գուրու նե րը սնվում են էվ -վվ
կալիպտի տերևներով, իսկ
վտանգի դեպ քում փախ չում
են ցատ կե լով: Ավստրալիա-
յում էն դեմիկ է նաև է մու ջայ -
լամը (նկ. 6):

Ավստրալիան հա մար վում
է ձվածին կաթ նասուն կեն -
դանիների` բա դակ տուցի և
ե քիդ  նայի հայրե նիքը (նկ. 7):
Այս էն դեմիկ կենդա նի նե րը
հետաքր քիր են նրանով, որ
ձա գեր են հանում ձվե րից`
ինչ պես թռչուն նե րը, բայց կե-
րակ րում են նրանց կաթով`
ինչպես կաթնասուննե րը:
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Մայր ցա մա քի կենդանական
աշ խարհի սար սափն է դար-
ձել եվ րոպացինե րի կող մից
այստեղ բերված դին գո շու -
նը, որը հետագայում վայ րե-
նա ցել է, իսկ ճագարներն
այնպես են հարմար վել ու
բազ մա ցել, որ հաշ ված ժա -
մե րի ըն թացքում կարող են
ոչնչաց նել հարյու րավոր հեկ-
տար գյուղատն տեսական
ցանքեր: 

Ավստ րա լիայի կենտրոնական և  արևմտյան շրջաննե րում տարած -
վում է ա նապատ ների և կի սա նապատ ների զոնան (բա ցատրե՛ք՝ ին չո՞ւ):ո
Այս զոնան, ինչպես Աֆրիկայում, բնո րոշ վում է աղ քատ բու ղ ղ սականու -
թյամբ: Նշա նավոր են Մեծ ավազային և Մեծ Վիկտո րիա անապատնե -
րը: Սա կայն, ի տար բերություն աֆ րիկյան անապատնե րի, այս տեղ չկան
ծաղ կուն օա զիսներ: Կեն դանական աշ խարհը նույն պես աղ քատ է: Շատղղ
են թու նավոր օձե րը, սողուննե րը, մի ջատներից հատ կապես` տերմիտնե-
րը: Այստեղ հազ վա դեպ հանդիպում են կեն գուրուն, է մու ջայլամը:

Ներկայիս Ավստ րալիա մայրցա մաքում գտնվում է մեկ պետություն`թթ
Ավստ րալական Միութ յութ թ նը (մայ րա քա  ղաքը` Կան բե րա):
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1. չոն ՞ւ Ավստ ո րա լիա ա յի բու ա սա կան և կեն դա նա կան աշ խար շշ -
հում շատ են էն դե միկ տե սակ նե րը:ե

2. Ի՞նչ էն դե միկ բու սա տե սակ ներ են ա ճում այն տեղ: Որ -
տե՞ղ են տա եե րած ա վում էվ ծծ կա լիպտա նե րի ան ե տառ նե րը, ևե
ինչ պի սի՞ ա իի ռանձ նա հատ կություն ու թ թ նեն դրանք:

3. Ի՞նչ կեն դա նա տե սակ ներ են ապ րում Ավստպպ րա լիաա յում:ա 
Ին չոն ՞վ են դրանք տար ո բեր վում աֆ րիկֆֆ յան տե կ կ սակ նե րից:ե

4. Հա մե մա տե՛ք Ավստրա լիա ա յի և Աֆ ա րի ֆֆ կայի բնա ա կան զո -
նա նե րը: Բ ե նու թագ րե՛ք Ավստ գգ րա լիա ա յի ա ա նա պատնե րի ևե
կի սանա պատնե րի բնա ե կան զո նան:

Զար մա նահ րաշ մո լո րակ

Կոալա պարկավոր արջը

Կոալա պարկավոր արջը
բնակվում է էվկալիպտի ան-
տառներում և գրեթե ողջ կյան-
քը անց է կացնում ծառերի
վրա: Կոալան սնվում է բա-
ցառապես էվկալիպտի տերև-
ներով: Օրվա ընթացքում կոա-
լան 16-18 ժամ մնում է ան-
շարժ: Ցերեկը քնում է` հար-
մարվելով էվկալիպտի կոճղի
կամ ճյուղի վրա, իսկ գիշերը,
սնունդ փնտրելու նպատակով,

մա գլցում է ծառերի վրա: Ծառից իջնում է միայն մեկ ուրիշ ծառ մագլ-
ցելու նպատակով, եթե հնարավոր չէ ծառից ծառ ցատկել: Կոալան օ-
րական ուտում է միջինը 500 գ-ից 1 կգ կանաչ տերև:

Îá³É³ (å³ñÏ³íáñ ³ñç)
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

«Ես և շր ջա կա աշ խար հը» դա սըն թա ցից հի շե՛ք Ան տարկ տի դա յի
հայտ նա գործ ման և հե տա զոտ ման պատ մութ յու նը, Հա րա վա յին բևե -
ռի նվա ճու մը:

Աշ խար հագ րա կան դիր քը, ա  փա գիծը: Հա րավա յին կի սագնդի այն
տարածքը, որը նե րառում է Անտարկտիդա մայրցա մաքը, նրա հարակից
կղզի ներն ու ջրային տարածք ները` մինչև հարավային 48-60 O լայնու -
թյուն նե րը, անվա նում են Ան տարկտիկա աշխար համաս: «Ան տարկտի-
կա» ա նու նը ծագում է հու նարեն «ան տի»` «հակառակ», և «արկտիկոս»`
«հյու սիսային» բա ռերից, այ սինքն՝ Արկտիկային հա կառակ:

Անտարկտիդան հիմնա կա նում ըն կած է հա րա վա յին բևե  ռային շրջա -
գծի ներսում: Ն րա գրեթե կենտրոնում գտնվում է Հարավային աշա խար-
հագ րա կան բևե ռը: Մայր ցամաքի ա փագիծը թույլ է մասնատված, շատ
տեղերում այն չի երևում և ծածկ ված է սառ ցադաշ տերի եզ րային բարձր,
զա ռիթափ տեղա մասերով: Մայրցա մաքի ափերը ողո ղում են Ատլանտ-
յան, Հնդկական, Խա ղաղ օվ կիանոսնե րին պատկանող Ռոս սի, Ամունդ -
սե նի, Բելինս հաու զենի, Ո ւեդ դելի, Համա գոր ծակցութ յանթ թ ծովե րը: Հա-
րավա յին Ա մերիկայի ուղ ղությամբ, նեղ շեր թթ տով, ձգվում է Ան տարկ տի -
կա կան թերակղ զին: Անղղ տարկտիդան մայ ցամաք ներից հա րևան է միայն
Հա րավա յին Ա  մերիկային, ո րից բաժան վում է Դրեյկի փոթոր կոտ նե ղու-
ցով: Մայր ցամաքի առափնյա շրջաննե րը ծածկ ված են տարբեր չափերի
լո ղա ցող սա ռույցներով, ո րոնք դժվարաց նում են նավե րի մոտենալը մայր -
ցամա քին: 

Հի շե՛ք՝ ին չո՞ւ է Ան տարկ տի դան ա մե նաուշ հայտ նա գործ ված մայր -
ցա մա քը: 

Մա կերևույ թը: Անտարկտիդա մայր ցա մաքի հիմքում ըն կած է Ան -
տարկ տի կա կան հնա գույն պլատֆորմը: Այն գրե թե ամբող ջությամբ ծածկ թ թ -
ված է սառցադաշտային հզոր գմբե թաձև վահանով, որի միջին հաս-
տութ յութ թ նը 2000 մ է, իսկ կենտրոնական մասում այն հաս նում է 4000 մ -ի:
Սառույցնե րը կենտրոնական մա սից դանդաղ սա հում են դե պի եզ րերը,
հաս նելով ծովին՝ ընկղմվում են նրա մեջ, ջարդվում և լողում` որպես

¸³ë 12.



հսկա սառցա սարեր (այս բերգներ) (նկ. 1): Երբեմն հան դիպում է այնպիսի
խո շոր այսբերգ, ո րը հա լեց նե լով 10 ան գամ կա րելի է լցնել Ս ևանա լի ճը:
Անտարկտիդան քաղց րահամ ջրի հսկա յա կան շտե մարան է: Նրա սառ -
ցադաշտերն ի րենց մեջ ամ բարում են մեր մոլո րա կի մա կեր ևու թային
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քաղցրահամ ջրերի մոտ 90%-ը: Եթե
Ան տարկ տի դայի սառույ ցը հա վա-
սար շերտով փռենք Երկրի վրա, ա-
պա կգո յաո նա 40 մետր հաս տու թյամբ
սառ ցե շերտ: 

Ան տարկտիդայի հետազոտու -
թյուն ները ցույց տվեցին, որ սառ -
ցադաշտի տակ կան լեռնաշղ թա-
ներ, սարահար թեր, հսկայա կան գո-
գավո րությունթթ ներ, ցած րադիր իջ-
վածքներ և  այլն: Մայր ցա մա քում 
գտնվող այդ իջ վածքնե րից մե կը ծո-
վի մա կարդա կից ցածր է 2555 մ-ով:
Անտարկտի դայի արև  մուտքով
ձգվում է երիտասարդ՝ ալպյան հա-
սա կի Ան տարկտի կա կան Ան դեր
լեռ նաշղ թան, ո րը Հարա վային Ա -
մերիկայի Ան դյան լեռնային հա մա-
կարգի շարու նակությունն է: Դ թթ րա ա ռանձին գագաթների բարձ րություննթթ
անցնում է 4000 մ -ից, իսկ Վին սոն լեռնագագաթը, ո րը մայր ցամաքի ա-
մենաբարձր լեռն է, ունի 5140 մ բարձրու թյուն (նկ. 2): Անտարկ տի կա կան
Ան դերում լեռ նակազ մական պրո ցեսնե րը դեռևս շա րու նակ վում են: Դա է
հաստատում Ռոս սի ծո վի կղզինե րից մեկի վրա վեր խո յա ցող Էրե բուս
գործող հրա բուխը (3794 մ):

Կ լի մաս տեղծ գոր ծոն նե րից հի շե՛ք Ա րե գա կից ստաց վող ճա ռա -
գայ թա յին է ներ գիա յի կախ վա -
ծութ յու նը տվյալ վայ րի աշ խար -
հագ րա կան լայ նութ յու նից: 

Կլի ման: Ան տարկտիդան
երկրագնդի ա մենացուրտ մայր-
ցա մաքն է: Ն րա ներքին շրջան -
նե րում օ դի չա փազանց սառելու
և վարընթաց շարժում կա տարե-
լու հետևանքով ա ռաջանում է
բարձր ճնշման մարզ: Այդ պայ -
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ման նե րում ձևա վորվում են ցուրտ
և չոր անտարկտիկական օդայինա
զանգ վածները, որոնց ազ դե ցու -
թյան շրջաննե րում ձևա վորվում է
անտարկտի կա կան կլիմայական
գոտին: Այս տեղ՝ ռու սական «Վոս-
տոկ» կա յաա նում, գրանց վել է մեր
մո լո րա կի ամենացածր ջեր մաս -
տի ճա նը` -88,3O (նկ. 3): Այսպիսի
ցածր ջեր մաստիճանի պայ մաննե-
րում մե տաղը դառ նում է դյու ռ րա-
բեկ և թեթև հար վա ծից ա պակու

պես ջարդ վում է, իսկ մարդ կանց ա տամ նե րի է մալն ան միջապես ճաքճքում
է: Մայրցա մաքի ներքին շրջաննե րից փչում են հարա վա յին և հա ա րավա -
րևելյան ու լլ ժեղ քամիներ, ո րոնց արագութ յու թ թ նը հաս ւ նում է 40-60 մ/վրկ, իսկ
տևո ղութ յու թ թ նը` մինչև 176 օր: Այդ քաւ մինե րը, որոնց կո չում են հոս քա  քա  մի -
ներ, հատկապես ու ժեղ են ձմռանը: Անտարկտիդայի մաա կերևույ թն ամռան
ամիսնե րին, երբ ար ևը հո րիզոնից չի իջնում (բացատ րե՛ք՝ ին չո՞ւ), ստաո նում
է մեծ քանակությամբ ջեր թ թ մութ յուն: Սաթ թ կայն այդ ջեր մության 90%-ը սառ թ թ ցա -
յին «սպի տակ ծած կո ցը» անդ րադարձ նում է, և մայրցա մաքը գրեթե չի տա -
քանում: Կենտրոնական շրջաննե րում ա մառային օա դի միջին ջերմաս տի-
ճանը -40Օ-ից չի բարձ րանում, իսկ ծո վափնյա շրջանն նե րում` մեր ձանտարկ-
տիկական գո տում, տատան վում է 0O-ի շուրջը: Ձմ ռանը մայրցա մաքի ծո -
վափե րին օդի մի ջին ջեր մաս տիճանը -30O է, իսկ խորքում` -70O: Մայրցա -
մաքի կենտրոնական շրջաննե րում ձյան տես քով տա  րեկան թափվում են

50-60 մմ, իսկ ա ռափնյա մերն ձարկ-
տիկա կան կլի մա յա կան գո տում`
200-300 մմ տե ղում ներ:

Ան տարկտիդայում -32° ջերմ-
աս տիճա նում օդ նետված տաք
ջրի շիթը մեկ ակն թար թում վեր է
ածվում սառցե հրա շագեղ բյու րե-
ղիկնե րի և գո լորշու (նկ. 4):

Բու սա կան և կեն դա նա կան
աշ խար հը: Մայրցամաքը, ծածկ-
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ված լինելով հսկա սառ ցադաշ տե-
րով՝ գրե թե զուրկ է օրգանական
աշխարհից: Սակայն ամ ռանը
նույնիսկ հա րավային բևե ռամերձ
ա ռանձին տարածքներ ա զատվում
են սառույցից, և մերկացած ար -
մատա կան ապարնե րի վրա
հայտն վում են բույ սեր: Սառ ցա-
դաշ տե րից ա զատ ված այդ պիսի
տա րածք ներն ա վե լի շատ են ա-
ռափն յա շրջան  ներում: Այդ չոր ու
ցուրտ, քարքարոտ, սառույ ցից ա-
զատ տարածք ներին անվա նում են
ան տարկ տի կա կան օազիս ներ:
Այս տեղ ա ճում են մամուռ ներ, քարաքոս ներ և պարզա գույն ջրիմուռ ներ:
Անտարկտիկական թերակղ զում կա ղղ րելի է հանդիպել նաև ծաղ կավոր
հացա բույ սե րի և մե խակազ գիզզ նե րի պարզա գույն տեսակների:

Մայր ցա մաքի կեն դանական աշխար հը բու սականից հա րուստ է և
տեղաբաշխ ված է առափնյա նեղ շերտում: Ափամերձ ջրերում հան դի-
պում է փոկը, ո րից ամենախո շո րը ծո վային փիղնա է: Թռչուն ներից Ան-
տարկ տի դայի ամենատարածված էն դեմիկ տեսակը պինգվինն է (նկ. 5),
որը չի թռչում, հիա նալի լո ղում է, սնվում ձկներով, փափկամորթնե րով և
խեցգե տին ներով: Անտարկտիդայում ապրում է պինգվին ների 17 տեսակ,
ո րոն ցից ամե նախոշո րը կայսե րա կան պինգ վինն է: Նրա քաշը հասնում
է մինչև 50 կգ-ի, իսկ հա սակն
անց նում մեկ մետրից: Ի տար -
բե րություն այլ պինգ թ թ վին նե րի՝ կայ -
սերական պինգվի նը ձու դնելու
հա մար բույն չի կա ռուցում, այլ
այն պա հում է թաթերի վրա՝ սեղ -ղղ
մելով փո րի ստորին հատ վածին:
Այժմ Ան տարկ տիդայում կայսե-
րական պինգ վին նե րի թվա քա-
նակն անցնում է 300 հա զա րից:
Ամռանը մայրցա մա քի ա ռափնյա
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շրջաններում ձևավորվում են թռչնա շու կաներ: Հատկապես շատ են
ջրագռավ նե վվ րը, գիշա տիչ ճայե ա րը:

Անտարկտիդայի առափնյա ջրերը հա րուստ են ջրային մանր օր գա-
նիզմներով, որով սնվում են այս տեղ բնակ վող կե տազ գիզզ ները, կե տա -
դել ֆին ները: Ա փամերձ ջրերում հան դիպում է մեր մո լորակի ամենա խո -
շոր կեն դա նին` կա պույտ կետը, ո րի քա շը կա րող է հասնել մինչև 150
տոննայի (նկ. 6): 
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Զար մա նահ րաշ
մո լո րակ

Սառցե ալիքներ

Ց ո ւ ն ա մ ի ի
նմանվող այս սառցե
հսկաները բնորոշ են
Անտարկտիդային:
Այս անձեռակերտ
քանդակները հատ-
կապես գեղեցիկ են
ամռանը և գարնա-
նը, երբ դրանց վե-

րին շերտը հալչում է, և սառցադաշտի ներսում սկսում են «խաղալ»
ծիածանի բոլոր գույները: Առաջին անգամ, երբ նայում ես բնության
այս ստեղծագործությանը, թվում է, թե ջրի հսկայական ալիքը «քա րա ա -
ցել» է ծովափին փշրվելու պահին և մի ակն թար ն թում վերածվել ցունա-
միի քանդակի: Այս հրաշագեղ քանդակը մի քանի հարյուր տարում
կերտել է բնությունը՝ Արեգակի և -60°-ի հասնող անտարկտիկական
սառնամանիքի օգ նութ յամբ:թ թ

« Սառցե ցունամին» առաջացել է հետևյալ կերպ. ամռանը, չնայած
-30°-ի հասնող օդի ջերմաստիճանին, սառույցը արևի ճառագայթների
շնորհիվ հալչում է և անմիջապես սառչում: Այդ պա հին սառույցից ամ-
բողջությամբ դուրս են մղվում նրանում եղած օդի պղպջակները, և
տարիների ընթացքում աստիճանաբար կերտվում է բնության այս
հրաշքը:
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ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ` «ԱՖՐԻԿԱ»,
«ԱՎՍՏՐԱԼԻԱ», «ԱՆՏԱՐԿՏԻԴԱ» ԹԵՄԱՆԵՐԻ
ԿՐԿՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՄՓՈՓՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

1. Բացատ րե՛ք Աֆրիկա, Ավստ րալիա և Անտարկտիդա մայր ցա-
մաք նե րի աշխար հագրական դիրքի ա ռանձնահատկու թյուննե-
րը: Ինչ պե՞ս է այն անդ եե րադառնում այս մայրցա մաքնե րի բնու-
թյան բազ մազա նության վրա:թթ

2. Ինչո՞ւ են Աֆ ո րի կայի, Ավստ ա րալիա յի, Անա տարկ տիդայի մա ա կերևույթ -
ներում գե րիշխում հար թավայ րերը: Մայրցա մաք նե րի ո՞ր մաո սե-
րով են ձգվում լեռ նային համակարգերը և ինչո՞ւ:ո

3. Ինչո՞ւ Աֆ ո րիկան հա մարվում է ամենատաք, Ավստ րալիան` ամե-
նա չոր, Անտարկտիդան` ա մենացուրտ մայրցա մաքը:

4. Բ նու թագրե՛ք Ավստրալիայի և Աֆրիկայի ներքին ջրերը: Ո՞ր գո -
տինե րում է գետային ցանցը նոսր և ինչո՞ւ:ո

5. Բ նական ո՞ր զո ո նաներն են հա մապատասխանաբար գե րիշխում
Աֆրիկայում, Ավստրալիայում և Ան տարկտիդայում և  ինչո՞ւ:ո

Ð²ðòºð,  ²è²æ²¸ð²ÜøÜºð

1. Բ նու թագ րե՛ք Ան գգ տարկ տի դայի աշ ա խար շշ հագ րա գգ կան դիր -
քի ա ռանձ նա հատ կություն թ թ նե րը:ե

2. Ինչպի սի՞ն է մայր իի ցա րր մա քի սառ ա ցա ռ ծած կույ ծծ թի վարյյ քը: Ինչր ր -
քա՞ն քաղց ա րա ցց համ ջրի պա շար ա ներ կան այն տեղ:

3. Ո րոՈ ՞նք են Ան ո տարկ տի դայի մա ա կեր ևույ թի հիմ յյ նա մմ կան ա -
ռանձ նա հատ կություն թ թ նե րը:ե

4. Ինչպի սի՞ն է մայր իի ցա մա քի կլի ա ման: Այս տեղ ին չոն ՞ւ ենո
դիտվել մեր մո լո րա կի ա մե նա ցածր ջեր ա մաս տի ճան նե -
րը: 

5. Բա ցատ ա րե՛ք Ան տարկ տի դայում ու ա ժեղ քա մի նե րի ա ե ռա -
ջաց ման պատ ճառ նե րը:ե

6. Ին չոն ՞ւ է Ան ո տարկ տի դայի օր ա գա նա կան աշ խարհն աղշշ -
քատ: Ին չոն ՞ւ կեն ո դա նա կան աշ խարհն ուղ շշ ղա կի կապ ված
է օվ կիա նո սի հետ:
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6. Բա ցատրե՛ք Ավստ րալիայում և Անտարկտիդայում օրգանական
աշխար հի էնդեմիկ տեսակնե րի մեծ տա րածվածութ յան պատթ թ -
ճառնե րը:

7. Յու րաքանչյուր ուղ չչ ղահայաց սյու նակից դո՛ւրս գրեք այն օբ յեկ բ բ տը,
որը չի հա մապատասխա նում օ րինաչափութ յաթ թ նը.

            վել վի չի                       Նե ղոս                      կոալա
            ֆի կուս                       Նի գեր                      առյուծռ
            արմա վե նի                 Զամ բե զի                  էմու ջայլամ
            էվ կա լիպտ                  Կոնգո                      բադակ տուց
            բաո բաբ                     Մուրեյ                      ե քիդ  նա

8. Կազ մե՛ք փոխ կա պակց ված շարքեր. 
Աֆ րիկա, էվ կալիպտ, պինգվին, Է րե բուս, Վիկ տորիա, հասարա-
կած, Ավստ րալիա, Կուպերս, ձվածին, հրաբուխ, բաոբաբ, կրիկ,
սա վանա, Ան տարկտիդա, կաթ նասուն, ջրվեժ, էնդեմիկ, հոս քա-
քամի:

²Üî²ðÎîÆ¸²

70



ÂºØ² 6 Ð²ð²ì²ÚÆÜ  ²ØºðÆÎ²

71

î³ ñ³Í³ ùÁ` 18 ÙÉÝ ÏÙÍ Í 2ÙÙ (ÏÕ½ÇÝ»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ)

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԴԻՐՔԸ, ԱՓԱԳԻԾԸ,
ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹԸ

Աշ խար հագ րա կան դիր քը, ա -
փա գի ծը: Հ յուՀ սիսային և Հարավային
Ամերի կա մայրցա մաքներն ամ բող-
ջությամբ գտնվում են արևմտ թթ յան կի -
սագնդում և ի րենց հարակից կղզինե -
րի հետ միասին մտնում են Ա մե րի կա
աշխար համասի մեջ:

Հարավա յին Ա  մերիկան համար-
յա մեկու սացած է մյուս մայր ցամաք -
ներից: Արևմուտ քից նրա ա փերը ո -
ղո ղում են Խաղաղ, իսկ արևել քից ևլ լ

հյուսիսից` Ատ լանտյան օվ կիանոսնե -
րի ջրե րը: Ատլանտ յան օվ  կիանո սի
Բրա զի լա կան և Գ վիանա կան տաք
հոսանք ները մեղ մացու ցիչ ազ դեցու -
թյուն ու նեն մայր ցամաքի վրա: Խա -
ղաղ օվ կիա նոսի ա փամերձ ջրե րով
անցնում է Պերուական սառը հո սան-
քը, ո րի ազ դե ցութ յամբ մայր թ թ ցա մաքի
արևմտ յան շրջան  ներն ունեն չո րային
կլի մա: Նույն ազ դեցութ յունն ու թ թ նի Հա -
րա վա յին Ա  մե րի կա յի հա  րա վարևել-
յան ափերով անցնող Ֆոլկ լենդյանդդ
սա ռը հոսան քը:

Հարա վից մայր ցա մաքը Մագելա-
նի նեղուցով բա ժանվում է Հ րո Եր -
կիր կղզուց, իսկ վերջինս` Դ րեյ կի լայն

Գալինաս հրվ.Գալինաս հրվ.ս հրվ.
հս. լ. 12Օ

Ֆրոոուերդ հրվ.
վ լհվ. լ. 5454Օ

Պարինյաաս հրվհրվհրվհրվհրվհրվ.....
արմ. ե. 881Օ ու հրվ.ԿաբԿաբԿաբաբԿաբԿաբու ԲրաԲրաԲրաԲրաԲրաԲրանննկոննն

արմրմրմրմրմրմ. եեեեեե. 355555Օ
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նեղու ցով՝ Անտարկտիդայից: Հյուսիսից նրա ափե րը ո ղողում են Կա րիբ-
յան ծո վի ջրերը: Եվ միայն Պանամա յի  նեղ պա րանոցով Հա րավա յին Ա -
մերիկան միանում է Հ յուՀ սիսային Ամերիկային: Այս տեղ 1904-1914թթ.
փորվել է Պա նամայի նավար կե լի ջրանց քը (նկ. 1):

Հի շե՛ք Ֆ. Մա գե լա նի կող մից Հա րա վա յին Ա մե րի կան հա րա վից
շրջան ցե լու պատ մութ յու նը:

Արտա քին տես քով Հա րավա յին Ա  մերիկան նման է եռանկ յան, ո րի
հիմ քն ուղղ ված է դե պի հյուսիս: Այսինքն` տա րածքի մեծ մա սը գտնվում է
տաք ջեր մա յին գո  տում: Միայն մայրցամաքի հա րավային նեղ մասն է
գտնվում բարե խառն ջեր մային գո տում: Մայրցամա քը հյու սիսից հարավ
ունի մոտ 7500 կի լո մետր ձգվածութ յուն, իսկ աթ թ ռավելագույն լայ նութ յութ թ նը
ավելի քան 5000 կմ  է: 

Աֆրիկան և Հա րավա յին Ա  մերիկան հյուսիսից հա րավ գրե թե նույն
ձգվածությունն ութթ նեն, և  երկուսն էլ հատ վում են հա սարակա ծով:

Ո րո՞նք են դրանց աշ խար հագ րա կան դիր քի տար բե րութ յուն նե րը:
Մայրցամա քի նման գծագ րության պատ թ թ ճառով Հարավային Ա մերի -

կայի մեծ մասն ըն կած է հա սարակածային և արևադարձային լայնու-
թյուններում (համեմատե՛ք Աֆ րիկայի հետ):

Մայր ցամաքի ա փերը քիչ են կտրտված: Ավելի շատ մաս նատված
են հա րավարևմտ յան ա փերը, որտեղ շատ են լեռնոտ փոքր կղզի նե րը
(նկ. 2):

Արևել յան ալ լ փերն ավելի թույլ են մաս նատված: Այստեղ ցամաքի մեջ
խո րա ցել է Լա-Պ լա տայի ա ծովա ծոցը (հավել վածներ 1-5): 

Մա կեր ևույ թը: Հա րավային Ամե րիկայի մա կերևույ թի վրա միմյանմ -
ցից խիստ տարբերվում են հար -
թավայ րային ար ևել քը և լեռլ լ նա-
յին արև մուտքը: Մայրցա մաքի հիմ -
քը կազ մում է Հա րա վամերիկյանկ կ
պլատ ֆորմը, որի բյու րե ղային հիմ ա -
քը երկ րաբանական տարբեր ժա -
մա նա կաշրջան նե րում են թարկվել
է բարձրացումների և  ի ջեցումնե -
րի: Այն հատ վածնե րը, որոնք ի -
ջել են, ծածկ ված են նստված քա-
յին ա պարների հսկայական շեր -
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տերով: Այդ պես են առաջացել Ա -
մա զոնի, Օրի նո կոյի, Լա-Պլա  -
տայի  դաշտավայ րե րը (նկ. 3):
Վերջինս դե պի հյուսիս բարձրա-
ցել է և  ա ռաջացրել Գ րան- Չա կո
լայնարձակ նա խալեռ նային սա -
րա վան դը (տե՛ս ֆի զի կական քար -
տեզը): Պլատ ֆոր մի բարձրացած
տե ղա մասե րում ձևավոր վել են
Բրա զիլա կան և Գվիանա կան
սարահարթե րը:

Հարա վամե րիկ յան պլատկ կ ֆոր -
մը արև մուտ քից եզ րավորվում է խա ղա ղօվ կիանոս յան գեո  սինկլի նա լով
(տե՛ս «Երկրակեղ ևի կառուց վածքը» քար տեզը), որտեղ ձևավորվել են
Անդ յանդ դ լեռնե րը: Անդերից արևմուտք Խաղաղ օվ կիանոսի արևել յան ալ լ -
փե րով հյուսիսից հա րավ ձգվում են Չիլիա կան և Պե րո ւա կան փող րակ-
նե րը, որոնք երկրագնդի ա մենախոր օվ կիանո սային անդունդ նե րից են:
Ան դերում է գտնվում մայրցա մաքի ամենաբարձր լեռնագագաթը` Ա կոն -
կա գուան (6960 մ) (նկ. 4): Ցածր կետը գտնվում է հարավ-ար ևել քում`լ լ
Վալ դես թե րակղ զում ղղ (-40մ), այսինքն` բարձրություն թթ ների տարբերությու թթ -
նը մայրցա մաքում կազ մում է 7000 մ: Տեկ տոնական շարժումներն Անդե-
րում դեռևս շա րունակվում են: Այստեղ հա ճախա կի են երկրաշար ժերը:
Դրան ցից է 1960 թ. Չի լիում տե ղի ունեցած ա վե րիչ երկրաշար ժը, որի
հետևանքով օվ կիանո սում առա ջացան մինչև 10 մ բարձ րության հզոր ա թթ -

լիք ներ (ցունամի): Այդ ալիք ները,
հսկայական ա րագությամբ (մոտթթ
700 կմ/ժ) տարածվելով Խա ղաղ
օվ կիանոսով, հա սան Ասիայի ա -
րևելյան ա լլ փերին` առաջացնե լով
մեծ ավերածութ յուն թ թ ներ:

Ակտիվ լեռ նա կազ մությանթթ
հետևանքով Անդերում կան բազ -զզ
մաթիվ գործող և հան գած հրա -
բուխներ: Գործող նեղ րից հայտնի
են Կոտո պա խին և Ռո ւի սը:
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Կենտ րո նական Անդե րում Խա-
ղաղ օվ կիանո սի ա ռափնյա նեղ
շերտով ձգվում է աշխար հի ա մե-
նա չոր` Ա տա կա մա անա պա տը
(նկ. 5):

Մայրցամաքի հա րավ-արևել -լլ
քում՝ Չի լիի Անդե րից ար ևելք,
ձգվում է Պատա գո նիայի կիս-
անապա տային սարա հարթը: Այն
դե պի արևմուտք աս տիճանաձև
բարձ րա նում է դեպի Անդ յան լեռ դ դ -
ները:

Ð²ðòºð,  ²è²æ²¸ð²ÜøÜºð

1. Բ նու թագ րե՛ք Հա գգ րա ա վային Ա ա մե րի ե կա յի աշ ա խար շշ հագ րա գգ -
կան դիր քի ա ր ր ռանձ նա հատ կություն թ թ նե րը: Ին ե չոն ՞ւ Աֆ ո րի ֆֆ -
կայի նման` Հա ա րա ա վային Ա ա մե րի եե կա յի ա ա փե րը քիչ են մաս եե -
նատված:

2. Ինչպի սի՞ ազ իի դե ցութ ե յուն ու թ թ նեն մայր ցա մաքի վրա նրաա 
ա փե րը ո ե ղո ղող օվ կիա նոս նե րը:ե

3. Ինչպե՞ս են ձևա եե վոր վել Ան դե րի հա ե մա կար գը և  ար և ևել-
յան հար թա վայ րե յյ րը: ե

4. Ին չոն ՞ւ Ան ո դե րում հա ե ճա խա ա կի են երկ րա կկ շար ա ժե րը, և կանե
գոր ծող հրա բուխ ա ներ:

5. Ուր վագ ծային քար ա տե զի վրա նշե՛ք Հա րա ա վային Ա ա մե րի ե -
կա յի խո ա շոր լեռ ո նագ րա գգ կան միա վոր նե րը, ա ե ռափն յա ծո ն -
վե րը և ծո ե վա ծո ցե րը:ե

ÜÏ. 5. ²ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý³ãáñª
²ï³Ï³Ù³ ³Ý³å³ïÁ



ԿԼԻՄԱՆ, ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԵՐԸ

Կ լի մա յա կան պայ ման նե րի ընդ հա նուր բնու թա գի րը: Հա րավային
Ա մերիկայի կլի ման պայմանավո րող գործոն ներն են աշ խարհագրա կան
դիրքը, մթնոլորտի շրջանառութ յութ թ նը, ռելիեֆը, ա փերը ողողող օվ կիա-
նոս ները: Մայր ցա մաքի մեծ մասը գտնվում է հա սարակա ծային, մերձ հա-
սարակածային, ար ևադարձային և մեր  ձար ևադարձային լայ նութ յունթ թ նե -
րում: Բարեխառն գոտում է ըն կած նրա տա րածքի հարավային նեղ մա  -
սը: Մայր ցամաքի կլի մայի վրա առավել մեծ է Ատլանտյան օվ կիանոսի
ազ դեցութ յութ թ նը, ո րի տաք ջրերի վրա ձևա վոր ված խոնավ պասսատնե րը
և մուսսոն նե րը հաս նում են արևմուտք՝ ընդ հուպ մինչև Ան դերի նա խա-
լեռ ներ` բե րելով զգա լի խոնավութ յուն: Այդ է պատ թ թ ճառը, որ Հա րավային
Ամերիկան հա մարվում է երկ րագն դի ամենա խոնավ մայր ցամաքը: Բնա-
կան է, որ արևել քից արև լ լ մուտք շարժվելիս տե ղումների քանակն աս տի-
ճանա բար նվա զում է: Հարավա յին Ա  մերիկայի մեծ մասն ունի բավա րար
խո նա վացում: Խա ղաղ օվ կիանո սի ազ դեցութ յու թ թ նը ցամաքի վրա գլխա -
վո րա պես սահ մանափակվում է ա ռափնյա նեղ շերտով: Դրան նպաս-
տում է Անդ յան բարձր լեռդ դ նային համակարգը: Նրա հյու սիսարևմտյան և
հա րա վարևմտյան լան ջերը խոնավ քամինե րի շնոր հիվ ստանում են ա -
ռատ տե ղումներ (բացատ րե՛ք՝ ին չո՞ւ): Պեո րուական հո սանքի սառը ջրե րի
ազ դեցութ յամբ աթ թ ռափն յա շրջան  նե րի օդը պա ղում է և նպաստում տե-
ղում նե րի նվազ մանը: 

Կ լի մա յա կան գո տի նե րը և մար զե րը: Հա սա րա կա ծային գո տին
ընդգրկում է Ամազո նի դաշտավայ րի զգալի մա սը և նրան հա րակից Հյու Հ -
սիսային Ան դերի խա ղաղօվ կիանոսյան առափնյա լանջե րը (տե՛ս կլի մա-
յա կան գո տինե րի և մարզե րի քարտեզը): Այստեղ կլոր տա րին տի րապե-
տում են բարձր ջերմաստիճան ունե ցող (+25Օ+27Օ) խո նավ հասարակա-
ծային օդային զանգված նե րը: Տե ղումների տա րեկան քանակն Ա մազոնի
դաշտավայրում կազ մում է 2000-4000 մմ, իսկ Հ յուՀ սիսային Ան դերի
արևմտ յան լան ջերին` մինչև 6000 մմ: 

Մերձ հա սա րա կա ծային  գոտին տարածվում է հա սարակածային գո-
տուց հյուսիս և հարավ` հիմնականում ընդգրկե լով Օ րինոկո յի դաշ տա-
վայ րը, Գ վիանական և Բրազի լական սարահարթե րի գրեթե ողջ տարած-
քը: Այստեղ ամ ռանը խոնավ է և տաք, իսկ ձմռա նը` չոր և տաք: Ա մառա-
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յին և ձմե ռային շրջաննե րի օդի մի ջին ջեր մաստիճանների տա տանումը
չի գերազան ցում 3Օ-5Օ-ը: Տե ղումների տարեկան քա նակը կազ մում է
1500 մմ: Ընդ ո րում, ինչքան մո տենում ենք հասարակածային գոտուն,
այնքան մեծանում է խո նավ սե զոնի տևո ղությութթ նը և հա մապատասխա -
նաբար՝ տե ղումնե րի քանակը:

Բա ցատ րե՛ք, թե այս գո տում տար վա ո՞ր ե ղա նա կին կդիտ վի օ դի
ա մե նա բարձր մի ջին ջեր մաս տի ճա նը և  ին չո՞ւ: 

Արևադար ձային գոտին ընդգրկում է մերձ հասարակածային գոտուց
հարավ ըն կած տարածք նե րը: Գո տու ար ևելյան մալլ սում, Ատլանտյան օվ -վվ
կիանո սից մուս սոննե րի տեսքով ներթափանցող քամինե րի ազ դեցու -
թյամբ, ձևավոր վել է խոնավ կլի մա: Իսկ Անդե րի միջլեռ նային գոգավո-
րությունթթ նե րում և հատկապես Խաղաղ օվ կիանոսի ա ռափնյա նեղ շեր -
տում կլի ման չոր ար ևադարձային է: Այս տեղ է Ա տակամա անա պատը:
Մայր ցա մաքի այս հատվա ծը քիչ տեղում ներ է ստա նում, այն էլ` ա ռատ
ցո ղի տեսքով (նկ. 6): 

Փոր ձե՛ք բա ցատ րել այս եր ևույ թը: Ու շադ րութ յուն դարձ րե՛ք այն
հան գա ման քին, որ այս տե ղով է անց նում Պե րո ւա կան սա ռը հո սան քը:

Մեր ձարևադարձային ա գոտին տա րածվում է հվ.լ. 28Օ -38Օ-ի միջև:
Գո տուն բնո րոշ են շոգ, չոր ամառային (+20Օ +25Օ) և հա մեմատաբար
ցուրտ, անձրևային ձմեռային (+10Օ+12Օ) եղա նակ ները, քա նի որ ամռանը
տիրա պե տում են արևա դարձային, իսկ ձմռա նը` բա րե խառն օ դային
զանգ ված նեծծ րը: Նման շրջա նառության արդ թ թ յուն դ դ քում մայրցամաքի արևմտ -

յան մա սում ձևա վորվել է միջ -
երկրա ծո վային, իսկ ար ևել -լլ
քում` մերձարևադարձային 
ցա մաքային տի պի կլիմա:

Ու սում նա սի րե՛ք Հա րա -
վա յին Ա մե րի կա յի կլի մա յա -
կան քար տե զը և բա ցատ րե՛ք
չոր մերձ ար ևա դար ձա յին կլի -
մա յի տի պի ա ռա ջաց ման
պատ ճառ նե րը:

Մեր ձարևա դարձային գո -
տուց հարավ` Պա տագոնիա-
յում և Հա րավա յին Ան  դերում,
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տարած վում է բա րե խառն գոտին: Այս գոտուն բնո րոշ արևմտ յան քա  մի-
նե րը նպաստում են Անդերի հող մակողմ լան ջերին առատ տեղումների
(մինչև 6000 մմ) առաջացմանը: Այս տեղ տարեկան մոտ 325 օր տե ղում-
ներ են լի նում: Գոտու ար ևելյան մալլ սում` Պա տագոնիայում, կլի ման բա-
րե խառն ցամաքային է: Վեր  ջինիս ձևավոր մանը նպաստել է նաև Ֆոլկ -
լենդ յան սա դ դ ռը հոսանքը: Այս տեղ հուն վարյան (ա  ր մառային) մի ջին ջերմաս-
տիճա նը +15Օ +17Օ է, իսկ հուլիսյանը գո տու ծայր հա րավում կազ մում է
0Օ, տեղում ները 150 մմ -ից չեն անց նում:

Ներ քին ջրե րը: Մայր ցամաքի խիտ, լավ զարգացած գետային ցան-
ցի ձևա վորմա նը նպաս տել են մայր ցամաքի ռե լիե ֆի գծագրությու թթ նը, կլի -
մա յա  կան պայ մաննե րը և մա կերևույթի բնույ թը, մաս նա վորա պես` Ան դե-
րի հա մակարգը: Անդերը Հա րավա յին Ա մերիկայի գլխավոր ջրբաժանն
է: Այդ իսկ պատճա ռով գե տերի մեծ մասը պատկա նում է Ատլանտյան օվ -վվ
կիանո սի ավա զանին: Խա ղաղ օվ կիանո սի ավազա նին են պատկանում
Անդերի արևմտյան լանջերից սկիզբ առ նող մի քա նի կարճ գետեր: Ներ -
քին հոս քի ա վազա նին է պատկանում մայր ցամաքի տա րածքի չնչին մա -
սը` ընդամենը 2%-ը: Հա սարակածային շրջան նե րում գետերը շատ են և
կ լոր տարին ջրառատ (բա ցատրե՛ք՝ ին չո՞ւ), իսկ մերձ ո հասարակածային և
ար ևա դարձա յին գո տինե րում գե տերը համեմատաբար քիչ են և հորդա-
նում են ամռանը:

Հարավային Ա մերիկայի ա մենախո շոր գետը` Ա մա զոնը, իր ջրա -
ռատությամբ և ջր թթ հավաք ա վա զանի մե ծութ յամբ (շուրջ 7 մլն կմթ թ 2) աշ -
խար հի ամենամեծ գետն է: Ամազոնն իր վտակ Մա րանիոնի ա կունքնե -
րից հաշված ունի 6437 կմ  եր-
կարություն և զի թթ ջում է միայն
Նե ղո սին (նկ. 7):

Ա մա զո նի ծախսը գետաբե-
րանի մոտ մի ջինը 174 հազ մ3/վ
է, իսկ տա րեկան միջին հոսքը՝
5500 կմ3, ո րը կազ մում է աշ-
խարհի բո լոր գե տե րի տա րե կան
հոսքի մոտ 15%-ը (հա վել ված ներ
6, 7): 

Հա րա վա յին Ա ա մերիկայի ջրաա -
ռատ գետերից է Պա րա նան իր ÜÏ. 7. ²Ù³½áÝÇ  ¹³Ý¹³Õ³Ñáë 

çñ»ñáõÙ ³×áõÙ »Ý ß³ï çñ³ÛÇÝ μáõÛë»ñ



Պա րագվայ վտակով (նկ. 8):
Ստորին հոսանքում այն տի պիկ
հարթավայրային, դան դաղահոս
գետ է և Ուրուգվայ գետի հետ
առաջացնում է Լա-Պլատայիա գե -
տա բե րանը: Վե րին հո սան քում
Պարանային են միա նում մի քա-
նի սա հանքա վոր վտակ ներ, ո -
րոնք եր բեմն առա ջացնում են
ջրվեժ ներ: Դրան ցից նշա նավոր
է աշխար հի գե ղատեսիլ ջրվեժ -
նե րից մեկը` Իգո ւա սուն: Այն ու-
նի 72 մ բարձրություն և 4 կմ լայթ թ -
նություն (նկ. 9):թ թ

Ջրառատ գե տերից է մայր-
ցա մաքի հյուսիսում հոսող Օրի -
նո կոն, ո րը սկիզբ է առնում
Գվիանա կան սա րահար թից:
Նրա Չուրուն վտա կի վրա
գտնվում է աշ խար հի ա մե նա -
բարձր ջրվեժը` Ան խելը, ո րի
բարձրութ յութ թ նը 1054 մ է:

Հա րավային Ամերիկայում
լճեր քիչ կան: Մայրցա մաքի նշա -
նավոր լիճը Տի տի կա կան է, որն
աշ խարհի խոշոր լեռ նային լճե րի
շար քում ամենաբարձրադիրն է
(նկ. 10): Այն գտնվում է ծովի մա -
կարդակից 3812 մ բարձ րությանթ թ
վրա: Տիտիկական գե տով միա-
ցած է ա վելի փոքր Պոոպո լճին:
Հ յուՀ սի սում խո շոր է Մարա կայբո
լիճը, որը նա վար կելի ջրանց քով 
միացած է Կա րիբյան ծո բբ վին:
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Զարմա նահ րաշ մո լո րակ

Ան խել ջրվե ժը

Ան խել ջրվե ն ժը հայտ եե նա գործ վել է XX դա ծծ րի սկզբին, սա ա կայն հայտ -
նի է դար ձել 1937 թվա կա նի հոկ տեմ բե մմ րի 9-ին: Այդ օ եե րը, ալ օ մաստ ո րո -
նե լու նպա եե տա կով, Աույան ւ թե ն փույ լեռ նե րում թռիչք ի եե րա կա նաց նող ԱՄՆ
օ դաչու Ջեյմս Էյն ա ջե ն լի ինք եե նա թի ա ռը վայ րէջ յյ քի պա ջ ջ հին վթա րի են ա թարկ ն -
վեց: Ինք նա թի ա ռի անձ նա կազ մից 11 օր պա հանջ վեց` իջ նե լու Աուեե յան ւ թե ն -եե
փույից (որ ւ տեղ նրանք երկ րորդ ան կկ գամ հայտ նա գոր ծե ցին Ան եե խել ջրվե ն -եե
ժը) և դուրս գա լու ան մար դաբ նակ այդ տե ղան եե քից:ն 

Ջր վե ժի ա եե նու նը (իս պա նե րեն` Salto Ángel) կապ եե վում է հենց այս
ար կա ծի հե րո եե սի` Ջեյմս Էյն ջե ն լի ան եե վան հետ. թե պետ շա տե րի կար եե ծի -
քով այն ծա գել է ջրվե ժի հետ որ եե ևէ առն չութն յուն չու թ թ նե ցող «հրեշ եե տակ»
(Ángel) բա ռից:
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1. րոՈ ՞նք են Հա ո րա ա վային Ա ա մե րի ե կա յի կլի ա մաս տեղծ գոր -
ծոն նե րը: Ի՞նչ ազ ե դե ցութ ե յուն ու թ թ նի մայր ցա մա քի ա ա փե րիե
գծագ րութ գգ յու թ թ նը կլի մա յի վրա:ա 

2. Ին չոն ՞ւ մայր ո ցա րր մա քի մերձ ա հա սա րա ա կա ծային և ա ար և ևա դար -
ձային լայ ա նութ յուն թ թ նե րում տե ե ղում նե մմ րի քա եե նա կը նվա զում
է:

3. Բա ցատ ա րե՛ք Ա տա կա մա ա նա պա տի ա ռաջաց ա ման պատ-
ճառ նե րը: Ին ե չոն ՞ւ է այն հա ո մար վում աշ խար շշ հի ա մե նա չորա 
ա նա պա տը:

4. Ուր վագ ծային քար ա տե զի վրա հա մա պա տաս խան պայ ս -
մա նան շան ն նե րով մա ե կագ րե՛ք Հա գգ րա ա վային Ա ա մե րի ե կա յիա 
կլի մա յա ա կան գո տի նե րը և մար ե զե րը:ե

5. Ին չոն ՞ւ բա ո րե ա խառն գո ե տու արևմտյան՝ խա տ տ ղա ղօվ կիա նոս -
յան ա ռափն յա շրջանն ա ն ռանձ նա նում է ա ռատ տե ղում -մմ
նե րով, իսկ ար ե ևելյան հատլլ վա ծում կլի ման ցա մա քաա յինա 
է և չոր: 

6. Ի՞նչ գոր ծոն ներ են նպաս տել մայր ցա մա քում գե ա տայինա 
խիտ ցան ցի ա ն ռաջաց ա մա նը: Ո՞ր ա վա զա նին են պատ -
կա նում մայր ցա մա քի խո ա շոր գե ո տե րը և ե  ին և չոն ՞ւ:ո

7. Ի՞նչ գոր ծոն նե րով է պայ ե մա նա վոր ված Ա մա զո նի՝ աշ -
խար հում ա մե նաջ րա ջջ ռատ գետ լի նե լու հան ե գա ման քը:ն 
Ո րոՈ շե՛ք գե ո տի օ րա օ կան հոս քը:ս 

8. Պոո պո լի ճը քաղց րա ցց հա՞մ է, թեա ՞ ա եե ղի: Պա տաս խա ս նը
հիմ նա մմ վո րե՛ք: 
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Վեր լու ծե լով Հա րա վա յին Ա մե րի կա յի աշ խար հա գրա կան դիր քը և
կ լի մա յա կան պայ ման նե րը՝ փոր ձե՛ք բա ցատ րել, թե ի՞նչ բնա կան զո -
նա ներ են տա րած վում այն տեղ: 

Հարա վային Ամերիկայի բուսական և կեն դանական աշխարհը շատ
հարուստ է ու բազ մազան: Դրան նպաստել են ոչ միայն կլի մա յա կան
պայման նե րի և մա կերևույթի բազ մազանությութթ նը, այլև նրա երկրաբա-
նական զար գացման պատմութ յութ թ նը: Դեռևս վաղ երկ րաբանական ժա -
մանակաշր ջաններում, անջատվե լով և հեռանա լով Գոնդ վա նայից, մայր -
ցամա քի օրգանական աշխար հը զարգացել է հիմ նակա նում մեկու սի,
այդ պատ ճա  ռով այստեղ շատ են էնդեմիկ բույ սերն ու կենդանի ները:

Քա նի որ մայր ցամաքի մեծ մա սը գտնվում է հասարակածա յին և 
մերձհա սա րակածային գո տինե րում, ուստի այս տեղ ամենատարածվա ծը
հա սա րակածային խո  նավ անտառնե րի և սա վանաների զոնաներն են: 

Հասա րակածային գոտում, գլխա վո րապես` Ա մազոնի դաշ տավայ-
րում և Ան դերի արևել յան նալ լ խալեռնե րում, կարմ րադեղին լա տերի տային 
հողերի վրա տա րածվում է հա սա րակա ծային խո նավ անտառնե րի զո-
նան (նկ. 11): Տեղացի ներն այն կոչում են սել վաս: Զո նայում աճում է
40000-ից ավելի բու սատեսակ,
ո րոնցից 4000-ը ծառատեսակ-
ներ են, շատ են փաթաթվող
լիան նե րը: Ծառային բուսակա-
նութ յութ թ նը եռահարկ է: Ա ռաջին
շա րահար կում տարած ված են
60-80 մ բարձրությամբ լութթ սա-
սեր հսկա սեյ բան, բրա զի լական
հևեան, հսկա ֆիկու սը: Երկրորդ
շարահարկում ա ճում են տար-
բեր տիպի արմա վե նի նե րը: Բու -
սատեսակներով ամենահարուս -
տը ցածր շա րահարկն է, որտեղ
տարածված են շո կոլադի (կա-
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կաոյի) ծառը, կաու չուկատու
հևեան, սեխածա ռը, հինա յի 
ծա ռը և  այլն: Անտառի ստո-
րին շա րա հարկում կի սա խա-
վար է: Այս տեղ փա թաթ վող
լիաններն են, ձար խոտերը, ո -
րոնք անտառը դժվարան ցա -
նե լի են դարձ նում:

Սել վա սի կենդանական
աշ խարհը նույն պես հարուստ
է: Շատ տա րածված են ծա -
ռաբնակ կռնչա կապիկը, դան-
դաղա շարժ համ րու կը, իսկ ան -
տառնե րի թավուտներում դա -
րանակալում է գի շա տիչ կատվ -վվ
առյուռ ծը (պու մա, նկ. 12): Այս-
տեղ է բնակ վում աշ խարհի ա -
մե նամեծ օձը` անակոն դան, ո-
րի եր կարությու թթ նը անցնում է
10 մետրից (նկ. 13): Թռչուն նե -
րից շատ են հանդի պում բազմ -
երանգ թութակնե րը, ար յու նա-
ծուծ չղջիկ նե րը և կո լիբ րինե րը
(նկ. 14): Վեր ջիններս աշ խար-
հի ա մե նա փոքր թռչուն ներն են,
գրեթե մեղու ների չափ են և
սնվում են ծաղիկ ների նեկտա-
րով: 

Անտառ ներում շատ են
մրջյուն ները, տեր միտնե րը և
դրանցով սնվող մրջնա կերնե -
րը: Ամազո նի ջրե րում ապրում
է հարավամերիկ յան կո  կոր դի-
լո սը, որն իր չա փերով զգալիո -
րեն զիջում է աֆ րիկ յան ցեկ կ ղակ -
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ցին: Ա մա զոն գետի բնակիչ նե րից են պիրանյա գի շա տիչ ձկները, որոնց
վտառ նե րը, հար ձակվե լով հսկա կենդանի ների վրա, հաշված րոպենե րի
ըն թաց քում նրանցից ընդամենը կմախքն են թող նում:ղ

Հա սա րա կածային խոնավ անտառնե րից հյու սիս և հարավ՝ մերձհա -
սարակա ծային գոտու սահ մաննե րում, տա րածվում է սավանանե րի և
նոսրանտառնե րի զո նան:

Մայրցա մաքի հյու սիսում սավա նանե րը զբաղեց նում են Օրինո կո յի 
դաշ տա վայ րի տարածքը, որտեղ նրանց կոչում են լյանոս (իս պանե րեն
«լյա նո»` հարթավայր բա ռից), իսկ հա րավում Բրազի լական սարահարթի
սա վանանե րը` կամ պոս («կամպո»` դաշտ բա ռից): Սրանք տարածվում
են հա ցազ գի խո զզ տաբույսերով ծածկ ված կարմ րագորշ հողե րի վրա: Ամ -
ռանը սավա նան ծածկվում է ծաղ կած խոտաբույ սե րով, հան դիպում են
արմավենիների, արաու կարիանե րի նոս րանտառներ (նկ. 15): Հարա վ -վվ
ամե րիկ յան սա վա նայի կենդանական աշ խար հը, ի տարբե րություն աֆ թթ -
րիկ յա նի, աղ քատ է: Այս ղ ղ տեղ շատ են զրա հակիր նե րը, հանդիպում են խո -
շոր մրջնա կերներ, վայ րի խո զեր:

Սավա նանե րից և նոս րանտառնե րից հարավ՝ Լա-Պլատայի դաշտա-
վայ րի հարա վային մասում, տա -
րածվում են մեր ձարևադարձա յին 
տափաստաննե րը, ո րոնց ան վա -
նում են պամ պա ներ: Պամպայում
60-80 սմ հաստությամբ սևաթթ հո ղե -
րի վրա տա րած ված են հացազգի
խո տա բույ սերը: Այժմ պամ պայի մեծա 
մասը զբա ղեցնում են տար բեր մշա-
կա բույսե րի ցան քատա րա ծութ յունթ թ -
նե րը, իսկ վայրի բնութ յութ թ նը պահ -
պան վել է առանձին օջախ նե րով:

Արևադարձային ա նապատ -
նե րի զո նան տա րածվում է խա-
ղաղ օվ ղղ կիանոսյան ա ռափն յա նեղ 
շեր տում` Ատակամայում:

Մայր ցամաքի ծայր հա րավ-ա-
րևել քում` Պա լլ տա գոնիայում, տա -
րածվում է կի սա նա պատների զո-
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նան (նկ. 16): Բու սակա նու -
թյու նը ցած րահասակ է. գեր -
իշ խում են վաղահաս բույ սե-
րը և բար ձիկանման թփուտ -
ները: Կենդանինե րից հան -
դիպում են նանդու ջայլամը,
կատ վառ յու ռ ծը, գուանա կո լա -
ման (ուղ տայծ): 

Բա ցատ րե՛ք վե րըն թաց
գո տի նե րի բաշ խու մը հա -
սա րա կա ծից բևեռ ներ շարժ -
վե լիս:

Վե րըն թաց գոտիակա -
նութ յունն Ան թ թ դե րում: Հասա -

րակա ծա յին գո տում, Ան դերի ար ևելյան և լլ  արևմտյան լան ջերին՝ մինչև
1000-1500 մ բարձ րությունթ թ նե րը, տարած վում է հա սարակածային խո նավ
անտառնե րի զոնան: Այստեղ, ինչ պես Ա մազոնի դաշ տավայ րում, բնու-
թյունը նույնն է: 1000 մ -ից բարձր հատված ներում ան տառներում գե-
րակշռում են ծառանման պտերնե րը, հինայի ծա  ռը: Ան դերի 2000-3500
մ բարձ րու թյուննե րը հիմ նականում մառախ լապատ են, շատ են մանրա-
մաղ անձրև նե րը և ցուրտ քամինե րը: Այս բարձ րություն թ թ նե րում մի ջին ամ-
սա կան ջերմ աստիճանը +12O +18O է: Այս գո տում գե րիշխում են մշտա դա-
լար թփուտ ներն ու ծառերը: Առավել բարձր վայրերում՝ մոտ 4000 մ

բարձ րության վրա, տա թթ րած-
վում են հա սարա կածա յին 
լեռ նառ յին մար ա գա գետին ները:
Ս րանց այստեղ ան վանում են
պա րա մոս ներ (նկ. 17): Շատ
են հա ցազ գիզզ նե րը, որոնք ա -
ճում են օր վա ընթաց քում ա -
րագ փոփոխ վող եղանակա -
յին պայմաննե րում: Բույսե րն
առանձ նա նում են խա վոտ
տերևնե րով և ծաղ կաբույլե -
րով:
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Վերին` 4500 մ-ից բարձր
վայ րերում, հավերժական
ձյան և սառ ցադաշտերի գո -
տին է: Անդերի բարձր լեռ -
նա յին շրջան ներում ապրում
են լամա նե րը, իսկ բարձր ժայ-
ռե րի կա տար նե րին սավառ -
նում են աշխարհի ա մե նա-
մեծ թռչուն նե րը` հսկա կոն-
դոր նե րը, ո րոնց թևերի բաց -
ված քը հաս ծ նում է 3 մետրի
(նկ. 18):
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ÜÏ. 18. ÐëÏ³ ÏáÝ¹áñ

Զարմա նահ րաշ մո լո րակ

ՄՐՋՆԱԿԵՐ

Հարա վային Ա մերիկայի այս էնդեմիկ ինք նատիպ կաթնասուն նե -
րը ատամ ներ չունեն. նրանց գլխա վոր զենքը երկար, բարակ ու կպչուն
լեզուն է, որով նա բռնում է
իր կե րը՝ մրջյուններ և տեր -
միտ ներ: Թ փուտային սա  վա-
նաներում է ապ րում 1 մ -ից
ա վելի երկարություն և մինչևթթ
35 կգ կ շիռ ու նե ցող մեծ
մրջնակե րը: Ն րա դունչը եր-
կար է, խողո վա կաձև: Թա-
թերը զինված են ուժեղ, սուր
և կեռ մա գիլ նե լ րով: Նրա թա թի հարվա ծի ու ժին չի դիմանում ոչ մի
մրջնանոց կամ տերմի տանոց: Հաս նե լով զո հերին՝ մրջնա կերն իր
կպչուն, կես մետ րից ա վե լի երկարություն ութթ նե ցող լեզ վով ճանկում է
նրանց և մեկ րոպեում մինչև 160 անգամ հետ ու ա ռաջ շարժելով` ճա-
շակում հազարավոր մրջյուններ, տերմիտներ:
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1. ցատա րե՛ք Հա րա ա վային Ա ա մե րի ե կա յի բու ա սա կան և կեն -
դա նա կան աշ խար շշ հի բազ մա զա նութ յան պատ թ թ ճառ նե րը:ե

2. Ին չոն ՞վ է պայ ո մա նա վոր ված հա սա րա ա կա ծային խո ա նավ
ան տառ նե րում բու ե սա կա նութ յան և կեն թ թ դա նա կան աշ -
խար հի տե սա կային կազ ա մի ա ռա տութ յու թ թ նը: 

3. Հա մե մա տե՛ք Հա րա ա վային Ա ա մե րի ե կա յի և Աֆ ա րի ֆֆ կա յի հա ա -
սա րա ա կա ծային խո ա նավ ան տառ նե րի, սա ե վա նա նե րի ուե
նոս րան ս տառ նե րի զո ե նա նե րը:ե

4. Ուր վագ ծային քար ա տե զի վրա նշե՛ք Հա րա ա վային Ա ա մե րի ե -
կայի բնա ա կան զո նա նե րը:ե

5. Բ նու թագ րե՛ք վե գգ րըն ե թաց գո ն տիա կա նութ յունն Ան թ թ դե րում:ե
Ինչպի սի՞ բնա իի կան լանդ շաֆտդ դ ներ են հեր թա գայում ըստա 
բարձ րութձ յան: թ թ
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ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԴԻՐՔԸ, ԱՓԱԳԻԾԸ,
ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹԸ

Աշ խար հագ րա կան դիր քը, ա -
փա գի ծը: Հ յուՀ սի սային Ա մե րիկան
իր չափերով երկրագնդի երրորդ
մայրցամաքն է` Եվ րասիայից և Աֆ-
րիկայից հետո: Հ յուՀ սիսում մայր ցա-
մաքի ափերը ողո ղում են Հ յուՀ սիսա-
յին սա ռուցյալ օվ ցց կիա նոսի սառը ջրե -
րը: Այստեղ առանձ նանում է Կա նա-
դական արկ տի կա կան կղզեխում-
բը: Կղ զիղղ ներից ա մե նախոշո րը Բա-
ֆինի Երկիրն է: Նրանից հյուսիս-
արևելք ընկած է աշխար հի ամե նա-

մեծ կղզին` սառ ցածածկ Գրեն լան դիան (նկ. 1), ո րի կենտ րոնական մա-
սում սառցադաշ տերի հաստութ յութ թ նը անցնում է 2000 մետրից: Հ յուՀ սիսա-
յին սառուցյալ օվ կիանո սի ջրե րը, թա փանցելով ցա մաքի մեջ, ա ռաջաց-
րել են Հուդ զոնի ծանծաղ ծովածոցը, ո րից ար ևելք օվ կիանոսի մեջ է խո-
րանում Լաբ րա դոր թե րակղ զին (հաղղ վել վածներ 1-5):

Հ յու Հ սի սային Ամերիկայի ար ևել յան ա լ լ փերը ո ղո ղում են Ատլանտյան
օվ կիա նո սի ջրերը: Մայր ցա մաքի այս հատվածում ա փագիծը խիստ մաս-
նատ ված է ծովա ծոցերով, ո րոնցից նշանավոր են Սուրբ Լավ րեն տիո սի
և Ֆան դի ծովա ծոցերը:

Ֆանդի ծո վածոցում (նկ.
2, 3) գրանցվել է Համաշխար -
հային օվ կիա նո սում ա մենա-
բարձր մակընթացա յին ա լի -
քը, որի բարձրությութթ նը հա -
սել է 18 մետ րի: Այստեղ է
գտնվում նշանավոր Նյու -
ֆաունդ լենդ կղզին:

ՈՈւելսի Արքայազնի հրվ.
աարմ. ե. 11111111686868686868688ՕՕՕՕՕ

ՄերՄերՄերՄերՄերՄերՄերՄՄերե չիսչիսչիսչիսչիսոն ոն ոոոոո հրհրհրհրվհրհրհրհ .
հս.հս.հս.հս.հս.հս.հս.հ  լ. լ. լ. լ. լ. լ. լլ  72 7 77 7 7777 Օ

զ հրվ.ՍՍՍՍենՍՍՍՍՍ տ Չտ Չտ Չ ՉՉ Չ ՉՉՉարլարլարարլարլարլարլրար զ
արմմ. ե. ե.. ..... . .. . 5. 5. 5. 5. 5. 55566666Օ

րյ րվՄարյատո հրվ.վվվվվվվվվվվվվվվվվ.
հս. լ. 7հս լ 7Օ
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Մայր ցա մաքի հա րավ-ա-
րևելյան ալլ փերը ողո ղում են
Մեքսի կական ծոցի ջրերը, ո -
րոնց ջերմաս տիճանը հաս-
նում է +25O +28O: Մայր ցա-
մաքի այս հատվածում ա-
ռանձնա նում են Ֆ լո րի դա և
Յուկա տան թե րակղ զիղղ նե րը:
Ջրի մա կարդակը ծոցում
բարձր է, որը պատճառ է դառ  -ռռ
նում դե պի օվ կիանոս ջրա յին 
զանգված նե րի հոսանքների,
այդ թվում` Գոլֆստ րիմ տաք
հոսանքի ա ռաջաց մա նը: Արև -
մուտ քից Հ յու Հ սի սային Ա մե րի -
կայի ա փե րը ողո ղում են Խա-
ղաղ օվ կիանո սի ջրե րը: ՀյուՀ -
սի սային մա  սում ա ռանձնա -
նում է Բերին գի ծովը, որը ո-
ղողում է Ալյասկայի արևմտ-
յան և հա րավային ա փերը:
Այս մասում Խա ղաղ օվ կիա-
նո սը Բե րինգի նեղու ցով միա-
նում է Հ յուՀ սիսային սա ռուց -
յալ օվ կիա նոսին: Բարեխառն
լայ նութ յունթ թ ներում արևմտ յան 

ափագիծը մաս նատված է: Արև մուտքում շատ են կղզի ները, ո րոն ցից
նշա նավոր է Վանկու վե րը: Դրանցից հարավ ա փագիծը ան համե մատ
թույլ է մաս նատված: Առանձ նանում է միայն Կալի ֆոռնիա թե րակղ զին,ղղ
որն առա ջացել է Կա լիֆոռ նիա կան ծո վա ծոցի՝ դե պի ցա մաք խորանալու
ար դյուն քում:

Մա կեր ևույ թը: Հ յու Հ սիսային Ամերի կայի մա կեր ևույթը ձևավոր վել է
հնա գույն Հյու Հ սի սամերիկյան պլատ ֆորմի բյուրե ղային հիմ քի վրա:
Պլատ ֆորմա յին շրջան  ների հարթա վայրերը ցամա քի կենտ րոնա կան մա-
սով ձգվում են հյու սիսից հարավ` մինչև Մեքսիկական ծո վա ծո ցի ա փերը:
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ÜÏ. 3. ü³Ý ¹Ç Íáí³ÍáóÁ ï»Õ³ïíáõÃÛ³Ý 
å³ÑÇÝ

ÜÏ. 2. ü³Ý ¹Ç Íáí³ÍáóÁ Ù³ÏÁÝÃ³óáõÃÛ³Ý
å³ÑÇÝ
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Հյու Հ սիսում առանձ նանում է Լավ րենտյան (Կա նադա կան) սարահարթը:
Հուդ զոնի ծո վածոցի ա ռափնյա շրջա նում տա րածվում է ծովա յին և սառ -
ցադաշտային նստվածքնե րով ծածկ ված Հուդ զոնի մերձափնյա դաշ տա-
վայ րը: Դրանից հա րավ ըն կած են Կենտրոնական հար թավայ րերը, ո-
րոնցից էլ հա րավ ձգվում են Մերձմեքսիկա կան, Մի սի սի պիի, Մերձատ-

91



լանտ յան  դաշտա վայրերը:
Կենտ րո նա կան հար թա վայ-
րերի տա րածքը գրեթե համ -
ընկ նում է Մի սիսիպի գետի
ավա զանի հետ (նկ. 4): Հար -
թավայրերի արևելյան մալ լ սում,
Ա պալաչ ների նա խալեռ նային
շրջա նում, տարածված են
կրաքա րային նստվածքնե րը,
ո րոնք ժա մա նա կի ընթացքում
լուծ վելով ստո րերկրյա ջրերի
մեջ՝ առա ջացրել են կարստա -
յին քարանձավ ներ: Այսվվ տեղ
են գտնվում աշ խար հի կարս-
տային ա ա մե նա խոշոր՝ Մամոն -
տի քարայր ները (նկ. 5), ո -
րոնց միայն դահ լիճնե րի,
ստոր գետնյա ան ն ցում նե րի եր-
կա րութ յու թ թ նը կազ ւ մում է 74 կմ: 

Հ յու Հ սիսա մերիկյան պլատ կկ -
ֆոր մի արևմտյան մա սում
ձգվում են աս տիճանաձև
բարձ րացող Մեծ հար թա վայ -
րե րը, որոնք բարձ րանալով`

ձուլ վում են Կոր դիլիերնե րի բարձր շղթա նե րին: Մեծ հարթա վայ րերը, ի
տար բերություն Կենտ թթ րոնական հարթա վայ րերի, ա ռանձնանում են ծո վի
մակարդակից ա վելի բարձր դիրքով: Մայրցա մաքի արևելյան մալլ սում՝
գրե թե միջօ րեականի ուղ ղությամբ, ա թթ ղեղ նաձև ձգվում են հին, քայղ քայ -
ված Ապալաչյանչչ լեռ նե րը, ո րոնց ա մե նաբարձր գագաթները հազիվ
անց նում են 2000 մետ րից:

ՀյուՀ սիսային Ա մերիկայի մա կեր ևույթի ձևավորման վրա մեծ ազ դե-
ցութ յուն են թոթ թ ղել հնագույն սառ ցադաշ տերը, որոնք մե զանից ա վե լի
քան 10 հազ. տարի ա ռաջ հասել են մինչև հս.լ. 40O-ը: Մ շաՄՄ կելով երկ րի
մակերևույթը` այս սառ ցադաշ տերը նահանջելիս ա ռաջացրել են բազ մա-
թիվ գո գավո րություն թթ ներ, ո րոնք հետագայում լցվել են ջրով, ա ռաջացրել
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ÜÏ. 4. ØÇëÇëÇåÇ ·» ïÁ ëïáñÇÝ Ñáë³ÝùáõÙ

ÜÏ. 5. Ø³ÙáÝïÇ ù³ñ³ÛñÝ»ñÁ
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լճեր և լայնահուն գետահո -
վիտ ներ:

Մայրցա մաքի ողջ
արևմտ յան հատ  վածը զբա -
ղեց նում են Կոր դիլիերները,
ո րոնք բարձր լեռ նաշղ թանե-
րի, միջ լեռնա յին գո գա վո-
րությունթ թ նե րի, լեռնային սա -
րահար թերի համակարգ են:
Ալյասլլ կայի Կորդի լիերնե րում
գտնվում է ՀյուՀ սիսային Ա  մե-
րի կա յի ա  մենա բարձր գա գա -
թը` Մակ- Քինլին (6194 մ)
(նկ. 6): 

Կոր դիլիերների արևել յանլ լ
շղթանե րից նշանավոր են
Ժայռոտ լեռ նե ռ րը: Կոր դիլիեր-
նե րի արևմտյան և արև ևել յանլ լ
լեռ նաշղ ռ թա ղղ նե րի միջև տա րած -ծծ
վում է Մեծ Ավա զան սա րա -
հարթը: Վեր ջինս առանձ նա -
նում է իր կի սանապատային
լանդ շաֆտով: Ն րա նից հա -
րավ գտնվում է մայրցա մաքի
ամե նացածր կետը` Մահ վան
հովիտը` - 85 մ (նկ. 7):

Մայր ցամաքի հա րավում
տա րած վում է հրաբ խա յին լա ա -
վա ներով ծածկված Մեքսի -
կա կան լեռնաշխար հը: Այս-
տեղ շատ են գոր ծող հրա-
բուխ նե րը, ո րոնցից նշանա-
վոր են Օրիսա բան և Պո պո -
կա տեպետ լը (նկ. 8):

ÜÏ. 8. úñÇë³ μ³ Ññ³ ³ μáõËÁ³

ÜÏ. 7. Ø³Ñ í³Ý Ñá íÇïÁ

ÜÏ. 6. Ø³Ï-øÇÝ ÉÇ É»éÁÝ
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Զարմանահրաշ մոլորակ

Արիզոնայի ալիքը

Մեծ Ավա զան սա րա ա հար -
թի տա րածա քում, ԱՄՆ-ի Յու ծ ծ -
տա և Ա րի Ա զո նա նա հանգ նե րիեե
միջև է ըն կած մեր մո լո րա կի
տե սար ժան վայ րե յյ րից մե եե կը, ո -

րին կո չում են «Ա ո րի Ա զո նա յի ա ա լիք»: Այն մեծ համ բավ ու մմ նի հատ կա պես
գե ղան եե կա րիչա նե րի, լու եե սան կա րիչ ա նե րի և ճա եե նա պար հորդ նե րի շրջա եե նում:
Այս «կարծ րա ծծ ցած» ա ա վա զային ռե ա լիե եե ֆի ձևե եե րն ա եե ռա ջա ա ցել են սո ա վո րա -
կան ա վա զային դյու ա նե րից՝ շուրջ 190 մլն տա եե րի ա ա ռաջ: Ա վա զը հրա շա ա -
գեղ ռե լիե եե ֆի նման ձևեր ըն եե դու նել է անձր ևի և քա մու միա ժա մա նակ յակ կ
տևա կան ազ դե ցութ եե յան շնոր թ թ հիվ: Ամ րո մմ ցի պես ա մուր թվա ցող «ա ա լի քը»ի ի
բա վա կա նին փխրուն է, այդ իսկ պատ ճա ռով բնութ յան այս հրա թ թ շար ա -
ձա նի այ ցե յյ լու եե նե րի թի եե վը սահ մա նա փակ ված է, և օ և րա օ կան թույ լատր -
վում է մինչև 20 մար դու այ ցե յյ լութեե յուն:թ թ

Ð²ðòºð,  ²è²æ²¸ð²ÜøÜºð

1. Բա ցատ ա րե՛ք Հ յու Հ սի սային Ա ա մե րի եե կա յի աշ ա խար շշ հագ րա գգ կան
դիր քի ա ր ր ռանձ նա հատկություն թ թ նե րը:ե

2. Ո րոՈ ՞նք են մայր ո ցա մա քի արևմտա յան ա տտ փագ ծի մաս նատ-
վա ծության պատ թ թ ճառ նե րը:ե

3. Բ նու թագ րե՛ք Հ գգ յու Հ սի սային Ա ա մե րի ե կա յի խո ա շոր հար ո թա -
վայ րե յյ րը: Փոր ե ձե՛ք բա ցատ ա րել, թե ինչպե՞ս են դրանք ա եե -
ռաջա ա ցել:ա

4. Ին չոն ՞ւ մայր ո ցա մա քի հյու ա սի սը շատ է մասնատված:
5. Ուր վագ ծային քար ա տե զի վրա մա կագ րե՛ք Հ գգ յու Հ սի սայինա 

Ա մե րի եե կա յի ա ա ռափն յա նշա ն նա վոր կղզի նե րը, թե եե րակղզի եե -
նե րը, ա ե փե րը ո ե ղո ղող ծո վե րը, ծո ե ցե րը, լեռ ե նագ րա գգ կան
խոշոր միա ո վոր նե րը:ե
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ԿԼԻՄԱՆ, ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԵՐԸ

Կ լի մաս տեղծ գոր ծոն նե րը: Հ յու Հ սիսային Ամերիկայի մեծ ձգվածու -
թյու նը հյու սիսից հարավ, ռե լիե ֆը, գերիշ խող քամինե րը, Կոր դիլիեր ների
բարձր լեռնային հա մա կար գը պայմանա վորում են այստե ղի կլի մայի
բազ մա զանությու թթ նը: 

Հ յու Հ սի սային Ա մերիկայի տարած քի մեծ մասն ըն կած է բա րե խառն,
իսկ ծայր հյու սիսը` մեր ձարկտիկական և արկտի կական լայնութ յուն թ թ նե -
րում: Մայր ցա մաքի հա րավային մասերն ընկած են մերձար ևադարձա յին 
և արևա դար ձային, և միայն ծայր հա րավա յին նեղ շեր  տը` մերձհասարա-
կածային լայնութ յունթ թ նե րում: 

Արևմտյան քամինե րը մայր ցա մաք են ներթափանցում Խաղաղ օվ -վվ
կիանո սից, սա կայն հանդիպելով Կորդիլիերնե րի արևմտ յան լան ջերին՝
իրենց խոնավության մեծ մաթթ սը թա փում են այնտեղ (նկ. 9): 

Կլի մայի վրա մեծ ազ դեցութ յուն ու թ թ նեն ծո ւ վա յին հո  սանք ները: Գոլֆստ-
րիմ տաք հոսանքի ազ դեցութ յան հետ թ թ ևանքով Ատլանտյան օվ կիանոսից
փչող քա մինե րը բա րեխառն, մերձարևադար ձա յին լայ  նություն թթ ների ա-
րևելյան շրջանլլ նե րում ձևա վորում են ծո վային մեղմ կլի մա: Դ րան հակա -
ռակ` Ատ լանտ յան օվ  կիանո սի Լաբրադորյանրր և Խա ղաղ օվ կիանոսի
Կա լի ֆոռնիական սա ռը ծովային
հոսանք ները առափնյա շրջան նե -
րում առա ջացնում են կլի մայի չո -
րություն և թ թ օև դի ջեր մաս տիճա նի ան -
կում: 

Լեռ նա յին հա մակարգերի՝ միջ-
օ րեա կա նի ուղ ղությամբ ձգվա թթ ծու -
թյան պատճա ռով սահմա նափակ -
վում է օվ կիա նոսների ազ դեցու թյու -
նը մայրցա մաքի վրա, իսկ լայնակի
ուղ ղությամբ ձգվող լեռ թթ նե րի բա ցա-
կայութ յու թ թ նը նպաս տա վոր պայման -
ներ է ստեղ ծում օ ղղ դային զանգված -
նե րի` մի ջօրեա կա նի ուղ ղությամբթթ
ա զատ շրջա նա ռության հա թթ մար: ÜÏ. 9. Ê³Õ³Õ ûíÏÇ³ÝáëÇó ¹»åÇ  ÐÛáõ -
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Ձմռան ա միսներին հյուսիսից
եկող արկ տիկական սառն օ -
դը հասնում է մինչև Մեք սի-
կական ծո ցի ափերը` ա ռա-
ջացնելով ջերմաս տիճանի
կտրուկ ի ջեցում ներ: Տաք և
սառն օ դային զանգ ված նե րի
հան դիպ ման շրջան նե րում հա-
ճա խակի ա ռաջանում են հզոր
պտտա հող մեր, որոնց այս տեղ
կո չում են տոռնա դո (նկ. 10):

Ձմ ռանը մայր ցամաքի
կենտ րոնական մա սում ձևավոր վում է բարձր ճնշման մարզ: Ցածր ջերմ-
աստիճան նե րը (-50O և ցածր) գրանցվել են Հուդզոնի ծոցից հյու սիս-
արևմուտք` Կանադական Արկ տիկական կղզեխմբի շրջանում, իսկ ցա -
մաքային տա րածքում ամենացածր ջերմաստիճանը գրանց վել է Յուկո նի
սա րա վան դում (-64O): Գրենլանդիայի սառցե վահանի վրա օդի ջերմաս-
տիճանը նվա զում է մինչև -70O: Մայրցա մաքի հյուսի սային ողջ տարածքի
վրա ձմեռը ձյունա ռատ է: Ա մա ռային ա մե նա բարձր ջերմաստի ճա նը
(+57O) գրանցվել է Մահվան հով տում: 

Հ յու Հ սիսային Ամերիկայում տեղումների բաշ խու մը մե ծապես կախ-
ված է տիրապետող քա մինե րից, լեռ նալանջերի դիրքադ րությու թթ նից: Բա -
րե խառն գոտու հյու սիսում գե րիշ խում են արևմտյան խո նավ քամինե րը:
Սա կայն վերջիններս, հան դիպելով Կորդիլիեր ների արևմտ յան բարձր 
լեռ նա լան ջերին, իրենց հիմ նական խո նավութ յութ թ նը թափում են այս տեղ:
Տե ղումների քանակը հաս նում է նույ նիսկ 3000-5000 մմ-ի: 

Մայր ցամաքում ա մենաքիչ տե ղումները դիտ վում են Մեծ Ա վազան
սարահար թի գոգավո րություն թթ նե րում` տարեկան 100-200 մմ: Մայրցամա-
քի ար ևելյան շրջանլլ նե րը, գտնվելով Ատ լանտյան օվ կիանո սից փչող խո-
նավ օ դային զանգ ված նե րի ազ դեցութ յան տակ, ստաթ թ նում են ա ռատ տե -
ղում ներ: Այս պես օ րինակ, Մեր ձատ լանտյան դաշ տավայրում տա րեկան
թափվում են 1200-1400 մմ, իսկ ցա մաքի հարավում՝ արևադարձային ծո -
վամերձ շրջան նե րում, պասսատնե րի ազ դեցութ յամբ` մինչև 2500-4000թ թ
մմ տեղում ներ: Մայրցա մաքի արևելյան հար լլ թավայ րային շրջաններում
ար ևել քից արևլլ մուտք տե ղում ների քանա կը նվազում է: Այսպես, ե թե
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Կենտրոնական հարթավայ րերում տա րեկան թափվում են 600-800 մմ,
ա պա դրան ցից արև մուտք ըն կած Մեծ հար թավայրե րում` ըն դա մե նը 300-
400 մմ տե ղում ներ:

Կ լի մա յա կան գո տի նե րը և մար զե րը: Հ յու Հ սիսից հարավ ավե լի քան
7000 կի լո մետր ձգված լինե լու շնորհիվ Հյու Հ սիսային Ա մե րիկան գտնվում
է կլիմայա կան հինգ գոտում (տե‘ս կ լի մայական քարտեզը):

Արկ տի կա կան գոտին ներառում է Գ րեն լանդիայի ներքին և Կա նա-
դա կան Արկտիկական կղզեխմ բի հյուսիսային շրջան ները: Այստեղ ամ -
բողջ տարին տիրապետում են արկ տի կական օ դային զանգ վածները: Ա -
մե նատաք ամս վա ջերմաս տի ճան  ները չեն անց նում +5O-ից: Տե ղում ները
քիչ են և անն շան գոլոր շաց ման պատ ճառով կուտակվում են` ա ռաջաց-
նե լով սառցա դաշտեր:

Մեր ձարկ տի կա կան գոտին զբա ղեց նում է Գ րեն լանդիայի հարավա -
յին նեղ շերտը, Կա նադական Արկտիկական կղզեխմբի հա րավը և մայր-
ցա մաքի ծայր հյու սիսային շրջաննե րը: Ջերմաստիճանները հունվա րին
բա վա կան ցածր են, իսկ հուլիսին հասնում են +5O+10O-ի: Ձմ ռանն այս
գո տի թա փանցում են արկտիկական, իսկ ամռանը` բա րեխառն օդային
զանգ վածնե րը: Ձմռանը ձնածածկույթն աննշան է: Ամ ռանը հողի վե րին
շեր տն ազատվում է ձյան և սա ռույցի բա րակ շեր տից: 

Բա րեխառն գոտում կլոր տարին տի րապետում են բարեխառն օ դա-
յին զանգված ները: Մերձարկտիկական գո տու հա մեմատ՝ այստեղ ջերմ-
աս տի ճան ներն ավե լի բարձր են: Հուլիսյան մի ջին ջեր մաստիճանը հյու-
սիսից հա րավ փոխ վում է +10O-ից+23O: Ձմ ռանը հունվարյան ջերմաս-
տիճանը հյուսիսում հասնում
է -30O, իսկ գո տու հարավ-
ար ևելքում`+2լ լ O-ից+3O (նկ. 11):
Այս գո տու արևմտյան և  ա -
րևելյան մալլ սե րում տա րած-
վում են բա րե խառն ծովա յին, 
իսկ կենտ րոնական մա սում՝
բարե խառն ցա մաքային կլի -
մա յա  կան մար զերը:

Մերձարևա դարձային 
գոտում ձմռա նը գե րիշխում
են բարեխառն, իսկ ամ ռանը`
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ար ևադար ձային օ դային զանգված նե րը: Այս գոտում նույն պես առանձ-
նա նում է կլիմայական երեք մարզ: Գո տու հարավ-ար ևել քը բնոլ լ րոշվում է
բարձր խոնա վությամբ, հաթթ մե մատա բար տաք ամառներով և խոնավ
ձմեռնե րով (խոնավ մեր ձարևադարձա յին կլի մայի մարզ): Մերձարևա-
դարձային գո տու կենտ րոնական շրջան ներն առանձնանում են չորային 
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կլի մայով (մեր ձարևադարձա յին չոր կլի  մայի մարզ): Գոտու արևմտ յան 
մասի կլիման միջերկրածո վա յին է, բնո  րոշվում է խո նավ ու մեղմ ձմեռ նե -
րով և շոգ ու չոր ամառնե րով:

Ար ևադար ձային  գոտին զբա ղեց նում է մայրցամաքի հա րավա յին 
նեղ շերտը և Ֆլորի դայի հա  րավը: Մեք սիկական ծո ցից փչող խոնավ օ -
դային զանգ ված նե րի շնոր հիվ գո տու ա ռափնյա շեր տը խոնավ է, իսկ
Մեքսիկական սարահարթի կենտրոնական շրջանները` չոր:

Գե տե րը և լ ճե րը: Հ յու Հ սիսային Ամերիկան հա րուստ է գետերով և գե-
տային ցան ցի խտությամբ զի թթ ջում է միայն Հա րավա յին Ա մերիկային և
Եվ րասիային: Գե տային ցան ցի խտությութթ նը և  ուղ ղությութթ նը պայ մանա-
վորված են տե ղումներով և ռե լիեֆով: Մայրցա մաքի գետերը պատ կա-
նում են Ատ լանտյան, Հյու Հ սիսային սառուց յալ և Խա ղաղ օվ կիանոսնե րի
ավա զան ներին, իսկ ներ քին շրջան նե րի գետերը` անհոսք ավազա նին: 

Հ յուՀ սիսային սա  ռուցյալ ց օվ կիանո սի ավազա նին պատկանող գե-
տե րը հոսում են հնագույն սառ ցապատված տա րածք նե րով, այդ իսկ
պատճառով առանձ նանում են անմշակ հո վիտներով, ժայ ռոտ ափերով,
բազ մաթիվ սա հանք նե րով: Այդ ա վազա նին պատկա նող ամենամեծ գե -
տը Մա կեն զին է: Այս տեղ շատ են լճե րը, որոնք ա ռաջացել են հնա գույն
սառցա դաշտերի առաջացրած գո գա վո րություն թթ ներում: Ն շա նավոր են
Մեծ ար ջի, Ստ րուկների մեծ, Ա թաբասկա լճերը:

Ատ լանտ յան օվ կիանո սի ավա զա նին պատկանող գետերն ու նեն
խոր և լավ մշակ ված լայն հովիտ ներ: Հյուսիսային Ա մերիկայի ամենախո-
շոր գե տը Միսի սի պին է, ո րի եր կարու թյու նը, հաշված Միսսու րի վտա-
կից, մոտ 6000 կմ  է: Մի սիսի-
պիի ավա զանն ընդգր կում է
մայրցամա քի տարածքի մոտ
20%-ը: Մի սիսի պին հսկա յա  -
կան քանակությամբ աթ թ վազ և
տիղմ է տեղափոխում (տա -
րեկան մոտ 400 մլն տ) և, կու -
տա կելով գետա բերա նում, ան -
ընդ հատ զար գացնում է իր
դել տան:

Ատ լանտյան օվ կիանո սի
ա վազա նին են պատ կանում
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Մեծ լճերը (Վերին, Միչի գան, Հուրոն, Է րի, Օնտա րիո), ո րոնք միա ցած
են միմյանց, իսկմ Սուրբ Լավ րենտիոս գետով` Ատ լանտյան օվ կիանո սին:
Է րի և Օն տարիո լճերը միմ յանց միացմ նող Նիա գարա գետի վրա գտնվում
է համա նուն ջրվե ժը, որի ջրե րը 50 մ բարձրութ յութ թ նից գահա վի ժում են
ցած: Այն աշ խար հի գե ղատեսիլ և  ամենաջրառատ ջրվեժ ներից է (նկ. 12):

Խա ղաղ օվ կիանոսի ա -
վա զանին պատ կանող գետե-
րը հա մեմատաբար կարճ են,
սահանքա վոր և ա րագահոս:
Այս տեղ խոշոր գետերն են
Յուկոնը, Կոլում բիան և Կո -
լո րադոն: Դ րանք լեռ նային
գետեր են: Կո լո րադոն իր մի-
ջին հոսանքում առաջաց նում
է ուղ ղահա յաց պաա տե րով խոր
կիրճ` մոտ 1800 մ խորու թյամբ
Կո լորա դոյի Մեծ Կա նիո նը
(նկ. 13): 

Ներ քին ան հոսք ավազա-
նը ՀյուՀ սիսային Ա մերիկայում
մեծ տա րածք չի զբաղեցնում:
Այն ընդգր կում է Մեծ Ավա-
զան և Մեք սի կական սարա-
հարթե րի կենտ րոնական
շրջաննե րը: Մեծ Ա վազան սա -
րահարթում է գտնվում ան-
հոսք, 13-15 մ խորություն ութ թ -
նե ցող Մեծ աղի լիճը (նկ. 14,
հավել ված ներ 6, 7):
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Զարմանահ րաշ մո լո րակ

Լիճ-ան դուն դը

ԱՄՆ-ի Ե լոուս Ե թոուն ս յան ազ ն -
գային պար ա կում կա մի լիճ` գո -
յա ցած հրաբ ա խի խառ նա րա ա նում,
ո րի կո նի բարձ րութ ձ յու թ թ նը ծո վի
մա կար դա կից անց յա ց ց լում հաս -
նում էր 3600 մետ րի:տտ

6000 տա րի ա ա ռաջ տե ղի ու եե նե ցավ հրաբ եե խի ժայթ քում, լե թ թ ռան գա եե -
գա թը փլուզ ա վեց, և գո յա ո ցավ խոր ան ա դունդ-խառ նա րան: Ժա ա մա նա կի
ըն թաց ն քում անձրև ց ց ներն այն լցրե ցին ջրով, ա եե ռա ջա ա ցավ մի լիճ, ո ա րը
մարդ կանց ան հա տակ էր թվում:

Բ նա կիչնե րը բազ եե միցս փոր ձել են չա փել նրա խո րութ յու թ թ նը, բայց`
ա պարդյուն: Իսկ երբ մաս դ դ նա գետ նե րը չա եե փե ցին, պարզ եե վեց, որ լճի խո -
րութ յու թ թ նը 570 մետր է:

Ð²ðòºð,  ²è²æ²¸ð²ÜøÜºð

1. Ո րոՈ ՞նք են Հ ո յու Հ սի սային Ա ա մե րի ե կա յի կլի ա մաս տեղծ գոր ծոն -
նե րը:ե

2. Մայր ցա մա քի հյու ա սի սից հա րավ ձգվա ա ծութ յու թ թ նն ինչպե՞սեե
է ազ դել կլի մա յի ձևա ա վոր ման վրա: Բ նու թագ րե՛ք ջեր գգ -
մության բաշ թ թ խու շշ մը մայր ցա մա քի վրա:ա 

3. Ուր վագ ծային քար ա տե զի վրա հա մա պա տաս խան պայ ս -
մա նան շա ն նով մա կագ րե՛ք Հ գգ յու Հ սի սային Ա ա մե րի ե կա յի կլի ա -
մա յա ա կան գո տի նե րը և մար ե զե րը: ե

4. Գե րիշ ե խող քա շշ մի ներն ինչ պի սի՞ ազ իի դե ցութ ե յուն են թողթ թ -
նում կլի մա յի վրա: ա 

5. Բա ցատ ա րե՛ք բա րե ա խառն և մեր եե ձար ևա դար ձային գո ա տի նե -եե
րի կլի մա յա ա կան մար զե րի ա եե ռանձ նաց ման պատ ճառ նե րը:եե

6. Բ նու թագ րե՛ք Հ գգ յու Հ սի սային Ա ա մե րի ե կա յի խո ա շոր գե ո տե րը ևե
լ ճե րը: Ին ե չոն ՞ւ մայր ո ցա մա քի հյու ա սի սում շատ են սառ ցա ռ -
դաշ տային ծագ ա ման լճե րը:ե



ԲՆԱԿԱՆ ԶՈՆԱՆԵՐԸ

Հ յուՀ սի սային Ամերիկայի հյուսիսում բնական զոնաները ձգվում են
արևմուտ քից արևելք ուղ ղությամբ, մինչթթ դեռ բարեխառն, մերձարևադար-
ձա յին գո  տինե րում դրանք շեղ վում են ի րենց տա րածման օրինաչափ ուղ -ղղ
ղությութթ նից` ձգվելով գրե թե հյուսիսից հա րավ: Վեր ջինս հիմնակա նում
պայմա նա վորված է մայր ցամաքի աշխար հագրական դիրքով և լեռնային
համակար գերի` միջօ րեականի ուղ ղությամբ ձգվա թթ ծությամբ:թթ

Հի շե՛ք՝ ինչ պե՞ս են ազ դում Կոր դի լիեր նե րը մայր ցա մա քի խո նա -
վաց ման վրա, և  ինչ պե՞ս է փոխ վում տե ղում նե րի քա նա կը հատ կա պես
բա րե խառն գո տում արև մուտ քից ար ևելք շարժ վե լիս:

Մայրցամա քի հյու սիսային մասում` Գրեն լան դիայում (բա ցառությամբթ թ
հա րա վարևմտյան առափն յա շրջա նի), Կանադա կան արկտիկա կան
կղզեխմբում տա րածվում է արկտի կա կան ա նա պատնե րի կամ սառցա -
յին զոնան: Այս տեղ հսկայական տա րածք ներ տար վա մեծ մա սը ծածկ-
ված են ձյան և սառ ցադաշտերի շեր տով: Բաֆինի Երկիր կղզում, Գ րեն -
լան դիա յի ա ռափնյա շրջան նե րում շատ են լեռնահով տային սառցա դաշ -
տե րը, որոնք լեռնալանջերից դան դաղ սա հելով` առաջացնում են կախ -
ված լեզ վակներ (նկ. 15): 

Բ նա գի տութ յան դա սըն թա ցից հի շե՛ք, թե սառ ցա դաշ տե րը ռե լիե -
ֆի ինչ պի սի՞ ձևեր են ա ռա ջաց նում: 

Այստեղ կարճատև ամռանը ձյան և սառցե շերտից ազատ ված տա-
րածքնե րում աճում են ցած-
րակարգ բույսեր` մա մուռ ներ,
քա րաքոսներ` զբաղեց նելով
զոնա յի հա ա րավա յին տաա րածք -
ների գրե թե կե սը: Այս բույ սե-
րը տա րած վում են գրեթե հու -
մու սից զուրկ արկտիկա կան
կմախ քային հո ա ղերի վրա: Կեն-
դանի ներից այս տեղ հան դի-
պում են սպի տակ ար ջը, բևե -
ռային աղ վե սը, բևե ռային
բուն, լե մին գը:
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Մայր ցամա քի հյուսի սա-
յին ծովե զերքին՝ հա րա կից
կղզիների տա րածքում, տա-
րած վում է տունդ րայիա զո նան
(նկ. 16): Այն, ձգվելով դե պի
հա րավ-արևելք, հաս նում է
Հուդ զոնի ծոցի առափնյա
շրջաննե րը` նե րառելով նաև
Լաբ րա դոր թերակղ զու հյու ղղ -
սիսային մա սը:

Քար տե զի օգ նութ յամբ
դի տար կե՛ք մայր ցա մա քի այս
հատ վա ծի կլի մաս տեղծ գոր -
ծոն նե րը և բա ցատ րե՛ք տունդ րա յի զո նա յի՝ դե պի հա րավ տա րած վե -
լու պատ ճառ նե րը:

Տունդրայում, տունդ րագլեյան հո ե ղերի վրա, ա ճում են մա մուռներ,
քարաքոս ներ, հա վամրգու փոքր թփեր: Զո նա յի հա  րավային մա սում տա-
րած ված են ճահճային խո տաբույսե րը, ծուռ տիկ բնե րով գա ճաճ կե չինե-
րը, լաստենի նե րը, ո րոնց բարձ րությու թթ նը հաս նում է մինչև մեկ մետրի:
Տունդ րայի հո ղե րը որոշա կի խորության վրա կլոր տա թթ րի սա ռած են: Հո-
ղի բազ մամ յա սառմ ցույ թի գոտին տա րածվում է ավելի հա րավ` ներառե-
լով անտա ռա տունդ րայի և փ շա տերև անտառների (տայգայի)ա զոնանե -
րի հո ղերը: 

Տունդ րայում տա  րած վում
են այն կեն դանի ները, ո րոնք
հանդի պում են նաև սառ ցա -
յին և փ շա տերև ան տառնե րի
զոնանե րում: Այստեղ տարած -
ված կենդա նի նե րից է հյու սի-
սային կա րիբու եղ ջերուն (նկ.
17): Հան դիպում են բևե ռային
գայ լը, բևեռային աղ  վե սը, իսկ
ծո վա փե րին` փո կե րը, ծո վա-
ցուլե րը: Ան տառա տունդրա -
յում և տայգայում տի րապե-
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տում է ծա ռային բու սականությու թթ նը: Անտա ռա տունդ րայում ա վելի շատ
տարած ված են ծուռ տիկ բներով կար ճահասակ ծա ռերը:

Տայ գայի  զոնան լայն շերտով տարածվում է մայր ցամաքում՝ արև -
մուտ քից ար ևելք ուղ ղությամբ: Այսթթ տեղ գերիշ խում են պոդզո լային հողե-
րը, ո րոնք գո յա  ցել են խո նավ և զով ա մառային կլիմայի պայ մաններում
քայ քայ ված բուսական չնչին մնա ցորդ նե րից և արտա քին տես  քով ու գույ -
նով նման են մոխրի: Տար վա ըն թացքում գրանց ված ոչ բարձր ջերմաս -
տի ճան  ները չեն նպաստում բույ սերի մնա ցորդ ների ա րագ քայքայ մանը:
Այդ պատ ճա ռով այս հո ղերը հու մուսով աղ քատ են:ղղ

Տայգայում ա ճում են հիմնականում փշա տերև ծա ռեր` եղևնի, սո ճի,
խեժափի ճի: Անտառնե րում ապ րում են գիշա տիչնե րի շատ տե սակներ`
արջ, աղ վես, գայլ և այլն: Այստեղ անցյալում լայն տա րա ծում ու ներ ա մե-
րիկյան բի զոնը, ո րը զանգ վածային որ սի պատճառով գրե թե վե րացել է
և  այժմ պահ  պանվում է միայն առանձին արգելոցներում:

Այս զո նայից հարավ՝ ճմա պոդզոլային և գորշ ան տա ռային հո ղերի
վրա, ձգվում է խա ռը և լայ նա տերև անտառնե րի զոնան: Այն ա վե լի լայն
շեր տով տարածվում է ար ևելյան խոլլ նավ ու տաք շրջաննե րում: Այս ան -
տառնե րը դե պի արև մուտք տե ղումնե րի նվազ մանը զու գահեռ ի րենց տե-
ղը զիջում են անտա ռա տա փաս տաններին և տա փաս տաններին: Ա մե-
րիկյան տա փաստան նե րը, ո րոնց անվա նում են պրերիաներ, լայն տա-
րա ծում ունեն Մեծ հար թավայ րերում: Այս տեղ սևա հողերի վրա ա ճում են
խոտաբույ սեր, հատկապես` հա ցազ գիզզ ներ (նկ. 18): 

Կորդի լիեր ների հա մա -
կարգի Ա ռափն յա լեռ  ներում և
Կալի ֆոռնիական հով տում,
դարչնա գույն հո ղերի վրա,
տարած վում են մեր ձար ևա-
դարձային մշտա կա նաչ ան-
տառներն ու թփուտ ները:
Այս տեղ է աճում աշ խար հի ա-
մե նահսկա ծառը` սեք վո յան, 
որն ու նի մինչև 150 մ բարձ -
րություն, շուրջ 10 մ տթ թ րամա-
գիծ և  ապրում է 3000-4000
տարի (նկ. 19): 
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Մայրցա մաքի հարավում՝
Մերձմեքսիկա կան և Մերձ-
ատ լանտ յան դաշ  տավայրե-
րում, կարմրահողե րի և դեղ -ղղ
նահո ղերի վրա, տարածվում
են խո նավ մեր ձարևադար -
ձային անա տառները: Հ յու Հ սի-
սային Ա  մե րիկայում, ի տար -
բերություն Աֆթ թ րիկայի, ա նա-
պատ ներն ու կի սանապատ-
նե րը մեծ տա րածում չունեն
(բա ցատ րե՛ք՝ ին չո՞ւ): Դ ո րանք
հիմ նակա նում զբաղեցնում են
Կոր դիլիեր ների միջ լեռնային
սարահար թե րը, Մեք սի կական
բարձ րավան դակի ներքին
շրջան ները: Մոխ րա գորշ, հու -
մուսով աղ քատ հո ղ ղ ղերի վրա
աճում են անապա տային բույ  -
սեր` օ շինդր, կակ տուս և  այլն:և

Մայրցամաքի հա րավային շրջան նե րում, Կենտ րո նական Ամերիկա-
յում տարածվում են ար ևադար ձային խո նավ անտառնե րի և սավանա-
նե րի զո նանե րը: Այստեղ ա ճում են արմավե նի ների մի քանի տե սակներ,
լիան ներ, տա րածված են հարավամերիկյան կեն դանի ներ` մրջնա կերը,
զրա հա կիրը, պուման և  այլն:

Կորդիլիեր նե րում տիրապետում է վե րըն թաց գո տիականությու թթ նը, և
հողաբուսա կան ծած կը փոփոխ վում է ըստ բարձ րության:թթ

ՀյուՀ սիսային Ա մերիկայի եր կարամյա բնամ կեց ման և տնտեսական
յու րացման ընթաց քում զգալի փո փոխությունթթ ներ են կրել բնական լանդ -
շաֆտ նե րը: Զգա լիո րեն կրճատ վել են բարեխառն գոտու և  արևադարձա -
յին գոտու ան տառնե րը, անճանաչե լիորեն փոխվել են պրերիանե րը:

Բ նա կան լանդ շաֆտների պահպանման և  ուսում նասիրման համար
մայրցամաքի տարբեր շրջան նե րում ստեղծ ված են բազ մաթիվ ար գելոց-
ներ և  ազ գազզ յին պար կեր: Դրանցից հատ կապես մեծ հռչակ են վայելում
Մեծ Կանիոն, Ելոուսթոուն յանն և Սեք վո յաո ազ գազզ յին պարկե րը:
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ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ` «ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ
ԱՄԵՐԻԿԱ», «ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱ»
ԹԵՄԱՆԵՐԻ ԿՐԿՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՄՓՈՓՄԱՆ
ՀԱՄԱՐ

1. Հա մեմատե՛ք ՀյուՀ սիսային և Հարավա յին Ա մերիկա մայր ցա մաք -
ների աշ խար հագրական դիրքը և ա փագիծը: Ի՞նչ նմա ԻԻ նություն թթ -
ներ և տարբերությունթ թ ներ ու նեն դրանք:

2. Հ յուՀ սիսային և Հարավա յին Ա մերիկա մայր ցամաք ների մա կե-
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1. չոն ՞ւ Հ ո յու Հ սի սային Ա ա մե րի ե կայում բնա ա կան զո նա նե րի մեծեե
մա սը ձգվում է գրե թե արև ե մուտքից ար տտ ևելք ուղղու -
թյամբ:

2. Բա ցատա րե՛ք արկ տիկա կան ա նա պատ նե րի զոե նա յումա 
սառ ցա ռ դաշ տե րի ա ե ռաջաց ա ման պատճառ նե րը: Ռե ե լիե ե ֆիեե
ինչ պի սի՞ ձևեր են ա իի ռաջա ա ցել հնա ա գույն սառ ցա ռ պատ ման
հետևան քով: Հիմ ն նա մմ վո րե՛ք օ րի օ նակ նե րով:ե

3. Ին չոն ՞ւ մայր ո ցա մա քի ար ա ևելյան մա լլ սում տունդ րադդ յի զո ա -
նան տա րած ա վում է ա ծծ վե լի հա ե րավ, քան Եվ ա րո վվ պայի նույնա 
լայ նութ յուն թ թ նե րում:ե

4. Ին չոն ՞ւ ա ո նա պատներն ու կի ս անա պատնե րը մայր ե ցա մա -
քում լայն տա րա ա ծում չու նեն:

5. Ուր վագ ծային քար ա տե զի վրա նշե՛ք Հ յու Հ սի սային Ա ա մե րի ե -
կայի բնա ա կան զո նա նե րը:ե

6. Օգտ վե լով դա ե սագրքից և դպ ր ր րո պպ ցա կան ատլա սից՝ լրաց -
րե՛ք ստորև բեր ված աղյու ղղ սա կը:

¸³ë 20.

Հյուսիսային Ամերիկայի բնական զոնաները
Բնական
զոնա

Աշխարհագրա -
կան ո՞ր գոտում է՞
տարածվում

Կլիմայական
պայմանները
(օդի միջին ջերմ -
աս տիճանը, տե -
ղումները)

Հողերի
տիպը

Բուսա տե -
սակները

Կենդանիների
տեսակները

ղ րը)



րևույթ նե րի ձևավոր ման գործընթացում ի՞նչ ընդիի հանրություն թթ ներ
և տարբերությունթ թ ներ կան: Ինչ պե՞ս են դրանք ազ եե դել մայր ցա -
մաք ների խոշոր հար թավայրերի և լեռ նե րի ա ռաջացման վրա:

3. Հ յուՀ սիսային և Հարավա յին Ա մերի կա մայր ցամաք ների կլիմայի
վրա ին չո՞ւ է մեծ Ատ ո լանտյան օվ կիանո սի ազ դեցութ յութ թ նը, իսկ
Խա ղաղ օվ կիանո սի ազ դեցութ յու թ թ նը սահ մանափակվում է միայն
ցա մաքի առափնյա նեղ շեր տով:

4. Կլիմայական ո՞ր գո ո տիներն են գերակշ ռում Հյու Հ սիսային Ամերի-
կայում, և  ո՞ր գոո տինե րը` Հա րավա յին Ա մե րիկայում: Ին  չո՞վ է դաո
պայ մանավորված: Ինչո՞ւ, ու ո նենալով հյուսիսից հա րավ ավե լի
փոքր ձգվա ծութ յուն, Հաթ թ րավա յին Ա մերիկան ըն կած է ավե լի շատ
կլիմայական գոտինե րում, քան Աֆրի կան:

5. Ին չո՞ւ Հ ո յուՀ սի սային և Հա րավային Ա մերիկա մայրցամաք ներում
գետային ցանցը լավ է զարգացած: Ի՞նչ գորԻԻ ծոննե րով է պայ մա-
նա վորված Ա մազոնի` աշ խար հի ամենաջրառատ գետ լինելը:

6. Ինչո՞ւ են լճեո րը շատ Հ յուՀ սիսային Ա մերի կայում: Որ տե՞ղ են դրանքեե
շատ տա րածված:

7. Հա մեմատե՛ք Հյու Հ սիսային և Հարավային Ա մերիկա մայրցա մաք-
նե րի բնա կան զոնանե րի տարածման առանձ նահատկություն թթ նե-
րը: Ո՞ր բնական զո նաներն են Հ յուՀ սի սային Ա  մե րիկայում տա -
րած վում մի ջօ րեականի ուղ ղությամբ: Բաթթ ցատրե՛ք դրա պատ -
ճառնե րը:

8. Շար քից ա ռանձ նացրե՛ք այն բու սատեսակը, ո րը չի համապա-
տաս խանում օրինաչա փությաթթ նը. օ շինդր, ֆիկուս, բաո բաբ, շո -
կո լա դի ծառ, արաուկարիա, հևեա: 

9. Աղյու ղղ սակի մեկ սյունակում նշե՛ք ստորև բեր ված այն օբյեկտբբ ներն
ու երևույթ նե րը, որոնք յու րահատուկ են Հարավա յին Ա մերիկա-
յին, իսկ մյու սում` Հ յուՀ սիսային Ա մերիկային:

Տոռ նա դո, Պա րա ա նա, պա րա ա մոս, սեք վո յա, պրե ո րիա, կա եե րի ա բու, Պա -
տա գո նիա, կամ պոս, Մակ- մմ Քին լի, Կո տո պա խի, սել ա վաս, Ֆ լո րի դա, Տի տի -
կա կա, կոն դոր, Մեծ ար ջի, կակ ր ր տուս, Ի գո ւա սու, Ն յու Ն ֆաունդ լենդ:

ÐÚàôêÆê²ÚÆÜ ²ØºðÆÎ²
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Հարավային Ա ա մերիկա Հ յուՀ սի սային Ա  մե րի կա
Օ րինո կո յի դաշ  տավայր ........................................
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ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԴԻՐՔԸ,
ԱՓԵՐԸ ՈՂՈՂՈՂ ԾՈՎԵՐԸ, ԱՓԱԳԻԾԸ

4-րդ դա սա րա նի դա սըն թա -
ցից հի շե՛ք Եվ րա սիա յի ու սում նա -
սի րութ յան հի շար ժան դրվագ նե -
րը:

Կից ներ կա յաց ված քար տե -
զով ո րո շե՛ք Եվ րա սիա յի ա մե նա -
մեծ ձգվա ծութ յու նն ար ևել քից
արև մուտք և հ յու սի սից հա րավ`
օգ տա գոր ծե լով ծայ րա կե տե րի
կոոր դի նատ նե րը:

Աշ խար հագ րա կան դիր քը, սահ ման նե րը: Եվ րասիան երկ րագնդի
ա մենախո շոր մայրցա մաքն է: Նրա մեծ մասն ընկած է ար ևելյան կիլլ -
սագն դում` բացի արևմտյան և արև ևելյան ծայ լլ րամա սե րից, ո րոնք գտնվում
են արևմտյան կի սագնդում: Մայրցամաքն ամ բող ջությամբ գտնվում էթ թ
հյուսի սային կիսագնդում, իսկ հա րավ-ար ևելքում գտնվող ո լ լ րոշ կղզիներ
տա րածվում են հա սարակածից հա րավ (տե՛ս քարտեզը):

Եվ րասիան պայ մա նա կա-
նորեն բաժան վում է եր կու աշ-
խար համասի: Ն րա տարած-
քի մոտ 80%-ը զբաղեց նում է
Ա սիան, իսկ 20%-ը` Եվ րո պան
(նկ. 1):

Եվ րասիան Հյու Հ սիսային
Ա մերի կա յից ար  ևելքում բալ լ -
ժան վում է Բերին գի, իսկ Աֆ-
րի կայից` Ջիբ ա րալ թա րի նեղուց-
ներով, Միջերկ րական ծո վով,
Սո ւե զի ջրանցքով, Կար միր
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ծո վով, Բաբ-Էլ- Ման դեբի նե-
ղու ցով, Ադե նի ծո ցով:

Ա փե րը ո ղո ղող ծո վե րը:
Եվ րա սիա յի ա փերը ողո ղում
են բո լոր չորս օվ կիանոս նե -
րը, ո րոնց ջրերը խո րանալով
մայրցա մա քի մեջ` ա  ռաջաց-
րել են բազ մաթիվ ծո վեր, ծո-
վա ծո ցեր, ինչպես նաև կղզի -
ներ, թե րակղ զի ղղ ներ (հավել -լլ
ված ներ 1-4):

Ատլանտյան տ օվ կիա նո սը
և նրա մա սը կազ մող ծովե րի
և ծովածո ցերի ջրերը ողո ղում են Եվ րասիայի աա փերն արև մուտքից: Այս -
տեղ ա մե նախո շորը Մի ջերկրական ծովն է, որն Ատ լանտյան օվ տ կիանո սին
միա ցած է Ջիբ րալ թարի նե ղու ցով: Ծո վը գտնվում է ե րեք աշ խարհամասի`
Եվ րո պայի, Ասիաա յի և Աֆ ա րիկայի միջև (նկ. 2): Այս ա տեղից էլ ա ռաջացել է
նրա անու նը: Մար ւ մարա, Սև և Ա զովի ծո վե րը կապված են նավարկե լի նե-
ղուց ներով: Սև ծովն ա ռաջացել է երկրա կեղ ևի ի ջեց ման հետ ևանքով և
խորն է: Նրա ջրե րը 200 մ խորութ յու թ թ նից մինչև հա ւ տակը թու նաւ վորված են
ծծմբաջրած նով, ոծծ րի հետ ևանքով այդ խորությունթ թ ներում օր գանական աշ -
խարհը բա ցակայում է:ա

Եվ րասիայի արև մուտքում ցա մաքի մեջ խորանում է Բիս կայան ծոցը,
իսկ հյուսիս-արև մուտքում`
Հյու սի սային և Բալ թիկ ծո վե-
րը (նկ. 3): Ծո վերն ի րար հետ
կապ ված են նե ղուց նե րով և
Քի լի նա վարկե լի ջրանց քով:
Բալ թիկ ծո վը ծանծաղ է, նրա
մեջ խո րա նում են Բոտ նի կա-
կան, Ֆիննական և Ռի գայի
ծոցե րը: 

ՀյուՀ սիսային սառուց յալ 
օվ կիանո սի ծովե րը Եվ րա սիա-
յի ա փե րը ո ղո ղում են հյուսի-
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սից: Ս րանք հիմ նա կանում ծան ծաղ ծո վեր են և տարվա մեծ մասը սա-
ռած են: Ծովերն իրար հետ միացած են նա վար կե լի նե ղուցնե րով և ի րա-
րից անջատ ված են կղզինե րով ու կղզեխմ բերով:

Խա ղաղ օվ կիա նո սի ծո վե րը Եվ րասիա յի աա փերը ո ղողում են ար ևել քիցլլ
և օվ և կիանոսից բաժան վում են աղեղ նաձև կղզեխմղ բերով: Վերջին նե րիս
արևելյան ա լլ փերով աղեղ նաձև ձգվում են մի շարք խորջր ղ յա անր ր դունդ ներ,դ
որոնցից նշանավոր են Ճապո նա կան, Ֆիլի պինյան, Ման րիանյանն փող -ղղ
րակնե րը:

Խա ղաղ օվ կիանո սի ծո վե րը հիմնականում խորն են` հա րուստ օր -
գա նա կան աշ խարհով: Դ րանք իրար հետ միա ցած են նավար կելի նե-
ղուց նե րով: 

Հնդ կական օվ կիանո սի ծո վերը և ծո վա ծոցերը Եվ րասիայի ափերը
ո ղո ղում են հարավից: Այս ջրա յին ա վա զաններին բնո րոշ են ջրի բարձր
ջեր մաս տի ճանը և մեծ աղիութ յու թ թ նը: Հատկապես տաք և  աղի են Կար միր
ծո վի և Պարսից ծո ցի ջրե րը:

Եվ րա սիա յի ա փա գի ծը: Մայր ցա մաքի ա փագիծը շատ է կտրտված:
Օվ կիանոսի ջրե րը թա փանցել են ցամաքի մեջ, մասնա տել և  ա ռաջացրել
են բազ մա թիվ կղզեխմբեր, կղզի ներ, թերակղ զի ղղ ներ (տե՛ս քարտե զը և
հա վել ված 5-ը): Թերակղ զիղղ նե րից ամենախո շորը Արա բա կանն է, իսկ
կղզեխմբերից` Մալա յա  նը, որն իր հեր թին բաղ կացած է Մեծ և Փոքր
Զոնդ յան դ դ կղզեխմբե րից: Առափն յա կղզի ներն ու կղզեխմբերն ու նեն մայր-
ցամա քային, հրաբ խա յին և կո  րալյան ծալլ գում:

ºìð²êÆ²
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ºìð²êÆ²

Ð²ðòºð,  ²è²æ²¸ð²ÜøÜºð

1. Բա ցատ ա րե՛ք Եվ րա վվ սիա յի աշ ա խար շշ հագ րա գգ կան դիր քի ա ր ր -
ռանձ նա հատ կություն թ թ նե րը:ե

2. Ո րոՈ ՞նք են մայր ո ցա մա քի ա ա փագ ծի մաս նատ վա ծությանթ թ
պատճառ նե րը:ե

3. Աշ խար շշ հի ֆի զի կա կան քար տե զի վրա ցո՛ւյց տվեք Եվ -վվ
րա սիա յի ա ա փե րը ո ե ղո ղող ծո վե րը և ծո ե վա ծո ցե րը (օգ ե -
տա գոր ծե՛ք նաև հա վել ված 3-ի տվյալ նե րը):ե

4. Աշ խար շշ հի ֆի զի կա կան քար տե զի վրա ցո՛ւյց տվեք Եվ -վվ
րա սիա յի ա ա փե րով անց ե նող նա վար կե լի նե ե ղուց նե րը ևե
ջրանցք նե րը (օգ ե տա գոր ծե՛ք նաև հա վել ված 4-ի տվյալ -
նե րը):ե

5. Աշ խար շշ հի ֆի զի կա կան քար տե զի վրա ցո՛ւյց տվեք Եվ -վվ
րա սիա յի խո ա շոր կղզեխմ ո բե մմ րը, կղզի ե նե րը և թե ե րակղ ե զի -
նե րը:ե

6. Ա զո վի ծո վից «նա վար կե՛ք» դե պի Ատ լանտյան օվ տտ կիա -
նոս. ո՞ր ծո ո վե րով ու նե ե ղուց նե րով կանց ե նեք:

7. Ա զո վի ծո վից «նա վար կե՛ք» դե պի Հնդ կա կան օվ կիա -
նոս. ո՞ր ծո ո վե րով ու նե ե ղուց նե րով կանց ե նեք:

8. Ու սուց չի օգ ց ց նութ յամբ Եվ թ թ րա վվ սիա յի քար ա տե զի վրա ցո՛ւյց
տվեք Եվ րո վվ պա և Ա սիա աշ խար շշ հա մա սե րը բա ե ժա նող
սահ մա նը. Ու րալյան լեռ լլ նե րի ար ե ևելյան ստո լլ րոտ - Էմ բամմ
(եր բեմն` Ու րալ) գետ - Կաս պից ծո վի հյու սիս - Կու մա-
Մա նի չի իջ ի ի վածք - Ա զո վի ծով - Կերչի նե ր ր ղուց - Սև ծով -
Բոս ֆո րի նե ղուց - Մար մա րա ծով - Դար ա դա նե լի նե ե ղուց -
Է գեԷԷ յան ծով:ե 
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ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ:
ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԵՐԻ ԵՎ ՀՐԱԲՈՒԽՆԵՐԻ
ՏԱՐԱԾՄԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԸ

Հի շե՛ք երկ րա կեղ ևի խո շոր սա լե րը և պ լատ ֆորմ նե րը: 
Եվ րա սիայի երկա րաբանական կա ռուց վածքը:ծ Եվ րասիա մայր ցա -

մա քի ժա մա նա կա կից ռե լիեֆը ձևա վորվել է երկ րա բա նա կան երկա -
րատև ժամա նա կաշրջա նի ընթացքում: Ն րա տարած քը ձևավոր վել է
հնագույն ցամաք նե րի` Ար ևելաեվ րոպական ( Ռուսական), Սիբիրական,
Չինական, Հնդ կական և Արաբական պլատֆորմ ների շուր ջ: Վեր ջին եր-
կու սը համարվում են Գոնդվա նա հնա գույն ցա մաքի մասերը: Եվ րասիա -
յի և Գոնդ վա նայի միջև տարածվում էր ըն դարձակ Ալպ-Հի մալայան գեո-
սինկլի նա լը, իսկ Եվ րասիայի արևելյան ա լլ փերով` Խաղա ղօվ կիանոս յան 
գեո սինկ լինալը («Հ րե Օ ղակի» մի մասը): Այս գեոսինկ լի նալ նել րում լեռ -
նա կազ մական պրոցես նե րի հետևանքով առաջացան լեռներ, լեռ նային
հա մա կարգեր: Այսպիսով` Եվ րասիա մայր ցա մաքի տարածքը ձևա վորվել
է մի քանի հնագույն պլատֆորմ նե րի և ծալ քա լ լ վորված գեոսինկ լի նալ նե լ րի
միացման հետևանքով (տե՛ս «Երկ րակեղ ևի կառուց ված քը» քար տե զը, է -
ջեր 10-11):

Երկ րա շար ժե րի և հ րա բուխ նե րի տա րած ման շրջան նե րը: Մայր-
ցամաքի ձևա վորման պա հից մինչև օրս գեո սինկ լինալային շրջաններում
լեռնակազ մական գոր ծընթացներն ուղեկց վել են սեյսմիկ և հ րաբխա յին 
եր ևույթնե րով: Դրանք պլատֆոր մային շրջաններում համարյա դա դարել

են և չեն ար տահայտ վում: Եվ -վվ
րասիայում սեյսմիկ գո տինե -
րը համընկնում են Խաղաղօվ -վվ
կիանոսյան և Ալպ-ս Հի մալայանա
երի տասարդ ծալ քալ լ վոր գո -
տիների հետ, որտեղ այժմ էլ
լեռ նա կազ մութ յու թ թ նը դեռ չի ա-
վարտ վել: Ավերիչ երկրաշար-
ժեր են դիտվել Կամ չատկա-
յում, Կուրիլ յան, Սա լլ խա լին,
Ճապո նական, Ֆի լիպին յան և 
Մա լայան կղզեխմ բերում ու

ºìð²êÆ²

ÜÏ. 4. ¶ÛáõÙñÇ ù³Õ³ùÁ
êåÇï³ÏÇ »ñÏñ³ß³ñÅÇó Ñ»ïá

¸³ë 22.
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կղզի ներում: 1923թ. Տո կիո յի երկ րաշար ժն ավե րեց Տոկիոն, զոհվեց ա վե-
լի քան 100 հազ. մարդ: Ալպ- Հիմալայան գոտում նույն պես ե ղել են մի
շարք հզոր երկրաշար ժեր` 1948թ. Աշ գաբա դում (Թուրք մենստան), 1968թ.`
Տոշ քենդում (Ուզ բեկստան), 2011թ.` Ճա պոնիայում, և  այլն:

Հայ կա կան լեռնաշ խարհում նույնպես ե ղել են բազ մաթիվ ուժեղ երկ -
րաշարժեր, ո րոնցից ավերիչ են ե ղել 1319թ. Անիի և 1988թ. Ս պիտակի
երկ րա շարժերը (նկ. 4):

Գործող հրա բուխներ առանձ նապես շատ կան Խա ղաղօվ կիանոս -
յան գեո սինկլինալային գո տում: Նշանավոր է Կլյուչևս լլ կա յա սոպ  կան
Կամչատկայում, ո րն ամենաբարձր գործող հրա բուխն է Եվ րա սիայում 
(4750 մ): Հայտնի են նաև Ֆու ձիյաիի ման (Ճապոնիա), Կրա կա տաուն
(Զոնդ յան նե դ դ ղուց) և այլն (հա վել ված 8, նկ. 5):

ºìð²êÆ²

Զարմանահ րաշ մո լո րակ

Կ րակա տաու հրա բուխ

Կ րա Կ կա տաու հրա բու ա խը, ո րի
ժայթ քու թ թ մը ե ղել է ա եե մե նահ զո րը,
իսկ պայթ յու թ թ նը՝ ա մե նա կոր ծա նա -
րար նե րից մե եե կը, գտնվում է Սու -
մատ րա և Ճա տտ վա կզղի նե րի միջև:եե

Են թադր ն վում է, որ Կ րա Կ կա -
տաու հրաբ խի սկզբնա կան բարձ րութ ձ յու թ թ նը ե ղել է ծո եե վի մա կար դա կից
ա վե լի քան 2000 մ, սա եե կայն 416թ. հզոր ժայթ քու թ թ մից հե տո այն ի ջել էի ի
մո տա վո րա պես իր բարձ րութձ յան քա թ թ ռորդ չա փով, և ա և ռա ջա ա ցել ե ա րեքեե
կղզի: 1883թ. տե ղի է ու եե նե ցել հրաբ եե խի ժայթ քում թ թ նե մմ րից ա եե մե նա հի շար ի ի -
ժա նը, երբ ցնցման ա լիք նե րը մի քա եե նի օր շա րու ա նակ զգաց վել են ողջ
աշ խար շշ հում, իսկ պայթյուն թ թ նե րը՝ լսե եե լի ա եե վե լի քան 5000 կմ հե եե ռա եե վո -
րության վրա: Ցն թ թ ցումն ա ն ռա ջաց ա րել է 40 մ բարձ ցց րութձ յամբ ցու թ թ նա մի, ո -
րի ժա մա նակ զոհ վել է ա վե լի քան 36 հազ. մարդ, և վ եե նաս վել ու ա վեր -
վել են 300 քա ղաք ու գյուղ Ճա վայում և Սու ա մատ րատտ յում: Հ ա րա ՀՀ բու ա խն
ար տա նե տել է 25 կմ3մմ հրաբ խային մո ա խիր, ո րը ծած կել է 500 կմծծ 2մմ տա -
րածք և կար ծես ա ռա ջաց ա րել Ա ցց րե Ա գա եե կի խա վա րում: Հե ա տա գա ժայթ -
քում նե մմ րի արդեե յուն դ դ քում գո ն յա ո ցած նոր հրա ա բու ա խը՝ Ա նակ Կրա կա տաուն,
այժմ ծո վի մա կար դա կից ու նի 211 մ բարձ րութձ յուն: թ թ

ÜÏ. 5. Îñ³Ï³ï³áõ Ññ³μáõËÁ
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Ալպ-Հի մալայան գո տում
գործող հրաբուխներ են Վե-
զու վը, Էտ նան (Իտալիա),
Նեմ րութը, Թոնդ րա կը (Հայ-
կական լեռնաշ խարհ): Գոր-
ծող հրաբխա յին շրջան ներից
է նաև Իսլանդիան ( Հեկլա):

Գործող հրաբ խային
շրջաններում շատ են տա րած -
ված գեյ զեր նե րը և տաք աղ -ղղ
բյուրները: Կամ չատ կայում
նշա նավոր է Վե լիկան գեյզե-

րը, ո րը շատրվա նում է ե րեք ժամը մեկ, չորս րոպե պար բերականու-
թյամբ (նկ. 6): 

ºìð²êÆ²

Ð²ðòºð,  ²è²æ²¸ð²ÜøÜºð

1. Ո րոՈ ՞նք են Եվ ո րա վվ սիա յի երկ ա րա կկ բա ա նա կան զար գաց ման ա -
ռանձ նա հատկություն թ թ նե րը:ե

2. Ի՞նչ պլատ ֆորմ նե մմ րի շուրջ է ձևա ե վոր վել մայր ցա մա քը:ա 
3. Ի՞նչ գեո սինկ լի կկ նա լաա յին գո ա տի ներ են գտնվում Եվ րա վվ -

սիա յի տա ա րածա քում:ծ ծ 
4. Եվ րա վվ սիա յի ոա ՞ր շրջան ո նե րում են դիտե վում ակ տիվ երկ -

րա շար ա ժային և հ ա րաբ խային եր ա ևույթ ներ:
5. Թ վար կե՛ք Եվ րա վվ սիա յի տա ա րածա քի նշա ծ ծ նա վոր գոր ծող

հրա բուխ ա նե րը և դ ե րանք ցո՛ւյց տվեք քար դդ տե զի վրա:
6. Ի՞նչ ա վե րիչ երկ ե րա կկ շար ա ժեր գի տեք Եվ րա վվ սիայում:ա 

ÜÏ. 6. ì»ÉÇÏ³Ý ·»Û½»ñÁ Î³Ùã³ïÏ³ÛáõÙ
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ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹԸ,
ԽՈՇՈՐ ՀԱՐԹԱՎԱՅՐԵՐԸ ԵՎ ԼԵՌՆԵՐԸ

Նա խորդ դա սից հի շե՛ք, թե Եվ րա սիա յի տա րած քը ո՞ր պլատ ֆորմ -
նե րի և գեո սինկ լի նալ նե րի միաց ման հետ ևան քով է ա ռա ջա ցել:

Եվ րա սիայի մա կերևույթը: Եվ րասիայի մակեր ևույ թը, ի տար բերու-
թյուն մյուս մայր ցամաք նե րի, ավե լի բազ մա զան է, ո րը պայմանավոր ված
է նրա տարած քի մեծու թյամբ և երկ րաբանական զար գացման պատ մու-
թյամբ:

Եվ րասիայի մաա կեր ևույթն ու նի մի քա ւ նի առանձ նահատկութ յուն թ թ :
Այն ա մե նաընդարձակ և ա և մենաբարձր մայրցամաքն է: Ն րա միջին

բարձրութ յու թ թ նը 840 մետր է (հա ւ վել ված 1): Եվ րասիայի տա ա րած քում ենծ 
գտնվում աշխարհի ա մենաբարձր և ա և մենացածր կե տերը, որոնց բարձ-
րությունթ թ ների տարբերութ յու թ թ նն անցւ նում է 9000 մ-ից: Ա մենաբարձր կետը
Ջո մոլունգ մա (Է վե րեստ) լեռն է (8848 մ) (նկ. 7), իսկ ամենացած րը` Մեռ -
յալ ծովի իջված քը (-395 մ)ծ : Եվ րասիայի արա ևել յան ալ լ փե րի մոտ է Հա մաշ-
խարհա յին օվ ա կիանո սի ա մե-
նա խոր կե տը` Մարիան յան 
փող րա ղղ կը` 11022 մ խորու թյամբ
(հա վել ված 2): Մայր ցամաքի
տարած քը ձևա ծ վորվել է մի քա-
նի պլատֆորմնե րի շուրջ, ո-
րոնց մակեր ևույ թը հարթ է:
Դրանց վրա տա րած վում են
խո շոր հար թավայրերը: Գեո-
սինկլի նալ նե լ րի տարած քը ծալ ծ -լլ
քա վոր վել է, և աև ռաջացել են
լեռ նա ռ յին հզոր հա ա մակարգեր,
լեռ ներ, լեռ ռ նաշ ռ խարհներ: Տեկ -
տո նական շարժումնե րը շարու նակւ վում են մինչև այժմ, ո րոնց վկա յութա յուննթ թ
են տարբեր ուժգ նութ գ յան երկթ թ րաշարժերը և գոր ծող հրաբուխնե րը: Այստեղ
տարած վում են ծալ քա լ լ վոր, ծալ քա լ լ բեկորավոր և հրաբ խային ծագ ա ման լեռ -
նե րը:

Լեռ նագ րա կան խո շոր միա վոր նե րը: Եվ րասիայում տա րածված են
տարբեր հասակի, ծագ ման և բարձրության լեռ թ թ ներ, լեռնային համակար-
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գեր և լեռնաշ խարհներ: Ն րա տա րածքում առանձնաց վում են երի տա -
սարդ հասակի լեռ նային երկու գո տի` Ալպ-Հի մա լայան և Խաղաղօվ կիա-
նոս յան: 

Ալպ-Հի մա լայան գո տուն պատկանում են բարձր, ե րիտասարդ լեռ-
նե րը և լեռնաշխարհ նե րը (տե՛ս հավել ված 8): Լեռ ներից նշա նավոր են
Պիրենեյ ները, Ալ պե րը ( Մոնբ լան` 4807 մ), Կարպատնե րը, Մեծ Կով -վվ
կա սը, Էլ բուր սը, Հին դու կուշը, Կա րա կո րումը, Հի մա լայ նե րը, ինչպես
նաև Փոք րա սիական, Հայ կա կան, Ի րանական, Պա մի րի, Ալ թայի, Տիա -
բեթի լեռնաշ խարհ նե րը:

Խա ղա ղօվ կիանոսյան լեռնային գո տու մեջ մտնում են Կամչատկայի,
Կու րիլյան, Ճա լ լ պոնական, Ֆիլիպինյան և Մալայան կղզի նե րի երի տա-

սարդ լեռնե րը:
Եվ րա սիայի միա ջին հա սա-

կի լեռնե րից հայտ նի են Վեր -
խոյանսո կու, Չերսկու լեռ նա-
շղթաները, իսկ հին հասակի
լեռներից` Ս կանդինավ յան,վ վ
Ուրալյան, Տ լլ յան- Շա նի լեռ-
նաշղ թա ները:

Խո շոր հար թա վայ րե րը:
Եվ րասիայի տա ա րած քում մեծծ 
տարածում ունեն տարբեր
ծագ ման, հա սա կի ու բարձ -
րության հարթ թ թա վայ րերը:
Մայր ցա մաքի ըն դար ձակ հար-
թա վայրե րը հա մընկնում են
հա մանուն պլատֆորմներին:
Դրան ցից են Մեծ Չինա կան
և Արևելաեվ րո պա կան հար-
թավայ րերը, Մի ջին Սիբի րա -
կան, Արաբա կան, Դե կա նի
սարահարթերը և  այլն (նկ. 8):և 
Ե րիտա սարդ պլատֆորմնե րին
համապատասխանում են
Արևմ տասիբիրա կան և Թու -
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րա նի դաշտավայ րերը: Կենտ րոնական Ասիայում նշա ա նավոր են Գոբի (նկ.
9) և Տակ լա- Մական (Կաշ գարիա) սարահարթե րը: Նշա նավոր են նաև
Մի ջագետքի, Ինդոս-Գանգե սի, Մեկոն գի, Մի ջին և Ստո րին Դա նուբ -
յան դաշ տա վայ րերը:

ºìð²êÆ²

Ð²ðòºð,  ²è²æ²¸ð²ÜøÜºð

1. ՈրոՈ ՞նք են Եվ ո րա վվ սիայի մա ա կեր ևույ թի բազ յյ մա զա նութ յանթ թ
պատճառ նե րը:ե

2. Ի՞նչ ա ռանձ նա հատկություն թ թ ներ ու նի Եվ րա վվ սիայի մա ա -
կեր ևույ թը:յյ

3. Ո րոՈ ՞նք են Եվ ո րա վվ սիա յի ա ա մե նա բարձր և ա ա և մե նա ցածր կե ա -
տե րը, որ ե քար ր ՞ն է դրանց բա ա ցար ա ձակ բարձ րութ ձ յու թ թ նը:

4. Թ վար կե՛ք և քար տե զի վրա ցո՛ւյց տվեք Եվ րա վվ սիա յիա 
Ալպ- Հի մա լաա յան գո ա տու ե րի ե տա սարդ լեռ նե րը (օգտ ե վե՛ք
նաև հա վել ված 8-ի տվյալ նե րից):ե

5. Թ վար կե՛ք և քար տե զի վրա ցո՛ւյց տվեք Եվ րա վվ սիայի ըն ա -
դար ձակ դաշ տա վայ րե յյ րը, սա ե րա ա հար թե րը, հար ե թա վայ -
րե րը: ե

Զար մա նահ րաշ մո լորակ

Մահ վան ծաղի կը

Ճավայի բնակիչները Մահ-
վան ծաղիկ են անվանում իմե-
րալիս գնարբուկի ծաղիկը: Երկ-
րագնդի վրա այն աճում է միայն
մի տեղ` հրաբխի գագաթին, ո-
րի բարձրությունը 3000 մետրից
ավելի է: Այդ ծաղկի երևան գա-
լը ստույգ նշան է այն բանի, որ
մոտենում է հրաբխի ժայթքումը:
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Հի շե՛ք կլի մա ա ռա ջաց նող հիմ նա կան գոր ծոն նե րը: 

Կլիմաստեղծ գործոնները: Եվ րասիայի կլիման չա փազանց բազ մա-
զան է, ո րը պայ մանավորված է ռե լիեֆի հա կադրություն թթ ներով, մայր ցա-
մաքի մեծ ձգվածութ յամբ ևթ թ  ընդարձակ տարածքով: Մայրցամաքի հյու սի-
սը մոտենում է բևեռին, իսկ Մալակկա թերակղ զին գրեղղ թե հաս նում է հա-
սարակածին: Այդ պատ ճա  ռով ա րեգակնային ճա ռագայթումը նրա տար -
բեր շրջաննե րում տարբեր է:

Եվ րա սիայի կլի ա մայի վրա մեծ ազ ա դեցութ յուն ու թ թ նի մթնու լորտի շրջա նա-
ռութ յու թ թ նը: Հ ւ յու Հ սիսից հարավ մեծ ձգվածութ յան շնորթ թ հիվ Եվ րա սիան գտնվում
է կլի մայա ա կան բոլոր գոտիներում: Հետևա բար, այս տեղ ձևավոր վում են օ-
դային զանգ ա ված նե ծծ րի բո լոր չորս հիմնական տի պերը` արկ տիկական, բա -
րե խառն, արևադարձա յին և հա ա սարակածային:ա

Մայր ցամաքի տա րածքի մեծ մա սի վրա ազ դում են բա րեխառն օ դա-
յին զանգված ները, որոնք թափանցում են արև մուտ քից: Դ րա հետ է
կապված նաև ցիկ լո նային գոր ծունեությութթ նը: Կապ ված օ դի արևմտ յան 
տեղաշար ժի հետ` ամբողջ տարի մայրցա մաք են թափանցում Ատ լանտ-
յան օվ կիանո սից ե կող խոնավ օդային զանգ ված նե րը, որոնք տա րած-
վում են ցամաքի խորքե րը: Ճա նապարհին այդ օդային զանգ վածնե րը
ձևա փոխ վում են ցա մաքայի նի. ձմռա նը ցրտում են, իսկ ամռանը տա քա-
նում` աս տի ճա  նա բար կորցնելով խո նա վությու թթ նը: Ուրալյան լեռ լլ նե րից
արևելք ամբողջ տա րին հաս տատվում է ցամաքային օ դը: Մայր ցամաքի
արևելքում տա լ լ րածվում է մուսսոնային կլի ման:

Եվ րա սիայի հյուսիսը գտնվում է արկտի կական ցուրտ և չոր օ դային
զանգ վածնե րի ազ դեցութ յան տակ: Ձմթ թ ռանը սրանք անարգել հաս նում են
մինչև Կենտրոնական Ա սիա՝ ա ռաջացնե լով ցուրտ և չոր կլի մա:

Եվ րա սիայի կենտրոնական շրջան ները, հեռու լի նե լով տաք օվ կիա-
նոսնե րից, ունեն խիստ ցամաքային կլի մա: Կենտ րոնական Ա սիայում`
Մոն ղոլիայի և Անդրբայկալի վրա, ձմռա նը ձևավոր վում է աշխար հում ա -
մենահզոր` Սիբի րա կան անտիցիկ լո նը, որ տեղից տար բեր ուղ ղությունթթ -
նե րով տարածվում է ցուրտ և չոր օ դը: Արկ տիկական օդային զանգված -
ների և Սիբիրական անտիցիկ լոնի ազ դեցության հետթթ ևանքով Վեր խո -
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յանսկ և Օյմ յամ կոն քա ղաքնե րի շրջանը դար ձել է հյու սիսային կի սագնդի
«ցրտի բևե ռը», որ տեղ հուն վարյան մի ջին ջեր մաստիճանը -50Օ է, իսկ
բա ցար ձակ նվա զագույ նը` -70Օ-71Օ:

Եվ րա սիայի ար ևելյան և հալլ րավա յին շրջան նե րի կլիմայի վրա ամ -
ռա նը մեծ ազ դեցութ յուն ութ թ նեն Խա ղաղ և Հնդ կական օվ կիանոս ներից
թա փան ցող խոնավ և տաք մուսսոննե րը: Բայց քա նի որ օվ կիանոս ների
ափերին զուգահեռ ձգվում են բարձր լեռ ներ, այդ պատճառով դրանց
ազ դեցությու թթ նը ցամաքի խորքում թու լանում է: Խո նավութ յու թ թ նը հիմնա-
կա նում բեռնաթափվում է օվ կիանոսնե րին ուղղ ված լեռնալանջերին: Այդ
է պատճառը, որ Հիմալայնե րի նա խալեռնե րում՝ Հնդ կաստանի Չե րա -
պունջի բնա կավայ րում, թափ վել են աշ խարհում ամենաշատ տեղում նե-
րը` մոտ 23000 մմ (մի ջինը` 12000 մմ):

Եվ րասիա յի կլի մայի ձևա վորման վրա ազ դում են նաև ծովային հո -
սանք ները, հեռավո րությու թթ նը օվ կիանոս նե րից, տե ղանքի բարձ րությու թթ նը
և այլն: Եվ րասիայի արևմտ յան ա փերի կլի մայի վրա դրական ազ դեցու -
թյուն ունի Հ յուՀ սի սատ լանտյան ծովա յին տաք հո  սանքը` իր ճյու ղավո -
րումնե րով: Մայրցա մաքի արևելյան և հա լլ րավա յին ա փերի կլիմա յի վրա 
դրա կան ազ դեցութ յուն ու թ թ նեն Կու րո սիո և Մուսսոնային ա ծո վա յին տաք 
հոսանքնե րը: Եվ րասիայի հյուսիս-արևելյան ա լլ փերի վրա բացա սական
ազ դե ցութ յուն ութ թ նի ՕյաՕ սիո սառը հո սանքը:

Տաք օվ կիանոսնե րից դեպի ցա մաքի խոր քը գնա լիս ձևա վորվում են
կլի մա յա  կան տար բեր մար զեր` ծո վային, ցա մաքային, խիստ ցա մաքային 
և մուսսոնային:

Եվ րասիա յի լեռ նային շրջաննե րում կլիման փոխվում է վերըն թաց
գոտիակա նությամբ, ընդ ոթ թ րում` լեռ նե րի հող մահայաց լան ջերը խոնավ
են, իսկ հող մահակառակը` չոր: Սա շատ լավ արտահայտվում է Հիմալայ-
ներում, Տի բե թում, Պամիրում, Տյան-Տ Շանում, Կով կասում, Ալ պերում, Հայ-
կական լեռնաշ խարհում և  այ լուր:
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122

ºìð²êÆ²

Զար մա նահ րաշ մոլորակ

Բևե ռա փայլ

Տե սար ժա նութ յամբ բևե թ թ ռա եե փայ լի հետ թերևս չի կա րող մրցակ ա ցելկկ
ոչ մի ար հես տա կան հրա վա ռություն: Հ թ թ յու Հ սի սային բևե ա ռաեե յին շրջան ա նե -եե
րում դիտ վող այս մթնո լոր տային եր ա ևույ թը բաղ յյ կա ցած է կա ա նաչ, կար -
միր, կա պույտ և մա նու շա ւ կա գույն ճա ռա գայթ նե րից, ո եե րոնք գի շե ի ի րաեե յինա 
երկն քում ստեղ ն ծե լով զար եե մա նահ րաշ պտույտ ներ կա տա րող հսկա ա յա ա -
կան ֆոս ֆո րա փայլ «վա րա ա գույր ներ»` ա նընդ հատ ձևա փոխ վում են,
իսկ եր բեմն` ընդ հան րա ն պես ան հե տա նում:

Բ ևե ռա եե փայ լի պատ ճա ռը Երկ րի մթնո կկ լոր տի գա զե րի և Ա եե րե Ա գա եե կից
ճա ռա գայթ ված մաս նիկ նե րի բա եե խումն է, ինչի հետ ա ևան քով ա ն ռա ջա ա -
նում են լույ սի մաս նիկ ներ (ֆո տոն ներ): Դա տե ղի է ու եե նե նում հյու սի սա -
յին կի սագն դում, ո րով հետև երկ վվ րի մագ կկ նի սա կան դաշ տը դե պի այս
վայրն է ձգում և ուղ և ղոր դում Ա րե Ա գա եե կից ճա ռա գայթ ված մաս նիկ նե րը:եե
Լուս ար ձա կու մը դիտ վում է Եվ րա վվ սիայի և Հ ա յու Հ սի սային Ա ա մե րի եե կա յիա 
հյու սի սային տա ա րածք ա նե րում:եե

Բ ևե ռա եե փայլն ա վե լի հա եե ճախ է դիտ վում գար նան և  աշ և նան գի շե ի ի -եե
րա հա վա սար նե րին, իսկ հյու եե սի սային բևե ա ռաեե յին գո ա տում լու սար ձա կու -
մը կա րե ա լի է դի եե տել ձմե ռաեե յին պարզ ա կա գի շեր ի ի նե րից շա եե տե րի ժա եե մա -
նակ:
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Հի շե՛ք` ի՞նչ են կլի մա յա կան գո տին և կ լի մա յա կան մար զը:
Ի՞նչ կլի մա յա կան գո տի ներ գի տեք:
Կ լի մա յա կան գո տի նե րի և մար զե րի բնու թա գի րը: Հ յու Հ սի սից հա -

րավ մեծ ձգվածության պատ թթ ճա ռով Եվ րասիան գտնվում է կլիմայական
բո լոր գոտինե րում: Այստեղ ձևավոր վում են բո լոր չորս տիպի օ դային
զանգվածները:

Կ լիմայա կան գոտինե րը Եվ րասիայում ձգվում են զուգահե ռականի
ուղ ղությամբ և թթ  իրար են հաջորդում հյուսիսից դե պի հա րավ (տե՛ս կլիմա-
յա կան քար տեզը):

Արկ տիկական կլի մայական գո տին տա րած վում է մայրցամաքի ծայր
հյու սիսային շրջան  նե րում և Հ յուՀ սիսային սառուց յալ օվ  կիանո սի առափ-
նյա կղզի նե րում: Այստեղ ամբողջ տա րին տիրապետում են արկտիկա-
կան օդային զանգ ված նե րը, ո րոնք բնորոշ վում են աննշան խո նավու-
թյամբ և ցածր ջերմաստիճան նե րով: Տե ղումները քիչ են (100-200 մմ) և
անն շան գոլորշաց ման պատ ճառով կու տակվում են` առաջաց նե լով սառ-
ցա դաշտեր: Տիրապետում են բևեռային գիշեր նե րը և բևե ռային ցե րեկ-
նե րը: Ամա ռային միջին ջեր մաստիճանները մոտ են 0Օ-ին: Ձմեռը խիստ
է և եր կարատև:

Մեր ձարկտի կա կան կլի մայական գոտին զբա ղեց նում է մայրցա մա-

ºìð²êÆ²
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1. Ին չոն ՞վ է պայ ո մա նա վոր ված Եվ րա վվ սիա յի կլի ա մա յի բազ ա մա -
զա նութ յու թ թ նը:

2. Ո րոՈ ՞նք են Եվ ո րա վվ սիա յի կլի ա մաս տեղծ հիմ նա մմ կան գոր ծոն -
նե րը:ե

3. Ի՞նչ օ դային զանգ ա ված ներ են ազ ծծ դում Եվ րա վվ սիա յի կլի ա -
մայի վրա: Ո՞րն է դրան ա ցից գե ն րակշ ե ռո ղը:

4. Որ տե՞ղ է Եվ եե րա վվ սիա յի «ցրտի բևե ա ռը», և  իև ՞նչ ջեր իի մաս տի -
ճան է այն տեղ դիտ վել:

5. Ի՞նչ դեր ու նեն ծո վային հո ա սանք նե րը Եվ ե րա վվ սիա յի ա ա -
ռափն յա շրջան ն նե րի կլի ե մա յի ձևա ա վոր ման վրա:

¸³ë 25.
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քի հյուսի սային շրջան նե րը և տարածվում է նախորդ գոտուց հարավ: Մի -
ջանկյալ գո տի է, որտեղ ամռանը թափանցում են բարեխառն` հա մեմա-
տա բար տաք և խոնավ, իսկ ձմռա նը` ցուրտ և չոր արկ տիկա կան օդային
զանգվածնե րը: Հու լիս յան ջեր մաստիճանները հաս նում են +5Օ+10Օ-ի,
իսկ հունվար յա նը` -30Օ-40Օ: Տե ղումնե րի քա նակն արև մուտքում 300-400
մմ է, իսկ ար ևելքում` 200-300 մմ:լ լ

Բա րեխառն կլի մա յա կան գո տին տարածվում է մերձարկ տիկական
և մերձարևադարձա յին գո տիների միջև, ո րը զբա ղեց նում է մայրցամաքի
ամ բողջ մի ջին մասը` 40Օ-65Օ աշ խարհագրական լայ նությունթթ նե րը: Իր
զբաղեց րած ցա մաքային տա րածքով սա երկրագնդի ա մենախոշոր և  ա-
մենալայն գո տին է, որը ձգվում է Ատլանտյան օվ կիանո սից մինչև Խա-
ղաղ օվ կիանոս:

Զ բաղեց նե լով մեծ տարածք` գո տու տար բեր մասերում կլի մայական
պայ ման նե րը տար բեր են, այդ պատճառով առանձնա նում են կլի մայա-
կան մար զեր, ո րոնք իրար հաջորդում են արև մուտքից արևելք ուղ ղու-
թյամբ: Դ րանք են` ծո վային, ցա մաքային, խիստ ցա մաքային և մուս սո-
նային մար զերը (տե՛ս «Եվ րասիայի կլիմայական գոտինե րը և մար զե րը»
քար տե զը):

Բա րե խառն ծովային ա կլիմա յի մարզն ընդգր ա կում է Եվ րոպայի արևմտ ա -
յան ծովափնյա մա սը և Կամչատկան: Ատ լանտյան տաք օվ կիանոսի,
արևմտյան տաք և խոնավ քա մինե րի և Հյու Հ սիսատլանտյան ծո վա յին 
տաք հոսան քի ազ դեցութ յան շնորթ թ հիվ ձմեռը մեղմ է` +7Օ +8Օ, իսկ ամառը
զով` +16Օ+18Օ: Տա րեկան տեղումնե րի քանակը մեծ է` 1000-800 մմ:

Բա րեխառն ցա մա քա յին  կլի մայի մար զում Ատլանտյան օվ կիանոսի
մեղ մացնող ազ դեցութ յու թ թ նն աստիճա նաբար թու լանում է և ո րոշ չա փով
պահպանվում մինչև Ուրալյան լեռլլ ներ: Ձ մեռը ցուրտ է, բայց ուժեղ սառ-
նա մա նիքներ չեն լի նում, ամառը տաք է: Տե ղումնե րի տարեկան միջին
քա նակը 700-500 մմ է: 

Բա րեխառն խիստ ցա մա քա յին  կլի մայական մարզը ձգվում է Ուրա -
լից արևելք: Ձ մեռը խիստ ցուրտ է` մի ջինը -30Օ-45Օ, իսկ ամառը տաք`
+20Օ+25Օ: Մի ջին տա րեկան ջերմաստիճանային տա տանում ներն անց-
նում են 50Օ-ից: Տեղումնե րի տա րեկան քանակը քիչ է` 350-250 մմ: Ձյուն
քիչ է գալիս, տիրապետում է հողի բազ մամյա սառ մ ցույթը:

Բա րե խառն մուսսոնային ա կլի մայական մարզում գտնվում են գոտու
արևելյան ծոլլ վափն յա շրջան  ները: Դեպի ար ևելք ար դեն զգացվում է Խա-

ºìð²êÆ²
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ղաղ օվ կիանո սի ազ դեցությութթ նը: Ամռանն օվ կիանոսից փչում են խոնավ
ու տաք մուս սոննե րը, իսկ ձմռա նը ցա մաքից դեպի օվ կիանոս՝ ցուրտ և
չոր մուսսոն նե րը:

Մեր ձար ևադար ձային ա կլի մայական գոտին տարած վում է 30Օ-40Օ

աշխարհագ րա կան լայ նություն թթ նե րի միջև: Անցո ղիկ գո տի է, որ տեղ ամ-
ռա նը տի րապետում են արևադար ձային չոր և շոգ, իսկ ձմռա նը` բա րե-
խառն ցուրտ և հա մեմատաբար խո նավ օ դային զանգ վածնե րը: Գո տին
բա ժանվում է կլի մայական 3 մարզի: Արև մուտքում մերձար ևադար ձային 
մի ջերկ րա ծո վային ա մարզն է, որտեղ ձմեռը մեղմ է (+8Օ+12Օ) և խոնավ,
իսկ ա մա ռը` չոր և շոգ (+24Օ+25O) (նկ. 10): Գո տու կենտ րոնում մերձ -
արևադարձային ցաա մա քա յինա կլի մայական մարզն է, որ տեղ ձմե ռը ցուրտ
է, ամառը՝ չոր ու շոգ: Մերձար ևադար ձային մուս սոնային ա կլի մայական
մարզն ընդգր կում է գոտու արևելյան ծոլ լ վափն յա գո տին, որ տեղ ձմեռը
ցուրտ է և չոր, իսկ ա մա ռը` տաք և խո նավ (տե՛ս կլիմայական քար տեզը):

Ար ևադար ձային ա կլի մայական գոտին զբա ղեցնում է Ա րաբական թե-
րակղ զին, Միղղ ջագետքի հարա վը և Ի րանական լեռ նաշխար հի հա րավը:
Այստեղ ձմեռը տաք է, ա մառը` շոգ, ամ բողջ տարվա ընթաց քում տեղում-
նե րը շատ քիչ են (50-150 մմ), քա նի որ ամ բողջ տար վա ըն թացքում տի -
րա պե տում են արևադարձա յին չոր ու շոգ օ դային զանգ վածնե րը:
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Մերձ հասարա կածային կլի մայական գոտին տարածվում է Չի նաս-
տանի հարավ-ար ևելքում, Հնդ լ լ կա չի նում, Հնդս տա նում, Ֆիլի պին նե րի
հյուսիսում և կենտ րոնում: Տա րածքի մեծ մասում կլի ման մուս սոնային է,
ա մառը խո նավ է ու տաք, ձմե ռը` չորային: Ա  մառային մուսսոն ներն օվ -վվ
կիանո սից բե րում են խո նավություն, իսկ ձմե թ թ ռայինները` չո րություն:թթ

Հասարա կա ծային  կլի մայական գոտին տա րածվում է Ֆիլիպին նե րի
հարա վում և Մալայան կղզի նե րում: Ամբողջ տա րին գոտում տա րածվում
են հա սա րակածային տաք և խոնավ օ դային զանգված ները: Վե րընթաց
օդային հո սանք նե րը հա մարյա ա մեն օր ա ռաջացնում են զենի թային
անձրև ներ: Տարեկան տե ղումնե րի մի ջին քանակը կազ մում է 2000-3000
մմ, տեղ-տեղ` մինչև 5000 մմ (նկ. 11):
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1. Ո րոՈ ՞նք են Եվ ո րա վվ սիա յի կլի ա մա գո յաց ո նող հիմ նա մմ կան գոր -
ծոն նե րը:ե

2. Ի՞նչ օ դային զանգ ա ված ներ են ձևա ծծ վոր վում մայր ցա մա -
քում:   Դ րան ԴԴ ցից ոն ՞ր օ ո դային զանգ ա վածն է տի րա պե տում:

3. Թ վարկե՛ք և կ լիկկ մա յա ա կան գո տինե րի քարե տե զի վրա
ցո՛ւյց տվեք կլի մա յա ա կան բո լոր գո տի նե րը և կ ե լի կկ մա յա ա -
կան մար զե րը:ե

4. Ի՞նչ կլի մա յա ա կան մար զե րի է բա ե ժան վում բա րե ա խառնե
կլի մա յա ա կան գո տին:

5. Ի՞նչ կլի մա յա ա կան մար զե րի է բա ե ժան վում մեր ձար ևա -
դար ձային կլի ա մա յա ա կան գո տին:

6. Ուր վագ ծային քար ա տե զի վրա սահ մա նա զա տե՛ք կլի մա -
յա կան գո տի նե րը, մար ե զե րը, մա ե կագ րե՛ք դրանց ա գգ նուն -
նե րը: ե
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Հի շե՛ք` ո րո՞նք են ցա մա քի ջրե րը:
Գե տա յին ցան ցի բնո րոշ գծե րը: Եվ րասիայի գե տային ցանցը բա-

վական խիտ է: Գե տերի տեղա բաշխու մը կախ ված է կլի մա յից, ռե  լիե ֆի
ա ռանձնա հատկությունթթ ներից: Ջրագրական ցանցի խտութ յու թ թ նը մեծ է
խո նավ և լեռ նային շրջաննե րում ու շատ նոսր` անապա տային և ներքին
շրջաննե րում: Ցամաքի կենտ րոնական շրջան ներում ռե լիեֆը բարձր է և
տիրապետող, այս տեղ է հիմնական ջրբաժան գի ծը, որտեղից գետերը
հոսում են տար բեր ուղ ղություն թթ նե րով: Հետևաբար, գետերը պատկանում
են բո լոր չորս օվ կիանոսնե րի ա վա զան նե րին և կենտրոնաասիական
ներ քին ան հոսք ավա զա նին:

Խաղաղ օվ կիանո սի ա վազա նին պատ կանում են մայրցա մա քի ա մե-
նաջ րա ռատ գե տերը, որոնք ունեն անձրևային սնում և ձևավոր վում են
մուս սոնային կլիմայի շրջան նե րում: Ճիշտ է, սրանք սկիզբ են առ նում
բարձր լեռ ներից, ձյան և սառ ցա դաշտերի հա լոցքային ջրե րից, սա կայն
հիմնա կա նում ունեն անձր ևային
սնում և հորդանում են ամ ռանը:
Այստեղ ջրա ռատ և խո շոր գետեր
են Յանց զին, Հո ւանհեն, Մեկոն-
գը և Ամուրը (հա վել ված 6): 

Եվ րա սիայի ամենաջ րառատ
և ամենաեր կար գետը Յանցզին
է: Այն ու նի 5800 կմ եր կարու-
թյուն, իսկ տարեկան հոս քը կազ  -զզ
մում է 995 կմ3 (նկ. 12):

Հո ւանհեն Յանց զիի համե -
մատ ջրա ռատ չէ, սակայն
հորդացումների ժամանակ նրա
մակարդա կը շատ է բարձ րա նում,
ինչի հետ ևանքով մեծ վնաս է
պատճառում բնակչութ յա թ թ նը և տն -
տե սությա թթ նը: Գե տի հոս քի կար-
գա վոր ման նպա տակով կառուց -
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վել են ջրամբարներ: Հո ւանհե գե տը դե ղին տիղմ է տեղափոխում դե պի
Դեղին ծով: Չի նարեն «հուան հե» բառը թարգ մանաբար նշանակում է
«դեղին գետ»:

Հյու Հ սի սային սա ռուց յալ  ց օվ կիանո սի ավա զանին պատ կանող գե -
տերն ունեն ձնաանձր ևային սնում և հորդանում են գարնանը և  ամռան
սկզբին: Այս ավազա նում ա մե նաջ րառատ գե տը Ենիսեյն է, որի տարե-
կան հոսքը կազ մում է 610 կմ3: Ա մենամեծ ավազանն ունի Օբը (3մլն կմ2),
իսկ ա մենաերկարը Լենան է (4400 կմ): Գե տերը հիմնականում հարթա-
վայրային են, սա կայն վերին հո սանքում ունեն լեռնա յին բնույթ և հա -
րուստ են ջրաէ ներգետիկ ռե սուրսնե րով: Այս ա վա զանում ջրառատ են
նաև Պե չորա և Հ յուՀ սի սային Դ  վի նա գետերը: Գե տերը տարվա մեջ 8-9
ամիս սառած են:

Հնդ կական օվ կիանո սի ա վա զանին պատ կանող գետե րը մեծ մա -
սամբ սնվում են անձրևնե րից, իսկ բարձր լեռ ներից սկիզբ առնող գե տե-
րը` նաև սառցա դաշտային և ձ  յան հա լոցքային ջրերից: Այս տեղ նշանա-
վոր են Ին դո սը, Գանգե սը, Իրա վադին, Եփ րա տը և Տիգ րի սը: Վեր ջին
եր կուսն իրար միա նալով ա ռաջացնում են Շատ-էլ-Ա րաբ գե տը:

Ա վազանի ա մենաջրա ռատ գե տերն են Ի րա վադին և Գանգե սը:
Գանգես և Բ րահմապուտ րա գե տերի միաց ման տեղում ա ռաջացել է աշ -
խարհում ամենախո շոր դել տան` 75 հազ. կմ2 մակե րեսով (նկ. 13): Գե տե-
րի մեծ մասը հորդանում է ամ ռանը` մուսսոնային հորդա ռատ անձրև նե-
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րից: Եփրատ և Տիգրիս գետերը սկիզբ են առ նում Հայկական լեռ նաշ -
խարհից, ունեն ձնաանձր ևային սնում և հոր դանում են գարնա նը:

Ատ լանտյան օվ կիանո սի ավա զա նին պատկա նող խո շոր գետերից
են Դանուբը, Հռենոսը, Դնեպ րը, Դոնը, Վիսլան, Էլ բան: Ա մենախոշո րը
Դա նուբն է, ո րը սկիզբ է առնում Շվարց վալ դից (Գերմանիա) և թափ վում
Սև ծով` առաջաց նե լով դել տա: Նա վար կե լի է, ունի ջրաէ ներ գետիկ հա-
րուստ պա շար ներ, ձնաանձրևային սնում: Խոշոր է նաև Հ ռե նո սը, որն
սկիզբ է առնում Ալ պերից և  ունի ձնասառցա դաշտային և  անձրևա յին 
սնում: Հոր դանում է ամ ռանը, հե ղեղումնե րից խու սափելու հա մար գետի
եր կա րությամբ կա թ թ ռուցվել են պատնեշներ:

Կենտրոնաա սիա կան ներքին ան հոսք ա վա զանին պատ կանող խո-
շոր գե տը Վոլ գան է, որը թափ վում է Կասպից ծով, ունի ձնաանձրևային
սնում: Գետի հոսքն ամբող ջովին կար գավորված է, նրա վրա կա ռուց վել
են խոշոր ջրամ բարներ, ջրանցքներ և ջրային է լեկտրակայաններ: Այս ա-
վա զանում նշանավոր են նաև Ու րալ, Կուր, Արաքս, Սիր դարյա, Ա ր ր մու -
դարյարր գետերը: Վերջին եր կուսն ու նեն տի պիկ սառցադաշ տային սնում
և հորդա նում են ամ ռանը: Ա վա զա նում շատ են չորացող գետերը:

Եվ րա սիա յի լճե րը: Եվ րասիայի տա րածքում կան տարբեր ծագ ման
ու չափե րի բազ մաթիվ լճեր: Եվ րասիայի խորը լճերն ունեն տեկտո նա -
կան ծագում: Դ րանցից են աշխար հի ա մենախոր լիճը` Բայկա լը (1620
մ), ինչ պես նաև Բալ խա շը, Իսիկ-Կու լը, Մեռյառ լը, Ուր միան, Լադոգան,
Օ նեգան (նկ. 14): Մեռյալ լճի ջրե ռ րը շատ ա ղի են (ա վելի քան 220O/OO), և
մարդը դժվար է ընկղմվում ջրի մեջ (նկ. 15): Լճում բացա կայում է կենդա-
նա կան աշխարհը, ո րի պատ-
ճառով ստացել է Մեռ յալ ա ռ -
նու նը:

Սառցադաշտային ծա -
գում ու նեն Եվ րասիայի հյու -
սի սային շրջաննե րի և բարձր
լեռնային լճե  րը, որոնք առա-
ջացել են սառ ցադաշ տերի
քայքայիչ գոր ծունեութ յանթ թ
հետ ևան քով գոյացած գո գա-
վորություն թ թ նե րում: Նշանավոր
են Վե ներն, Վետերն լճերը:

ºìð²êÆ²
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Խառ նա րանայինա ծագման ոչ մեծ լճեր կան Կամչատ կայում, Կով կա -
սում, Ճա պոնիայում, Ալ պերում, Հայ կական լեռնաշ խարհում: Դ րանցից
են Կուրիլսկոյե, Աժ ո դահա կի լճերը:

Եվ րա սիայում կան նաև տեկտո նահրաբխային  ծագման լճեր, որոն -
ցից հայտ նի են Սևանա, Վանա լճերը:

ºìð²êÆ²

Զար մա նահ րաշ մոլորակ

Հողեբերդ (Փամուկղալա)

Այս տաք աղբ յուր բ բ նե րը գտնվում են Փոքր Ա ե սիա թե րակղե զու
արևմտյան մա սում գտնվող Հե րա եե պո լիս հնա գույն քա ղաքի տա ա րած ա -ծծ
քում: Շր ջա ր ր կա լեռ նա լան ջե ն րից հո եե սող տաք ստո րերկր յա ջրե ր ր րն ա եե ռա -
ջաց րել են կրա ցց քա ա րաա յին (տրա ա վեր տին) պա տե րով միմեե յան մ մ ցից բա ն ժան -
ված աս տի ճա նա կերպ ջրա վա զան նե րի հիասեե քանչ հա ս մա կարգ: Ար ևի
շո ղե րի տակ ձյան պես աչք «ծա եե կող» սպի տակ դա րա ա վանդ նե րն այդեե
աղբ յուր բ բ նե րի ջրե եե րի մեջ լուծ եե ված կալ ծծ ցիու լլ մով հա գե ցած ա եե ղե րի կու եե -
տակ ման արդ յունք են: Բա դ դ ցա ա ռությամբ զբո թ թ սաշրջիկ ր ր նե րի հա եե մար ա -
ռանձ նաց ված հատ վա ծի` այս նստվածք նե րը շատ փխրուն են, և դրանցեե
վրա յով քայ ա լելն ար գել վում է: Ան տիկ ժա մա նակ նե րից հայտ եե նի հան -
գըստի այս գո տին 1988 թվա կա նից ընդգրկ վել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հա -
մաշ խար շշ հային ժա ա ռան գության ցան թ թ կի մեջ:
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Մնացոր դային ծագման
լճե րից հայտ նի են Կաս պիցը,
Ա րա լը: Կասպի ցը աշ խարհի
ա մենա խո շոր լիճն է, որն ու -
նի 370 հազ. կմ2 մա կերես
(հա վել ված 7):

Եվ րա սիա յի գե տե րի,
լճե րի նշա նա կութ յու նը: Եվ -վվ
րասիայի գետերն ու լճերն ու -
նեն տնտեսական կար ևոր
նշանա կություն: Դ թ թ րանց ջրերն
օգտա գործվում են նա վարկու -
թյան, խմելու, ջրա մա տա կա րար ման, ո ռոգման, էներ գիայի ստացման,
ձկնա բու ծության, ձկնոր թթ սության, հանգսթթ տի կազ մակերպման և այլ նպա-
տակներով: Եվ րասիայի շատ գե տերի վրա կա ռուց վել են բազ մաթիվ
ջրամբարներ, ջրային էլեկտրակայաններ և կասկադներ: Աշխար հի շատ
լճային ավա զաններ (Ժն ևի, ՑյուՑ րիխի, Բայկալի, Ս ևանա) դարձել են հա-
մաշխարհա յին նշա  նակության հանգս թթ տավայրեր:

ºìð²êÆ²

Ð²ðòºð,  ²è²æ²¸ð²ÜøÜºð

1. Ինչո՞վ է պայ ո մա նա վոր ված Եվ րա վվ սիա յի գե ա տային ցան ա ցին
խտութ յու թ թ նը:

2. Ինչպի սի՞ սնում ու իի նեն Եվ րա վվ սիա յի գե ա տե րը:ե
3. Ե՞րբ են հոր դա նում մուս սո նա յին կլի ա մա ու նե ցող շրջան ե -

նե րի գե ե տե րը ևե  ին և չոն ՞ւ:ո
4. Ի՞նչ սնում ու նեն Եվ րա վվ սիայի Հ ա յու Հ սի սային սա ա ռուց յալց ց

օվ կիա նո սի ա վա զա նի գե տե րը: Թ ե վար կե՛ք դրանք:
5. Աշ խար շշ հի ֆի զի կա կան քար տե զի վրա ցո՛ւյց տվեք Եվ -վվ

րա սիայի նշա ա նա վոր գե տե րը (օգ ե տա գոր ծե՛ք նաև հա -
վել ված 6-ի տվյալ նե րը):ե

6. Ի՞նչ ծագ ման լճեր կան Եվ րա վվ սիայում: Թ ա վար կե՛ք և ցո՛ւյց
տվեք խոշոր լճե ո րը (օգ ե տա գոր ծե՛ք նաև հա վել ված 7-ի
տվյալ նե րը):ե

ÜÏ. 15.  Ø»éÛ³É ÉÇ×Á
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ԲՆԱԿԱՆ ԶՈՆԱՆԵՐԸ: ԲԱՐԵԽԱՌՆ ԳՈՏՈՒ
ԱՆՏԱՌՆԵՐ ԵՎ ՏԱՓԱՍՏԱՆՆԵՐ

Հի շե՛ք` ի՞նչ են աշ խար հագ րա կան (բնա կան) գո տին և բնական զո -
նան:

Նա խորդ դասերին դուք ար դեն ծա նոթացել եք բնական զոնաներին:
Գի տեք, որ բնա կան զո նաներն առանձ նաց վում են ջեր մության և խոթթ նա -
վութ յան տար թ թ բերություն թթ նե րի շնորհիվ: Քա նի որ Եվ րասիան ունի մեծ
ձգվածություն հյու թթ սիսից հարավ, այս տեղ տա րածվում են բնական բո լոր
զոնա նե րը: Եվ րասիայում դրանք ձգվում են արևմուտ քից ար ևելք ուղ -ղղ
ղությամբ, իսկ լեռ թթ նային երկր նե րում արտահայտվում են վերըն թաց գո-
տիականությամբ:թթ

ՀյուՀ սիսից հա րավ ուղ ղությամբ Եվ թթ րասիայում իրար են հաջորդում
արկտիկա կան անապատնե րի (սառ ցային) (նկ. 16), տունդ րայի և անտա-
ռատունդ րայի, բարեխառն գոտու ան տառների, անտառատափաստան-
նե րի ու տա փաստաննե րի, կիսանապատների ու ա նապատնե րի, սա վա-
նա նե րի, հա սարակածային ու արևադարձա յին խո  նավ մշտականաչ ան-
տառ նե րի բնական զո նանե րը: Բոլոր զո նանե րի մասին դուք արդեն ան-
ցել եք: Այդ է պատ ճառը, որ մենք այժմ կծանո թանանք Եվ րասիային բնո -
րոշ և մեծ տարածում ու նե ցող բա րեխառն գոտու ան տառների և տա-
փաս տան նե րի բնական զո նանե րին:

Բա րե խառն գո տու ան տառ նե րի
զո նա: Այս զոնան մեծ տա րածում ու նի
Եվ րասիայում: Այն տա րածվում է Ատ-
լանտյան օվ տ կիանո սի առափնյա շրջան ն -
նե րից մինչև Խա ղաղ օվ կիա նոս և
ընդգրկում է Եվ րա սիա յի բա րե խառն
գոտու հյու սիսային և կենտրոնական
շրջան նե րը (տե՛ս «Բնա կան զո նաներ»
քար տեզը, էջեր 22-23):

Բարեխառն գոտու անտառնե րի
զոնան բա ժանվում է ե րեք են թազո նա-
յի` տայգայի կամ փշատերև ան տառ-
ների, խառն անտառ նե ռ րի և լայնատերև
(սաղար թավոր) անտառների:

ºìð²êÆ²
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Տայգայի են թազոնան տա-
րած վում է բարեխառն գո տու հյու -
սիսում և զ բաղեց նում է ընդար-
ձակ տարածք: Արև մուտ քից ա -
րևելք կլիման դառնում է ցա մա-
քային: Ձ մե ռը ցուրտ է, ձնածած -
կույ թը` կա յուն: Հուն  վարյան մի-
ջին ջերմաս տիճա նն արև մուտ -
քում -5O է, իսկ ցամաքի կենտրո-
նական և արև ևել յան շրջանլ լ ներում`
-35Օ-40Օ: Ամառը տաք է, տեղում-
նե րի միջին քանակը 700-400 մմ  է, ընդ ո րում` արև մուտ քից ար ևելք այն
նվազում է: Հողը հումու սով հա րուստ չէ, տա րածված են պոդզոլային
(մոխրա տակ) հո ղերը:

Տայգայում ա ճում են ջեր մության նկատ թթ մամբ քիչ պա հանջկոտ փշա -
տերև ծառեր` եղևնի, սոճի, խե ժափի ճի, մայ րի, հանդիպում են նաև ման-
րատերևներ` կեչի, լաս տենի (նկ. 17):

Խառն անտառ ների են թազո նան տարածվում է տայգայից հա րավ
և ունի ավե լի մեղմ ու խոնավ կլի մա: Դ րա շնոր հիվ այս տեղ ա ճում են և՛
փշատերև, և՛ մանրա տերև, և՛ լայ նատերև ծա ռեր: Խառն անտառնե րը
հա մա տա րած չեն: Արևելքում, կլիլ լ մայի ցա մաքայնութ յան պատթ թ ճառով,
ենթազոնան նե ղա նում է և Ենիսեյ գետից արևելք չի տարած վում` ա ճում
են միայն փշատերևնե րը: Հո ղերը ճմա պոդզոլային են (նկ. 18):

Լայ նատերև ան տառ ների են թազոնան նույն պես համատա րած չէ:
Այն տարածվում է բա րեխառն գոտու արև մուտքում` Եվ րոպայում: Պատ -
ճառն այն է, որ լայ նատերև ծա -
ռերն ավելի ջերմասեր են և խո-
նա վասեր: Տե ղում նե րի տարեկան
քա նակն արև մուտքում 1000-800
մմ է, իսկ արևելքում` 700-500 մմ:լ լ
Տա րած ված են անտառային գոր -
շահողե րը, ո րոնց վրա աճում են
սա ղար թավոր ծա ռա տեսակներ`
կաղ նի, հաղ ճարենի, շա գանակե -
նի, հացենի, թխկի:
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Բարեխառն գո տու ան տառ-
ների զո նային բնո րոշ է հարուստ
ու բազ մազան կեն դանական աշ -
խար հը: Հիմնակա նում տա րած-
ված են գորշ կեն դանատեսակ-
ները, ո րոնց մի մասը տա լիս է
թան կարժեք մոր թի: Տարածված
են գորշ ար ջը, գայլը, բևեռաղ վե -
սը, սկյու ռը, կզաքի սը, իշայծ յա ծ -
մը, թռչուն ներից` փայտ փորիկը,
խլա հա վը, ցախաքլո րը, կույր բուն,
կկուն, մայ րա հա վը:

Բարե խառն ան տառնե րի
բնական զոնան հա մեմատաբար լավ է յուրաց ված, հատկապես` եվ րո -
պա կան մա սում: Այս տեղ տարածված են բարձ րարժեք փայ տանյութ ու -
նե ցող ծա ռատեսակնե րը, որոնք բավա կան ինտենսիվ օգ տագործվում
են: Շատ վայրերում անտառը վերացել է, և  անհ րաժեշտ են լուրջ միջոցա -
ռումներ բնա կան անտառների պահպանության ու ռաթթ ցիոնալ օգտա-
գործ ման ուղ ղությամբ (նկ. 19):թթ

Տափաստան նե րի բնական զո նա: Ան տառատափաստաններից հա -
րավ օդի ջերմաստի ճա նը բարձ րա նում է, իսկ տեղում նե րի քանա կը`
նվազում: Սկսվում է համատարած խո տածածկույթը` տափաստա նը (նկ.
20): Եվ րասիայում տա փաստաննե րը նույն պես մեծ տա րածում ունեն`
սկսած Միջին Դա նուբյան դաշբբ տա վայ րից մինչև Արևելյան Չի լլ նաստան
(տե՛ս «Բնա կան զո նաներ» քարտեզը, է ջեր 22-23):

Զո նայի կլիման բա րեխառն
ցամաքային է: Ա մառը տաք է ու
չոր, իսկ ձմեռն արև մուտ քում մեղմ 
է, արևելքում` ցուրտ: Տալ լ րեկան
տեղումների քանակն արև մուտ-
քից արևելք նվազում է և կազ -զզ
մում 600-300 մմ:

Զոնան բնորոշ է հումուսով
հա րուստ սևա հո ղերով, ո րոնք ին -
տեն սիվ մշակ վում են մարդու կող -ղղ

ºìð²êÆ²

ÜÏ. 19. ²ñ¨»É Û³Ý âÇÝ³ëï³ÝÇ
³Ýï³éÝ»ñáõÙ å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ Ù»ñ
ÙáÉáñ³ÏÇ »½³ÏÇ μÝ³ÏÇã å³Ý¹³Ý

ÜÏ. 20. èáõë³Ï³Ý ï³÷³ëï³Ý



139

մից: Բու սա տե սակնե րից տա րածված են հացազ գի խոզզ տաբույ սերը` փետ -
րա խո տը, շյուղա խոտը, սի զախո տը, երեք նուկը:

Կեն դանի ներից բնո րոշ են կրծող նե ղ րը (մկների տար բեր տեսակներ),
գիշա տիչները (աղ վես, գայլ, ճուռակ): Շատ են թռչուն ները:

Եվ րա սիա յի բնա  կան տա փաստաննե րը քիչ են պահ պանված: Դրանք
դար ձել են հա ցահատիկային (ցորեն, գա րի, եգիպտացորեն) և տեխ նի -
կական (շաքա րի ճակնդեղ, ար ևածաղիկ) մշակաբույ սե րի մշակութ յանթ թ
կարևոր շրջաններ:

ºìð²êÆ²

Զար մա նահ րաշ մո լո րակ

Աշ խար շշ հի ա մե նա խոա շոր ծա ո ղի կը

Ին դո նե զիա եե յի Կա ա լի ման տան և
Սու մատ րա կղզի տտ նե րում ա եե ճում է աշ -
խար հի ա մե նա խոա շոր ծա ո ղի կը` ռաֆ -
լե զիան, ո րի տրա մա գի ծը 1 մետր է,
զանգվածը` 10 կգ: Այն չու նի ար մատ
և ընձ և յուղ, ա ձ ճում է լիան նե րի վրա:եե

Ð²ðòºð,  ²è²æ²¸ð²ÜøÜºð

1. Ո րոՈ ՞նք են Եվ ո րա վվ սիայի բնա ա կան զո նա նե րի բազ ե մա զա -
նութ յան պատ թ թ ճառ նե րը: Ինչե պի սի՞ տա իի րա ծում ու նեն
դրանք: 

2. Ի՞նչ բնա կան զո նա ներ են տա րած ա վում Եվ ծծ րա վվ սիայում:ա 
3. Ո րոՈ ՞նք են Եվ ո րա վվ սիա յի բա ա րե ա խառն գո ե տու ան տառ նե րիե

բնա կան զո նա յի տա ա րած ա ման բնո ծծ րոշ գծե րը: Այն հա ե մե -
մա տե՛ք Հ յու Հ սի սային Ա ա մե րի եե կա յի հա ա մա նուն զո նա յի հետ:ա 
Ի՞նչ նմա նութ յուն թ թ ներ և տար բե րութե յուն թ թ ներ կգտնեք:

4. Ի՞նչ են թա ն զո նա նե րի է բա ե ժան վում բա րե ա խառն գո ե տու
ան տառ նե րի զո ե նան: Թ վար կե՛ք են թա ն զո նա նե րին բնո ե -
րոշ հո ղա տի պե րը, բու ե սա տե սակ նե րը և կեն ե դա նա տե -
սակ նե րը:ե

5. Եվ րա վվ սիա յի ոա ՞ր մա ո սե րում են տա ե րած ա վում տա ծծ փաս տան -
նե րը, իե ՞նչ նմա իի նութ յուն և տար թ թ բե րութե յուն ու թ թ նեն Հ յու Հ սի -
սային Ա ա մե րի ե կա յի պրե ա րիա ե նե րի հա ե մե մատ:
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ԽԱՂԱՂ ԵՎ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՍԱՌՈՒՑՅԱԼ
ՕՎԿԻԱՆՈՍՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Խա ղաղ օվ կիա նոս: Տարած քով երկ րագնդի ամենամեծ օվ կիանո սը
Խա ղաղն է, որը զբաղեց նում է նրա տարածքի 1/3-ը և Հա մաշ խար հային
օվ կիանո սի գրեթե կե սը (179 մլն կմ2): Հասարակածը Խաղաղ օվ կիանո-
սը բա ժանում է գրե թե երկու հա վասար մասի, նրա ջրերը ողո ղում են
հինգ մայրցամաք նե րի ափերը (նշե՛ք այդ մայր ցա մաքնե րը): 

Եվ րա սիայի ար ևելյան շրջանլլ ների ա փագիծը խիստ մասնատված է:
Այստեղ շատ են կղզիներն ու թերակղ զիղղ ները, ինչ պես նաև ծո վե րը, ո րոն -
ցից ա մենամեծն ու ա մենախորը Ֆիլի պին յաննն է: Օվ կիանոսի կենտ րո-
նական մասում ա ռաջացել են հազարավոր կղզիներ ու կղզեխմբեր: 

Խաղաղ օվ կիանո սի հա տակի ռելիե ֆը խիստ բազ մազան է: Այստեղ
առաջացել են հիմ նակա նում հրաբխային ծագ ման ավե լի քան 10 հազ.
ստորջրյա հրա բուխներ և լեռներ: Խա ղաղ օվ կիանո սը մյուս օվ կիանոս -

նե րից ամենախորն է. միջին խո -
րութ յութ թ նը կազ մում է 3980 մ:
Շրջա պատ ված լինելով Խա ղաղ -ղղ
օվ կիա նոսյան «Հս րե օ ղակ» գեո-
սինկ լի նալով` օվ կիանո սը եզ րա-
յին մասերում ունի թույլ զարգա-
ցած ծան ծաղուտային գոտի, ո-
րը կազ մում է նրա տա րած քի ըն ծ -
դա մենը 10%-ը: Մայրցա մա քային
ծան ծաղու տի եզ րամա սով ձգվում
է 25 խորջր յա փող  րակ, այդ
թվում՝ հայտ նի Մա րիանյանը:ն

Խա ղաղ օվ կիանոսն ըն կած
է բո լոր կլի մայական գոտինե-
րում: Մակեր ևու թային ջրե րի
ջերմաստի ճա  նն ամռանը հա սա-
րակա ծա յին շրջա  նում +24O է,
իսկ Ան տարկտի դայի ա փե րին`ÜÏ. 1.  Ê³Õ³Õ ûíÏÇ³ÝáëÇ çñ»ñÇ

³ÕÇáõÃÛáõÝÁ ¨ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ

¸³ë 28.
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0O (նկ. 1): Արևա դարձա յին լայ նութ յունթ թ նե րում տի րապետում են պաս -
սատ նե րը, բա րեխառն լայ նութ յունթ թ նե րում` արևմտ յան քա  մինե րը, Եվ րա-
սիա յի ա փերին` մուս սոննե րը: Օվ կիանո սի վրա հա ճախ ա ռա ջանում են
ար ևա դարձային փո թո րիկ ներ (թայ ֆուն ներ) (նկ. 2): Հասա րա կածա յին 
գոտու արևմտ յան մա սում թափվում են 3000 մմ, իսկ ա րևելյանում` 1000լլ
մմ տե ղում ներ: Ջրերի ա ղիությու թթ նը մի ջին օվ կիանո սայինից (35‰) ցածր
է, որը կապված է ոչ միայն օվ -վվ
կիա նոսի վրա թափվող տե ղում-
ների մեծ քա նակով, այլև գետե-
րի կող մից օվ կիանոս բե րած
քաղց րահամ ջրե րով:

Խա ղաղ օվ կիանո սի հյու սի-
սային ծո վերը և Ան տարկտիդա-
յի ա ռափ նյա շրջան նե րը ձմռա -
նը սառ չում են: Ան տարկտիկայի
ջրե րում լո ղա ցող այսբերգնե րը
ծովա յին հո սանք նե րի կող մից
տեղա փոխվե լով` հասնում են
մինչև հվ.լ. 40O-ը: 

Խա ղաղ օվ կիանո սի ջրերում տարած ված է ա վելի քան 2000 ձկնա-
տեսակ, որոնցից արդ յուդ դ նագործական նշա նակություն ու թթ նեն սաղ մոնազ -զզ
գի ձկները, ձողաձու կը, սկումբ րիան, սարդինիան, տափակաձու կը և
այլն: Օրգանական աշ խար հն ա ռավել հա րուստ է բա րեխառն լայնու -
թյուննե րի թթվածնով հարուստ ջրերում, որտեղ օվ կիանո սի տաք և սա ռը
ջրե րն անընդ հատ միախառն վում են:

Օվ կիա նիա: Խաղաղ օվ կիա նո սի կենտ րոնա կան և հա րավարևմտյան
մա սում ընկած ա վելի քան 7000 կղզի նե րը, որոնք միա սին զբա ղեցնում
են շուրջ 1,3 մլն կմ2 տա րածք, անվա նում են Օվ կիանիա: Կղ զիղղ նե րի մեծ
մասը կազ մում են կղզեխմ բեր: Օվ կիանիան բաժանվում է երեք մասի`
Մելանեզիա, Միկ րո նեզիա և Պո լի նեզիա:

Մե լա նե զիա յի մեջ են մտնում Ավստրալիայի հարևան կղզինե րը, ո -
րոն ցից են՝ մայրցամաքային ծագ ման Նոր Գ վինեա կղզին, Սողո մոնի,
Նոր Հեբրիդներ, Ֆիջի հրաբ խա յին կղզի նե րը և  այլն: Մե լանե զիայից
հյուսիս` հյու սիային կի սագնդում գտնվող հրաբ խային և կորալային մանր
կղզի նե րին ու կղզեխմբերին ան վանում են Միկրո նե զիա: Դ րա մեջ են
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մտնում Մա րիանյան, Մար շալյան, Կա լլ րոլին յան և  այլ կղզեխմ և բե րը և կղզի -
նե րը: Խաղաղ օվ կիանո սի կենտրոնական և հարավային շրջան ներում
ընկած բո լոր կղզինե րը խմբավոր վում են Պո լինե զիա յի մեջ: Դրանցից
նշանավոր են հրաբխային ծագ ման Հա վայան կղզի նե րը, որտեղ կան
բազ մա թիվ գործող հրաբուխներ:

Մար դու տնտե սա կան գործունեութ յան հետթ թ ևան քով Օվ կիա նիայի
կղզի ների բնութ յութ թ նը շատ ա րագ փոփոխ վում է: Ոչն չաց ված ան տառնե -
րի տեղում տա րածվում են շաքարեղե գի, թեյի, արե քայախն ձո րի և այլ
մշակաբույ սերի տնկատափերը: Օղակղ զի ղղ ներում կա տարվում են ատո -
մա յին և ջ րածնային զեն քի փորձար կումներ, ո րոնց հետ ևանքով բար բա-
րոսա բար ոչն չացել են մի շարք օղակղ զիղղ ներ, և  անճանաչե լիորեն փոխ-
վել են մյուսնե րը:

Հ յու սի սա յին սա ռուց յալ օվ կիա նոս: Իր չափերով Հ յու Հ սիսային սա -
ռուց յալ օվ  կիանո սն ամենափոքրն է, զբա ղեց նում է 13 մլն կմ2 տարածք,
ո րի մեծ մա սը կազ մում են եզ րային ծովե րը: Մայրցա մա քա յին ծան  ծա -
ղուտը զբաղեց նում է օվ կիա նո սի տա րածքի գրեթե կեսը, որն առանձին
մասե րում հաս նում է ծո վափից 1300 կմ հեռավորության: Օվ թթ կիանո սի
կենտ րոնա կան մա սը զբաղեց նում է խորջր յա գո  գավո րությու թթ նը, իսկ Լո-
մոնո սո վի խորջր յա լեռ նաշղ թան օվ կիանո սը բաժա նում է երկու մա սի:
Մի ջին խո րությու թթ նը 1225 մ  է, իսկ ամենամեծ խորությու թթ նը գտնվում է
Գրենլան դական ծովում (5527 մ): 

Իր աշ խար հագրական դիր քի պատ ճառով Հյու Հ սիսային սառուց յալ 
օվ կիա նո սը շատ քիչ արեգակնա յին ջեր  մություն է ստա թթ նում, ո րի պատ-
ճառով այն գրեթե ամ բողջ տարին ծածկ ված է սա ռույց ներով: Ծո վա յին 
հոսանքնե րն արև մուտքից ար ևելք սա ռույցնե րի անընդհատ տե ղա փո-
խության պատթթ ճառ են դառ նում: Հյու սիսատլանտյան տաք հոսանքի ազ -զզ

դեցութ յան հետթ թ ևանքով Բա  րեն ցի
ծովի հա րավարևմտ յան մա  սը նույն -
իսկ ձմռա նը չի սառչում:

Հ յու Հ սիսային սա ռուց յալ օվ  կիա-
նո սի ծան ծաղու տային ջրե ա րում բուռն
զարգանում է պլանկտոնը, իսկ հա -
տակին` ջրիմուռնե րը: Շատ են ար -
դյու նա գործա կան ձկնե րը` ձողաձու -
կը, փրփրու կը, վահա նա ձու կը, իսկ
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խո շոր կաթնասուն նե րից սառը ջրե րում շատ են կետերը, փո կե րը, ծո -
վափ ղե րը (նկ. 3):

ԱՏԼԱՆՏՅԱՆ ԵՎ ՀՆԴԿԱԿԱՆ ՕՎԿԻԱՆՈՍՆԵՐԻ
ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Ատ լանտ յան օվ կիա նոս: Ատ լանտյան օվ կիանո սը (հա ճախ այն ան -
վա նում են նաև Ատլանտիկա) մե ծությամբ երկ թթ րագնդի երկ րորդ օվ կիա-
նոսն է (93 մլն կմ2): Իր անվա նումն օվ կիանո սը ստացել է հին հունական
դիցա րա նի Ատլանտ տի տանից, որը, ըստ ա վանդության, իր ութ թ սերի վրա
է պա հում ողջ երկ րագունդը:

Երկրա կեղ ևի սա լե րի շարժ ման վերաբերյալ տե սության հա թթ մաձայն`
օվ կիա նո սն ա մենաերիտասարդն է: Նրա հա տակի ռե լիեֆը Խաղաղ օվ -վվ
կիանո սի պես բազ մա զան չէ: Ատ լանտիկայի ողջ եր կարությամբ հյութթ սի -
սից հարավ լատինե րեն «Տ» տա ռի նման ձգվում է Մի ջինատ լանտ յան 
ստորջրյա լեռնաշղ թան: Լեռ նաշղ թայի ողջ երկարությամբ անցթ թ նում է
երկ րա կեղ ևի մեծ բեկվածք` ռիֆտ` 2 կմ խո րությամբ և 30-60 կմ լայ թթ նու-
թյամբ: Այստեղ ըն թա ցող տեկ տոնական շարժումնե րն ու ղեկց վում են
երկ րաշարժե րով և հրաբխա կանությամբ: Դթ թ րանք լավ ար տահայտված
են Ազորյան կղզինե րում, Իսլան դիա կղզում: Վեր ջինս Մի ջինատլանտ-

Ð²ðòºð,  ²è²æ²¸ð²ÜøÜºð

1. Ա ռանձ նաց րե՛ք Խա ցց ղաղ օվ կիա նո սի բնութ յան բնո թ թ րոշ
ա ռանձ նա հատկություն թ թ նե րը: Հա ե մե մա տե՛ք դրանք այլ
օվ կիա նոս նե րի հետ:ե

2. Ինչպի սի՞ն է Խա իի ղաղ և Հ յու Հ սի սային սա ա ռուց յալ օվ ց ց կիա -
նոս նե րի հա ե տա կի ռե լիե ե ֆը: եե

3. Հա մե մա տե՛ք Խա ղաղ և Հ յու Հ սի սային սա ա ռուց յալ օվ ց ց կիա -
նոս նե րի կլի ե մա յա ա կան պայ ման նե րը, օր ե գա նա կան աշ -
խար հը: 

4. Ի՞նչ մա սե րից է կազմ ե ված Օվ մմ կիա նիան: Ուր վագ ծայինա 
քար տե զի վրա մա եե կագ րե՛ք Օվ գգ կիա վվ նիա յի նշա ա նա վոր կղզի -
նե րը և կղզեխմբերը:ե

¸³ë 29.
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յան լեռ նաշղ թայի բարձրացած տե ղամաս է: Ատ լանտյան օվ կիանո սի մի -
ջին խորությու թթ նը 3600 մ է, իսկ ա ռավե լագույն խո րություն ու թ թ նի Պուեր տո
Ռիկո փող րակը (8742 մ): Ատ լանտիկայի` Եվ րոպայի և Հյու Հ սիսային Ա մե-
րիկայի ա ռափնյա շրջան նե րը մասնատված են, շատ են ծո վածո ցե րը,
ներքին ծովե րը: Ա փերին զուգահեռ լայ նակի ձգվում է ծանծաղուտային
ընդար ձակ շեր տը:

Քար տե զի վրա ցո՛ւյց տվեք Եվ րո պա յի և Հ յու սի սա յին Ա մե րի կա յի
ա փե րը ո ղո ղող նշա նա վոր ծո վերն ու ծո ցե րը: Հի շե՛ք` որ տե՞ղ է դիտ վել
ա մե նա բարձր մա կըն թա ցա յին ա լիքն աշ խար հում:

լան տիկայի կլիմայական պայմանները հիմ նականում պայ մանա-
վոր ված են նրա` մի ջօ րեականի ուղ ղությամբ մեծ ձգվա թթ ծութ յամբ և թ թ  օվ -վվ
կիանո սի սահմաննե րի գծագ րությամբ: Օվ թթ կիանո սի ջրե րի հիմ նական
մասն ընկած է բա րեխառն լայ նություն թթ ներում: Մակերևու թային ջրե րի մի -
ջին ջերմաստիճանը Խա ղաղ օվ կիանո սի հա մե մատ ցածր է (+17O), իսկ
ա ղիությու թթ նը գրե թե հավասար է Հա մաշ խարհային օվ կիանո սի մի ջին ա -

ղիությաթթ նը (35,4‰): Ա մենամեծ ա-
ղիութ յութ թ նն արևադարձա յին լայ -
նութ յունթ թ նե րում է՝ մոտ 36‰ (նկ.
4): Ատ լան տիկայի հյուսիսային և
հա րավա յին կի  սագնդերի բարե-
խառն լայ նութ յուն թ թ ներում տի րապե-
տում են մեծ ա րագություն ութ թ նեցող
արևմտյան քա միները, որոնք հա-
րա վա յին կի  սագնդում հաճախ վե-
րած վում են փո թո րիկնե րի: Մերձ-
ար ևա դար ձա յին լայա նութ յունթ թ նե րում
ձևավոր վում են հզոր ցիկլոններ,
ու ժեղ պտտահող մեր:

Ատ լանտյան օվ կիանոսի օր -
գանա կան աշ խար հի տեսակային
կազմն ա վելի աղ քատ է, քան Խաղղ -
ղաղ օվ կիանոսինը, բայց քանա-
կական կազմն ա վե լի հարուստ է,
քա նի որ այստեղ մայ րցա մաքա-
յին ծան ծաղուտն ավե լի լայն է: ÜÏ. 4. ²ïÉ³ÝïÛ³Ý ûíÏÇ³ÝáëÇ
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Ծո վա յին օր գանիզմ նե րի ամենամեծ կու տակում նե րը գտնվում են
բա րեխառն և  ավելի բարձր լայնություն թթ ներում (ձկներ, կա ղամարներ,
կետազ գիզզ ներ): Ատ լանտիկայի ար ևադարձային լայ նություն թթ նե րի ջրերում
տարած ված են թրաձու կը, շնա ձուկը, սարդինիան, ձողաձու կը և  այլն:

Մերձարևադար ձային գո տում, ՀյուՀ սիսային Ամերիկայի ափերից ոչ
հե ռու, Գոլֆստրիմ և Լաբրա-
դորյան ծո վա յին տաք և սա ռը
հո սանք նե րի միա խառնման
շրջանում գտնվում է Սարգաս -
յան ա նափ ծովը: Այս տեղ բուռն
կերպով զարգանում է օր գանա-
կան աշխար հը, առատորեն ա-
ճում են սարգասյան ջրի  մուռնե-
րը, ո րոնք հեռ վից կանաչ
կղզյակնե րի տպա վորություն ենթ թ
թող նում (նկ. 5):ղ

Հնդ կա կան օվ կիա նոս: Հնդ կական օվ կիանոսը զբաղեցրած տա -
րածքով երրորդն է (76 մլն կմ2), որի բնությութթ նը շատ ընդ հանրությունթ թ ներ
ունի Խա ղաղ օվ կիանո սի հետ: Այս օվ կիանոսի մեծ մասն ընկած է հարա-
վային կիսագնդում. հյուսի սում այն ո ղո ղում է Եվ րասիայի հա րա վա յին ա -
փերը: Բացի Հ յու Հ սիսային սառուց յալ օվ  կիանո սից` մյուս բո լոր օվ կիանոս -
նե րի հետ ու նի ջրային լայն սահ մաններ: 

«Ես և շր ջա կա աշ խար հը» դա սըն թա ցից վեր հի շե՛ք, թե եվ րո պա -
ցի նե րից ով քե՞ր և  ե՞րբ ա ռա ջին ան գամ հա տե ցին Հնդ կա կան օվ կիա -
նո սը:

Հնդ կա կան օվ կիանո սի հատակին ձգվում է Կենտրո նահնդ կա կան
ստորջրյա լեռ  նաշղ թան, ո րը բա ժանում է օվ կիանոսի ա ռավել ծանծաղ
արևմտյան և  առավել խո րը (Ճավա կղզուց հարավ) ար ևելյան մալլ սերը:
Արևմտ յան մա սում գտնվում են Մա դագասկար կղզին, Սեյշելյան, Մաս լլ -
կարենյան կղզեխմբերը:

Օվ կիա նոսի միջին խո րությու թթ նը մեծ է Համաշխար հային օվ կիանոսի
հա մա պա տաս խան ցուցա նի շից: Ծան ծաղուտային գոտին զբա ղեց նում է
օվ կիանոսի ըն դամենը 4%-ը. այն զգա լիորեն լայնանում է Ա սիայի ծով -վվ
ափնյա մասում: Զոնդ յան կղզի դ դ նե րի շրջանում, օվ կիանո սի հա տակում
գտնվում է շուրջ 300 հրաբուխ, որոնցից 100-ը գոր ծող են: Հնդկական

ÜÏ. 5. ê³ñ·³ëÛ³Ý çñÇÙáõéÝ»ñ
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օվ կիա նո սի հատակը ստորջրյա լեռնաշղ թանե րով և բարձրություն թթ ներով
բա ժանվում է Արև մտաավստրա լա կան և Աֆրի կաանտարկ տի կա կան
գոգա վորությունթ թ նե րի:

Հնդ կական օվ կիանոսն ըն կած է հասարակածային, մերձհասարա-
կածային գո տինե րից մինչև ան տարկտիկա կան գո տու սահմաննե րը: Այն
երկ րագնդի ա մե նատաք օվ կիանոսն է: Մա կերևու թային ջրերի գե րա-
կշիռ մասի ջեր մաստիճանը +20O-ից բարձր է: Ամենաքիչ տե ղումնե րը
թափվում են Կար միր ծո վի և Պարսից ծոցի առափնյա շրջաններում: Իսկ
հասարակա ծի և հվ.լ. 10O զուգահեռականի միջև տեղումնե րի քա նակը
կազ մում է մինչև 3000 մմ:

Հնդ կա կան օվ կիանոսը աշ խարհի ամե նաա ղի օվ կիանոսն է: Մի-
ջին աղիությու թթ նը 36,5‰ է:

Օվ կիա նո սի հյուսիսային մասի ջրերում բնակվող արդյուդդ նագործա-
կան ձկներից են սարդինիան, սկումբ րիան, շնաձու կը: Օր գանական աշ-
խարհը շատ հա րուստ է մայր ցամաքային ծան ծաղուտում և կո րալային
խու թերի տարածման շրջան նե րում: Այստեղ ջրի մուռնե րի տարբեր տե-
սակներ ա ռաջացնում են «ստորջրյա մար ր ր գագե տին ներ»: Արևադար-
ձա յին լայ նութ յունթ թ նե րի ջրե րում բնակ վում են ծո վային կրիա ա ներ, օ ձեր,
ծովաստղեր և այլն: Հնդ կական օվ կիանոսի անտարկ տի կա կան ջրե րում
բազ մանում են կետերը, կաղա մարնե րը և այլն:

Զար մա նահ րաշ մոլորակ

Քաղց րա համ ջրի հզոր շատրվան 
Ատլան տի կայում 

Ատ լան տի կայի արևմտա յան ա տ տ փի մոտ կա օվ կիա նո սի շուրջ 30 կմ
տ րա տտ մագ ծով մի տե ղա եե մաս, որ տե ղից կա եե րե ա լի է վերց եե նել քաղց րա ցց համ
ջուր: Պարզ վում է` այս վայ րում օվ յյ կիա նո սի հա տա կին կա մինչև 40 մ
խո րությամբ մի իջ թ թ վածք, ո րից բխում է քաղց րա ցց համ ջրի հզոր շա -
տըրվան, որն էլ հենց հաս նում է օվ կիա նո սի մա կեր ևույթ: Դ րա մո ԴԴ տով
անց նող նա վե րը հա եե ճախ ի րենց խմե լու ջրի պա եե շար ա նե րը հա եե մալ րում ենլլ
քաղց րա ցց համ ջրի այս «անվ ճար» պա վվ հես տա րա ա նից: 
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ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԱՄՓՈՓԻՉ ԿՐԿՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Ի՞նչ բաԻԻ ղադ րամասերից է կազմ ված աշխարհագրական թա ղան -
թը, ինչպե՞ս են դրանք փոեե խազ դում միմ յանց հետ:մ 

2. Ինչ պե՞ս է ընեե թացել աշ խար հագրական թա ղանթի զարգացու մը:
Որո՞նք են երկ ո րագնդի խոշոր պլատֆորմ նե րը և գեոսինկ լինա լա-
յին մար զերը:

3. Ո րո՞նք են երկո րագնդի օդային զանգ ված ներն ըստ կազ մավոր -
ման աշխար հագրական օջախ նե րի: Բացատ րե՛ք դրանց առաջա-
ցումը:

4. Ի՞նչ է կլի ԻԻ մայական գո տին, ինչո՞վ են իո րարից տարբերվում հիմ -
նա կան և ան ցու մային կլիմայական գո տիները:

5. Ըստ մայրցամաք նե րի` առանձնաց րե՛ք ա մենա մեծ տարածում ու -
նե ցող բնական զոնանե րը: Ն շե՛ք դրանց կլիմայական պայման-
ները, հողա բուսա կան ծած կը և կենդանական աշխարհը: Բա -
ցատրե՛ք վե րընթաց գո տիականության պատ թթ ճառները:

Ð²ðòºð,  ²è²æ²¸ð²ÜøÜºð

1. Բ նու թագ րե՛ք Ատգգ լանտյան և Հնդ տտ կա կան օվ կիա նոս նե րիե
աշ խար շշ հագ րա գգ կան դիր քի ա ր ր ռանձ նա հատկություն թ թ նե րը:ե
Նշե՛ք տար Ն բե րութե յուն թ թ ներն ու նմա նութ յուն թ թ նե րը:ե

2. Ինչպի սի՞ն է Ատիի լանտյան և Հնդ տտ կա կան օվ կիա նոս նե րիե
հա տա կի ռե լիե ե ֆը: Ին եե չոն ՞ւ է Ատո լանտյան օվ տտ կիա նո սի կլի -
ման ա ռա վել բազ մա զան, քան Հնդ կա կա նի նը:

3. Փոր ձե՛ք բա ցատա րել, թե ին չոն ՞ւ է Հնդ ո կա կան օվ կիա նո սը
երկ րագն կկ դի ա մե նաա ղի և ա և մե նա տաք օվ կիա նո սը:

4. Բ նու թագ րե՛ք Ատգգ լանտյան և Հնդ տտ կա կան օվ կիա նոս նե րիե
օր գա նա կան աշ խար շշ հը: 

5. Օգտվե լով լրա ե ցու ա ցիչ աղբ յուր բ բ նե րից (հան ե րա ն գի տա րան,ա
հա մա ցանց և ա  այլն)` կազ և մե՛ք Ատ լանտյան և Հնդ տտ կա կան
օվ կիա նոս նե րում տա եե րած ա ված օր ծծ գա նիզմ նե մմ րի վե ե րա եե բեր ա -
յալ հե տաքրքիր նյու ր ր թեր պա րու ա նա կող ալ բոմ: լլ

¸³ë 30.
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6. Առանձ նացրե՛ք ճիշտ պա տասխան նե րը.
ա)Աֆ րիկայի տարածքի մեծ մասն ըն կած է տաք ջերմային գո -

տում:
բ) Աֆ րիկյան պլատֆոր մի արև մուտքում ա ռաջացել է Ար ևելաաֆ -

րիկյան Մեծ բեկ վածքային գո տին:
գ) Ավստրալիայի ամենախո շոր գետը` Մուրեյը, իր ջրաե ռատու -

թյամբ զի ջում է միայն Ամազո նին, իսկ Էյր լիճն ամենամեծ
բարձրլեռնային լիճն է:

դ) Ավստ րալիայի բու սա կան և կեն դա նական աշ խարհի մեծ մասն
էն դեմիկ է:

ե) Ան տարկտիդայի կենտ  րոնական շրջան նե րում օդի ջեր մաս-
տիճանն ամռանը հաս նում է +10O, իսկ տե ղումնե րը` 800 մմ: 

զ) Հա րա վա յին Ա  մե րի կայի արևմտ յան մասում մի ջօրեա կանի
ուղ ղությամբ ձգվում է Անթթ դերի լեռնաշղ թան, որտեղ կան շատ
գործող հրաբուխներ:

է) Հա րավային Ա մերիկայի կլի մայի վրա մեծ է Խաղաղ օվ կիա-
նոսի ազ դեցությութթ նը, ո րը պայմանավոր ված է մայրցա մաքի
լեռնագրությամբ, օ թթ դային զանգ վածների շրջա նա ռությամբ ևթ թ
այլն:

ը) Հյու Հ սիսային Ա մերիկայի հյու սիսում շատ են սառցադաշտային
ծագ ման լճե րը:

թ) Հյու Հ սի սային Ա ա մերիկայում հյու ա սիսից թափան ցող օ դային զանգ ա -
ված նե րի մուտքը դեպի հա րավ ար գելակում են զուգահե ռա-
կանի ուղ ղությամբ ձգվող բարձր լեռթթ նաշղ թա ները:

ժ) Եվ րասիայի բնական պայ մաննե րը խիստ բազ մազան են` հյու -
սիսից հա րավ և  արևմուտ քից արևելք մեծ ձգվածութ յան շնոր թ թ -
հիվ:

ժա) Ալպ- Հի մալայան գեոսինկ լի նալային մարզում են գտնվում
Ար ևելաեվ րոպական, Արևմտասիբիրական հարթավայ րե րը:

ժբ) Եվ րասիայի բարեխառն գոտում արև մուտքից ար ևելք միմ -
յանց են հա ջորդում լայնատերև, խա ռը, փշա տերև և մուս սո -
նային անտառ նե րի զո նանե րը:

7. Նշված անվա նումնե րը դա սավորե՛ք ըստ մայր ցամաք ների.
Կոսց յուշ  կո, տոռ նադո, կեն գուրու, Պամիր, տայգա, կա րի բու,
սեք վոյա, Աս սալ, Վալ դես թ-կղ., Բենգել յան հոլ լ սանք, հոս քա-
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քա միներ, պրե րիա, Ֆանդի ծոց, Վիկտորիա ջրվեժ, Վոստոկ,
Ին դոս, վադի, սել վաս, բադակտուց, Կլյուչևսլլ կայա սոպկա,
սեյ բա, պու մա, էվ կալիպտ, Կապի լեռներ, Կարպատ ներ, կոն-
դոր, Մեծ ավա զային, Գոբի, Բա րեն ցի ծով:

  8. Ինչո՞վ են պայ ո մանավորված.
ա) ա նապատային զո նայի մեծ տարածումը Աֆ րիկայում:
բ) Հա րավային Ա մերիկայի՝ աշ խարհի ա մենախոնավ մայր ցա-

մաք հա մարվելը:
գ) Հ յուՀ սիսային Ա մերիկայում տունդ րայի զո նայի ավե լի հարավ

տա րածվելը Եվ րասիայի նույն լայ նության հա թթ մեմատ:
դ) Անտարկտիդայի՝ հսկայական սառցային զրա հով պատ ված

լի նե լը:
ե) Եվ րասիայի արև մուտ քում ծովային տիպի կլի մայի առաջացու-

մը:
զ) Ավստ րալիայում գետային նոսր ցան ցի առ կայությու թթ նը:

Եվ րա -
սիա

Աֆրի կա Ավստ րալիա Անտար կ-
տիդա

Հս. 
Ամե րի կա

Հվ. 
Ա մե րի կա
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