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ԴԱՍ 1.1. ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ

Եր կիր մո լո րա կի վրա ա նընդ հատ զա նա զան փո փո խու թյուն ներ են
տե ղի ու նե նում. տար վա ե ղա նակ ներն օ րի նա չափ հա ջոր դում են միմ յանց,
անձ րևներ են տե ղում, ձմռա նը ջու րը սառ չում է, գար նա նը սա ռույ ցը և
ձյու նը հալ վում են, ծա ռե րը ծաղ կում են, գե տե րը՝ վա րա րում, ա վե րիչ տոր -
նադո ներ և ցու նա մի ներ են լի նում:

Դ րանց մի մա սը կա տար վում է մար դու կամ քից ան կախ, մյու սը՝ մար -
դու ան մի ջա կան մաս նակ ցու թյամբ: Ո րոշ դեպ քե րում մար դը կա ռա վա րում
է դրանք՝ հե տապն դե լով ո րո շա կի նպա տակ ներ:

Բ նու թյան մեջ տե ղի ու նե ցող փո փո խու թյուն նե րը կոչ վում են բնա -
կան եր ևույթ ներ: Եր ևույթ նե րը կարող են լինել ֆի զի կա կան և քի միա -
կան:

Այն եր ևույթ նե րը, ո րոնց ըն թաց քում նյու թե րը (մար մին նե րը) փո -
խում են վի ճա կը, ձևը, չա փե րը, կոչ վում են ֆի զի կա կան եր ևույթ ներ:
Ֆի զի կա կան եր ևույթ նե րի ըն թաց քում նյու թե րը չեն փո խարկ վում այլ
նյու թե րի, այ սինքն՝ նոր նյու թեր չեն ա ռա ջա նում:

Ա ռօր յա կյան քում դուք հա ճախ եք հան դի պում ֆի զի կա կան եր ևույթնե -
րի: Օ րի նակ՝ ա րևա ծա գը, գի շե րը երկն քում աստ ղե րի փայ լա տա կե լը, կայ -
ծա կի բռնկու մը լու սա յին եր ևույթ ներ են:

Մարդ կանց խո սակ ցու թյու նը, ծտե րի ծլվլո ցը, ամպ րո պը ձայ նա յին ե -
րևույթ ներ են: Ե րևի՝ ա ռա վել հա ճախ դուք հան դի պում եք է լեկտ րա կան և
մագ նի սա կան եր ևույթ նե րին: Միաց նում եք հե ռուս տա ցույ ցը, հա մա կարգի -
չը, ար դու կը, է լեկտ րա կան սա լի կը, օգտ վում եք սո վո րա կան և բջ ջա յին հե -
ռա խո սա կա պից, ժա մե րով «լո ղում» եք Հա մա ցան ցում:

Թ վարկ ված եր ևույթ նե րում նյու թե րի հետ տե ղի ու նե ցող փո փո խու -
թյուն նե րի ըն թաց քում նյու թի բա ղադ րու թյու նը չի փոխ վում, մի նյու թը չի
վե րած վում մեկ այլ նյու թի: Սա ռույ ցի հալ վե լու, ջրի եռ ման հե տևան քով ըն -
դա մե նը ջու րը մի վի ճա կից անց նում է մեկ այլ վի ճա կի՝ պինդ սա ռույ ցը վե -
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րած վում է հե ղուկ ջրի, այ նու հե տև՝ ջրա յին գո լոր շի նե րի: Ֆի զի կա կան
երևույթ ներ են ցո ղի և  եղ յա մի ա ռա ջա ցու մը, ա պա կե սա փո րի կոտր վե լը,
գնդա կի գլոր վե լը:

Ի տար բե րու թյուն ֆի զի կա կան եր ևույթ նե րի՝ բազ մա թիվ եր ևույթ ներ
կան, ո րոնց ըն թաց քում նոր նյու թեր են ա ռա ջա նում: Ա ռօր յա կյան քում
դուք հա ճախ եք հան դի պում նաև այդ պի սի եր ևույթ նե րի: Օ րի նակ՝ կա թը
թթվում է, ա ծու խը, փայ տը, բնա կան գազն այր վում են, եր կա թը ժան գո -
տում է, պղնձե ի րե րի մա կե րե սը ժա մա նա կի ըն թաց քում պատ վում է փա -
ռով, որն իր հատ կու թյուն նե րով նման չէ պղնձին (նկ. 1.1): Բո լոր թվարկ -
ված եր ևույթնե րում մի նյու թից ստաց վում է մեկ այլ, նոր նյութ:

Այն եր ևույթ նե րը, ո րոնց ըն թաց քում նյու թե րը փո խարկ վում են մե -
կը մյու սի, այ սինքն՝ այլ բա ղադ րու թյամբ և հատ կու թյուն նե րով նոր
նյու թեր են ա ռա ջա նում, կոչ վում են քի միա կան եր ևույթ ներ:

Շատ հա ճախ քի միա կան եր ևույթ ներն ու ղեկց վում են ֆի զի կա կան ե -
րևույթ նե րով: Ե թե շա քա րի կտո րը տա քաց նենք, ա պա շաքարը սկզբում
կհալ վի (ֆի զի կա կան եր ևույթ) և  աս տի ճա նա բար կսկսի մգա նալ, կան -
ջատ վեն ջրի գո լոր շի ներ, իսկ շա քա րի կտո րը վերջ ի վեր ջո կփո խարկ վի
սև, ջրում չլուծ վող զանգ վա ծի՝ ած խի: Ջ րի կա թիլ նե րի և  ած խի ա ռա ջա ցու -
մը հետևանք են քի միա կան եր ևույթ նե րի:

Քի միա կան եր ևույթ ներն այլ կերպ կոչ վում են նաև քի միա կան
փոխարկումներ կամ քի միա կան ռեակ ցիա ներ: Ռեակ ցիա (reaction)
բա ռը լա տի նե րեն նշա նա կում է՝ պա տաս խան գոր ծո ղու թյուն, հա կազ դե -
ցու թյուն:
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Նկ. 1.1. Փառով պատված պղնձե սալիկը և մաքուր պղնձից պատրաստված էլեկտրալարերը:



Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ո րո՞նք են ֆի զի կա կան եր ևույթնե րը: Ներ կա յաց րե՛ք օ րի նակ ներ:
2. Ո րո՞նք են քի միա կան եր ևույթ նե րը: Ներ կա յաց րե՛ք օ րի նակ ներ:
3. Հե տևյալ եր ևույթ նե րից ո րո՞նք են ֆի զի կա կան, ո րո՞նք՝ քի միա կան.

ա) բեն զի նի այր վե լը, բ) եղ յա մի ա ռա ջա ցու մը, գ) կա թի թթվե լը, 
դ) ջրի ե ռա լը, ե) հա յե լու փշրվե լը:

4. Ո՞րն է ֆի զի կա կան եր ևույթ.
ա) մեթանի այ րու մը, բ) բեն զի նի թո րու մը բնա կան նավ թից, գ) պող -
պա տի ժան գո տու մը խո նավ օ դում:

5. Ո՞րն է քի միա կան եր ևույթ.
1) շո գիաց ման հե տևան քով ա ղի բյու րեղ նե րի ան ջատ վե լը լու ծույ -
թից, 2) «չոր սա ռույ ցի» ա ռա ջա ցու մն ած խաթ թու գա զից, 3) բեն զի -
նի թո րու մը բնա կան նավ թից, 4) պող պա տի ժան գոտ վե լը խո նավ
օդում:

Գործնական աշխատանք

Վերց րե՛ք շա քա րի մեկ-եր կու կտոր, ման րաց րեք, լու ծեք ջրում, փոր -
ձեք ստաց ված լու ծույ թի հա մը: Ա պա, զգու շո րեն գո լոր շաց նե լով ջու րը, նո -
րից ստա ցեք շա քա րի բյու րեղ ներ: Տվ յալ փոր ձից կա րե լի է ա նել հե տևյալ
եզ րա կա ցու թյու նը.

Ման րա ցու մը, լու ծու մը, գո լոր շա ցու մը եր ևույթ ներ են, ո րոնց ըն -
թաց քում նոր նյու թեր չեն ա ռա ջա նում: Դ րանք ֆի զի կա կան եր ևույթ -
ներ են:

Վե րը նկա րագր ված՝ շա քա րի տա քաց ման ըն թաց քում նոր նյու թեր՝
ա ծուխ և ջ րա յին գո լոր շի ներ են ա ռա ջա նում: Դա քի միա կան եր ևույ թի ար -
դ յունք է:
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ԴԱՍ 1.2. ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐ, ԴՐԱՆՑ ԸՆԹԱՆԱԼՈՒ
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Նա խորդ դա սից դուք ի մա ցաք, որ քի միա կան ռեակ ցիա նե րը քի միա -
կան եր ևույթ ներն են, ո րոնց ըն թաց քում տրված նյու թե րից ա ռա ջա նում են
նոր նյու թեր: Քի միա կան ռեակ ցիա ներն ու ղեկց վում են մի շարք բնո րոշ
հատ կանիշնե րով:

Գույ նի փո փո խու թյու նը. օ րի նակ՝ պղնձե կար միր լա րը տա քաց նե լիս
սևա նում է, թե յի բա ժա կի մեջ կիտ րո նի կտոր գցե լիս թե յը դեղ նում է:

Ջեր մու թյան (լույ սի) ան ջա տու մը կամ կլա նու մը. շատ նյու թեր (թուղթ,
է թիլ սպիրտ, այլ վա ռե լան յութ) այ րե լիս նկատ վում են և՛ ջեր մու թյան, և՛ լույ -
սի ան ջա տում:

Գա զի ան ջա տու մը կամ կլա նու մը. օ րի նակ՝ կե րակ րի սո դա յի փո շու
կամ կավ ճի կտո րի վրա քա ցախ լցնե լիս նկատ վում է ած խաթ թու գա զի ա -
ռա ջա ցում: Այս փոր ձը հեշ տու թյամբ կա րող եք կա տա րել նաև տան պայ -
ման նե րում: Միայն թե` պետք է զգույշ լի նեք քա ցա խի հետ վարվե լիս:

Նստ ված քի ա ռա ջա ցու մը կամ ան հե տա ցու մը. ե թե թա փան ցիկ
«կրա ջուր» պա րու նա կող ա նո թի մեջ ած խաթ թու գազ անց կաց նենք, կնկա -
տենք սպի տակ նստված քի ա ռա ջա ցում: Ե թե ած խաթ թու գա զը շա րու նա -
կենք անց կաց նել, նստված քի զանգ վա ծը կմե ծա նա, սա կայն ո րոշ պա հից
հե տո կնվա զի, և վերջ ի վեր ջո նստվածքն ամ բող ջու թյամբ կան հե տա նա:

Հո տի հայտն վե լը կամ ան հե տա նա լը. դա սա կան օ րի նակ է ձվի նեխ -
ման հե տևան քով տհաճ հո տի ա ռա ջա ցու մը: Դա արդ յունք է ծծմբա ջրա -
ծին գա զի ա ռա ջաց ման:

Հա մի փո փո խու թյու նը. կա թի հա մը փոխ վում է, երբ կա թը թթվում է,
կա րա գի նը՝ երբ «կծվում» է, մրգե րի նը՝ երբ փտում են:

Քի միա կան ռեակ ցիա նե րի ըն թաց քի հա մար հա ճախ անհ րա ժեշտ է
ստեղ ծել ո րո շա կի պայ ման ներ:

Օ րի նակ՝ ջու րը ե ռաց նե լով կա րե լի է վե րա ծել գո լոր շու, սա ռեց նե լով՝
կրկին վե րա ծել հե ղու կի, ա պա՝ սա ռույ ցի: Այս դեպ քե րում քի միա կան փո -
խար կում, քի միա կան ռեակ ցիա տե ղի չի ու նե նում: Այ սինքն՝ ո րո շա կի տի -
րույ թում ջեր մաս տի ճա նի փո փո խու թյու նը բա վա րար չէ ջրի քայ քայ ման
(քի միա կան ռեակ ցիա յի) հա մար: Մինչ դեռ, են թար կե լով հաս տա տուն է -
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լեկտ րա կան հո սան քի ազ դե ցու թյան, ջու րը կա րող ենք քայ քա յել՝ ստա նա -
լով ջրա ծին և թթ վա ծին նոր նյու թե րը:

Ե թե սեն յա կա յին ջեր մաս տի ճա նում ի րար հետ խառ նենք եր կա թի
խար տու կը և ծծմ բի փո շին, ա պա քի միա կան ռեակ ցիա տե ղի չի ու նե նա:
Հա մոզ վե լու հա մար այդ խառ նուր դին մո տեց նենք մագ նիս. եր կա թի կտոր -
նե րը կձգվեն դե պի մագ նի սը և կան ջատ վեն ծծմբից: Իսկ ե թե եր կա թի և
ծծմ բի փո շի նե րի խառ նուր դը մե տաղ յա գդա լի կում տա քաց նենք, ա պա
կսկսվի բուռն քի միա կան ռեակ ցիա: Կս տաց վի նոր քի միա կան միա ցու -
թյուն, ո րից եր կա թը և ծ ծում բը հնա րա վոր չէ ա ռանձ նաց նել ֆի զի կա կան
ե ղա նակ նե րով:

Եզ րա կա ցու թյուն՝ քի միա կան որ ևէ ռեակ ցիա ի րա կա նաց նե լու հա -
մար պետք է ա պա հո վել այդ ռեակ ցիան սկսե լու և  ըն թա նա լու հա մար ան -
հ րա ժեշտ պայ ման ներ:

Քի միա կան ռեակ ցիան ի րա կա նաց նե լու հա մար ա ռա ջին հեր թին
պետք է փո խազ դող նյու թե րը հպման մեջ դնել: Դ րան նպաս տում է պինդ
նյու թե րի ման րա ցու մը:

Քի միա կան ռեակ ցիա յի ըն թաց քը կախ ված է նաև ջեր մաս տի ճա նից:
Ո րոշ դեպ քե րում փո խազ դող խառ նուրդն անհ րա ժեշտ է ա նընդ հատ տա -
քաց նել, ո րով հե տև տա քա ցու մը դա դա րեց նե լուց հե տո քի միա կան ռեակ -
ցիան նույն պես դա դա րում է (օ րի նակ՝ շա քա րի քայ քա յու մը): Ո րոշ դեպ քե -
րում տա քա ցումն անհ րա ժեշտ է միայն ռեակ ցիան սկսե լու հա մար, ո րից
հե տո ռեակ ցիան ըն թա նում է ինք նա բե րա բար (օ րի նակ՝ վա ռե լան յու թե րի
այ րու մը):

Գա զա յին նյու թե րի մաս նակ ցու թյամբ քի միա կան ռեակ ցիա նե րի ըն -
թաց քի հա մար կար ևոր պայ ման (գոր ծոն) է ճնշու մը:

Կան նաև այն պի սի ռեակ ցիա ներ, ո րոնք տե ղի են ու նե նում ինք նա բե -
րա բար և  ըն թա նա լու հա մար ո րո շա կի պայ ման ներ չեն պա հան ջում: Նման
ռեակ ցիա ներ ըն թա նում են նաև մեր շրջա պա տում, մեր կամ քից ան կախ:
Օ րի նակ՝ եր կա թե ի րե րը ժան գոտ վում են, պղնձե ի րե րը պատ վում են փա -
ռով, բազ մա թիվ նյու թեր օ դում օք սի դա նում են, բույ սե րի և կեն դա նի նե րի
մնա ցորդ նե րը փտում են, բույ սե րը կլա նում են ած խաթ թու գազ ու ան ջա -
տում թթվա ծին և  այլն:
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Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Ի՞նչ բնո րոշ հատ կանիշներով կա րող է ու ղեկց վել քի միա կան ռեակ -
ցիան:

2. Ինչ պե՞ս կա րե լի է ջու րը քայ քա յել՝ ստանա լով ջրա ծին և թթ վա ծին:
3. Սո վո րա կան պայ ման նե րում եր կա թը և ծ ծում բը չեն փո խազ դում:

Ի՞նչ պայ ման նե րում հնա րա վոր կլի նի ի րա կա նաց նել դրանց փոխազ -
դեցությունը:

ԴԱՍ 1.3. ՄԻԱՑՄԱՆ ԵՎ ՔԱՅՔԱՅՄԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐ

Քի միա կան ռեակ ցիա նե րի ըն թաց քում նյու թե րը (ե լան յու թե րը) փո -
խա կերպ վում են նոր նյու թե րի (քի միա կան ռեակ ցիա յի ար գա սիք նե րի,
վեր ջան յու թե րի), ո րոնք ե լան յու թե րից տար բեր վում են ի րենց բա ղադ րու -
թյամբ, ֆի զի կա կան և քի միա կան հատ կու թյուն նե րով:

Քի միա կան ռեակ ցիա նե րի բազ մա թիվ տե սակ ներ կան: Տար բե րա կու -
մը, դա սա կար գու մը կա տար վում են ըստ տար բեր հատ կա նիշ նե րի՝ լրիվ
կամ ոչ լրիվ ըն թա նա լու, ռեակ ցիա յի ըն թաց քում ջեր մու թյան ան ջատ ման
կամ կլան ման, ստաց վող նյու թե րի բա ղադ րու թյան և թ վի:

Այն քի միա կան ռեակ ցիա նե րը, ո րոնց հետ ևան քով մեկ բարդ նյու -
թից ա ռա ջա նում են եր կու կամ ա վելի պարզ կամ բարդ նյու թեր, կոչ -
վում են քայ քայ ման քի միա կան ռեակ ցիա ներ:

Ո րոշ նյու թեր քայ քայ վում են տա քաց ման հե տևան քով, մի մա սը՝ թեթև
տա քաց նե լիս (բազ մա թիվ օր գա նա կան նյու թեր), իսկ մյուս նե րի քայ քայ -
ման հա մար դրանք պետք է շի կաց նել (կրա քա րը, կա վա հո ղը, մի շարք ա -
ղեր): Օ րի նակ՝ ջրի ջեր մա յին քայ քայ ման հա մար պետք է տա քաց նել մին -
չև 2500 0C: Որ պես արդ յունք՝ ջուր բարդ նյու թից ստաց վում են ջրա ծին և
թթ վա ծին պարզ նյու թե րը: Նույն ռեակ ցիան ըն թա նում է նաև սեն յա կա յին
ջեր մաս տի ճա նում՝ հաս տա տուն հո սան քի ազ դե ցու թյամբ.

Ջուր → ջրա ծին + թթվա ծին
2H2O → 2H2 + Օ2

Տա քաց նե լիս քայ քայ վում է նաև կրա քա րը (մար մար, կա վիճ).
Կ րա քար → չհան գած կիր + ած խաթ թու գազ 
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Ո րոշ նյու թեր քայ քայ վում են լույ սի ազ դե ցու թյամբ (ար ծա թի միա ցու -
թյուն նե րը): Բազ մա թիվ քայ քայ ման քի միա կան ռեակ ցիա ներ են ըն թա -
նում մար դու և կեն դա նի նե րի օր գա նիզմ նե րում, բույ սե րում:

Ե թե բնու թյան մեջ ըն թա նա յին միայն քայ քայ ման ռեակ ցիա ներ, ա պա
բարդ նյու թեր գո յու թյուն չէին ու նե նա՝ դրանք բո լո րը կվե րած վեին պարզ
նյու թե րի: Դուք գի տեք, որ այդ պես չէ: Բ նու թյան մեջ բազ մա թիվ բարդ
նյու թեր կան, և  ոչ միայն այն պատ ճա ռով, որ ո րոշ բարդ նյու թեր դժվար
կամ անհ նար է քայ քա յել: Բարդ նյու թեր են ա ռա ջա նում նաև պարզ կամ
բարդ նյու թե րի միաց ման պատ ճա ռով:

Այն քի միա կան ռեակ ցիա նե րը, ո րոնց հետ ևան քով եր կու կամ ա -
վելի նյու թե րից ա ռա ջա նում է նոր բարդ նյութ, կոչ վում են միաց ման
քիմիա կան ռեակ ցիա ներ:

Օրինակ` տաքացման պայմաններում երկաթ և ծծումբ պարզ նյութերի
փոխազդեցությունից ստացվում է երկաթի սուլֆիդ բարդ նյութը.

Երկաթ + ծծումբ → երկաթի սուլֆիդ
Fe + S → FeS

Քի միա կան ռեակ ցիա նե րը կա րող են ըն թա նալ ակն թար թո րեն կամ
շատ եր կար ժա մա նա կա մի ջո ցում: Օ րի նակ՝ լեռ նա պար նե րի քիմիական
փոխակերպումը տե ղի է ու նե նում հար յու րա վոր և հա զա րա վոր տա րի նե րի
ըն թաց քում:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ո՞ր ռեակ ցիաներն են կոչ վում քայ քայ ման ռեակ ցիա: Ներ կա յաց -
րե՛ք օ րի նակներ:

2. Ո՞ր ռեակ ցիա ներն են կոչ վում միաց ման ռեակ ցիա: Ներ կա յաց րե՛ք
օ րի նակ ներ:

3. Ներկայացրե՛ք շատ արագ և շատ դանդաղ ընթացող ռեակցիաների
օրինակներ:
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ԴԱՍ 1.4. ԱՅՐՈՒՄ: ԱՅՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ: ԱՅՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ
ՕՔՍԻԴԱՑՈՒՄ: ՀՐԴԵՀԸ ԵՎ ԴՐԱ ՀԱՆԳՑՆԵԼԸ

Կ րա կը բնու թյան ար հա վիրք նե րից մեկն է: Ա մեն տա րի աշ խար հում
հար յուր հա զա րա վոր հեկ տար նե րով ան տառ ներ են վառ վում: Հատ կա -
պես մեծ կո րուստ ներ են կրում ԱՄՆ-ը, Ռու սաս տա նը, Իս պա նիան, Ֆրան -
սիան, Հու նաս տա նը:

Սա կայն կրա կը հնուց ծա ռա յել է մար դուն սնունդ պատ րաս տե լու,
տա քա նա լու, գա զան նե րից պաշտ պան վե լու հա մար: Ա վե լի ուշ կրակն օգ -
տա գոր ծել են մե տաղ ներ ձու լե լու, ա պա կուց տար բեր ի րեր պատ րաս տե լու
հա մար: Կրա կը ստաց վում է, երբ այր վում են փայ տը, քա րա ծու խը, տոր -
ֆը, նավ թը, սպիր տը, բնա կան գա զը և  այլ նյու թեր:

Այն քի միա կան ռեակ ցիա նե րը, ո րոնք ըն թա նում են ջեր մու թյան և
լույ սի ան ջատ մամբ, կոչ վում են այ րում:

Այր ման էու թյու նը բա ցա հայ տել է ֆրան սիա -
ցի մեծ գիտ նա կան Ան տո ւան Լա վո ւա զիեն XVIII
դա րում (նկ. 1.2): Նա փոր ձով ա պա ցու ցեց, որ օ -
դում նյու թերն այ րե լիս օ դի թթվա ծի նը փո խազ -
դում է նյու թի հետ: Այդ ե րևույթն ան վա նե ցին «օք -
սի դա ցում»:

Կա րե լի է ա սել, որ այ րումն օք սի դաց ման
ռեակ ցիա է: Բարձր դա սա րան նե րում դուք կի մա -
նաք, որ «օք սի դա ցում» հաս կա ցու թյունն ա վե լի
լայն է, քան այ րու մը: Սո վո րա բար, որ պես զի այ -
րում տե ղի ու նե նա, հար կա վոր է նյու թը տա քաց -
նել մին չև բռնկվե լը: Տար բեր նյու թեր բռնկվում են
տար բեր ջեր մաս տի ճան նե րում:

Կան նաև նյու թեր, ո րոնք բո ցա վառ վում են ա ռանց տա քաց նե լու՝ ինք -
նա բե րա բար: Ն ման նյու թե րի հետ պետք է շատ զգույշ վար վել: Օ դում բեն -
զի նի, կե րո սի նի, ե թե րի, ա ցե տո նի գո լոր շի նե րը, բնա կան գա զը նույ նիսկ
մեկ կայ ծից կա րող են պայ թել և հր դեհ ա ռա ջաց նել:

Ա. Լա վո ւա զիեն ա պա ցու ցեց, որ այր ման հա մար, տա քաց նե լուց բա -
ցի, անհ րա ժեշտ է օ դի առ կա յու թյու նը, ա վե լի ճիշտ՝ այդ տեղ առ կա թթվա -
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Նկ. 1.2. Անտուան Լորան
Լավուազիե (1743-1794):



ծի նը: Հատ կա պես վտան գա վոր է բնա կա րան նե րում ջե ռուց ման և սնն դի
պատ րաստ ման հա մար օգ տա գործ վող բնա կան գա զի հետ օ դի խառ -
նուրդը:

Ե թե սկզբում հա մա րում էին, թե այ րումն անհ նար է ա ռանց թթված նի
(օ դում 20 տո կոսն ըստ ծա վա լի թթվա ծինն է), ա պա հե տա գա յում պարզ -
վեց, որ ո րոշ մե տաղ նե րի (նատ րիու մի, կա լիու մի, ալ յու մի նի) փո խազ դե -
ցու թյու նը ֆտորի, քլորի, բրոմի հետ ևս ու ղեկց վում է մեծ քա նա կով ջեր -
մու թյան և լույ սի ան ջատ մամբ:

Ե թե բնա կա րա նում գա զի հոտ զգա ցիք, ա պա ոչ մի դեպ քում չմիաց -
նե՛ք է լեկտ րա կա նու թյուն, քա նի որ կայ ծից պայթ յուն և հր դեհ կա ռա ջա -
նան: Ան մի ջա պես փա կե՛ք գա զի փա կա նը, բա ցե՛ք բո լոր պա տու հան նե րը
և  օ դա փո խե՛ք բնա կա րա նը:

Իսկ ինչ պե՞ս պետք է վար վել, ե թե հրդեհ է ա ռա ջա ցել: Հր դե հը բռնկվե -
լու դեպ քում պետք չէ խու ճա պի մատն վել: Ան մի ջա պես պետք է զան գա -
հա րել հրշեջ կա յա նի հա մա րով և փոր ձել մա րել կրա կը կրակ մա րի չով
կամ այլ մի ջոց նե րով:

Ա ռա ջին հեր թին անհ րա ժեշտ է դա դա րեց նել թթված նի (օ դի) մուտ քը
կրա կի մի ջա վայր: Ո րոշ դեպ քե րում բո ցը կա րող է մա րել ջեր մաս տի ճա նի
ի ջեց ման շնոր հիվ:

Ե թե վառ վում են փայ տը, թուղ թը, ա պա կրա կը սո վո րա բար հանգց -
նում են ջրով, ո րը և՛ ի ջեց նում է ջեր մաս տի ճա նը, և՛ բո ցը մե կու սաց նում է օ -
դից: Շի կա ցած մե տա ղի (պող պա տի, եր կա թի) վրա չի կա րե լի ջուր լցնել:
Բարձր ջեր մաս տի ճա նում եր կա թի հետ փո խազ դե ցու թյան հե տևան քով
ջրից ան ջատ վում է ջրա ծին, ո րի այ րու մից շատ ա վե լի մեծ քա նա կու թյամբ
ջեր մություն է ան ջատ վում: Հր դե հը ոչ թե կդա դա րի, այլ՝ ա վե լի մեծ ու ժով
կտա րած վի:

Խս տիվ ար գել վում է ջուր լցնել բաց է լեկտ րա լա րե րի վրա: Պետք է
այր վող ա ռար կան ա րագ փա կել չայր վող ծած կո ցով կամ թաց շո րով:
Դրա նով դուք կփա կեք օ դի թթված նի մուտ քը և կհանգց նեք կրա կը:

Բո լոր քի միա կան լա բո րա տո րիա նե րում պար տա դիր է կրակ մա րի չի
առ կա յու թյու նը (1.3 նկա րի ձախ մա սում՝ ած խա թթվա յին, ա ջում՝ փո շով
աշ խա տող կրակ մա րիչ ներ են):

Ժա մա նա կա կից շի նու թյուն նե րում հրդե հի դեպ քում հնա րա վոր է ա -
ռաս տա ղից ու ժեղ շի թով ցնցու ղի ձևով ջուր բաց թող նել ամ բողջ տա րած -
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քով մեկ: Հին կրակ մա րիչ նե րը սո վո րա բար
լից քա վոր վում էին սո դա յով և թթվով, ո րոնց
փո խազ դե ցու թյու նից ա ռա ջա ցած ած խա թթու
գա զը (CO2) ար գե լա փա կում էր թթված նի
հոս քը դե պի կրա կը: Ժա մա նա կա կից կրակ -
մա րիչ նե րը պա րու նա կում են ճնշման տակ
ած խաթ թու գազ: Ա ռա վել արդ յու նա վետ
կրակ մա րիչ նե րը լից քա վոր ված են չայր վող
սի լի կա հո ղի (SiO2) չա փա զանց մանր փո շով:
Ն ման կերպ են հանգց րել Ուկ րաի նա յի Չեռ -

նո բի լի ա տո մա կա յա նի ռեակ տո րի հրդե հը՝ ուղ ղա թիռ նե րով մեծ քա նա -
կու թյամբ այդ նյութից թա փե լով ռեակ տո րի վրա:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ի՞նչ է այ րու մը:
2. Արդ յո՞ք միայն թթված նի մաս նակ ցու թյամբ է հնա րա վոր այ րում:
3. Ինչ պե՞ս կվար վեք, ե թե բնա կա րանում գա զի հոտ զգաք:
4. Ի՞նչ գոր ծո ղու թյուն ներ պետք է կա տա րել հրդե հի դեպ քում:

ԴԱՍ 1.5. ՎԱՌԵԼԱՆՅՈՒԹԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ԼՐԻՎ ԵՎ ԹԵՐԻ
ԱՅՐՈՒՄԸ

Մենք հեշ տու թյամբ կա րող ենք հա մոզ վել, որ կան լավ այր վող նյու -
թեր, մին չև ան գամ՝ ինք նա բո ցա վառ վող, և կան չայր վող նյու թեր (ա վազ,
կրա քար, բա զալտ, գրա նիտ): Ն յու թե րի այր ման ըն թաց քում ան ջատ վում է
ջեր մու թյուն: Բ նու թյան մեջ մեծ քա նակ նե րով հան դի պող այր վող նյու թե րը
մարդն օգ տա գոր ծել և  օգ տա գոր ծում է ջեր մու թյուն ստա նա լու հա մար:
Դուք հեշ տու թյամբ կթվար կեք դրան ցից մի քա նի սը՝ քա րա ծուխ, փայտ,
մա զութ, բեն զին, կե րո սին, բնա կան գազ և  այլն, ո րոնք ան վա նում են
վա ռե լան յու թեր:

Վա ռե լան յութ լի նե լու հա մար նյու թը ոչ միայն պետք է լավ այր վի՝ ան -
ջա տե լով հնա րա վոր մեծ քա նա կու թյամբ ջեր մու թյուն, այ լև՝ պետք է մատ չե -
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Նկ. 1.3. Կրակմարիչներ:



լի լի նի մեծ քա նակ նե րով և  է ժան: Վա ռե լան յու թի մեծ պա շար ներ ու նե ցող
երկր ներն այ սօր ա ռա վել հա րուստ երկր նե րից են: Երկ րագն դում տե ղի ու -
նե ցող տար բեր կոնֆ լիկտ նե րի պատ ճա ռը շատ դեպ քե րում վա ռե լի քի (նավ -
թի և գա զի) պա շար նե րին տի րա նա լու՝ հզոր տերու թյուն նե րի ձգտումն է:

Ըստ ագ րե գա տա յին վի ճա կի՝ վա ռե լան յու թե րը լի նում են պինդ, հե -
ղուկ և գա զա յին:

Պինդ վա ռե լան յու թե րից են քա րա ծու խը, փայ տը, տոր ֆը, այր վող
թեր թա քա րե րը (նկ. 1.4): Պինդ վա ռե լան յութ կա րե լի է հա մա րել մի ջու կա -
յին վա ռե լի քը:

Հե ղուկ վա ռե լան յու թերն են բեն զի նը, սոլ յա րա յին յու ղը, կե րո սի նը,
մա զու թը, ո րոնք նավ թի թոր ման ար գա սիք ներն են, է թիլ սպիր տը, ո րը
մեծ քա նա կու թյամբ ստաց վում է ե ղե գա շա քա րից: Ավ տո մե քե նա նե րի շար -
ժիչ ներն աշ խա տում են բեն զի նով, սոլ յա րա յին յու ղով, է թիլ սպիր տով,
ինք նա թիռ նե րի շար ժիչ նե րը՝ կե րո սի նով: Հր թիռ նե րի հա մար որ պես հե -
ղուկ վա ռե լան յութ օգ տա գոր ծում են կե րո սի նը և հիդ րա զին կոչ վող՝ ա զո -
տի և ջ րած նի միա ցու թյու նը:

Կեն ցա ղում լայն կի րա ռու թյուն ու նի բնա կան գա զը, ո րի հիմ նա կան
բա ղադ րի չը մե թան գազն է (CH4): Ած խած նի և ջ րած նի միա ցու թյուն նե րը
կոչ վում են ած խաջ րա ծին ներ: Ձեզ ծա նոթ է նաև «հե ղու կաց ված» գա զը,
ո րը եր կու ած խաջ րած նի՝ պրո պա նի և բու թա նի խառ նուրդ է:

Վեր ջին տա սը տա րի նե րին ամ բողջ աշ խար հում լայն թափ են ստա ցել
այս պես կոչ ված «թեր թա քա րա յին գա զի» ո րոն ման և  արդ յու նա հան ման
աշ խա տանք նե րը: Բնական գազի այդ տեսակը պարունակվում է բնության
մեջ լայնորեն տարածված թերթաքար ապարում և արդյունահանվում է`
այդ ապարը հատուկ կերպով մշակելով: Օ րի նակ՝ ԱՄՆ-ում կեն ցա ղա յին
գա զի պա հան ջար կը հա մար յա լիո վին բա վա րար վում է այդ գա զով:
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Նկ. 1.4. Ձախից աջ` քարածուխը, տորֆը, թերթաքարը:



Վա ռե լան յու թի արդ յու նա վե տու թյու նը գնա հատ վում է այրման
տեսակարար ջեր մու թյամբ, ո րը 1 կգ վա ռե լան յու թի լրիվ այ րու մից ան -
ջատ վող ջեր մու թյան քա նակն է: Այդ տե սանկ յու նից՝ արդ յու նա վետ վա ռե -
լան յութ է բնա կան գա զը, իսկ ջրա ծինն ընդ հան րա պես մրցա կից չու նի`
այրման տեսակարար ջերմությունը գրեթե 6 անգամ ավելի է ածխից, 3
ան գամ` կերոսինից ու մազութից, և ավելի քան 2 անգամ` մեթանից: Այս
հար ցին ավելի մանրամասնորեն կանդրադառնանք դաս 4.3-ում` ջերմային
ե րևույթներն ուսումնասիրելիս:

Քա րած խի, փայ տի, տոր ֆի, թեր թա քա րի այր ման հե տևան քով մեծ
քա նա կու թյամբ մո խիր և  այլ թա փոն ներ են ստաց վում: Այդ ա ռու մով՝ ա -
ռա վել արդ յու նա վետ է հատ կա պես գա զա յին վա ռե լան յու թի օգ տա գոր ծու -
մը, որն այր վում է գրե թե լրիվ: Վա ռե լան յու թե րի այր ման ըն թաց քում ան -
ջատ վում է մեծ քա նա կու թյամբ ած խաթ թու գազ, ո րը «ջեր մո ցա յին» է ֆեկ -
տի պատ ճառն է:

Պինդ և հե ղուկ վա ռե լան յու թե րի այր ման հե տևան քով ա ռա ջա նում են
նաև ծծմբի և  ա զո տի օք սիդ նե րը, ո րոնք մթնո լոր տի աղ տոտ ման մեկ այլ
ձևի՝ «թթվա յին անձրև նե րի» պատ ճառն են:

Վա ռե լան յութն այ րե լիս պետք է կար գա վո րել վա ռա րան մտնող օ դի
քա նա կը: Օ դի ա վել ցու կի դեպ քում ջեր մու թյան մի մա սը կծախս վի ա վե -
լորդ օ դի տա քաց ման հա մար. պար զա պես՝ ջեր մու թյան մի մա սի կո րուստ
կու նե նանք: Ե թե օ դի ծա վալն անհ րա ժեշ տից պա կաս լի նի, ա պա տե ղի
կու նե նա վա ռե լան յու թի թե րի այ րում, և  ած խաթ թու գա զի հետ մեկ տեղ
կամ դրա փո խա րեն կա ռա ջա նա «շմոլ գազ» (CO), որն ա ռա վել թու նա վոր
է: Ա մեն տա րի, հատ կա պես՝ ձմռա նը, տասն յակ մար դիկ են մա հա նում
շմոլ գա զից թու նա վոր վե լու պատ ճա ռով: Ե թե սեն յա կում կա վա ռա րան,
ա պա ժա մա նակ առ ժա մա նակ սեն յա կը պետք է օ դա փո խել: Դրա նով
դուք սեն յա կից կհե ռաց նեք լրիվ և թե րի այր ման ար գա սիք նե րը (CO2 և CO)
և նոր օդ կներ մու ծեք՝ լրիվ այ րում ա պա հո վե լու հա մար:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ո՞ր նյու թերն են կոչ վում վա ռե լան յու թեր:
2. Թ վար կե՛ք պինդ, հե ղուկ և զա զա յին վա ռե լանյու թե րի տե սակ ներ:
3. Ի՞նչ նյու թեր են ա ռա ջա նում վա ռե լան յու թե րի այր ման հե տևանքով:
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4. Ի՞նչ է վա ռե լանյու թի ջեր մա րար ու նա կու թյու նը:
5. Ո՞րն է ած խա ծին պա րու նա կող վա ռե լանյու թե րի վտանգը բնու թյան

հա մար:

ԴԱՍ 1.6. ԱՆՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԲԱՐԴ ՆՅՈՒԹԵՐԸ ՄԵՐ ՇՐՋԱՊԱՏՈՒՄ:
ՕՔՍԻԴՆԵՐ. ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Թթ ված նի և  այլ նյու թե րի միջև ըն թա ցող փո խազ դե ցու թյու նը, մաս -
նա վո րա պես՝ այր ման ռեակ ցիա նե րը, ան վա նե լ են «օք սի դա ցում»: Այդ
ռեակ ցիա նե րի հե տևան քով ստաց վող նյու թերն էլ ան վա նել են օք սիդ ներ:

Օք սիդ ներ են ստաց վում, երբ ջրա ծի նը (H2), ած խա ծի նը (C), ծծում բը
(S), ֆոս ֆո րը (P), մի շարք մե տաղ ներ՝ մագ նե զիու մը (Mg), ալ յու մի նը (Al),
եր կա թը (Fe), և ո րոշ բարդ նյու թեր փո խազ դում են թթված նի հետ: Հա մա -
պա տաս խա նա բար ա ռա ջա նում են ջրած նի օք սիդ կամ ջուր (H2O), ած -
խա թթու գազ կամ ած խած նի օք սիդ (CO2), ծծմբա յին գազ կամ ծծմբի օք -
սիդ (SO2), ֆոս ֆո րի օք սիդ (P2O5), մագ նե զիու մի օք սիդ (MgO), ալ յու մի նի
օք սիդ (AI2O3), եր կա թի օք սիդ (Fe2O3): Դուք տես նում եք, որ օք սիդ նե րի
բա ղա դրու թյան մեջ առ կա են եր կու տարր, ընդ ո րում՝ մե կը միշտ թթվա -
ծինն է:

Այն բարդ նյու թե րը, ո րոնք կազմ ված են եր կու տար րի ա տոմ նե -
րից, ո րոն ցից մե կը թթվա ծինն է, կոչ վում են օք սիդ ներ:

Տ րա մա բա նա կան է, որ մե տաղ ներն ա ռա ջաց նում են մե տաղ նե րի օք -
սիդ ներ (Na2O, CaO, MgO, AI2O3, Fe2O3), իսկ ոչ մե տաղ նե րը՝ ոչ մե տաղ նե րի
օք սիդ ներ (H2O, CO, CO2, SO2, NO2, P2O5):

Սո վո րա կան պայ ման նե րում օք սիդ նե րի ագ րե գա տա յին վի ճա կը տար -
բեր է լի նում: Մե տաղ նե րի օք սիդ նե րը պինդ նյու թեր են, ոչ մե տաղ նե րի
օք սիդ նե րը կա րող են լի նել պինդ (SiO2, P2O3, P2O5, As2O3, As2O5), հե ղուկ
(H2O), գա զա յին (SO2, SO3, CO, CO2, NO, NO2):

Օք սիդ նե րը լայ նո րեն տա րած ված են բնու թյան մեջ՝ ջու րը, ած խաթ թու
գա զը, հան գած կի րը, ա վա զը (SiO2), կա վա հո ղը (AI2O3), և կի րառ վում են
մար դու կեն ցա ղում:

Չ հան գած կի րը, ա վա զը, ալ յու մի նի օք սի դը մեծ կի րա ռու թյուն ու նեն
շի նա րա րու թյան և  ա պա կու ար տադ րու թյան մեջ: Ձեզ հե տաքր քիր կլի նի
ի մա նալ, որ օպ տի կա կան ման րա թե լե րը, ո րոնք լայ նո րեն կի րառ վում են
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կա պի ա ռա վել ժա մա նա կա կից ձևե րում, պատ րաստ վում են բարձր մաք -
րու թյամբ սի լի ցիու մի և  ալ յու մի նի օք սիդ նե րից:

Օք սիդ նե րի մի մա սը խիստ թու նա վոր է: Դուք ան մի ջա պես կհի շեք
շմոլ գա զը (CO): Ա վե լաց նենք ծծմբա յին գա զը (SO2), ար սե նի օք սի դը՝
մկնդե ղը (As2O3):

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ի՞նչ է օք սի դը:
2. Ներ կա յաց րե՛ք մե տաղ նե րի օք սիդ նե րի և  ոչ մե տաղ նե րի օք սիդ նե -

րի 4-ա կան օ րի նակ:
3. Անվանե՛ք բնու թյան մեջ և կեն ցա ղում հանդի պող օք սիդ նե ր, նկա -

րագրե՛ք դրանց որոշ կի րա ռու թյուններ:
4. Ո՞րն է ած խա ծին պա րու նա կող վա ռե լանյու թե րի վտանգը բնու թյան

համար:

ԴԱՍ 1.7. ԹԹՈՒՆԵՐ. ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԿԵՆՑԱՂՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ
ԹԹՈՒՆԵՐ

Թ թու ա սե լիս մենք միան գա մից հի շում ենք թթվա ծին բա ռը: Ա յո՛,
հնում կար ծում էին, թե այդ տար րը «ծնում» է «թթու» կոչ վող նյու թեր: Այժմ
հայտ նի են այդ դա սին պատ կա նող բազ մա թիվ նյու թեր, ո րոնք թթվա ծին
չեն պա րու նա կում:

Բ նու թյան մեջ կան մեծ թվով թթու ներ, դրանց մի մա սը մեզ հան դի -
պում է կեն ցա ղում, օ րի նակ՝ քա ցա խաթ թու, կաթ նաթ թու, կա րա գաթ թու,
թրթնջկաթ թու, կիտ րո նաթ թու, սա թաթ թու, խնձո րաթ թու և  այլն: Ան վա -
նում նե րից պարզ է դառ նում, թե որ տե՛ղ են այդ թթու նե րը հան դի պում:
Ստա մոք սահ յու թում առ կա է ա ղաթ թուն: Ս պի տա կուց նե րը կազմ ված են
ա մի նաթ թու նե րից: Արդ յու նա բե րու թյան տար բեր ո լորտ նե րում լայ նո րեն
կի րառ վում են ա ղաթ թուն (HCl), ա զո տա կան թթուն (HNO3), ծծմբա կան
թթուն (H2SO4), ֆոս ֆո րա կան թթուն (H3PO4): Ա ռա վել հայտ նի թույ նե րից է
կապ տաթ թուն կամ ցիա նաջ րած նա կան թթուն (HCN), պա կաս վտան գա -
վոր չէ պլա վիկ յան կամ ֆտո րաջ րած նա կան թթուն (HF):
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Թ թու նե րի բա նաձ ևե րից ե րևում է, որ դրանք միշտ պա րու նա կում են
ջրած նի ա տոմ ներ: Քի միա կան ռեակ ցիա նե րի ըն թաց քում այդ ա տոմ նե րը
տե ղա կալ վում են մե տա ղի ա տոմ նե րով:

Թ թու նե րը բարդ նյու թեր են, ո րոնց բա ղադ րու թյան մեջ առ կա են
մե տա ղի ա տո մի կող մից տե ղա կալ վե լու ըն դու նակ ջրած նի ա տոմ ներ:

Թ թու նե րի մո լե կուլ նե րում կա րող են պա րու նակ վել նաև ջրած նի այն -
պի սի ա տոմ ներ, ո րոնք մե տա ղի ա տոմ նե րով չեն կա րող տե ղա կալ վել,
սա կայն դրանք չեն բնու թագ րում թթու նե րի հիմ նա կան հատ կու թյուն նե րը:

Թթ վի մո լե կու լում ջրած նի ա տո մի (կամ ա տոմ նե րի) հետ կապ ված են
այլ տար րե րի ա տոմ ներ կամ ա տոմ նե րի խմբեր. ա զո տա կան թթվում՝ NO3

խում բը, ծծմբա կան թթվում՝ SO4 խում բը, ա ղաթթ վում՝ Cl ա տո մը: Դ րանք
կոչ վում են թթվա յին մնա ցորդ:

Լու ծույթ նե րում թթու նե րը հայտ նա բե րե լու հա մար օգ տա գոր ծում են
հա տուկ նյու թեր, ո րոնք կոչ վում են հայ տան յու թեր (ին դի կա տոր ներ): 

Թթու նե րին բնո րոշ են հե տևյալ ընդ հա նուր հատ կու թյուն նե րը.
1. Թ թու ներն ու նեն «թթու» համ: Մենք դա գի տենք բնա կան թթու նե -

րի օ րի նա կով՝ խակ մրգե րի, քա ցա խի թթու հա մը ձեզ ծա նոթ է: Սա կայն
եր բեք չփոր ձե՛ք ծծմբա կան, ա զո տա կան կամ պլա վիկ յան թթու նե րի հա մը,
ան գամ՝ խիտ քա ցա խաթթ վի, քա նի որ դա կա րող է վատ հե տևանք նե րի,
նույ նիսկ թու նա վոր ման պատ ճառ դառ նալ:

2. Թ թու նե րի լու ծույթ նե րում հայ տան յու թե րը փո խում են ի րենց
գույ նը: Օրինակ` լակմուս և մեթիլ նարնջագույն հայտանյութերն այդ լու -
ծույթ ներում ձեռք են բերում կարմիր գույն:

Թ թու նե րի (հատ կա պես՝ ծծմբա կան և  ա զո տա կան) հետ զգույշ պետք
է վար վել: Դ րանք «ու տիչ» հատ կու թյուն ու նեն. քայ քա յում են մաշ կը՝ ա ռա -
ջաց նե լով  քի միա կան այր վածք: Ե թե թթուն թափ վե լ է մաշ կի վրա, ապա
պետք է շո րի կտո րով սրբել մաշ կը, հե տո լվա նալ ա -
ռատ սա ռը ջրով, այնուհետև մշա կել մաշ կը կե րակ րի
սո դա յով:

Ա ղաթ թուն սուր հո տով ան գույն հե ղուկ է՝ քլո -
րաջ րած նի (HCl) ջրա յին լու ծույթ: Ք լո րաջ րած նի մո լե -
կու լը կազմ ված է ջրած նի և ք լո րի մե կա կան ա տոմ նե -
րից (նկ. 1.5):

Խիտ ա ղաթ թուն կլա նում է ջրա յին գո լոր շի ներ՝
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Նկ. 1.5. Աղաթթվի
մոլեկուլը:



«ծխում» է: Լայ նո րեն կի րառ վում է լա բո րա տոր պայ ման նե րում ջրա ծին և
ք լոր ստա նա լու հա մար:

Ծծմ բա կան թթուն (H2SO4) յու ղան ման, մա ծու -
ցիկ, ծանր հե ղուկ է: Մո լե կու լի պատ կե րում (նկ. 1.6)
դե ղին գուն դը ծծմբի ա տոմն է, կար միր գնդե րը՝
թթված նի, իսկ սպի տակ գնդե րը՝ ջրած նի ա տոմ ներն
են:

Օ դից ա գա հո րեն կլա նում է ջրա յին գո լոր շի ներ
(այդ պատ ճա ռով օգ տա գործ վում է մի շարք գա զե րի
խո նա վազրկ ման հա մար): Ծծմ բա կան թթվի լու ծույթ
պատ րաս տե լիս թթուն բա րակ շի թով ա պա կե ձո ղի

մի ջո ցով ա նո թի պա տե րով լցնում են ջրի մեջ՝ անընդ հատ խառ նե լով:
Ծծմ բա կան թթուն ջրի հետ խառ նե լիս մեծ քա նա կու թյամբ ջեր մու թյուն է
ան ջատ վում: Ջու րը ծծմբա կան թթվի մեջ լցնե լիս ծծմբա կան թթվի մա կե -
րևույ թին ա րագ կե ռա, և ստաց ված լու ծույ թի կա թիլ նե րը կա րող են ցայ տել
լցնո ղի դեմ քին:

Ծծմ բա կան թթուն օգ տա գոր ծում են կրակ մա րիչ նե րի և  ավ տո մե քե -
նա նե րի կու տա կիչ մարտ կոց նե րի լից քա վոր ման հա մար: Լայն կի րա ռում
ու նի քի միա կան արդ յու նա բե րու թյան մեջ:

Ա զո տա կան թթուն (HNO3) ան գույն, սուր գրգռիչ
հո տով, օ դում ծխա ցող հե ղուկ է: Մո լե կու լի պատ կե -
րում (նկ. 1.7) կա պույտ գուն դը ա զո տի ա տոմն է,
կար միր գնդե րը՝ թթված նի, իսկ սպի տակ գուն դը՝
ջրած նի ա տոմ ներն են:

Լայ նո րեն կի րառ վում է ա զո տա կան պա րար տա -
նյու թե րի, ներ կան յու թե րի, պայ թու ցիկ նյու թե րի ար -

տադ րու թյու նում: Խիտ ա զո տա -
կան թթվի և խիտ աղ աթթ վի 1:3 ծա վա լա յին հա րա -
բե րակ ցու թյամբ խառ նուր դը կոչ վում է «ար քա յա ջուր»,
քա նի որ կա րող է լու ծել «մե տաղ նե րի ար քա յին»՝ ոս -
կուն:

Ֆոս ֆո րա կան թթուն (H3PO4) ան գույն, ջրում
լավ լուծ վող պինդ բյու րե ղա յին նյութ է, հալ ման ջերմ -
աստիճանը՝ 42 0C: Մոլեկուլի պատկերում (նկ. 1.8)
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Նկ. 1.7. Ազոտական
թթվի մոլեկուլը:

Նկ. 1.8. Ֆոսֆորական
թթվի մոլեկուլը:

Նկ. 1.6. Ծծմբական
թթվի մոլեկուլը:



գազարագույն գունդը ֆոսֆորի ատոմն է, կարմիր գնդերը՝ թթվածնի, իսկ
սպիտակ գնդերը՝ ջրածնի ատոմներն են:

Կիրառվում է ֆոսֆորական պարարտանյութերի ստացման համար:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Որո՞նք են թթուները:
2. Ի՞նչ բաղադրու թյուն ունեն թթուները:
3. Ինչպե՞ս պետք է վարվել թթուների հետ:
4. Որո՞նք են առավել լայն կիրառու թյուն ունեցող թթուները:

ԴԱՍ 1.8. ՀԻՄՔԵՐ. ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Չհանգած կրի (CaO) վրա ջուր ավելացնելիս թշշոց է լսվում, և մեծ քա-
նակու թյամբ ջերմու թյուն է անջատվում: Տեղի է ունենում քիմիական ռեակ-
ցիա՝ չհանգած կիրը վերածվում է հանգած կրի՝ Ca(OH)2-ի (կալցիումի
հիդր  օքսիդի): Այդ նյութի նման այլ նյութեր շատ կան: Դրանք կոչվում են
հիդր օքսիդներ՝ KOH, NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)2 և Fe(OH)3: Բոլոր
այդ նյութերը պարունակում են հիդրօքսիդ (OH) խումբ և կոչվում են մե-
տաղների հիդրօքսիդներ:

Հիմքեր կամ հիդրօքսիդներ են կոչվում այն բարդ նյութերը, որոնք
կազմված են մետաղի ատոմից և մեկ կամ մի քանի հիդրօքսիդ խմբերից:

Հիմքերը լինում են ջրում լուծվող (ալկալիներ) և ջրում չլուծվող: Ալկա-
լիներ են KOH-ը, NaOH-ը, Ca(OH)2-ը, Ba(OH)2-ը: Անհամեմատ ավելի մեծ է
ջրում չլուծվող հիմքերի թիվը՝ Mg(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)2 և այլն:

Ալկալիների լուծույթներում ևս հայտանյութերը փոխում են իրենց գույ -
նը: Օրինակ` լակմուսը ձեռք է բերում կապույտ, իսկ ֆենոլֆտալեինը` մո -
րու կարմիր գույն:

Կարևորագույն հիմքերից են.
Նատրիումի և կալիումի հիդրօքսիդները (NaOH և KOH) սպիտակ

խոնավածուծ բյուրեղային նյութեր են, օդում «ճապաղում» են՝ խոնավու -
թյուն և ածխաթթու գազ կլանելով: Նկ. 1.9-ում ձախում պատկերված է
նատրիումի հիդրօքսիդը, աջում՝ կալիումի:
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Ալկալիների (նաև՝ աղերի) վերաբերյալ չեն օգտագործում «մոլեկուլ»
հասկացու թյունը, քանի որ դրանց բյուրեղները կազմված են շատ մեծ
թվով լից քա վոր ված մաս նիկ նե րից՝ իոն նե րից: Նատ րիու մի հիդ րօք սի դի

բյու րեղն ու նի հե տևյալ կա ռուց ված քը
(նկ. 1.10):

Ս պի տակ և կար միր գնդե րը պատ -
կե րում են ջրած նի և թթ ված նի ա տոմ նե -
րը, իսկ մա նու շա կա գույն գնդե րը նատ -
րիու մի ա տոմ ներն են: Այդ հիդ րօք սի դը
և  այս նյու թի ջրա յին խիտ լու ծույ թը քայ -
քա յում են մաշ կը, ուս տի դրանց հետ
պետք է շատ զգույշ վար վել: Այդ պատ -
ճառով նատրիումի հիդրօքսիդը կոչվում
է կծու նատրոն (ունի ևս մեկ տեխնիկա-
կան անվանում՝ կաուստիկ սոդա), իսկ

կալիումի հիդրօքսիդը կոչվում է կծու կալիում: Կիրառվում են ապակու և
օճառի արտադրու թյունում:

Կալցիումի հիդրօքսիդը կամ հանգած կիրը՝ Ca(OH)2, ջրում քիչ լուծ-
վող սպիտակ փոշի է: Ստացվում է չհանգած կիրը (CaO) մարելիս, հանգց-
նելիս:

Թափանցիկ ջրային լուծույթը կոչվում է «կրաջուր», ջրային կախույթը՝
«կրակաթ»: Լայնորեն օգտագործվում է շինարարու թյան մեջ, ինչպես
նաև՝ կենցաղում: Գուցե տեսե՞լ եք, թե ինչպե՛ս է մայրիկն ընկույզի, դդմի
մուրաբա պատրաստում:
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Նկ. 1.10. Նատրիումի հիդրօքսիդի
բյուրեղի կառուցվածքը:

Նկ. 1.9. Նատրիումի և կալիումի հիդրօքսիդները:



Հարցեր և առաջադրանքներ

1.  Որո՞նք են հիմքերը:
2. Նկարագրե՛ք կարևորագույն հիմքերը:
3. Քանի՞ հիմք կա հետևյալ շարքերում՝

ա) CaO, HCl, NaOH, P2O5, KOH, Ca(OH)2, H2SO4, Mg(OH)2, Fe(OH)2,
CO2, HF.
բ) H2SO4, HNO3, Cu(OH)2, NO2, Al2O3, Ni(OH)2, Fe2O3:

ԴԱՍ 1.9. ԱՂԵՐ. ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Երբ լսում ենք աղ բառը, անմիջապես պատկերացնում ենք կենցա-
ղում օգտագործվող կերակրի աղը (NaCl): Որոշ մարդիկ կհիշեն նաև որ-
պես լուծողական օգտագործվող «անգլիական աղը» (MgSO4) կամ «անու-
շադրի» (NH4Cl) լուծույթը:

Այս բոլոր նյութերը կարելի է դիտարկել որպես թթուներ, որոնց մոլե-
կուլներում ջրածնի ատոմները տեղակալված են մետաղի ատոմներով:

Աղերն այն բարդ նյութերն են, որոնք կազմված են մետաղների ա-
տոմներից և թթվային մնացորդներից:

Աղերը պինդ բյուրեղային նյութեր են, կարող են լինել գունավոր և ան-
գույն, ջրում լավ լուծվող (NaCl, NaNO3) և վատ լուծվող (AgCl, CaCO3):

Աղերի անվանումը կազմված է լինում մետաղի և թթվային մնացորդի
անվանումներից: Օրինակ՝ ծծմբական թթվի աղերն անվանում են սուլ-
ֆատներ՝ նատրիումի սուլֆատ (Na2SO4), կալցիումի սուլֆատ (CaSO4),
պղնձի սուլֆատ (CuSO4), ազոտական թթվինը՝ նիտրատներ՝ կալիումի
նիտրատ (KNO3), արծաթի նիտրատ (AgNO3):

Աղերը լայնորեն կիրառվում են կենցաղում. կերակրի աղը կամ
նատրիումի քլորիդն անհրաժեշտ և անփոխարելի է սննդում: Կալիումի,
նատրիումի նիտրատները (NaNO3, KNO3) պարարտանյութեր են, կոչվում
են բորակներ կամ սելիտրաներ՝ չիլիական և հնդկական համապատաս-
խանաբար: Օգտագործվում են պայթուցիկ խառնուրդներ պատրաստելու
համար: Նատրիումի կարբոնատը (Na2CO3) կոչվում է նաև կալցինացված
(այսինքն՝ շիկացված) սոդա, անգլերեն անվանումը՝ «baking soda»: Դրա
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բյուրեղահիդրատը (Na2CO3 · 1OH2O) լվացքի սոդան
է, իսկ հիդրոկարբոնատը (NaHCO3)՝ կերակրի կամ
խմելու սոդան:

Պղնձարջասպը (CuSO4 · 5H2O). մուգ կապույտ
գույնի բյուրեղներ են, օգտագործում են որպես թու-
նաքիմիկատ, կիրառում են բույսերի վնասատուների
դեմ պայքարում (նկ. 1.11):

Գիպսը (CaSO4 · 2H2O) կիրառում են շինարա-
րու թյան և բժշկու թյան մեջ (նկ. 1.12):

Գլաուբերի աղը կամ միրաբիլիտը (Na2SO4 ·
· 10H2O) լայնորեն կիրառում են ապակու արտա -
դրու թյունում (նկ. 1.13):

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Որո՞նք են աղերը:
2. Ինչպե՞ս են կոչվում ծծմբական թթվի աղերը:
3. Ինչպե՞ս են կոչվում ազոտական թթվի աղերը:
4. Քանի՞ աղ կա հետևյալ շարքերում՝

ա) CaO, KCl, NaOH, P2O5, KNO3, Ca(OH)2, Na2SO4, MgSO4, Fe(NO3)3,
CO2, HF.
բ) BaSO4, HNO3, Cu(OH)2, NaNO3, Al2(SO4)3, Ni(OH)2, AICI3, Fe2O3:

5. Որտե՞ղ է կիրառվում պղնձարջասպը:
6. Ո՞րն է լվացքի սոդայի բանաձևը:
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Նկ. 1.13. Գլաուբերի աղ:

Նկ. 1.12. Գիպս:

Նկ. 1.11. Պղնձարջասպ:



ԴԱՍ 1.10. ԱՌՕՐՅԱ ԿՅԱՆՔՈՒՄ ՀԱՆԴԻՊՈՂ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ
ՆՅՈՒԹԵՐ

Մենք նշել ենք, որ նյութերը լինում են անօրգանական և օրգանական:
Օրգանական նյութերն ունեն կենդանական կամ բուսական ծագում:

Առօրյա կյանքում դուք հանդիպում եք բազմաթիվ և բազմազան օր-
գանական նյութերի: Օրգանական նյութեր են ճարպերը՝ կենդանական և
բուսական: Օրգանական նյութեր են նաև բնական գազը, նավթը և դրա
թորման արգասիքները՝ բենզինը, կերոսինը, բոլոր ածխաջրածինները
(դրանցից դուք ծանոթ եք պրոպանին, բութանին, ացետիլենին), ացետո-
նը: Օրգանական նյութեր են մրջնաթթուն, քացախաթթուն, մրգերում և
բույսերում պարունակվող այլ թթուները, էթիլ սպիրտը:

Օրգանական նյութեր են ամինաթթուները, որոնք սպիտակուցների
կառուցվածքային «աղյուսիկներն» են, օրգանական նյութեր են գլյուկոզը,
ֆրուկտոզը, այլ շաքարները:

Բույսերի կողմից ֆոտոսինթեզի գործընթացը կարգավորող քլորոֆի-
լը, արյան մեջ պարունակվող հեմոգլոբինը շատ բարդ կառուցվածք ունե-
ցող օրգանական նյութեր են:

Գոյու թյուն ունեն նաև արհեստական օրգանական նյութեր, որոնք
մարդիկ արտադրում են մեծ ծավալներով՝ պլաստմասսաները, որոնց դուք
հանդիպում եք ամենուր: Դրանք են պոլիէթիլենը (տոպրակները, թա-
ղանթները), պոլիվինիլքլորիդը (խողովակներ), պոլիէսթերները (գործ-
վածքներ), արհեստական մետաքսը:

Օրգանական նյութեր են հատիկավորներում պարունակվող օսլան և
բույսերի հիմքը հանդիսացող բջջանյութը:

Ներկանյութերի մեծ մասը ևս օրգանական նյութեր են: Օրգանական
նյութեր են համարյա բոլոր դեղերը՝ հիշենք ասպիրինը, պարացետամոլը,
անալգինը: 

Օրգանական նյութերի կառուցվածքին, ստացման եղանակներին, քի-
միական հատկություններին դուք կծանոթանաք ավելի բարձր դասարան-
ներում:
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Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Նշվածներից որո՞նք են օրգանական նյութեր. ճարպ, կերակրի աղ,
ծծմբական թթու, պլաստմասսա, էթիլ սպիրտ:

2. Թվարկե՛ք կենցաղում օգտագործվող մի քանի օրգանական նյութ:
3. Թվարկե՛ք արտադրու թյան մեջ օգտագործվող մի քանի օրգանա-

կան նյութ:

ԴԱՍ 1.11. ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇՐՋԱԿԱ
ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ

Զարգացման բոլոր փուլերում մարդը սերտորեն կապված է եղել շրջա-
կա միջավայրի հետ: Սակայն վերջին մի քանի տասնյակ տարիների ըն-
թացքում շրջակա միջավայրի վրա մարդու բացասական ներգործու թյունը
կտրուկ աճել է և սպառնում է դառնալ մարդկու թյան գոյու թյան համար մե-
ծագույն վտանգ՝ միջուկային պատերազմից ոչ պակաս:

Մենք արդեն հիշատակել ենք տարբեր վառելանյութերի այրման հե-
տևանքով մթնոլորտ արտանետվող գազերի վտանգավոր ազդեցու թյան
մասին: Ածխաթթու գազը դարձել է «ջերմոցային էֆեկտի» պատճառ,
ծծմբի և ազոտի օքսիդները՝ «թթվային անձրևների»: Պետք է նշել, որ
«թթվային անձրևները» կարող են տեղալ այրման տարածքից հարյուրա-
վոր կիլոմետր հեռավորու թյան վրա՝ այլ երկրների տարածքում: Օրինակ՝
Գերմանիայի ջերմային կայանների արտանետման հետևանքով գրեթե
անկենդան են դարձել Սկանդինավյան երկրների (հատկապես՝ Շվեդիա-
յի) լճերը:

«Թթվային անձրևներին» քաջ ծանոթ է Ալավերդու բնակչու թյունը: Ոչ
վաղ անցյալում քաղաքի բնակիչները խուսափում էին դուրս գալ տներից
անձրև տեղալիս. կանանց կապրոնե գուլպաները, ինչպես նաև՝ տղա-
մարդկանց վերնաշապիկները պարզապես ցանց էին դառնում:

Թթվային անձրևները մեծ վնաս են հասցնում ճարտարապետական
արձաններին և անտառներին (նկ. 1.14):

Բնու թյունը, շրջակա միջավայրն աղտոտող առավել վտանգավոր նյու-
թերից են ծանր թունավոր մետաղները, հատկապես՝ սնդիկը, կապարը,
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կադմիումը, թալիումը, որոնք կուտակվում են մարդու օրգանիզմում և ա-
ռաջացնում մի շարք հիվանդու թյուններ:

Կարելի է հիշատակել Սինամատայի հիվանդու թյունը, որը հայտնա-
բերվել էր ճապոնացի գիտնականների կողմից՝ համանուն ծովածոցի
սնդիկով հարուստ ձկնեղենը որպես սնունդ օգտագործած մարդկանց օր-
գանիզմում: Այդ հիվանդու թյունն արտահայտվում է նյարդալուծանքային
խանգարումների ձևով՝ մկանային թուլու թյուն, կաթված, մարդը կարող է
ընկնել «կոմայի» մեջ, անգամ՝ մահանալ:

Կադմիումով աղտոտված սնունդ օգտագործող մարդկանց շրջանում
դիտվում է իթայ-իթայ հիվանդու թյունը: Իթայ-իթայ նշանակում է «ցավում
է, ցավում է»: Արտահայտվում է կմախքի դեֆորմացիաներով, ոսկրերի
փխրունու թյամբ՝ կողոսկրները կոտրվում են մինչև անգամ սովորական
հազի պատճառով, կոնքային անտանելի ցավերով:

Կապարով թունավորման հետևանքով առաջանում են հոգեկան խան-
գարումներ:

Պակաս վտանգավոր չեն բույսերի վնասատուների և հիվանդու թյուն-
ների դեմ պայքարի միջոցները՝ պեստիցիդները և հերբիցիդները: Ներ-
կայումս տարեկան 5 միլիոն տոննա պեստիցիդներ և հերբիցիդներ են
արտահանվում համաշխարհային շուկա: Դրանցից 1,5 միլիոն տոննան
արդեն մտել է ծովային և հողային էկոհամակարգերը:

Ահռելի վնասներ են հասցվում բնու թյանը, երբ նավթատարները, նավթ
տեղափոխող նավերը (տանկերները) կամ նավթահանող պլատֆորմները
վթարի են ենթարկվում: Նման վթար տեղի է ունեցել Excon Valdez տանկե-
րի հետ 1989 թ. մարտի 23-ին Ալյասկա թերակղզու ափերի մոտ և առա-
ջացրել էկոլոգիական աղետ, որի հետևանքները չեն վերացվել մինչև օրս:
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Նկ. 1.14. Թթվային անձրևների վնասները:



Դրանից շատ ավելի խոշոր աղետ տեղի ունեցավ 2010 թ. ապրիլի 20-
ին՝ Մեքսիկական ծոցում տեղակայված British Petroleum ընկերու թյան
նավթաաշտարակում պայթյունի հետևանքով, երբ ծով արտանետվեց 5
միլիոն բարել (1 բարելը 160 լ է) նավթ, իսկ նավթային բծի մակերեսը կազ-
մեց 28 հազար քառակուսի կիլոմետր: Այս աղետի հետևանքները ևս մինչ
օրս վերացված չեն: Նկ. 1.15-ում պատկերված են ծովի մակերեսին նավ-
թային բծերը (նկարահանված է տիեզերքից):

Հայաստանի Հանրապետու թյան ընդերքը հարուստ է մետաղական
հանքաքարերով, հատկապես՝ պղնձի, մոլիբդենի, ոսկու: Հանքերը գոր-
ծածելու համար կառուցվել են և էլի կկառուցվեն գործարաններ: Միայն
թե՝ պետք է պայքարել, որ այդ արտադրու թյուններում տեղադրվեն գազա-
յին և հեղուկ վնասակար արտանետումների մաքրման և վնասազերծման
ժամանակակից տեխնոլոգիաները, որոնք նվազագույնի են հասցնում ար -
տա նե տումների վտանգը: Պետու թյունը պետք է օրենսդրորեն պարտա -
դրի նման տեխնոլոգիաների ներդրումը: Չէ՞ որ մարդու առողջու թյունից
թանկ ոչինչ չկա:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1.  Ի՞նչ հիվանդություն է առաջացնում սնդիկով թունավորումը:
2. Ի՞նչ հիվանդություն է առաջացնում կադմիումով թունավորումը:
3. Ի՞նչ հիվանդություններ է առաջացնում կապարով թունավորումը:
4. Ինչո՞վ է պայմանավորված «ջերմոցային էֆեկտը»:
5. Ինչո՞վ են պայմանավորված «թթվային անձրևները»:
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Նկ. 1.15. Նավթի տարածումը ծովի մակերևույթին:



ԴԱՍ 1.12. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ. ԹԹՈՒՆԵՐԻ, ՀԻՄՔԵՐԻ
ՃԱՆԱՉՈՒՄԸ ՀԱՅՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ (ԻՆԴԻԿԱՏՈՐՆԵՐԻ)
ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ

Աշխատանքի նպատակը: Պարզել, թե հայտանյութերն ինչպե՛ս են
փոխում իրենց գույնը թթուների և հիմքերի միջավայրում:

Անհրաժեշտ սարքեր և նյութեր: Հայտանյութերի՝ լակմուսի, ֆենոլ -
ֆտալեինի և մեթիլ նարնջագույնի լուծույթներ:

Աշխատանքի ընթացքը:
1. Պատրաստե՛ք աղաթթվի, ծծմբական թթվի, նատրիումի հիդրօքսի-

դի և կալիումի հիդրօքսիդի լուծույթներ՝ ամեն մեկից 0,05 զանգ-
վածային բաժնով, 100 գ:

2. Քիմիական փորձանոթների մեջ վերցրե՛ք 5-ական սմ3 ծավալով լու-
ծույթներ՝ նախապես պիտակավորելով փորձանոթները:

3. Ամեն փորձանոթի մեջ ավելացրե՛ք 2-3 կաթիլ լակմուս հայտանյու-
թի լուծույթից: Համոզվե՛ք, որ հայտանյութի մանուշակագույն լու-
ծույթը թթուների միջավայրում դարձավ կարմիր, իսկ հիմքերի մի-
ջավայրում՝ կապույտ:

4. Նույն փորձը կրկնե՛ք ֆենոլֆտալեին հայտանյութով: Համոզվե՛ք, որ
հայտանյութի անգույն լուծույթն անգույն է մնում թթուների միջավայ-
րում և մորու կարմիր գույն է ձեռք բերում ալկալիների լուծույթներում:

5. Երրորդ փորձը կատարելիս որպես հայտանյութ օգտագործե՛ք մե-
թիլ նարնջագույնը: Համոզվե՛ք, որ հայտանյութի նարնջագույն լու-
ծույթը կարմրում է թթուներում և դեղնում՝ ալկալիների լուծույթում:

6. Դիտվածի մասին տեղեկատվությունը գրանցե՛ք հետևյալ աղյուսա -
կում.

Այսպիսով` դուք համոզվեցիք, որ լուծույթներում թթուների (նաև` ալ -
կա լիների) առկայությունը կարելի է պարզել հայտանյութերի օգնությամբ:

Հայտանյութը HCl H2SO4 NaOH KOH

Լակմուս կարմիր կարմիր կապույտ կապույտ

Ֆենոլֆտալեին անգույն անգույն մորու կարմիր մորու կարմիր

Մեթիլ նարնջագույն կարմիր կարմիր դեղին դեղին
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ԴԱՍ 2.1. ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄ: ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ

Մեխանիկական շարժում: Բնության մեջ, շրջապատում մենք հանդի-
պում ենք տարատեսակ շարժումների (նկ. 2.1): Շարժվում են ավտոմեքե-
նաները, մարդիկ, կենդանիները, երկնային տարբեր մարմինները:

Իսկ ինչպե՞ս ենք որոշում` շարժվո՞ւմ է արդյոք տվյալ մարմինը, թե՞
գտնվում է դադարի վիճակում, ի՞նչն է բնորոշ շարժմանը: Հետևելով շարժ-
վող մարմիններին` կարող ենք նկատել, որ դրանք ժամանակի ընթացքում
փոխում են իրենց դիրքը շրջապատի մարմինների նկատմամբ, այսինքն`
կատարում են որոշակի տեղափոխություն: Օրինակ` փողոցով շարժվող
ավտոմեքենան փոխում է իր դիրքը ճամփեզրին գտնվող ծառերի, տների
նկատմամբ, շարժվող ինքնաթիռը փոխում է իր դիրքը ամպերի նկատ-
մամբ և այլն:

Ժամանակի ընթացքում մարմնի դիրքի փոփոխությունն այլ մար-
մինների նկատմամբ անվանում են մեխանիկական շարժում:

Արագություն: Մեխանիկական շարժումը բնութագրվում է արագու -
թյուն կոչվող ֆիզիկական մեծությամբ: Առօրյա կյանքում հաճախ կարելի
է լսել հետևյալ արտահայտությունները` « Դանդաղաշարժ է` ինչպես կրիան»,
«Սլանում է` ինչպես հրթիռը»: Կրիայի և հրթիռի շարժումներն իրարից
տարբերվում են արագություններով: Եթե միևնույն հեռավորությունը մի
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Նկ. 2.1. Մարմինների շարժումը:



մարմին անցնում է ավելի կարճ ժամանակում, քան մյուսը, ապա ասում
ենք, որ առաջինի արագությունն ավելի մեծ է: Դուք մաթեմատիկայից ար-
դեն ծանոթ եք, թե ինչպե՛ս կարելի է հաշվել մարմնի արագությունը: Այդ
նպատակով պետք է մարմնի անցած ճանապարհը բաժանել այդ ճանա -
պարհն անցնելու ժամանակամիջոցին`

Ընդունված է մարմնի արագությունը նշանակել ʋ տառով, անցած ճա-
նապարհը` S, ժամանակը` t, հետևաբար` արագության բանաձևը կարելի է
ներկայացնել հետևյալ տեսքով`

(1)
Եթե մարմնի անցած ճանապարհն արտահայտենք մետրերով, ժամա-

նակը` վայրկյաններով, ապա վերը նշված բանաձևից հետևում է, որ արա-
գությունը չափվում է մ/վ-ներով: Եթե, օրինակ` վազորդը 20 վ-ում անցել է
100 մ ճանապարհ, ապա նրա արագությունը` 

Հաճախ արագությունն արտահայտում են այլ միավորներով, օրինակ`
կմ/ժ, կմ/վ, սմ/վ և այլն: 

Նշենք, որ շարժման ընթացքում մարմնի արագությունը կարող է փո-
փոխվել: Դրանում դուք կարող եք համոզվել` հետևելով ավտոմեքենայի ա-
րագաչափի ցուցմունքին: Եթե ճանապարհի ցանկացած տեղամասում
մարմինը շարժվում է միևնույն արագությամբ, ապա այդպիսի շարժումը
կոչվում է հավասարաչափ, իսկ եթե արագությունը փոփոխվում է, ապա
շարժումն անհավասարաչափ է:

Բնության մեջ մարմինները կարող են շարժվել տարբեր արագություն-
ներով: Արբանյակը Երկրի շուրջը պտտվում է մոտավորապես 8 կմ/վ ահ-
ռելի արագությամբ, այսինքն` 1 վ-ում անցնում է 8 կմ ճանապարհ: Մարդը
հանգիստ քայլելիս շարժվում է միջինում 4,7 կմ/ժ արագությամբ: Ցամա-
քային կենդանիներից ամենամեծ արագությունն ունի վագրակատուն, որը
կարճ տարածության վրա զարգացնում է մինչև 100 կմ/ժ արագություն:
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Դանդաղաշարժ կենդանիներից են կրիան, խխունջը, որոնք շարժվում են
հա մա պա տաս խանաբար 5 սմ/վ և 1,4 մմ/վ արագություններով:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ինչ պե՞ս կա րե լի է ո րո շել` շարժ վո՞ւմ է մար մի նը, թե՞ ոչ:
2. Ի՞նչն են ան վա նում մե խա նի կա կան շար ժում:
3. Ներկայացրե՛ք մե խա նի կա կան շարժ ման օ րի նակ ներ:
4. Ի՞նչ բա նաձ ևով է ո րոշ վում մարմ նի շարժ ման ա րա գութ յու նը:
5. Լ րաց րե՛ք բաց թո ղնված թվե րը.

1 մ/վ = ____ կմ/ժ,
72 կմ/ժ = ____ սմ/վ:

6. Հաշ վե՛ք ձեր շարժ ման ա րա գութ յու նը տնից մինչև մո տա կա կան -
գա ռը կամ խա նու թը քայ լե լիս: Ան ցած ճա նա պար հը ո րո շե՛ք՝ կա -
տա րած քայ լե րի թի վը բազ մա պատ կե լով մեկ քայ լի եր կա րութ յամբ,
իսկ շարժ ման ժա մա նա կը չա փե՛ք վայր կե նա չա փով կամ ժա մա ցույ -
ցով:

7. 1946 թվականին Լուսին ուղարկած ռադիոազդանշանը նրանից
անդ րադարձավ և Երկրի վրա ընդունվեց արձակումից 2,56 վ անց:
Որ քա՞ն է Լուսնի հեռավորությունը Երկրից, եթե ռադիոազդանշանի
տա րածման արագությունը 300000 կմ/վ է: 

Խն դիր նե րի լուծ ման օ րի նակ ներ

Դաս 2.1-ում ներկայացված (1) բա նաձ ևը կապ է հաս տա տում մե խա -
նի կա կան շար ժու մը բնու թագ րող ե րեք մե ծութ յան` ան ցած S ճա նա պար հի,
t ժա մա նա կի և ʋ ա րա գութ յան միջև: Ե թե հայտ նի են այդ մե ծու թյուն նե րից
ցան կա ցած եր կու սը, ա պա նշված բա նաձ ևի օգ նութ յամբ կա րե լի է հաշ վել
եր րոր դը: Դի տար կենք եր կու օ րի նակ:
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Խն դիր 1. Որ քա՞ն ճա նա պարհ կանց նի շնա ձու կը 2 ժա մում, ե թե ըն -
թա նա 50 կմ/ժ ա րա գութ յամբ:

Լու ծում

Խն դիր 2. Որ քա՞ն ժա մա նա կում ինք նա թի ռը կթռչի Եր ևա նից Հ ռոմ,
ե թե այդ քա ղաք նե րի միջև օ դու ղու եր կա րութ յու նը 3600 կմ  է, իսկ ինք -
նա թի ռի ա րա գութ յու նը` 800 կմ/ժ: 

Լու ծում

ԴԱՍ 2.2. ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒԺ

Մարմինների փոխազդեցությունը: Ա ռօր յա փոր ձից դուք գի տեք, որ
մար մին նե րը մե կու սաց ված չեն և շատ հա ճախ ազ դում են մե կը մյու սի
վրա, ին չի շնոր հիվ ձեռք են բե րում կամ փոխում են իրենց ա րա գութ յունը: 

Դու ռը բա ցե լու հա մար մենք հրում ենք այն, գնդա կը շարժ ման մեջ
դնե լու հա մար մենք հար վա ծում ենք դրան, ծան րա ձո ղը բարձ րաց նե լու
հա մար ծան րա մար տիկն ազ դում է դրա վրա (նկ. 2.2): Ն ման օ րի նակ ները
շատ են: 
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Բո լոր դեպ քե րում ազ դե ցութ յու նը եր բեք միա -
կող մա նի չի լի նում: Երբ որ ևէ մար մին ազ դում է
մեկ այլ մարմ նի վրա, վեր ջինս իր հեր թին ազ -
դում է ա ռա ջի նի վրա: Երբ մենք հրում ենք դու ռը,
վերջինս իր հեր թին ազ դում է մեր ձեռ քի վրա:
Գն դա կին հար վա ծե լիս ոտ քի թա թին մենք զգում
ենք հա կա դարձ ազ դե ցութ յու նը:

Երբ նկ. 2.3-ում պատ կեր ված տղան, պա րա -
նը ձգե լով, ազ դում է աղջ կա վրա, այդ դեպ քում
սկսում է շարժ վել ոչ միայն աղ ջի կը, այլ նաև`
տղան: Հետ ևա բար` աղ ջիկն իր հեր թին ևս  ազ -
դում է տղա յի վրա: Ն մա նա պես` թնդա նո թի կրա -
կո ցի ժա մա նակ ար կը շարժ վում է ո րո շա կի ուղ -
ղու թյամբ, իսկ հետ հար վա ծի շնոր հիվ թնդա նո -

թը շարժ վում է հա կա ռակ ուղ ղութ յամբ: 
Այս պի սով` ցան կա ցած ազ դե ցութ յան դեպ քում առ կա է նաև հա կազ -

դե ցութ յուն: Ն ման դեպ քե րում ա սում են, որ մար մին նե րը փո խազ դում են
միմ յանց հետ: 

Մար մին նե րը կա րող են փո խազ դել ոչ միայն ան մի ջա կանորեն հպվելիս,
այլև` ո րո շա կի հե ռա վո րութ յան վրա: Ե թե, օ րի նակ` հարթ սե ղա նին դնենք
հա կա ռակ բևեռ նե րով ուղղ ված եր կու ու ժեղ մագ նիս, ա պա, ձգե լով մի -
մյանց` դրանք կսկսեն շարժ վել ի րար հան դի պա կաց:

Ուժ: Ազ դե ցութ յու նը բնու թագ րե լու հա մար օգ տա գոր ծում են ուժ հաս -
կա ցութ յու նը: Երբ մի մար մի նն ազ դում է մյու սի վրա, ա պա ա սում ենք, որ
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Նկ. 2.3. Մարմինները փոխազդում են միմյանց հետ:

Նկ. 2.2. Ծանրամարտիկն
ազդում է ծանրաձողի վրա:



վեր ջի նիս վրա ուժ է ազ դում: Օ րի նակ` երբ մենք հրում ենք սե ղա նը, ա սում
ենք, որ մեր կող մից սե ղա նի վրա ուժ է ազ դում:

Մենք մարմ նի վրա կա րող ենք ազ դել տար բեր ուղ ղութ յուն նե րով, հե -
տևա բար` ու ժն ուղ ղութ յուն ու նի: Օ րի նակ` նկ. 2.2-ում պատ կեր ված ծան րա -
մար տի կի կող մից ծան րա ձո ղի վրա ազ դող ուժն ուղղ ված է դե պի վեր, իսկ
ծան րա ձո ղը ծան րա մար տի կի վրա ազ դում է դե պի ներքև ուղղ ված ու ժով: 

Ու ժը նշա նա կում են F (էֆ) տա ռով: Ինչ պես ցան կա ցած ֆի զի կա կան
մե ծութ յուն (հե ռա վո րութ յուն, ժա մա նակ, զանգ ված)` ու ժը նույն պես կա րե -
լի է չա փել: Այդ պատճառով անհ րա ժեշտ է ընտ րել չափ ման միա վոր և հա -
մա պա տաս խան սարք: 

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ի՞նչ է նշա նա կում « Մար մին նե րը փո խազ դում են» ար տա հայ տու -
թյու նը:

2. Ո՞ր մար մին ներն են փո խազ դում. 
1) դու ռը հրե լիս, 2) ծան րա ձո ղը բարձ րաց նե լիս, 3) քայ լե լիս:

3. Ներկայացրե՛ք հե ռա վո րութ յան վրա փո խազ դող մար մին նե րի օ րի -
նակ ներ:

4. Ի՞նչ ուղ ղութ յուն ու նի նկ. 2.3-ում պատ կեր ված տղա յի վրա պա րա -
նի կող մից ազ դող ու ժը:

ԴԱՍ 2.3. ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺ: ՈՒԺԻ ՉԱՓՈՒՄԸ

Ա ռաձ գա կա նութ յան ուժ: Այլ մար մին նե րի ազ դե ցութ յան շնոր հիվ կա -
րող են փոխ վել ոչ միայն տվյալ մարմ նի ա րա գութ յու նը, այլև` ձևն  ու չա փե -
րը: Մար մի նը կա րող է սեղմ վել, ձգվել, ծռվել, ո լոր վել: Նշ ված բո լոր դեպ -
քե րում ա սում ենք, որ մար մի նը դե ֆոր մաց վում է: 

Նկ. 2.4-ում կիտ րո նը, նե տի ա ղե ղը և զս պա նա կն ար տա քին ազ դե -
ցութ յուն նե րի շնոր հիվ փո խում են ի րենց ձևն  ու չա փե րը, այ սինքն` դե ֆոր -
մաց վում են: 

Մարմ նի ձևի կամ չա փե րի փո փո խութ յու նը կոչ վում է դե ֆոր մա -
ցիա: 
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Մարմ ինը դե ֆոր մա ցնելիս ա ռա ջա նում է ուժ,
ո րը ստի պում է նրան վե րա կանգ նել իր սկզբնա -
կան ձևն ու չափերը: Այդ ուժն ան վա նում են ա -
ռաձ գա կա նութ յան ուժ: Օ րի նակ` ե թե փու չի կը
ձեռ քով սեղ մենք պա տին (նկ. 2.4), ա պա նա կփո -
խի իր ձևը, այ սինքն` կդե ֆոր մաց վի: Եթե հե ռաց -
նենք ձեռ քը, ա պա ա ռաձ գա կա նութ յան ու ժի շնոր -
հիվ փու չի կը կվե րա կանգ նի իր սկզբնա կան ձևը
և չա փե րը: 

Այն ու ժը, որն ա ռա ջա նում է մարմ նի դե -
ֆոր մա ցիա յի ժա մա նակ և  աշ խա տում է վե րա -
կանգ նել մարմ նի սկզբնա կան ձևն  ու չա փե րը,
կոչ վում է ա ռաձ գա կա նութ յան ուժ: 

Ն շենք, որ ոչ բո լոր դե ֆոր մա ցիա նե րի դեպ քում է ա ռա ջա նում ա ռաձ -
գա կա նութ յան ուժ: Օ րի նակ` պլաս տի լի նի կտո րը սեղ մե լիս ա ռաձ գա կա -
նութ յան ուժ չի ա ռա ջա նում, և  ար տա քին ազ դե ցութ յու նը վե րաց նե լիս այդ
մարմինը չի վե րա կանգ նում իր սկզբնա կան ձևը:

Ու ժի չա փու մը: Ե թե զսպա նա կի մի ծայրն ամ րաց նենք, իսկ մյուս ծայ -
րը ձգենք ո րո շա կի ու ժով, ա պա զսպանակը կեր կա րի: Փոր ձը ցույց է տա -
լիս, որ որ քան ու ժեղ ձգենք զսպա նա կը, այն քան մեծ կլի նի դրա եր կա րա -
ցու մը: Ա ռաձ գա կա նութ յան ու ժի այս հատ կութ յու նը թույլ է տա լիս պատ -
րաս տել ու ժը չա փող սարք` ու ժա չափ:

Տեխ նի կա յում և  ա ռօր յա յում օգ տա գոր ծում են տար բեր կա ռուց վածք ու -
նե ցող ու ժա չա փեր (նկ. 2.5): Պար զա գույն ու ժա չա փը կազմ ված է զսպա նա -
կից և  ո րո շա կի բա ժա նում ներ ու նե ցող սանդ ղա կից (նկ. 2.5, ա): Չափ վող
ուժն ազ դում է զսպա նա կի ներք ևի ծայ րին ամ րաց ված կե ռի կի վրա, իսկ
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Նկ. 2.4. Փուչիկը
դեֆորմացնելիս առաջանում

է առաձգական ուժ:

Նկ. 2.4. Արտաքին ազդեցությունների շնորհիվ մարմինները դեֆորմացվում են:



զսպա նա կին ամ րաց ված սլա քը ցույց է տա լիս չափ վող ու ժի մե ծութ յու նը:
Նկ. 2.5, բ -ում պատ կեր ված ու ժա չա փով չա փում են մար դու մկա նա յին ու ժը: 

Ու ժի չափ ման միա վո րը նյու տոնն է (1 Ն): Այդ միա վո րին դուք ա վե լի
հան գա մա նո րեն կծա նո թա նաք ֆի զի կա յի դա սըն թա ցում:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ի՞նչն են ան վա նում դե ֆոր մա ցիա:
2. Ներկայացրե՛ք դե ֆոր մա ցիա յի օ րի նակ ներ:
3. Ո՞ր ուժն են ան վա նում ա ռաձ գա կա նութ յան ուժ:
4. Մի՞շտ է արդ յոք դե ֆոր մա ցիա յի ընթացքում ա ռա ջա նում ա ռաձ գա -

կա նութ յան ուժ:
5. Ինչ պե՞ս է կոչ վում ուժ չա փող սար քը:
6. Ի՞նչ միա վոր նե րով է ար տա հայտ վում ու ժը:

ԴԱՍ 2.4. ԵՐԿՐԻ ՁԳՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԾԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺ: ՄԱՐՄՆԻ
ԿՇԻՌ

Երկրի ձգողությունը, ծանրության ուժ: Հայտ նի է, որ դե պի վեր
նետ ված կամ ո րո շա կի բարձ րութ յու նից բաց թո ղած ցան կա ցած մար մին
(նկ. 2.6) ընկ նում է Երկ րի վրա: Դա նշա նա կում է, որ Երկ րի կող մից այդ
մար մին նե րի վրա ազ դում է ձգո ղութ յան ուժ: Եր կի րը դե պի ի րեն է ձգում
բո լոր մար մին նե րը` մարդ կանց, կեն դա նի նե րը, տնե րը, ամ բողջ մթնո լոր -
տը և  այլն: 
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Նկ. 2.5. Ուժաչափեր:

ա բ գ



Մար մին նե րը ձգե լը յու րա հա տուկ է ոչ միայն Երկ րին, այլև` բո լոր երկ -
նա յին մար մին նե րին: Լու սի նը նույն պես ի րեն է ձգում իր վրա գտնվող
մար մին նե րը. դա զգա ցել են Լուս նի վրա ի ջած տիե զե րագ նաց նե րը: Ա րե -
գա կի ձգո ղութ յան շնոր հիվ է, որ մո լո րակ նե րը պտտվում են իր շուր ջը: 

Փո խա դարձ ձգո ղութ յան ու ժեր գոր ծում են տիե զեր քում գտնվող ցան -
կա ցած եր կու մար մնի միջև` դրանց չա փե րից անկախ: Ահա՛ թե ինչու այդ
ու ժե րը կոչ վում են տիե զե րա կան ձգո ղութ յան ու ժեր: 

Քա նի որ մենք ապ րում ենք Երկ րի վրա, ուստի մեզ հա մար ա ռանձ -
նա կի կար ևո րութ յուն ու նի Երկ րի ձգո ղութ յան ու ժը:

Այն ու ժը, ո րով Եր կի րը ձգում է մար մին նե րը, կոչ վում է ծան րու -
թյան ուժ:

Ինչ պես ցան կա ցած ուժ` ծան րութ յան ու ժը նույն պես կա րե լի է չա փել
ու ժա չա փով: Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ ծան րութ յան ու ժը կախ ված է մարմ -
նի զանգ վա ծից. որ քան մեծ է մարմ նի զանգ վա ծը, այն քան մեծ է մարմ նի

վրա ազ դող ծան րութ յան ու ժը: Դա է պատ ճա -
ռը, որ ա ռօր յա կյան քում մենք հա ճախ, «մեծ
զանգ վա ծով մար մին» ա սե լու փո խա րեն, ա -
սում ենք` «ծանր մար մին»: 

Ինչ պես պատ կեր ված է նկ. 2.7-ում` ծան -
րութ յան ու ժը միշտ ուղղ ված է դե պի երկ րա -
գնդի կենտ րո նը, հետ ևա բար` տար բեր վայ րե -
րում ու նի տար բեր ուղ ղութ յուն ներ: 

Ա ռօր յա կյան քում մենք հա ճախ օգ տա -
գոր ծում ենք «վերև», «ներքև» հաս կա ցութ յուն -
նե րը: Ն շենք, որ այդ հաս կա ցութ յուն նե րը մար -
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Նկ. 2.7. Ծանրության ուժը միշտ
ուղղված է դեպի երկրագնդի

կենտրոնը:

Նկ. 2.6. Երկիրն իրեն է ձգում բոլոր մարմինները:



դու մեջ ձևա վոր վել են` պայ մա նա վոր ված ծան րութ յան ու ժի ուղ ղութ յամբ:
Ուղ ղա ձիգ դե պի ներքև ուղ ղութ յու նը հա մընկ նում է ծան րու թյան ու ժի ուղ -
ղութ յա նը: Ինչ պես եր ևում է նկ. 2.7-ից` երկ րագն դի տար բեր կե տե րում
այդ ուղղությունը տար բեր է: 

Մարմնի կշիռ: Երկ րի ձգո ղութ յամբ է պայ մա նա վոր ված ևս մեկ ուժ,
որն ան վա նում են մարմ նի կշիռ: Դուք, ան շուշտ, տե սել եք, թե ինչ պե՛ս են
կշռում մար մին նե րը: Զս պա նա կա վոր կշեռ քից օգտ վե լիս մար մին նե րը կա -
խում են զսպա նա կի կե ռի կից և չա փում, թե ի՛նչ ու ժով է մար մինն ազ դում
զսպա նա կի ծայ րի (կա խո ցի) վրա: Մեկ այլ դեպ քում, մեր կշի ռը ո րո շե լիս`
մենք կանգ նում ենք կշեռ քի վրա և  ո րո շում այն ու ժը, ո րով մենք ազ դում
ենք հե նա րա նի վրա: 

Այն ու ժը, ո րով Երկ րի ձգո ղութ յան հետ ևան քով մար մին ներն ազ -
դում են ուղ ղա ձիգ կա խո ցի կամ հո րի զո նա կան հե նա րա նի վրա, կոչ -
վում է մարմ նի կշիռ: 

Ե՛վ ծան րութ յան ու ժը, և՛ կշի ռը պայ մա նա վոր ված են Երկ րի ձգո ղու թյամբ,
սա կայն դրանք տար բեր ու ժեր են: Ծան րութ յան ուժն ազ դում է մարմ նի վրա,
իսկ կշի ռը` հե նա րա նի կամ
կա խո ցի վրա (նկ. 2.8): 

Երկ րի նկատ մամբ դա -
դա րի վի ճա կում գտնվող
մարմ նի կշի ռը և ծան րութ յան
ու ժը մե ծութ յամբ հա վա սար
են: Ինչ ու ժով Եր կի րը ձգում
է մարմ նին, նույն մե ծութ յամբ
ու ժով էլ վերջինս ազ դում է
հե նա րա նի կամ կա խո ցի վրա: 

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ո՞ր ուժն են ան վա նում ծան րութ յան ուժ:
2. Ին չի՞ց է կախ ված մարմ նի ծան րութ յան ու ժը:
3. Ինչ պե՞ս է ուղղ ված ծան րութ յան ու ժը:
4. Ո՞ր ուժն են ան վա նում մարմ նի կշիռ:
5. Ին չո՞վ են տար բեր վում մարմ նի կշի ռը և ծան րութ յան ու ժը:
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Նկ. 2.8. Ծանրության ուժն ազդում է մարմնի վրա, իսկ
կշիռը` հենարանի:



ԴԱՍ 2.5. ՇՓՄԱՆ ՈՒԺԵՐ: ՇՓՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ,
ՏԵԽՆԻԿԱՅՈՒՄ ԵՎ ԿԵՆՑԱՂՈՒՄ

Ձեզ լավ հայտ նի է, որ շար ժիչն ան ջա տե լուց հե տո շարժ վող ավ տո մե -
քե նա յի ա րա գութ յունն աս տի ճա նա բար նվա զում է և, ո րոշ հե ռա վո րու -
թյուն անց նե լուց հե տո, ավտոմեքենան կանգ է առ նում: Կանգ են առ նում
հար վա ծից հե տո մար զա դաշ տի խո տա ծած կույ թին գլոր վող գնդա կը, թա -
փա վազ քից հե տո սառ ցա դաշ տում սա հող չմշկոր դը և  այլն (նկ. 2.9): 

Նշ ված բո լոր դեպ քե րում մար մին նե րի ար գե լակ ման պատ ճա ռը շփման
ուժն է: Շփ ման ու ժերն ա ռա ջա նում են, երբ մի մար մի նը շարժ վում է մեկ
այլ մարմ նի մա կեր ևույ թին: Այդ ու ժե րը խո չըն դո տում են հպվող մար մին -
նե րի փո խա դարձ շարժումը: 

Շփ ման ու ժերն ի րենց բնույ թով տար բեր -
վում են ա ռաձ գա կա նութ յան և ծան րութ յան
ու ժե րից: Շփ ման ու ժե րի ա ռա ջաց ման պատ -
ճա ռը հպվող մա կեր ևույթ նե րի ան հար թու թյուն -
ներն են: Որ քան էլ մար մին նե րի մա կե րևույթ -
նե րն ար տա քի նից հարթ թվան, խո շո րա ցույ-
ցով դի տե լիս կա րե լի է նկա տել ո րո շա կի ե -
լուստ ներ և փո սիկ ներ (նկ. 2.10): Երբ մի մար -
մի նը սա հում կամ գլոր վում է մեկ այլ մարմ նի
մա կեր ևույ թին, այդ ան հար թութ յուն նե րը կառ -
չում են մե կը մյու սից, ին չը հան գեց նում է շար -
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Նկ. 2.9. Շարժվող մարմինները շփման ուժի ազդեցությամբ կանգ են առնում:

Նկ. 2.10. Մակերևույթների
անհարթությունները

խոշորացույցով դիտելիս:



ժումը խո չըն դո տող շփման ու ժի ա ռա ջաց մա նը: Նշ վա ծից հետ ևում է, որ
շփու մը փոք րաց նե լու հա մար անհ րա ժեշտ է հար թեց նել, հղկել մար մին նե -
րի հպվող մա կեր ևույթ նե րը: Շ փու մը կա րե լի է շատ ան գամ փոք րաց նել`
հպվող մա կեր ևույթ նե րը պա տե լով տար բեր յու ղե րով, քսուք նե րով: Այդ
դեպ քում միմ յանց հետ ան մի ջա կա նո րեն շփվում են ոչ թե պինդ մար մին -
նե րի մա կեր ևույթ նե րը, այլ` քսու քի հար ևան շեր տե րը, ո րոնց միջև շփումն
էա պես փոքր է: Չ մուշկ նե րով սառ ցի վրա սա հե լիս փոքր շփու մը պայ մա -
նա վոր ված է չմուշկ նե րի և սառ ցի միջև ջրի բա րակ շեր տի առ կա յութ յամբ:

Ըն դուն ված է շփման ու ժե րը դա սա կար գել ե րեք տի պի: Եթե մի մար -
մի նը սա հում է մյուս մարմ նի մա կեր ևույ թին, ա պա այդ դեպ քում ա ռա ջա -
ցած շփման ուժն ան վա նում են սահ քի շփման ուժ: Այդ պի սի ուժ է ա ռա -
ջա նում, օ րի նակ, ձյան վրա սահ նա կի սա հե լիս, հա տա կին սե ղա նը քա շե -
լիս:

Եթե մար մի նը ոչ թե սա հում, այլ` գլոր վում է մեկ այլ մարմ նի մա կե -
րևույ թին, ա պա ա ռա ջա ցած շփման ուժն ան վա նում են գլոր ման շփման
ուժ: Այդ պի սի ուժ է ա ռա ջա նում ցան կա ցած մար մին, օ րի նակ՝ տա կա ռը
գետ նին գլո րե լիս: Միև նույն պայ ման նե րում գլոր ման շփման ու ժը շատ ա -
վե լի փոքր է, քան սահ քի շփման ու ժը: Դա է պատ ճա ռը, որ դեռևս հին
ժա մա նակ նե րում ծանր բեռ ներ տե ղա փո խե լու հա մար մար դիկ դրանց
տակ գե րան ներ էին տե ղադ րում, իսկ ներ կա յումս բո լոր փո խադ րա մի ջոց -
նե րն ա նիվ նե րի վրա են:

Գո յութ յուն ու նի շփման ու ժի ևս մի տե սակ, որն ան վա նում են դա դա -
րի շփման ուժ: Են թադ րենք` պա հա րա նը տե ղա փո խե լու հա մար բան վո րը
դրա վրա ազ դում է ո րո շա կի ու ժով (նկ. 2.11): Երբ այդ ու ժը բա վա կա նա -
չափ մեծ չէ, պա հա րա նը տե ղից չի շարժ -
վում: Պատ ճա ռը հա տա կի կող մից պա -
հա րա նի վրա ազ դող դա դա րի շփման
ուժն է: Դա դա րի շփման ուժն ա ռա ջա -
նում է, երբ մենք փոր ձում ենք տե ղից
շար ժել դա դա րի վի ճա կում գտնվող մար -
մի նը: Այդ ուժը մե ծութ յամբ միշտ հա -
վա սար է քա շող, հրող ու ժին և հա կա -
ռակ է ուղղ ված դրան:

Շփ ման ու ժե րը մեծ նշա նա կութ յուն
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Նկ. 2.11. Պահարանի վրա հատակի
կողմից ազդում է դադարի շփման ուժը:



ու նեն բնութ յան մեջ, տեխ նի կա յում և կեն ցա ղում: Շ փու մը կա րող է օգ տա -
կար կամ վնա սա կար լի նել: Երբ շփու մը օգ տա կար է, աշ խա տում են մե -
ծաց նել, իսկ երբ վնա սա կար է, փոք րաց նել:

Ա ռանց շփման մար դիկ և կեն դա նի նե րը չեն կա րող քայ լել գետ նի
վրա: Շփ ման շնոր հիվ են շարժ վում գնացք նե րը, ավ տո մե քե նա նե րը: Դուք
լավ գի տեք, թե որ քա՛ն դժվար է քայ լել հարթ սա ռույ ցի վրա յով, որ տեղ
շփու մը շատ ա վե լի փոքր է, քան գետ նի վրա:

Շ փումն ու նի նաև վնա սա կար հետ ևանք ներ, և հարկ է լի նում պայ քա -
րել դրանց դեմ: Օ րի նակ` շփման հետ ևան քով տա քա նում և մաշ վում են
մե քե նա նե րի շարժ վող մա սե րը: 

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ներկայացրե՛ք շփման ու ժի ա ռա ջաց ման օ րի նակ ներ:
2. Ո՞րն է շփման ու ժի ա ռա ջաց ման պատ ճա ռը: 
3. Ինչ պե՞ս կա րե լի է փոք րաց նել շփման ու ժը:
4. Թ վար կե՛ք շփման ու ժի տե սակ նե րը:
5. Ին չո՞ւ են ձմռա նը սառ ցա կա լած ճա նա պարհ նե րին ա վազ շաղ տա -

լիս:
6. Լ րաց րե՛ք աղ յու սա կը.

Շփման ուժի դրական օրինակներ Շփման ուժի բացասական օրինակներ
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ԴԱՍ 2.6. ՀԵՂՈՒԿՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԳԱԶԵՐՈՒՄ ՄԱՐՄԻՆԸ ԴՈՒՐՍ ՀՐՈՂ
ՈՒԺԸ

Ե թե գնդա կը խո րա սու զենք ջրի մեջ և ձեռ քից բաց թող նենք, ա պա
նա լո ղա լով դուրս կգա ջրի ե րես: Ն շա նա կում է` ջրի կող մից գնդա կի վրա
դե պի վեր ուղղ ված ինչ-որ ուժ է ազ դում: Այդ -
պի սի ու ժի առ կա յութ յու նը մենք զգում ենք նաև
գե տի հա տա կից ծանր քա րը բարձ րաց նե լիս:
Քա նի դեռ քա րը ջրի մեջ է, մենք հեշ տութ յամբ
բարձ րաց նում ենք, մինչ դեռ օ դում դժվա րա -
նում ենք շար ժել: 

Այս և բազ մա թիվ այլ օ րի նակ ներ ցույց են
տա լիս, որ հե ղու կն իր մեջ ընկղմ ված մար մին -
նե րի վրա ազ դում է դե պի վեր ուղղ ված ո րո -
շա կի ու ժով: Այդ ուժը, ի պա տիվ հույն գիտ նա -
կան Ար քի մե դի` ան վա նում են ար քի մեդ յան
ուժ: Ար քի մեդ յան ու ժը միշտ ծան րութ յան ու -
ժին հա կա ռակ է ուղղ ված, ին չի հետ ևան քով
մարմ նի կշի ռը հե ղու կում ա վե լի փոքր է, քան
օ դում: 

Ար քի մեդ յան ու ժը կա րե լի է չա փել նկ. 2.13-ում պատ կեր ված սար քով:
Նախ` ո րո շենք ու ժա չա փից կախ ված բե ռի P1 կշի ռն օ դում (նկ. 2.13, ա):
Դրա նից հե տո բե ռի տակ դրված դույ լը լցնենք ջրով այն քան, մինչև բե ռը
լրիվ ծածկ վի ջրով: Այս դեպ քում ար քի -
մեդ յան ու ժի շնոր հիվ բե ռի P2 կշի ռը
կնվա զի: Ջ րի կող մից բե ռի վրա ազ դող
ար քի մեդ յան ու ժը հա վա սար կլի նի ջրում
և  օ դում բե ռի կշիռ նե րի տար բե րութ յա -
նը: 

Փոր ձե րը ցույց են տա լիս, որ ար քի -
մեդ յան ու ժը կախ ված է հե ղու կի խտու -
թյու նից. որ քան մեծ է հե ղու կի խտու -
թյու նը, այն քան մեծ է ար քի մեդ յան ու -
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Նկ. 2.12. Արքիմեդ:

Նկ. 2.13. Արքիմեդյան ուժը հավասար է
հեղուկում և օդում մարմնի կշիռների

տարբերությանը:



ժը: Օ րի նակ` քա նի որ ա ղի ջրի խտութ յու նը մեծ է մա քուր ջրի խտութ յու -
նից, ուստի միև նույն մարմ նի վրա ա ղի ջրում ա վե լի մեծ ար քի մեդ յան ուժ է
ազ դում: Դ րա շնոր հիվ է, որ ծո վում լո ղալն ա վե լի հեշտ է, քան լճում կամ
գե տում:

Ար քի մեդ յան ու ժը կախ ված է նաև մարմ նի՝ հե ղու կում ընկղմ ված մա -
սի ծա վա լից: Ե թե հե ղու կի մեջ ընկղ մենք տար բեր ծա վալ նե րով մար մին -
ներ, ա պա այն մարմ նի վրա ա վե լի մեծ ար քի մեդ յան ուժ կազ դի, ո րի ծա -
վալն ա վե լի մեծ է: 

Ե թե հե ղուկ նե րում բո լոր մար -
մին նե րի վրա ազ դում է ար քի մեդ -
յան ուժ, ա պա ին չո՞ւ ո րոշ մար մին -
ներ լո ղում են ջրի մա կեր ևույ թին,
իսկ մյուս նե րը խո րա սուզ վում և
նստում են հա տա կին: Ին չո՞ւ, օ րի -
նակ` փոք րիկ մե խը խո րա սուզ վում
է ջրում, մինչ դեռ գե րա նը կամ

հսկա յա կան նա վը լո ղում են ջրի մա կեր ևույ թին: Հե ղու կում մարմ նի վար -
քը պայ մա նա վոր ված է իր և հե ղու կի խտութ յուն նե րի հա րա բե րակ ցու -
թյամբ (նկ. 2.14).

Ե թե մարմ նի նյու թի խտութ յու նը փոքր է
հե ղու կի խտութ յու նից, ա պա մարմինը լո ղում է
հե ղու կի մա կեր ևույ թին: Քա նի որ փայ տի խտու -
թյու նը փոքր է ջրի խտութ յու նից, ուստի փայ -
տից պատ րաստ ված ցան կա ցած մար մին լո -
ղում է ջրի մա կեր ևույ թին:

Ե թե մարմ նի նյու թի խտութ յու նը հա վա -
սար է հե ղու կի խտութ յա նը, ա պա մարմինը
հե ղու կի ցան կա ցած մա սում կա րող է գտնվել
հա վա սա րակշ ռութ յան վի ճա կում:

Ե թե մարմ նի նյու թի խտութ յու նը մեծ է հե -
ղու կի խտութ յու նից, ա պա մարմինը խո րա -
սուզ վում է:

Մար մին նե րի վրա ար քի մեդ յան ուժ ազ -
դում է ոչ միայն հե ղուկ նե րում, այլև` օ դում: Այդ
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Նկ. 2.15. Օդապարիկը վեր է
բարձրանում արքիմեդյան ուժի

ազդեցությամբ:

Նկ. 2.14. Մարմինների լողալու պայմանները:



ու ժի շնոր հիվ է, որ վեր են բարձ րա նում ա վե լի թեթև գա զով լցված փու չիկ -
նե րը, օ դա պա րիկ նե րը (նկ. 2.15): 

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ներկայացրե՛ք ար քի մեդ յան ու ժի օ րի նակ ներ:
2. Ինչ պե՞ս է ուղղ ված ար քի մեդ յան ու ժը:
3. Ին չի՞ց է կախ ված հե ղու կում կամ գա զում մարմ նի վրա ազ դող ար -

քի մեդ յան ու ժը:
4. Ե՞րբ է մար մի նը լո ղում հե ղու կի մա կեր ևույ թին, ե՞րբ է խո րա սուզ -

վում: 
5. Ին չո՞ւ մե խը սուզ վում է ջրի

մեջ, սա կայն լո ղում է սնդի կի
մա կե րևույ թին:

6. Ին չո՞ւ Մեռ յալ ծո վի ջրե րում կա -
րե լի է հան գիստ պառ կել մեջ -
քի վրա և թերթ կար դալ: 
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ԴԱՍ 3.1. ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԷՆԵՐԳԻԱ 

Մե խա նի կա կան աշ խա տանք: Ա ռօր յա կյան քում մար դու, որ ևէ մե քե -
նա յի կամ սար քի կող մից կա տար վող ցան կա ցած գոր ծո ղութ յուն մենք սո -
վո րա բար ան վա նում ենք աշ խա տանք: Աշ խա տանք ենք հա մա րում նաև
մար դու մտա վոր գոր ծու նեութ յու նը: 

Սա կայն գի տութ յան մեջ ա ռա վել հստակ ի մաստ ու նի «մե խա նի կա -
կան աշ խա տանք» հաս կա ցութ յու նը: Ա մեն ան գամ, երբ, ուժ գոր ծադ րե լով,
ինչ-որ բան ենք տե ղա փո խում, մենք մե խա նի կա կան աշ խա տանք ենք կա -
տա րում: Մե խա նի կա կան աշ խա տանք է կա տար վում, երբ վե րամ բարձ
կռուն կը բե ռը բարձ րաց նում է շեն քի տա նի քը, երբ ա ղե ղը նե տին ո րո շա կի
ա րա գութ յուն է հա ղոր դում, երբ է լեկտ րա քար շը շար ժում է գնաց քը և  այլն: 

Մե խա նի կա կան աշ խա տանք կա տար վում է միայն այն դեպ քում, երբ
մարմ նի վրա ուժ է ազ դում, և մար մի նը տե ղա փոխ վում է: Ե թե այս եր կու
պայ ման ից որ ևէ մե կը բա ցա կա յում է, ա պա մե խա նի կա կան աշ խա տանք
չի կա տար վում: Օ րի նակ` ե թե պա հա րա նը տե ղա փո խե լու հա մար դրա
վրա ուժ ենք կի րա ռում, սա կայն պահարանը տե ղից չի շարժ վում, ա պա
այդ դեպ քում մենք աշ խա տանք չենք կա տա րում: 
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Նկ. 3.1. Սայլակը տեղափոխելիս տղան մեխանիկական աշխատանք է կատարում:



Մե խա նի կա կան աշ խա տան քը կախ ված է կի րառ ված ու ժի մե ծութ յու -
նից և մարմ նի ան ցած ճա նա պար հից: Որ քան մեծ են մարմ նի վրա ազ դող
ու ժը և մարմ նի ան ցած ճա նա պար հը, այն քան մեծ է կա տար ված աշ խա -
տան քը: Պար զա գույն դեպ քում, երբ մար մի նը շարժ վում է կի րառ ված ու ժի
ուղ ղութ յամբ, աշ խա տան քը ո րոշ վում է ու ժի և  ան ցած ճա նա պար հի ար -
տադր յա լով. 

Աշ խա տանք = Ուժ · Ճա նա պարհ:
Ե թե մարմ նի վրա ազ դող F ու ժի ուղ ղութ յամբ մար մինն ան ցել է S ճա -

նա պարհ, ա պա այդ ու ժի կա տա րած աշ խա տան քը՝
A = FS

Աշ խա տան քի միա վո րը ջոուլն է (1 Ջ): 1 Ջ-ը այն աշ խա տանքն է, ո րը
կա տա րում է 1 Ն ու ժը 1 մ ճա նա պար հի վրա.

1 Ջ = 1 Ն · 1 մ:
Է ներ գիա: Մե խա նի կա կան աշ խա տան քի հետ սեր տո րեն առնչ վում է

է ներ գիա կոչ վող մե ծութ յու նը: Ե թե մար մի նն ու նակ է աշ խա տանք կա տա -
րե լու, ա պա ա սում ենք, որ նա օժտ ված է է ներ գիա յով: Է ներ գիան բնու -
թագ րում է մարմ նի` աշ խա տանք կա տա րե լու ու նա կութ յու նը: Որ քան մեծ
աշ խա տանք կա րող է կա տա րել մար մի նը, այն քան մեծ է ներ գիա յով է
օժտ ված: Է ներ գիան չա փում են նույն միա վոր նե րով, ինչ աշ խա տան քը,
այ սինքն՝ ջոուլ նե րով:

Ցան կա ցած շարժ վող մար մին կա րող է աշ խա տանք կա տա րել, հե -
տևա բար` օժտ ված է է ներ գիա յով: 

Մարմ նի շարժ մամբ պայ մա նա վոր ված է ներ գիան կոչ վում է կի նե տիկ
է ներ գիա: 

Կի նե տիկ է ներ գիա յով է օժտ ված քա մին, ո րի կա տա րած աշ խա տան -
քի շնոր հիվ են շարժ վում ա ռա գաս տա նա վե րը, աշ խա տում հող մաէ լեկ -
տրա կա յան նե րը: Կի նե տիկ է ներ գիա յով են օժտ ված շարժ վող ջու րը, թռչող
երկ նա քա րը և այլն: 

Հա ճախ դա դա րի վի ճա կում գտնվող մար մի նը ևս ու նակ է աշ խա -
տանք կա տա րե լու: Այդ պի սի հատ կութ յամբ են օժտ ված, օ րի նակ, գետ նից
ո րոշ բարձ րութ յան վրա գտնվող մար մի նը, ճկված քա նո նը, սեղմ ված
զսպա նա կը: Այդ մար մին նե րի` աշ խա տանք կա տա րե լու ու նա կութ յունն ի
հայտ է գա լիս, երբ դրանց շարժ վե լու հնա րա վո րութ յուն է տրվում: Ն ման
դեպ քե րում ա սում են, որ մար մինն օժտ ված է պո տեն ցիալ է ներ գիա յով:
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Պո տեն ցիալ է ներ գիան պայ մա նա վոր ված է մար մին նե րի փո խազ դե ցու -
թյամբ: Գետ նից ո րո շա կի բարձ րութ յան վրա գտնվող մար մի նը կա րող է
աշ խա տանք կա տա րել Երկ րի և այդ մարմ նի միջև գոր ծող ձգո ղու թյան ու -
ժի շնոր հիվ:

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ներկայացրե՛ք մե խա նի կա կան աշ խա տան քի օ րի նակ ներ:
2. Ի՞նչ բա նաձ ևով է հաշ վարկ վում մե խա նի կա կան աշ խա տան քը:
3. Ո՞ր դեպքում մարմնի վրա ազդող ուժն աշխատանք չի կատարում:
4. Ինչո՞ւ են էներգիան և աշխատանքը չափում միևնույն միավորով: 
5. Ո՞րն է 1 Ջ աշ խա տան քը: 
6. Ո՞ր է ներ գիան են ան վա նում կի նե տիկ է ներ գիա:
7. Ո՞ր է ներ գիան են ան վա նում պո տեն ցիալ է ներ գիա:
8. Ի՞նչ է ներ գիա յով է օժտ ված երկն քում թռչող ինք նա թի ռը:

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

Դժվար է հաշտվել այն մտքի հետ, որ անշարժ մարմնի վրա ազ դե -
լիս ուժն աշխատանք չի կատարում: Ծանր առարկան ձեռքով պա հե -
լիս մարդը հոգնում է: Այս դեպքում կատարվում է մկանային (ոչ մե խա -
նիկական) աշխատանք: Այդ աշխատանքը մեր օրգանիզմում տեղի
ունե  ցող օքսիդաց ման պրոցեսների ընթացքում ջերմության անջատման
հե տևանք է, ինչի շնորհիվ մարդու մարմինը տաքանում է: 
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ԴԱՍ 3.2. ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐԸ

Նա խորդ դա սին դուք ծա նո թա ցաք կի նե տիկ և պո տեն ցիալ է ներ գիա -
նե րին: Դ րանք մե խա նի կա կան է ներ գիա յի տե սակ ներն են և պայ մա նա -
վոր ված են մար մին նե րի շարժ մամբ և փո խազ դե ցութ յամբ: 

Բա ցի մե խա նի կա կան է ներ գիա յից` գո յութ յուն ու նեն նաև է ներ գիա յի
այլ տե սակ ներ: Մար դիկ շատ վա ղուց օգ տա գոր ծում են վա ռե լան յու թե րի
այ րու մից ա ռա ջա ցող ջեր մա յին է ներ գիան: Ջեր մա յին է ներ գիան նյու թը
կազ մող ա տոմ նե րի, մո լե կուլ նե րի քաո սա յին շարժ ման է ներ գիան է: Որ -
պես վա ռե լան յութ օգ տա գոր ծում են քա րա ծու խը, տոր ֆը, նավ թը, բեն զի -
նը, մա զու թը, բնա կան գա զը: 

Ներ կա յումս մարդ կութ յան կող մից ա մե նա շատ օգ տա գործ վող է ներ -
գիան է լեկտ րա կան է ներ գիան է կամ է լեկտ րա կան հո սան քի է ներ գիան:
Էներ գիա յի այլ տե սակ նե րի հետ հա մե մա տած` էլեկտ րա կան է ներ գիան ու -
նի մի շարք ա ռա վե լութ յուն ներ. հեշ տութ յամբ, հա մե մա տա բար քիչ կո -
րուստ նե րով տե ղա փոխ վում է մեծ հե ռա վո րութ յուն ներ և կա րող է փո խա -
կերպ վել է ներ գիա յի այլ տե սակ նե րի: Է լեկտ րաէ ներ գիա յով աշ խա տում են
տար բեր տե սա կի մե քե նա նե րը, կեն ցա ղա յին սար քե րը, է լեկտ րա շար ժիչ -
նե րում է լեկտ րա կան է ներ գիան վերած վում է մե խա նի կա կան է ներ գիա յի,
ջե ռու ցիչ սար քե րում` ջեր մա յին է ներ գիա յի, լու սա վո րող սար քե րում` լու սա -
յին է ներ գիա յի: 

Է լեկտ րա կան է ներ գիա ստա նում են տար բեր տի պի է լեկտ րա կա յան -
նե րում: Հիդ րոէ լեկտ րա կա յան նե րում (ՀԷԿ) է լեկտ րա կան է ներ գիան ստաց -
վում է մեծ բարձ րութ յու նից թափ վող ջրի պո տեն ցիալ է ներ գիա յի հաշ վին
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Նկ. 3.2. Հիդրոէլեկտրակայան: Նկ. 3.3. Հողմաէլեկտրակայան:



(նկ. 3.2), ջեր մաէ լեկտ րա կա յան նե րում (ՋԷԿ)՝ վա ռե լան յու թի այ րու մից ան -
ջատ ված ջեր մա յին է ներ գիա յի հաշ վին, հողմ աէ լեկտ րա կա յան նե րում` քա -
մու է ներ գիա յի հաշ վին (նկ. 3.3):

Է ներ գիա յի կար ևո րա գույն տե -
սակն է մի ջու կա յին է ներ գիան, որն
ան ջատ վում է ո րոշ նյու թե րի (ու րան,
պլու տո նիում) ա տո մա յին մի ջուկ նե -
րի ճեղք ման ընթացքում: Ա տո մա յին
է լեկտ րա կա յան նե րում այդ է ներ գիա -
յի հաշ վին է լեկտ րաէ ներ գիա է ար -
տադր վում: Ա տո մա յին է լեկտ րա կա -
յան գոր ծում է նաև Հա յաս տա նում
(նկ. 3.4): Դա Մե ծա մո րի ա տո մա յին
է լեկտ րա կա յանն է, ո րը ներ կա յումս

ա պա հո վում է Հա յաս տա նում օգ տա գործ վող ամ բողջ է լեկտ րաէ ներ գիա յի
40%-ը:

Է ներ գիա յի մեկ այլ տե սակ է քի միա կան է ներ գիան, որն ան ջատ վում
է տար բեր նյու թե րի միջև տե ղի ու նե ցող քի միա կան ռեակ ցիա նե րի հե -
տևան քով: Քի միա կան է ներ գիա յով են աշ խա տում, օ րի նակ, է լեկտ րա կան
ո րոշ մարտ կոց ներ: 

Երկ րի վրա կյան քը պայ մա նա վոր ված է Ա րե գա կից ստաց վող ճա ռա -
գայ թա յին է ներ գիա յով: Այդ է ներ գիան ծախս վում է երկ րագն դի տա քաց -
ման համար, իր շնոր հիվ է տե ղի ու նե նում ջրի մեծ շրջապ տույ տը, ա ռա ջա -
նում քա մի նե րը, օվ կիա նո սա յին հո սանք նե րը: Ա րե գակ նա յին է ներ գիան
կլան վում է բույ սե րի կող մից, օգտա գործ վում ֆո տո սին թե զի հա մար:

Է ներ գիան մի մարմ նից կա րող է հա ղորդ վել մեկ այլ մարմ նի, մի տե -
սա կից փո խա կերպ վել մեկ այլ տե սա կի: Օ րի նակ` հիդ րոէ լեկտ րա կա յա -
նում ջրի մե խա նի կա կան է ներ գիան փո խա կերպ վում է է լեկտ րա կան է ներ -
գիա յի, որն իր հեր թին կա րող է փո խա կերպ վել ջեր մա յին, լու սա յին է ներ -
գիա նե րի: 

Բազ մա թիվ փոր ձե րի արդ յուն քներով հաս տատ վել է, որ է ներ գիան չի
ստեղծ վում և չի ոչն չա նում, այլ` մի տե սա կից փո խա կերպ վում է մեկ այլ
տե սա կի: Այս պնդումն ան վա նում են է ներ գիա յի պահ պան ման և փո խա -
կերպ ման օ րենք:
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Նկ. 3.4. Մեծամորի ատոմային
էլեկտրակայանը:



Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ

1. Է ներ գիա յի ի՞նչ տե սակ ներ գի տեք:
2. Էներ գիա յի այլ տե սակ նե րի հետ հա մե մա տած` է լեկտ րա կան է ներ -

գիան ի՞նչ ա ռա վե լութ յուն ներ ու նի:
3. Ներկայացրե՛ք է ներ գիա յի փո խա կերպ ման օ րի նակ ներ:
4. Ո՞րն է է ներ գիա յի պահ պան ման և փո խա կերպ ման օ րեն քը:
5. Երրորդ հարկ բարձրացրած մի կապ փայտն ունի պոտենցիալ

էներ գիա: Վառարանում այրելիս ի՞նչ էներգիայի է փոխակերպվում
այդ փայտի պոտենցիալ ներգիան:

6. Իրար շփելիս ձեռքերը տաքանում են: Էներգիայի ինչպիսի՞ փոխա -
կեր պում է տեղի ունենում այդ դեպքում:

3.3. ԷՆԵՐԳԻԱՆ ԵՎ ԿԵՆԴԱՆԻ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԸ

Է ներ գիան շատ կար ևոր է կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի հա մար. դա
նրանց գո յութ յան անհրաժեշտ պայմանն է: Ի րենց կեն սա գոր ծու նեութ յան
ըն թաց քում բակ տե րիա նե րը, բույ սե րը, սնկե րը, կեն դա նի նե րը, այդ թվում`
նաև մար դը, ստա նում են է ներ գիա, փո խա կեր պում մի ձևից մյու սը և  օգ -
տա գոր ծում տար բեր տե սա կի աշ խա տանք կա տա րե լու հա մար: Էներգիայի
տար բեր տեսակների հաշ վին են կա տար վում նրանց բո լոր գոր ծառ նու -
թյուն նե րը՝ շար ժում ը, սննդա ռութ յու նը, շնչա ռութ յու նը, նյու թե րի փո խա -
դրու մը և փոխա նա կութ յու նը, բազ մա ցու մը և  այլն, ո րոնց կծա նո թա նաք
հա ջոր դող բա ժին նե րում:  

Որ տեղի՞ ց են կեն դա նի օր գա նիզմ նե րն էներգիա ստա նում: Դա նրանք
ստա նում են շրջա կա մի ջա վայ րից, սա կայն տար բեր ե ղա նակ նե րով: Ցա -
մա քա յին և ծո վա յին կա նաչ բույ սե րը կլա նում են ա րե գակ նա յին է ներ գիան
(նկ. 3.5) և  օգ տա գոր ծում ա նօր գա նա կան նյու թե րից՝ ջրից և  ած խաթ թու
գա զից, օր գա նա կան նյու թե րի ստեղծ ման հա մար: Դ րան ցում էլ կու տակ -
վում է կլան ված է ներ գիան: Այդ գոր ծըն թա ցն ան վան ում են ֆո տո սին թեզ:
Բակ տե րիա նե րի մի մասն էլ է ի րա կա նաց նում ֆո տո սին թեզ կամ է ներ գիա
ստա նում է  ա նօր գա նա կան նյու թե րի տար բեր քի միա կան փո խար կում նե -
րից: 
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Բակ տե րիա նե րի զգա լի մա սը, սնկե րը և գ րե թե բո լոր կեն դա նի նե րը,
ինչ պես նաև` մարդն է ներ գիան ստա նում են տար բեր օր գա նա կան նյու թե -
րի մի ջո ցով, ո րոնք ծա ռա յում են որ պես սննդան յու թեր: Այդ պատ րաս տի
օր գա նա կան նյու թե րը հիմ նա կա նում կա նաչ բույ սե րում ֆո տո սին թե զի
արդ յունք են: Դ րանց հե տա գա ճեղք ման կամ քայ քայ ման ըն թաց քում ան -
ջատ վում է էներ գիա, ո րի մի մասն էլ օգ տա գործ վում է կեն դա նի օր գա նիզ -
մում: Դա օգ տա գործ վում է տար բեր նյու թե րի սին թեզ ման և  օր գա նիզ մի
կա ռուց ման նպա տա կով, ձևա փոխ վում է է լեկտ րա կան, լու սա յին, մե խա -
նի կա կան և  այլ է ներ գիա յի: Ան ջատ ված է ներ գիա յի մյուս մա սը ծա ռա յում է
օր գա նիզ մի տա քաց մա նը կամ ար տա հո սում է շրջա կա մի ջա վայր, ցրվում
ջեր մութ յան ձևով: Հայտ նի են ո րոշ բակ տե րիա ներ կամ ցա մա քա յին և ծո -
վա յին կեն դա նի ներ (մե դու զա ներ, կա ղա մար ներ, լու սա տ տիկ ներ, ձկներ),
ո րոնք  է ներ գիան ար ձա կում են լույ սի ձևով (նկ. 3.6): 
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Նկ. 3.5. Կանաչ բույսի տերևները կլանում են Արեգակի էներգիան:

Նկ. 3.6. Լուսածորող մեդուզա և վարդագույն ձկներ, որոնք լավ տեսանելի են մթության
պայմաններում:



Պարզ է, որ կա նաչ բույ սե րը և բակ տե րիա նե րի մի մա սը ստեղ ծում են
օր գա նա կան նյու թեր, իսկ մյուս կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը սնվում են այդ
պատ րաս տի նյու թե րով: Տար բեր կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի միջև նման
փո խազ դե ցութ յուն նե րը կոչ վում են սննդա յին կա պեր, ո րոնց ի մա ցու թյամբ
կազմվում են սննդա յին շղթա ներ: 

Կա րե լի է պնդել, որ կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի մեծ մա սի հա մար ան -
հրա ժեշտ է ներ գիան ստաց վում է Արե գա կից: Կա րող ենք ա սել, որ մեր մո -
լո րա կի վրա կյան քը պար տա կան է Արե գա կին և  ան մի ջա կա նո րեն կախ -
ված է այդ լուսատուից:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ի՞նչ դեր ու նի է ներ գիան կեն դա նի օր գա նիզմ նե րում: 
2. Որ տեղի՞ց են կեն դա նի օր գա նիզմ նե րն է ներ գիան ստա նում: 
3. Ո՞ր կեն դա նի օր գա նիզմ նե րում է կլան վում ա րե գակ նա յին է ներ -

գիան: 
4. Ներկայացրե՛ք կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի օ րի նակ ներ, ո րոնք լույս

են ար ձա կում: 
5. Ինչ պե՞ս եք պատ կե րաց նում սննդա յին կա պե րը կեն դա նի օր գա -

նիզմ նե րի միջև:
6. Կա րո՞ղ եք պնդել, որ կյան քը պար տա կան է Արե գա կին: Ինչ ո՞ւ:
7. Շր ջա կա մի ջա վայ րի բույ սե րի և կեն դա նի նե րի միջև սննդա յին կա -

պե րի ի՞նչ օ րի նակ ներ գի տեք: Ն կա րագ րե՛ք:

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

Հ նա րա վոր է փորձ նա կան ճա նա պարհով ո րո շել մար դու օր գա -
նիզ մի է ներ գիա յի օ րա կան ծախ սը: Քա նի որ այդ է ներ գիա յի ծախ սը
լրաց վում է սննդի հաշ վին, ուստի դրա հի ման վրա սահ ման վում են
դպրո ցա կան ների կամ տար բեր մասնա գի տութ յան մարդ կանց սննդի
նոր մե րը: Հաշ վի են առն վում նաև այլ ցու ցա նիշ ներ, ո րոն ցից հատ կա -
պես կար ևոր վում են սպի տա կուց նե րը:
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ԴԱՍ 4.1. ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆ

Ա ռօր յա կյան քում տար բեր մար մին նե րի ջեր մա յին վի ճա կը բնու թա -
գրե լու հա մար մենք հա ճախ ենք օգտ վում «տաք», «սա ռը» հաս կա ցու -
թյուն նե րից: Մեր զգա յա րան նե րի օգ նութ յամբ մենք կա րո ղա նում ենք տաք
մար մի նը տար բե րել սա ռը մարմ նից: 

Մար մին նե րի տա քաց վա ծութ յան աս տի ճա նն ա ռա վել հստակ բնու -
թագ րե լու հա մար օգ տա գոր ծում են ջեր մաս տի ճան կոչ վող մե ծութ յու նը:

Մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը չա փում են ջեր մա չա փով: Կեն ցա ղում լայն
տա րա ծում ու նեն սնդի կով կամ սպիր տով աշ խա տող ջեր մա չափ նե րը:
Դրանց աշ խա տան քի հիմ քում ըն կած է տա քաց նե լիս հե ղու կի ըն դար ձակ -
ման եր ևույ թը: Ջեր մա չա փը կազմ ված է հե ղու կի պա հես տա րա նից, բա -
րակ խո ղո վա կից և սանդ ղա կից (նկ. 4.1): 

Ջեր մաս տի ճա նը ո րո շե լու հա մար օգտ վում են ջեր մաս տի ճա նա յին
տար բեր սանդ ղակ նե րից՝ Ցել սիու սի, Ֆա րեն հայ տի և այլն: Ցել սիու սի

սանդ ղա կով 0 0C ջեր մաս տի ճա նը հա մա պա տաս խա նում
է հալ վող սառ ցի ջեր մաս տի ճա նին, իսկ 100 0C-ը՝ նոր մալ
մթնո լոր տա յին ճնշման դեպ քում ջրի եռ ման ջեր մաս տի -

ճա նին:
Մի ջա վայ րի (օ դի, հե ղու կի) ջերմ -

աս տի ճա նը չա փե լու հա մար ջեր մա -
չա փը տե ղադ րում են այն տեղ և
սպա սում այն քան, մինչև ջեր մա չա -
փի ցուց մուն քը դա դա րի փոխ վել:
Այդ ար ժե քը հա մա պա տաս խա նում
է մի ջա վայ րի ջեր մաս տի ճա նին:
Ջերմ աս տի ճա նը բարձ րա նա լիս պա -
հես տա րա նում հե ղու կի ծա վա լը մե -
ծա նում է, և խո ղո վա կում նրա սյան
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Նկ. 4.1. Ջերմաչափներ:



բարձ րութ յունն ա ճում է: Ջեր մաս տի ճա նն իջ նե լիս դիտ վում է հա կա ռակ
պրո ցե սը: 

Մար դու մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը չա փում են բժշկա կան ջեր մա չա փով
(նկ. 4.1, բ): Ի տար բե րութ յուն սո վո րա կան ջեր մա չա փի` բժշկա կան ջեր -
մա չա փի խո ղո վա կի ստո րին մա սը նե ղաց ված է, ին չի հետ ևան քով չա փու -
մից հե տո ա վե լի ցածր ջեր մաս տի ճան ու նե ցող մի ջա վայր տե ղա փո խե լիս
ջեր մա չա փի ցուց մուն քը չի փոխ վում: Նա շա րու նա կում է ցույց տալ մարմ -
նի ջեր մաս տի ճա նը: Սն դի կի սյու նը սկզբնա կան վի ճա կին վե րա դարձ նե լու
հա մար անհ րա ժեշտ է ջեր մա չա փը թա փա հա րել:

Դուք ի մա ցաք, թե ինչ պե՛ս են չա փում մար մին նե րի ջեր մաս տի ճա նը:
Այժմ փոր ձենք պար զել, թե ի՛նչ է տե ղի ու նե նում մարմ նի հետ, երբ իր ջերմ -
աս տի ճա նը բարձ րա նում կամ իջ նում է, ին չո՞վ է, օ րի նակ` տաք ջու րը տար -
բեր վում սա ռը ջրից: Հայտ նի է, որ ցան կա ցած ջեր մաս տի ճա նում ջու րը
կազմ ված է միև նույն մո լե կուլ նե րից, ո րոնք կա տա րում են ան կա նոն շար -
ժում: Ջեր մաս տի ճա նը բարձ րաց նե լիս մո լե կուլներն սկսում են ա վե լի ա րագ
շարժ վել, դրանց կի նե տիկ է ներ գիան մե ծա նում է: Այս պի սով` ջեր մաս տի ճա -
նը մար մի նը կազ մող մո լե կուլ նե րի շարժ ման կի նե տիկ է ներ գիա յի չափն է: 

Մար մին նե րի ջեր մաս տի ճա նը կա րող է փո փոխ վել լայն սահ ման նե -
րում: Բ նութ յան մեջ հան դի պող ա մե նա ցածր ջեր մաս տի ճա նը –273 0C-ն  է.
այդ ջեր մաս տի ճա նում նյու թը կազ մող մո լե կուլ նե րը, ա տոմ նե րը դա դա -
րում են շարժ վե լուց: Հե ղուկ ա զո տի ջեր մաս տի ճա նը –200 0C է: 

Ա րե գա կի մա կեր ևույ թին ջեր մաս տի ճա նը +6000 0C է, իսկ ներ սում
հաս նում է մինչև 20000000 0C-ի: Տա քար յուն կեն դա նի նե րից ա մե նա -
բարձր ջեր մաս տի ճանն ու նեն թռչուն նե րը՝ 40–41 0C: Մար դու բնականոն
ջեր մաս տի ճա նը մո տա վո րա պես 36,6 0C է, իսկ 42 0C-ի դեպ քում նա կա -
րող է կորց նել գի տակ ցութ յու նը:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ի՞նչ է ցույց տա լիս մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը:
2. Ինչ պե՞ս է կոչ վում ջեր մաս տի ճան չա փող սար քը:
3. Ի՞նչ կա ռուց վածք ու նեն սնդի կա յին ջեր մա չափ նե րը:
4. Բժշ կա կան ջեր մա չա փն ին չո՞վ է տար բեր վում սո վո րա կան ջեր մա -

չա փից:
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5. Ին չի՞ն են հա մա պա տաս խա նում Ցել սիու սի սանդ ղա կի 0 և 100 աս -
տի ճան նե րը:

6. Ո՞րն է բնութ յան մեջ հան դի պող ա մե նա ցածր ջեր մաս տի ճա նը:
7. Չա փե՛ք ձեր ըն տա նի քի ան դամ նե րի ջեր մաս տի ճա նը և հա մե մա -

տե՛ք միմ յանց հետ:

ԴԱՍ 4.2. ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Տա քաց նե լիս կամ սա ռեց նե լիս մար մին նե րի հետ տե ղի են ու նե նում ո -
րոշ փո փո խութ յուն ներ: Մար մին նե րը մի վի ճա կից անց նում են մեկ այլ վի -
ճա կի, սեղմ վում են, ըն դար ձակ վում:

Այս փո փո խութ յուն ներն ըն դուն ված է ան վա նել ջեր մա յին եր ևույթ ներ,
քա նի որ նշված դեպ քե րում մար մի նը կա՛մ շրջա պա տից ջեր մութ յուն է
ստա նում, կա՛մ շրջա պա տին ջեր մութ յուն հա ղոր դում: Ջեր մա յին եր ևույթ -
ներ են հա լումն ու պնդա ցու մը, գո լոր շա ցումն ու խտա ցու մը, ե ռու մը, ջեր -
մա յին ըն դար ձա կու նը:

Հա լում և պն դա ցում: Ն յու թի ան ցու մը պինդ վի ճա կից հե ղուկ վի ճա կի
կոչ վում է հա լում: Հալ ման հա կա ռակ եր ևույ թը, երբ նյու թը հե ղուկ վի ճա -
կից անց նում է պինդ վի ճա կի, կոչ վում է պնդա ցում: Որ պես զի նյու թը հալ -
վի, անհ րա ժեշտ է այդ նյութը տա քաց նել մինչև ո րո շա կի ջեր մաս տի ճան:
Այն ջեր մաս տի ճա նը, ո րի դեպ քում նյու թը սկսում է հալ վել, կոչ վում է հալ -
ման ջեր մաս տի ճան: Օ րի նակ` ոս կու հալ ման ջեր մաս տի ճա նը 1064 0C է,
եր կա թի նը՝ 1539 0C: 

Հալ ման ջեր մաս տի ճա նում նյու -
թը կա րող է գտնվել և՛ պինդ, և՛ հե -
ղուկ վի ճա կում: Օ րի նակ` 0 0C-ում
ջու րը կա րող է գտնվել և՛ պինդ (սա -
ռույց), և՛ հե ղուկ վի ճակ նե րում (նկ.
4.2): Այդ ջեր մաս տի ճա նում սա ռույ -
ցը հա լե լու հա մար պետք է դրան
ջեր մութ յուն հա ղոր դել, իսկ ջու րը
պնդաց նե լու հա մար՝ դրա նից ջեր -
մութ յուն խլել:
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Նկ. 4.2. 0 0C-ում ջուրը կարող է գտնվել և՛
պինդ, և՛ հեղուկ վիճակներում:



Ո րոշ նյու թեր, օ րի նակ՝ մո մը, ա պա կին, ձյու թը, չու նեն հալ ման ո րո շա -
կի ջեր մաս տի ճան: Դ րանց ան ցու մը մի վի ճա կից մյուս վի ճա կին տե ղի է
ու նե նում ոչ թե ո րո շա կի ջեր մաս տի ճա նում, այլ՝ աս տի ճա նա բար: Նման
նյութերն ան վա նում են ա մորֆ նյու թեր: 

Հալ ման և պն դաց ման եր ևույթ նե րը, դեռևս հին ժա մա նակ նե րից սկսած,
մար դիկ օգ տա գոր ծում են մե տա ղից տար բեր գոր ծիք ներ պատ րաս տե լիս:
Այդ նպատակով մե տա ղը հա լում ու լցնում են նա խա պես պատ րաստ ված
պինդ կա ղա պար նե րի մեջ և սա ռե լուց հե տո հա նում կա ղա պա րից:

Գո լոր շա ցում և խ տա ցում: Նյու թի ան ցու մը հե ղուկ վի ճա կից գա զա -
յին վի ճա կի կոչ վում է գո լոր շա ցում: Հա կա ռակ եր ևույ թը, երբ նյու թը գա -
զա յին վի ճա կից անց նում է հե ղուկ վի ճա կի, կոչ վում է խտա ցում:

Ամ ռա նը` անձր ևից հե տո, գետ նին ա ռա ջա ցած լճակ նե րը ո րոշ ժա մա -
նակ անց ան հե տա նում են, դրսում փռած լված քը չո րա նում է: Նշ ված դեպ -
քե րում տե ղի է ու նե նում գո լոր շա ցում. ջու րը փո խա կերպ վում է աչ քին ան -
տե սա նե լի գո լոր շու: Հե ղու կի գո լոր շա ցու մը տե ղի է ու նե նում ցան կա ցած
ջեր մաս տի ճա նում, սա կայն որ քան բարձր է ջեր մաս տի ճա նը, այն քան ա -
րագ է տե ղի ու նե նում գո լոր շա ցու մը: Գո լոր շաց ման ա րա գութ յու նը կախ -
ված է նաև հե ղու կի տե սա կից: Օ րի նակ` ե թե րը, սպիր տը միև նույն ջերմաս -
տի ճա նում ա վե լի ա րագ են գո լոր շա նում, քան ջու րը:

Երբ դրսում ցուրտ է, խո նավ բնա կա րա նում ա պա կի նե րը «քրտ նում»
են, դրանց վրա ջրի փոք րիկ կա թիլ ներ են հայտն վում: Ն մա նա պես` ցուրտ
և խո նավ գի շեր նե րին դրսում խոտի վրա ցող է ա ռա ջա նում: Նշ ված դեպ -
քե րում ջրա յին գո լոր շին փո խա կերպ վում է ջրի, այ սինքն՝ տե ղի է ու նե նում
խտա ցում:

Գո լոր շաց մամբ և խ տաց մամբ են պայ -
մա նա վոր ված տե ղում նե րը (նկ. 4.2): Երկ -
րի մա կեր ևույ թին գտնվող ջու րը գո լոր շա -
նա լով սկսում է վեր բարձ րա նալ: Վե րևում,
որ տեղ ջեր մաս տի ճա նը ցածր է, գո լոր շին
խտա նում է և  անձր ևի տես քով թափ վում
ներքև:

Ե ռում: Գո լոր շաց ման յու րա հա տուկ
տե սակ է ե ռու մը: Հետ ևե լով եռ ման պրո -
ցե սին` կա րե լի է նկա տել, թե ա նո թի հա -
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Նկ. 4.3. Տեղումները պայմանավորված
են գոլորշացմամբ և խտացմամբ:



տա կին ինչ պե՛ս են ա ռա ջա նում և, աս տի -
ճա նա բար մե ծա նա լով, վեր բարձ րա նում
պղպջակ ներ: Դրանք պա րու նա կում են
ջրում լուծ ված օդ և  ա ռա ջա ցած ջրա յին
գո լոր շի: Յու րա քանչ յուր հե ղուկ ե ռում է
խիստ ո րո շա կի ջեր մաս տի ճա նում: Նոր -
մալ մթնոլոր տա յին ճնշման դեպ քում ջու -
րը ե ռում է 100 0C ջեր մաս տի ճա նում: Եռ -
ման ողջ ըն թաց քում հե ղու կի ջեր մաս տի -
ճա նը չի բարձ րա նում, չնա յած մենք իրեն
ա նընդ հատ ջեր մութ յուն ենք հա ղոր դում:
Հա ղորդ ված ջեր մութ յու նը ծախս վում է ամ -
բողջ ծա վա լից հե ղու կի գո լոր շաց ման հա -

մար:
Ջեր մա յին ըն դար ձա կում: Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ գրե թե բո լոր

նյու թե րը, ի րենց ագ րե գա տա յին վի ճա կից անկախ, տա քաց նե լիս ըն դար -
ձակ վում են: Այս եր ևույթն ան վա նում են ջեր մա յին ըն դար ձա կում:

Ջեր մա յին ըն դար ձակ ման եր ևույ թին դուք կա րող եք հան դի պել ձեր
շրջա պա տում: Օ րի նակ` ա պա կե բա ժա կի մեջ եռ ման ջուր լցնե լիս բա Ժա -
կը ճա քում է: Պատ ճա ռը բա ժա կի՝ ջրին հպվող պա տի ա րագ ըն դար ձա -
կումն է: Ջեր մա յին ըն դար ձակ ման եր ևույթն ա ռա վել ցայ տուն դրսևոր վում
է մե տաղ նե րում: Այս հան գա ման քը հաշ վի են առ նում տեխ նի կա յում և շի -
նա րա րութ յան մեջ: Օ րի նակ` եր կա թու ղա յին ռել սե րի կցման տե ղե րում
միշտ ո րո շա կի բա ցակ են թող նում, որ պես զի ամ ռա նը տա քա նա լիս մի -
մյանց չսեղ մեն և չ դե ֆոր մաց վեն: Ն մա նա պես` եր կա թե կա մուրջ նե րը
պատ րաս տում են այն պես, որ տա քա նա լիս կամ սա ռե լիս դրանց մի ծայ րն
ըն դար ձակ վե լու կամ սեղմ վե լու հնա րա վո րութ յուն ու նե նա:

Տա քա նա լիս ըն դար ձակ վում են ոչ միայն պինդ մար մին նե րը, այլև` հե -
ղուկ նե րը: Ձեզ ար դեն ծա նոթ բժշկա կան ջեր մա չա փում օգ տա գործ վում է
սնդի կի ջեր մա յին ըն դար ձակ ման եր ևույ թը: Ըն դար ձակ վում են նաև գա -
զե րը: Ըն դար ձակ վե լիս գա զի ծա վա լը մե ծա նում է, իսկ խտութ յու նը` փոք -
րա նում: Դա է պատ ճա ռը, որ տաք օ դը վերև է բարձ րա նում, իսկ սա ռն օ -
դը ներքև է իջ նում:
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Նկ. 4.4. Եռման ընթացքում
գոլորշացումը կատարվում է հեղուկի

ամբողջ ծավալից:



Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Թ վար կե՛ք ձեզ ծա նոթ ջեր մա յին եր ևույթ ներ:
2. Ո՞ր եր ևույթ ներն են կոչ վում հա լում և պն դա ցում:
3. Ներկայացրե՛ք ձեր շրջա պա տում հան դի պող հալ ման և պն դաց ման

երևույթ նե րի օ րի նակ ներ:
4. Ո՞ր եր ևույթն է կոչ վում ե ռում: Ին չո՞վ է ե ռու մը տար բեր վում գո լոր -

շա ցու մից:
5. Ներկայացրե՛ք ջեր մա յին ըն դար ձակ ման օ րի նակ ներ:

ԴԱՍ 4.3. ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ

Ջեր մա յին է ներ գիան բնութ յան մեջ է ներ գիա յի ա մե նա տա րած ված
տե սակն է: Ջեր մա յին է ներ գիան մարդն օգ տա գոր ծում է կեն ցա ղում՝ բնա -
կա րան նե րը տա քաց նե լու, սնունդ պատ րաս տե լու և  այլ կա րիք նե րը բա -
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փայտ տորֆ

Նկ. 4.5. Վառելանյութեր:

գազքարածուխ



վա րա րե լու նպա տա կով: Ջեր մա յին շար ժիչ նե րում ջեր մա յին է ներ գիան
փո խա կերպ վում է մե խա նի կա կան է ներ գիա յի և շարժ ման մեջ դնում ավ -
տո մե քե նա նե րը: Ջեր մաէ լեկտ րա կա յան նե րում ջեր մա յին է ներ գիա յի շնոր -
հիվ է լեկտ րաէ ներ գիա է ար տադր վում: 

Դուք ար դեն գի տեք, որ Երկ րի վրա ջեր մա յին է ներ գիա յի գլխա վոր
աղբ յու րն Ա րե գակն է: Ա րե գակ նա յին է ներ գիան ոչ միայն ա պա հո վում է
կյան քի հա մար անհ րա ժեշտ ջեր մաս տի ճան, այլև` այդ է ներ գիա յի շնոր -
հիվ է, որ ֆո տո սին թե զի մի ջո ցով բույ սե րը ստա նում են ի րենց հա մար
անհ րա ժեշտ նյու թե րը:

Ջեր մա յին է ներ գիա ստա նա լու հա մար մարդն օգ տա գոր ծում է այն պի -
սի վա ռե լան յու թեր, ինչ պի սիք են փայ տը, տոր ֆը, քա րա ծու խը, նավ թը,
բեն զի նը, մա զու թը, բնա կան գա զը: Այր ման ընթացքում վա ռե լան յու թում
պա րու նակ վող ած խած նի ա տոմ նե րը միա նում են օ դում գտնվող թթված նի
ա տոմ նե րին, ինչի հետ ևան քով ա ռա ջա նում է ած խաթ թու գազ: Այդ ռեակ -
ցիան ու ղեկց վում է ջեր մութ յան ան ջատ մամբ :

Միև նույն զանգ վա ծով տար բեր վա ռե լան յու թեր այ րե լիս տար բեր քա -
նա կութ յամբ ջեր մութ յուն է ան ջատ վում: Վա ռե լան յու թի ջեր մա յին հատ -
կութ յուն նե րը բնու թագ րե լու հա մար օգ տա գոր ծում են հա տուկ ֆի զի կա -
կան մե ծութ յուն:

1 կգ վա ռե լան յու թի լրիվ այ րու մից ան ջատ ված ջեր մութ յունն ան վա -
նում են վա ռե լի քի այր ման տե սա կա րար ջեր մութ յուն: 

Աղ յու սակ 1-ում ներկայացված են մի քա նի նյու թի այր ման տե սա կա -
րար ջեր մութ յուն ները՝ ար տա հայտ ված ՄՋ/կգ- նե րով: Օ րի նակ` մա զու թի
այր ման տե սա կա րար ջեր մութ յու նը 40 ՄՋ/կգ  է: Դա նշա նա կում է, որ 1 կգ
մա զու թը լրիվ այ րե լիս ան ջատ վում է 40 մի լիոն ջոուլ ջեր մա յին է ներ գիա:

Ն շենք, որ քա րած խի, նավ թի, բնա կան գա զի հան քե րի շա հա գոր ծու -
մը էա կան ազ դե ցութ յուն է ու նե նում շրջա կա մի ջա վայ րի վրա: Այդ նյու թե -
րի այր ման հետևանքով մթնո լորտն աղ տոտ վում է թու նա վոր նյու թե րով,
ո րոնք վնա սա կար են ոչ միայն մար դու, կեն դա նի նե րի, այլև` բու սա կան
աշ խար հի հա մար:

Վա ռե լան յու թի պա շար նե րը սահ մա նա փակ են, և  ե թե մարդ կութ յու նը
շա րու նա կի դրանք օգ տա գոր ծել նույն տեմ պե րով, ա պա հնա րա վոր է, որ
մոտ ա պա գա յում այդ պաշարները սպառ վեն: Ա հա՛ թե ին չու անհ րա ժեշտ է
խնա յո ղա բար օգ տա գոր ծել վա ռե լան յու թե րը և միա ժա մա նակ մտա ծել
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էներ գիա յի այ լընտ րան քա յին աղբ յուր նե րի օգ տա գործ ման մա սին, ինչ պի -
սիք են ջրի է ներ գիան, քա մու է ներ գիան, Ա րե գա կի է ներ գիան և  այլն:

Աղ յու սակ 1

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Կեն ցա ղում ի՞նչ նպա տակ նե րով է օգ տա գործ վում ջեր մա յին է ներ -
գիան:

2. Վա ռե լան յու թի ի՞նչ տե սակ ներ գի տեք:
3. Ո՞ր մե ծութ յունն է կոչ վում վա ռե լան յու թի այր ման տե սա կա րար ջեր -

մութ յուն: 
4. Օգտ վե լով աղ յու սակ 1-ից` հաշ վե՛ք, թե որ քա՞ն է ներ գիա կան ջատ վի

10 կգ բեն զի նի լրիվ այ րու մից:
5. Այր վող չոր փայ տի զանգ վա ծը քա նի՞ ան գամ պետք է մեծ լի նի մա -

զու թի զանգ վա ծից, որ  եր կու դեպ քում էլ ստաց վի միև նույն ջեր մա -
յին է ներ գիան:

ԴԱՍ 4.4. ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ: ԵՐԿՈՒ ՏԵՍԱԿԻ
ԼԻՑՔԵՐ

Է լեկտ րա կան եր ևույթ նե րի մա սին նախ նա կան պատ կե րա ցում կազ -
մե լու հա մար կա տա րե՛ք հետև յալ փոր ձը: Սան րը շփե՛ք ձեր մա զե րին և մո -
տեց րե՛ք սե ղա նին թափված թղթի մանր կտոր նե րին: Դուք կտես նեք, որ
դրանք ձգվում են դե պի սան րը (նկ. 4.6): Դա նշա նա կում է, որ շփե լիս
սան րը ձեռք է բե րում թղթի կտոր նե րի վրա ո րո շա կի ու ժով ազ դե լու ու նա -
կութ յուն: Այս փոր ձում ի հայտ ե կած եր ևույ թը հայտ նի է շատ հին ժա մա -

Վառելանյութ Այրման տեսակարար
ջերմություն (ՄՋ/կգ) Վառելանյութ Այրման տեսակարար

ջերմություն (ՄՋ/կգ)

Չոր փայտ 10 Փայտածուխ 34

Տորֆ 14 Բնական գազ 35

Քարածուխ 22 Բենզին 44

Մազութ 40 Կերոսին 46
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նակ նե րից: Հին Հու նաս տա նում դեռևս
2500 տա րի ա ռաջ գիտ նա կան նե րը նկա -
տել էին, որ սա թը բրդով շփե լիս ձեռք է
բե րում փո շե հա տիկ նե րը, թե լիկ նե րը, մանր
ա ռար կա նե րը ձգե լու հատ կութ յուն: 

Սա թը հույ ներն ան վա նում էին «է լեկտ -
րոն»: Այս տե ղից էլ ա ռա ջա ցել է է լեկտ րա -
կա նութ յուն բա ռը: Ե թե շփե լիս մար մի նը
ձեռք է բե րում այլ ա ռար կա նե րը ձգե լու
հատ կութ յուն, ա պա ա սում են, որ մարմինն

է լեկտ րա կա նա ցել կամ լից քա վոր վել է: Լից քա վոր ված մար մին նե րի փոխազ -
դե ցութ յունն ան վա նում են է լեկտ րա կան փո խազ դե ցութ յուն:

Պարզ վում է, որ լից քա վոր ված մար մին նե րը կա րող են ոչ միայն ձգել,
այլ նաև` վա նել միմ յանց: Դ րա նում հա մոզ վե լու հա մար կա տա րենք հետև -
յալ փոր ձե րը: 

Ե թե մե տաք սով շփենք եր կու ա պա կե ձո ղեր և մո տեց նենք ի րար, ա -
պա կտես նենք, որ դրանք ի րար վա նում են: Ճիշտ նույն պի սի արդ յունք
կստա նանք, ե թե ա պա կե ձո ղե րի փո խա րեն վերց նենք բրդով շփված է բո -
նի տե ձո ղեր: Այժմ, ե թե մե տաք սով շփված ա պա կե ձո ղը մո տեց նենք
բրդով շփված է բո նի տե ձո ղին, ա պա այդ ձողերը կձգեն միմ յանց: Ըն դուն -
ված է մե տաք սով շփե լիս (նկ. 4.7) ա պա կու վրա ա ռա ջա ցած լիցքն ան վա -
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Նկ. 4.6. Շփելիս սանրը ձեռք է բերում
թղթի կտորները ձգելու հատկություն:

Նկ. 4.8. Բրդով շփելիս էբոնիտը
լիցքավորվում է բացասական լիցքով:

Նկ. 4.7. Մետաքսով շփելիս ապակին
լիցքավորվում է դրական լիցքով:



նել դրա կան (+), իսկ բրդով շփե լիս (նկ. 4.8) է բո նի տի վրա ա ռա ջա ցած
լից քը` բա ցա սա կան (–):

Ո րոշ մար մին ներ է լեկտ րա կա նա նում են` ինչ պես ա պա կին, այ սինքն`
ձեռք են բե րում դրա կան լիցք, իսկ մյուս նե րը` ինչ պես է բո նի տը, այսինքն`
ձեռք են բե րում բա ցա սա կան լիցք: 

Այս պի սով` բնութ յան մեջ գո յութ յուն ու նեն եր կու տե սա կի լից քեր:
Միև նույն նշա նի լիցք ու նե ցող մար մին ներն ի րար վա նում են, իսկ տար -
բեր նշա նի լից քեր ու նե ցող մար մին նե րը` ձգում (նկ 4.9): 

Ն շենք, որ շփե լիս եր կու մար մին ն էլ է լեկտ րա կա նա նում են. մի մար -
մի նը ձեռք է բե րում դրա կան լիցք (օ րի նակ` ա պա կին), իսկ մյու սը` բա ցա -
սա կան լիցք (օ րի նակ` մե տաք սը): 

Իսկ ի՞նչ է տե ղի ու նե նում մար մին նե րը շփե լիս, ինչ պե՞ս են դրանք լից -
քա վոր վում: 

Ձեզ հայտ նի է, որ բո լոր նյու թե րի ա տոմ նե րը կազմ ված են պրո տոն -
նե րից և նեյտ րո ններից բաղ կա ցած մի ջու կից, ո րի շուր ջը պտտվում են է -
լեկտ րոն նե րը: Պարզ վում է, որ է լեկտ րո նին և պ րո տո նին հա տուկ է է լեկտ -
րա կան փո խազ դե ցութ յու նը: Է լեկտ րո նի լից քը հա մա րում են բա ցա սա -
կան, իսկ պրո տո նի նը` դրա կան: Սո վո րա կան վի ճա կում ա տո մի ընդ հա -
նուր լից քը զրո է, քա նի որ է լեկտ րոն նե րի ընդ հա նուր բա ցա սա կան լից քը
մե ծու թյամբ հա վա սար է պրո տոն նե րի ընդ հա նուր դրա կան լի ցքին: Մար -
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Նկ. 4.9. Միևնույն նշանի լիցք ունեցող մարմիններն իրար վանում են, իսկ տարբեր նշանի
լիցքեր ունեցողները` ձգում:



մին նե րը շփվելիս է լեկտ րոն նե րի մի մա սը մի մարմ նից անց նում է մյու սին:
Մար մի նը, ո րին ան ցել են լրա ցու ցիչ է լեկտ րոն ներ, լից քա վոր վում է բա ցա -
սա կան լից քով, իսկ է լեկտ րոն ներ կորց րած մար մի նը` դրա կան լից քով: Օ -
րի նակ` մե տաք սով շփե լիս ա պա կուց է լեկտ րոն ներն անց նում են մե տաք -
սին, ո րի վրա ա ռա ջա նում է է լեկտ րոն նե րի ա վել ցուկ, և  մետաքսը լից քա -
վոր վում է բա ցա սա կան լից քով: Ա պա կու վրա է լեկտ րոն նե րը պա կա սում
են, հե տևա բար` ապակին լից քա վոր վում է դրա կան լից քով:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Որ տե ղի՞ց է ա ռա ջա ցել «է լեկտ րա կան» բա ռը:
2. Ներկայացրե՛ք է լեկտ րա կան եր ևույթ նե րի օ րի նակ ներ:
3. Ո՞ր լիցքն են ան վա նում դրա կան, ո՞ րը` բա ցա սա կան: 
4. Ինչ պե՞ս են փո խազ դում նույն նշա նի լից քե րը, հա կա ռակ նշա նի

լից քե րը:
5. Միմ յանց հետ շփվե լիս միայն մի՞ մար մինն է է լեկտ րա կա նա նում, թե՞

եր կուսն էլ: 
6. Մար մին նե րը շփե լիս ին չո՞ւ են դրանք լիցքավորվում: Ինչպե՞ս է դա

տե ղի ու նե նում:
7. Ինչո՞ւ, ձեռքին պահելով, չի կարելի շփումով էլեկտրականացնել

մետաղե ձողը:
8. Ինչպե՞ս կարելի է կիսել մետաղե գնդիկի լիցքը: 

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

Այն, որ բնության մեջ գոյություն ունեն երկու տեսակի լիցքեր, ա -
ռա  ջին անգամ եզրակացրել է Շարլ Դյուֆեն 1733 թվականին: Նա
գրում է. «Կա իրարից տարբեր երկու տեսակի էլեկտրականություն.
դրան ցից մեկը ես կան վանեմ ապակու, իսկ մյուսը` խեժի էլեկ տրա կա -
նու թյուն: Առաջինը հայտնվում է շփված ապակու վրա, մյուսը` շփված
սա թի: Երկու էլեկտրա կանության տարբերիչ հայտանիշն այն է, որ ա -
պա կու էլեկտրականու թյամբ մարմինը վանում է այդպիսի էլեկ տրա -
կա նություն պարունակող մյուս բոլոր մարմինները և, հակառակը`
ձգում է խեժի էլեկտրականությամբ բո լոր մարմինները»:
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ԴԱՍ 4.5. ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔ: ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔԻՑ
ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

Է լեկտ րա կան հո սանք: Դուք լսել եք է լեկտ րա կան հո սան քի մա սին,
գի տեք, թե որ քա՛ն կար ևոր է դա մար դու կյան քում: Է լեկտ րա կան հո սան քի
շնոր հիվ են լու սա վոր վում քա ղաք ներն ու գյու ղե րը, ջե ռուց վում բնա կա -
րան նե րը: Է լեկտ րա կան հո սան քով են աշ խա տում մեր կեն ցա ղում օգ տա -
գործ վող բազ մա թիվ սար քեր (հե ռուս տա ցույց, սառ նա րան և  այլն): 

Է լեկտ րա կան հո սան քն է լեկտ րա կա յան նե րից մեր բնա կա րան նե րին է
հաս նում հա ղոր դա լա րե րի մի ջո ցով: Մի շարք կեն ցա ղա յին սար քե րի, օ րի -
նակ` ձեռ քի լու սար ձա կի, ռա դիոըն դու նի չի, հե ռա կա ռա վար ման վա հա նա -
կի, հաշ վի չի աշ խա տան քի հա մար օգ տա գոր ծում են նկ. 4.10-ում պատ -
կեր ված գալ վա նա կան տար րե րը (գալ վա նա կան է լե մենտ), ավ տո մե քե նա -
նե րում` կու տա կիչ նե րը (լա տի նե րեն` ա կու մու լա տոր): Գալ վա նա կան տար -
րե րը մե կան գամ յա օգ տա գործ ման հա մար են, իսկ կու տա կիչ նե րը կա րող
են վե րա լից քա վոր վել: 

Է լեկտ րա կա յան նե րը, գալ վա նա կան տար րե րը, կու տա կիչ նե րը կոչ -
վում են հո սան քի աղբ յուր ներ: 

Նկ. 4.10-ում պատկերված հոսանքի աղբյուրներն ունեն երկու բևեռ`
դրական «+» և բացասական «–»: Հոսանքի աղբյուրը սարքին պետք է
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Նկ. 4.10. Հոսանքի աղբյուրներ:

Գալվանական տարր Կուտակիչ



միացնել այնպես, որ աղբյուրի «+» բևեռը համընկնի սարքի «+» բևեռին,
իսկ աղբյուրի «–» բևեռը` սարքի «–» բևեռին: Էլեկտրական սարքը (հոսանքի
սպառիչը) աշխատեցնելու համար հաղորդալարերով միացնում են հոսանքի
աղբյուրին կամ, ինչպես ասում են` կազմում են էլեկտրական շղթա: Նկ.
4.11-ում պատկերված է պարզագույն էլեկտրական շղթան, որը կազմված է
հոսանքի աղբյուրից, լամպից, անջատիչից և դրանք իրար միացնող

հաղորդալարերից: Շղթան
փակ է, այսինքն՝ դրանով
հոսանք է անցնում, երբ
բանալու բռնակը ստորին
դիրքում է: 

Իսկ ի՞նչ է է լեկտ րա կան
հո սան քը, ի՞նչ ենք հաս կա -
նում, երբ ա սում ենք, որ այս
կամ այն սար քով կամ հա -
ղոր դա լա րով է լեկտ րա կան

հո սանք է անց նում: Հա ճախ է լեկտ րա կան հո սան քը հա մե մա տում են խո -
ղո վա կով հո սող ջրի հետ: Ի տար բե րութ յուն խո ղո վա կով հո սող ջրի` է -
լեկտ րա կան հո սան քի դեպ քում հա ղոր դա լա րով շարժ վում են նյու թի փոք -
րա գույն լից քա վոր ված մաս նիկ նե րը: Երբ հո սան քի աղբ յու րի բևեռ նե րը
հա ղոր դա լա րե րով միաց նում ենք որ ևէ է լեկտ րա կան սար քի, ա պա հո սան -
քի աղբ յու րի բա ցա սա կան բևե ռում գտնվող ա վել ցուկ է լեկտ րոն նե րը հա -
ղոր դա լա րե րով սկսում են շարժ վել դե պի դրա կան բևե ռը: Լից քա վոր ված
մաս նիկ նե րի այդ պի սի ուղ ղորդ ված շար ժումն ան վա նում են է լեկտ րա կան
հո սանք:

Չ նա յած է լեկտ րա կան հո սան քը տե սա նե լի չէ, սա կայն հո սան քի գո -
յութ յան մա սին կա րե լի է պատ կե րա ցում կազ մել իր ազ դե ցութ յուն նե րի
մի ջո ցով: Օ րի նակ` երբ է լեկտ րա կան սա լի կով հո սանք է անց նում, սալիկը
շի կա նում և ջեր մութ յուն է ան ջա տում: Է լեկտ րա կան լամ պով հո սանք անց -
նե լիս լամպը լու սար ձա կում է: Նշ ված օ րի նակ նե րում դրսևոր վում են հո -
սան քի ջեր մա յին և լու սա յին ազ դե ցութ յուն նե րը: Դուք գի տեք, որ է լեկտ -
րա կան հո սան քը ո րո շա կի ազ դե ցութ յուն կա րող է ու նե նալ մարդ կանց և
կեն դա նի նե րի վրա: Հո սանքն ու նի նաև մագ նի սա կան և քի միա կան ազ -
դե ցու թյուն ներ, ո րոնց դուք կծա նո թա նաք ֆի զի կա յի դա սըն թա ցում: 
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Նկ. 4.11. Էլեկտրական շղթա:



Է լեկտ րա կան հո սան քից օգտ վե լու կա նոն նե րը: Ոչ բո լոր նյու թերն
են է լեկտ րա կան հո սանք հա ղոր դում: Օ րի նակ` չոր փայ տը, ռե տի նը հո -
սան քի վատ հա ղոր դիչ ներ են: Այդ նյու թերն ան վա նում են մե կու սիչ ներ: 

Հո սան քի լավ հա ղոր դիչ ներ են մե տաղ նե րը: Մար դու մար մի նը նույն -
պես հո սան քի լավ հա ղոր դիչ է: Անց նե լով մար դու մարմ նով` է լեկտ րա կան
հո սանքն ա ռա ջաց նում է մկան նե րի կտրուկ կծկում ներ և վ նա սում օր գան -
նե րը: Քիչ չեն հո սան քի ազ դե ցութ յամբ մա հա ցու դեպ քե րը: Այդ պատ ճա -
ռով հո սան քից օգտ վե լիս պետք է պահ պա նել անվ տան գութ յան ո րո շա կի
կա նոն ներ: Մաս նա վո րա պես`

● չի՛ կա րե լի վե րա նո րո գել է լեկտ րա կան սար քե րը` ա ռանց հո սան քի
աղբ յու րից ան ջա տե լու,

● չի՛ կա րե լի մերկ ձեռ քե րով դիպ չել հո սան քի կտրված կամ բաց լա -
րե րին,

● հատ կա պես զգույշ պետք է լի նել կեն ցա ղա յին սար քե րից օգտ վե -
լիս. փչա ցած սար քե րը կա րող են վտան գա վոր լի նել կյան քի հա -
մար,

● չի՛ կա րե լի մո տե նալ կտրված, գետ նին ըն կած հա ղոր դա լա րին,
● թաց ձեռ քե րով չի՛ կա րե լի դիպ չել է լեկտ րա կան սար քե րին,
● չի՛ կա րե լի է լեկտ րա կան լա րե րը մե խով ամ րաց նել պա տին, լա րից

քա շե լով` խրո ցը հա նել վար դա կից և  այլն: 

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ներկայացրե՛ք է լեկտ րա կան հո սան քի օգ տա գործ ման օ րի նակ ներ:
2. Ներկայացրե՛ք հո սան քի աղբ յուր նե րի օ րի նակ ներ:
3. Ն կա րագ րե՛ք պար զա գույն է լեկտ րա կան շղթան:
4. Ի՞նչ է է լեկտ րա կան հո սան քը:
5. Ի՞նչ ազ դե ցութ յուն ներ ու նի է լեկտ րա կան հո սան քը:
6. Հա մա ցան ցից գտե՛ք է լեկտ րա կան հո սան քից անվ տանգ օգտ վե լու

ա ռա վել ամ բող ջա կան կա նոն ները, տպագ րե՛ք և փակց րե՛ք դա սա -
րա նում: 
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ԴԱՍ 4.6. ԿԱՅԾԱԿ: ԻՆՉՊԵՍ ՊԱՇՏՊԱՆՎԵԼ ԿԱՅԾԱԿԻՑ

Կայ ծակ: Երբ եր կու լից քա վոր ված մար մին ներ բա վա կա նա չափ մո -
տեց նում են ի րար, դրանց միջև ա ռա ջա նում է կայծ, և լս վում է ճայթ յուն:
Այս եր ևույթն ան վա նում են է լեկտ րա կան պար պում: Չոր ե ղա նա կին մութ
սեն յա կում հա նե լով սվի տ րը` մենք հա ճախ ա կա նա տես ենք լի նում նկա -
րագր ված եր ևույ թին:

Կայ ծա կը ևս  է լեկտ րա կան պար -
պում է և տե ղի է ու նե նում մթնո լոր -
տում, ու ղեկց վում է ո րո տով (նկ. 4.12):
Կայ ծակ կա րող է ա ռա ջա նալ եր կու է -
լեկտ րա կա նաց ված ամ պե րի կամ ամ -
պի ու Երկ րի միջև: 

Իսկ ին չի՞ շնոր հիվ են է լեկտ րա -
կա նա նում ամ պե րը: Չէ՞ որ դրանք միմ -
յանց հետ ան մի ջա կա նո րեն չեն շփվում: 

Ամպ րո պա յին ամ պե րը կազմ ված
են ջրի կա թիլ նե րից և փոք րիկ սառ -

ցակ տոր նե րից: Ներք ևից բարձ րա ցող տաք օ դի հո սանք նե րի շնոր հիվ`
այդ մաս նիկ ներն ա նընդ հատ բախ վում են ի րար և, որպես արդ յուն ք` լից -
քա վոր վում: Ա վե լի փոքր սառ ցակ տոր նե րը լից քա վոր վում են դրա կան լից -

քով և կու տակ վում են ամ պի վե րին
մա սում, իսկ բա ցա սա կան լից քա վոր -
ված հա մե մա տա բար մեծ սառ ցա -
կտոր նե րը՝ ամ պի ներք ևում (նկ. 4.13): 

Միա ժա մա նակ, ամ պի տակ, Երկ -
րի մա կեր ևույ թին հա վաք վում են դրա -
կան լից քեր: Երբ լից քե րի քա նա կու -
թյու նը բա վա կա նա չափ մե ծա նում է,
ամ պից ո րոշ է լեկտ րոն ներ սկսում են
օ դով անց նել Երկիր՝ ա ռա ջաց նե լով
ան ցու ղի մնա ցած լից քա վոր ված մաս -
նիկ նե րի համար: 
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Նկ. 4.12. Կայծակ:

Նկ. 4.13. Ամպի ստորին մասը և դրա տակ
գտնվող Երկրի մակերևույթը լիցքավորվում

են տարբեր նշանի լիցքերով:



Այդ պրո ցե սը տևում է շատ կարճ՝ վայրկ յա նի հա զա րեր որ դա կան մա -
սի ըն թաց քում: Պարպ ման տի րույ թում ջեր մաս տի ճա նը հաս նում է 10 հա -
զար աս տի ճա նի, և մենք տես նում ենք կար ճատև պայ ծառ լու սար ձա կում:
Օ դի ա րագ ըն դար ձակ ման հետ ևան քով ա ռա ջա նում է նաև հար վա ծա յին
ա լիք, և մենք լսում ենք կայ ծա կին բնո րոշ ո րո տը: Կայ ծակն օժտ ված է ահ -
ռե լի է ներ գիա յով: Խ փե լով տար բեր մար մին նե րի՝ կայ ծա կը կա րող է մեծ
վնաս ներ պատ ճա ռել. հա լել մե տա ղե ի րե րը, ճեղ քել ծա ռե րը, այ րել դրանք:

Ինչ պես պաշտ պան վել կայ ծա -
կից: Շեն քե րը, շի նութ յուն նե րը կայ -
ծա կի հար վա ծից պաշտ պա նե լու հա -
մար կա ռու ցում են հա տուկ սար քեր,
ո րոնք կոչ վում են շան թար գել ներ (նկ.
4.14): Պար զա գույն շան թար գե լը եր -
կա թե ձող է, ո րի վե րին սուր ծայ րը
շեն քից բարձր է: Ձո ղի ստո րին ծայ րը
զոդ վում է գետ նի մեջ թաղ ված պղնձե
թի թե ղին: Այդ պի սի կա ռուց ված քի
շնոր հիվ` կայ ծա կի ժա մա նակ լից քերն
ամ պից անց նում են հո ղի մեջ՝ չվնա -
սե լով շի նութ յուն նե րը: 

Կայ ծա կը մեծ վնաս ներ կա րող է
պատ ճա ռել մար դուն և նույ նիսկ նրա մահ վան պատ ճառ դառնալ:

Չ նա յած կայ ծա կի՝ մար դուն հար վա ծե լու հա վա նա կա նութ յու նը փոքր
է, սա կայն միշտ անհ րա ժեշտ է հի շել և պահ պա նել անվ տան գութ յան կա -
նոն նե րը:

Կայ ծա կի ժա մա նակ բաց դաշ տում գտնվե լը վտան գա վոր է: Չի կա րե -
լի այդ դեպ քում պառ կել գետ նին: Ե թե հնա րա վոր չէ ա րագ հե ռա նալ,
ապա պետք է պպզել հա մե մա տա բար ցած րա դիր տե ղում: Քա նի որ կայ -
ծա կը խփում է ա ռա վել բարձր մար մին նե րին, ուստի չպետք է թաքն վել
բարձր ծա ռի տակ: Որ քան հնա րա վոր է` պետք է շուտ դուրս գալ ջրից: Չի
կա րե լի ձեռք տալ մե տա ղե ա ռար կա նե րին, պետք է հե ռու մնալ դրան ցից: 

Թաքն վել կա րե լի է խիտ ան տա ռում, քա րան ձավ նե րում, բնա կե լի շեն -
քում, ավ տո մե քե նա յում՝ փա կե լով պա տու հան նե րը: Մո տո ցիկ լետի կամ
հե ծան վի օգ տա գոր ծու մը վտան գա վոր է: 

Â»Ù³ 4æºðØ²ÚÆÜ, ¾ÈºÎîð²Î²Ü ºì Ø²¶ÜÆê²Î²Ü ºðºìàôÚÂÜºð

67

Նկ. 4.14. Շանթարգել:



Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ի՞նչ է է լեկտ րա կան պար պու մը:
2. Ի՞նչ է կայ ծա կը:
3. Ին չի՞ շնոր հիվ են է լեկտ րա կա նա նում ամ պե րը:
4. Ին չո՞ւ է կայ ծա կին միշտ ու ղեկ ցում ո րոտ:
5. Ի՞նչ կա ռուց վածք ու նի շան թար գե լը:
6. Ինչ պե՞ս է շան թար գե լը շի նութ յուն նե րը պաշտ պա նում կայ ծա կի

հար վա ծից:
7. Թ վար կե՛ք կայ ծա կից պաշտ պան վե լու

կա նոն նե րը:
8. Ճի՞շտ է վար վում արդ յոք նկա րում պատ -

կեր ված տղան: Հիմ նա վո րե՛ք ձեր պա -
տաս խա նը:

ԴԱՍ 4.7. ՀԱՍՏԱՏՈՒՆ ՄԱԳՆԻՍՆԵՐ, ԴՐԱՆՑ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Նա խորդ ե րեք դա սին դուք դի տար կե ցիք է լեկտ րա կան մի շարք ե -
րևույթ ներ, ի մա ցաք, որ լից քա վոր ված մար մին նե րի միջև գոր ծում են է -
լեկտ րա կան փո խազ դե ցութ յան ու ժեր: Այժմ դուք կծա նո թա նաք փո խազ -
դե ցութ յան ևս մեկ տե սա կի՝ մագ նի սա կան փո խազ դե ցութ յա նը: 

Դեռևս շատ վաղ ժա մա նակ նե րից մարդ կանց հայտ նի են ո րոշ նյու -
թեր (օ րի նակ՝ մագ նի սա կան եր կա թա քա րը), ո րոնք դե պի ի րենց են ձգում
տար բեր ա ռար կա ներ: Այդ պի սի հատ կութ յամբ օժտ ված մար մին ներն ան -
վա նում են մագ նիս ներ: Հայտ նի է, որ եր կա թը, պող պա տը և մի շարք այլ
նյու թեր մագ նի սա կան եր կա թա քա րի ազ դե ցութ յամբ նույն պես մագ նի սա -
նում են:

Ի րենց մագ նի սա կան հատ կութ յուն նե րը եր կար ժա մա նակ պահ -
պա նող մար մին նե րը կոչ վում են հաս տա տուն մագ նիս ներ: 

Բ նա կան մագ նի սը մո տեց նե լով տար բեր ա ռար կա նե րի` կա րե լի է հա -
մոզ վել, որ մագնիսը ձգում է եր կա թից կամ պող պա տից պատ րաստ ված
տար բեր ա ռար կա ներ, սա կայն չի ազ դում փայ տի, թղթի, ա պա կու վրա:
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Մագ նիս նե րը պատ րաս տում են տար բեր ձևի և չա փե րի: Նկ. 4.15-ում
պատ կեր ված են շեր տա վոր և պայ տաձև մագ նիս ներ:

Ե թե եր կա թե գնդի կը մո տեց -
նենք հաս տա տուն մագ նի սի տար -
բեր տե ղա մա սե րին, ապա կա րող
ենք հա մոզ վել, որ մագ նի սի կող մից
գնդի կի ձգո ղու թյան ու ժն ա ռա վել
մեծ է մագ նի սի ծայ րե րին, իսկ կենտ -
րո նին մո տե նա լիս աս տի ճա նա բար
թու լա նում է: 

Այն տի րույթ նե րը, որ տեղ մագ նի սա կան փո խազ դե ցութ յան ուժն ա ռա -
վել մեծ է, կոչ վում են մագ նի սա կան բևեռ ներ: 

Ցան կա ցած մագ նիս ու նի եր կու մագ նի սա կան բևեռ, ո րոնք ան վա -
նում են հյու սի սա յին և հա րա վա յին: Հ յու սի սա յին բևե ռը նշա նա կում են N
տա ռով, հա րա վա յի նը՝ S տա ռով: Այս ան վա նում նե րը պայ մա նա վոր ված
են հետև յալ հան գա ման քով: Ե թե շեր տա վոր մագ նի սը կա խենք թե լից և
թող նենք, որ ա զատ պտտվի, ա պա դա դա րի վի ճա կում մագ նի սի մի բևեռն
ուղղ ված կլի նի դե պի երկ րագն դի աշ խար հագ րա կան հյու սի սա յին բևե ռը,
իսկ մյու սը՝ դե պի հա րա վա յին բևե ռը: Դե պի հյու սիս ուղղ ված բևեռն ան -
վա նում են մագ նի սի հյու սի սա յին բևեռ, դե պի հա րավ ուղղ վա ծը՝ հա րա -
վա յին բևեռ:

Ի րա րից տար բե րե լու հա մար` սո վո րա բար մագ նի սի հյու սի սա յին բևե -
ռը ներ կում են կա պույտ գույ նով, իսկ հա րա վա յի նը՝ կար միր:

Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ, լից քե րի նման` մագ նիս նե րը նույն պես կա -
րող են և՛ ձգել, և՛ վա նել միմ յանց:

Եր կու մագ նիսի նույ նա նուն բևեռ ներն ի րար վա նում են, տա րա նուն
բևեռ նե րը` ձգում (նկ. 4.16): Այն փաս տը, որ ա զատ վի ճա կում գտնվող
շեր տա վոր մագ նի սը կամ մագ -
նի սա կան սլա քը միշտ ըն դու -
նում է ո րո շա կի ուղ ղու թյուն, վկա -
յում է, որ Եր կի րը նույն պես օժտ -
ված է մագ նի սա կան հատ կու -
թյուն նե րով: Նա կա րող է դիտ -
վել որ պես մի հսկա յա կան մագ -
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Նկ. 4.15. Շերտավոր և պայտաձև մագնիսներ:

Նկ. 4.16. Մագնիսների նույնանուն բևեռներն իրար
վանում են, տարանուն բևեռները` ձգում:



նիս: Երկ րի աշ խար հագ րա կան և մագ -
նի սա կան բևեռ նե րը հա կա ռակ են դա -
սա վոր ված. Երկ րի հյու սի սա յին աշ -
խար հագ րա կան բևե ռի մոտ տե ղա -
կայ ված է հա րա վա յին մագ նի սա կան
բևե ռը, իսկ հա րա վա յին աշ խար հա -
գրա կան բևե ռի մոտ՝ հյու սի սա յին մագ -
նի սա կան բևե ռը: 

Երկ րի մագ նի սա կան ազ դե ցու -
թյամբ է պայ մա նա վոր ված կողմ նա -
ցույց կոչ վող սար քի աշ խա տան քը, ո -

րի մի ջո ցով ո րո շում են հո րի զո նի կող մե րը:
Կողմ նա ցույ ցի հիմ նա կան մա սը մագ նի սա կան սլաքն է, ո րը կա րող է

ա զատ պտտվել սայ րի վրա: Կողմ նա ցույ ցի ցուց նա կի վրա նշված են հո րի -
զո նի կող մե րը (N՝ հյու սիս, S` հա րավ, E` ա -
րևելք, W` արև մուտք): Կողմ նա ցույ ցի տու փը
պտտե լով այն պես, որ իր հյու սի սա յին բևե -
ռին հա մա պա տաս խա նող կե տը հա մընկ նի
սլա քի հյու սի սա յին բևե ռին, կա րող ենք ո րո -
շել հո րի զո նի կող մե րը:

Բա ցի կողմ նա ցույ ցից` հաս տա տուն մագ -
նիս ներն ու նեն բազ մա թիվ այլ կի րա ռութ յուն -
ներ: Մագ նիս ներն օգ տա գործ վում են փա -
կան նե րում, բարձ րա խոս նե րում, խո սա փո -
ղե րում, շար ժիչ նե րում: Դ րանք լայն կի րա -

ռու թյուն ներ ու նեն կեն ցա ղա յին տար բեր սար քե րում, բժշկութ յան մեջ, հա -
մա կարգ չա յին տեխ նի կա յում:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ո՞ր մարմիններն են կոչվում հաստատուն մագնիսներ:
2. Մագնիսի ո՞ր տեղամասերն են ավելի ուժեղ ձգում մետաղե

առարկաները, ինչպե՞ս են դրանք անվանում:
3. Ն շե՛ք մի շարք ա ռար կա ներ, ո րոնք չեն ձգվում մագ նի սի կող մից:
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Նկ. 4.18. Կողմնացույց:

Նկ. 4.17. Երկրի մագնիսական բևեռների
դասավորությունը:



4. Կա րե լի՞ է արդ յոք պատ րաս տել այնպիսի շեր տա վոր մագ նիս, որ
դրա ծայ րե րին լի նեն նույ նա նուն բևեռ ներ: Ին չո՞ւ:

5. Ինչ պե՞ս են փո խազ դում մագ նի սի նույ նա նուն բևեռ նե րը, տա րա -
նուն բևեռ նե րը:

6. Ի՞նչ կա ռուց վածք ու նի կողմ նա ցույ ցը:
7. Ին չո՞ւ են կողմ նա ցույ ցի ի րա նը պատ րաս տում պղնձից, այ լու մի նից,

այլ ոչ` եր կա թից:
8. Ներկայացրե՛ք հաս տա տուն մագ նիս նե րի օգ տա գործ ման օ րի նակ -

ներ:
9. Ունենք հաստատուն մագնիս և ճիշտ նույն ձևի պողպատի չմագնի -

սաց ված կտոր: Չօգտագործելով ուրիշ առարկաներ` ինչպե՞ս որոշել,
թե դրանցից ո՛րն է մագնիսը: 

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

Պարզվում է, որ մագնիսականության միակ աղբյուրը հաստատուն
մագնիսը չէ: Դրանում համոզվելու համար կարելի է կատարել հետևյալ
փոր ձը: Հաղորդալարի մոտ տեղադրենք կողմնացույց: Քանի դեռ
հաղոր դալարով հոսանք չի անցնում, կողմնացույցի սլաքը սովորականի
պես ցույց է տալիս հյուսիս-հարավ  ուղղությունը: Հոսանքը միացնելիս
կողմնացույցի սլաքն ընդունում է հաղոդալարին ուղղահայաց ուղղություն:
Քանի որ հո սանքն ազդում է կողմնացույցի սլաքի վրա, ուստի դա
մագնիսականության աղբյուր է: Այս հայտնագործությունը կատարել է
դանիացի ուսուցիչ Էրստե դը 19-րդ դարի սկզբին: 
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ԴԱՍ 4.8. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ. ԵՐԿՐԻ ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ
ԲԵՎԵՌՆԵՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

Աշ խա տան քի նպա տա կը՝ որո շել Երկ րի մագ նի սա կան բևեռ նե րի
ուղ ղութ յու նը:

Անհ րա ժեշտ սար քեր՝ ջրով լի թաս, ա սեղ, խցան, հայտ նի բևեռ նե րով
մագ նիս:

1. Թա սը լցրե՛ք ջրով, խցա նը գցե՛ք ջրի մեջ և դ րե՛ք հո րի զո նա կան սե -
ղա նի վրա:

2. Ա սե ղը հպե՛ք մագ նի սին այն քան, մինչև մագ նի սա նա: Այ նու հետև,
փո խազ դե ցութ յան մեջ դնե լով մագ նի սի հետ՝ ո րո շե՛ք ա սե ղի հյու -
սի սա յին և հա րա վա յին բևեռ նե րը: Հի շե՛ք, որ մագ նիս նե րի նույն -
անուն բևեռ ներն ի րար վա նում են, տա րա նուն նե րը՝ ձգում:

3. Մագ նի սը հե ռաց նե լով՝ ա սե ղը զգու շո րեն տե ղադ րե՛ք խցա նի վրա:
Պտտ վե լով` նա կկանգ նի ո րո շա կի դիր քում: Այդ դիր քում ա սե ղի
հյու սի սա յին մագ նի սա կան բևե ռին հա մա պա տաս խա նող ծայ րը
ցույց կտա Երկ րի հյու սի սա յին աշ խար հագ րա կան բևե ռի ուղ ղու -
թյու նը: Այդ տեղ է գտնվում Երկ րի հա րա վա յին մագ նի սա կան բևե -
ռը: Ա սե ղի հա կա ռակ ծայրն ուղղ ված կլի նի դե պի Երկ րի հյու սի սա -
յին մագ նի սա կան բևե ռը, ո րը գտնվում է հա րա վա յին աշ խար հա -
գրա կան բևե ռում: 

4. Ո րո շե լով Երկ րի հյու սիս-հա րավ ուղ ղութ յու նը` կա րե լի է գտնել նաև
հո րի զո նի մնա ցած կող մե րը: Ե թե դեմ քով կանգ նենք դե պի հյու -
սիս, ա պա բաց ված աջ ձեռ քը ցույց կտա ար ևելք, իսկ ձա խը՝ արև -
մուտք:
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ԴԱՍ 5.1. ԼՈՒՅՍԻ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ: ԼՈՒՅՍԻ ՈՒՂՂԱԳԻԾ
ՏԱՐԱԾՈՒՄԸ: ԱՐԵԳԱԿԻ ԵՎ ԼՈՒՍՆԻ ԽԱՎԱՐՈՒՄՆԵՐ

Լու սա յին եր ևույթ նե րը բա ցա ռիկ նշա նա կութ յուն ու նեն Երկ րի բու սա -
կան և կեն դա նա կան աշ խար հի կեն սա գոր ծու նեութ յան հա մար: Լույ սը
հնա րա վո րութ յուն է տա լիս մար դուն տես նե լու և  ու սում նա սի րե լու շրջա կա
աշ խար հը: Հայտ նի է, որ բնութ յան մա սին տե ղե կատ վութ յան 90%-ը մար -
դը ստա նում է տե սո ղութ յան շնոր հիվ:

Լույ սի աղբ յուր ներ: Մեզ հա մար լույ սի հիմ նա կան աղբ յու րն Ա րե -
գակն է: Աստ ղե րը նույն պես լույ սի հզոր աղբ յուր ներ են, սա կայն մեծ հե ռա -
վո րութ յան պատ ճա ռով դրան ցից մեզ հաս նող լույ սը շատ թույլ է: Լու սի նը
սե փա կան լույս չու նի, այլ` դե պի մեզ է անդ րա դարձ նում Ա րե գա կից իր
վրա ընկ նող լույ սը: Լույ սի աղբ յուր է կայ ծա կը: Լույս են ար ձա կում նաև ո -
րոշ կեն դա նի ներ, օ րի նակ՝ լու սատ տի կը: Բո լոր այդ մար մին նե րը կոչ վում
են լույ սի բնա կան աղբ յուր ներ (նկ. 5.1):

Բա ցի բնա կան աղբ յուր նե րից` գո յութ յուն ու նեն նաև լույ սի ար հես տա -
կան աղբ յուր ներ, ո րոնք ստեղծ վել են մար դու կող մից: Լույ սի ար հես տա -
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Նկ. 5.1. Լույսի բնական աղբյուրներ:

Արեգակ Լուսատտիկ



կան աղբ յուր ներ են մո մի բո ցը, է լեկտ րա կան լամ պը, լա զեր նե րը և  այլն
(նկ. 5.2):

Լույ սի ուղ ղա գիծ տա րա ծու մը: Դի տում նե րը և բազ մա թիվ փոր ձե րը
ցույց են տա լիս, որ թա փան ցիկ հա մա սեռ մի ջա վայ րում լույ սը տա րած վում
է ու ղիղ գծով: Ե թե, օ րի նակ` լույ սի աղբ յու րի և մեր աչ քի միջև տե ղադ րենք

ան թա փանց մար մին, ա պա լույ սի աղբ յու րը մենք չենք տես նի: Պատ ճա ռը
լույ սի ուղ ղա գիծ տա րա ծումն է, ին չի հետ ևան քով նա չի կա րո ղա նում
շրջան ցել խո չըն դո տը:

Լույ սի ուղ ղա գիծ տա րած մամբ է բա ցատր վում ստվե րի ա ռա ջա ցու մը:
Նկ. 5.3-ում պատ կեր ված է ան թա փանց A գուն դը փոքր չա փեր ու նե ցող

լույ սի S աղբ յու րով լու սա վո րե լիս B էկ -
րա նին ա ռա ջա ցող ստվե րը: Ե թե լույ -
սը ուղ ղա գիծ չտա րած վեր, ա պա
կշրջան ցեր գուն դը և կ լու սա վո րեր
դրա հե տևում գտնվող էկ րա նի ողջ
տի րույ թը:

Լույ սի ուղ ղա գիծ տա րա ծու մն օգ -
տա գոր ծում են տե ղան քում ու ղիղ ճա -
նա պարհ ներ նա խագ ծե լու, ու ղիղ գծով
սյու ներ տե ղա կա յե լու հա մար (նկ. 5.4):
Ս յու նե րը տե ղադ րում են այն պես, որ,
բա ցի մո տա կա սյու նից` մնա ցա ծը չե -
րևան: 

Ա րե գա կի և Լուս նի խա վա րում -
նե րը: Դուք գի տեք, որ Լու սի նը
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Նկ. 5.2. Լույսի արհեստական աղբյուրներ:

Մոմի բոց Նեոնային լամպ Լազերային ճառագայթ

Նկ. 5.4. Ուղիղ ճանապարհի կառուցում:

Նկ. 5.3. Ստվերի առաջացումը:



պտտվում է Երկ րի շուր ջը, իսկ Եր կի րը Լուս նի հետ պտտվում է Ա րե գա կի
շուր ջը: 

Շարժման ընթացքում լինում են պահեր, երբ Լուսինը հայտնվում է
Երկրի և Արեգակի միջև (նկ. 5.5): Այդ դեպքում Լուսնի ստվերն ընկնում է
Երկրի վրա, և նրա A տիրույթում դիտվում է Արեգակի խավարում:

Լուսնի խավարումը դիտվում է, երբ Երկիրը հայտ նվում է Արեգակի և
Լուսնի միջև (նկ. 5.6): Այդ դեպքում Լուսինը գտնվում է Երկրի կողմից ա-
ռաջացած ստվերի տիրույթում:

Հա րցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Թ վար կե՛ք լույ սի բնա կան և  ար հես տա կան աղբ յուր ներ:
2. Ին չո՞ւ են է լեկտ րա կան լամ պը, մո մի բո ցն ան վա նում լույ սի ար հես -

տա կան աղբ յուր ներ:
3. Ներկայացրե՛ք հա մա սեռ մի ջա վայ րում լույ սի ուղ ղա գիծ տա րած -

ման օ րի նակ ներ:
4. Օգտ վե լով 5.5-րդ ն կա րից՝ բա ցատ րե՛ք Ա րե գա կի խա վար ման ե -

րևույ թը: 
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Նկ. 5.5. Արեգակի խավարում:

A

Նկ. 5.6. Լուսնի խավարում:



ԴԱՍ 5.2. ԼՈՒՅՍԻ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁՈՒՄԸ: ՀԱՅԵԼԻՆԵՐ 

Լույ սի անդ րա դար ձու մը: Լույ սը հա մա սեռ մի ջա վայ րում տա րած վում
է ուղ ղա գիծ այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ իր ճա նա պար հին չի հան դի պել
որ ևէ մարմ նի: Ընկ նե լով այդ մարմ նի վրա` լույ սը կա րող է մա սամբ կամ
գրե թե ամ բող ջութ յամբ անդ րա դառ նալ նրա նից: Օ րի նակ` երբ լույսն օ դից
ընկ նում է ա պա կու վրա, իր մի մա սն անդ րա դառ նում է, իսկ մնա ցած
մասը` անց նում ապակու միջով: 

Լույ սի անդ րա դարձ ման եր ևույ թը կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի բնու -
թյան մեջ: Դ րա շնոր հիվ ենք մենք տես նում սե փա կան լույս չու նե ցող մար -
մին նե րը, օ րի նակ՝ գիր քը, սե ղա նը, պա հա րա նը և  այլն: Մութ սեն յա կում,
որ տեղ լույ սի որ ևէ աղբ յուր գո յութ յուն չու նի, մենք ոչ մի ա ռար կա չենք
տես նում, քա նի որ դրանք լույս չեն ար ձա կում: Իսկ ին չո՞ւ, երբ միաց նում
ենք էլեկտ րա կան լամ պը, սեն յա կում գտնվող բո լոր ա ռար կա նե րը տե սա -

նե լի են դառ նում: Պատ ճա ռն է լեկտ -
րա կան լամ պի ա ռա քած լույսն է, որն
անդ րա դառ նում է այդ ա ռար կա նե -
րից և  ընկ նում մեր աչ քի մեջ:

Լույ սի անդ րա դար ձու մը են թարկ -
վում է ո րո շա կի օ րեն քի: Լույ սի նեղ
փուն ջը, որն այ սու հետև կան վա նենք
լույ սի ճա ռա գայթ, ո րո շա կի անկ յան
տակ ուղ ղենք անդ րա դարձ նող հարթ
մա կեր ևույ թի վրա` ինչ պես պատ կեր -
ված է նկ. 5.7-ում: Այդ մա կեր ևույ թին
տար ված ուղ ղա հա յա ցի և  ընկ նող ճա -

ռա գայ թի կազ մած անկ յու նը կոչ վում է անկ ման անկ յուն, իսկ նույն ուղ ղա -
հա յա ցի և  անդ րա դար ձած ճա ռա գայ թի անկ յու նը` անդ րա դարձ ման ան -
կյուն: Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ անկ ման անկ յու նը միշտ հա վա սար է
անդ րա դարձ ման անկ յա նը:

Հա յե լի ներ: Անդ րա դարձ ման եր ևույ թի վրա է հիմն ված հարթ հա յե -
լում ա ռար կա յի պատ կե րի ստա ցու մը: Երբ ա ռար կան տե ղադ րում ենք հա -
յե լու առջև, մեզ թվում է, որ ճիշտ իր նման մեկ այլ ա ռար կա գտնվում է հա -
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Նկ. 5.7. Անկման անկյունը հավասար է
անդրադարձման անկյանը:



յե լու հետ ևում: Սա կայն այն, ինչ մենք
տես նում ենք, ի րա կա նում հա յե լու
հետ ևում գո յութ յուն չու նի: Դա ա ռար -
կա յի կեղծ պատ կերն է: Երբ ա ռար -
կա յից հա յե լու վրա ընկ նող և  անդ րա -
դար ձող ճա ռա գայթ նե րը հաս նում են
դի տո ղին, նրան թվում է, թե այդ ճա -
ռա գայթ նե րը դուրս են գա լիս հա յե լու
հետ ևում գտնվող ա ռար կա յից:

Ա ռար կա յի պատ կե րը հա յե լում
միշտ ու ղիղ է, այ սինքն՝ շրջված չէ:
Պատ կե րը հա յե լուց ու նի նույն հե ռա -
վո րութ յու նը, ինչ ա ռար կան (նկ. 5.8),
և պատ կե րի չա փե րը հա վա սար են
ա ռար կա յի չա փե րին: 

Ի տար բե րութ յուն այլ մա կեր ևույթ -
նե րի՝ հա յե լին գրե թե ամ բող ջո վին
անդ րա դարձ նում է իր վրա ընկ նող
լույ սը: Հա յե լա յին ո րոշ հատ կու թյուն -
ներ ու նի ջրի ան շարժ մա կե րևույ թը,
ո րում նույն պես կա րե լի է տես նել շրջա -
պա տի մար մին նե րի ոչ շատ հստակ
պատ կեր նե րը (նկ. 5.9):

Լույ սի անդ րա դարձ ման եր ևույ -
թի վրա է հիմն ված նաև շրջա դի տակ
կոչ վող սար քի աշ խա տան քը: Օ րի -
նակ` ոչ շատ մեծ խո րութ յամբ լո ղա -
ցող սու զա նա վից դրսում շրջա կա տա -
րա ծութ յու նը դի տե լու հա մար օգ տա -
գոր ծում են 5.10-ում պատ կեր ված
շրջա դի տա կը: 
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Նկ. 5.10. Շրջադիտակ:

Նկ. 5.9. Ջրի մակերևույթն ունի հայելային
հատկություն:

Նկ. 5.8. Պատկերը հայելուց գտնվում է նույն
հեռավորության վրա, ինչ առարկան:



Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ինչ պե՞ս է տա րած վում լույ սը հա մա սեռ մի ջա վայ րում:
2. Ին չի՞ շնոր հիվ ենք տես նում սե փա կան լույս չու նե ցող մար մին նե րը:
3. Ո՞րն է լույ սի անդ րա դարձ ման օ րեն քը:
4. Ինչ պի սի՞ն է ա ռար կա յի պատ կե րը հարթ հա յե լում:
5. Ին չո՞ւ ա ռար կա յի պատ կերն ա վե լի հստակ է հարթ հա յե լում, քան

ջրի մա կեր ևույ թին:
6. Պատրաստի հագուստի խանութներում հաճախ մեծ հայելիներ են

լինում, որպեսզի գնորդը կարողանա իրեն տեսնել ամբողջ հասակով:
Պարտադի՞ր է արդյոք հայելու՝ մարդու հասակին հավասար բարձ-
րությունը: Փորձերով հիմնավորե՛ք ձեր պատասխանը:  

7. Երկու հարթ հայելիներով ինչպե՞ս կարելի է թաքստոցից դիտումներ
կատարել: 

8. Ն կա րագ րե՛ք շրջա դի տա կի կա ռուց ված քը և  աշ խա տան քի սկզբուն -
քը: 

ԴԱՍ 5.3. ԼՈՒՅՍԻ ԲԵԿՈՒՄԸ: ՈՍՊՆՅԱԿՆԵՐ

Լույ սի բե կու մը: Եթե լույսն ընկ նում է եր կու թա փան ցիկ մի ջա վայ րե րը
բա ժա նող սահ մա նին (օ րի նակ՝ օ դից ջուր), ա պա լույսի մի մասն անդ րա -

դառ նում է այդ սահ մա նից, իսկ մյուս մասն
անց նում է երկ րորդ մի ջա վայր: Փոր ձը ցույց
է տա լիս, որ մի մի ջա վայ րից մյուսն անց նե -
լիս լույ սը փո խում է իր տա րած ման ուղ -
ղութ յու նը (նկ. 5.11):

Մի թա փան ցիկ մի ջա վայ րից մյուսին
անց նե լիս լույ սի տա րած ման ուղ ղութ յան
փո փո խութ յունն ան վա նում են լույ սի բե -
կում:

Դուք ար դեն գի տեք, որ եր կու մի ջա -
վայ րի բա ժան ման մա կեր ևույ թին տար ված

ուղ ղա հա յա ցի և  ընկ նող ճա ռա գայ թի կազ մած անկ յու նը կոչ վում է անկ -
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Նկ. 5.11. Լույսի բեկման երևույթը:



ման անկ յուն: Այդ ուղ ղա հա յա ցի և բեկ ված ճա ռա գայ թի կազ մած անկ յունն
ան վա նում են բեկ ման անկ յուն:

Ի տար բե րութ յուն անդ րա դարձ ման` բեկ վե լիս բեկ ման անկ յու նը հա -
վա սար չէ անկ ման անկ յա նը: Բեկ ման անկ յու նը կախ ված է մի ջա վայ րե րի
տե սա կից: Եթե լույսն օ դից անց նում է ջրի կամ ա պա կու մեջ, ա պա բեկ -
ման անկ յու նը փոքր է անկ ման անկ յու նից: Հա կա ռակ անց ման դեպ քում,
երբ լույ սը խիտ մի ջա վայ րից անց նում է
նոսր մի ջա վայր, բեկ ման անկ յու նը մեծ է
անկ ման անկ յու նից:

Լույ սի բեկ մամբ են բա ցա տր վում
բնու թյան մեջ տե ղի ու նե ցող մի շարք
եր ևույթ ներ: Ե թե ջրի մեջ կի սով չափ
մտցնենք որ ևէ ա ռար կա, օ րի նակ՝ նկ.
5.12-ում պատ կեր ված մա տի տը, ա պա
կնկա տենք, որ մա տի տի՝ ջրից ներս և
դուրս գտնվող մա սե րը միմ յանց նկատ -
մամբ տե ղա շարժ ված են եր ևում: Մա տի տը կար ծես թե կոտր ված է: Այս
թվաց յալ պատ կե րի պատ ճառն այն է, որ մա տի տի սուզ ված մա սից դուրս
ե կող լույ սի ճա ռա գայթ նե րը ջուր-օդ սահ մանն անց նե լիս փո խում են ի րենց
ուղ ղութ յու նը: 
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Նկ. 5.12. Մատիտի տեսքը
պայմանավորված է բեկման երևույթով:

Նկ. 5.13. Օդատեսիլ:



Լույ սի բեկ մամբ է պայ մա նա վոր ված նաև օ դա տե սիլ (մի րաժ) կոչ վող
եր ևույ թը: Ա նա պատ նե րում եր բեմն մար դիկ հեռ վում տես նում են լճեր, ծո -
վի ա փե րից օ դում դի տում են նա վե րի պատ կեր ներ: Դ րանք ի րա կա նում
կեղծ պատ կեր ներ են: Նկ. 5.13-ում պատ կեր ված է, թե ինչ պե՛ս է ա ռա ջա -
նում ծա ռի կեղծ պատ կե րն ա նա պա տում: Օ դի ան հա վա սա րա չափ տա -
քաց ման հետ ևան քով լույ սի ճա ռա գայթը, ա նընդ հատ բեկ վե լով, ընկ նում է
դի տո ղի աչ քի մեջ: Վեր ջի նիս թվում է, թե ծա ռի տակ ջրա յին մա կեր ևույթ
է: Ի րա կա նում դա երկն քի ար տա ցո լումն է: 

Ոսպն յակ ներ: Գործ նա կա նում մեծ նշա նա կութ յուն ու նի լույ սի բե կու մը
ոսպն յակ նե րում: Ոսպն յակ նե րը կոր մա կեր ևույթ ու նե ցող ա պա կե մար -
մին ներ են: Այդ պի սիք են ակ նո ցի ա պա կի նե րը, ձեզ ծա նոթ խո շո րա ցույց -
նե րը: Ոսպն յակ նե րը լի նում են հա վա քող և ց րող: 

Երբ լույ սի զու գա հեռ ճա ռա գայթ ներն ընկ նում են հա վա քող ոսպն յա կի
վրա, դրա նից անց նե լուց հե տո հա վաք վում են մի կե տում (նկ. 5.13, ա): 

Այդ կե տը կոչ վում է ոսպն յա կի կի -
զա կետ: Հա վա քող ոսպն յա կի օգ նու թյամբ
դուք կա րող եք Ա րե գա կից ե կող լու սա -
յին է ներ գիան հա վա քել մի կե տում և  այ -
րել թուղ թը (նկ. 5.14): 

Ց րող ոսպն յա կի վրա ընկ նող զու -
գա հեռ ճա ռա գայթ նե րը դրա նից դուրս
են գա լիս ցրված (նկ. 5.13, բ): 

Հա վա քող և ց րող ոսպն յակ նե րը մեծ
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Նկ. 5.14. Հավաքող ոսպնյակը
կիզակետում է Արեգակի

ճառագայթները:

Նկ. 5.13. Ոսպնյակներ:

ա. հավաքող ոսպնյակ բ. ցրող ոսպնյակ



կի րա ռութ յուն ներ ու նեն օպ տի կա կան տար բեր սար քե րում: Դ րանք օգ տա -
գործ վում են լու սան կար չա կան սար քե րում, հե ռա դի տակ նե րում, խո շո րա -
ցույց նե րում և  այլն:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ո՞ր եր ևույթն են ան վա նում լույ սի բե կում:
2. Ո՞ր անկ յունն է կոչ վում բեկ ման անկ յուն: 
3. Ո՞ր դեպ քում է լույ սի բեկ ման անկ յու նն անկ ման անկ յու նից փոքր,

ո՞ր դեպ քում՝ մեծ:
4. Ին չի՞ հետ ևան քով է ա ռա ջա նում օ դա տե սի լը:
5. Ի՞նչ է ոսպն յա կը, ոսպն յա կի ի՞նչ տե սակ ներ գի տեք:
6. Ն կա րե՛ք լույ սի զու գա հեռ ճա ռա գայթ նե րի ըն թաց քը հա վա քող և

ցրող ոսպն յակ նե րում:
7. Ն կա րագ րե՛ք, թե ինչ պե՛ս կա րե լի է խո շո րա ցույ ցով վա ռել թուղ թը:
8. Ինչպե՞ս պետք է դասավորել երկու հավաքող ոսպնյակները, որպեսզի

ճառագայթների զուգահեռ փունջը, անցնելով այդ ոսպնյակների
միջով, նորից դառնա զուգահեռ:

ԴԱՍ 5.4. ԱՉՔ ԵՎ ՏԵՍՈՂՈՒԹՅՈՒՆ: ՏԵՍՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԻԳԻԵՆԱ

Աչք և տե սո ղութ յուն: Մար դիկ և կեն դա նի նե րը շրջա կա մի ջա վայ րի
մա սին ա մե նա շատ տե ղե կատ վութ յուն ստա նում են տե սո ղութ յան մի ջո -
ցով: Տե սո ղութ յու նն օգ նում է մար դուն տար բե րել մար մին նե րի ձևը, չա փե -
րը, գույ նը, ի մա նալ` հե ռո՞ւ, թե՞ մո տիկ են գտնվում դրանք, շարժ վո՞ւմ, թե՞
ան շարժ են: Տե սո ղութ յունն ի րա կա նաց վում է տե սո ղա կան օր գա նի՝ աչ քի
մի ջո ցով: 

Հաշ վի առ նե լով տե սո ղութ յան կար ևո րութ յու նը մար դու կյան քում`
ան հրա ժեշտ է ի մա նալ, թե ի՛նչ կա ռուց վածք ու նի աչ քը, ինչ պե՛ս է գոր -
ծում, և  ինչ պե՛ս պետք է ա պա հո վել աչքի անվ տանգ կեն սա գոր ծու նեու -
թյու նը: 

Մար դու աչ քը շատ նուրբ և բարդ օր գան է և ու նի նկ. 5.15-ում պատ -
կեր ված տես քը: Որ ևէ մարմ նից լույսն ընկ նե լով աչ քի մեջ՝ բեկ վում է եղ ջե -
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րա թա ղան թի, ակ նաբ յու րե ղի ու ա -
պա կեն ման մարմ նի կող մից և  ընկ -
նում ցան ցա թա ղան թի վրա: Ցան ցա -
թա ղան թում ա ռա ջա ցած գրգի ռը հա -
ղորդ վում է գլխու ղե ղին, և  ա ռա ջա -
նում է տե սո ղա կան զգա ցո ղու թյուն:

Աչ քի ծիա ծա նա թա ղան թի կենտ -
րո նում կա կլոր անցք` բի բը: Փո փո -
խե լով բի բի բաց ված քը` աչ քը կար -
գա վո րում է իր մեջ մտնող լույ սի քա -

նա կը և հար մար վում տար բեր լու սա վոր վա ծութ յան պայ ման նե րին: Արևոտ
ե ղա նա կին բիբն ու նի մո տա վո րա պես 1 մմ տ րա մա գիծ, իսկ մթու թյան մեջ
հաս նում է մինչև 1 սմ -ի:

Ակ նաբ յու րե ղի չա փը փո խե լով` աչ քը կա րո ղա նում է տես նել ինչ պես
հե ռու, այն պես էլ` մոտ գտնվող ա ռար կա նե րը: Նոր մալ աչ քի հա մար լա -
վա գույն տե սո ղութ յան հե ռա վո րութ յու նը մոտ 25 սմ  է: Այդ հե ռա վո րութ յան
վրա մենք ա ռար կան տես նում ենք ա ռանց աչ քը լա րե լու: Ավելի փոքր հե -
ռա վո րութ յուն նե րի վրա աչքն էա պես լար վում է: Դ րա նում դուք կա րող եք
հա մոզ վել` գիրքն աս տի ճա նա բար մո տեց նե լով աչ քին:

Տե սո ղութ յան հի գիե նա: Աչ քը կար ևո րա գույն օր գան է, որն ա ռողջ
պա հե լու հա մար անհ րա ժեշտ է պահ պա նել տե սո ղութ յան հի գիե նա յի
հետև յալ պար զա գույն կա նոն նե րը.

● Անհ րա ժեշտ է տե սո ղութ յան լա րում պա հան ջող աշ խա տան քը
պար բե րա բար ընդ հա տել և հանգս տաց նել աչ քե րը: 

● Չ պետք է եր կար հե ռուս տա ցույց դի տել կամ աշ խա տել հա մա -
կարգ չով:

● Պետք է գրել և կար դալ լավ լու սա վոր վա ծութ յան պայ ման նե րում:
Պետք է հի շել, որ չա փից ա վե լի պայ ծառ կամ ա ղոտ լույ սը կա րող
է վնա սել աչ քե րը:

● Չի կա րե լի գրել կամ կար դալ` չա փից ա վե լի կռա նա լով գրքի կամ
տետ րի վրա: Կար դա լիս գիր քը պետք է պա հել աչ քից 25–30 սմ
հե ռա վո րութ յուն վրա:

● Գ րե լիս լույ սը պետք է ընկ նի ձախ կող մից, որ պես զի աջ ձեռ քը
ստվեր չգցի աշ խա տան քա յին մա կե րե սի վրա:
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Նկ. 5.15. Մարդու աչքի կառուցվածքը:



● Չի կա րե լի կար դալ պառ կած վի -
ճա կում կամ շարժ վող տրանս պոր -
տում:

Ե րե խա նե րի մեծ մա սը ծնվում է նոր -
մալ տե սո ղութ յամբ: Սա կայն ժա մա նա կի
ըն թաց քում տե սո ղութ յան հի գիե նա յի կա -
նոն նե րը չպահ պա նե լու պատ ճա ռով մարդ -
կանց մեծ մասն ունենում է տե սո ղա կան
ա րատ ներ: 

Դ րան ցից ա ռա վել տա րած ված ներն են կար ճա տե սութ յու նը և հե ռա -
տե սութ յու նը:

Նոր մալ աչ քը չլար ված վի ճա կում զու գա հեռ ճա ռա գայթ նե րը հա վա -
քում է ցան ցա թա ղան թի վրա (նկ. 5.16): Կար ճա տե սութ յան դեպ քում աչ -
քի ակ նաբ յու րե ղի ու ռու ցի կութ յունն ա վե լի է մե ծա նում, ին չի շնոր հիվ զու -
գա հեռ ճա ռա գայթ նե րը հա վաք վում են ցան ցա թա ղան թի առջ ևում (նկ.
5.17, ա): Կար ճա տե սութ յու նը շտկե լու հա մար մար դիկ դնում են ցրող
ոսպն յակ նե րով ակ նոց:

Հե ռա տե սութ յան դեպ քում ակ նաբ յու րե ղի կո րութ յու նը փոք րա նում է,
ին չի հետ ևան քով աչ քը զու գա հեռ ճա ռա գայթ նե րը հա վա քում է ցան ցա -
թա ղան թի հետ ևում (նկ. 5.17, բ): Հե ռա տե սութ յան դեպ քում մար դիկ դնում
են հա վա քող ոսպն յակ նե րով ակ նոց: 
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Նկ. 5.17. Տեսողության արատներ:

Հեռատես աչք Հեռատեսության շտկումը հավաքող ոսպնյակով

Կարճատես աչք Կարճատեսության շտկումը ցրող ոսպնյակով

Նկ. 5.16. Նորմալ աչքը լույսի
զուգահեռ ճառագայթները հավաքում

է ցանցաթաղանթի վրա:



Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ի՞նչ կա ռուց վածք ու նի աչ քը:
2. Ինչ պե՞ս է ա ռա ջա նում տե սո ղա կան պատ կե րը:
3. Ի՞նչ դեր է կա տա րում աչ քի բի բը:
4. Ձեր դա սագր քի այս է ջն աս տի ճա նա բար մո տեց րե՛ք ձեր աչ քե րին:

Ո րո շե՛ք այն ա մե նա փոքր հե ռա վո րութ յու նը, ո րի դեպ քում դեռևս
կա րո ղա նում եք կար դալ տա ռե րը: 

5. Թ վար կե՛ք տե սո ղութ յան հի գիե նա յի պար զա գույն կա նոն նե րը:
6. Թ վար կե՛ք աչ քի հա ճախ հան դի պող ա րատ նե րը և դ րանց շտկե լու

ձևե րը:

ԴԱՍ 5.5. ԼՈՒՅՍԸ ԵՎ ԳՈՒՅՆԸ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ: ԾԻԱԾԱՆ

Լույ սը և գույ նը բնութ յան մեջ: Բո լոր մար մին նե րը լու սա վոր վում են
Ա րե գա կի լույ սով: Այդ դեպ քում ինչ պե՞ս է, որ մենք մար մին նե րը տար բեր
գույ նե րի ենք տես նում: Ին չո՞ւ մենք աշ խար հը գու նա վոր ենք ըն կա լում,
ինչ պե՞ս են ա ռա ջա նում գույ նե րը:

Նշ ված հար ցե րին պա տաս խա նե լու հա մար կա տա րենք հետև յալ փոր -
ձը: Ս պի տակ լույ սի նեղ փունջն ուղ ղենք ա պա կե ե ռանկ յուն պրիզ մա յի
վրա (նկ. 5.18): Պ րիզ մա յով անց նե լիս փունջը բեկ վում է, և  էկ րա նի վրա ա -
ռա ջա նում են ի րար հա ջոր դող տար բեր գույ նի շեր տեր: Այդ պատ կերն ըն -
դուն ված է ան վա նել լույ սի սպեկտր:

Այս փոր ձը ցույց է տա լիս, որ սպի տակ լույ սը բաղ կա ցած է տար բեր
գույ նի լույ սե րից: Ս պի տակ լույ սի տար -
րա լու ծու մը ա ռան ձին գույ նե րի պայ -
մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով,
որ տար բեր գույ նի լույ սե րը տար բեր
չա փով են բեկ վում պրիզ մա յում, ին չի
հետ ևան քով ա ռանձ նա նում են ի րա -
րից: 

Ա րե գա կի լույ սի սպեկտ րը պա -
րու նա կում է յոթ հիմ նա կան գույ ներ`
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Նկ. 5.18. Սպիտակ լույսի սպեկտրը:



կար միր, նարն ջա գույն, դե ղին, կա նաչ, երկ նա գույն, կա պույտ և մա նու շա -
կա գույն (նկ. 5.19, ա): Ի րա կա նում ա ռան ձին գույ նե րի միջև հստակ սահ -
ման ներ գո յութ յուն չու նեն, և մե կից մյու սին ան ցու մը տե ղի է ու նե նում աս -
տի ճա նա բար (նկ. 5.19, բ): 

Ե թե նկ. 5.19, բ -ում պատկերված
բո լոր գույ նի լույ սե րը խառ նենք ի -
րար, ա պա կստաց վի սպի տակ լույս:

Այժմ մենք կա րող ենք բա ցատ -
րել, թե ին չո՛ւ Ա րե գա կի սպի տակ լույ -
սով ո ղող ված աշ խար հը տար բեր գույ -
նե րով է եր ևում:

Դուք ար դեն գի տեք, որ սե փա -
կան լույս չու նե ցող մար մին նե րը մեզ
տե սա նե լի են ի րենց կող մից անդ րա -
դարձ րած լույ սի շնոր հիվ: Ս պի տակ
մա կեր ևույ թն անդ րա դարձ նում է իր վրա ընկ նող բո լոր գույ նի լույ սե րը: Այդ
պատ ճա ռով տետ րի թեր թը, ձյու նը, բամ բա կը սպի տակ լույ սով լու սա վո րե -
լիս մեզ սպի տակ են թվում: Խո տը, ծա ռի տերև նե րը սպի տակ լույ սով լու -
սա վո րե լիս անդ րա դարձ նում են կա նաչ գույ նի լույ սը, իսկ մնա ցած նե րը
կլա նում են: Այդ պատ ճա ռով դրանք կա նաչ են եր ևում: Ն մա նա պես` ա -
րևա ծաղ կի ծաղ կա թեր թե րն անդ րա դարձ նում են դե ղին լույ սը, վար դի
ծաղ կա թեր թե րը՝ կար միր լույ սը և  այլն:

Իսկ ին չո՞ւ ո րոշ մար մին ներ սև  են եր ևում: Չէ՞ որ սպեկտ րում սև գույ նի
լույս գո յութ յուն չու նի: Սև մար մին նե րը (ձյութ, մուր, ա ծուխ) կլա նում են բո -
լոր գույ նի լույ սե րը և չեն անդ րա դարձ նում դրան ցից ոչ մե կը, ին չի հե -
տևան քով սև մար մին նե րից մեր աչ քի մեջ ոչ մի գույ նի լույս չի ընկ նում: 

Թա փան ցիկ մար մին նե րի գույ նը պայ մա նա վոր ված է դրանց մի ջով
անց նող լույ սի գույ նով: Օ րի նակ` կա պույտ գույ նի ա պա կու մի ջով անց նում
է միայն կա պույտ լույ սը, իսկ մնա ցած նե րը կլան վում են: Պա տու հա նի ա -
պա կին մեզ ան գույն է թվում, ո րով հետև բաց է թող նում բո լոր գույ նի լույ -
սե րը: 

Ծիա ծան: Ս պի տակ լույ սի բարդ կա ռուց ված քով է պայ մա նա վոր ված
բնութ յան հրա շա լի եր ևույթ նե րից մե կը՝ ծիա ծա նը: Ա րե գա կի լույ սը, բեկ -
վե լով և  անդ րա դառ նա լով անձր ևի կա թիլ նե րից, տար րա լուծ վում է տար -
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Նկ. 5.19. Սպիտակ լույսը տարբեր գույնի
լույսերի խառնուրդ է:



բեր գույ նե րի և  երկն քում հայտն վում բազ մե րանգ կա մա րի տես քով (նկ.
5.20): 

Ծիա ծան կա րե լի է տես նել նաև ջրվեժ նե րի, շատր վան նե րի մոտ: Ծիա -
ծան կա րող եք ստա նալ դուք ինք ներդ: Այդ նպատակով անհ րա ժեշտ է
կանգ նել այն պես, որ Ա րե գա կը գտնվի ձեր թի կուն քին, և  օ դում ջրի կա թիլ -
ներ շաղ տալ:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ին չո՞ւ սպի տակ լույ սը պրիզ մա յով անց նե լիս տար րա լուծ վում է տար -
բեր գույ նե րի:

2. Թ վար կե՛ք սպի տակ լույ սի սպեկտ րի յոթ հիմ նա կան գույ նե րը:
3. Ին չո՞ւ է ձյու նը սպի տակ եր ևում:
4. Ին չո՞վ է պայ մա նա վոր ված ան թա փանց մարմ նի գույ նը:
5. Ին չո՞ւ ո րոշ մար մին ներ սև  են եր ևում: 
6. Ի՞նչ գույ նի կեր ևա կա նաչ տեր ևը, ե թե վերջինս լու սա վո րենք կար -

միր լույ սով:
7. Ին չո՞ւ են խոր հուրդ տա լիս ամ ռա նը հագ նել սպի տակ հա գուստ,

իսկ ձմռա նը՝ սև:
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Նկ. 5.20. Ծիածան:



ԴԱՍ 5.6. ՁԱՅՆԻ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ: ՁԱՅՆԻ ՏԱՐԱԾՈՒՄԸ ԵՎ
ԱՆԴՐԱԴԱՐՁՈՒՄԸ

Ձայնի աղբյուրներ: Մարդիկ և կենդանիները շրջապատի մասին տե-
ղեկատվություն ստանում են ոչ միայն տեսողության, այլ նաև` լսողության
միջոցով: Աշխարհը լի է տարատեսակ ձայներով: Մենք լսում ենք մարդ-
կանց ձայնը, թռչունների ծլվլոցը, միջատների տզզոցը, երաժշտական
նվագարանների ձայները, մեքենաների աղմուկը, ամպերի որոտը և այլն:
Ձայնը կարևոր նշանակություն ունի նաև կենդանիների համար: Ձայնի մի-
ջոցով նրանք պարզագույն տեղեկատվություն են հաղորդում միմյանց: Ի
տարբերություն կենդանիների` մարդը կարողանում է խոսել, ինչը եզակի
հնարավորություն է ստեղծում մարդկանց` հաղորդակցվելու միմյանց հետ: 

Իսկ ինչպե՞ս է առաջանում ձայնը: Դիտումները ցույց են տալիս, որ
ձայնի առաջացումը սերտորեն կապված է տատանումների հետ: Օրինակ`
նվագարանի լարը սովորական պայմաններում ձայն չի արձակում, սակայն
բավական է ստիպել, որ լարը տատանվի, և մենք անմիջապես ձայն ենք
լսում: Մաքուր երաժշտական ձայնի աղբյուր է կամերտոն կոչվող սարքը:
Կամերտոնի արձակած ձայնը պայմանավորված է տատանումներով, ո-
րոնք առաջանում են այդ սարքին մուրճով հարվածելիս: Մեղվի կամ մոծա-
կի արձակած ձայնը պայմանավորված է նրանց թևիկների տատանումնե-
րով, մարդու ձայնը` ձայնալարերի տատանումներով և այլն: 

Այս պի սով` ձայ նի ա ռա ջա ցու մը պայ մա նա վոր ված է ձայ նի աղբ յու րում
տե ղի ու նե ցող տա տա նում նե րով (նկ. 5.21): Այդ տա տա նում նե րը տա րած -
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Նկ. 5.21. Ձայնի աղբյուրներ:



վում են մի ջա վայ րում և, հաս նե լով կեն դա նու կամ մար դու լսո ղութ յան օր -
գա նին` ա կան ջին, ըն կալ վում են նրա կող մից որ պես ձայն:

Ձայնը բնութագրվում է տատանումների հաճախությամբ: Հաճա-
խությունը մեկ վայրկյանում կատարվող տատանումների թիվն է, չափվում
է հերցերով (1 Հց): Օրինակ` եթե տատանումների հաճախությունը 40 Հց
է, ապա դա նշանակում է, որ տատանվող մարմինը 1 վ-ում կատարում է
40 տատանում: 

Ոչ բոլոր տատանումներն են լսելի մարդուն: Օրինակ` երբ թիթեռը թա-
փահարում է թևերը, մենք ձայն չենք լսում: Մարդու ականջը որպես ձայն
ընկալում է այն տատանումները, որոնց հաճախությունն ընկած է 16-ից
մինչև 20000 Հց տիրույթում: 16 Հց-ից փոքր հաճախությամբ ձայնն անվա-
նում են ենթաձայն, իսկ 20000 Հց-ից մեծ հաճախությամբ ձայնը` անդրա-
ձայն: Ենթաձայնը և անդրաձայնը մարդու ականջը չի ընկալում: 

Ձայնի տարածումը և անդրադարձումը: Այժմ տեսնենք, թե ինչպե՛ս է
ձայնն աղբյուրից հասնում մեր ականջներին: Որպեսզի ձայնը տարածվի,
անհրաժեշտ է նյութական միջավայր: Առօրյա կյանքում սովորաբար ձայ-
նը աղբյուրից մեր ականջին է հասնում օդով: 

Օ րի նակ` տա տան վող կա մեր տո նը տա տա նո ղա կան շար ժում է հա -
ղոր դում իր հետ շփվող օ դի շեր տին (նկ. 5.22): Վեր ջինս, իր հեր թին` տա -
տա նում նե րը հա ղոր դում է օ դի հար ևան շեր տե րին, և  այս պես շա րու նակ:
Տա տա նում նե րը, հաս նե լով մեր ա կան ջին, ստի պում են տա տան վել ա -
կան ջի թմբկա թա ղան թը: Ա ռա ջա ցած ազ դան շա նը, լսո ղա կան նյար դե րով
հաս նե լով գլխու ղե ղին, ա ռա ջաց նում է ձայ նի զգա ցո ղութ յուն:
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Նկ. 5.22. Ձայնը տատանումների տարածումն է միջավայրում:



Ձայնը շատ ավելի լավ տարածվում է հեղուկներում և պինդ մարմին-
ներում: Օրինակ` փորձառու ձկնորսները գիտեն, որ ջրում ձկները լսում են
ափին գտնվող մարդկանց քայլերն ու խոսակցությունը: 

Ականջը դնելով երկաթուղուն` կարելի է լսել մոտեցող գնացքի ձայնը:
Այս դեպքում ձայնը լսողին է հասնում երկաթե ռելսով: 

Ձայ նն ու նակ է անդ րա դառ նա լու բա վա կա նա չափ մեծ չա փեր ու նե ցող
մար մին նե րից, օ րի նակ՝ լեռ նե րից, շեն քի պա տե րից և  այլն: Ձայ նի անդ րա -
դարձ մամբ է պայ մա նա վոր ված ար ձա գան քը: Երբ մեր ար ձա կած ձայ նն
անդ րա դառ նում է որ ևէ ար գել քից, մենք լսում ենք դրա ար ձա գան քը: Որ -
պես զի մեր ա կան ջը տար բե րի ար ձա կած և  անդ րա դար ձած ձայ նե րը,
անհ րա ժեշտ է, որ ձայ նն անդ րա դարձ նող մար մի նը գտնվի բա վա կա նա -
չափ մեծ հե ռա վո րութ յան վրա: Դրա շնոր հիվ է, որ սո վո րա բար մենք ար -
ձա գան քը լսում ենք դա տարկ սեն յակ նե րում, ե կե ղե ցի նե րում: 

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Թ վար կե՛ք ձայ նի աղբ յու րի օ րի նակ ներ:
2. Ի՞նչն է բնո րոշ ձայ նի աղբ յու րին:
3. Ո՞ր մե ծութ յունն են ան վա նում տա տա նում նե րի հա ճա խութ յուն:
4. Ո՞րն է հա ճա խութ յան միա վո րը:
5. Ի՞նչ հա ճա խութ յամբ ձայն է ըն կա լում մար դու ա կան ջը:
6. Ո՞ր ձայնն են ան վա նում են թա ձայն, ո ՞րը՝ անդ րա ձայն:
7. Ինչ պե՞ս է ձայ նն աղբ յու րից հաս նում լսո ղին:
8. Օգտ վե լով նկ. 5.23-ից` բա ցատ րե՛ք մար դու ա կան ջի գոր ծո ղութ յու -

նը: 
9. Ո՞ր եր ևույթն են ան վա նում ար ձա գանք, ներկայացրե՛ք օ րի նակ ներ:
10. Ինչո՞ւ նույնիսկ մթության մեջ չղջիկները չեն դիպչում միմյանց:
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ԴԱՍ 5.7. ՁԱՅՆԻ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ:
ԼՍՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԻԳԻԵՆԱ

Բ նութ յու նը հարուստ է իր ձայ նե րով: Շատ կեն դա նի նե րի և մար դուն
բնո րոշ է ձայն ար ձա կե լու, ինչպես նաև  ըն կա լե լու՝ լսե լու ու նա կութ յու նը:
Դա ծա ռա յում է նրանց հա ղոր դակց վե լուն, նպաս տում նրանց պաշտ պան -
վե լուն և շր ջա կա մի ջա վայ րին հար մար վե լուն: Մար դու խոս քը ձայն ար ձա -
կե լու կա տար յալ հատ կութ յուն է: Դա շատ բարդ եր ևույթ է, որն ի րա գործ -
վում է զար գա ցած գլխու ղե ղի մի ջո ցով: Լ սո ղութ յու նը մեծ դեր ու նի մե զա -
նում գե ղե ցի կի զգա ցու մը զար գաց նե լու հա մար: Լավ ե րաժշ տութ յու նը,
գե ղար վես տա կան խոս քն ա վե լի հա րուստ են դարձ նում շրջա կա աշ խար -
հի մեր ըն կա լու մը: 

Կեն դա նի նե րը ձայնն ըն կա լում են հա տուկ օր գա նով: Այդ պի սի օր գան
կա րե լի է տար բե րա կել մի ջատ նե րի, ձկնե րի, գոր տե րի, օ ձե րի, թռչուն նե -
րի, կաթ նա սուն նե րի և  այլ կեն դա նի նե րի մարմ նում: Լավ զար գա ցած է
թռչուն նե րի և կաթ նա սուն նե րի լսո ղութ յու նը: Շատ գի շե րա յին գի շա տիչ -
ներ մթութ յան պայ ման նե րում որ սում են ի րենց զո հին լսո ղութ յամբ: Չղջիկ -
նե րը, դել ֆին նե րը և կե տերն ար ձա կում են շատ բարձր հա ճա խու թյամբ
անդրա ձայ ներ և  ըն կա լում դրանց անդ րա դար ձը. դա օգ նում է շրջան ցել
ար գելք ներ, որ սալ մանր կեն դա նի ներ: 

Մարդն ըն կա լում է ձայ նա յին տա տա նում նե րը, սա կայն ըն կալ վող հա -
ճա խութ յու նը տար բեր վում է ո րոշ կեն դա նի նե րի ըն կա լու մից: 

Մար դու ա կան ջը նրա լսո ղութ յան օր գանն է (նկ. 5.23): Տե սա նե լի է
ար տա քին ա կան ջը՝ ա կան ջա խե ցին, ո րով ձայ նն ուղղորդ վում է դե պի
ներ քին մա սը՝ մի ջին և ներ քին ա կան ջը: Այս տեղ տե ղի են ու նե նում գործըն -
թաց ներ, ո րոնք փո խանց վում են գլխու ղեղ և հան գեց նում լսո ղութ յա նը: Ա -
կան ջի կա ռուց ված քը շատ բարդ է:

Մարդն ու նի եր կու ա կանջ, ո րոնց նշա նա կութ յու նը ձայ նի աղբ յու րի
տա րա ծա կան վայ րի տար բե րումն է:

Ա կան ջը պետք է պա հել մա քուր վի ճա կում: Ա կան ջում ջրի կա թիլ նե րը,
փո շին, կեղ տը կամ տար բեր այլ օ տա րա ծին մաս նիկ նե րը, այդ թվում՝
բակ տե րիա նե րը, կա րող են վնա սել լսո ղութ յու նը, թու լաց նել, ա ռա ջաց նել
բոր բո քա յին եր ևույթ ներ, զար գաց նել ցա վը: Լո ղա նա լուց հե տո, օ րի նակ,
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պետք է գզու շո րեն հե ռաց նել ջրի կա թիլ նե րը: Չի կա րե լի «փորփ րել» ա -
կան ջում: Դա շատ վտան գա վոր է: Պետք է խու սա փել նաև ձմռա նը շատ
ցածր ջեր մաս տի ճա նից, խոր հուրդ է տրվում օգ տա գոր ծել գլխարկ կամ ա -
կան ջա կալ ներ: Բարձր ձայ նը, օ րի նակ՝ պայթ յու նի ժա մա նակ, կամ ու ժեղ
աղ մու կը ևս շատ վտան գա վոր են մար դու հա մար: Դ րան ցից պաշտ պան -
վե լու հա մար խոր հուրդ է տրվում բա ցել բե րա նը: Աղմուկը հա ճա խա կի
կամ եր կա րատև ազ դե ցութ յան հետևանքով կա րող է հան գեց նել աղ մու -
կա յին հի վան դութ յան: 

Լ սո ղութ յան խան գա րում նե րի դեպ քում պետք է ան պայ ման դի մել
բժշկին: Մեր օ րե րում մշակ ված են մի ջոց ներ, ո րոնց օգ նութ յամբ կա րե լի է
ոչ միայն կան խել լսո ղութ յան թու լա ցու մը կամ այլ խան գա րում նե րը, այլև`
ո րոշ դեպ քե րում բու ժել խլութ յու նը:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ի՞նչ ձայ նա յին եր ևույթ ներ կան բնութ յան մեջ: Ո՞րն է դրանց նշա -
նա կութ յու նը կեն դա նի նե րի և մար դու հա մար:

2. Ինչ պե՞ս են կեն դա նի նե րը և մարդն ըն կա լում ձայ նը:
3. Ի՞նչ լսո ղութ յան օր գան ու նի մար դը: Ն կա րագ րե՛ք: 
4. Ին չու՞ մարդն ու նի եր կու ա կանջ :
5. Ի՞ն չը կա րող է վնա սել մար դու լսո ղութ յու նը: 
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Նկ. 5.23. Մար դու ա կան ջի կառուցվածքը:
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ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

Կեն դա նի նե րից լավ լսո ղութ յուն ու նեն փղե րը և  ո րոշ թի թեռ ներ, ո -
րոնք ու նակ են ըն կա լե լու շատ ցածր հա ճա խութ յամբ ձայ ներ: Սա կայն

վեր ջերս բա ցա հայտ վել է ո րոշ թի թեռ -
նե րի, օ րի նակ՝ մեծ մո մա ցե ցի (նկա րում)
շատ բարձր հա ճա խութ յամբ ձայ նե րի
ըն կա լու մը: Դա ա մե նա բարձր հա ճա -
խու թյունն է կեն դա նի նե րի աշ խար հում:
Կա տու նե րը լավ են ըն կա լում բարձր հա -
ճա խութ յամբ ձայ նե րը, ա կան ջի ա ռանձ -
հա տուկ կա ռուց ված քի շնոր հիվ` կա րող
են ըն կա լել ձայ ներ 20 մետր հե ռա վո -
րութ յու նից և  ո րո շել ձայնի տա րած ման
ուղ ղութ յու նը. դա օգ նում է որ սալ մկնե -

րին: Շ ներն ըն կա լում են հա ճա խութ յան լայն տի րույ թի ձայ ներ: Մըր -
ջյուն ներն ըն կա լում են ձայ ներ, ո րոնք հա ճա խութ յամբ շատ հե ռու են
մար դու ըն կա լու մից: Այն պես որ` մրջյուն նե րը մեզ եր բեք չեն լսում: 



ԴԱՍ 6.1. ԿԵՆԴԱՆԻ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Բ նու թյան ա մե նա հե տաքր քիր բա ղադ րիչ նե րից են կեն դա նի օր գա -
նիզմ նե րը: Մեր շր ջա պա տում շատ են բույ սե րը և կեն դա նի նե րը, մար դիկ:
Նրանք շատ բազ մա զան են և ոչ միայն պատ կա նում են, ինչ պես ար դեն
գի տեք, տար բեր թա գա վո րու թյուն նե րի, դի ցուք՝ բույ սե րի կամ կեն դա նի -
նե րի կամ այլ խմբե րի, այլև շատ տար բեր են՝ մեծ և փոքր, տա րեց և  ե րի -
տա սարդ, ու նեն տար բեր մա սեր և կա ռուց վածք, գույն և  այլն:

Կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը սնվում են և  ար տա զա տում, շնչում են, շարժ -
վում են, գրգռվում և հար մար վում են, ա ճում և զար գա նում, բազ մա նում և
այլն:

Դ րանք կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի հիմ նա կան հատ կու թյուն նե րն
են:

Բո լոր կեն դա նի օր գա նիզմ ներն ար տա քին մի ջա վայ րից ստա նում են
է ներ գիա և  օգ տա գոր ծում տար բեր քի միա կան նյու թեր (նկ. 6.1): Այդ պի -
տա նի նյու թե րը սնունդ են կեն սա գոր ծու նեու թյան հա մար: Կեն դա նի օր -
գա նիզ մում դրանք փո փոխ վում են: Դրանց մի մա սը ծա ռա յում է բույ սի
կամ կեն դա նու ա ճին, իսկ մյու սը՝ քայ քայ վում ա վե լի պարզ նյու թե րի և  ան -
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Նկ. 6.1. Բույսերի աճը ջերմոցում ավելի լավ է ընթանում սնուցման, ջրելու և լույսի ու
ջերմության հաշվին: Կենդանիների ձագերն աճելու և զարգանալու համար սնվում են:



ջա տում է ներ գիա: Ո րոշ վեր ջան յու թեր էլ դառ նում են ոչ պի տա նի և  ար -
տա զատ վում, դուրս են բեր վում օր գա նիզ մից:

Գի տեք, որ մի ջա վայ րի պայ ման նե րը կա յուն չեն, դրանք փո փոխ վում
են: Արեգակի վառ ճա ռա գայթ նե րը, շատ ցուրտ ե ղա նա կը կամ այլ գոր -
ծոն ները կա րող են կեն դա նի օր գա նիզմ նե րում ա ռաջացնել տար բեր ար-
ձագանքներ: Կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը պա տաս խա նում են գրգռվե լով և
շարժ վե լով: Կան շարժ ման շատ ձևեր: Նոր պայ ման նե րին կեն դա նի օր -
գա նիզմ նե րի զգա լի մասն ա րա գո րեն հար մար վում է և շա րու նա կում իր
կյան քը: Կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի հա մար կար ևոր է նրանց փո փոխ վե լու
և բ նո րոշ հատ կա նիշ նե րը սերն դե սե րունդ փո խան ցե լու հատ կու թյու նը: Ա -
ճի և զար գաց ման ըն թաց քում շատ բույ սեր և կեն դա նի ներ ի րո՛ք փո փոխ -
վում են: Ե թե դի տար կենք շրջա պա տի բույ սե րը կամ կեն դա նի նե րը, ա պա
կնկա տենք, որ բույ սե րի նոր ա ռա ջա ցած ա ռանձն յակ նե րը հիմ նա կա նում
նման են այն ա ռանձն յակ նե րին, ո րոն ցից ա ռա ջա ցել են, կամ էլ կեն դա նի -
նե րի ձա գե րը՝ ի րենց ծնող նե րին: Բայց բույ սե րի կամ կեն դա նի նե րի նոր
սերն դում հան դի պում են նաև ո րո շա կի հատ կու թյուն նե րով կամ հատ կա -
նիշ նե րով տար բեր վող ա ռանձն յակ ներ:

Փաս տո րեն, կա րող ենք նշել, որ կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը բազ մա -
նում են կամ ինք նա վե րար տադր վում: Ցան կա ցած բույ սից, հա ճախ՝ բույ -
սե րի և կեն դա նի նե րի զույ գից ա ռա ջա նում են մեկ կամ մի քա նի նոր ա -
ռանձն յակ ներ:

Թվարկված հատ կու թյուն նե րից դժվար է ա ռանձ նաց նել գլխա վո րը:
Ու շադ րու թյան դեպ քում կնկա տենք նաև, որ այդ հատ կու թյուն նե րից շա -
տե րը բնո րոշ են նաև շրջա պա տի մեծ ու փոքր ան կեն դան մար մին նե րին:

Կեն դա նի օր գա նիզմ նե րին հե տա գա ծա նո թաց ման ըն թաց քում կփոր -
ձենք տար բե րա կել ա ռա վել կար ևոր հատ կու թյուն նե րը:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ինչ պե՞ս եք պատ կե րաց նում կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի բազ մա զա -
նու թյու նը:

2. Ո րո՞նք են կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի հիմ նա կան հատ կու թյուն նե րը:
3. Արդ յոք կա՞ն կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի հատ կու թյուն ներ, ո րոնք բա -

ցա կա յում են ան կեն դան մար մին նե րում:

Â»Ù³ 6 ÎºÜ¸²ÜÆ úð¶²ÜÆ¼ØÜºðÆ Î²èàôòì²ÌøÀ ºì Ð²îÎàôÂÚàôÜÜºðÀ

94



4. Բույ սե րից և կեն դա նի նե րից բա ցի՝ ի՞նչ կենդա նի օր գա նիզմ ներ
գիտեք:

5. Շր ջա պա տի որ ևէ բույ սի կամ կեն դա նու օ րի նա կով ներ կա յաց րե՛ք
նրանց հիմ նա կան հատ կու թյուն նե րը:

ԴԱՍ 6.2. ԲՋԻՋԸ ՈՐՊԵՍ ԿԵՆԴԱՆԻ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՏԱՐՐԱԿԱՆ
ՄԻԱՎՈՐ

Կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը շատ բազ մա զան են: Նախ՝ նրանք տար բեր
են ի րենց չա փե րով (նկ. 6.2). լի նում են մեծ, հսկա և փոքր, նույ նիսկ շատ
մանր՝ մեր աչ քով ան տե սա նե լի: Կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը տար բեր վում են

ի րենց ար տա քին տես քով: Դի տե լով նրանց` կա րե լի է ա սել, թե որն է,
օրինակ մրգա տու ծառ, անձ րևաորդ, սեն յա կա յին ճանճ, ո՛րն է ձուկ,
թռչուն, կա տու կամ շուն: Ն րանք տար բեր են նաև ի րենց ներ քին կա ռուց -
ված քով: Բայց բո լոր այդ օր գա նիզմ նե րը կազմ ված են ո րո շա կի տար րա -
կան միա վոր նե րից, ո րոնք կոչ վում են բջիջ ներ: Այդ բջիջ նե րը հստակ
առանձ նացված են մե կը մյու սից: Միա վոր վե լով մեկ օր գա նիզ մում՝ դրանք
կար ծես ճա նա չում են ի րար և, մե կը մյու սի հետ փո խազ դե լով, կազ մա վո -
րում են օր գա նիզ մի տար բեր մա սե րը և ն րա մար մինն ամ բող ջու թյամբ:

Բ ջիջն ա ռա ջին ան գամ նկա րագ րել է անգ լիա ցի գիտ նա կան Ռո բերտ
Հու կը: 17-րդ դա րում նա ցան կա ցավ պար զել խցա նա յին ծա ռի՝ ջրի մա կե -
րե սին մնա լու և լավ «լո ղա լու» հատ կու թյու նը: Պատ րաս տե լով խցա նի
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Նկ. 6.2. Տարբեր չափերի կենդանի օրգանիզմներ`
Հայաստանի Սխտորաշենի հսկա սոսենին (ձախից) և մանրէներ (աջից):



կտրվածք ներ՝ նա սկսեց դի տել այդ կտրվածք ներն իր ստեղ ծած խո շո րաց -
նող դի տակ նե րով (տե՛ս նկ. 6.3). դա հենց ա ռա ջին ման րա դի տակն էր:
Այդ ժա մա նակ նա նկա տեց բազ մա թիվ մանր խցիկ ներ, ո րոնք հենց ան -

վա նեց բջիջ ներ: Հե տա գա յում այդ պի սի բջիջ ներ տե սան շատ բույ սե րից և
հե տո էլ՝ կեն դա նի նե րից պատ րաստ ված կտրվածք նե րում:

Խո շո րաց նող դի տակ նե րի և բ ջիջ նե րի մա սին Հու կի գիր քը մեծ հե -
տաքրք րու թյամբ կար դաց Ան տո նի վան Լևեն հու կը, ում ծա նոթ եք: Նա ո -
րո շեց պատ րաս տել նոր տե սա կի հա տուկ դի տակ ներ՝ օգ տա գոր ծե լով
տար բեր ոսպն յակ ներ: Դ րանց օգ նու թյամբ անձ րևաջ րի կա թի լում նա նկա -
տեց մանր շարժ վող «մաս նիկ ներ»: Դ րանք բակ տե րիա ներն էին: Խո շո -
րաց նող սար քե րի շնոր հիվ՝ կեն դա նի բջիջ նե րի մա սին կու տակ վե ցին շատ
ու շատ տե ղե կու թյուն ներ:

Բ նա կա նա բար, այդ բջիջ ներն ի րար նման չեն՝ տար բեր են: Տար բեր -
վում են սո խի սո խու կի, կար տո ֆի լի պա լար նե րի, ծի րա նի և  ե լա կի պտուղ -
նե րի բջիջ նե րը (նկ. 6.4): Միմ յանց նման չեն անձ րևաոր դի, սեն յա կա յին
ճան ճի, որ ևէ ձկան, թռչու նի, կատ վի կամ շան տար բեր մա սե րի բջիջ նե րը:
Կեն դա նա կան բջիջ նե րից բույ սե րի բջիջ նե րը տար բեր վում են ա մուր ար -
տա քին կա ռույ ցով, ո րը կոչ վում է բջջա պատ: Այդ տար բե րու թյուն նե րը վե -
րա բե րում են բջիջ նե րի ոչ միայն ար տա քին տես քին, այ լև՝ ներ քին կա ռուց -
ված քին:

Բ ջիջ նե րի միջև տար բե րու թյուն նե րը պայ մա նա վոր ված են այն հան -
գա ման քով, որ տար բեր բջիջ ներ կա տա րում են տար բեր դեր: Օր գա նիզմ -
նե րում, կար ծես, կա րե լի է տար բե րել մաս նա գի տաց ված բջիջ ներ: Բ ջիջ -
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Նկ. 6.3. Ռոբերտ Հուկն իր պատրաստած մանրադիտակով դիտեց 
մանր բջիջներից կազմված խցանի պատկերը:



նե րից կան այն պի սի նե րը, ո րոնք պաշտ պա նում են օր գա նիզմ ներն ար -
տա քին տար բեր գոր ծոն նե րից, մյուս նե րը պա տաս խա նա տու են սննդա -
ռու թյան հա մար, այլ բջիջ նե րով էլ բազ մա նում են օր գա նիզմ նե րը և  այլն:

Բայց տար բեր օր գա նիզմ նե րի բջիջ ներն ու նեն և  ընդ հան րու թյուն ներ:
Բո լոր բջիջ նե րը մե կու սաց ված են թա ղան թով, ու նեն ներ քին պա րու նա -
կու թյուն և սերն դե սե րունդ փո խանց վող ժա ռան գա կան նյութ, ո րոնք բջիջ -
նե րի բա ղադ րա մա սեր են: Բ ջիջ նե րի պա րու նա կու թյան մեջ առ կա են միև -
նույն քի միա կան տար րե րը:

Կեն դա նի օր գա նիզմ նե րից շա տերն ու նեն ըն դա մե կը մեկ բջիջ, օ րի -
նակ՝ շատ ման րէ ներ (տե՛ս նկ. 6.2): Միաբ ջիջ են նաև շատ փոքր նա խա -
կեն դա նի նե րը: Մ յուս նե րը բազ մաբ ջիջ են: Այդ պի սի բազ մաբ ջիջ օր գա -
նիզմ նե րից են շատ բույ սեր ու կեն դա նի նե ր:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Տար բեր չա փե րի ի՞նչ կենդա նի օր գա նիզմ ներ գի տեք: Ներկայաց-
րե՛ք ձեզ ծա նոթ օ րի նակ ներ:

2. Ո՞րն է կենդա նի օր գա նիզմ նե րի տար րա կան միա վո րը:
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Նկ. 6.4. Բույսերը շատ տարբեր են, բայց բոլորն ունեն բջջային կառուցվածք:



3. Ո՞վ է ա ռա ջին անգամ տե սել բջի ջը, ի՞նչ սար քի օգ նու թյամբ:
4. Ին չո՞վ են միմ յան ցից տար բեր վում բջիջ նե րը: Ո րո՞նք են բու սա կան

և կեն դա նա կան բջիջ նե րի հիմ նա կան տար բե րու թյուն նե րը: Ի՞նչ են
մաս նա գի տաց ված բջիջ նե րը:

5. Արդ յոք կեն դա նի բջիջ ներն ու նե՞ն ըն դանրու թյուն ներ: Ո րո՞նք են
բջիջ նե րի բա ղադ րա մա սե րը:

6. Քա նի՞ բջջից են կազմ ված տար բեր կենդա նի օր գա նիզմ ներ: Ներ -
կա յացրե՛ք օ րի նակ ներ:

ԴԱՍ 6.3. ՀՅՈՒՍՎԱԾՔ: ԲՈՒՍԱԿԱՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ
ՏԻՊԵՐԸ

Ի՞նչ է հյուսվածքը: Բազմաբջիջ օրգանիզմներում իրար նման բջիջները
միավորվում են միմյանց հետ որոշակի ձևով` կազմելով առանձին խմբեր,
խմբավորումներ, որոնք կատարում են որոշակի գործառույթներ: Դրանք
հյուսվածքներն են (նկ. 6.6):

Բ ջիջ նե րի նման՝ հյուս վածք ներն էլ կա րե լի է դի տել ման րա դի տա կի
օգ նու թյամբ:
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ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

Ռո բերտ Հու կը ծնվել է Անգ լիա յում, Օքս -
ֆոր դի հա մալ սա րա նում սո վո րել լե զու ներ, այ -
նու հե տև՝ հե տաքրքր վել մա թե մա տի կա յով,
ֆի զի կա յով և քի միա յով, դար ձել բնա գետ:
Նա ստեղ ծեց ման րա դի տա կը, ո րի օգ նու -
թյամբ ա ռա ջի նը բա ցա հայ տեց տար բեր կեն -
դա նի բջիջ ներ: Խ ցա նի կտրված քի մեկ քա -
ռա կու սի սան տի մետ րի հատ վա ծում նա հաշ -
վեց մի քա նի մի լիոն բջիջ:

Նկ. 6.5. Ռոբերտ Հուկ 
(1635-1703):



Հյուս ված քին բնո րոշ են ոչ միայն նման բջիջ ներ, այլ նաև՝ ո րո շա կի
միջբջ ջա յին կա ռուց վածք: Մի դեպ քում բջիջ նե րը խիտ են, հպվում են մի -
մյանց: Հա ճախ հարևան բջիջ նե րի միջև ա ռա ջա նում են միջբջ ջա յին թե -
լիկ ներ կամ կամր ջակ ներ: Մ յուս դեպ քում բջիջ նե րը գտնվում են ի րա րից
հա մե մա տա բար հե ռու, և դ րանց միջև կա ար տա հայտ ված հե ղուկ մի ջա -
վայր: Բջիջ նե րի միջև փո խազ դե ցու թյուն նե րի և միջբջ ջա յին կա ռուց ված քի
շնոր հիվ պահ պան վում է հյուս վածք նե րի ամ բող ջա կա նու թյու նը:

Տար բեր հյուս վածք ներ կա րե լի է բա ցա հայ տել և՛ բույ սե րում, և՛ կեն դա -
նի նե րում, ինչ պես նաև՝ մար դու և  այլ կեն դա նի օր գա նիզմ նե րում: Բ նա կա -
նա բար, դրանք նույ նը չեն, կան տար բե րու թյուն ներ:

Բույ սե րում տար բե րակ վում են ծած կող, փո խադ րող, գո յաց նող և  այլ
հյուս վածք ներ (նկ. 6.7):

Ծած կող հյուս վածքը (նկ. 6.7, ա), ինչ պես հու շում է ան վա նու մը, պա -
տում է բույ սե րի մար մի նը, նրա ա ռան ձին մա սե րը և  օր գան նե րը: Ն րա
բջիջ նե րը կիպ միակց ված են, հա ճախ ու նեն տար բեր ծած կույթ ներ: Ծած -
կող հյուս վածքը պաշտ պա նում է բույսն ար տա քին մի ջա վայ րի ան բա րե -
նպաստ գոր ծոն նե րից: Այս հյուս ված քի շնոր հիվ է, որ բույսը, օ րի նակ, չի
վնաս վում սուր ա ռար կա նե րից, բարձր կամ ցածր ջեր մաս տի ճա նից, քա -
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Նկ. 6.6. Հյուսվածքները բույսի տերևում և տարբեր կենդանի օրգանիզմներում: 
Երևում են բջիջների միջև հպումները:



մուց, արևա հա րու մից: Հի շենք, որ Ռ. Հուկը, դի տե լով հենց խցա նա յին ծա -
ռի խցանը, բա ցա հայ տեց բջիջ նե րը: Խ ցանը ծած կող հյուս վածք է:

Բույ սի մարմ նում մի հատ վա ծից մյուսն ա նընդ հատ շարժ վում են ջու -
րը, տար բեր հե ղուկ ներ, բազ մա թիվ այլ նյու թեր: Դա ի րա կա նաց նում է
փո խադ րող (նկ. 6.7, բ) հյուս վածքը: Այդ գոր ծա ռույ թի հա մար բույ սում
առ կա են տար բեր եր կա րա վուն ա նոթ ներ և խո ղո վակ ներ, ո րոնք ու նեն
բջջա յին կա ռուց վածք: Դ րանք են այս հյուս ված քի ա ռանձ նա հատ կու թյուն -
ները:

Բույ սե րի դի տում նե րը վկա յում են, որ նրանք ա նընդ հատ ա ճում են,
ա ռա ջա նում են նոր հատ ված ներ: Բա րեն պաստ պայ ման նե րում դա ա ռա -
վել տե սա նե լի է ինչ պես բնու թյան մեջ, այն պես էլ՝ ջեր մոց նե րում կամ բնա -
կա րան նե րում: Բույ սե րի աճը կա տար վում է գո յաց նող (նկ. 6.7, գ) հյուս -
ված քների հաշ վին: Այս հյուս ված քի բջիջ նե րին բնո րոշ են ոչ մեծ չա փե րը
և միմ յանց սերտ հա րու մը: Միջբջ ջա յին նյութը զար գա ցած չէ: Բ նա կա նա -
բար, բջիջ ներն ա րագ կիս վում են, բա ժան վում: Գո յաց նող հյուս ված քի կա -
րե լի է հան դի պել բույ սի ա ճող մա սե րում, օ րի նակ՝ ար մա տի կամ ընձ յու ղի
գա գաթ նե րում:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ի՞նչ են կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի հյուս վածք նե րը:
2. Ինչ պե՞ս կա րե լի է դի տել հյուս վածք նե րը:
3. Հ յուս վածք նե րում միջբջ ջա յին կա ռուց ված քի ի՞նչ ձևեր գի տեք:
4. Ո՞ր կեն դա նի օր գա նիզմ նե րում կան հյուս վածք ներ:

Â»Ù³ 6 ÎºÜ¸²ÜÆ úð¶²ÜÆ¼ØÜºðÆ Î²èàôòì²ÌøÀ ºì Ð²îÎàôÂÚàôÜÜºðÀ

100

Նկ. 6.7. Բուսական հյուսվածքներ. սոխի սոխուկատերևի ծածկող (ա), լորենու ցողունի
փոխադրող (բ) և եգիպտացորենի արմատածայրի գոյացնող (գ) հյուսվածքների պատկերները:

ա բ գ



5. Բու սա կան ի՞նչ հյուս վածք ներ կան:
6. Ո րո՞նք են ծած կող, փո խադ րող, գո յաց նող հյուս վածք նե րի ա ռանձ -

նա հատ կու թյուն նե րը: Ի՞նչ գոր ծա ռույթ են դրանք կա տա րում:
7. Տետ րում լրաց րե՛ք հե տևյալ աղ յու սա կը.

8. Փոր ձե՛ք ներ կա յաց նել ծած կող հյուս ված քի վնաս ման հե տևանք նե -
րը բույ սի հա մար: Իսկ գո յաց նո ղի՞ դեպ քում:

ԴԱՍ 6.4. ԾԱՂԿԱՎՈՐ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՕՐԳԱՆՆԵՐԸ: ԱՐՄԱՏ

Մեր շրջա պա տում շատ են տար բեր բույ սե րը: Ն րանց մի մա սի վրա
ա ռա ջա նում են ծա ղիկ ներ: Ինչ քա՛ն բազ մա զան են ծա ղիկ նե րը: Բայց ոչ
բո լոր բույ սերն ու նեն ծա ղիկ ներ: Ծա ղիկ նե րով բույ սե րը կոչ վում են ծաղ -
կա վոր: Դ րանք ու նեն նաև այլ ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ:

Ծաղ կա վոր բույ սե րի ա ռան ձին մա սե րը,
ո րոնք ու նեն ո րո շա կի կա ռուց վածք և կա տա -
րում են մեկ կամ մի քա նի գոր ծա ռույթ, կոչ -
վում են օր գան ներ: Ն կա րագ րե լով որ ևէ բույս՝
նշում են նրա տեր ևը, ցո ղու նը, ծա ղի կը, պտու -
ղը, սեր մը: Դ րանք բույ սե րի օր գան ներն են:

Բույ սե րի օր գան նե րից է նաև ար մա տը
(նկ.6.8): Ար մատն ամ րաց նում է բույսը հո ղում
և ս պա սար կում բույ սի մար մինը ջրով ու տար -
բեր այլ նյու թե րով: Բույսն ար մատ նե րով կա -
րող է բազ մա նալ: Ար մատն ու նի նաև այլ գոր -
ծա ռույթ ներ:

Սովորաբար, ցանկացած բույս ունի մի

Բուսական հյուսվածքի
տեսակը

Հյուսվածքի և դրա
բջիջների առանձնա -

հատկություննրը

Հյուսվածքի դերը 
բույսի օրգանիզմում

Բույսի ո՞ր մասում է
հանդիպում  
հյուսվածքը

ծածկող

փոխադրող

գոյացնող
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Նկ. 6.8. Խոշոր ծառի
արմատները:



քանի արմատ, որոնք միասին կազմում են մի համակարգ: Եթե ուշադիր
դիտենք, ապա կտեսնենք մեծ և փոքր, հաստ և բարակ արմատներով
բույսեր: Բացի տարբեր չափերից՝ արմատներն ունեն նաև տարբեր տեսք:
Կան առանցքային և փնջաձև արմատային համակարգեր (նկ. 6.9): Ի
տարբերություն փնջաձևի՝ առանցքային արմատային համակարգում

զանազանվում է լավ զարգացած գլխավոր արմատը: Արմատների ձևը
նպաստում է դրանց գործառույթների լավ կատարմանը:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ո՞ր բույսեր են կոչվում ծաղկավոր: Ի՞նչ օրինակներ գիտեք:
2. Ի՞նչ են օրգանները: Բույսերի ի՞նչ օրգաններ կարող եք թվարկել:
3. Ի՞նչ է արմատը, ի՞նչ գործառույթ է կատարում բույսի օրգանիզմում:
4. Ինչո՞վ են միմյանցից տարբերվում բույսերի արմատները:
5. Ինչպիսի՞ արմատային համակարգեր կան բույսերում: Ինչո՞վ են

դրանք միմյանցից տարբերվում:
6. Փորձե՛ք որոշել, թե ինչպիսի՞ արմատային համակարգ ունեն ձեր

շրջապատի ծանոթ բույսերը:
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Նկ. 6.9. Ծաղկավոր բույսերից խատուտիկի (ձախից) առանցքային և 
եզան լեզվի (աջից) փնջաձև արմատները:



ԴԱՍ 6.5. ԸՆՁՅՈՒՂԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ.
ՑՈՂՈՒՆ, ՏԵՐԵՎ

Ընձ յու ղը և  իր նշա նա կու թյու նը: Բույ սե րի օր գան նե րից է նաև ըն ձյու -
ղը: Դա զար գա ցող ցո ղունն է իր բող բոջ նե րով և տերև նե րով (նկ. 6.10):

Ընձ յու ղը բո լո րին է լավ ծա նոթ: Դի տե լով ան տառ նե րում, այ գի նե րում,
պու րակ նե րում, փո ղոց նե րում, դպրո ցա մերձ կամ տնա մերձ հո ղա մա սե -
րում բույ սե րի զար գա ցու մը գար նանը, օ րի նակ՝ ե ղևնու, բար դու, ու ռե նու,
վար դե նու, խա ղո ղի, ծի րա նե նու, խնձո րե նու կամ այլ մրգա տու ծա ռե րի
գար նա նա յին փո փո խու թյուն նե րը, կա րող ենք նկա տել ե րի տա սարդ ցո -
ղուն ներ, ո րոնք կրում են տերև ներ և բող բոջ ներ: Այդ ընձ յուղ նե րը զար գա -
նում են ձմե ռած բող բոջ նե րից:

Ընձ յուղ նե րը կա րող են լի նել եր կա րաց ված և կար ճաց ված: Ընձ յու ղի
վրա ինչ պես տերև նե րը, այն պես էլ՝ բող բոջ ներն ի րար նման չեն, տար բեր
են դրանց չա փե րը, գույ նը և հոտը: Ըն ձյուղ նե րը տար բեր վում են նաև ի -
րենց տե ղա բաշխ մամբ: Ընձ յու ղի գա գա թում գտնվում է գա գաթ նա յին
բող բո ջը:

Շա րու նա կե լով դի տար կել ընձ յուղ նե րի զար գա ցու մը՝ կնկա տենք, որ
ընձ յու ղի ո րոշ բող բոջ նե րից զար գա նում են ծա ղիկ ներ:

Ընձ յու ղը մեծ նշա նա կու թյուն ու նի բույ սի հա մար: Բա ցի այն հան գա -
ման քից, որ ընձ յու ղի մի ջո ցով բույսն ա ճում է ու զար գա նում, դրա մի ջո ցով
բույսը կա րող է նաև բազ մա նալ:
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Նկ. 6.10. Եղևնու և խաղողի ընձյուղները: Երևում են բողբոջները և տերևները:



Ո րոշ բույ սե րի ընձ յուղ նե րը կա րող են ձևա փոխ վել և կա տա րել ու րիշ
գոր ծա ռույթ ներ: Տար բե րում են ընձ յուղ նե րի ստոր գետն յա և վեր գետն յա
ձևա փո խություններ:

Ցո ղուն: Ար դեն գի տեք բույ սի ցո ղու նի մա սին: Նշենք, որ ցո ղու նը
բույ սի ա ռանձց քա յին օր գանն է: Տար բեր բույ սե րի ցո ղուն նե րը շատ բազ -
մա զան են (նկ.6.11): Խո տա բույ սե րի ցո ղուն նե րը նուրբ են և  ու նեն կա նաչ
գույն: Ծա ռե րի ու թփե րի ցո ղուն ներն ա մուր են, փայ տա ցած և  ու նեն տար -
բեր վող գու նա վո րում: Շատ բույ սեր ու նեն սո ղա ցող, փա թաթ վող, մագլ ցող
և  այլ տե սա կի ցո ղուն ներ:

Ցո ղունը հե նա րան է բույ սի վեր գետն յա տար բեր մա սե րի հա մար: Ցո -
ղու նի հաշ վին բույսը կա րող է ա ճել ինչ պես եր կա րու թյամբ, այն պես էլ՝
հաս տու թյամբ: Ցո ղունն ու նի նաև այլ գոր ծա ռույթ ներ:

Տերև: Բույ սի տերևն ընձ յու ղի մաս
է, բույ սի ա ռան ձին օր գան: Բույ սե րի
մեծ մա սի տե րևնե րը կազմ ված են տե -
րևա թի թե ղից և տե րևա կո թու նից (նկ.
6.12): Տերևա թի թե ղը տար բեր ձևի է,
հիմ նա կա նում՝ կա նաչ գույ նի: Կո թու նի
մի ջո ցով տերևա թի թեղն ամ րա նում է
ցո ղու նին: Լո րե նու, կաղ նու տե րևակո -
թու նի վրա կա մեկ տերևա թի թեղ: 

Այդ պի սի տերևը կոչ վում է պարզ:
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Նկ. 6.11. Խոտաբույսերի և ծառերի ցողուններն իրարից խիստ տարբերվում են:

Նկ. 6.12. Տերևը կազմված է
տերևաթիթեղից (1) և տերևակոթունից (2):

1

2



Մաս րե նու, մո շի, ե լա կի տերև նե րը բարդ են. նրանց տերևա կո թու նի վրա
կա մի քա նի տերևա թի թեղ (նկ. 6.13):

Տե րևը շատ մեծ դեր է կա տա րում բույ սի կյան քում: Տե րև նե րում ա ռա -
ջա նում են ո րոշ նյու թեր, ո րոնք օգ տա գործ վում են բույ սի կող մից: Տերև նե -
րի մի ջո ցով բույ սե րը կա րող են բազ մա նալ:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Ի՞նչ է ընձ յու ղը:
2. Ի՞նչ տարբերու թյուններ ունեն տերևնե րը և բող բոջներն ընձ յու ղի

վրա:
3. Ի՞նչ է գտնվում ընձ յու ղի գա գա թում:
4. Ի՞նչ նշա նա կու թյուն ու նի ընձ յու ղը բույ սի հա մար:
5. Ի՞նչ է ցո ղու նը: Ինչ պի սի՞  ցո ղուններ գի տեք:
6. Ին չո՞ւմ է ցո ղու նի դերը բույ սի կյանքում:
7. Ի՞նչ է տերևը: Ին չի՞ց է կազմ ված:
8. Ինչ պի սի՞ տերևներ գի տեք: Ներկայացրե՛ք օ րի նակներ:
9. Ջ րի մեջ դրե՛ք որ ևէ բույ սի բող բոջնե րով ընձ յուղ, հետևե՛ք բող բոջ -

ների բացվե լուն և ն շե՛ք, թե  ընձ յու ղի վրա ո՞ր բող բոջն է ա վե լի շուտ
բաց վում:
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Նկ. 6.13. Մոշու բարդ տերևները:



ԴԱՍ 6.6. ԾԱՂԻԿ, ՊՏՈՒՂ, ՍԵՐՄ

Ծա ղիկ: Դժ վար թե լի նի մի մարդ, ով չի մա նա ծաղ կա վոր բույ սե րի և
հատ կա պես ծա ղիկ նե րի մա սին: Ո՞վ չգի տի կա կա չի, վար դի, մե խա կի, եղ -
րևա նու ծա ղիկ նե րի մա սին: Մեզ հա մար հա ճախ ծա ղի կը գե ղե ցիկ, նրբե -
րանգ, բու րա վետ մի բան է: Բայց ծա ղի կը բույ սի օր գան է, ո րը կար ճա -
ցած և ձ ևա փոխ ված ընձ յուղ է: Ծաղ կից ա ռա ջա նում են պտուղ ներ և
սեր մեր:

Շատ բույ սե րում ծա ղի կը միա նում է ցո ղու նին ծաղ կա կո թով: Ծաղ կի
գե ղե ցիկ մասը նրա ար տա քին ծաղ կա պատ յանն է, ո րը կազմ ված է կա նաչ
բա ժա կից և նր բե րանգ բազ մա գույն պսա կից (նկ. 6.14):
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ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

Ա մե նա մեծ տերևն ու նի մինչև 3 մետր եր կա -
րու թյուն և 0,5 մետր լայ նու թյուն: Դա Հնդ կա կան
օվ կիա նո սի ա րևմտ յան մա սի Մա դա գաս կար
կղզում ա ճող ար մա վե նու տերևն է: Այդ ար մա վե -
նին հե տաքր քիր է նաև այն փաստով, որ մեկ
բույ սը պա րու նա կում է մինչև 25 լիտր ար տա -
կարգ մա քուր ջուր և  այդ պատ ճա ռով կոչ վում է
նաև «ճա նա պար հոր դի ծառ»: Դա հա մար վում է
ա մե նա գե ղե ցիկ բույ սե րից մե կը:

Նկ. 6.14. Ծաղկի ծաղկապատյանը`  կազմված բաժակից (1) և պսակից (2):



Եր կուսն էլ ի րենց հեր թին կազմ ված են թեր թիկ նե րից: Ծաղ կի ներ սում
գտնվում են մա սեր, ո րոնք շատ կար ևոր են սեր մի և հե տո էլ՝ պտղի ա ռա -
ջաց ման հա մար:

Տար բեր բույ սե րում ծա ղիկ նե րը խմբե րով դա սա վոր ված են ցո ղու նի
վրա: Դ րանք կոչ վում են ծաղ կա բույ լեր (նկ. 6.15):

Պ տուղ, սերմ: Բույ սե րի պտուղ ներն օր գան ներ են, ո րոնք ա ռա ջա նում
են ծաղ կից: Պ տուղ նե րը լի նում են չոր և հ յու թա լի, փակ և բաց վող: Պտղում
գտնվում է մեկ կամ մի քա նի սերմ (նկ. 6.16):

Պ տուղ նե րի ձևը, չափ սերը, չոր կամ հյու -
թա լի լի նե լը նպաս տում են դրանց պաշտ պան -
մա նը և տա րած մա նը բնու թյան մեջ:

Շատ պտուղ ներ օգ տա գոր ծում են որ պես
սնունդ: Պահ պան ման նպա տա կով դրանք չո -
րաց նում են, ա ղադ րում, շա քա րով մշա կում և
այլն:

Տար վա տաք ե ղա նակ նե րին հո ղում կա րե -
լի է ցա նել բույ սե րի սեր մե րը: Խո նավ մի ջա -
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Նկ. 6.15. Եղրևանու, ակացիայի, ալոճենու և աստղածաղկի ծաղկաբույլերը: 
Որքա՜ն տարբեր են դրանք և գեղեցիկ:

Նկ. 6.16. Նռան պտղի մեջ կան
շատ սերմեր:



վայ րում, օ դի և  ո րո շա կի ջեր մու թյան պայ ման նե րում սեր մե րը ծլում են:
Լավ ծա նոթ սեր մե րից են ցո րե նի և  ե գիպ տա ցո րե նի հա տիկ նե րը (նկ.
6.17): Սեր մե րով բույ սե րը բազ մա նում են:

Սեր մե րը լի նում են տար բեր տես քի, ձևի, չափ երի: Դ րանք հա ճախ բնու -
թյան մեջ տա րած վում են շատ հե տաքր քիր ե ղա նակ նե րով: Օ րի նակ՝ սեր մե -
րի մի մասը կա րող է տա րած վել քա մու, մյու սը՝ ջրի մի ջո ցով: Ո րոշ սեր մեր
կպչում են կեն դա նի նե րին և  այդ ե ղա նա կով տե ղա փոխ վում տե ղից տեղ:

Պահ պան ման և հե տա գա յում ծլման նպա տա կով սեր մե րում կու տակ -
վում են տար բեր պա շա րան յու թեր:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ի՞նչ են ծա ղի կը, պտու ղը, սեր մը:
2. Ին չի՞ց են ա ռա ջա նում պտուղ նե րը և սեր մե րը:
3. Ի՞նչ դեր ու նեն այդ օր գան նե րը բույ սի կյան քում:
4. Ի՞նչ պայ ման ներ են անհ րա ժեշտ սեր մե րի ծլման հա մար:
5. Ին չո՞ւ սեր մե րը կա րող են պահ պան վել եր կար ժա մա նակ:
6. Ինչ պե՞ս են պտուղ նե րը և սեր մերն օգ տա գործ վում մար դու կող մից:
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Նկ. 6.17. Ցորենի և եգիպտացորենի չոր սերմերը` հատիկները:



7. Ն կա րագ րե՛ք շրջա պա տի ծա ղիկ նե րը, նշե՛ք դրանց ա ռանձ նա հատ -
կու թյուն նե րը: Փոր ձե՛ք հաս կա նալ ծաղ կի կա ռուց ված քը և դե րը:

8. Գ տե՛ք ցո րե նի կամ ե գիպ տա ցո րե նի սեր մեր և ն կա րագ րե՛ք դրանց
մե ծու թյու նը, գույ նը, ամ րու թյու նը և  այլ
հատ կա նիշ նե րը: Դի տե՛ք սերմերի ծլու մը՝
այդ նպա տա կով ստեղծելով անհ րա ժեշտ
պայ մաննե ր: 

9. Բույսե րի ի՞նչ օր գան ներ են ներ կա յաց ված
հետև յալ նկա րում: Ի՞նչ գի տեք դրանց մա -
սին:

ԴԱՍ 6.7. ՕՐԳԱՆԻԶՄԸ ՈՐՊԵՍ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Բույ սե րին կամ կեն դա նի նե րին ծա նո թա նա լիս նշե ցինք նրանց բջջա -
յին կա ռուց ված քը, ո րոշ հյուս վածք ներ, ա ռան ձին օր գան նե րը և մա սե րը:
Դ րանք բո լո րը, ի րար հետ փո խազ դե լով և միմ յանց լրաց նե լով, կազ մում
են մի ամ բող ջա կան կեն սա գոր ծող հա մա կարգ՝ կեն դա նի օր գա նիզմ:

Յու րա քանչ յուր օր գան իր տեղն ու դերն ու նի կեն դա նի օր գա նիզ մում:
Մաս նա տե լով ծաղ կա վոր բույ սը, խախ տե լով նրա ամ բող ջա կա նու թյու նը,
վնա սե լով նրա ա ռան ձին մա սը կամ օր գա նը՝ բույ սում կտես նենք փո փո -
խու թյուն ներ: Դ րանց պատ ճա ռով բույ սը կա րող է մա հա նալ: Շր ջա պա տում
կա րող ենք ա կա նա տես լի նել թոշ նած և չո րա ցած բույ սե րի: Դ րա պատ -
ճառ նե րից է ար մա տա յին հա մա կար գի կամ ցո ղու նի վնա սու մը (նկ. 6.18):

Նկ. 6.18-ում ձա խից պատ կեր ված
ե գիպ տա ցո րե նի վնաս ված ար մա տա յին
հա մա կար գով բույ սը չո րա ցել է: Այդ է
վկա յում ցո ղու նի տես քը: Ա ջից՝ բնա կա -
նոն բույսն է:

Բույ սում փո փո խու թյուն ներ կտես -
նենք նաև այն դեպ քում, ե թե նրա օր -
գան նե րից մե կի, օ րի նակ՝ ար մա տա յին
հա մա կար գի հա մար ստեղծ վեն ա ռա վել
նպաս տա վոր պայ ման ներ: Հո ղի փխրե -
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Նկ. 6.18. Վնասված արմատներով բույսը
չորանում է:



ցու մը, ջրե լը, հո ղի մեջ պա րար տան յու թե րի կամ խթա նող տար բեր քի միա -
կան նյու թե րի ա վե լա ցու մը կհան գեց նեն բույ սի լավ ա ճին: Ն ման բույ սը
կբազ մա նա և  իր նոր ա ռանձն յակ նե րով կտա րած վի բնու թյան մեջ:

Փաս տո րեն, բույ սում մի օր գանն ան մի ջա կա նո րեն ներ գոր ծում է մյու -
սի վրա, կապ ված է դրա հետ, պայ մա նա վո րում և լ րաց նում է դրա կեն սա -
գոր ծու նեու թյունը Դա նշա նա կում է, որ բույսն ամ բող ջա կան օր գա նիզմ
է:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ինչ պե՞ս հաս կա նալ, որ բույսն ամ բող ջա կան օր գա նիզմ է:
2. Ինչ պի սի՞ փո փո խու թյուն ներ կա րող են կա տար վել բույ սում նրա մի

մա սի կամ օր գա նի վնա սու մից:
3. Ի՞նչ նպաս տա վոր պայ ման ներ են անհ րա ժեշտ բույ սի լավ ա ճի հա -

մար:
4. Այ ցե լե՛ք մո տա կա ջեր մոց, դպրո ցի կա նաչ գո տի, դպրո ցա մերձ կամ

տնա մերձ հո ղա մաս, ծա նո թա ցե՛ք այն պայ ման նե րին, ո րոնք նպաս -
տում են բույ սե րի լավ ա ճին և զար գաց մա նը:

5. Կազ մե՛ք շրջա պա տի տար բեր բույ սե րի մի փոքր հա վա քա ծու, փոր -
ձե՛ք տալ նրանց ան վա նում նե րը և ն րան ցից մի քա նի սը նկա րա -
գրե՛ք՝ ընդգ ծե լով բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

ԴԱՍ 6.8. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ: ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԲՋԻՋՆԵՐԻ
ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԴԻՏՈՒՄԸ ՄԱՆՐԱԴԻՏԱԿՈՎ

Աշ խա տան քի նպա տա կը: Ման րա դի տա կի օգ նու թյամբ ծա նո թա նալ
բու սա կան հյուս վածք նե րի տար բեր տե սակ նե րին, փոր ձել դրանք զա նա -
զա նել:

Անհ րա ժեշտ սար քեր և ն յու թեր: Ման րա դի տակ, բու սա կան հյուս -
վածք նե րի պատ րաս տի ներկ ված և բույ սե րի տար բեր մա սե րի, հատ կա -
պես՝ ցո ղու նի կամ տերևա թի թե ղի կի նրբա շերտ կտրվածք նե րի, դպրո ցի
կեն սա բա նու թյան կա բի նե տում կամ լա բո րա տո րիա յում ու սուց չի օգ նու -
թյամբ պատ րաստ ված չներկ ված ման րա պատ րաս տուկ ներ:
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Աշ խա տան քի ըն թաց քը:
1. Մինչ ման րա պատ րաս տուկ նե րի դիտ ումն ու սուց չի օգ նու թյամբ ծա -

նո թա ցե՛ք ման րա դի տա կին (նկ. 6.19), դրա հիմ նա կան մա սե րին:
2. Այ նու հե տև զգու շու թյամբ տե -

ղադ րե՛ք ման րա պատ րաս -
տու կը ման րա դի տա կի տակ՝
սե ղա նի կի վրա, լու սա վո րե՛ք
ման րա պատ րաս տու կը և
կենտ րո նաց րե՛ք ման րա դի -
տա կի՝ աչ քով տես նե լու մա -
սը՝ օ կուլ  յա րը, պար զո րոշ
տես նե լու հա մար:

3. Դիտ ման ըն թաց քում նշե՛ք
բջիջ նե րի չափ սը, միմ յանց
հա րու մը, միջբջ ջա յին կա -
ռուց ված քը: Տետ րում նկա -
րե՛ք դիտ վող պատ կե րը:

4. Մեկ ման րա պատ րաս տու կը փո խե՛ք տար բեր վող հյուս ված քի մյուս
ման րա պատ րաս տու կով: Գ րան ցե՛ք տար բե րու թյուն նե րը:

5. Անհ րա ժեշտ է ու շադ րու թյուն դարձ նել և պա տաս խա նել հե տևյալ
հար ցե րին: Ին չո՞վ է ծած կող հյուս ված քը տար բեր վում մյուս հյուս -
վածք նե րից: Ին չո՞ւ ծած կող հյուս ված քի բջիջ նե րը խիտ են միա -
կցված միմ յանց: Ին չո՞վ է դա պայ մա նա վոր ված:

6. Լ րաց րե՛ք բաց թողն ված բա ռե րը հետևյալ նա խա դա սու թյուն նե րում.
Բույ սե րում ա վե լի ա րագ են կիս վում ........................... հյուս ված քի
բջիջ նե րը:
Բույ սե րում փո խադ րող հյուս ված քը ներ կա յաց ված է .......................
և ..............................:
Տետ րում նշե՛ք, թե ո՞ր հա ջոր դա կա նու թյունն է տրա մա բա նա կան.
բջիջ - ................................................................-օր գան-մար մի՞ն,
թե՞ բջիջ-օր գան - .........................................-մար մին:
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Նկ. 6.19. Դպրոցական մանրադիտակ:



ԴԱՍ 7.1. ՍՆՆԴԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ
ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՍՆՆԴԱՌՈՒԹՅԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ար դեն գի տեք, որ բո լոր կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը սնվում են, ստա -
նում կեն սա գոր ծու նեու թյան հա մար անհ րա ժեշտ սննդան յու թեր: Կեն -
դա նի օր գա նիզմ նե րում այդ նյու թե րը փո փոխ վում են, քայ քայ վում են, և
դրան ցից ա ռա ջա նում են նո րե րը: Պի տա նի նյու թերն օգ տա գործ վում են
կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի կեն սա գոր ծու նեու թյան, նրանց մարմ նի կա -
ռուց ման, նրանց ա ճի և զար գաց ման, վե րար տադր ման և  այ լի հա մար:
Այս բո լո րը միա սին կազ մում են կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի սննդա ռու -
թյու նը:

Բո լոր կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի սննդա ռու թյու նը նույ նը չէ: Դա ու նի
ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, ո րոն ցով այդ օր գա նիզմ նե րը, բույ սե րը և
կեն դա նի ներն ի րա րից տար բե րակ վում են:

Բույ սե րը, որ պես կա նոն, սնվում են ա նօր գա նա կան նյու թե րով՝ ջրով
և  ած խաթ թու գա զով: Ջուրը և հան քա յին ա ղե րը նրանք սո վո րա բար ստա -
նում են հո ղից՝ ար մատ նե րի մի ջո ցով: Իսկ ած խաթ թու գազը բույ սե րը
վերց նում են օ դից՝ տերև նե րի մի ջո ցով: Այդ նյու թե րից կա նաչ տերև նե րում
և բույ սի կա նաչ այլ մա սե րում կա նաչ գու նան յու թի՝ քլո րո ֆի լի մաս նակ -
ցու թյամբ ա ռա ջա նում են տար բեր օր գա նա կան նյու թեր, և  ան ջատ վում է
թթվա ծին (նկ. 7.1): Դա կա տար վում է Ա րեգակի լույ սի ազ դե ցու թյամբ և,
ինչ պես գի տեք՝ կոչ վում է ֆո տո սին թեզ (հու նա րե նում ֆո տոս բառը նշա -
նա կում է լույս, իսկ սին թե զը` միա ցում): Ֆո տո սին թե զի ըն թաց քում
Արեգակի լույ սի է ներ գիան կլան վում է քլո րո ֆի լի կող մից, փո խա կերպ վում
է և կու տակ վում օր գա նա կան նյու թե րում:

Օ դից վերց նե լով ած խաթ թու գազ և ֆո տո սին թե զի հե տևան քով ան -
ջա տե լով թթվա ծին՝ բույ սե րը հարս տաց նում են մթնո լորտը թթված նով, ա -
պա հո վում են մթնո լոր տի գա զա յին կազ մի կա յու նու թյու նը: Սա շատ կա -
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րևոր է, քա նի որ երկ րագն դում կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի զգա լի մասը
շնչում է թթված ին:

Բույ սին անհ րա ժեշտ են նաև այլ նյու թեր, ո րոնք նա ստա նում է հո ղից՝
ար մատ նե րի մի ջո ցով:

Դուք գի տեք օր գա նա կան նյու թեր պա րու նա կող ալ յու րը, որն ստաց -
վում է հա ցազ գի բույ սե րից, և  որից հաց են թխում: Ձեզ ծա նոթ են շա քա -
րը, օս լան: Բու սա կան յու ղը բույ սե րի սննդա ռու թյան արդ յունք է: Կան նաև
այլ օր գա նա կան նյու թեր: Դ րանք բո լորն օգ տա գործ վում են բույ սի մարմ -
նի կա ռուց ման հա մար, ա պա հո վում են նրա ա ճը և զար գա ցու մը:

Սնն դա ռու թյան այն ձևը, երբ կեն դա նի օր գա նիզմ ներն ա նօր գա նա -
կան նյու թե րից ի րենք  են ա ռա ջաց նում օր գա նա կան նյու թեր, ան վանում
են ավ տոտ րոֆ: Բո լոր կա նաչ բույ սերն ավ տոտ րոֆ են: Կան ավ տոտ րոֆ
բակ տե րիա ներ: Ավ տոտ րոֆ կեն դա նի նե րը ե զա կի են. նրանք լույ սի պայ -
ման նե րում ա նօր գա նա կան նյու թե րից կա րող են ա ռա ջաց նել օր գա նա -
կան նյու թեր:

Կան նաև բույ սեր, ո րոնք լրա ցու ցիչ սնվում են այլ կեն դա նի օր գա -
նիզմ նե րի պատ րաս տի օր գա նա կան նյու թե րով: Այդ պի սի բույ սե րը կոչ վում
են գի շա տիչ ներ: Դ րան ցից են մի ջա տա կեր բույ սե րը (նկ. 7.2): Այս բույ սե -
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Նկ. 7.1. Օրգանական նյութերի առաջացումը բույսերի տերևում:



րը հիմ նա կա նում ա ճում են արևա դար ձա յին տա րածք նե րում, սա կայն տա -
րած վել են նաև հյու սի սա յին ճահ ճա յին և  այլ վայ րե րում: Մի ջատ նե րին որ -
սա լու և խժ ռե լու հա մար նրանք ու նեն լեզ վակ ներ, խո ղո վակ ներ, կճուճ ներ
և շատ այլ «թա կարդ ներ»: Կան նաև մի ջա տա կեր սեն յա կա յին բույ սեր:

Բույ սե րի օր գա նա կան նյու թե րով սնվում են շատ կեն դա նի ներ և
մարդը, ինչ պես նաև՝ սնկե րը և շատ բակ տե րիա ներ: Փաս տո րեն, նրանք
սնվում են պատ րաս տի օր գա նա կան նյու թե րով: Սա չի նշա նա կում, թե
ջուր և  այլ նյու թեր պետք չեն նրանց:

Բույ սե րում և կեն դա նի նե րում օր գա նա կան նյու թե րը փո փոխ վում են,
քայ քայ վում են, և դ րան ցից ա ռա ջա նում են նո րե րը: Այդ նյու թե րի փո խա -
կեր պում նե րից ան ջատ վում է նաև է ներ գիա, որն օգ տա գործ վում է կեն -
սա գոր ծու նեու թյան հա մար: Ն յու թե րի փո խա նա կու թյան այդ գոր ծըն -
թաց նե րը կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի կար ևոր հատ կու թյուն նե րից են:

Բույ սե րով սնվող կեն դա նի նե րը բու սա կեր ներ են: Դ րան ցից են Հա -
յաս տա նում հան դի պող ադ մի րալը, ա լեք սանդրը և տար բեր այլ թի թեռ ներ,
բա դե րը, նա պաս տակ նե րը, եղ ջե րու նե րը, ոչ խար նե րը (նկ. 7.3):

Շատ են այն կեն դա նի նե րը, ո րոնք սնվում են և՛ բույ սե րով, և՛ կեն դա -
նի նե րով: Դ րանք ա մե նա կեր ներ են: Ինչ պես գի տեք՝ մարդն ա մե նա կեր է:

Կան գի շա տիչ կեն դա նի ներ, ո րոնք սնվում են այլ կեն դա նի նե րով: Ե -
րաշ տա հավը, օ րի նակ, մեկ օր վա ըն թաց քում ու տում է իր զանգ վա ծի չափ
մի ջատ ներ:
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Նկ. 7.2. Միջատակեր բույսեր. ռաֆլեզիա (1), վեներայի ճանճորս (2), ցողիկ (3), ցնցղենի (4):

1 2

3 4



Գի շա տիչ նե րից տար բեր վում են այն պի սի նե րը, ո րոնք ապ րում են այլ
կեն դա նի օր գա նիզմ նե րում կամ նրանց վրա և  ի րենց ողջ կյան քի ըն թաց -
քում սնվում են տի րոջ պատ րաս տի օր գա նա կան նյու թե րով: Դ րանք մա -
կա բույծ ներն են:

Կեն դա նի նե րի մի այլ խումբ սնվում է մա հա ցած օր գա նիզմ նե րի օր -
գա նա կան նյու թե րով: Դ րան ցից են բզեզ-եղ ջե րուն, աղ բաբ զեզը և տար -
բեր այլ բզեզ ներ, անգղ նե րը, կեռ նեխ նե րը, շնա գայ լե րը, ար ջե րը, ո րոնք
հան դի պում են Հա յաս տա նում (նկ. 7.4):
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Նկ. 7.3. Բուսակեր կենդանիներ:

Նկ. 7.4. Շատ կենդանիներ սնվում են մահացած օրգանիզմների օրգանական նյութերով:



Պատ րաս տի օր գա նա կան նյու թե րով սնվող կեն դա նի օր գա նիզմ ներն
ան վան վում են հե տե րոտ րոֆ ներ:

Կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի միջև փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը հա ճախ
պայ մա նա վոր ված են այն հան գա ման քով, որ մի օր գա նիզ մը սնունդ է մյու -
սի հա մար: Դ րանք բարդ սննդա յին կա պեր են, ո րոնք շատ կար ևոր են
կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի հա մա կե ցու թյուն նե րի գո յա տևման հա մար:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ի՞նչ է սննդա ռու թյու նը: Արդ յոք բո լո՞ր կեն դա նի օր գա նիզմներն են
սնվում:

2. Ի՞նչ են սնն դանյու թե րը: Կենդա նի օր գա նիզմներում ինչի՞ հա մար
են դ րանք օգ տա գործ վում:

3. Ի՞նչ գոր ծընթացներ է ընդգր կում սննդա ռու թյու նը:
4. Ի՞նչ է ֆո տո սին թե զը: Ի՞նչ է ա ռա ջա նում բույ սե րում՝ ֆո տո սինթեզի

շնոր հիվ: Ին չո՞ւմ է քլո րո ֆի լի դե րը:
5. Բույ սե րում ի՞նչ օր գա նա կան նյու թեր գի տեք: Ի՞նչ դեր  ունեն դրանք:
6. Սնն դա ռու թյան ո՞ր ձևն է կոչվում ավ տոտ րոֆ, ո՞ րը՝ հետերո տրոֆ:
7. Արդ յոք բո լո՞ր բույսերն են ավ տոտ րոֆ: Ի՞նչ մի ջա տակեր բույսեր

կան: Ներկայացրե՛ք օ րի նակներ:
8. Ո՞րն է կեն դա նիների սննդա ռու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյու նը: Կեն-

դա նի օր գա նիզմ նե րի միջև սննդա յին ի՞նչ փոխ հա րաբերու թյուններ
կան:

9. Շր ջա պա տի կեն դա նի օր գա նիզմներից նշե՛ք  ավ տոտ րոֆները և
հետերոտ րոֆները: Ի՞նչ գի տեք նրանց մա սին:

10.Ի՞նչ եք կար ծում՝ գի շա տիչներին անհ րաժե՞շտ է պահ պանել, թե՞ ոչ:
11.Բ նու թագրե՛ք այն սննդամթեր քը, որն օգ տա գոր ծում է մար դը: Նշե՛ք,

թե ո՛րն ու նի բու սա կան, ո ՛րը՝ կեն դա նա կան ծա գում:
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ԴԱՍ 7.2. ՇՆՉԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԵՎ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ
ՇՆՉԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Շատ կեն դա նի օր գա նիզմ ներ շնչում են, նրանց զգա լի մասն ար տա -
քին մի ջա վայ րից ստա նում է թթվա ծին և  ան ջա տում ած խաթ թու գազ, ո րը
դուրս է բեր վում դե պի ար տա քին մի ջա վայր: Կեն դա նի օր գա նիզ մի և  ար -
տա քին մի ջա վայ րի միջև այդ գա զա փո խա նա կու թյունը, այս պես կոչ -
ված, ար տա քին շնչա ռու թյունն է:

Դ րան դուք ծա նոթ եք: Մենք ա ռա վել լավ ենք շնչում թթված նով հա -
րուստ մի ջա վայ րում, սեն յակ նե րում օ դա փո խու թյու նից հե տո, բնու թյան
գրկում (նկ. 7.5): Թթ ված նով շնչում են բո լոր բույ սե րը, սնկե րը, կեն դա նի -
նե րը և շատ ման րէ ներ: Դա բույ սե րի ան ջա տած թթվա ծինն է: Ուս տի
պետք է խնա մենք և պահ պա նենք բույ սե րը, մեր բնա կա վայ րե րում, շրջա -
պա տում ա վե լաց նենք «կա նաչ» զանգ ված նե րը:

Թթ ված նի մաս նակ ցու թյամբ կեն դա նի օր գա նիզմ նե րում տար բեր օր -
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ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

1. Մի ջա տա կեր բույս ռաֆ լե զիան հան դի պում է Ինդո նե զիա յի կղզի -
նե րում: Նա չու նի ար մատ ներ, չկան նաև կա նաչ տերև ներ: Ռաֆ -
լե զիան տա րած վում է այլ բույ սե րի վրա՝ նրան ցից ստա նա լով ան -
հրա ժեշտ օր գա նա կան նյու թե րը: Ն րա մեծ ծա ղի կը վառ կար միր
գույ նի է, ու նի անսո վոր հոտ: Այդ հատ կու թյուն նե րով նա գրա վում
է մի ջատ նե րին: Ծաղ կի տրա մա գի ծը մինչև 1 մետր է, իսկ զանգ -
վա ծը հաս նում է մինչև 11 կգ: Դա բույ սե րի ա մե նա մեծ ծա ղիկն է:

2. Մար դու սնուն դը պետք է լինի չա փա վոր, բազ մա տե սակ և տար -
բեր՝ նրա աշ խա տանքա յին գոր ծու նեու թյու նից, տա րի քից կախ -
ված: Սն վել պետք է հանգիստ վի ճա կում, ա ռանց շտա պե լու: Սնուն -
դը չպետք է լի նի շատ տաք կամ սա ռը, շատ կծու կամ թթու: Մար -
դու հա մար կար ևոր են բան ջա րե ղե նը և մր գե րը:



գա նա կան նյու թե րը քայ քայ վում են և  ա ռա ջաց նում ա վե լի պարզ նյու թեր,
այդ թվում՝ ած խաթ թու գազ: Օր գա նա կան նյու թե րի այդ պի սի քայ քայ ման
հետևան քով ան ջատ վում է է ներ գիա: Ըստ ո րում՝ է ներ գիան ան ջատ վում է
մաս-մաս: Այդ է ներ գիան անհ րա ժեշտ է օր գա նիզ մի կեն սա գոր ծու նեու -
թյան, ա ճի և զար գաց ման, շար ժում նե րի, բազ մաց ման և վե րար տադր ման
և  այ լի հա մար: Էներ գիա յի հաշ վին են կա տար վում նյու թե րի տե ղա փո խու -
թյան, նոր նյու թե րի ա ռա ջաց ման և  այլ  գոր ծըն թաց նե րը: Օր գա նա կան

նյու թե րի քայ քայ ման և  է ներ գիա յի ան -
ջատ ման այս գոր ծըն թաց ներն ի րա կա -
նա նում են օր գա նիզ մի ներ սում՝ բջիջ -
նե րում, և կազ մում են ներ քին կամ
բջջա յին շնչա ռու թյու նը:

Շն չա ռու թյունն ու նի միաս նա կան
բնույթ, սա կայն կեն դա նի օր գա նիզմ -
նե րը տար բեր ձևե րով են ստա նում
թթվա ծինը և դուրս բե րում ած խաթ թու
գա զը: Այդ ա ռու մով նրանք ու նեն ո րո -
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Նկ. 7.5. Դիլիջանի անտառում: Անտառներում օդը մաքուր է, թթվածնի քանակը` շատ:

Նկ. 7.6. Բույսերի հերձանցքները, որոնցով
կատարվում է գազափոխանակություն:



շա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ: Ար տա քին շնչա ռու թյու նը տար բեր վում է
բույ սե րի և կեն դա նի նե րի դեպքում:

Բույ սե րը և  ո րոշ կեն դա նի ներ շնչա ռու թյան հա տուկ օր գան ներ չու նեն,
նրանք գա զա փո խա նա կու թյունն ի րա կա նաց նում են ի րենց ողջ մա կե -
րևույ թով: Բույ սե րի տերև նե րում կան հա տուկ կա ռույց ներ՝ հեր ձանցք ներ
(նկ. 7.6), իսկ կե ղևում՝ ոս պիկ ներ: Հեր ձանցք ներն  ա ռա ջա նում են եր կու
բջջից, ո րոնց միջև տա րա ծու թյու նը մե ծա նում և փոք րա նում է: Հեր ձանցք -
նե րը կար ծես բաց վում և փակ վում են: Հենց բաց ված վի ճա կում է կա տար -
վում գա զա փո խա նա կու թյու նը: Լույ սի ազ դե ցու թյամբ ֆո տո սին թե զի ըն -
թաց քում կլան վում է ած խաթ թու գա զը և  ան ջատ վում թթվա ծի նը, իսկ մութ
ժա մա նակ հա կա ռա կը՝ կլան վում է թթվա ծի նը, և  ան ջատ վում ած խաթ թու
գա զը: Հեր ձանցք նե րով գո լոր շա նում է ջու րը: 

Կեն դա նի նե րի մեծ մա սում գա զա փո խա նա կու թյան հա մար առկա են
շնչա ռու թյան օր գան ներ (նկ. 7.7): Այդ օր գան նե րի բազ մա զա նու թյու նը
պայ մա նա վոր ված է այն մի ջա վայ րե րով, որ տեղ կեն դա նի ներն ապ րում
են: Ջ րա յին կեն դա նի նե րի մեծ մա սը, օ րի նակ՝ ձկնե րը, շնչում են խռիկ նե -
րով: Ցա մա քա յին կեն դա նի նե րը շնչում են թո քե րով, մի ջատ նե րը՝ հա տուկ
խո ղո վակ նե րով, իսկ ո րոշ կեն դա նի ներ՝ նաև մաշ կով: Գոր տե րի մաշ կով
ի րա կա նա նում է նրանց գա զա փո խա նա կու թյան ծա վա լի կե սը:
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Նկ. 7.7. Կենդանիների շնչառության օրգանները: Ձախից` ձկների խռիկները, 
աջից` մարդու կրծքավանդակում թոքերի համակարգչային պատկերը:



Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ի՞նչ է կեն դա նի օր գա նիզմների ար տա քին և ներ քին շնչա ռու թյու նը:
2. Ի՞նչ ձևե րով են կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը ստա նում թթվա ծին և

դուրս բերում ած խաթ թու գազ:
3. Ի՞նչ են հերձանցքները: Ինչ պե՞ս են դրանք աշ խա տում:
4. Ին չո՞վ են պայ մա նա վոր ված կեն դա նիների շնչա ռու թյան օր գան նե -

րի տար բե րու թյուն նե րը:
5. Փոր ձե՛ք հար մար տե ղում տնկել մի բույս

կամ մաս նակ ցել բույ սե րի տնկար կին: Բա -
ցատ րե՛ք, թե ին չո՞ւ է դա անհ րա ժեշտ: Ի՞նչ
գի տեք Հա յաս տա նի բնա կա վայ րե րի կա -
նա չա պատ ման մա սին:

Տետրում լրացրե՛ք բույսերի ֆոտոսինթեզի և շնչառության տար բե -
րակման մասին հետևյալ աղյուսակը.

Բնորոշ ցուցանիշ Ֆոտոսինթեզ Շնչառություն

Ի՞նչ գազ է կլանվում

Ի՞նչ գազ է անջատվում

Առաջանո՞ւմ են, թե՞ քայքայ -
վում են օրգանական նյութեր

Բույսի ո՞ր մասերում է
իրականանում

Անհրաժե՞շտ է Արեգակի
էներգիա, թե՞ ոչ
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ԴԱՍ 7.3. ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄԸ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԵՎ
ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐՈՒՄ

Ար տա քին մի ջա վայ րից ստաց ված սննդան յու թե րը և թթ վա ծի նը,
դրանց հաշ վին ա ռա ջա ցած նոր նյու թե րը, բնա կա նա բար, կեն դա նի օր -
գա նիզմ նե րում տե ղա փոխ վում են: Տե ղա փո խու մը կա տար վում է օր գա -
նիզ մի մի մա սից դե պի մյու սը, օր գա նից օր գան, բջջից բջիջ: Դա ա պա հո -
վում է կապն օր գա նիզ մի տար բեր մա սե րի միջև: Ն յու թե րի տե ղա փոխ ման
հա մար օր գա նիզմ նե րում գոր ծում են տար բեր շար ժիչ ու ժեր, ծախս վում է
է ներ գիա:

Բույ սե րում և կեն դա նի նե րում նյու թե րի տե ղա փո խումն ի րա կա նա նում
է տար բեր ձևե րով:

Ծա նո թա նա լով բույ սե րի փո խադ րող հյուս ված քին՝ նշե ցինք բջջա յին
կա ռուց վածք ու նե ցող եր կա րա վուն ա նոթ նե րը և խո ղո վակ նե րը: Ս րանք
ներ կա յաց նում են փո խադ րող հյուս ված քի տար բեր տե սակ ներ: Այս կա -
ռույց նե րով նյու թերն անց նում են բույ սի ստոր գետն յա հատ վա ծից դե պի
վեր գետն յա մա սեր և հա կա ռա կը (նկ.
7.8): Ա նոթ նե րով անց նում են ջու րը և
այդ տեղ լուծ ված հան քա յին նյու թե րը,
իսկ խո ղո վակ նե րով՝ օր գա նա կան նյու -
թե րը: Բույ սե րում նյու թե րի տե ղա փո խու -
թյան շար ժիչ ու ժե րից է ջրի գո լոր շիա -
ցու մը, որն ի րա կա նա նում է հեր ձանցք -
նե րով:

Կեն դա նի նե րի մեջ նյու թե րը տե ղա -
փոխ վում են ջրի հետ, տար բեր հե ղուկ -
նե րի կազ մում: Այդ պի սի ներ քին հե ղուկ -
նե րից է ար յու նը, ո րի միջոցով տարբեր
նյութեր տեղափոխվում են և տարածվում
ողջ մարմնում: Օր գա նի զմում ար յու նը
շրջա նառ վում է ար յու նա տար ա նոթ նե -
րի միջոցով, սրտի կծկում նե րի հաշ վին:
Ար յան և դ րա շրջա նա ռու թյան մա սին
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Նկ. 7.8. Բույսերում նյութերի
տեղափոխումը կարելի է պարզել

փորձով: Եթե կտրված բույսը դնեք
ներկանյութով լուծույթի մեջ, ապա

շուտով բույսի որոշ մասեր կներկվեն այդ
ներկանյութի գույնով:



պատ կե րա ցում նե րը տվել է անգ լիա ցի բժիշկ և բ նա գետ Ո ւիլ յամ Հար վե -
յը դե ռես 17-րդ դա րում:

Բույ սե րում և կեն դա նի նե րում նյու թե րի տե ղա փո խումն ըն թա նում է
տար բեր ուժգ նու թյամբ՝ շրջա կա մի ջա վայ րի պայ ման նե րից և բազ մա թիվ

այլ գոր ծոն նե րից կախ ված:
Մար դու սիր տը (նկ. 7.9) ու նակ է

եր կար աշ խա տե լու, չի հոգ նում: Սր տի
աշ խա տան քը ֆի զի կա կան աշ խա տան -
քի, մտա ծե լու, ապ րում նե րի, հույ զե րի
ըն թաց քում փոփոխվում է: Լավ աշ խա -
տան քի հա մար սիրտը պետք է կո փել,
կա տա րել ֆի զի կա կան վար ժու թյուն ներ:

ԴԺ վար է պատ կե րաց նել օր գանիզմ -
նե րի կեն սա գոր ծու նեու թյունն առանց
նյու թե րի տե ղա փոխ ման:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ի՞նչ նյու թեր են տե ղա փոխ վում կեն դա նի օր գա նիզ մում: Ին չո՞ւմն է
նյու թե րի տե ղա փո խու թյան դե րը:

2. Ին չի՞ հաշ վին է կա տար վում նյու թե րի տե ղա փո խու մը: Ծախս վո՞ւմ է
արդ յոք է ներ գիա:

3. Ինչ պե՞ս են տե ղա փոխ վում նյու թե րը բույ սե րի մեջ: Իսկ կեն դա նի -
նե րի՞:

4. Ին չի՞ց է կախ ված նյու թե րի տե ղա փոխ ման ուժգ նու թյու նը:
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Նկ. 7.9. Մարդու կրծքավանդակում սրտի
համակարգչային պատկերը:



ԴԱՍ 7.4. ԱՐՏԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ն յու թե րի փո խա նա կու թյան հետևան քով հա ճախ ա ռա ջա նում են բազ -
մա թիվ ոչ պի տա նի և նույ նիսկ թու նա վոր նյու թեր, ո րոնք հիմ նա կա նում
չեն մնում կեն դա նի օր գա նիզմ նե րում: Այդ նյու թե րը դուրս են բեր վում, հե -
ռաց վում են օր գա նիզմ նե րից: Հե ռաց վում են նաև ջրի ա վել ցուկր, ա ղե րը,
օր գա նիզմ թա փան ցած թու նա վոր նյու թե րը: Կա տար վում է ար տա զա տու -
թյուն: Շատ օր գա նիզմ նե րի նյու թե րի փո խա նա կու թյան ոչ պի տա նի ար -
գա սիք նե րից ար դեն գի տեք ած խաթ թու գազը:

Ար տա զա տու թյու նը տար բեր ձևե րով է կա տար վում բույ սե րում, կեն -
դա նի նե րում և  այլ կեն դա նի օր գա նիզմ նե րում:

Բույ սերն ար տա զա տում են ա վել ցու կա յին ջուրը, ա ղե րը, ոչ պի տա նի
կամ թու նա վոր նյու թե րը: Դա նրանք ի րա կա նաց նում են ողջ մա կեր ևույ -
թով կամ հա տուկ կա ռույց նե րի մի ջո ցով: Այդ պի սի նե րից գի տեք հերձ -
անցք ները: Ար տա զատ վող նյու թե րի քա նակը կազ մում է ֆո տո սին թե զի
շնոր հիվ ա ռա ջա ցած տար բեր նյու թե րի և բույ սե րի մեջ ան ցած հան քա յին
նյու թե րի ընդ հա նուր զանգ վա ծի 8-12%: Ո րոշ բույ սե րում այդ պի սի նյու թե -
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ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

Ո ւիլ յամ Հար վե յը (նկ. 7.10) ծնվել է
Անգ լիա յում, աշ խա տել որ պես բժիշկ,
վի րա բույժ: Շուրջ 30 տա րի ու սում նա -
սի րե լով տար բեր կեն դա նի նե րի և մար -
դու ար յու նը՝ 1628 թ. նա գրեց կեն դա -
նի նե րի սրտի և  ար յան շարժ ման մա -
սին մի գիրք, ո րում բա ցա հայ տեց, որ
ար յու նը չի «ծախս վում», այլ` շրջա նառ-
վում է օր գա նիզ մում: Այ նու հե տև իր ողջ
կյան քի ըն թաց քում պաշտ պա նեց այդ
կար ևոր պատ կե րա ցու մը: Ն րա աշ խա -
տու թյու նը պահ պան վում է Բ րի տա նա կան թան գա րա նում:

Նկ. 7.10. Ուիլյամ Հարվեյ 
(1578-1657):



րը կու տակ վում են տար բեր մա -
սե րում և հե տո միայն՝ դուրս
բեր վում: Աշ նանը տե ղի է ու նե -
նում շատ բույ սե րի տեր ևա թափ
(նկ. 7.11). տերև նե րի հետ օր -
գա նիզ մից հե ռաց վում են ոչ պի -
տա նի նյութե րը:

Կեն դա նի նե րի նյու թե րի ար -
տա զա տու մը կա տար վում է
կամ  ողջ մա կեր ևույ թով, կամ

էլ՝ հա տուկ օր գան նե րի մի ջո ցով: Այդ պի սի օր գան նե րից են ո րոշ որ դե րի
խո ղո վակ նե րը, մի ջատ նե րի ա ղի նե րի ե լուստ նե րը կամ տար բեր կեն դա նի -
նե րի ե րի կամ նե րը (նկ. 7.12): Ե րի կամ նե րում ա ռա ջա նում է մեզը, ո րի մի -
ջո ցով ար տա զատ վում են ոչ պի տա նի և թու նա վոր նյու թե րը: Շոգ ե ղա նա -
կին մարդը շատ է քրտնում. քրտին քի մի ջո ցով ևս ար տազատ վում են ջու -
րը և տար բեր ոչ պի տա նի նյու թեր: Ջ րի գո լոր շի ներն օր գա նիզ մից դուրս
են բեր վում նաև թո քե րի մի ջո ցով:

Տար բեր որ դե րի, սար դե րի, մի ջատ նե րի և  այլ կեն դա նի նե րի մեջ, բույ -
սե րի նման, ոչ պի տա նի նյու թե րը կու տակ վում են տար բեր օր գան նե րում
կամ ծած կույթ նե րի հյուս վածք նե րում և  օր գա նիզ մից հե ռաց վում են մաշ -
կա փոխ ման ըն թաց քում:

Ար տա զա տու թյու նը մեծ նշա նա կու թյուն ու նի օր գա նիզ մում: Ար տա -
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Նկ. 7.11. Բույսերի աշնանային տերևաթափը:

Նկ. 7.12. Մարդու երիկամները գտնվում են մարմնի ներսում` ողնաշարի երկու կողմում,
գոտկատեղի մակարդակի վրա: Մեզում կան ոչ պիտանի շատ նյութեր:



զատ ման մի ջո ցով, փաս տո րեն, կա յու նա նում է օր գա նիզ մի ներ քին մի ջա -
վայ րը, դրա բա ղադ րու թյու նը: Ն յու թե րի փո խա նա կա նու թյան ար գա սիք -
նե րի, թու նա վոր նյու թե րի և մի շարք այլ նյու թե րի ա վել ցուկ նե րի կու տա -
կումն օր գա նիզ մում կհան գեց նի նրա թու նա վոր մա նը և մա հին:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ի՞նչ է ար տա զա տու թյու նը: Ո՞ր նյու թերն են ար տա զատ վում: Ի՞նչ
նշա նա կու թյուն ու նի ար տա զա տու թյունն օր գա նիզ մում:

2. Ին չո՞վ է տար բեր վում ար տա զա տու թյու նը բույ սե րի և կեն դա նիների
մեջ:

3. Ի՞նչ գոր ծա ռույթ է կա տա րում ե րի կա մը:
4. Ձեր շրջա պա տի ո՞ր բույ սե րի տերևա թափն է ա վելի եր կար ընթա -

նում:

ԴԱՍ 7.5. ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱ
ԿԱՊԸ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՀԵՏ

Կեն դա նի օր գա նիզմ ներն ի րենց կեն սա գոր ծու նեու թյան ըն թաց քում
շրջա կա մի ջա վայ րից ստա նում են տարբեր նյու թեր և  է ներ գիա: Ն րանք
փո խա կեր պում են և ձևա փո խում դրանք, հե ռաց նում ար գա սիք նե րը, և  ի -
րենք էլ ան ջա տում են է ներ գիա, ո րը տա լիս են այդ մի ջա վայ րին (նկ. 7.13):
Շատ կեն դա նի օր գա նիզմ ներ մի ջա վայրը տա քաց նում են՝ տա լով ի րենց
ջեր մա յին է ներ գիան: Կան նաև այն պի սի նե րը, ո րոնք թույլ լույս են առաքում:
Կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը, փաս տո րեն, ի րա կա նաց նում են նյու թե րի և  է -
ներ գիա յի փո խա նա կու թյուն: Դա փոխ կա պակց ված գոր ծըն թաց է:

Այդ գոր ծըն թացը կա տար վում է ինչ պես օր գա նիզ մի ներ սում, նրա
տար բեր մա սե րում, օր գան նե րում, հյուս վածք նե րում և բ ջիջ նե րում, այն -
պես էլ՝ օր գա նիզ մի և շր ջա կա մի ջա վայ րի միջև: Կեն դա նի օր գա նիզմը
կար ծես մի «բաց» հա մա կարգ է, ո րը փո խազ դում է ար տա քին մի ջա վայ րի
հետ: Օր գա նիզ մի և շր ջա կա մի ջա վայ րի միջև գո յու թյուն ու նի ո րո շա կի
կապ:

Տար բեր կեն դա նի օր գա նիզմ նե րում նյու թե րի և  է ներ գիա յի փո խա նա -
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կու թյունն ըն թա նում է ոչ միա կերպ, տար բեր ուժգ նու թամբ: Տար վա ցուրտ
ե ղա նա կին նյու թա փո խա նա կու թյու նը և  է ներ գիա յի ձևա փո խու մը բույ սե րի
և  ո րոշ կեն դա նի նե րի մեջ էա պես դան դա ղում է, նրանց մարմ նի ջեր մաս -
տի ճանը կա յուն չէ: Այդ պի սի կեն դա նի նե րը կոչ վում են սառ նար յուն:
Դրան ցից են շատ փոքր կեն դա նի նե րը, որ դե րը և մի ջատ նե րը: Սա կայն
թռչուն նե րի, շնե րի, կա տու նե րի, ոչ խար նե րի և  այլ կաթ նա սուն կեն դա նի -
նե րի մեջ նյու թե րի և  է ներ գիա յի փո խա նա կու թյունն ավելի կայուն է և մի -
ջա վայ րի փո փոխ վող պայ ման նե րում էա կան փո փո խու թյուն ներ չի ու նե -
նում: Այդ կեն դա նի ներն էլ՝ տա քար յուն են, նրանց մարմ նի ջեր մաս տի -
ճանը կա յուն է:

Բո լոր կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը շարժ վում են, շար ժում նե րը բնո րոշ են
նրանց մա սե րին, օր գան նե րին, հյուս վածք նե րին, բջիջ նե րին: Ն յու թե րի և
է ներ գիա յի փո խա նա կու թյան ուժգ նու թյամբ պայ մա նա վոր ված են բույ սե -
րի և կեն դա նի նե րի տար բեր շար ժում նե րը: Բույ սերն ուղ ղում են ի րենց
վեր գետն յա մա սե րը դե պի Ա րե գակը (նկ. 7.14): 
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Նկ. 7.13. Նյութերի և էներ -
գիա յի փո խանակությունը կեն -
դա նի օր գա նիզմի և շրջակա մի -
ջա  վայ րի միջև: Դեղին գույնի
վան  դակ նե րով և կապույտ սլաք -
նե րով նշված են շրջակա մի ջա -
վայ րի նյութերի և էներգիայի փո -
խա նակության գործ ընթացները:
Կար միր սլաք նե րով նշված են
կեն դանի օր գա նիզմում այդ գործ -
ըն թացները:



Բայց, ի տար բե րու թյուն շատ բույ սե րի` կեն դա նի նե րը նաև ինք նու -
րույն տե ղա շարժ վում են: Ո՞վ չգի տի, որ ձկնե րը, դել ֆին նե րը կամ կե տե րը
ջրում լո ղում են, թի թեռ նե րը, շատ բզեզ ներ կամ թռչուն նե րը՝ օ դում թռչում,
շատ կեն դա նի ներ ցա մա քում սո ղում են կամ քայ լում, ցատ կում են կամ
վա զում (նկ. 7.15): Տե ղա շարժ ման հա մար կեն դա նի ներն ու նեն ո րո շա կի
օր գան ներ: Լո ղա լու օր գան ներ են ձկնե րի, դել ֆին նե րի կամ կե տե րի լո -

Â»Ù³ 7úð¶²ÜÆ¼ØÜºðÆ ÎºÜê²¶àðÌàôÜºàôÂÚàôÜÀ

127

Նկ. 7.14. Բույսերի շարժումները դեպի Արեգակը:

Նկ. 7.15. Տարբեր կենդանիների` դելֆինների, արագիլի և Ավստրալիայում 
հանդիպող կենգուրուի տեղաշարժերը:



ղակ ները, թռչե լու՝ թևե րը, քայ լե լու կամ վա զե լու՝ առ ջևի կամ հե տևի վեր -
ջույթ ները կամ ոտ քե րը:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ի՞նչ է նյութերի և  էներ գիա յի փո խանա կու թյունը: Ինչ պե՞ս հաս կա -
նալ այն, որ կեն դանի օր գանիզ մը բաց հա մա կարգ է:

2. Ո՞ր կեն դա նիներն են կոչ վում սառ նար յուն, ո րո՞նք՝ տա քար յուն: Ներ -
կայացրե՛ք օ րի նակներ:

3. Ի՞նչ ձևե րով են շարժ վում կեն դա նի օր գա նիզմնե րը:
4. Շարժ ման ի՞նչ օր գաններ կան:
5. Փորձե՛ք սենյակային որևէ բույսի, օրինակ` ֆիկուսի կամ ալոեի,

ձկան, մողեսի արտաքին տեսքով նկարագրել դրանց ապրելու բնա -
կան միջավայրերը:

ԴԱՍ 7.6. ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԵՎ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԲԱԶՄԱՑՈՒՄԸ

Բույ սե րի և կեն դա նի նե րի բազ մա ցու մը նրանց հիմ նա կան հատ կու -
թյունն է: Բազ մա ցումն ա պա հո վում է կյան քի շա րու նա կու մը, նրա ա նընդ -
հա տու թյու նը:

Բազ մաց ման ձևե րը հիմ նա կա նում եր կուսն են: Ար դեն ծա նոթ մի
ձևում մաս նակ ցում է մեկ ա ռանձն յակ, ո րի մի մա սից, օ րի նակ՝ ար մա տից
կամ ընձ յու ղից, կա րող է զար գա նալ նոր բույս: Դա բույ սե րի վե գե տա տիվ
բազ մա ցումն է (նկ. 7.16): Բազ մաց ման այս ե ղա նակը լայն տա րա ծում ու -
նի:

Բազ մաց ման մի այլ ե ղա նա կի դեպքում բույ սի մարմ նում ա ռա ջա նում
են հա տուկ կա ռուց վածք ներ՝ բջիջ ներ, ո րոն ցից զար գա նում է նոր ա -
ռանձն յակ: Այդ բջիջ նե րը սպոր ներն են (նկ. 7.17): Ս պոր ներ ա ռա ջա նում
են մա մուռ նե րում, պտեր նե րում և  այլ բույ սե րում, ինչ պես նաև՝ սնկե րում:

Վե գե տա տիվ և ս պոր նե րով բազ մա ցու մը ներ կա յաց նում է բույ սե րի,
այս պես կոչ ված, ան սեռ բազ մա ցու մը:

Կա նաև բազ մաց ման ձև, ո րի ըն թաց քում ա ռա ջա նում են նոր տե սա -
կի բջիջ ներ: Դ րանք սե ռա կան բջիջ ներն են, ո րոնք տար բեր վում են բույ -
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սի մյուս բջիջ նե րից և լի նում են եր կու տե սա կի՝ ի գա կան և  ա րա կան: Այն
ա ռանձն յակը, ո րում զար գա նում են եր կու տե սա կի սե ռա կան բջիջ ներ,
կոչ վում է երկ սեռ (հեր մաֆ րո դիտ): Ի տար բե րու թյուն դրա՝ մեկ տե սա կի՝

ի գա կան կամ ա րա կան սե ռա կան բջիջ ներ ա ռա ջաց նող ա ռանձն յակը բա -
ժա նա սեռ է: Երկ սեռ են, օ րի նակ՝ կաղ նին (նկ. 7.18), կե չին, հա ճա րե նին և
շատ այլ ծա ռեր, ե գիպ տա ցո րե նը, ձմե րու կը, վա րուն գը, իսկ բա ժա նա սեռ՝
բար դին (նկ. 7.18), դափ նեպ սա կը, ու ռե նին, չիչ խա նը: 

Սե ռա կան բջիջ նե րի տար բեր տե սակ նե րի միա ձու լու մից ա ռա ջա նում
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Նկ. 7.16. Բույսերի բազմացման վեգետատիվ եղանակը: Բույսը կարող է բազմանալ
ցողունների մասերով` կտրոններով:

Նկ. 7.17. Բույսերի բազմացումը սպորների առաջացմամբ: Սպորները լավ երևում են
պտերների տերևների ստորին կողմում (ձախից), կարող են ծլել և սկիզբ տալ նոր բույսի

լաբորատորիայում (աջից):



է սաղ մը, ո րից էլ զար գա նում է նոր բույս: Բազ մաց ման այս ձևը կոչ վում է
սե ռա կան: Սե ռա կան բազ մաց ման ե ղա նակ նե րից է ար դեն ծա նոթ՝ սեր -
մե րով բազ մա ցու մը: Դա բույ սե րի բազ մաց ման ա ռա վել զար գա ցած ձևն  է:

Ս պոր նե րից զար գա ցած կամ սե ռա կան բջիջ նե րի միա ձու լու մից ա ռա -
ջա ցած բույ սե րը կա րող են տար բեր վել միմ յան ցից: Դա փո փո խա կա նու -
թյուն է, ո րը հան գեց նում է բույ սե րի բազ մա զա նու թյա նը:

Բազ մաց ման նշված ձևե րը տա րած ված են նաև կեն դա նի նե րի մեջ:
Բույ սե րի նման՝ ևս կան երկ սեռ և բա ժա նա սեռ կեն դա նի ներ:

Բույ սե րի և կեն դա նի նե րի բազ մա ցու մը սո վո րա բար տե ղի է ու նե նում
շրջա կա մի ջա վայ րի բա րեն պաստ պայ ման նե րում: Մի ջա վայ րի ջեր մաս -
տի ճանը, լու սա յին օր վա տևո ղու թյու նը, սնունդը և  այլ պայ ման ներ ներ -
գոր ծում են բույ սե րի և կեն դա նի նե րի բազ մաց ման, ժամ կետ նե րի և  ուժգ -
նու թյան վրա:

Մար դու կող մից օգ տա գործ վում են բազ մաց ման տար բեր ձևե րը՝ մեծ
քա նա կով ցան կա լի կեն դա նի օր գա նիզմ ներ ստա նա լու նպա տա կով:
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Նկ. 7.18. Բույսերի բազմացումը սեռական բջիջների առաջացմամբ: Երկսեռ կաղնին, որի վրա
զարգանում են կաղնիները (վերևում): Բաժանասեռ բարդին իր ծաղկով (ներքևում):



Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Բույ սե րի և կեն դա նի նե րի բազ մաց ման ի՞նչ ձևեր կան: Ո՞ր ձևն  է ա -
ռա վել զար գա ցած:

2. Ո րո՞նք են երկ սեռ և բա ժա նա սեռ կենդա նի օր գա նիզմ նե րը: Ի՞նչ
երկ սեռ և բա ժա նա սեռ բույ սեր գիտեք:

3. Ինչ պե՞ս է շրջա կա մի ջա վայ րը ներ գոր ծում բույ սե րի և կեն դա նի նե -
րի բազ մաց ման վրա:

4. Շր ջա պա տում բույ սե րի կամ կեն դա նի նե րի բազ մաց ման ի՞նչ ձևե րի
եք հան դի պել: Փոր ձե՛ք ներ կա յաց նել ձեր տե սա ծը:

Տետրում լրացրե՛ք հետևյալ աղյուսակը.

Â»Ù³ 7úð¶²ÜÆ¼ØÜºðÆ ÎºÜê²¶àðÌàôÜºàôÂÚàôÜÀ

131

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

Ա մե նա ծանր սեր մը (նկա րում) զար գա նում է
Հնդ կա կան օվ կիա նո սի ա րևմտ յան մա սի Սեյ շել -
յան կղզի նե րում ա ճող հով հա րա յին ար մա վե նում և
կշ ռում է 18 կգ:

Ա մե նա շատ սեր մեր է տալիս սև բար դին՝ 27
մի լիոն սերմ մեկ տա րում:



ԴԱՍ 7.7. ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԱՃԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ, ՊՏՈՒՂՆԵՐԻ ԵՎ
ՍԵՐՄԵՐԻ ՏԱՐԱԾՈՒՄԸ

Բույ սե րի ա ճը և զար գա ցու մը: Կեն դա նի օր գա նիզմ նե րին բնո րոշ
հատ կու թյուն նե րից է նրանց աճը և զար գա ցու մը: Դ րա նում կա րե լի է հեշ -
տու թյամբ հա մոզ վել՝ դի տե լով բույ սե րը, խնա մե լով դրանք:

Բույ սե րը, նրանց ա ռա ձին մա սերն ա նընդ հատ ա ճում են, մե ծա նում ի -
րենց չա փե րով և զանգ վա ծով: Այդ պի սի աճը տե ղի է ու նե նում հիմ նա կա նում
գո յաց նող հյուս ված քի բջիջ նե րի կիս ման, դրանց հե տա գա ձգման, ինչ պես
նաև՝ մաս նա գի տաց ման հաշ վին: Գո յաց նող հյուս վածքը տե ղա բաշխ ված է
բույ սե րի օր գան նե րի տար բեր մա սե րում. ար մա տում և ցո ղու նում գտնվում է
դրանց գա գա թում, իսկ տերևում՝ հիմ քում: Ուս տի ար մա տին և ցո ղու նին
բնո րոշ է գա գաթ նա յին աճը, իսկ տերևին՝ հիմ քա յինը (նկ. 7.19):

Բույ սե րը ոչ միայն ա ճում են, այլև` կյան քի ըն թաց քում ա ռա ջա նում են
նոր կա ռուց վածք ներ, նրանք զար գա նում են:

Բույ սե րի ա ճի և զար գաց ման վրա ներ գոր ծում են շրջա կա մի ջա վայ րի
պայ ման նե րը: Ցուրտ, չո րա յին պայ ման նե րը, լու սա յին օր վա տևո ղու թյու -
նը, ե ղա նա կա յին փո փո խու թյու նը և  այլ գոր ծոն ներ կա րող են փո փո խել
աճը և զար գա ցու մը:

Շատ բույ սե րի աճը տե ղի է ու նե նում ո րո շա կի պար բե րա կա նու թյամբ,
ա րագ ա ճին հա ջոր դում է դան դա ղը: Սա բույ սե րի ա ճի և զար գաց ման ա -
ռանձ նա հատ կու թյունն է:
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Նկ. 7.19. Բույսերի տարբեր օրգանների աճը:



Պ տուղ նե րի և սեր մե րի տա րա ծու մը: Ծաղ կա վոր բույսն ա ռա ջաց -
նում է սեր մեր և պ տուղ ներ: Դ րանց մի ջո ցով բույսը տա րած վում է, սերմը
հիմք է դնում նոր բույ սի:

Ո՞վ չի տե սել բույ սե րի սեր մեր: Գու ցե նաև՝ ցա նել է սերմը հո ղում, տե -
սել նրա ծլու մը, նրա նից բույ սի զար գա ցու մը:

Սեր մի կա ռուց ված քը պարզ է (նկ. 7.20): Նա ծածկ ված է սերմ նա -
մաշ կով: Սեր մում կա րե լի է տար բե րել սաղ մը, ո րից զար գա նում է նոր

բույսը, և սո վո րա բար էն դոս պեր մը, ո րում պա շար ված են սննդան յու թեր:
Սեր մի ծլման ըն թաց քում այդ սննդան յու թե րը նպաս տում են սաղ մի բջիջ -
նե րի բա ժան մանը, դրանց ա ճին: Սա կայն ծլման հա մար, ինչ պես ար դեն
գի տեք, անհ րա ժեշտ են նաև ջուր, օդ և  ո րո շա կի ջեր մու թյուն: Շատ բույ -
սե րի սեր մե րը ծլում են +10-ից +150 ջեր մաս տի ճա նում:

Հա ճախ սերմը ծլում է շատ հե ռու այն բույ սից, ո րում ա ռա ջա ցել է: Դա
սեր մե րի տա րած վե լու արդ յունք է: Տա րած վե լու հա մար պտուղ նե րը և սեր -
մերն ու նեն տար բեր տե սա կի բազ մա թիվ հար մա րանք ներ (նկ. 7.21): Բար -
դու կամ խա տու տի կի սեր մերն ու նեն փա փուկ մազմ զուկ ներ, թխկե նու
սեր մե րը՝ թևիկ ներ: Դ րանք օգ նում են քա մու մի ջո ցով սեր մե րի տա րած վե -
լուն: Լաս տե նու սեր մե րը թեթև են և «լո ղում» են ջրի հոս քում: Հա ցե նու,
կե ռա սի, շու շա նի պտուղ նե րը հյու թա լի են, գրա վում են թռչուն նե րին, ո -
րոն ցով նրանք սնվում են, իսկ պտուղ նե րում գտնվող սեր մե րը տա րած -
վում են: Կան նաև բույ սեր, ո րոնց պտուղ նե րը բաց վում են և  ու ժով ցրում
դրանց մեջ գտնվող սեր մե րը:
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Նկ. 7.20. Ծաղկավոր բույսի` ցորենի սերմերը և սերմի կառուցվածքի պատկերը:
Տարբերակվում են սերմնամաշկը (1), սաղմը (2) և էնդոսպերմը (3):



Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ի՞նչ են բույ սե րի ա ճը և զար գա ցու մը:
2. Ի՞նչ հյուս ված քի հաշ վին է ի րա կա նա նում բույ սե րի ա ճը:
3. Ինչ պի սի՞ աճ է բնո րոշ ար մա տին և ցո ղու նին, իսկ տերևի՞ն:
4. Շր ջա կա մի ջա վայ րի ո՞ր պայ ման նե րում են փո փոխ վում բույ սե րի ա -

ճը և զար գա ցու մը: Ինչ պե՞ս է դա կա տար վում:
5. Ի՞նչ կա ռուց վածք ու նի ծաղ կա վոր բույ սի սեր մը:
6. Ի՞նչ հար մա րանք ներ ու նեն պտուղ նե րը և սեր մե րը տա րած վե լու

հա մար:
7. Դի տարկե՛ք՝ ինչ պե՞ս  են տա րած վում շրջա պա տի բույ սե րի պտուղ -

նե րը և սեր մե րը: Ներկայացրե՛ք նրանց հար մա րանք նե րի օ րի նակ -
ներ:
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Նկ. 7.21. Տարածվելու համար տարբեր բույսերի պտուղների և սերմերի հարմարանքները:



ԴԱՍ 7.8. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ. ՋՐԻ ԵՎ ՀԱՆՔԱՅԻՆ
ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՇԱՐԺՈՒՄԸ ՑՈՂՈՒՆՈՎ

Աշ խա տան քի նպա տա կը: Դի տար կել  բույ սի ցո ղու նով ջրի և հան քա -
յին նյու թե րի շար ժու մը, բա ցա հայ տել ցո ղու նի տար բեր մա սե րով այդ
շարժ ման տար բե րությունը:

Անհ րա ժեշտ սար քեր և ն յու թեր: Բույ սի ընձ յուղ, ջուր, ներ կան յութ,
ա նոթ, խո շո րա ցույց, նշտար:

Աշ խա տան քի ըն թաց քը:
1.  Շր ջա կա մի ջա վայ րի որ ևէ բույ սի ընձ յու ղը տե ղա դրե՛ք ա նո թում՝

ներ կան յու թով ջրի մեջ: Գի տեք, որ ջրում լուծ վում են շատ հան քա -
յին նյու թեր:

2. Սեն յա կա յին պայ ման նե րում մի քա նի օր պա հե լուց հե տո ընձ յու -
ղում ցո ղու նի հիմ քում նշտա րի օգ նու թյամբ կա տա րե՛ք տար բեր ուղ -
ղու թյուն նե րով կտրվածք ներ: Այ նու հե տև այդ կտրվածք նե րը դիտե՛ք
խո շո րա ցույ ցով՝ ու շադ րու թյուն դարձ նե լով ցո ղու նի այն շեր տին, ո -
րը ներկ վել է: Այդ շեր տում գտնվում են ա նոթնե րը:

3. Աշ խա տան քի արդ յուն քով կա րե լի է հա մոզ վել, որ ջուրը և  այդ տեղ
լուծ ված հան քա յին նյու թե րը ցո ղու նով տե ղա փոխ վում են ա նոթ նե -
րով:
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ԴԱՍ 8.1. ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ՎԱՅՐԵՐԸ: ՇՐՋԱԿԱ
ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ

Բո լոր կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը բնակ վում են որ ևէ միջավայ րում՝
ջրում, օ դում, հո ղում: Ն րանք ապ րում են նաև տար բեր կեն դա նի օր գա -
նիզմ նե րում: Կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի մի մասը, հիմ նա կա նում՝ բույ սե րը,
չի ընտ րում իր բնա կեց ման վայրը: Ն րանք գո յա տևում են այն մի ջա վայ -
րում, որ տեղ ապ րե լու հա մար ու նեն ո րո շա կի հար մա րանք ներ: Կեն դա նի
օր գա նիզմ նե րի մյուս մասը, հատ կա պես՝ կեն դա նի նե րի մե ծա մաս նու թյու -
նը, ընտ րում է իր բնա կեց ման վայրը և նույ նիսկ, փո խազ դե լով այդ մի ջա -
վայ րի հետ, փո փո խում վեր ջինս:

Մար դու ակ տիվ գոր ծու նեու թյան շնոր հիվ՝ կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի
բնա կեց ման վայ րերն ա նընդ հատ փո փոխ վում են: Շր ջա կա մի ջա վայ րում
օ դի, ջրի և հո ղի աղ տո տու մը, բնա կա նա բար, ազ դում է կեն դա նի օր գա -
նիզմ նե րի կեն սա գոր ծու նեու թյան, բազ մաց ման և բ նու թյան մեջ տա րած -
ման վրա:

Կեն դա նի օր գա նիզմ ներն ի րենց բնա կեց ման վայ րե րով կազ մում
են էկոլո գիա կան հա մա կար գեր: Է կո լո գիա կան հա մա կարգ հաս կա ցու -
թյունն ա ռա ջար կել է անգ լիա ցի բու սա բան Արթուր Թենս լին 20-րդ դա -
րում: Բակ տե րիան անձ րևաջ րի կա թի լում, բույսը՝ հո ղում, կեն դա նին՝ ան -
տա ռում, փտող ծառը՝ իր վրա բնակ վող մանր կեն դա նի օր գա նիզմ նե րով,
լիճը՝ իր բույ սե րով, մի ջատ նե րով, ձկնե րով, գոր տե րով և  այլ կեն դա նի օր -
գա նիզմ նե րով, է կո լո գիա կան հա մա կար գե րի օ րի նակ ներ են (նկ. 8.1):
Երկ րագն դի ա մե նա մեծ է կո լո գիա կան հա մա կարգը կեն սո լորտն է, ո րի
մա սին ար դեն գի տեք:

Շր ջա կա մի ջա վայ րին բնո րոշ են տար բեր գոր ծոն ներ, ո րոնց հետ
մշտա պես փո խազ դում են կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը: Այդ գոր ծոն նե րը կոչ -
վում են է կո լո գիա կան: Դ րանք ներ կա յաց վում են ե րեք խմբով: Նախ՝
նշենք ոչ կեն սա կան գոր ծոն նե րը՝ լույ սը, ջեր մաս տի ճա նը, ջու րը, քա -
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մին և  այլն: Ա րե գա կի լույսը երկ րագն դի վրա կյան քի կար ևոր պայ ման է:
Ար դեն գի տեք, որ լույ սի ազ դե ցու թյամբ կա նաչ բույ սե րում կա տար վում է
ֆո տո սին թեզ. լույ սի է ներ գիան ձևա փոխ վում է և կու տակ վում քի միա կան
նյու թերում, ա նօր գա նա կան նյու թե րից ա ռա ջա նում են օր գա նա կան նյու -
թեր, և  ան ջատ վում է թթվա ծին:

Լույ սի նկատ մամբ բույ սե րում, կեն դա նի նե րում և  այլ կեն դա նի օր գա -
նիզմ նե րում զար գա ցե լ է ո րո շա կի ար ձա գանք: Դա դրսևոր վում է դե պի
լույսը բույ սե րի ա ճի, տերևա թա փի, թռչուն նե րի փետ րա փո խու թյան, տար -
բեր կեն դա նի նե րի մաշ կա փո խու թյան մեջ և տար բեր այլ եր ևույթ նե րում:

Ջուրը ոչ միայն ո րոշ կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի բնա կեց ման վայր է,
այ լև՝ բո լոր կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի կեն սա գոր ծու նեու թյան անհ րա ժեշտ
նյութ:

Կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի կեն սա գոր ծու նեու թյու նը կախ ված է նաև
մի ջա վայ րի ջեր մաս տի ճա նից: Ն րանց հա մար ա վե լի նպաս տա վոր է ջերմ -
աս տի ճա նի ո րո շա կի ոչ շատ մեծ տի րույթը. բույ սե րի և կեն դա նի նե րի մեծ
մասը չի գո յա տևում 40–45 0C-ում:

Էկո լո գիա կան գոր ծոն նե րից են նաև կեն սա կան գոր ծոն նե րը՝ կեն -
դա նի օր գա նիզմ նե րը: Տար բեր կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը փո խազ դում են
միմ յանց հետ: Զար գա ցել են այդ պի սի փո խազ դե ցու թյան տար բեր ձևեր:
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Նկ. 8.1. Տարբեր կենդանի օրգանիզմները` իրենց բնակեցման վայրերով:



Էկո լո գիա կան գոր ծոն նե րից ա ռանձ նաց վում է մարդն իր գոր ծու նեու -
թյամբ՝ կազ մե լով մար դա ծին գոր ծո նը:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի բնա կեց ման ի՞նչ միջավայ րեր կան:
2. Կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի բնա կեց ման վայ րերն արդ յոք փո փոխ -

վո՞ւմ են: Ի՞նչ պատ ճա ռով:
3. Ի՞նչ է է կո լո գիա կան հա մա կար գը: Ներկայացրե՛ք օ րի նակ ներ:
4. Շր ջա կա մի ջա վայ րի ո՞ր գոր ծոն ներն են կոչ վում է կո լո գիա կան:
5. Թ վար կե՛ք է կո լո գիա կան գոր ծոն նե րի խմբե րը:
6. Ինչ պե՞ս են ներ գոր ծում ոչ կեն սա ծին գոր ծոն նե րը կեն դա նի օր գա -

նիզմ նե րի վրա:
7. Միմ յանց հետ արդ յո՞ք փո խազ դում են կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը:

Ի՞նչ ձևի փո խազ դե ցու թյուն նե րի մա սին գի տեք բնա գի տու թյան
դա սըն թա ցի նա խորդ գլուխ նե րից:

8. Հա մե մա տե՛ք լույ սի նկատ մամբ շրջա պա տի բույ սե րի և կեն դա նի -
նե րի հար մա րանք նե րը:

Â»Ù³ 8 úð¶²ÜÆ¼ØÜºð ºì ØÆæ²ì²Úð

138

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

Ար թուր Թենս լին ծնվել է Լոն դո նում (Անգ լիա),
սո վո րել է Քեմբ րի ջի հա մալ սա րա նում, այ նու հե տև
շրջա գա յել է Հնդ կա կան օվ կիա նո սի տար բեր կղզի -
նե րում, ու սում նա սի րել ֆլո րան: Ան ցել է աշ խա տան -
քի Քեմբ րի ջի և Օքս ֆոր դի հա մալ սա րան նե րում,
խմբագ րել ամ սագ րեր: 1935 թ. հրա տա րա կած «Բու -
սա բա նա կան տեր մին նե րի ճիշտ և  ոչ ճիշտ օգ տա -
գոր ծու մը» խո րագ րով իր գրքում ա ռա ջար կել է է կո -
լո գիա կան հա մա կարգ հաս կա ցու թյու նը:

Արթուր Թենսլի 
(1871-1955):



ԴԱՍ 8.2. ԿԵՆԴԱՆԻ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ԿԱՊԸ,
ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՇՂԹԱՆԵՐ

Շր ջա կա մի ջա վայ րի տար բեր է կո լո գիա կան գոր ծոն նե րը փոխ կա -
պակց ված են, դրանք ի րար հետ փո խազ դում են և կազ մում են մի ամ բող -
ջու թյուն: Այդ պի սի փո խազ դե ցու թյան մեջ ա ռանձ նա հա տուկ է կեն դա նի
օր գա նիզմ նե րի փո խա դարձ կա պը:

Դի տար կե լով շրջա կա մի ջա վայ րում բույ սե րը, կեն դա նի նե րը և  այլ
կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը՝ նախ նկա րագ րում ենք նրանց տեսքր, չա փե րը,
գույ նը: Հե տո փոր ձում ենք գտնել ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ և տար բե -
րու թյուն ներ, բայց կար ևոր է նաև նրանց փո խա դարձ կա պը:

Բույ սե րի, կեն դա նի նե րի և  այլ կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի փո խա դարձ
կա պը շատ բազ մա զան է: Մի դեպ քում դա ուղ ղա կի է, ան մի ջա կան և
պարզ, մյու սում՝ ա նուղ ղա կի, միջ նորդ ված և բարդ: Այդ կա պը դրսևոր վում
է տար բեր ձևե րով, կա րող է լի նել օգ տա կար, մեկը մյու սի հաշ վին, վնա սա -
կար և  այլն: Տար բեր կեն սա կեր պով կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի փո խա դարձ
կապն ու նի տար բեր դրսևո րում ներ:

Միա կող մա նի օգ տա կար կա պի դեպ քում եր կու փո խազ դող տար բեր
կեն դա նի օր գա նիզմ նե րից միայն մեկն է օ գուտ ստա նում: Մ յուս կեն դա նի
օր գա նիզմը չի վնաս վում (նկ. 8.2): Ո րոշ ջրի մուռ ներ, խո տա բույ սեր և  այլ

բույ սեր օգ տա գոր ծում են ծա ռա բույսը որ պես հե նա րան, սա կայն դրան
վնաս չեն հասց նում: Հայտ նի են նաև կպչող ձկներ, ո րոնք, ամ րա նա լով
մեծ ձկնե րին կամ այլ ջրա յին կեն դա նի նե րին, տե ղա շարժ վում են մեծ հե -
ռա վո րու թյուն նե րի վրա: Այս դեպ քում ևս մեծ ձնկե րը չեն վնաս վում:
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Նկ. 8.2. Կենդանի օրգանիզմների միջև միակողմանի օգտակար կապը:



Կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի ա ռանձն յակ նե րի միջև փո խա դարձ օգ տա -
կար կա պի դրսևո րում են միևնույն բակ տե րիա նե րի, բույ սե րի կամ կեն դա -
նի նե րի գա ղութ նե րը (նկ. 8.3): Փո խա դարձ օգ տա կար կապ է զար գա նում
տար բեր կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի, օ րի նակ՝ ծա ռա բույ սի ար մատ նե րի և

սն կի թե լիկ նե րի միջև: Ծա նոթ են կե չա սունկը և կա ղա մա խա սունկը (տե՛ս
նկ. 8.4), ո րոնք գո յա տեում են ծա ռա բույ սե րի մոտ: Այս դեպ քում սնկա -
մարմ նի թե լե րը ծա ռա բույ սի ար մատ նե րի մի ջո ցով ստա նում են օր գա նա -

կան նյու թեր և փո խա դար ձա բար ծա ռա բույ սին են տա լիս ջուր և հան քա -
յին ա ղեր:
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Նկ. 8.3. Միևնույն բակտերիաների, բույսերի, մրջյունների կամ թռչունների գաղութները:

Նկ. 8.4. Փոխադարձ օգտակար կապը կեչու արմատների և կեչասնկի թելիկների (ձախից) 
կամ կաղամախու արմատների և կաղամախասնկի թելիկների (աջից) միջև:



Մա կա բու ծու թյու նը տար բեր կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի փո խա դարձ
կա պի այն ձևն  է, երբ մի օր գա նիզմն օգ տա գոր ծում է մյու սին, ապ րում է
նրա հաշ վին: Ա ռա ջինը մա կա բույծ է, իսկ երկ րորդը՝ տեր օր գա նիզմ, ո րը
ծա ռա յում է որ պես բնա կեց ման վայր և սնն դի աղբ յուր: Հայտ նի են մա կա -
բույծ շատ բույ սեր, կեն դա նի ներ, բակ տե րիա ներ և սն կեր:

Կեն դա նի օր գա նիզմ ի սննդա ռու թյան մա սին դասից հի շենք գի շատ -
չու թյու նը և մի ջա տա կեր բույ սե րը: Գի շատ չու թյու նը կեն դա նի օրգա նիզմ -
նե րի փո խա դարձ կա պի ձևե րից է, որն ու նի կար ևոր նշա նա կու թյուն բու -
սա կեր կեն դա նի նե րի ա ռանձն յակ նե րի թվա քա նա կի կար գա վոր ման հա -
մար:

Էկո լո գիա կան հա մա կար գե րում կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի փո խա դարձ
կա պի ա ռանձնա հա տուկ ձևե րից են սննդա յին շղթա նե րը: Այդ շղթա նե -
րում կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը մե կը մյու սի հա մար սնունդ են: Ավ տո -
տրոֆ նե րով, հիմ նա կա նում՝ կա նաչ բույ սե րով, սնվում են հե տե րոտ րոֆ նե -
րը: Բույ սե րը սնունդ են բու սա կեր կեն դա նի նե րի հա մար, բու սա կեր կեն -
դա նի նե րը՝ գի շա տիչ նե րի հա մար: Շր ջա կա մի ջա վայ րի տար բեր կեն դա նի
օր գա նիզմ նե րի սննդա յին շղթա յի օ րի նակ են խո տա բույս–մուկ–աղ վես
կամ սո ճի–որդ–բզեզ–սարդ–թռչուն: Սնն դա յին շղթա յի օ ղակ նե րում կան
նաև բակ տե րիա ներ և սն կեր: Սնն դա յին շղթա նե րը կա րող են լի նել կարճ
և  եր կար, իսկ սննդա յին շղթա յի կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը՝ մեծ և փոքր չա -
փե րի:

Սնն դան յու թե րի հետ մի օր գա նիզ մից մյու սին է անց նում նաև է ներ -
գիա, որն օգ տա գործ վում է կեն սա գոր ծու նեու թյան հա մար:

Կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի փո խա դարձ կա պը մարդն ու սում նա սի րում
է, ո րո շում և  օգ տա գոր ծում իր կյան քում:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ի՞նչ է կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի փո խա դարձ կա պը: Ինչ պի սի՞ն է
այդ կա պը:

2. Կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի փո խա դարձ կա պի ի՞նչ ձևեր կան: Այդ
կա պն արդ յո՞ք միայն օգ տա կար է: Ներկայացրե՛ք օ րի նակ ներ:

3. Ի՞նչ են գի շատ չու թյու նը և մա կա բու ծու թյու նը: Ներկայացրե՛ք օ րի -
նակ ներ:
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4. Ի՞նչ են կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի սննդա յին շղթա նե րը: Ներկայաց-
րե՛ք օ րի նակ ներ: Արդ յոք մի՞շտ է այդ շղթան սկսվում ավ տոտ րոֆ նե -
րից:

5. Ինչ պի սի՞ն են սննդա յին շղթա նե րը, սննդա յին շղթա յի կեն դա նի օր -
գա նիզմ նե րը:

6. Հայտ նի է, որ բա լի կամ կե ռա սի պտուղ նե րով սնվում են տար բեր
թռչուն ներ: Ն րան ցից մի մասն ու տում է պտուղ ներն ամ բող ջու -
թյամբ, մյու սը՝ կտցա հա րում, ու տում միայն հյու թա լի մա սը: Ո՞րն է
ա վե լի օգ տա կար՝ բա լի կամ կե րա սի հա մար:

7. Փոր ձե՛ք պատ կե րաց նել, թե ին չի՛ կա րող է հան գեց նել է կո լո գիա -
կան հա մա կար գում կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի փո խա դարձ կա պի
խախ տու մը:

ԴԱՍ 8.3. ԲՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑ
ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ

Էկո լո գիա կան հա մա կար գի ի մա ցու թյու նը հա ճախ զու գորդ վում է կեն -
դա նի օր գա նիզմ նե րի հա մա կե ցու թյուն հաս կա ցու թյան հետ: Դժ վար է
պատ կե րաց նել մի բնա կան հա մա կե ցու թյուն, որ տեղ այս կամ այն կեն -
դա նի օր գա նիզմ նե րը գո յա տևեն միայ նակ, ա ռանց այլ կեն դա նի օր գա -
նիզմ նե րի: Ինչ պես ի մա ցաք՝ ո րո շա կի պայ ման նե րով տա րած քում միա սին
ապ րե լու ըն թաց քում կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի միջև զար գա նում են բազ -
մա պի սի փո խա դարձ կա պեր: Դ րանք բնա կան հա մա կե ցու թյան հիմքն
են:

Բ նա կան հա մա կե ցու թյունն ան վան վում է կեն սա ցե նոզ: Այդ հաս կա -
ցու թյունն ա ռա ջար կե լ է գեր մա նա ցի ջրա կեն սա բան Կառլ Մե բիուսը 19-րդ
դա րում:

Ցան կա ցած բնա կան հա մա կե ցու թյուն բնո րոշ վում է ո րո շա կի կեն դա -
նի օր գա նիզմ նե րով՝ բույ սե րով, սնկե րով և կեն դա նի նե րով, նրանց բազ -
մա զա նու թյամբ: Հա մա կե ցու թյու նում կար ևոր են նաև բակ տե րիա նե րը, ո -
րոնց մա սին դե ռևս շատ չգի տենք:

Հե տաքր քիր է բարձ ր ալեռ նա յին Սևա նա լճի (նկ. 8.5) կեն դա նի օր գա -
նիզմ նե րի հա մա կե ցու թյու նը: Այս տեղ ապ րում են տար բեր ջրա յին խո տա -
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բույ սեր, խեց գե տին ներ, ձկներ, թռչուն ներ, կան նաև բակ տե րիա ներ, տա -
րած վել են ջրի մուռ ներ: Ա ռանձ նա հա տուկ է Սևա նի իշ խանը:

Բնության մեջ մի համակեցությունն անցնում է մյուսի, փոխվում են
նրա կենդանի օրգանիզմները: Անտառային համակեցությունում (նկ. 8.6)
կան հարյուրավոր տարբեր
բույսեր և կենդանիներ: Բայց
անտառի եզրում, օրինակ,
տարբեր թռչուններն ավելի շատ
են, քան անտառի խորքում:

Հա մա կե ցու թյուն նե րում
տար բեր կեն դա նի օր գա նիզմ -
ներ ու նեն ի րենց դե րը: Ըստ
դրա՝ կա րե լի է տար բե րա կել
կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի ե րեք
խումբ (նկ. 8.7): Մի խումբը
կազ մում են այն կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը, ո րոնք ա նօր գա նա կան նյու թե -
րից ա ռա ջաց նում են օր գա նա կան նյու թեր: Դրանք հիմ նա կա նում ֆո տո -
սին թեզ ի րա գոր ծող կա նաչ բույ սերն են և կոչ վում են ար տադ րող ներ:
Մյուս նե րը սնվում են այդ օր գա նա կան նյու թե րով և  ան վան վում են սպա -
ռող ներ: Այս խումբը կազ մում են գի շա տիչ բույ սե րը և գ րե թե բո լոր կեն դա -
նի նե րը: Բակ տե րիա նե րի զգալի մասը, սնկերը, մի շարք փոքր կեն դա նի -
ներ, սնվե լով օր գա նա կան նյու թե րով, քայ քա յում են այդ նյու թե րը: Նրանք
կազ մում են ե րրորդ խումբը և կոչ վում են քայ քա յող ներ:

Այդ խմբե րի բազ մա զան կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի շնոր հիվ տե ղի է ու -
նե նում նյու թե րի շրջապ տույտ, ո րը կար ևոր պայ ման է այս կամ այն հա -
մա կե ցու թյան գո յու թյան, նրա կա յուն լի նե լու հա մար:
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Նկ. 8.5. Սևանա լիճը և Սևանի իշխանը:

Նկ. 8.6. Դիլիջանի անտառը:



Մարդն իր գոր ծու նեու թյամբ ազ դում է բնա կան հա մա կե ցու թյուն նե րի
վրա: Մի դեպ քում նա փո փո խում է և վ նա սում բնա կան հա մա կե ցու թյու նը,
մյու սում, ել նե լով իր հե տաքրք րու թյուն նե րից, ստեղ ծում նոր՝ ար հես տա -
կան հա մա կե ցու թյուն ներ: Անհ րա ժեշտ է գի տակ ցել բնա կան հա մա կե ցու -
թյուն նե րի և ն րանց կա յու նու թյան նշա նա կու թյու նը և ձեռ նար կել պահ -
պան ման մի ջո ցա ռում ներ:

Հա կա ռակ դեպ քում՝ մի հա մա կե ցու թյու նը կա րող է փո խա րին վել մեկ
ու րի շով: Ո րո՞վ: Իսկ ինչ պե՞ս դա կանդ րա դառ նա բնու թյան, կեն դա նի օր -
գա նիզմ նե րի վրա:

Բ նու թյան պահ պա նու մը մարդ կու թյան և պե տու թյուն նե րի ա մե նա կա -
րևոր պար տա կա նու թյունն է: Բ նու թյու նը հրաշք է, կյանքը՝ շա րու նա կե լի:
Պետք է հո գալ և լու ծել բնու թյան խնդիր նե րը, ակ տի վո րեն նրան պաշտ -
պա նել:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ի՞նչ է կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի բնա կան հա մա կե ցու թյու նը, ինչ -
պե՞ս է ան վան վում:

2. Ին չո՞վ է բնո րոշ վում կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի բնա կան հա մա կե ցու -
թյու նը:

3. Բ նա կան հա մա կե ցու թյուն նե րում կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի ի՞նչ տար -
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Նկ. 8.7. Բնական համակեցության երեք խումբը`
արտադրող, սպառող և քայքայող կենդանի օրգանիզմներ:



բեր խմբեր կան: Ներկայացրե՛ք հա մա կե ցու թյուն նե րում ար տադրող -
նե րի, սպա ռող նե րի և քայ քա յող նե րի օ րի նակ ներ:

4. Ի՞նչ հա մա կե ցու թյուն ներ է ստեղ ծում մար դը:
5. Ին չո՞ւ է անհ րա ժեշտ պահ պա նել բնա կան հա մա կե ցու թյուն նե րը:
6. Ինչ պե՞ս կպատ կե րաց նեք բնու թյու նը որ պես հրաշք: Փոր ձե՛ք

առաջարկել օ րի նակ ներ:
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ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

Կառլ Մե բիու սը ծնվել է Գեր մա նիա յում, սո վո -
րել Բեռ լի նի հա մալ սա րա նում: Աշ խա տել է որ պես
ու սու ցիչ: Նա կազ մա կեր պել է ծո վա յին աքվա րիում,
շրջա գա յել Հ յու սի սա յին Գեր մա նիա յում, ու սում նա -
սի րել ջրա յին կեն դա նի նե րը և ջ րի մուռ նե րը, ստեղ -
ծել ջրա յին կեն դա նի նե րի հա վա քա ծու: Իր գրքե -
րում ա ռա ջար կել է կեն սա ցե նոզ հաս կա ցու թյու նը:

Կառլ Գուստավ 
Մեբիուս (1825-1908):



ԴԱՍ 9.1. ԱՌՈՂՋ ԱՊՐԵԼԱԿԵՐՊ

Գա ղա փար ա ռողջ ապ րե լա կեր պի մա սին: Ար դեն լավ պատ կե րաց -
նում եք, որ մարդը ծնվում է, ա ճում և զար գա նում, մե ծա նում: Նա աշ խա -
տում է, ստեղ ծում նյու թա կան բա րիք ներ: Նա մտա ծում է, ստեղ ծում գիրք
և գի տե լիք, հոգ ևոր ար ժեք ներ: Իր կյան քի ըն թաց քում մարդը փո խազ դում
է տար բեր կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի, ան կեն դան ա ռար կա նե րի հետ, հար -
մար վում շրջա կա մի ջա վայ րին: Մի խոս քով՝ վա րում է իր ապ րե լա կեր պը:

Մար դու ապ րե լա կեր պի ձևա վոր ման վրա ազ դում են շատ գոր ծոն ներ,
ո րոն ցից են մի ջա վայ րի ե րեք խմբի գոր ծոն նե րը:

Դ րան ցից մի խումբը կազ մում են օգ տա կար գոր ծոն նե րը, ո րոնք
կար ևոր են մար դու ա ռող ջու թյան հա մար: Այդ գործոններից են, օ րի նակ,
թթված նով հա րուստ և մա քուր օդը, չա փա վոր, սննդա րար և լիար ժեք կե -
րա կուրը, աշ խա տան քի բա րեն պաստ պայ ման նե րը, ա նաղ մուկ մի ջա -
վայրը, հա ճե լի ե րաժշ տու թյու նը (նկ. 9.1):
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Նկ. 9.1. Մարդու առողջության համար օգտակար գործոնները:



Դուք գի տեք նաև ախ տա ծին կամ հի վան դա ծին բակ տե րիա նե րի և
վի րուս նե րի, թու նա վոր սնկե րի, տար բեր թու նա վոր նյու թե րի, փո շու և  աղ -
տոտ ված օ դի մա սին, ո րոնք վնա սա կար են մար դու հա մար:

Կան գոր ծոն ներ, ո րոնք մար դու հա մար կա րող են լի նել և՛ օգ տա կար,
և՛ վնա սա կար: Այդ պի սի գոր ծոն նե րից են ար ևի ճա ռա գայթ նե րը, ո րոնք
չա փա վոր ուժգ նու թյամբ անհ րա ժեշտ են մար դուն: Սա կայն բարձր ուժգ -
նու թյան դեպքում կա րող են ա ռա ջաց նել արևա հա րում, հան գեց նել կաթ -
վա ծի, վնա սել մար դուն:

Այդ բո լոր գոր ծոն նե րը ման րա մասն ու սում նա սիր վում են, դրա նով
զբաղ վում են մաս նա գետ ներ, ով քեր մշա կում են մար դու ա ռողջ ապ րե լա -
կեր պի կանոնները, ա ռող ջու թյան պահ պան մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում -
ներ: Նման հիմ նախն դիր նե րով է զբաղ վում հի գիե նան:

Երբ մարդն ա ռողջ է, նա ի րեն լավ է զգում, իսկ երբ հի վան դա նում է,
նրա նում զար գա նում է վատ ինք նազ գա ցո ղու թյուն:

Ա ռող ջու թյու նը մար դու հի վան դու թյուն նե րի և ֆի զի կա կան ա րատ -
նե րի բա ցա կա յու թյունն է, ֆի զի կա կան, հո գե կան և սո ցիա լա կան բա -
րե կե ցու թյան ամ բող ջու թյունը:

Ա ռողջ կեն սա կեր պը շատ կար ևոր է մար դու հա մար: Դ րան նպաս -
տում են և  ամ րապն դում շատ գոր ծոն ներ:

Ա ռող ջու թյունն ամ րապն դող գոր ծոն ներ: Մար դու ա ռողջ ապ րե լա -
կերպն ընդգր կում է օր վա կա նո նա վոր ռե ժիմը՝ սննդի ճիշտ ըն դու նու մը,
մար դու սո վո րե լու, աշ խա տան քի և հանգս տի զու գոր դու մը: Դա պետք է լի -
նի լավ կազ մա կերպ ված: Մար դու օր վա ռե ժի մը պետք է կա ռուց վի՝ տա րի -
քից կախ ված: Մարդը պետք է ամեն օր արթ նա նա ա ռա վոտ յան նույն ժա -
մին, կա տա րի ֆի զի կա կան ոչ բարդ մար զանք, լավ լվաց վի, մաք րի ա -
տամ նե րը, նա խա ճաշի և հե տո շա րու նա կի իր օրը: Դպ րո ցում սո վո րելը,
տար բեր բնույ թի աշ խա տանքն ու նեն ի րենց կա նոն նե րը, ո րոնք պետք է
պահ պա նել: Մար դու մարմ նի խնամքը, մաշ կի և բե րա նի խո ռո չի մա քուր
լի նե լը, օր գա նիզ մի կո փու մը, ճիշտ հա գուստը և  այլն, ան բա ժա նե լի են օր -
վա կա նո նա վոր ռե ժի մից: Այս ա մե նը նպաս տում է մար դու օր գա նիզ մի
բնա կա նոն զար գաց մանը, բարձ րաց նում մար դու աշ խա տու նա կու թյու նը,
նրա ինք նազ գա ցո ղու թյունը, բե րում եր կա րա կե ցու թյան, կա տա րե լա գոր -
ծում հի շո ղու թյու նը, մտա ծո ղու թյու նը և կամքը, նպաս տում լիար ժեք հան -
գստին:
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Ա ռող ջու թյան ամ րապնդ ման հա մար կար ևոր է մար դու շար ժո ղա կան
բարձր ակ տի վու թյու նը (նկ. 9.2): Ա ռա վոտ յան ֆի զի կա կան վար ժու թյուն -

նե րը, չա փա վոր քայ լե լը (հատ կա պես՝ դպրոց գնա լիս), ֆի զի կա կան աշ -
խա տանք կա տա րելը, սպոր տով զբաղ վելը շատ անհ րա ժեշտ են մար դուն:

Բ նու թյան հետ ա նընդ հատ շփու մը, ձկնոր սու թյու նը, զբո սաշր ջու թյու -
նը և  այլն նպաս տում են մար դու ա ռողջ կյան քին: Հի շե՛նք, որ մեր ա ռող -
ջու թյու նը և  աշ խա տու նա կու թյու նը մե ծա պես կախ ված են հենց մե զա -
նից:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Մի ջա վայ րի ի՞նչ գոր ծոններ են ազ դում մար դու ապ րե լա կեր պի վրա:
Ներկայացրե՛ք օգ տա կար և վ նա սա կար գոր ծոն նե րի օ րի նակ ներ:

2. Ի՞նչ է մար դու ա ռող ջու թյու նը:
3. Ա ռող ջու թյունն ամ րապնդող ի՞նչ գոր ծոն ներ կան:
4. Ո՞րն է օր վա կա նո նա վոր ռե ժի մը:
5. Փոր ձե՛ք ներ կա յաց նել և վեր լու ծել ձեր և հա մա դա սա րան ցի նե րի

ապ րե լա կեր պը: Կա րո՞ղ եք դա գնա հա տել որ պես ա ռողջ:
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Նկ. 9.2. Մարդու շարժողական ակտիվության ձևերը:



ԴԱՍ 9.2. ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՍՈՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ

Մար դու կյան քում բազ մա թիվ են այնպիսի սո վո րու թյուն նե րը, ո րոնք
կա րող են վնա սա կար լի նել ա ռող ջու թյան հա մար: Դ րան ցից են օր վա ան -
կա նոն ռե ժիմը, ոչ լիար ժեք սնվելը, օր գա նիզ մի նկատ մամբ խնամ քի ան -
տե սու մը, քիչ շար ժու նու թյու նը, քնի պա կասը, ֆի զի կա կան վար ժու թյուն -
նե րի ար հա մար հու մը, ծխելը կամ ո գե լից խմիչք նե րի չա րա շա հու մը և
այլն:

Այդ պի սի վնա սա կար սո վո րու թյուն նե րը, ցա վոք, շատ են: Բայց դրան -
ցից հրա ժար վե լու նպա տա կով պետք է ի մա նալ այդ սո վո րու թյուն նե րի
վնասը և գի տակ ցել դրան ցից վաղ տա րի քում հրա ժար վե լու անհ րա ժեշ -
տու թյունը:

Ս նունդը շատ կար ևոր է մար դու կեն սա գոր ծու նեու թյան հա մար: Սննդի
հաշ վին օր գա նիզմը ստա նում է սննդան յու թեր, ո րոն ցից կա ռուց վում են
մար դու մարմ նի մա սե րը, և ս տաց վում է է ներ գիա: Ս նունդը պետք է լի նի
չա փա վոր, պի տա նի օր գա նա կան նյու թե րով հա րուստ: Կա րևոր է նաև, որ
սնունդը լի նի մա քուր, չպա րու նա կի թու նա վոր նյու թեր և  ախ տա ծին կեն -
դա նի օր գա նիզմ ներ:

Սնն դի ո րո շա կի քա նա կը և օր վա ըն թաց քում դրա ըն դուն ման հա -
ճա խու թյունն ա պա հո վում են օր գա նիզ մի բնա կա նոն գոր ծու նեու թյու -
նը:

Սա կայն տար բեր պատ ճառ նե րով ոչ լիար ժեք սնվելը, բնա կա նա բար,
հան գեց նում է բազ մա թիվ խան գա րում նե րի, ո րոնց հետևան քով թու լա -
նում է մար դու օր գա նիզմը, խան գար վում է նրա դի մադ րո ղա կա նու թյու նը,
նրա նում զար գա նում են տար բեր հի վան դու թյուն ներ (նկ. 9.3): Հա ճախ
այդ պատ ճառ նե րի շար քում է մար դու ան կա նոն ապ րե լա կերպ վա րե լու
սո վո րու թյու նը, ո րից պետք է հրա ժար վել:

Ծ խա խո տի մեջ պա րու նակ վող նի կո տինը և  ո գե լից խմիչք նե րի ալ կո -
հոլը ներ գոր ծում են մար դու նյար դա յին հա մա կար գի վրա, խա փա նում
դրա բնա կա նոն գոր ծու նեու թյունը: Դ րանք, փաս տո րեն, թմրեց նող նյու -
թեր են: Բայց դրանց ազ դե ցու թյու նից վնաս վում են նաև մար դու շնչա ռու -
թյան և այլ օր գան ներն ու հա մա կար գե րը, վա տա նում են մար դու ինք նա -
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զգա ցո ղու թյու նը և  աշ խա տու նա կու թյունը: Թմրեց նող նյու թե րի չա րա շա -
հու մը հան գեց նում է թմրա մո լու թյան, ո րը շատ ծանր հի վան դու թյուն է:
Թմ րա մո լու թյան ըն թաց քում օր գա նիզ մի թու լա ցու մը վա րա կիչ հի վան դու -
թյուն նե րի պատ ճառ է: Այդ պատ ճա ռով է ծխող մարդ կանց շրջա նում մե -

ծա նում տար բեր հի վան դու թյուն նե րի
զար գաց ման վտանգը, նրանք հա ճախ
տա ռա պում են տու բեր կուլ յո զով, սիրտ -
անո թա յին հա մա կար գի խան գա րում -
նե րով (նկ. 9.4):

Ի հար կե, հայտ նի է, որ տար բեր
թմրեց նող նյու թեր օգ տա գործ վում են
բժշկու թյան մեջ ցա վի թու լաց ման հա -
մար և  այլ նպա տակ նե րով: Սա կայն
այդ նյու թե րը կի րառ վում են խիստ ո -
րո շա կի և փոքր չա փա բա ժին նե րով:

Ծ խելը ոչ միայն վնա սում է ծխող
մար դուն, այլ նաև՝ ազ դում շրջա պա -
տի վրա: Ծ խա խո տի ծխում կան բազ -
մա թիվ նյու թեր, ո րոնք կա րող են ներ -

գոր ծել տար բեր մարդ կանց վրա, ա ռա ջաց նել փո փո խու թյուն ներ: Դրանց
հետևան քով զար գա նում են հի վան դու թյուն ներ: Այդ պատ ճա ռով դպրոց -
նե րում, հա մալ սա րաննե րում, հա մեր գաս րահնե րում, ինք նա թիռ նե րում և
այլ հա սա րա կա կան վայ րե րում ծխելն ար գել վում է (նկ. 9.5): Ո գե լից խմիչք -
նե րի վա ճառքը ևս սահ մա նա փակ վում է: Ա մե նաէա կանը նշված և  այլ սո -
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Նկ. 9.4. Ծխող մարդու թուլացած
օրգանիզմը:

Նկ. 9.3. Մարդու սնվելու խախտման հետևանքները:



վո րու թյուն նե րի վնա սի կար ևո րումն է և կա -
մո վին դրանց չընդու նու մը կամ դրան ցից
հրա ժա րումը:

Վ նա սա կար է ե ղունգ ները կրծե լու ման -
կա կան սո վո րու թյու նը (նկ. 9.6): Դա նյար -
դա յին լար վա ծու թյան դրսևո րում է: Խու սա -
փե լու հա մար փոր ձե՛ք ձեռքը հե ռաց նել բե -
րա նից, խո րը շունչ քա շել, ջուր խմել, շարժ -
վել և  այլն:

Վեր ջին տա րի նե րին մենք տի րա պե -
տե ցինք հա մա կար գիչ նե րին. դրանք մեր
կյան քի անհ րա ժեշտ գոր ծոն են: Սա կայն
ար դեն դրսևոր վում է մի վնա սա կար սո վո -
րու թյուն՝ հա մա կարգ չա յին խա ղա մո լու -
թյու նը (նկ. 9.7): Դա շատ վտան գա վոր է
դպրո ցա կան նե րի հա մար, վնա սում է նրանց
տե սո ղու թյու նը, մարմ նի մա սե րի հա մա չափ
զար գա ցու մը, ինք նազ գա ցո ղու թյունը, ժա -
մա նա կի զգա ցու մը, մտա վոր գոր ծու նեու -
թյու նը և  այլն:

Բո լորս ու զում ենք լի նել ա ռողջ և  ա -
ռույգ, ու րեմն՝ պետք է վա րենք ա ռողջ ապ -
րե լա կերպ և  ինք ներս հրա ժար վենք վնա սա կար սո վո րու թյուն նե րից, չու -
նե նանք դրանք:
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Նկ. 9.7. Համակարգիչների հետ
աշխատանքը և խաղամոլությունը:

Նկ. 9.6. Եղունգները կրծելը
վնասակար է:

Նկ. 9.5. Ծխելն արգելվում է:



Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ի՞նչ վնա սա կար սո վո րու թյուն ներ գի տեք:
2. Ի՞նչ ազ դե ցու թյուն ու նեն ոչ լիար ժեք սնվե լը, նի կո տի նը և  ալ կո հո լը

մար դու վրա:
3. Ի՞նչ նպա տակ նե րով են թմրան յու թերն օգ տա գործ վում բժշկու թյան

մեջ: Ին չո՞ւմն է դրանց ա ռանձ նա հատ կու թյու նը:
4. Ի՞նչ է հա մա կարգ չա յին խա ղա մո լու թյու նը, մար դու վրա ի՞նչ ազ դե -

ցու թյուն ու նի:
5. Ինչ պե՞ս պայ քա րել վնա սա կար սո վո րու թյուն նե րի դեմ:

ԴԱՍ 9.3. ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ի՞նչ է հի վան դու թյու նը: Հա ճախ ենք լսում, որ մար դու զգա ցո ղու թյու -
նը վա տա ցել է, նա ջեր մում է՝ բարձ րա ցել է նրա մարմ նի ջեր մաս տի ճանը,
դժվա րա ցել է նրա շնչա ռու թյու նը, նա ու նի փոր լու ծու թյուն կամ փոր կա -
պու թյուն, փսխում է, շուտ է հոգ նում և  այլն: Մեր շրջա պա տում տար բեր
հի վան դու թյուն նե րի բազ մա թիվ նման և  այլ դրսևո րում նե րի օ րի նակ ներ
կան: Հի վան դու թյու նը մար դու բնա կա նոն կեն սա գոր ծու նեու թյան, նրա
աշ խա տու նա կու թյան կամ շրջա կա մի ջա վայ րի տար բեր գոր ծոն նե րին
հար մար վե լու խան գա րումն է:

Հի վան դու թյուն նե րը շատ են: Ցան կա ցած հի վան դու թյուն ու նի իր
պատ ճա ռը: Մի դեպ քում դա փո խանց վել է ծնող նե րից և դրս ևոր վում է ո -
րո շա կի տա րի քում, մյուս դեպ քում՝ հի վան դու թյունն ախ տա ծին ման րէի՝
մար դու օր գա նիզմ թա փանց ման արդ յունք է: Կան հի վան դու թյուն ներ, ո -
րոնք մար դուն փո խանց վում են մար դուց, կեն դա նուց կամ այլ կեն դա նի
օր գա նիզ մից: Կան նաև շատ հի վան դու թյուն ներ, ո րոնք զար գա նում են
շրջա կա մի ջա վայ րի գոր ծոն նե րի կտրուկ փո փո խու թյու նից, օ րի նակ՝ արևա -
հա րու մը, այր վածք նե րը, ցրտա հա րու մը: Շատ հի վան դու թյուն նե րի պատ -
ճառ են ծխելը, աղ մուկը: Սա կայն տա րած վում են նաև հի վա ն դու թյուն ներ,
ո րոնց պատ ճառ նե րը դե ռես հայտ նի չեն:

Վա րա կիչ և  ոչ վա րա կիչ հի վան դու թյուն ներ: Այն հի վան դու թյուն նե -
րը, ո րոնք փո խանց վում են մար դուց կամ այլ կեն դա նի օր գա նիզ մից, կոչ -
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վում են վա րա կիչ: Այդ հի վան դու թյուն նե րի պատ ճառը հա ճախ ախ տա ծին
ման րէն է՝ ար դեն ծա նոթ բակ տե րիա ները, ման րա դի տա կա յին սնկերը
կամ էլ վի րուս ները, ո րոնց կծա նո թա նաք բարձր դա սա րան նե րում: Վա -
րա կիչ հի վան դու թյուն ներ են գրիպը և հեր պեսը (նկ. 9.8), տիֆը և խո լե -

րան, տու բեր կուլ յոզը (նկ. 9.9): Ջ րի, օ դի կամ տար բեր մթերք նե րի մի ջո -
ցով թա փան ցե լով մար դու օր գա նիզմ՝ բակ տե րիա ները վնա սում են մար -
դու բջիջ ները, խա փա նում նրա օր գան նե րի
կա ռուց վածքը և գոր ծառ նու թյունը: Նրանք
կա րող են ա ռա ջաց նել տար բեր բնույ թի
նյու թեր, ո րոնք թու նա վո րում են մար դու օր -
գա նիզմը: Վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րից
տար բե րա կում են այս պես կոչ ված մա կա -
բու ծա յին հի վան դու թյուն ները, ո րոնց պատ -
ճառը տար բեր որ դերն են կամ մի ջատ ները:

Վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րի կան խար -
գել ման նպա տա կով անհ րա ժեշտ է, օ րի -
նակ, ու տե լուց ա ռաջ լվանալ ձեռքերը, պահ -
պա նել օր գա նիզ մի խնամ քի կա նոնները,
հե տևել սննդամ թեր քի ճիշտ պահ պան մանը: Մեծ է մա քուր օ դում լի նե լու,
օր գա նիզ մի կոփ ման նշա նա կու թյունը: Կա րևոր է սահ մա նա փա կել  վա րա -
կիչ հի վան դու թյուն նե րով տա ռա պող մարդ կանց հետ շփում ները:

Մ յուս հի վան դու թյուն նե րը, ո րոնք պայ մա նա վոր ված չեն մար դու օր -
գա նիզմ թա փան ցած այլ կեն դա նի օր գա նիզմ նե րով կամ վի րուս նե րով,
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Նկ. 9.8. Մարդու վարակիչ հիվանդությունների` գրիպի (ձախից) 
և հերպեսի (աջից) դրսևորումները:

Նկ. 9.9. Տուբերկուլյոզի հարուցիչ
բակտերիաները:



կոչ վում են ոչ վա րա կիչ: Այդ պի սի հի վան դու թյուն նե րից են սրտա յին հի -
վան դու թյուն նե րը, գլխա ցավը, հո գե կան խան գա րում նե րը, քաղց կե ղը:

Մեր օ րե րում գրե թե բո լոր հի վան դու թյուն նե րը հա ջո ղու թյամբ ախ տո -
րոշ վում են և հե տո էլ հաղ թա հար վում` օգ տա գոր ծե լով բու ժա կան տար բեր
մի ջոց ներ: Կա րևոր է, որ դա կա տար վի ա ռող ջա պա հա կան հիմ նարկ նե -
րում և բժշ կի հսկո ղու թյամբ:

Ա վե լի լավ է ոչ թե մար դու օր գա նիզ մում հաղ թա հա րել այս կամ այն
հի վան դու թյու նը, այլ՝ ակ տի վո րեն կան խար գե լել դրանք: Ա ռողջ ապ րե լա -
կերպն արդ յու նա վետ կան խում է շատ և շատ հի վան դու թյուն ներ:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1.  Ի՞նչ է հի վան դու թյու նը:
2. Հի վան դու թյուն նե րի ի՞նչ հիմ նա կան պատ ճառ ներ կան:
3. Ո րո՞նք են վա րա կիչ և  ոչ վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րը: Ներկայաց-

րե՛ք օ րինակներ:
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ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

Գ րի պը շատ տա րած ված վա րա կիչ հի -
վան դու թյուն է և մար դու օր գա նիզ մում հա -
ճախ հան գեց նում է տար բեր բար դու թյուն -
նե րի: Ե թե ե րե խա յի պահ ված քում դիտ վում
են պա սիվ կեց վածք, թու լու թյուն, հոգ նա ծու -
թյուն, քնե լու ցան կու թյուն, սար սուռ, գլխա -
ցավ, բարձր ջեր մու թյուն, քթի գերբ նակ վա -
ծու թյուն, եր բեմն՝ փոր լու ծու թյուն, սրտխառ -
նոց և փս խում, ա պա դիմե՛ք բժշ կի: Հ նա րա -
վոր է, որ զար գա նում է գրիպ:



ԴԱՍ 9.4. ՀՈԳՆԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԵՐՀՈԳՆԱԾՈՒԹՅՈՒՆ,
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԻԳԻԵՆԱ

Մար դու ու նա կու թյուն նե րը և հ նա րա վո րու թյուն ներն ան սահ մա նա փակ
են: Նա աշ խա տում է, սո վո րում, մտա ծում, ստեղ ծում, հանգս տա նում:
Բայց դա չի նշա նա կում, թե մարդը կա րող է ա մեն ինչ ա նել ա նընդ հատ:
Նա հոգ նում է: Կա րող է զար գա նալ նաև գեր հոգ նա ծու թյուն:

Տար բե րում են մար դու ֆի զի կա կան և հոգ ևոր հոգ նա ծու թյուն: Եր -
կա րա տև և ծանր ֆի զի կա կան աշ խա տանք կա տա րե լիս մկան նե րը հոգ -
նում են, նվա զում է դրանց աշ խա տու նա կու թյունը: Հոգ նա ծու թյան է հան -
գեց նում նաև միա կերպ, միօ րի նակ աշ խա տանքը: Սա կայն կար ճատև
հանգս տից հե տո մկան նե րի աշ խա տու նա կու թյու նը վե րա կանգն վում է:
Մտա վոր գոր ծու նեու թյամբ եր կա րա տև կամ լար ված զբաղ վե լու հետևան -
քով թու լա նում է ու շադ րու թյու նը, դիտ վում է հոգ նա ծու թյուն (նկ. 9.10), որն
ընդ մի ջու մից հե տո ևս վե րա կանգն վում է: Ընդ միջ ման ըն թաց քում կա րե լի
է կա տա րել ֆի զի կա կան վար ժու թյուն ներ, դեմ քը շփել սա ռը ջրով կամ էլ
անց նել այլ բնույ թի կար ճա տև գոր ծու նեու թյան:

Հոգ նա ծու թյունն օր գա նիզ մի բնա կա նոն վի ճակ է, որն ու նի պաշտ -
պա նա կան դեր:
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Նկ. 9.10. Դպրոցականի մտավոր հոգնածությունը: Զարգանում է քնելու ցանկություն:



Երբ հոգ նա ծու թյան դեպ քում հան գիստը կամ ընդմի ջումը բա վա րար
չեն, զար գա նում է գեր հոգ նա ծու թյուն:

Հոգ նա ծու թյունը, ա ռա վել ես՝ գեր հոգ նա ծու թյունը, խախ տում են մար -
դու ա ռող ջու թյունը, հան գեց նում շար ժում նե րի խա փան մանը, թու լու թյան,
գլխա ցա վի, ինչ պես նաև՝ տար բեր հի վան դու թյուն նե րի զար գաց մանը:

Հոգ նա ծու թյան և գեր հոգ նա ծու թյան կան խար գել ման նպա տա կով
մշակ վում են աշ խա տան քի կա նոն ներ, ո րոնք աշ խա տան քա յին պայ ման -
նե րի, ժամ կետ նե րի, կեն ցա ղի և հանգս տի ո րո շա կի պա հանջ ներ են: Դա
աշ խա տան քի հի գիե նան է:

Կան դպրո ցա կան նե րի սո վո րե լու և հանգս տի պա հանջ ներ: Դ րանք
նե րա ռում են դպրո ցա կան նե րի օր վա ռե ժիմը, շար ժո ղա կան ակ տի վու -
թյան և մ տա ծո ղա կան գոր ծու նեու թյան չա փա վո րումը, դրանց հա ջոր դա -
կան հեր թա փո խումը, հան գիստը և խաղը: Ա ռանձ նա հա տուկ է նաև դպրո -
ցում բնա գի տու թյան և  այլ ա ռար կա նե րի դա սե րի ըն թաց քում անվ տան -
գու թյան տեխ նի կա յի կա նոն նե րի պահ պա նումը:

Նշ ված և ն ման պա հանջ նե րի պահ պա նումը նպաս տում է ե րե խա նե րի
բնա կա նոն զար գաց մանը, ա ռողջ սերն դի ա ճին: Դպ րո ցա կանը պետք է
կա րո ղա նա ճիշտ գնա հա տել իր օր գա նիզ մի վի ճակը, վե րահս կի իր ծան -
րա բեռն վա ծու թյունը և հան գիստը:

Հար ցեր և  ա ռա ջադ րանք ներ

1. Ի՞նչ է մար դու հոգ նա ծու թյու նը, իսկ ֆի զի կա կան և հոգ ևոր հոգ նա -
ծու թյո՞ւ նը:

2. Ո՞ր դեպ քում է զար գա նում գեր հոգ նա ծու թյուն: Ի՞նչ հետ ևանք ներ
դա կա րող է ու նե նալ մար դու հա մար:

3. Ի՞նչ է աշ խա տան քի հի գիե նան: Ո՞րն է դրա նպա տա կը:
4. Ի՞նչ պա հանջ ներ են ներ կա յաց վում դպրո ցա կան նե րի սո վո րե լու և

հանգս տի նկատ մամբ:
5. Ել նե լով դպրո ցում գի տե լիք նե րի ստուգ ման աշ խա տանք նե րի նա -

խա պատ րաստ ման ըն թաց քում դի տար կում նե րից՝ ներ կա յաց րե՛ք
օր գա նիզ մի վի ճա կի ինք նագ նա հատ ման պատ կե րը: Օր վա ինչ պի -
սի՞ ռե ժիմն է ա ռա վել արդ յու նա վետ:
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