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Նյութերի փոխակերպումը

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
ԳԼՈՒԽ

1
§ 1.1. Ֆի զի կա կան և քի մի ա կան եր ևույթ ներ

Բ նագիտության նախորդ դասընթացից դուք ար-
դեն ծան ոթ եք բնու թյան տար բեր եր ևույթ նե րին: 

Գի տեք, որ դրանք լի նում են ֆի զի կա կան, քի մի ա կան 
և այլն։

 Ֆի զի կա կան եր ևույթ ների օրինակներ են սա ռույ ցի 
հալ վե լը, ջրի գո լոր շա ցու մը, ա պա կու կոտր վե լը, կավ-
ճի կտո րի ման րա ցու մը, ե ղյա մի ա ռա ջա ցու մը և այլն։ 
Ֆիզիկական երևույթների ընթացքում նյու թը, ո րից 
կազմ ված կամ պատ րաստ ված է տվյալ մար մի նը, չի 
փոխարկվում այլ նյու թի: Օ րի նակ՝ սա ռույ ցը հալ վե լիս 
թեև ջու րը պինդ վի ճա կից ան ցնում է հե ղուկ վի ճա կի, 
սա կայն ին քը՝ ջու րը, որ ևէ այլ նյու թի չի փոխարկվում։

 Ֆի զի կա կան եր ևույթ ներ են նաև ար ևի լու սա վո րելը, 
գի շե րային ե րկն քում ա ստ ղե րի առ կայ ծու մը, կայ ծա-
կի բռն կում նե րով եր կն քի լու սա վոր վե լը: Այս պի սի եր-
ևույթ ներն ան վա նվում են նաև լու սա յին եր ևույթ ներ։ 

Ֆի զի կա կան եր ևույթ նե րի տա րա տե սակ ներ են նաև 
ձայ նային, է լեկտ րա կան, մագ նի սա կան եր ևույթ նե րը, 
ո րոնց ա ռօ րյա յում դուք հա ճախ եք հան դի պում:

 Տերև նե րի սո սափ յու նը, ա ռու նե րի ու ջր վեժ նե րի կար-
կա չը, թռ չուն նե րի ծլվ լո ցը ձայ նային եր ևույթ ներ ե ն։ 

Է լեկտ րա կան եր ևույթ նե րի հան դի պում եք, ե րբ 
միաց նում եք հե ռուս տա ցույ ցը, համակարգիչը, հեռա-
խոսը, օգ տա գոր ծում եք է լեկտ րա կան թեյ նի կը, ար-
դուկը, լու սամ փոփը և այլն։ 

Հա վա նա բար ա ռնչ վել եք նաև մագ նի սա կան 
երևույթ նե րի հետ։ Դրանց լա վա գույն օ րի նա կը սո վո-
րա կան մագ նի սի կող մից եր կա թե ա ռար կա նե ր ձգե լն է։ 

Բնության մեջ հաճախ տեղի են ունենում նաև 

Եղյ ամի  առաջացումը 
ֆիզիկական երևույթ է:

Մետաղական իրերի 
ձգումը մագնիսի 
կողմի ց նույնպես 

ֆիզիկական երևույթ է:
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այնպիսի եր ևույթ նե ր, ո րոնց ընթացքում մի նյութը 
փոխար կվում է մեկ այլ նյու թի: Այսպիսի երևույթները 
կոչ վում են քի մի ա կան եր ևույթ ներ։ Ա ռօր յա կյան-
քում նման եր ևույթ նե ր նույն պես շատ են հան դի պում։ 
Օ րի նակ, ե րբ փայ տը վառ վում է, այր ման ըն թաց քում 
գո յա նում են նոր նյու թեր՝ մո խիր, ած խաթ թու գազ և 
ջուր, ո րոնց հատ կու թյուն նե րը տար բեր վում են փայ-
տի հատ կու թյուն նե րից։ Եր կա թե ա ռար կա նե րը խո-
նավ օ դում ժան գո տվում ե ն. եր կա թը փո խարկ վում է 
նոր նյութի՝ ժան գի։ Ի տար բե րու թյուն եր կա թի՝ ժան-
գը մե տա ղա կան փայլ չու նի, է լեկտ րա կան հո սանք 
չի հա ղոր դում, և մագ նիսն այն չի ձգ ում։ Ժանգը իր 
հատկություններով նման չէ պղնձին: Այն պղն ձի, օ դի 
և ջրի փո խազ դե ցու թյան ար գա սիքն է, այ սինքն՝ նոր 
նյութ է։ Դուք բազ միցս տե սել եք կա նա չած հին պղն ձե 
ի րեր՝ մե տա ղադ րամ ներ, մո մա կալ ներ, ի նք նա եռ ներ, 
քան դակ ներ, ո րոնց վրայի կա նաչ փա ռը քի մի ա կան 
եր ևույ թի հետ ևանք է։ 

 Քի մի ա կան եր ևույթ ներն ան վան վում են նաև քի
միա կան ռե ակ ցի ա ներ կամ քի մի ա կան փո խազ դե
ցու թյուն ներ։

Երկաթե ժանգոտած 
առարկաներ

Պղնձյա իր, որի 
մակերևույթին 
քիմիական երևույթի 
հետևանքով գոյացել է 
կանաչ փառ:

Նոր հասկացություններ

Ֆի զի կա կան եր ևույթ, քի մի ա կան եր ևույթ, քի մի ա կան ռե ակ ցի ա , քի մի ա կան փո
խազ դե ցու թյուն , լու սա յին եր ևույթ, ձայ նային եր ևույթ, մագ նի սա կան եր ևույթ։

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ո՞ր եր ևույթ ներն են կոչ վում ֆի զի կա կան: Բե րե՛ք օ րի նակ ներ։ 
2. Ո՞ր եր ևույթ ներն են կոչ վում քի մի ա կան։ Բե րե՛ք օ րի նակ ներ։
3.  Հետ ևյալ եր ևույթ նե րից ո րո՞նք են ֆի զի կա կանÁ  մո մի այր վե լը, բա ժա կի կո-

տր վե լը, ե ղյա մի ա ռա ջա ցու մը, ջրի ե ռա լը, լուց կու այր վե լը, կա թի թթ վե լը։ 
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Ա ռա ջադ րանք

1. Առանձ նաց րե՛ք ֆի զի կա կան և քի մի ա կան եր ևույթ
նե րը, ո րոնք տե ղի են ունե նում  շա քա րն այրել իս.

ա) շա քա րի հալ վելը, 
բ) հա լույ թի ե ռալը, 
գ) հա լույ թի գո լոր շ ացումը, 
դ) մնա ցոր դի սևա նալը, 
ե)    չոր մնա ցոր դի փո խա կերպ ումը ած խաթ թու գա զի 

և ջրի։

 Մ տա ծե՛ք 

1. Ինչպիսի՞ երևույթ է մոմի այրվելը: 
2.  Ինչպիսի՞ երևույթ է մոմի այրման ընթացքում 

լույսի տարածվելը:

Փորձ: 
Վերց րե՛ք կե րակ րի խո շոր աղ, ման րաց րե՛ք, լու ծե՛ք ջրում, ա պա զտե՛ք 

ստաց ված լու ծույ թը և ջու րը գո լոր շաց նե լով՝ կր կին ստա ցե՛ք ա ղը։ 

Փորձի արդյունքների հիման վրա արե՛ք եզրակացություն.

Եզ րա կա ցու թյուն: Ման րա ցու մը, լու ծու մը, գո լոր շա ցու մը եր ևույթ ներ են, 
ո րոնց ըն թաց քում նոր նյութ չի ա ռա ջա նում։ Դրանք .... երևույթներ են:

Շաքարի այրումը

Մոմի այրումը
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§ 1.2. Քի մի  ա կան ռե ակ ցի ա ներ: Դրանց 
ընթանալու պայմանները

 Ի նչ պես ար դեն գի տեք, քի մի ա կան են այն 
երևույթ նե րը, ո րոնց դեպ քում մի նյութը փո խա-

կերպ վում է մեկ այլ նյու թի: Քի մի ա կան եր ևույթ նե րն 
ան վա նվում են նաև քի մի ա կան ռե ակ ցի ա ներ կամ 
փո խազ դե ցու թյուն ներ: 

Կան բնու թագ րա կան ո րո շա կի հատ կա նիշ նե ր, 
ո րոնք հու շում են, որ տե ղի ու նե ցող եր ևույ թը քի մի ա-
կան է։ Այ դպի սի հատ կա նի շներ են.

1. Գույ նի փո փո խու թյու նը. լուց կու հա տիկն այր-
վե լիս, պղն ձե կար միր լա րը տա քաց նե լիս սևա նում 
են։ Գույ նի փո փո խու թյու նը վկայում է, որ նոր նյութ է 
ստաց վել, այ սինքն՝ տե ղի է ու նե ցել քի միա կան ռե ակ-
ցի ա:

2. Հա մի փո փո խու թյու նը. թթված կաթի համը հա-
վա նաբար բոլորիդ ծանոթ է: Այն կր կին հու շում է նոր 
նյու թի առաջացման մասին, այ սինքն՝ տե ղի է ու նե ցել 
քի մի ա կան ռե ակ ցի ա:

3. Հո տի հայտն վե լը կամ ան հե տա նա լը. հա վա-
նա բար զգացել եք այն տհաճ հոտը, որն առաջանում 
է ձվի նեխման ժամանակ: Դա ծծմբա ջ րա ծին գա զի 
հոտն է։ 

4. Գա զի ան ջա տու մը կամ կլա նու մը. սո դա յի և քա-
ցա խի փո խազ դե ցու թյու նն ու ղեկց վում է ած խաթ թու 
գա զի ան ջատ մամբ (տա նը փոր ձե՛ք ի նք ներդ)։ 

5. Ջեր մու թյան ան ջա տու մը կամ կլա նու մը. թուղթն 
այր վե լիս ջեր մու թյուն է ան ջատում:

6. Լույ սի ան ջա տու մը. մո մն այր վե լիս լու սա վո րում 
է շր ջա պա տը:

7. Նստ ված քի ա ռա ջա ցու մը կամ ան հե տա ցումը. 
ե թե բա ժա կում լց ված թա փան ցիկ կրաջ րի մեջ ա պա-
կե խո ղո վա կով ար տաշն չենք, ա պա հե ղու կը կպղտոր -
վի ջրում չլուծ վող սպի տակ նյու թի ա ռա ջաց ման 
հետևան քով, ո րը նս տված քի ձևով աս տի ճա նա բար 

Պղն ձալա րի սևա նալը 
տա քաց նե լիս

Լուց կու հա տիկի 
սևանալը այր վե լիս
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կկու տակ վի բա ժա կի հա տա կին։
 Ինչպես ցան կա ցած եր ևույթ, այնպես էլ մասնա–

վորապես քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րն ըն թա նում են 
ո րոշա կի պայ ման նե րի առկայության դեպքում։

 Նյու թե րի՝ մի մյանց հետ փո խազ դե լու կար ևոր պայ-
մա նը դրանց հպ վելն է։ Օ րի նակ՝ եր կա թի մա կե րևույ-
թին ժանգ է ա ռա ջա նում, ե րբ մի մյանց են հպ վում եր-
կա թը, օ դը և ջու րը։ Ի դեպ՝ ժան գը մեծ վնաս է հասց-
նում ժո ղովր դա կան տն տե սու թյա նը։ Որ պես զի այն 
չառաջանա, եր կա թե ի րը ներ կում ե ն՝ կան խե լով եր-
կա թի, թթ ված նի և ջրի հպու մը։ 

Քի մի ա կան փո խազ դե ցու թյան մյուս պայ մա նը հա-
մա պա տաս խան ջեր մաս տի ճանն է։ Այս պես՝ պղինձն 
ա ռանց տա քաց նե լու չի սևա նում։ 

Հա ճախ, որ պես զի նյու թե րը փո խազ դեն, դրանք 
նա խա պես տա քաց նում ե ն։ Օ րի նակ, որ պես զի մագ-
նե զի ու մն այր վի, այն պետք է տա քաց նել: Ե թե մագ նե-
զի ու մի լա րը տա քաց նենք, ա պա ո րոշ ժա մա նակ անց 
կսկ սի այր վել: Այր վե լիս այն լույս և ջեր մու թյուն է ար-
ձա կում: 

 Լուսասինթե զը նույն պես քի մի ա կան ռեակցի ա է, 
ո րի կար ևոր պայ մա նը լույ սի առ կա յու թյունն է։ 
Ջրի քայ քա յու մը հնա րա վոր է է լեկտ րա կան հո
սան քի ազ դե ցու թյամբ։ Գա զե րի փո խազ դե-
ցու թյան հա մար կար ևոր պայ ման է ճն շու մը։

Մագնեզիումի այրումը

Նոր հասկացություններ

Ծծմ բաջ րա ծին, կրաջ ուր, մագ նե զի ում:

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

 1. Ո՞ր երևույթն են ան վա նում քի մի ա կան ռե ակ ցի ա: 
2. Թվարկե՛ք քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րի բնո րոշ մի քանի հատ կա նիշ : 
3.  Թվարկե՛ք քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րի հա մար ան հրա ժեշտ մի քանի պայ ման:
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Ա ռա ջադ րանք

1. Բե րե՛ք քի մի ա կան ռե ակ ցի այի օ րի նակ ներ, ո րոնց դեպ քում ՝ 
ա) ջեր մու թյուն է կլան վում, բ) ջեր մու թյուն է ան ջատ վում, գ) լույս է ան ջատ

վում, դ)  հոտ է տարածվում:
2. Բեր ված եր ևույթ նե րից ը նտ րե՛ք քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րը: Ի ՞նչ հատ կա նիշ–

նե րից ել նե լով կա րող ե ք ա սել, որ ը նտր ված նե րը քի մի ա կան ռե ակ ցի ա ներ են. 
ա) կա ղամ բի թթ վե լը, բ) սա ռույ ցի հալ վե լը, գ) ար ևի լու սար ձա կե լը, դ) եր

կա թե ձո ղի ժան գոտ վե լը, ե) ջրի ե ռա լը, զ) շա քա րի լուծ վե լը ջրում:

 Մ տա ծե՛ք 

1. Ա ծու խը սո վո րա կան պայ ման նե րում թթ ված նի հետ չի փո խազ դում։ Ի ՞նչ 
պայ ման նե րում կա րե լի է ի րա կա նաց նել այդ փո խազ դե ցու թյու նը։

2. Նայե՛ք նկա րին և պա տաս խա նե՛ք, թե ին չու է ե րկ րորդ դեպ քում կրա
ջուրն ա վե լի շուտ պղ տոր վում։

Ածխաթթու գազի փոխազդեցությունը

կրաջրի հետ տարբեր պայմաններում

   18 ºC 40 ºC
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§ 1.3. Քայ քայ ման և մի աց ման ռե ակ ցի ա ներ

 Ք ի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րը շատ հետաքր քիր 
ու բազ մա զան են: Կան ռե ակ ցի ա ներ, ո րոնց 

ընթացքում որ ևէ բարդ նյութ քայ քայ վում է՝ ա ռա ջաց-
նե լով այլ նյու թեր, ո րոնք կա րող են լի նել պարզ կամ 
բարդ: Այս պի սի ռե ակ ցի ա նե րն ան վա նում են քայ քայ
ման ռե ակ ցի ա ներ: 

Քայ քայ ման ռե ակ ցի ա նե րը կա րող են տե ղի ու նե-
նալ որոշակի պայ ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում: 

Ո րոշ նյու թեր քայ քայ վում են լույ սի ազ դե ցու թյու նից, 
ինչպես, օ րի նակ՝ ար ծա թի մի ա ցու թյուն նե րը: Դրանք 
լույ սի ազ դե ցու թյամբ քայ քայ վում են, ի սկ ան ջատ ված 
ար ծա թը, շփ վե լով օ դի հետ, սևա նում է։ 

Քայ քայ ման ռե ակ ցի ա ներն ա ռա վել հա ճախ տեղի 
են ու նե նում նյու թե րը տա քաց նե լիս։ Օ րի նակ՝ ջու րը 
(H2O) 2500 ºC –ում քայքայվում է՝ տրոհ վելով ջրած նի և 
թթված նի.

ջուր ® ջրա ծին + թթ վա ծին

H2O ®  H2   +  O2

 Տա քաց նե լիս քայ քայ վում է նաև կրա քա րը (կա վիճ)՝ 
CaCO3, ինչի ա րդ յուն քում ստաց վում են չհան գած կիր 
և ած խաթ թու գազ.

կրա քար ® չ հան գած կիր + ած խաթ թու գազ

CaCO3 ®  CaO  +  CO2

  Մի շարք քայ քայ ման ռե ակ ցի ա ներ ըն թա նում են 
նաև մար դու, կեն դա նի նե րի, բույ սե րի օր գա նիզմ նե-
րում, ո րոնց հետ ևան քով ան ջատ վում է զգա լի քա նա-
կու թյամբ է ներ գի ա։ Այդ է ներ գի ան շատ կար ևոր է օր-
գա նիզ մի հա մար։

 Փոր ձենք պատ կե րաց նել, թե ի նչ կլի ներ, ե թե բնու-
թյան մեջ տե ղի ու նե նա յին մի այն քայ քայ ման ռե ակ-
ցի ա ներ։ Դժ վար չէ կռա հել, որ բո լոր բարդ նյու թե րը 
կքայ քայ վե ին, կվե րած վե ին պարզ նյու թե րի, և բնու-

Կրաքար (CaCO3)

Չհանգած կիր (CaO)
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թյան մեջ բարդ նյու թեր չէ ին լի նի։ Այդուհանդերձ, 
բնու թյան մեջ բարդ նյու թեր շատ կան, ո րոնք ար դ-
յունք են նաև մի աց ման ռե ակ ցի ա նե րի։ Մի աց ում բա-
ռը հու շում է, որ այդ պի սի ռե ակ ցի ա նե րի ժա մա նակ 
եր կու կամ ա վե լի նյու թե րի մի ա ցու մից ա ռա ջա նում է 
մեկ նոր նյութ։ 

Օ րի նակ՝ ա ծուխն այ րե լիս ած խա ծի նը մի ա նում է 
թթ ված նին, և ա ռա ջա նում է ած խաթ թու գազ.

ած խա ծին + թթ վա ծին ®  ած խաթ թու գազ

C  +   O2   ®    CO2

Ո րո շա կի պայ ման նե րում ջրած նի (H2) և թթ ված նի 
(O2) մի ա ցու մից ստաց վում է ջուր (H2O).

ջրա ծին + թթ վա ծին ® ջուր

H2  +  O2   ® H2O
Այժմ կա տա րենք մի փորձ: 
Վերց նենք փոքր քա նա կու թյամբ ծծմ բի (S) փոշի 

(բաց դեղ նա վուն), ո րը կա րող է ձեզ ծա նոթ լի նել 
ա ռօր յա յից, քա նի որ այն հա ճախ կի րա ռում են բույ-
սե րի վնա սա տու մի ջատ նե րը ո չն չաց նե լու հա մար։ 
Ի դեպ՝ ծծմ բի փոշ ին չի սուզ վում և չի լուծ վում ջրում, 
այլ լո ղում է մա կեր ևույ թին։

 Վերց նենք նաև եր կու ան գամ շատ եր կա թի (Fe) 
փոշ ի (գորշ գույ նի), ո րն, ի նչ պես գի տեք, լուծվում է 
ջրում և ձգ վում է մագ նի սի կող մից։ 

Այդ եր կու փոշ ի նե րից յու րա քանչ յու րի կե սը լց նենք 
սան դի մեջ և ձո ղի կով խառ նենք։ Կս տա նանք խառ-
նուր դ, ո րը հեշ տու թյամբ կա րե լի է բա ժա նել կա՛մ մագ-
նի սի օգ նու թյամբ, կա՛մ խառ նուր դը ջրի մեջ լց նե լով։ 
Փոշ ի նե րի մյուս կե սե րը լց նենք մեկ այլ ա մա նի մեջ և 
տա քաց նենք։ Շու տով կն կա տենք, թե ի նչ պես է այդ 
զանգ վա ծը մգա նում, ա պա շի կա նում։ Ե թե փոր ձենք 

Երկաթի սուլֆիդի 
ստացումը (FeS)

(FeS)
երկաթի սուլֆիդ

երկաթ
(Fe)

ծծումբ
(S)
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տա րան ջա տել ծծում բն ու եր կա թը, կն կա տենք, որ 
ստաց վա ծը ոչ թե այդ նյու թե րի խառ նուրդն է, այլ նոր 
նյութ, ո րը չի ձգ վում մագ նի սի կող մից և ամ բող ջո վին 
սուզ վում է ջրում։ Նոր նյու թը նման չէ ո ՛չ եր կա թին, ո ՛չ էլ 
ծծմ բին։ Այն եր կա թի սուլ ֆիդն (FeS) է։ Պարզ վում է, որ 
տե ղի է ու նե ցել մի աց ման ռե ակ ցի ա.

 եր կաթ + ծծումբ ® եր կա թի սուլ ֆիդ

Fe +  S  ®    FeS 

Եր կու պարզ նյու թե րից ստաց վել է նոր բարդ նյութ։ 

Նոր հասկացություններ

Քայ քայ ման ռե ակ ցի ա, մի աց ման ռե ակ ցի ա, կրա քար, չհան գած կիր, 
ածխաթ թու գազ, ծծումբ, եր կա թի սուլ ֆիդ:

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

 1. Ո՞ր քի մի ա կան ռե ակ ցի ա ներն են ան վան վում քայ քայ ման։ 
2. Ո՞ր քի մի ա կան ռե ակ ցի ա ներն են ան վան վում մի աց ման։ 
3.  Է լեկտ րա կան հո սան քի ազ դե ցու թյամբ ջու րը տրոհվում է 

ջրած նի և թթ ված նի։ Ի ՞նչ քի մի ա կան ռե ակ ցի ա է տե ղի ու նե նում։
4. Բեր ված նե րից ո րո՞նք են մի աց ման ռե ակ ցի ա ներ.

ա) C + O2 ® CO2   գ) H2 + S ® H2S

բ) CH4 ® H2 + C   դ) FeS ® Fe + S
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§ 1.4. Այ րում։ Հր դե հի հանգց նե լը

Շ ատ դա րեր ա ռաջ կ րա կը մար դուն պաշտ պա-
նել է ցր տից, վայ րի գա զան նե րից, ծա ռա յել է 

որ պես սնն դի պատ րաս տման մի ջոց։ Հե տա գա յում այն 
օգ տա գործ վել է մե տաղ ներ ձու լե լու, ան հրա ժեշտ քի-
մի ա կան նյու թեր ստա  նա լու հա մար։

Կ րա կն առաջանում է, ե րբ այ րում են փայ տը, ա ծու-
խը, գա զը և այլն։ Ի սկ այ րու մը ձեզ հայտ նի քի մի ա
կան ռե ակ ցի ա է, ո րն ու ղեկց վում է ջեր մու թյան և 
լույ սի ան ջա տու մով։ Այ րու մը մար դու կող մից ի րա-
գոր ծված ա ռա ջին քի մի ա կան ռե ակ ցի ան է։ 

Այր ման է ու թյու նը հայտ նի դար ձավ մի այն XVIII 
դա րում, ե րբ ֆրան սի ա ցի մեծ գիտ նա կան Լա վուա-
զ ի են փոր ձով ա պա ցու ցեց, որ նյութն օ դում այ րե-
լիս փո խազ դում է թթ ված նի հետ։ Այդ եր ևույթն ան-
վա նում են օքսի դա ցում։ Ու րեմն այ րու մն օք սի դաց
ման ռե ակ ցի ա է։ Որ պես զի այ րու մը տե ղի ու նե նա, 
հար կա վոր է նյու թը նա խա պես տա քաց նել մինչև 
համապատասխան բռնկ ման ջեր մաս տի ճա ն։ Տար բեր 
նյու թեր բռնկ վում են տար բեր ջեր մաս տի ճան նե րում, 
օ րի նակ՝ փայ տը՝ 270 ºC –ում, քա րա ծու խը՝ 350 ºC –ում 
և այլն:

Դյու րա վառ նյու թե րի հետ (գազ, բեն զին, ա ցե տոն) 
հար կա վոր է շատ զգույշ լինել։ Շր ջա պա տում դրանց 
առ կա յու թյան դեպ քում պետք է բա ցա ռել նույ նիսկ կայ-
ծի պա տա հա կան ա ռա ջա ցու մը, ո րից կա րող է հրդեհ 
բռնկ վել։  Հատ կա պես պետք է զգույշ վար վել բնա կա-
րան նե րում օգ տա գործ վող բնա կան գա զի հետ։ 

Իսկ ի նչ պե՞ս կարելի է հանգց նել կրա կը, այ սինքն՝ 
ը նդ հա տել այ րու մը։ Ա կն հայտ է, որ կա 2 պայ ման՝ 
ջեր մաս տի ճա նի ի ջե ցում և թթ ված նի մուտ քի դա դա
րե ցում։

 Վառ վող փայ տը կամ ա ծու խը սո վո րա բար հանգ ց-
նում են սա ռը ջրով, ո րն ի ջեց նում է ջեր մաս տի ճա նը և 
կա սեց նում օ դի մուտ քը դե պի այր վող ա ռար կան։ Սա-Կրակմարիչ

Անտուան Լորան 
Լավուազիե
 (1743–1794)
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կայն շի կա ցած մե տա ղի վրա ար գել վում է ջուր լցնել, 
քա նի որ ջու րը կա րող է քայ քայ վել ջրած նի (H2) և 
թթված նի (O2), ո րոնց խառ նուր դը պայ թյու նավ տանգ 
է։ Այդ դեպ քում հր դե հը չի դա դա րի, այլ ա վե լի վտան-
գա վոր կդառ նա։ Չի կա րե լի փոր ձել ջրով հանգց նել 
վառ վող բեն զի նը, նավ թը, յու ղը, կե րո սի նը։ Դրանք 
ջրից թեթև են և, մնա լով ջրի մա կեր ևույ թին, կշա րու-
նակ են այր վել:

Հր դեհ բռնկ վե լու դեպքում նախ ան հրա ժեշտ է խու-
ճա պի չմատն վել և այր վող ա ռար կան ա րա գո րեն 
փա կել ծած կո ցով կամ շո րով։ Այդ պես արգելում ե նք 
թթված նի մուտ քը, և կրա կը հանգ չում է ։

Կ րակն ա ռա վել ա րդ յու նա վետ մա րե լու հա մար կան 
հա տուկ սար քեր՝ կրակ մա րիչ ներ։ 

Կ րակ մա րի չից դուրս ե կող փր փու րի շիթն ո ւղ ղում 
ե նք դե պի կրա կը: Կրակ մա րիչ նե րում հիմ նա կա նում 
օգ տա գործ վում են սո դա և ա ղաթ թու: Դրանց փո-
խազ դե ցու թյու նից ա ռա ջա ցած ած խաթ թու գա զը (CO2) 
մե կու սաց նում է թթ ված նի հոս քը դե պի այր վող ա ռար-
կան, և կրա կը հանգ չում է։ 

Մոմի այրումը 
դադարում է բաժակով 
ծածկելիս:

Նոր հասկացություններ

Այրում, օքսիդացում, օքսիդացման ռեակցիա, բռնկման ջերմաստիճան:

 
Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

 1. Ի ՞նչ է այ րու մը։ Ինչո՞վ է ուղեկցվում այն:
2. Ո րո՞նք են այր ման ա ռա ջաց ման պայ ման նե րը։
3. Հր դե հը հանգց նե լու ի ՞նչ մի ջոց ներ գի տեք։
4. Ի նչ պե՞ս կվար վեք, ե թե բնա կա րա նում գա զի հոտ զգաք։

Ա ռա ջադ րանք

Վառ վող մո մը տե ղադ րե՛ք բա ժա կի մեջ և բե րա նը ա մուր փա կե՛ք։ Կնկատեք, 
որ ո րոշ ժա մա նակ ան ց մոմն աս տի ճա նա բար հանգ չում է: Փոր ձե՛ք բա ցատ-
րել, թե ին չու:
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§ 1.5. Վա ռե լա նյութ։ Վա ռե լա նյու թի տե սակ նե րը

 Ե  թե ձեզ հարց նեն, թե ի նչ վա ռե լան յու թեր գի-
տեք, ան մի ջա պես կպա տաս խա նեք՝ փայտ, 

քա րա ծուխ, բեն զին, գազ, կե րո սին և այլն։ Վե րո հիշ-
յալ հեշտ բռնկ վող նյու թե րը, ո րոնք այր վե լիս ան ջա-
տում են մեծ քա նա կու թյամբ ջեր մու թյուն, ան վա նվում 
են վա ռե լան յու թեր։ Այր ման ժա մա նակ ան ջատ վող 
ջեր մու թյու նը մարդն օգ տա գոր ծում է տար բեր նպա-
տակ նե րով (թ վար կե՛ք մի քա նի սը)։

 Վա ռե լան յու թերը լի նում են պինդ, հե ղուկ և գա զա յին։
 Պինդ վա ռե լան յու թե րից են քա րա ծու խը, տոր ֆը, 

փայ տը։ 
 Քա րա ծու խն ա ռա ջա ցել է բույ սե րի մնա ցորդ նե-

րից: Դրանց ցո ղուն նե րը, մնա լով կա վի, ա վա զուտ նե-
րի տակ, դա րե րի ըն թաց քում քայ քայ վել են և ի վեր ջո 
վե րած վել քա րած խի։

 Տոր ֆը գո յա ցել է ճա հիճ նե րի հա տա կում՝ մա հա ցած 
բույ սե րի (հատ կա պես մամ ռան ման նե րի) ոչ լրիվ քայ-
քա յու մից։ Այն օգ տա գոր ծում են նաև որ պես պա րար-
տան յութ։ Հա յաս տա նն ու նի տոր ֆի զգա լի պաշ ար ներ։

 Հե ղուկ վա ռե լան յու թեր են բեն զի նը, կե րո սի նը, 
մա զու թը, ո րոնք ստա ցվում են նավ թի թո րու մից։ Հե-
ղուկ վա ռե լա նյու թե րով են աշ խա տում ավ տո մե քե նա-
նե րի, ի նք նա թիռ նե րի շար ժիչ նե րը։

 Պինդ վա ռե լան յու թի այ րու մից ստաց վում են մեծ 
քա նա կու թյամբ մո խիր և այլ թա փոն ներ։ Այդ պատ-
ճա ռով ա ռա վել նպա տա կա հար մար է գա զա յին վա-
ռե լան յու թի օգ տա գոր ծու մը, ո րն այր վում է լրիվ, գրե-
թե ա ռանց շր ջա պա տը աղ տո տե լու։ Հե ռան կա րա յին 
գա զա յին վա ռե լան յութ է ջրա ծի նը (H2), ո րի այ րու մից 
ա ռա ջա նում է ջուր (H2O)։ Այ սինքն՝ ջրած նի այ րու մից 
կա րե լի է ա ռանց բնու թյու նը աղ տո տե լու ստա նալ մեծ 
քա նա կու թյամբ ջեր մու թյուն։

 Վա ռե լա նյու թն այ րե լիս վա ռա րան մտ նող օ դը 
պետք է լի նի այն քան, որ քան ան հրա ժեշտ է այր ման 

տորֆ

քարածուխ

փայտ

Պինդ վառելանյութեր
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հա մար։ Օ դի ա վել ցու կի դեպ քում կու նե նանք ջեր-
մու թյան կո րուստ՝ օ դի ա վե լորդ քա նակ տա քաց նե լու 
պատ ճա ռով։ Ի սկ ե րբ օ դի քա նակն ան հրա ժեշ տից 
պա կաս է լի նում, տե ղի է ու նե նում վա ռե լի քի թե րայ-
րում, և ած խաթ թու գա զի (CO2) փո խա րեն ա ռա ջա նում 
է շմոլ գազ (CO): Շմոլ գա զը խիստ թու նա վոր է և հա-
ճախ մարդ կային զո հե րի ու թու նա վո րում նե րի պատ-
ճառ է դառ նում։ Ե թե սե նյա կում կա վա ռա րան, հար-
կա վոր է օ րա կան 4–5 ան գամ օ դա փո խել սե նյա կը։

Նոր հասկացություններ

Վա ռե լա նյութ, քարածուխ, տորֆ, նավթ, բնական գազ։ 

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ի՞նչ է վա ռե լա նյու թը։
2.  Բ նա պահ պա նա կան տե սա կե տից վա ռե լի քի ո ՞ր տե սակ ներն են ա ռա վել 

նա խընտ րե լի։
3.   Հիմ նա կա նում ի ՞նչ նյու թեր են ա ռա ջա նում վա ռե լա նյու թե րի այր ման ար

դյուն քում։ 

Ա ռա ջադ րանք

Ձեզ հայտ նի վա ռե լա նյու թի տե սակ նե րը գրե՛ք ա ղյու սա կում։

Պինդ Հեղուկ Գազային

 Մ տա ծե՛ք 

Վա ռե լա նյու թն այ րե լիս պետք է այն պես ա նել, որ վա ռա րան մտ նող օ դը 
լի նի այն քան, որ քան ան հրա ժեշտ է այր ման հա մար։ Ին չո՞ւ:
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§ 1.6. Օք սիդ ներ

 Ա ր դեն գի տեք, որ թթ ված նի և այլ նյու թե րի միջև 
տե ղի ու նե ցող քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րը օք սի

դաց ման ռե ակ ցի ա ներ են։ Դրանց հե  տևան քով ա ռա-
ջա ցած նյու թերն ան վա նում են օք սիդ ներ։ 

Օք սիդ ներ են ստաց վում, ե րբ ա ծու խը (C), ֆոս ֆո-
րը (P), եր կա թը (Fe), ծծում բը (S), ջրա ծի նը (H2) և այլ 
նյու թեր մի ա նում են թթ ված նին: Այդ դեպ քում հա-
մա պա տաս խա նա բար ա ռա ջա նում են ած խած նի օք-
սիդ (CO2), ջրած նի օք սիդ՝ ջուր (H2O), ֆոս ֆո րի օք սիդ 
(P2O5), եր կա թի օք սիդ (Fe2O3), ծծմ բի օք սիդ (SO2) և այլն։ 

Ինչպես տեսնում եք, օք սի դը եր կու տար րե րի 
ա տոմ նե րից բաղ կա ցած բարդ նյութ է, ո րոն ցից մե
կը թթ վա ծինն է ։

 Մե տաղ նե րի օք սիդ նե րը սո վո րա կան պայ ման-
նե րում պինդ նյու թեր են, ի սկ ոչ մե տաղ նե րի օք սիդ-
նե րը սո վո րա կան պայ ման նե րում կա րող են լի նել 
պինդ (ֆոսֆորի օքսիդ), հե ղուկ (ջուր) և գա զային 
(ածխաթթու գազ) վի ճակ նե րում։ 

Օք սիդ նե րը ստաց վում են ոչ մի այն պարզ, այլ նաև 
ո րոշ բարդ նյու թեր թթ ված նով օք սի դաց նե լիս։ Օ րի-
նակ՝ մո մը բարդ նյութ է, ո րն այ րե լիս ստաց վում է եր-
կու տե սա կի օք սիդ՝ ջուր և ած խած նի օք սիդ։ 

 Մեր շր ջա պա տում առ կա են բազ մա թիվ օք սիդ ներ՝ 

Սիլիցիումի օքսիդ
(SiO2)

Եր կա թի օք սիդ 
(Fe2O3)

Ածխածնի օքսիդ
(CO2) 
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ջրած նի օք սի դ՝ ջու ր, ած խած նի օք սի դ՝ ած խաթ թու 
գա զ, սի լի ցի ու մի օք սի դ՝ ա վա զ (SiO2) և այլն։

Օք սիդ նե րը լայն կի րա ռու թյուն ու նեն մար դու 
կենցաղում։ Օ րի նակ՝ չհան գած կի րը (CaO) և ա վա զը 
օգ տա գործ վում են շի նա րա րու թյու նում (ցե մեն տի, բե-
տո նի, ա պա կու ար տադ րու թյու նում)։ Ալ յու մի նի օք սի-
դը (Al2O3) կա վի բա ղադ րու թյան հիմ նա կան նյութն է, 
օգ տա գործ վում է խե ցե գոր ծու թյու նում և մե տա ղա կան 
ալ յու մին ստա նա լու հա մար։ Եր կա թի օք սի դից ստա-
նում են եր կաթ։ 

Ած խաթ թու գա զը լայն կի րա ռու թյուն ու նի հան քա-
յին ջրե րի գա զա վոր ման և հրուշ ա կե ղե նի ար տադ րու-
թյան մեջ։

 Կան նաև օք սիդ ներ, ո րոնք թու նա վոր են, ի նչ պես, 
օ րի նակ՝ ծծմ բի օք սի դը, ա զո տի օք սի դը (NO2), շմոլ 
գազը (CO)։

Կալցիումի օքսիդ (CaO)

Նոր հասկացություններ

Օք սի դ, ֆոս ֆո ր (P), ծծում բ (S), ջրա ծի ն (H2), ֆոս ֆո րի օք սիդ (P2O5), եր կա
թի օք սիդ (Fe2O3), ծծմ բի օք սիդ (SO2), ած խած նի օք սիդ (CO2), սիլիցիումի 
օքսիդ (SiO2), ա զո տի օք սի դ (NO2), շմոլ գազ (CO)։

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

 1. Ո ՞ր նյու թերն են կոչ վում օք սիդ ներ։
2. Ո՞ րն է օք սի դաց ման ռե ակ ցի ան։
3. Ի ՞նչ կի րա ռու թյուն ու նեն ձեզ ծա նոթ օք սիդ նե րը։

Ա ռա ջադ րանք

1. Ա ռանձ նաց րե՛ք և ա ռան ձին սյու նակ նե րով գրե՛ք մե տաղ նե րի և ոչմե տաղ
նե րի օք սիդ նե րը. H2O, Na2O, CO, CaO, Al2O3, N2O5, Fe2O3, CO2, MgO, SO2, SiO2:

2. Գրե՛ք մե տաղ նե րի և ոչ մե տաղ նե րի 3 –ա կան օք սիդ ներ։
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§ 1.7. Թթու ներ

Հ ա վա նա բար «թ թու» բա ռը լսե լիս դուք ա ռա-
ջին հեր թին պատ կե րաց նում եք մայ րի կի կամ 

տա տի կի պատրաստած կա ղամ բի կամ լո լի կի թթուն։ 
Ի հար կե, չեք սխալ վում, քա նի որ ո րոշ պայ ման նե րում 
բան ջա րե ղեն ում ա ռա ջա նում են թթու ներ կոչ վող քի-
մի ա կան նյու թե րը։

Բնու թյան մեջ կան շատ թթու ներ, օ րի նակ՝ կիտ րո-
նաթ թու (կիտ րո նի բաղա    դրու թյան մեջ), խն ձո րաթ թու 
(խն ձո րի մեջ), կաթ նա թ թու (թթ ված կա թի բա ղադ-
րու թյան մեջ), քա ցա խա թ թու (ա ռա ջա նում է խա ղո-
ղը թթ վեց նե լիս)։ Թթու ներ կան նաև կեն դա նի նե րի 
օր գա նիզմ ե րում. այս պես՝ մկան նե րի աշ խա տան քի 
ժա մա նակ գո յա նում է կաթ նաթ թու, ստա մոք սահ յու թի 
բա ղադ րու թյու նում առ կա է ա ղաթ թու և այլն։

Բ նու թյան մեջ հան դի պող թթու նե րից բա ցի՝ կան 
նաև քի մի ա կան գոր ծա րան նե րում, լաբորատորիանե-
րում ստաց վող թթու նե ր։ Դրան ցից ե ն ա ղաթ թուն 
(HCl), ծծմ բա կան թթուն (H2SO4), ա զո տա կան թթուն 
(HNO3), ֆոս ֆո րա կան թթուն (H3PO4)։

 Ինչ պես տես նում եք, թթու նե րի բա ղադ րու թյու-
նում առ կա է ջրա ծի նը (H)։ Թթու նե րում կան նաև այլ 
բաղադրատար րեր, օ րի նակ՝ HCl –ումÁ Cl–ը , H2SO4 –ումÁ  
SO4 –ը,, HNO3–ումÁ  NO3 –ը,, H3PO4 –ումÁ  PO4 –ը, որոնց ան-
վա նում են  թթվա յին մա ցորդ ներ։ 

Այս պի սով՝ թթու նե րը բարդ նյու թեր են, ո րոնք 
կազմ ված են ջրած նից և թթ վա յին մնա ցորդ նե րից։ 

 Հա մա ռո տա կի ծա նո թա նանք մի քա նի թթու նե րի։
Ծծմ բա կան թթուն (H2SO4) յու ղան ման, մա ծու ցիկ, 

ան հոտ նյութ է, ջրի հետ խառն ե լիս ան ջատ վում է մեծ 
քա նա կու թյամբ ջեր մու թյուն։ Ուստի ծծմ բա կան թթուն 
նոս րաց նե լիս հար կա վոր է թթուն բա րակ շի թով լցնել 
ջրի վրա և խառ նել։ Հա կա ռա կը՝ ծծմ բա կան թթ վի վրա 
ջուր լց նե լը, շատ վտան գա վոր է։ Ջու րը կա րող է ե ռալ, 
և թթ վի կա թիլ նե րը կցայ տեն լց նո ղի դեմ քին։

Կիտրոնաթթու

Ծծմբական թթու

Աղաթթու
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Ծծմ բա կան թթ վով են լց ված ավ տո մե քե նա նե րի 
կու տա կիչ նե րը։

Ա ղաթ թուն (HCl) սուր հո տով, ան գույն հե ղուկ է, 
շատ ու ժեղ կլա նում է ջրա յին գո լոր շի նե րը, և բաց ա նո-
թով ա ղա թթ վի վրա կար ծես գո յա նում է « մա ռա խուղ»։ 
Դրա հա մար ա սում ե ն՝ ա ղաթ թուն օ դում «ծ խում» է։ 
Այն կի րառ վում է լա բո րա տոր պայ ման նե րում ջրա ծին 
և քլոր ստա նա լու հա մար։

 Ֆոս ֆո րա կան թթուն (H3PO4) ան գույն, պինդ, բյու-
րե ղա յին նյութ է, լավ է լուծ վում ջրում։ Կի րառ վում է 
ֆոս ֆո րա կան պա րար տան յու թե րի ստաց ման հա մար։

Ա զո տա կան թթուն (HNO3) ան գույն, սուր գրգ ռիչ 
հո տով հե ղուկ է, օ դում ծխում է։ Կի րառ վում է ա զո տա-
կան պա րար տան յու թե րի, ներ կան յու թե րի, պայ թու ցիկ 
նյու թե րի ար տադ րու թյու նում։

Իսկ ի նչ պե՞ս կարելի է պար զել, որ տվ ալ նյու թը 
թթու է։ Դրա հա մար կան հա տուկ նյու թեր, ո րոնք կոչ-
վում են հայ տա նյութեր (ինդիկատոր)։ Դրանք փո խում 
են ի րենց գույ նը թթու նե րի մի ջա վայ րում։ Հա ճախ կի-
րառ վող հայ տա նյու թե րից է լակ մու սը, ո րի մա նուշ ա-
կա գույն ջրա յին լու ծույ թը թթ վի ազ դե ցու թյու նից դառ-
նում է կար միր։

 Բո լոր թթու նե րին բնո րոշ են հետ ևյալ ը նդ հա նուր 
հատ կու թյուն նե րը.

1. Թթու ներն ու նեն թթու համ։ Դա հայտ նի է բնա-
կան թթու նե րի օ րի նա կով՝ խակ խն ձոր ու տե լիս, նոսր 
քա ցա խը համ տե սե լիս։

2. Թթու նե րի լու ծույթ նե րում հայ տա նյու թը փո
խում է իր գույ նը. մա նուշ ա կա գույն լակ մու սը դառ
նում է կար միր։

Թ թու նե րը ու տիչ հատ կու թյուն ու նեն։ Դրանք քայ-
քա յում են մաշ կը, հյուս վածք նե րը՝ ա ռա ջաց նե լով քի-
մի ա կան այր վածք։ Ո ւս տի թթու նե րի հետ հար կա վոր է 
շատ զգույշ վար վել։ Ե թե թթուն թափ վել է մաշ կի վրա, 
այն հար կա վոր է շտապ լվանալ ա ռատ ջրով, այ նու-
հետև մշա կել սնն դի սո դա յով։

Ֆոսֆորական թթու 
(H3PO4)

Կուտակիչ

Ազոտական թթու (HNO3)

Աղաթթու (HCl)
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Նոր հասկացություններ

Թթու ներ, թթ վա յին մնա ցորդ ներ,  հայ տա նյութ (ին դի կա տոր), լակ
մու ս, կիտ րո նաթ թու, խն ձո րաթ թու, կաթ նաթ թու, քա ցա խաթ թու, ա ղա
թթու (HCl), ծծմ բա կան թթու (H2SO4), ա զո տա կան թթու (HNO3), ֆոս ֆո րա
կան թթու (H3PO4):

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

 1. Ի ՞նչ թթու ներ կան բնու թյան մեջ։
2. Ի ՞նչ բա ղադ րու թյուն ու նեն թթու նե րը։
3. Ի նչ պե՞ս կա րող եք հա մոզ վել, որ տվյալ նյու թը թթու է ։
4. Ի նչ պե՞ս պետք է վար վել թթու նե րի հետ։ 

Ա ռա ջադ րանք

Լ րաց րե՛ք ա ղյու սա կը.

Թթ վի ան վա նու մը 
Քի մի ա կան 
բանաձևը

Թթ վային մնա ցոր դը

Ա ղաթ թու

Ա զո տա կան թթու

Ծծմ բա կան թթու

Ֆոս ֆո րա կան թթու
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§ 1.8. Ա ղեր

 Ա ղ ա սե լիս հա ճախ նկա տի ե նք ու նե նում կեն-
ցա ղում օգ տա գործ վող, բո լո րիս շատ ան-

հրա ժեշտ կե րակ րի ա ղը, ո րի քի մի ա կան բա նաձևն է 
NaCl։ Ի հար կե, չենք սխալ վում, քա նի որ կե րակ րի ա ղը 
նույն պես պատ կա նում է քի մի ա յում ա ղեր կոչ վող նյու-
թե րի դա սին։ 

Ա ղե րը բարդ նյու թեր են, ո րոնք կազմ ված են մե
տաղ նե րի ա տոմ նե րից և թթ վա յին մնա ցոր դնե րից։ 

Ա ղե րն ան վա նե լիս տա լիս են նրա բա ղադ րու թյան 
մեջ մտ նող մե տա ղի և թթ վա յին մնա ցոր դի ա նու նը։ 
Օ րի նակ՝

NaCl — նատ րի ու մի քլո րիդ,
KNO3 — կա լի ու մի նիտ րատ,
CaSO4 — կալ ցի ու մի սուլ ֆատ։ 
 Բո լոր ա ղե րը պինդ նյու թեր են, ո րոնց մի մա սը 

լուծ վում է ջրում։ Դրանք բնու թյան մեջ ա մե նա տա-
րած ված ա նօր գա նա կան նյու թերն են: 

Ա ղե րը լայն կի րա ռու թյուն ու նեն կեն ցա ղում:
Կե րակ րի ա ղը կամ նատ րի ու մի քլո րի դը ան փո խա-

րի նե լի է սնն դի մեջ:
Նատ րի ու մի կար բո նա տը (Na2CO3) բո լո րիս ծա նոթ 

լվաց քի սո դան է, ո րն օգ տա գործ վում է նաև ա պա կու, 
օ ճա ռի ար տադ րու թյան մեջ:

.
Լվաց քի սո դա 

(Na2CO3)
Կրաքար

(CaCO3)

Սնն դի սո դա 
(NaHCO3)
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 Նատ րի ու մի հիդ րո կար բո նա տը (NaHCO3) սնն դի սո-
դան է, ո րն օգ տա գոր ծում են հրուշ ա կե ղե նի և հան-
քային ջրե րի ար տա  դրու թյու նում։ 

Կ րա քա րը (CaCO3) լայն կի րա ռու թյուն ու նի շի նա րա-
րու թյու նում։

 Կան ա ղեր, ո րոնք օգ տա գործ վում են գյու ղա -
տնտեսու թյան մեջ որ պես պա րար տա նյութ կամ թու-
նա քի մի կատ: Օ րի նակ՝ նատ րի ու մա կան, կա լի ու մա-
կան նիտրատները (սե լիտ րա նե րը):

 Ձեզ հայտ նի աղերից է նաև գիպ սը, ո րն օգ տա գործ-
վում է շի նա րա րու թյան և բժշ կու թյան մեջ (ա տամ նա-
տեխ նի կա յում, ո սկ րա բու ժու թյու նում և այլն):

Գիպ սից պատ րաստ-
ված շի նա րա րա կան 

զար դեր

Նոր հասկացություններ

Նատ րի ու մի քլո րիդ (NaCl), նատրիումի նիտրատ (NaNo3), կա լի ու մի նիտ
րատ (KNO3), կալ  ցիու մի սուլ ֆատ (CaSO4), նատ րի ու մի կար բո նա տ (Na2CO3), 
նատ րի ու մի հ իդ րո կար բո նա տ (NaHCO3), կ րա քա ր (CaCO3):

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

 1. Ի ՞նչ բա ղադ րու թյուն ու նեն ա ղե րը։
2. Որ տե՞ղ է կի րառ վում գիպ սը։ 

Ա ռա ջադ րանք

1. Հետ ևյալ նյու թե րից ա ռանձ նաց րե՛ք ա ղե րը. CaO, MgSO4, NaCl, HNO3, 
KOH, H2SO4, Na2SO4։

2. Թվար կե՛ք կեն ցա ղում օգ տա գործ վող մի քանի աղեր։
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§ 1.9. Հիմ քեր

Հա վա նա բար դուք տե սել եք, թե շի նա րա րա-
կան աշ խա տանք նե րի ժամանակ չհան գած 

կրի վրա ջուր ա վե լաց նե լիս ի նչ պի սի թշ շոց է լս վում, 
և ջեր մու թյուն ան ջատ վում։ Չհան գած կի րը, մի ա նա-
լով ջրին, ա ռա ջա նում է մեկ այլ նյու թ՝ հան գած կիր 
(Ca(OH)2), ո րին քի մի ա յում ան վա նում են կալ ցիու-
մի հիդ րօք սի դ: Կալ ցի ու մի հիդ րօք սի դը բաղ կա ցած 
է կալ ցի ումից և OH խմ բից: OH խումբն ան վա նում են 
հիդ րօք սիլ խումբ: 

 Կան նաև այլ մե տաղ նե րի հիդ րօք սիդ ներ՝ հիմ քեր, 
օ րի նակ՝ NaOH, KOH, Mg(OH)2, Al(OH)3։ 

Հիմ քերն ան վա նվում ե ն՝ հա մա պա տաս խան մե տա-
ղի ան վանն ա վե լաց նե լով հիդ րօք սիդ բա ռը: Օ րի նակ՝ 
նատ րի ու մի հիդ րօք սիդ՝ NaOH, կա լի ու մի հիդ րօք սիդ՝ 
KOH, մագ նե զի ու մի հիդ րօք սիդ՝ Mg(OH)2 և այլն։ Ի նչ-
պես տես նում եք, հիմ քե րի բա ղադ րու թյան մեջ կա-
րող է լի նել ի նչ պես մեկ, այն պես էլ մե կից ա վե լի հիդ-
րօք սիլ խումբ: 

Այն  բարդ նյու թե րը, ո րոնք կազմ ված են մե տա ղի 
ա տոմն ե րից և հիդ րօք սիլ խմ բից, ան վա նում են հիմ
քեր կամ հիդ րօք սիդ ներ։

 Հիմ քե րը լի նում են ջրում լուծ վող և չլուծ վող։ Ջրում 
լու ծե լի հիմ քերն ան վա նում են ալ կա լի ներ։

 Դի տար կենք ո րոշ հիմ քե րի հատ կու թյուն ներ։
 Նատ րի ու մի հիդ րօք սի դը (NaOH) սպի տակ, պինդ 

նյութ է, օ դում խո նա վա նում է, ջրում լավ լուծ վում է՝ 
ան ջա տե լով ջեր մու թյուն։ Դրա լու ծույ թը քայ քա յում 
է մաշ կը, թուղ թը, հյուս վածք նե րը, ո րի պատ ճա ռով 
ստա ցել է կծու նատ րի ում ան վա նու մը։ NaOH –ի հետ 
հար կա վոր է շատ զգույշ վար վել։ Մաշ կի վրա ը նկ նե լիս 
ա ռա ջաց նում է եր կար ժա մա նակ չա պա քին վող վեր-
քեր։ Կի րառ վում է ներ կա նյու թե րի, ա պա կու և օ ճա ռի 
ար տադ րու թյու նում։ Գրե թե նույն հատ կու թյունն ու նի 
նաև կա լի ու մի հիդ րօք սի դը՝ KOH –ը։

Ան գույն ֆե նոլ ֆտա լե ի-
նը նատ րի ու մի հիդ րօք-
սի դի (NaOH) լու ծույ թում 
ստա նում է մո րու վառ 
գույն:

Նատ րի ու մի հիդրօքսիդ 
(NaOH)
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Կալ ցի ու մի հիդ րօք սի դը կամ հան գած կի րը Ca(OH)2 
ջրում քիչ լու ծե լի, սպի տակ, փխ րուն փոշ ի է, ո րի ջրա-
յին լու ծույ թը կոչ վում է կրա ջուր։ Օգ տա գոր ծում են շի-
նա րա րությու նում, ինչպես նաև կեն ցա ղում՝ պա հա ծո-
ներ պատ րաս տե լիս։

 Հիմ քե րի լու ծույթ նե րը նույն պես փո խում են հայ-
տան յու թե րի գույ նը։ Ալ կա լի նե րի լա վա գույն հայ տա-
նյու թը ֆե նոլ ֆտա լե ինն է, ո րը չե զոք մի ջա վայ րում 
ան գույն է, ի սկ հիմ քի ան նշան առ կա յու թյու նից ստա-
նում է մո րու վառ գույն։ 

 Հիմ քե րի առ կա յու թյամբ լակ մու սը կապ տում է:

Նոր հասկացություններ

 Հիմ քեր, հիդ րօք սիդ ներ, հիդ րօք սիլ խումբ, ալ կա լի ներ,  ֆե նոլ ֆտա լե ին, 
նատ րի ու մի հիդ րօք սիդ (NaOH), կա լի ու մի հիդ րօք սիդ (KOH), մագ նե զի ու մի 
հիդ րօք սիդ (Mg(OH)2), կալ ցի ու մի հիդ րօք սիդ (Ca(OH)2):

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

 1. Ի ՞նչ բա ղադ րու թյուն ու նեն հիմ քե րը։
2.  Հիմ քե րի մի ջա վայ րում ի ՞նչ գույն են ստա նում ֆե նոլֆ տա լե ինն ու լակ

մու սը։

Ա ռա ջադ րանք

1. Հետ ևյալ նյու թե րից ա ռանձ նաց րե՛ք հիմ քե րը, թթու ներն ու ա ղե րը և լրաց
րե՛ք ա ղյու սա կը. NaO, NaCl, NaOH, H2SO4, Ca(OH)2, HCl, NaNO3, KOH, H3PO4, KNO3։ 

Թ թուներ Հիմքեր Ան վա նու մը

2. Նկա րագ րե՛ք NaOH –ի, Ca(OH)2 –ի հատ կու թյուն նե րը։ 

Հան գած կրի (Ca(OH)2) 
ստա ցու մը
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§ 1.10.  Քիմիական նյութերի ազդեցությունը 
շրջակա միջավայրի վրա

Բ  նու թյան վե րա բե րյալ գի տե լիք նե րը մար դուն 
հն ա  ր ա  վո րու թյուն են տա լիս հաս կա նա լու 

բնու թյան զար մա նահ րաշ եր ևույթ նե րը, թա փան ցե լու 
դրանց գաղտ նիք նե րի մեջ, ի մա նա լու այդ եր ևույթ նե-
րի պատ ճառ ներն ու օգ տա կար կամ վնա սա կար հե-
տևանք նե րը։ Այդ գի տե լիք նե րի շնոր հիվ մարդն ա վե-
լի ար դյու նա վետ է օգ տա գոր ծում բնու թյան հարստու-
թյու նը։ Յուրաքանչյուրս գիտենք, որ բնու թյունն է 
մար դուն տա լիս սնն դամ թերք, մա քուր օդ, ջուր, շի նա-
ն յութ, գազ, մե տաղ, ա ծուխ։ Ի սկ ի նչ պե՞ս է մար դը վե-
րա բեր վում ի րեն շր ջա պա տող, ա րա րող ու սնող մայր 
բնու թյա նը։ Ա րդ յո՞ք մշ տա պես հոգ է տա նում բնու թյու-
նը մա քուր, ա նա ղարտ պա հե լու հա մար։

Լի նե լով բնու թյան մի ակ բա նա կան է ա կը՝ մար դը գի-
տակ ցում է բնու թյան պահ պա նու թյան ան հրա ժեշ տու-
թյու նը և քայ լեր ձեռ նար կում դրա հա մար։ Հոգ է տա նում 
հո ղի ու ջրի, թռ չուն նե րի ու ձկ նե րի, վայ րի գա զան նե րի 
պահ պան ման հա մար՝ այդ նպա տա կով ստեղ ծե լով ան-
տառ ներ, կա նաչ պու րակ ներ, ար գե լա նոց ներ։ Սակայն 
կան մարդիկ, որ չգիտակցելով այդ ամենը՝ վնասում 
են բնությունը, աղտոտում այն՝ հաճախ պատճառելով 
անդառնալի կորուստներ:

Հատ կա պես վեր ջին հար յու րամ յա կում ա րդ յու-
նա բե րու թյան, գյու ղա տն տե սու թյան ու տեխ նի կա յի 
բուռն զար գա ցու մը տե ղի ու նե ցավ ի հաշ իվ բնա կան 
պաշ ար նե րի ան խնա օգ տա գործ ման։ Դա հան գեց րեց 
բնու թյան աղ քա տաց ման ու աղ տոտ ման։

Շր ջա կա մի ջա վայ րում կու տակ ված թու նա վոր թա-
փոն ներն ու ար տա նե տում ե րը կոր ծա նա րար ազ դե-
ցու թյուն են թող նում կեն սո լոր տի վրա՝ աղ տո տե լով 
օ դը, հո ղը, ջու րը։ Ավ տո մե քե նա նե րի, ի նք նա թիռ նե րի, 
հր թիռ նե րի շար ժիչ նե րում բեն զի նի և այլ նավ թա ն յու-
թե րի թե րայր ման հետ ևան քով մթ նո լորտ են ար տա-

Նավթի 
արդյունաբերությունը 
լրջորեն աղտոտում է 
շրջակա միջավայրը:
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նետ վում մեծ քա նա կու թյամբ թու նա վոր գա զեր՝ ած-
խած նի օք սի դներ (CO, CO2), ծծմ բի օք սիդ նե ր (SO2, SO3), 
ա զո տի օք սիդ ներ (NO, NO2)։ Մթ նո լոր տում այս գա զա-
յին նյու թե րը, ո րոշ ա կի պայ ման նե րում մի ա նա լով ջրին, 
վե րած վում են ձեզ ար դեն ծա նոթ թթու նե րի՝ ծծմ բա կան 
թթ վի (H2SO4), ա զո տա կան թթ վի (HNO3) և այլն, ո րոնք 
ան ձրև նե րի հետ թափ վում են ե րկ րա գնդի մա կեր ևույ-
թի վրա։ Թթու պա րու նա կող ան ձրև նե րը կոչ վում են 
թթ վա յին ան ձրև ներ։ Դրանք շատ վնա սա կար են. քայ-
քա յում են հո ղը, շի նու թյուն նե րը, հու  շար ձան նե րը։ 

 Վեր ջին տա րի նե րին բնա պահ պա նա կան լուրջ 
խնդիր է դար ձել նաև շր ջա կա մի ջա վայ րի աղ տո-
տումը ծանր մե տաղ նե րով, որոնք կարող են մեծ վնաս 
հասցնել մարդու առողջությանը։ Օ րի նա կ՝ սն դի կը 
(Hg) կամ կա պա րը (Pb), ը նկ նե լով օր գա նիզմ, կա րող է 
ա ռա ջաց նել ծանր հի վան դու թյուն ներ։ 

Հս կա յա կան չա փե րի է հաս նում կեն ցա ղա յին աղ բի 
կու տա կու մը։ Քա նի որ աղ բի այ րու մից ա ռա ջա նում են 
շատ թու նա վոր նյու թեր, այն չի կա րե լի այ րել։ 

 Կեն դա նի օր գա նիզմ ե րի հա մար խիստ վտան-
գա վոր են բույ սե րի վնա սա տու նե րի դեմ պայ քա րե-
լու նպատակով օգ տա գործ վող թու նա վոր նյու թե րը՝ 
թունա քի մի կատ նե րը։ Դրանք, ի նչ պես նաև պա րար-
տա ն յու թե րը չա րաշ ա հե լու դեպ քում թու նա վոր նյու-
թե րը մր գե րի, բան ջա րե ղե նի հետ կա րող են ան ցնել 
օր գա նիզմ և աս տի ճա նա բար կու տակ վե լով՝ տար բեր 
հի վան դու թյուն նե րի պատ ճառ դառ նալ։ 

Ծա ռա հա տում ե րի և ան տա ռա հա տում ե րի հե-
տևան քով է ա պես կա րող է պա կա սել թթ ված նի քա նա-
կը մթ նո լոր տում։ Ան տա ռա հա տում ե րը վտան գա վոր 
են նաև նրա նով, որ ան տա ռից դուրս չբեր վող փայ տի 
մացորդների քայ քայ ման հետ ևան քով կու տակ վում է 
ած խա ծին (C), ո րը ևս ան ցնում է մթ նո լորտ՝ վե րած վե-
լով ած խաթ թու գա զի (CO2)։ Վեր ջի նիս՝ չա փից ա վե լի 
քա նա կը մթ նո լոր տում բարձ րաց նում է օ դի ջեր մաս-
տի ճա նը։

Անտառը թթվային 
անձրևից հետո

Անտառի անխնա 
ոչնչացումը էապես 

պակասեցնում 
է թթվածնի 

քանակությունը օդում: 
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  Մեր հան րա պե տու թյան ըն դեր քում կան բազ մա թիվ 
մե տա ղա կան հան քա քա րեր, հատ կա պես պղն ձի (Cu), 
մո լիբ դե նի (Mo), ոս կու (Au), ա լյու մի նի (Al)։ Դրանց պա-
շ ար նե րի հի ման վրա կա ռուց վել են քի մի ա կան գոր ծա-
րան ներ Եր ևա նում (ալյ ու մի ն), Ա լա վեր դի ում (պ ղինձ), 
Քա ջա րա նում (պ ղինձ, մո լիբ դեն), Ա րա րա տում (ոս կի)։ 
Այդ գոր ծա րան նե րից ար տա նետ վող թու նա վոր նյու-
թե րի քա նա կու թյու նը շնոր հիվ ժա մա նա կա կից զտող 
տեխ նի կա յի կի րառ ման վեր ջին տա րի նե րին հասց-
վել է նվա զա գույ նի։

 Բնու թյան պահ պա նու թյու նը բո լո րիս սուրբ պարտքն 
է, և մենք՝ մեծ թե փոքր, պար տա վոր ե նք խնա յո ղա-
բար օգ տա գոր ծել բնու թյու նը, ա նա ղարտ պա հել այն։

 Նոր հասկացություններ

Թթվային անձրևներ, ծանր մետաղներ, թունաքիմիկատներ:

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1.  Հո ղի ու ջրի, թռ չուն նե րի ու ձկ նե րի, վայ րի գա զան նե րի պահ պան ման 
հա մար ի ՞նչ մի ջոց ներ են ձեռ նարկ վում։

2.  Ո րո՞նք են թթ վային ան ձրև նե րի ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը, և ի ՞նչ հե
տ ևանք ներ կա րող են դրանք ու նե նալ։

3.  Ին չո՞ւ չի կա րե լի այ րել կեն ցա ղային աղ բը։

 Մ տա ծե՛ք 

Ո՞րն է ձեր դերը բնության պահպանության գործում:
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Գործ նա կան աշ խա տանք

 ԹԹՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՄՔԵՐԻ ՃԱՆԱՉՈՒՄԸ ՀԱՅՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ (ԻՆԴԻ
ԿԱՏՈՐ) ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ
Անհրաժեշտ սարքեր և նյութեր. լաբորատոր ամրակալ, փորձանոթներ, 

աղաթթվի, նատրիումի հիդրօքսիդի 1 : 20 զանգվածային բաժնով լուծույթներ, 
լակմուսի և ֆենոլֆտալեինի լուծույթներ:

Փորձի ընթացքը
1. Տարբեր փորձանոթներում լցրե՛ք մեկական միլիլիտր ջուր, աղաթթվի 

հիդրօքսիդի լուծույթ և նատրիումի հիդրօքսիդի լուծույթ: Յուրաքանչյուր 
փորձանոթին նախ ավելացրե՛ք 1–2 կաթիլ լակմուսի մանուշակագույն 
լուծույթ: Դիտե՛ք, թե ինչպես է փոխվում հայտանյութի գույնը: Գրանցե՛ք ձեր 
դիտարկումերը: 

Կրկնե՛ք փորձը ֆենոլֆտալեինով և գրանցե՛ք ձեր դիտարկումերը:

ԹԵՄԱՅԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐ 

 Քի մի ա կան են այն եր ևույթ նե րը, ո րոնց դեպ քում մի նյու թ փո խարկ վում է 
մեկ այլ նյու թի։ Ֆի զի կա կան եր ևույթ նե րի դեպ քում որևէ նյու թ չի փո
խարկ վում այլ նյու թի։ 

Ի՞նչ բնու թագ րա կան հատ կա նիշ ներ ու նեն քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րը։

 Քայ քայ ման ռե ակ ցիա նե րի ժա մա նակ մեկ բարդ նյու թից ա ռա ջա նում են 
եր կու և ա վե լի նյու թեր։ 

Ձեզ հայտ նի ի ՞նչ պայ ման նե րի դեպ քում են տե ղի ու նե նում քայ քայ ման 
ռեակ ցի անե րը։

 Մի աց ման ռե ակ ցի ա նե րի դեպ քում եր կու կամ ա վե լի նյու թե րից ստաց
վում է մեկ նոր նյութ։

 Բե րե՛ք մի աց ման ռե ակ ցի ա նե րի օ րի նակ ներ:

 Այ րու մը քի մի ա կան ռե ակ ցի ա է, ո րն ու ղեկց վում է լույ սի և ջեր մու թյան 
ան ջա տու մով։ Այր ման ժա մա նակ տե ղի է ու նե նում նյու թի փո խազ դե ցու
թյուն թթ ված նի հետ։ 

Ի՞նչ պայ ման է ան հրա ժեշտ այ րում տե ղի ու նե նա լու հա մար:
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 Հար կա վոր է զգույշ վար վել դյու րա վառ նյու թե րի, հատ կա պես բնա կա
րան նե րում օգ տա գործ վող գա զի հետ։ 

Ին չի՞ կա րող է հանգեցնել ան զգու շու թյու նը:

 Օք սի դը բարդ նյութ է, բաղ կա ցած է եր կու տար րից, ո րոն ցից մե կը թթ վա
ծինն է։ 

Բե րե՛ք ձեզ հայտ նի մի քա նի օք սիդ նե րի օ րի նակ ներ։

Թ թու նե րը բարդ նյու թեր ե ն՝ կազմ ված ջրած նից և թթ վային մնա ցոր դից։ 
Ի՞նչ հատ կու թյուն ներ ու նեն թթու նե րը: Բե րե՛ք թթուների օ րի նակ ներ:

 Ա ղե րը բարդ նյու թեր են, ո րոնք կազմ ված են մե տաղ նե րի ա տոմն ե րից և 
թթ վային մնա ցոր դից։ Բո լոր ա ղե րը պինդ նյու թեր են։ 

Բե րե՛ք կեն ցա ղում լայն կի րա ռու թյուն ու նե ցող ա ղե րի օ րի նակ ներ:

 Հիմ քե րը բարդ նյու թեր ե ն՝ կազմ ված մե տա ղի ա տո մից և հիդ րօք սիլ 
խմբից (OH)։ Հիմ քե րը լի նում ե ն ջ րում լուծ վող և չլուծ վող։ Ջրում լուծ վող 
հիմ քե րը կոչ վում են ալ կա լի ներ։ 

Բե րե՛ք հիմ քե րի մի քա նի օ րի նակ ներ:

Ամփոփիչ թեստային աշխատանք

Լ րաց րե՛ք նա խա դա սու թյու նը:
1.  Քի մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րի ըն թա նա լու ան հրա ժեշտ պայ ման ներ են ... ։
 2.  Բո լոր ... ռե ակ ցի ա նե րում մեկ բարդ նյու թից ստաց վում են մե կից ա վե լի 

նյու թեր։
3. Թ թու նե րի լու ծույթ նե րում մա նու շա կա գույն լակ մու սը ստա նում է ... գույն։ 

Ընտ րե՛ք ճիշտ պն դում ե րը:

1.   Նյու թե րի՝ մի մյանց հետ փո խազ դե լու կար ևոր պայ մա ններից մեկը դրանց 
հպ վելն է։ 

2.  Օք սի դը եր կու տար րե րի ա տոմ ե րից բաղ կա ցած բարդ նյութ է, ո րոն ցից 
մե կը ջրա ծինն է ։

3.  Կ րա կը հանգց նե լու պայ ման ներն ե ն ջեր մաս տի ճա նի ի ջե ցու մը և թթված-
նի մուտ քի դա դա րե ցու մը։
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2
§ 2.1. Մե խա նի կա կան շար ժում, ա րա գու թյուն

Բ  նու թյան մեջ մշ տա պես կա տար վում են տեղա-
փոխություններ։ Փո ղոց նե րում շարժ վում են 

մար դիկ և ավ տո մե քե նա նե րը, ե րկն քում լո ղում են ամ-
պե րը, թռ չում են թռ չուն նե րն ու ի նք նա թիռ նե րը, ջրում 
լո ղում են ձկ նե րը։ Տե ղա փոխ վե լով մի տե ղից մյու-
սը՝ մար մին նե րը փո խում են ի րենց դիր քը շր ջա պա տի 
մար մին նե րի նկատ մամբ։ Այդ պի սի տե ղա փո խու թյուն ն 
ան վա նում են մե խա նի կա կան շար ժում։ 

Մե խա նի կա կան շար ժու մը ո րո շա կի ժա մա նա կա
հատ վա ծում մարմ նի դիր քի փո փո խու թյունն է այլ 
մար մին նե րի նկատ մամբ։ 

Գե տում լո ղա ցող ձուկն իր դիր քը փո խում է ա փի 
նկատ մամբ, ցած ը նկ նող ան ձր ևի կա թի լը՝ Ե րկ րի մա-
կեր ևույ թի նկատ մամբ, ցան կա պա տի վրա մագլ ցող 
կա տուն՝ ցան կա պա տի նկատ մամբ և այլն։ 

Դի տե լով մե քե նա յի դիր քի փո փո խու թյու նը ծա ռի 
կամ շեն քի նկատ մամբ՝ ա սում ե նք, որ մե քե նան շարժ-
վում է այդ մար մին նե րի նկատ մամբ։ Շարժ վում են 
նաև ծա ռերն ու շեն քե րը։ Դրանք մաս նակ ցում են Ե րկ-
րի օ րա կան պտույ տին և Ե րկ րի հետ պտտ վում են նաև 
Ա րե գա կի շուր ջը։ 

Մար մին նե րը կա րող են շարժ վել ա րագ կամ դան
դաղ, հա վա սա րա չափ կամ ան հա վա սա րա չափ, 
ուղղագիծ կամ կոր գծով: 

Գնդակի կորագիծ և 
ուղղագիծ շարժում երը

Տարբեր 
արագություններով 
շարժվող մարմի ններ
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Մարմնի շարժման արագությունը բնութագր վում է 
միավոր ժամա նակում նրա անցած ճանապարհով:

Եթե ճանապարհի որևէ հատվածում մարմնի 
շարժման արագությունը չի փոփոխվում, ապա 
ասում ենք, որ այդ հատվածում մարմինը կատարում 
է հավասարաչափ շարժում: Հակառակ դեպքում 
շարժումը կոչվում է անհավասարաչափ:  

Բ նու թյան մեջ և տեխ նի կա յում տե ղի ու նե ցող շար-
ժում նե րի մեծ մա սը ան հա վա սա րա չափ է։ Ան հա-
վա սա րա չափ շար ժում նե րը բնու թագր վում են մի ջին 
ա րա գու թյուն նե րով: Մի ջին ա րա գու թյու նը գտ նե լու 
հա մար ան հրա ժեշտ է մարմ նի ան ցած ճա նա պար հը 
բա ժա նել ծախս ված ժա մա նա կի վրա.

Vմիջ= St

Այս բա նաձ ևում Vմիջ–ը միջին ա րա գու թյունն է, S-ըÁ 
ճա նա պարհը, t-ն՝ ժա մա նա կը։ 

Արագության չափման միավորներից են՝ մ/վ, կմ/ժ 
և այլն:

Ավ տո մե քե նա յում տե ղադր ված ա րա գա չա փը ցույց 
է տա լիս մե քե նա յի ա րա գու թյու նը շարժ ման տվյալ 
պա հին։

Իսկ կա րո՞ղ է ա րդ յոք մարմ նի ա րա գու թյու նը հա-
վա սար լի նել զրո յի։ Ի հար կե, կա րող է, երբ մար մի նը 
գտն վում է դա դա րի վի ճա կում։ 

Ե թե հայտ նի է շարժ ման ա րա գու թյու նը, ա պա s=v·t 
բա նաձ ևով կա րե լի է ո րոշ ել, թե ի նչ ճա նա պարհ կանց-
նի մար մի նը ցան կա ցած ժա մա նա կահատվածում:

Բեր ված աղ յու սա կում ներ կա յաց ված են ո րոշ մար-
մին նե րի և կեն դա նի նե րի ա րա գու թյուն նե րը՝ ար տա-
հայտ ված մ/վ-ո վ։ 

 

Ավտոմեքենայի 
արագաչափ

Մար մին ներ

Ա րա
գու

թյու նը 
(մ/վ)

Կ րի ա
0,05–
0,014

Սա րյակ 20

Ջայ լամ 22

Ըն ձուղտ 15

Կատվա ռ
յուծ

33

Նա պաս
տակ

17

Թույլ քա մի 4

Հե տի ոտ ն 1,3

Եր կի րը 
ու ղեծ րով 

պտտվելիս
30 000

Կոր ծա նիչ 
ի նք նա թիռ

650

Ձայ նը 
օ դում (0° C)

330
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Գործ նա կան աշ խա տանք

 Սե ղա նի մա կեր ևույ թով գլոր վող գն դի կի ա րա գու թյան ո րո շու մը

1.  Սե ղա նի վրա կա վի ճով գծե՛ք ի րա րից 25–40 սմ հե ռա վո րու թյամբ եր կու զու-
գա հեռ գծեր։

2.  Չա փե րի զով ո րոշ ե՛ք գծե րի միջև հե ռա վո րու թյու նը։
3.  Ձեռ քով թեթ ևա կի հրե՛ք գն դի կը և վայր կե նա չա փով ո րոշ ե՛ք, թե որ քան ժա-

մա նա կում է գն դի կը ան ցնում գծե րի միջև ե ղած հե ռա վո րու թյու նը։
4.  Օ գտ վե լով v = s/t բա նաձ ևից՝ ձեր ստա ցած տվ յալ նե րով ո րոշ ե՛ք գն դի կի 

շարժ ման ա րա գու թյու նը:

Նոր հասկացություններ

 Մե խա նի կա կան շար ժում, հա վա սա րա չափ շարժ ում, անհավասարաչափ 
շարժում:

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ի ՞նչ է մե խա նի կա կան շար ժու մը։ 
2. Ին չի՞ նկատ մամբ է շարժ վում գե տում լողացող ձուկը։
3. Ին չո՞վ են ի րա րից տար բեր վում շար ժում նե րը։ 
4.  Ի ՞նչ է ցույց տա լիս ա րա գու թյու նը։ Ի ՞նչ մի ա վոր նե րով է այն չափ վում։

Ա ռա ջադ րանք

1. 72 կմ/ժ ա րա գու թյու նը ներ կա յաց րե՛ք մ/վ մի ա վո րով:
2.  Օ գտ վե լով ա ղյու սա կում բեր ված տվյալ նե րից՝ լու ծե՛ք հետ ևյալ խն դիր

նե րը։ 
·  Կատ վա ռյու ծը ո րոշ հե ռա վո րու թյու նից հար ձակ վել է նա պաս տա կի վրա 

և 20 վ հե տո որ սա ցել նրան։ 
ա) Ի՞նչ ճա նա պարհ ներ են ան ցել կատվառյուծն ու նա պաս տա կը այդ ժա-

մա նա կա մի ջո ցում:
բ) Նա պաս տա կից ի ՞նչ հե ռա վո րու թյան վրա է ե ղել կատվառյուծը հար ձակ-

ման պա հին։

·  Կայ ծա կը ճայ թել է մար դուց 66 կմ հե ռա վո րու թյան վրա։ Քա նի՞ վայր կյան 
հե տո է մար դը լսել ո րո տի ձայ նը։
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§ 2.2. Մար մին նե րի փո խազ դե ցու թյու նը։ Ո ւժ 

 Ն ա խորդ դա սա նյու թից ի մա ցաք, որ հաս տա
տուն ա րա գու թյամբ հա վա սա րա չափ շար

ժու մը հազ վա դեպ է լի նում։ Ա ռա վել հա ճախ մարմին
նե րը շարժ վում են ան հա վա սա րա չափ. շարժ ման ըն
թաց քում նրանց ա րա գու թյու նը մե ծա նում կամ փոք
րա նում է։ Ձեզ հայտ նի է, որ ոչ մի մար մին չի սկ սում 
շարժ վել ի նքն ի րեն։ Ի նքն ի րեն նաև կանգ չի առ նում 
շարժ վող մար մի նը։ Ի սկ ե ՞րբ են մար մին նե րը փո խում 
ի րենց շարժ ման ա րա գու թյու նը։ 

Դի տենք սե ղա նի վրա յով գլոր վող գն դի բա խու
մը սե ղա նի վրա դր ված ան շարժ գն դի հետ։ Բախ ման 
հետ ևան քով եր կու գն դերն էլ փո խում են ի րենց ա րա
գու թյուն նե րը. շարժ վող գն դի ա րա գու թյու նը փոք րա
նում է, ի սկ ան շարժ գուն դը սկ սում է շարժ վել։ 

Բո լոր դի տար կում նե րը և փոր ձե րը վկա յում են, որ 
մարմ նի ա րա գու թյու նը փոխ վում է մի այն այն ժա մա
նակ, ե րբ նրա վրա ազ դում են այլ մար մին ներ։ Մար
զի կը ոտ քի հար վա ծով կա րող է շարժ ման մեջ դնել 
գն դա կը, կանգ նեց նել շարժ վող գն դա կը կամ փո խել 
նրա շարժ ման ո ւղ ղու թյու նը։ Սե ղա նին դր ված պող
պա տե գն դի կը սկ սում է շարժ վել, ե րբ այն հրում ե նք 
ձեռ քով կամ ձո ղով, նրան մո տեց նում ե նք մագ նի սը, 
նրա վրա ե նք ո ւղ ղում օ դի կամ ջրի շի թը։ 

Փոր ձե րը հաս տա տում են նաև, որ ոչ մի մար մին 
չի կա րող մի ա կող մա նի ո րեն ազ դել այլ մարմ նի վրա՝ 
ա ռանց իր վրա կրե լու նրա ազ դե ցու թյու նը։ Բո լոր 
մար մին ներն ի րար վրա ազ դում են փո խա դար ձա բար, 
այ սինքն՝ փո խազ դում ե ն։ 

Կա տա րենք փորձ եր կու սայ լակ նե րով: Սայ լակ նե րից 
մե կին ամ րաց ված է ա ռաձ գա կան թի թեղ, ո րը ճկված է 
և կապ ված թե լով: Ե րբ այ րե նք թե լը, թի թե ղը կտ րուկ 
կո ւղղ վի, բայց սայ լա կը կմնա ան շարժ:

 Նո րից ճկենք և կա պենք թի թե ղը, ի սկ ա ռա ջին 
սայ լա կի կող քից դնենք ե րկ րորդ սայ լա կը, ինչպես 

Թելի այրումից 
առաձգական թիթեղը 
ուղղվում է, սակայն 
սայլակը մնում է 
անշարժ:
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պատկերված է նկարում:  Երբ այ րե նք թե լը, եր կու սայ
լակ ներն էլ կսկ սեն շարժ վել մի մյ անց հա կա ռակ ո ւղ
ղու թյուն նե րով: 

Այս պի սով՝ սայ լակ նե րի ա րա գու թյուն նե րը փոխ
վում են նրանց փո խազ դե ցու թյան ար դյուն քում: 

Կարող ենք եզ րա կաց նել, որ մարմ նի ա րա գու
թյունը փոխ վում է մի այն այն դեպ քում, ե րբ նրա վրա 
ազ դում են ու րիշ մար մին ներ:

 Հա ճախ նշում են փո խազ դող մար մին նե րից մի
այն մե կը և ա սում, որ այդ մարմ նի վրա ո ւժ է ազ
դում։ Այդ ուժի ազդեցության ար դյուն քում էլ փոխ
վում են մարմ նի շարժման ա րա գու թյունը և ո ւղ ղու
թյու նը։ Ու ժը նշա նա կում են F (էֆ) տա ռով: Ու ժը, մյուս 
ֆիզիկական մեծությունների նման, կարող է չափվել: 
Դրան կանդրադառնաք հաջորդ դասերի ընթացքում: 

Նոր հասկացություններ

Մար  մին նե րի փո խազ դե ցու թյուն, ո ւժ:

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ե՞րբ են մար մին նե րը փո խում ի րենց շարժ ման ա րա գու թյու նը։ 
2. Ի՞նչ է բնու թագ րում ու ժը: 
3. Ի՞նչ տա ռով են նշա նա կում ու ժը:

 Մ տա ծե՛ք 

Կա րո՞ղ են ա րդյոք մար մին նե րը փո խազ դել ա ռանց մի մյանց հպ վե լու: 

Թելի այրումից 
առաձգական 
թիթեղը ուղղվում է, 
և փոխազդեցության 
հետևանքով սայլակները 
շարժվում են:
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§ 2.3. Ա ռաձ գա կա նու թյան ո ւժ, ու ժի չա փու մը 

Ու  ժի ազ դե ցու թյամբ մար մին նե րը կարող են 
փո խել ոչ մի այն ի րենց շարժ ման ա րա գու

թյու նն ու ուղղությունը, այլև ձևն ու չա փե րը։ 
Երբ ձգում ե նք զս պա նա կը, ճկում ե նք քա նո նը, սեղ

մում ե նք ռե տի նը, պարզ է, որ ուժ ենք գործադրում: Այդ 
ու ժը ա ռա ջաց նում է մար մին նե րի ձևա փո խու թյուն, 
այ սինքն՝ մար մին նե րի ձևի և չա փե րի փո փո խու թյուն։ 
Եր կու ծայ րե րից ձգե լու ժա մա նակ կա րե լի է տես նել 
ռե տի նե ե րի զի եր կա րե լը կամ զսպա նա կի գա լար նե րի 
ի րա րից հե ռա նա լը։ Այլ դեպ քե րում մար մին նե րի ձևա
փո խու թյու նը կա րող է ան զեն աչ քով նկա տե լի չլի նել։ 

Ձ ևա փո խու թյու նը լի նում է ա ռաձ գա կան և պլաս
տիկ: Ու ժի ազ դե ցու թյու նը վե րաց նե լուց հե տո ա ռաձ
գա կան ձևա փո խու թյա ն դեպ քում մար մին նե րը վե րա
կանգ նում են ի րենց սկզբ նա կան ձևը և չա փե րը: Պլաս
տիկ ձևա փո խու թյա ն են թարկ ված մար մի նը չի վե րա
կանգ նում իր նախ կին ձևը և չա փե րը, ի նչ պես, օ րի
նակ՝ սեղմ ված պլաս տի լի նը, կա վը, խմո րը: Պլաստիկ 
ձևա փո խու թյու նը օգ տա գործ վում է մե տաղ նե ր կռե լու, 
դրոշ մե լու, քան դակ ներ պատ րաս տե լու ժա մա նակ: 

Ա ռաձ գա կան ձևա փո խու թյա ն դեպ քում սեղմ ված, 
ձգ ված, ճկ ված կամ ո լոր ված մար մին նե րում նույնպես 
ուժ է ա ռա ջա նում, ո րը ձգ տում է վե րա կանգ նելու 
մարմն ի սկզբ նա կան ձևը և չա փե րը: Այդ ու ժը կոչ
վում է ա ռաձ գա կա նու թյան ո ւժ:

Եթե ծան րո ցը դնենք եր կու ծայ րե րին հե նա րան
ներ ու նե ցող տախ տա կի վրա, տախ տա կը կճկ վի։ 
Նրանում ա ռա ջա ցած ա ռաձ գա կա նու թյան ու ժը բե ռի 
վրա ազ դում է ո ւղ ղա ձիգ դե պի վեր և հա վա սա րա
կշ ռում է ծան րո ցի կշի ռը։ Ա վե լի ծանր բե ռի ազ դե ցու
թյամբ տախ տակն ա վե լի շատ է ձևա փոխ վում։ 

Կա տա րենք փորձ: Զս պա նա կից հա ջոր դա բար կա
խենք մեկ, ա պա երկու մի ան ման ծան րոց ներ: 

Երբ ծան րո ցը կա խում ե նք զս պա նա կից, այն ո րո

Ա ռաձ գա կան 
ձևափոխու թյուն

Ուժի ազդեցությունը 
մարմինների վրա

Զսպանակի տար բեր 
վիճակներ. չձևա փոխ
ված, ձգված, սեղմված
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շա կի չա փով ձգում է զս պա նա կը, սա կայն ցած չի ը նկ
նում։ Դրա պատ ճառն այն է, որ ծան րո ցի վրա, բա ցի 
ծան րու թյան ու ժից, ազ դում է նաև զս պա նա կում ա ռա
ջա ցած ա ռաձ գա կա նու թյան ու ժը։

Զս պա նա կից եր կու մի ան ման ծան րոց ներ կա խե լու 
դեպ քում այն կրկ նա կի է եր կա րում։ Եր կու ան գամ մեծ 
է լի նում նաև զս պա նա կի մեջ ա ռա ջա ցած ա ռաձ գա
կա նու թյան ու ժը։ 

Ու ժա չափ։ Ու ժը՝ որ պես ֆի զի կա կան մե ծու թյուն, 
կա րող է ու նե նալ տար բեր ար ժեք ներ։ Ու ժի մե ծու
թյունը ո րո շում են ու ժա չա փով։

 Գո յու թյուն ու նեն ու ժա չա փի տար բեր տե սակ ներ։
 Պար զա գույն ու ժա չա փը կազմ ված է տախ տա կին 

մի ծայ րով ամ րաց ված զս պա նա կից, ո րի մյուս ծայ րը 
ա զատ է և վեր ջա նում է հո րի զո նա կան ցու ցի չով։

Կախ ված նրա նից, թե որ քան է սեղմ վել կամ եր կա
րել ու ժա չա փի զս պա նա կը, մենք եզ րա կա ցնում ե նք 
նրա վրա ազ դող ու ժի մե ծու թյան մա սին։

Ուժի մեծության չափման մի ա վո րը կոչ վում է նյու
տոն (Ն): Ու ժի միա վոր է նաև կիլոնյուտոնը (կՆ): 

1 կՆ = 1000 Ն

Ուժաչափ

Բժշկական ուժաչափ

Նոր հասկացություններ

Ա ռաձ գա կա նու թյան ո ւժ, մար մին նե րի ձևա փո խու թյուն, ա ռաձ գա կան ձևա
փո խու թյուն, պլաս տիկ ձևա փո խու թյուն, ու ժա չափ, նյու տոն (Ն):

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

 1. Մար մին նե րի վրա ի ՞նչ ազ դե ցու թյուն ներ է ու նե նում դրանց վրա ազ դող ու ժը։ 
2. Մար մին նե րի ձևա փո խու թյան ի ՞նչ տե սակ ներ կան: 
3. Ե ՞րբ են ա ռա ջա նում ա ռաձ գա կա նու թյան ու ժեր։
4. Ին չի՞ց է կախ ված ա ռաձ գա կա նու թյան ու ժի մե ծու թյու նը։
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§ 2.4. Ե րկ րի ձգո ղու թյու նը։ 
Ծան րու թյան ո ւժ և մարմ ի կշիռ

Ա  ռօ րյայից մեզ հայտ նի է, որ Ե րկ րի մա կերևույ
թից վեր բարձ րաց ված և հե նա րան չու նե

ցող բո լոր մար մին ներ ն ը նկ նում են Ե րկ րի վրա: Ցած 
են ը նկ նում ձեռ քից բաց թո ղած քա րը, վեր նե տած 
գնդա կը, ան ձր ևի կա թիլ նե րը, ծա ռի տերև նե րը: Դրա 
պատ ճա ռը Ե րկ րի ձգո ղու թյունն է: XVII դա րում ան գ
լիա ցի գիտ նա կան Ի սա հակ Նյու տո նն ապացուցել է, 
որ տիեզերքում գտնվող բո լոր մար մին նե րը, անկախ 
իրենց չափերից, փո խա դար ձա բար ձգում են ի րար: 
Այդ եր ևույթն ան վան վել է տի ե զե րա կան ձգո ղու թյուն:

 Օրինակ՝ տիեզերական ձգողության շնորհիվ է, որ  
մոլորակ ները պտտվում են Արեգակի շուրջը:

Այն ու ժը, ո րով Եր կի րն է դե պի ի րեն ձգում որևէ 
մար մի ն, կոչ վում է ծան րու թյան ո ւժ: Ծան րու թյան 
ուժն ո ւղղ ված է դե պի Ե րկ րի կենտ րո նը: Որ քան մեծ 
է մարմն ի զանգ վա ծը, այն քան մեծ է նրա վրա ազ դող 
ծան րու թյան ուժը: Այդ է պատ ճա ռը, որ մենք հեշ տու
թյամբ գետ նից բարձ րաց նում ե նք գրի չը կամ գն դա կը, 
բայց չենք կա րո ղա նում բարձ րաց նել մեծ քա րը կամ 
գե րա նը: 

Մարմ նի կշի ռը: Ե րբ մար մի նը դնում ենք հե նա րա նի 
վրա կամ կա խում ենք կախոցից, այն ո ւժ է գոր ծադ
րում հե նա րա նի կամ կա խո ցի վրա։ 

Այն ու ժը, ո րով մար մի նը Ե րկ րի ձգո ղու թյան հե
տև ան  քով ազ դում է հե նա րա նի կամ կա խո ցի վրա, 
ան վա նում են մարմ նի կշիռ և նշանակում P տառով։ 
Ծան րու թյան ու ժը ազ դում է մարմն ի վրա, ի սկ մարմ
նի կշի ռը՝ հե նա րա նի կամ կա խո ցի վրա: Այդ եր կու 
ուժերն ո ւղղ ված են դե պի Ե րկ րի կենտ րո նը։

Մարմնի կշիռ: Ուժ, 
որով մարմինն ազդում 

է հենարանի վրա 
Երկրի ձգողության 

հետևանքով:

Ծանրության ուժի 
ազդեցությունը մարմնի 

վրա
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Նոր հասկացություններ

Տի ե զե րա կան ձգո ղու թյուն, ծան րու թյան ո ւժ, մարմ նի կշիռ:

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

 1.  Ին չո՞ւ են ձեռ քից բաց թո ղած, Ե րկ րի մա կեր ևույ թից վեր բարձ րաց ված և հե
նա րան կամ կա խոց չու նե ցող բո լոր մար մին նե րն ը նկ նում Ե րկ րի վրա։ 

2. Ի ՞նչ ո ւղ ղու թյամբ է ազ դում ծան րու թյան ու ժը։
3. Ի՞նչ է մարմնի կշիռը:
4.  Ո ՞րն է մարմ նի կշ ռի և մարմ նի վրա ազ դող ծան րու թյան ու ժի տար բե

րու թյու նը։
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§ 2.5. Շփ ման ու ժեր: Շփու մը բնու թյան մեջ, 
տեխ նի կա յում և կեն ցա ղում

 Ձ եզ հայտ նի է, որ գետ նի վրա յով գլոր վող 
գնդակն աս տի ճա նա բար փոք րա ցնում է իր 

ա րա գու թյու նը և, ի վեր ջո, կանգ է առ նում։ Հո րի զո
նա կան տե ղա մա սում կանգ է առ նում բլ րա կից սա հող 
սահ նա կը և այլն։ Դրա պատ ճա ռը շփ ման ո ւժն է ։

Շփ ման ո ւժ է ա ռա ջա նում, ե րբ հպ վող մար մին նե րը 
տե ղաշ արժ վում են միմ յանց նկատ մամբ։ Շփ ման ու ժը 
մարմն ի վրա ազ դում է նրա շարժ մա նը հա կա ռակ ո ւղ
ղու թյա մբ և խո չըն դո տում է շար ժու մը։ 

Երբ մար մին նե րը մե կը մյու սի մա կեր ևույ թով շարժ
վում են սա հե լով կամ գլոր վե լով, ա պա ա ռա ջա նում 
է հա մա պա տաս խա նա բար սահ քի շփ ման ո ւժ կամ 
գլոր ման շփ ման ու ժ։ 

Հպ վող պինդ մար մին նե րի միջև շփ ման ո ւժ կա րող 
է ա ռա ջա նալ նաև այն դեպ քում, ե րբ այդ մար մին նե րը 
փո խա դար ձա բար ան շարժ ե ն։ Դա կոչ վում է դա դա րի 
շփ ման ո ւժ։ Հա տա կին դր ված նս տա րա նի վրա փոքր 
ու ժով ազ դե լու դեպ քում այն տե ղից չի շարժ վում, 
ո րով հետև դրան խո չըն դո տում է հա տա կի և նս տա
րա նի միջև գոր ծող դա դա րի շփ ման ու ժը։ 

Շփ ման ու ժի ա ռա ջաց ման գլ խա վոր պատ ճա ռը 
մար մին նե րի մա կեր ևույթ նե րի խոր դու բոր դու թյունն է։ 
Նույ նիսկ ար տա քուստ ո ղորկ թվա ցող մա կեր ևույթ
նե րն ու նեն ան հար թու թյուն ներ և մանր ե լուստ ներ։ 
Դրանք կա րե լի է տես նել խոշ ո րա ցույ ցով։ Մար մին
նե րի շարժ ման ժա մա նակ նրանց մա կեր ևույթ նե րի 
ե լուստ նե րը կառ չում են ի րա րից և խան գա րում մի 
մարմն ի վրա յով մյու սի շարժ մա նը։ 

Բ նու թյան մեջ, տեխ նի կա յում և կեն ցա ղում շփումն 
ու նի մեծ նշա նա կու թյուն: Այն կա րող է լի նել օգ տա կար 
և վնա սա կար: Ե րբ շփու մն օգ տա կար է, այն ձգ տում 
են մե ծաց նել, ի սկ վնա սա կար լինելու դեպքում՝ փոք
րաց նել: 

Շփվող մակերևույթների 
ելուստները

Շփվող մակերևույթների 
օրինակներ
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Ա ռանց շփ ման Ե րկ րի վրա չէ ին կա րող շարժ վել ո ՛չ 
մար դիկ, ո ՛չ կեն դա նի նե րը, ո ՛չ ավ տո մե քե նա նե րն ու 
գնացք նե րը, ձեռ քից դուրս կսա հե ին ա ռար կա ները։ 
Շփու մն ան հրա ժեշտ է նաև շարժ վող մե քե նա նե րը 
ար գե լա կե լու հա մար։ Օգ տա կար շփու մը կա րե լի է 
մե ծաց նել տար բեր ձևե րով։ Այդ նպա տա կով ձմ ռա
նը սառ ցա պատ մայ թե րի վրա ա վազ են ցա նում, ձմե
ռա յին կոշ իկ նե րի ներ բան նե րի և ան վա դո ղե րի վրա 
ցցուն մա սե րով նախ շեր, ա կոս ներ են ա նում և այլն։

 Մար դիկ հա ճախ հան դի պում են նաև վնա սա կար 
շփ ման հետ։ Մե քե նա նե րում է ներ գի ա յի զգա լի մա սը 
ծախս վում է շփու մը հաղ թա հա րե լու վրա։ Շփման հե
տևան քով մաշ վում են մե քե նա նե րի սարքավորումնե րը։ 
Վնա սա կար շփու մը փոք րաց նե լու հա մար մար մին նե րի 
հպ վող մա կեր ևույթ նե րը դարձ նում են ա վե լի ո ղորկ։ 
Շփու մը կա րե լի է 8–10 ան գամ փոք րաց նել շփ վող մա
կեր ևույթ նե րը յու ղե լու և տար բեր քսուք նե րով պա տե լու 
մի ջո ցով։ Յու ղը լց վում է շփ վող մա կեր ևույթ նե րի ան
հար թու թյուն նե րի մեջ և մա     կե  ր ևույթ նե րի միջև ա ռա
ջաց նում հե ղու կի բա րակ շերտ։ Դրա շնոր հիվ միմ յանց 
նկատ  մամբ սա հում են հե ղու կի շեր տե րը։

 Քա նի որ գլոր ման շփ ման ու ժը զգա լի չա փով փոքր 
է սահ քի շփ ման ու ժից, մար մին նե րի տե ղա փո խումը 
հեշ տաց նե լու նպատակով նրանց տակ դնում են 

Շփվող մակերևույթները 
յուղումից հետո



41

Մարմինների շարժումը և փոխազդեցությունը

 Նոր հասկացություններ

Շփ ման ո ւժ, սահ քի շփ ման ո ւժ, գլոր ման շփ ման ու ժ, դա դա րի շփ ման ո ւժ, 
օգ տա կար շփում, վնա սա կար շփում:

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

 1. Ե ՞րբ է ա ռա ջա նում շփ ման ու ժը, և ի ՞նչ ո ւղ ղու թյուն ու նի այն։
2. Շփ ման ի ՞նչ տե սակ ներ գի տեք։
3. Ի ՞նչ դեր է կա տա րում շփու մը բնու թյան մեջ, տեխ նի կա յում և կեն ցա ղում։ 
4. Նշե՛ք շփ ման մե ծաց ման և փոք րաց ման հիմ նա կան ե ղա նակ նե րը։

Գործ նա կան աշ խա տանք
 Սահ քի շփ ման ու ժի չա փու մը

1.  Վերց րե՛ք փայ տե չոր սու և նրան ամ րաց րե՛ք ու ժա չա փը։
2.  Ու ժա չա փի ա զատ ծայ րից հո րի զո նա կան ո ւղ ղու թյամբ քաշ ե լով՝ ա ռա ջաց

րե՛ք չոր սու ի հա վա սա րա չափ շար ժու մը սե ղա նի մա կեր ևույ թով։
3.  Ը ստ ու ժա չա փի ցուց մուն քի՝ ո րոշ ե՛ք չոր սու ի վրա ազ դող քար շի ու ժը։ 
4.  Սե ղա նի վրա յով չոր սու ի հա վա սա րա չափ շարժ ման դեպ քում շփ ման ուժը 

հա վա սար է չոր սու ի վրա ազ դող քար շի ու ժին։ Հետ ևա պես ու ժա չա փը 
ցույց է տա լիս նաև սահ քի շփ ման ու ժի մե ծու թյու նը, ո րն ո ւղղ ված է չոր
սու ի շարժ մանը հա կա ռակ:

ա նիվն  եր: Այդ ձևով սահ քի շփու մը փո խա րի նում են 
գլոր ման շփու մով։ 

Շփ ման փոք րա ցու մը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
նվա զեց նե լու է ներ գի ա յի կո րուստ նե րը և պաշտ պա
նե լու մե քե նա նե րի շփ վող մա սե րը մաշ վե լուց։
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§ 2.6. Հե ղուկ նե րում և գա զե րում 
մար մի նը դուրս հրող ու ժը

Ձեզ հայտ նի է, որ ո րոշ մար մին ներ լո ղում են 
ջրի մա կեր ևույ թին, ի սկ մյուս նե րը սուզ վում են 

ջրի մեջ։ Փոր ձե՛ք ջրի մեջ ը նկղ մել թե նի սի գն դա կը 
կամ խցա նի կտո րը։ Դուք կզ գաք ջրի դի մադ րու թյու նը։ 
Ե րբ ձեռ քը հե ռաց նեք, այդ մար մին նե րը դուրս կգան 
ջրի մա կեր ևույթ։ Դա վկա յում է, որ ջրում ը նկղմ ված 
մարմն ի վրա ազ դում է ի նչ–որ ո ւժ, ո րը նրան դուրս է 
հրում ջրից։

 Մար մին նե րի լո ղա լու պայ ման նե րը ու սումն ա սի րել 
է հույն գիտ նա կան Ար քի մե դը Ք. ա. III դա րում։ Նա 
ա ռա ջինն է հաշ վել հե ղու կի մեջ ը նկղմ ված մարմ
նի վրա ազ դող ու ժի մե ծու թյու նը։ Այդ պատ ճա ռով 
հե ղուկ նե րում և գա զե րում մարմն ի դուրս հրող ուժը 
կոչ վում է ար քի մեդ յան ո ւժ։ Ջրի կամ այլ հե ղու կի մեջ 
ը նկղմ ված մարմն ի վրա ազ դող ար քի մեդ յան ուժն 
ո ւղղ ված է դե պի վեր՝ ծան րու թյան ու ժին հա կա ռակ։ 
Այդ ու ժը կա րե լի է չա փել։ Մար մի նը կա խենք ու ժա
չա փից և ո րոշ ենք օ դում նրա վրա ազ դող ծան րու
թյան ու ժը։ Ե թե մար մի նն ը նկղ մենք ջրի մեջ, կն կա
տենք զսպա նա կի կար ճա ցու մը։ Դա նշա նա կում է, որ 
մարմինը ջրում ու նի ա վե լի փոքր կշիռ, քան օ դում: 

 Այս պի սով՝ ու ժա չա փով ո րոշ ե լով մարմն ի կշի ռը 
օ դում և հե ղու կում՝ դրանց ար ժեք նե րի տար բե րու
թյամբ ո րոշ ում ե նք հե ղու կի մեջ ը նկղմ ված մարմի  նը 
դուրս հրող ու ժի մե ծու թյու նը։ 

Պար զենք, թե ին չից է կախ ված ար քի մե դյան ու ժի 
մե ծու թյու նը: Ու ժա չա փից կախ ված մար մի նը հա ջոր
դա բար ընկղմենք տար բեր հե ղուկ նե րի մեջ (կե րո սին, 
բու սա յուղ, ա ղա ջուր և այլն)։ Այդ  փոր ձե րից կեզ րա
կաց նե նք, որ ար քի մեդ յան ու ժի մե ծու թյու նը կախ ված 
է հե ղու կի խտու թյու նից։ Որ քան մեծ է հե ղու կի խտու
թյու նը, այն քան մեծ է նրա մեջ ը նկղմ ված մարմն ի վրա 
ազդող՝ դուրս հրող ու ժը։ 
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Մարմինների շարժումը և փոխազդեցությունը

Օգտ վե լով նույն զանգ վածն ու նե ցող, բայց տար բեր 
ծա վալ նե րով մար մին նե րից՝ կհա մոզ վենք, որ որ քան 
մեծ է հե ղու կի մեջ ը նկղմ ված մարմն ի ծա վա լը, այն
քան մեծ է դուրս հրող ու ժը։ 

Իսկ ե ՞րբ են մար մին նե րը լո ղում հե ղու կի մա  կերևույ
թին։ Այդ հար ցին նույն պես կա րե լի է պա տաս խա նել 
փոր ձով։

 Փայ տե չոր սուն նա խա պես կշ ռենք օ դում և գցենք 
ջրթափ ա նո թի մեջ։ Փայ տը ո րոշ չա փով կսուզ վի ջրի 
մեջ և կար տամ ղի իր ը նկղմ ված մա սի ծա վա լի չա փով 
ջուր։ Կշ ռե լով ա նո թից թափ ված ջու րը՝ կհա մոզ վենք, 
որ ջրի կշի ռը հա վա սար է չոր սու ի կշ ռին։ Փոր ձեր կա
տա րե լով այլ հե ղուկ նե րով՝ մենք հան գում ե նք կար ևոր 
եզ րա կա ցու թյան. hե ղու կի մեջ ը նկղմ ված մարմն ի վրա 
ազ դող՝ դուրս հրող ու ժը հա վա սար է մարմն ի ար տա
մղած հե ղու կի կշ ռին: Մար մի նը ա զատ լո ղում է հե ղու կի 
մեջ այն դեպ քում, ե րբ նրա ար տամ ղած հե ղու կի կշի ռը 
հա վա սար է մարմն ի կշ ռին։

 Հե ղու կի մեջ ը նկղ մե լով տար բեր մար մին նե ր՝ կա րող 
ե նք հայտ նա բե րել հետ ևյալ օ րի նա չա փու թյուն ներ ը. 

1. Ե թե մարմն ի նյու թի խտու թյու նը մեծ է հե ղու կի 
խտու թյու նից, ա պա մար մի նը սուզ վում է։

2. Ե թե մարմն ի նյու թի խտու թյու նը փոքր է հե ղու
կի խտու թյու նից, ա պա մար մի նը լո ղում է հե ղու կի մա
կեր ևույ թին։ 

3. Ե թե մարմն ի նյու թի խտու թյու նը հա վա սար է հե
ղու կի խտու թյա նը, ա պա մար մի նը մնում է հա վա սա րա
կշ ռու թյան մեջ հե ղու կի ցան կա ցած տե ղում։

 Գա զե րն ի րենց հատ կու թյուն նե րով նման են հե
ղուկ նե րին։ Այդ պատ ճա ռով գա զե րում մար մին նե րի 
վրա նույն պես ազ դում է ար տամ ղող ո ւժ։ Դուք կա րող 
եք դա դի տել՝ օ դում օ ճա ռի պղպ ջակ ներ ա ռա ջաց նե
լով։ Ար քի մեդ յան ու ժի ազ դե ցու թյամբ վեր են բար ձ
րա նում օ դից թեթև գա զե րով լց ված փու չիկ նե րը և 
օ դա պա րիկ նե րը։ Մարմինների լողալու 

պայմանները

Ջրթափ անոթ
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Նոր հասկացություններ

Մարմինը դուրս հրող ուժ, արքիմեդյան ուժ:

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

 1.  Ին չի՞ց է կախ ված հե ղու կի կամ գա զի մեջ ը նկղմ ված մար մի նը դուրս 
հրող ու ժի մե ծու թյու նը։

2. Ո րո՞նք են հե ղու կի մեջ մար մին նե րի լո ղա լու պայ ման նե րը։

Ա ռա ջադ րանք

Ու նե նա լով ձու, խմե լու ջուր և կե րակ րի ա ղ՝ դուք կա րող եք դի տել հե ղուկ
նե րի մեջ մար մին նե րի լո ղա լու բո լոր դեպ քե րը։ Կա տա րե՛ք փոր ձեր և ա րե՛ք 
եզ րա կա ցու թյուն ներ, թե ին չու է ձուն սուզ վում խմե լու ջրի մեջ, ա զատ լո ղում 
ո րոշ նոս րու թյուն ու նե ցող ա ղա ջրում և խիտ ա ղաջ րի մա կեր ևույ թին։

 Մ տա ծե՛ք 

Ի՞նչ եր ևույթ է նկա րագր ված նկա րում:

 

 Գործ նա կան աշ խա տանք
 Հե ղուկ նե րի մե ջ ը նկղմ ված մար մի  նը դուրս հրող ուժի ո րո շու մը

1.  Մար մի  նը կա խե՛ք ու ժա չա փից և ո րո շե՛ք նրա կշի ռը օ դում (F1)։
2.  Ու ժա չա փից կախ ված մար մի նն ը նկղ մե ՛ք ջրի մե ջ և, ը ստ ու ժա չա փի նոր 

ցուց մուն քի, ո րո շե՛ք այդ մարմն  ի կշի ռը ջրում (F2)։ 
3.  Ու ժա չա փի ցուց մունք նե րի տար բե րու թյու նը ցույց է տա լիս հե ղու կի մե ջ 

ը նկղմ ված մարմն  ի վրա ազ դող՝ դուրս հրող ու ժը. F = F1 – F2։
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3
§ 3.1. Մե խա նի կա կան աշ խա տանք և է ներ գի ա

 Սո վո րա բար աշ խա տանք բա ռով նշում են մար
դու այս կամ այն գոր ծու նե ու թյու նը, այդ թվում՝ 

մտա վոր աշ խա տան քը։ Մե խա նի կա կան աշ խա
տանքն ու նի այլ ի մաստ՝ կա տար վում է մի  այն այն ժա
մա նակ, ե րբ մար մի  նը շարժ վում է իր վրա կի րառ ված 
ու ժի ազ դե ցու թյամբ։ 

Աշ խա տան ք է կա տա րում մարմն  ի վրա այլ մար մի ն
նե րի կող մի ց կի րառ ված որ ևէ ո ւժ։ Դա կա րող է լի նել 
մար դու կամ կեն դա նի նե րի մկ ա նա յին ու ժը, ծան րու
թյան, ա ռաձ գա կա նու թյան, շփ ման ու ժը և այլն։

 Կա տար ված աշ խա տան քի մե  ծու թյու նը կախ ված է 
ի նչ պես մարմն  ի վրա կի րառ ված ու ժի մե  ծու թյու նից, 
այն պես էլ ու ժի ազ դե ցու թյամբ մարմն  ի ան ցած ճա նա
պար հի եր կա րու թյու նից։ 

Ե թե բան վոր նե րից մե  կը սայ լա կը հրե լով տե ղա փո
խում է 10 մե տր՝ կի րա ռե լով 400 նյու տոն ո ւժ, ի սկ մյու
սը նույն հե ռա վո րու թյան վրա տե ղա փո խում է ա վե
լի թեթև սայ լակ՝ կի րա ռե լով 200 նյու տոն ո ւժ, ա պա 
ա ռա ջին բան վո րը կա տա րում է եր կու ան գամ մե ծ աշ
խա տանք։

 Նույն ձևով, ե թե բան վոր նե րից մե  կը բեռն ված սայ
լա կը տե ղա փո խում է եր կու ան գամ մե ծ հե ռա վո րու
թյան վրա, քան մյու սը, ա պա նա կա տա րում է երկու 
անգամ մե ծ աշ խա տանք։ 

Երբ մար մի  նը տե ղա փոխ վում է ազ դող ու ժի ո ւղ
ղու թյամբ, կա տար ված աշ խա տան քը ո րոշ վում է կի
րառ ված ու ժի և մարմն  ի ան ցած ճա նա պար հի ար տա
դրյալով. 

A = F S 

Եթե մարմի նը չի 
շարժվում, ուրեմն  
մե խանիկական 
աշխատանք չկա:

Մե խանիկ ա կան 
աշխատան քի օ րի նակ
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Այս բա նաձ ևում A–ն աշ խա տանքն է, F –ը՝ մարմն ի 
վրա ազ դող ու ժը, ի սկ S –ը՝ ու ժի ո ւղ ղու թյամբ մարմն ի 
ան ցած ճա նա պար հը։ 

Ի պա տիվ ան գլի ա ցի գիտ նա կան Ջեյմս Ջո ու լի՝ աշ
խա տան քի մի ա վո րը կոչ վում է ջո ուլ (Ջ)։ 

1 ջո ու լն այն աշ խա տանքն է, ո րը կա տար վում է, ե րբ 
մար մի նը 1 նյու տոն ու ժի ազ դե ցու թյամբ ան ցնում է 
1 մետր ճա նա պարհ. 

1 Ջ = 1 Ն . 1 մ

Է ներ գի ա։ Է ներ գի ան բնու թագ րում է մարմն ի՝ աշ
խա տանք կա տա րե լու հնա րա վո րու թյու նը։ Որքան մեծ 
է ներ գի այով է օժտված մարմինը, այնքան մեծ աշ խա
տանք կա րող է այն կա տա րել։ 

Է ներ գի ան նույն պես չափ վում է ջո ուլ նե րով։
Դուք գի տեք, որ գետ նին ան շարժ ըն կած քա րը աշ

խա տանք կա տա րել չի կա րող։ Քարն աշ խա տանք կա
տա րե լու (ցած ընկնելու) հնա րա վո րու թյուն է ձեռք բե
րում, ե րբ այն բարձ րաց նում ե նք Ե րկ րի մա կեր ևույ թից։ 

Երկ րի մա կեր ևույ թից վեր բարձ րաց ված բո լոր մար
մին ներն ի րենց դիր քի շնոր հիվ օ ժտ ված են է ներ գի ա
յով։ Ցած ը նկ նե լով նրանք կա րող են կա տա րել մե խա
նի կա կան աշ խա տանք։ Է ներ գի ա յով օ ժտ ված են նաև 
ճկ ված թի թե ղը, ձգ ված ռե տի նը, սեղմ ված կամ ձգ ված 
զս պա նա կը։ Դրանք կա րող են աշ խա տանք կա տա րել 
ո ւղղ վե լու ժա մա նակ։ 

Է ներ գի ա յով օ ժտ ված են բո լոր շարժ վող մար մին

Գլորվող գունդն 
օժտված է 
մեխանիկական 
էներգիայով:
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նե րը։ Հո րի զո նա կան սե ղա նի վրա յով գլոր վող գուն
դը, բախ վե լով փայ տե չոր սու ին, տե ղաշ ար ժում է այն 
և կա տա րում մե խա նի կա կան աշ խա տանք։ Թն դա
նո թի թռ չող ար կը կա րող է քան դել շեն քը, քայ քա յել 
հրա սայ լի զրա հը։ Շարժ վող օ դը (քա մին) շար ժում է 
ծա ռի ճյու ղե րը։ Հո սող ջու րը տե ղա փո խում է լաս տը, 
պտ տում ջրա է լեկտ րա կա յա նի տուր բի նի թևե րը։

 Մար մին նե րի հնա րա վոր փո խազ դե ցու թյան կամ 
նրանց շարժ մամբ պայ մա նա վոր ված է ներ գի ան ան
վա նում են մե խա նի կա կան է ներ գի ա։ 

Նոր հասկացություններ

Մե խա նի կա կան աշ խա տան ք, մե խա նի կա կան է ներ գի ա, Ջեյմս Ջո ու լ, ջո ու լ (Ջ):

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

 1. Ո ՞ր դեպ քում է կա տար վում մե խա նի կա կան աշ խա տանք։
2. Ին չի՞ց է կախ ված մեխանիկական աշ խա տան քի մե ծու թյու նը։

 Մ տա ծե՛ք 

Բան վո րը, կի րա ռե լով 50 Ն ո ւժ, բե ռը տե ղա փո խե լ է մի հար կից մյու սը: Ի ՞նչ 
մե ծու թյուն է ան հրա ժեշտ նրա կա տա րած աշ խա տան քը հաշ վե լու հա մար:

 Գործ նա կան աշ խա տանք

1.  Ու ժա չա փի օգ նու թյամբ ո րոշ ե՛ք չոր սու ի վրա ազ դող ծան րու թյան ու ժը։ 
2.  Սե ղա նի եզ րից չոր սուն զգուշ ու թյամբ այն պե՛ս հրեք, որ այն ը նկ նի սեղանից։ 
3.  Չա փե՛ք սե ղա նի բարձ րու թյու նը, ո րը հա վա սար է չոր սու ի ան ցած ճա նա

պար հին։ 
4.  Օ գտ վե լով A = F · S բա նաձ ևից՝ հաշ վե՛ք, թե ի նչ աշ խա տանք է կա տա րել 

ծան րու թյան ու ժը։
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Հող մա է լեկտ րա կա յան ում 
քա մու մե խա նի կա կան 

է ներ գի ան վեր է ած վում 
է լեկտ րա կան է ներգիայի:

Մե ծա մո րի 
ա տո մակայա նը

Ջրա է լեկտ րա կա յա նում 
ջրի մե խա նիկական 

է ներ գի ան վեր է 
ածվում է լեկտ րա կան 

է ներգիայի:

§ 3.2. Է ներ գի այի տե սակ ներ և փո խա կեր պում եր

 Վաղ ան ցյա լում մե խա նի կա կան աշ խա տանք կա
տա րե լու հա մար մար դը հա ճախ էր օգ տագոր

ծում հո սող ջրի և քա մու մե խա նի կա կան է ներ գի ան։
Բա ցի մե խա նի կա կան է ներ գի ա յից՝ գո յու թյուն ունեն 

է ներ գի ա յի բազ մա թիվ այլ տե սակ ներ։ Վաղնջա կան 
ժա մա նակ նե րից սկ սած՝ մար դը օգ տա գոր ծել է փայ տի, 
այնուհետև տոր ֆի, քա րա ծ խի, նավ թի, բեն զի նի, բնա
կան գա զի այ րու մից ստաց վող ջեր մա յին է ներ գի ան։

 Ներ կա յումս լայ նո րեն կի րառ վում է տար բեր տի
պի է լեկտ րա կա յան նե րում ար տադր վող է լեկտ րա կան 
է ներ գի ան։

Ջ րա է լեկտ րա կա յան նե րում մեծ բարձ րու թյու նից 
թափ վող ջրի, ի սկ հող մաէ լեկտ րա կա յան նե րում՝ քա մու 
մե խա նի կա կան է ներ գի ան վեր է ածվում էլեկտրական 
էներգիայի։ Ա տո մա յին է լեկտ րա կա յան նե րում ո րոշ 
քի մի ա կան տար րե րի մի ջուկ նե րի տրո հու մից ստաց
վող ա տո մային (մի ջու կա յին) է ներ գի ան վեր է ած վում 
է լեկտ րա կան է ներ գի այի: 

Է լեկտ րա կան է ներ գի ա յով են աշ խա տում գոր ծա
րա նա յին հզոր հաս տոց նե րը, տար բեր տե սակ ի փո
խադ րա մի ջոց նե րը, կեն ցա ղա յին սար քե րը։ 

Երկ րագն դի վրա կյան քի գո յու թյան ան հրա ժեշտ 
պայ ման նե րից մեկն ա րե գակ նա յին է ներ գի ան է։ Յու
րա քանչ յուր վայրկ յա նում Ա րե գա կից Եր կիր է հաս նում 
այն քան ջեր մա յին է ներ գի ա, ո րը կա րող է ստաց վել 
40 մի լի ոն տոն նա քա րած խի այ րու մից։ Այդ է ներ գի ան 
ծախս վում է ե րկ րագն դի մա կեր ևույ թի, ծո վե րի և օվ
կի ա նոս նե րի ջրի տա քաց ման, կեն դա նի օր գա նիզմ
նե րի կեն սա գոր ծու նե ու թյան հա մար։ 

Կա նաչ բույ սե րը լուսա սին թե զի մի ջո ցով ա րե գակ
նային է ներ գի ան փո խա կեր պում են քի մի ա կան է ներ
գի այի։

Այս ամենը նշանակում է, որ է ներ գի ա յի տար բեր 
տե սակ նե րը փո խա կերպ վում են մե կը մյու սի։
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Շարժ վող ավ տո մե քե նա յի կտ րուկ ար գե լակ ման 
ժա մա նակ նրա մե խա նի կա կան է ներ գի այի հաշ վին 
ան վա դո ղե րը և ճա նա պար հի ծած կույ թը տա քա նում 
ե ն։ Դա նշա նա կում է, որ մե խա նի կա կան է ներ գի ան 
փո խա կերպ վել է ջեր մային էներգիայի։ 

Ջ րաէ լեկտ րա կա յան նե րում է լեկտ րա կան է ներ
գիայի է փո խա կերպ վում թափ վող ջրի մե խա նի կա
կան է ներ գի ան:

Ջեր մաէ լեկտ րա կա յան նե րում վա ռե լան յու թե րի այ
րու մից ստաց ված ջեր մա յին է ներ գի ան փո խա կերպ
վում է է լեկտ րա կան է ներ գի այի։ 

Տի ե զե րա կան սար քե րի վրա տե ղադր վող ար ևային 
մարտ կոց նե րը Ա րե գա կից ստա ցած է ներ գի ան փո խա
կեր պում են է լեկտ րա կան է ներ գի ա յի։ 

Է ներ գի ան կա րող է մի մարմ նից հա ղորդ վել մյու
սին: Ե րբ շարժ վող գուն դը բախ վում է ան շարժ գն դին 
և շար ժում է այն, նրան հա ղոր դում է իր մե խա նի կա
կան է ներ գի ա յի մի մա սը։ Տաք և սա ռը մար մին նե րի 
հպ ման ժա մա նակ տաք մարմ նի ներ քին է ներ գի ա յի մի 
մա սը հա ղորդ վում է սա ռը մարմ նին և այլն։

 Փոր ձե րով հաս տատ ված է, որ բազ մա պի սի փո խա
կեր պում նե րի ժա մա նակ է ներ գի ան չի ստեղծ վում և չի 
ո չն չա նում։ Այն մի մարմ նից հա ղորդ վում է մյու սին կամ 
մի տե սա կից փո խա կերպ վում է մեկ այլ տե սա կի։ Սա 
էներգիայի պահպանման և փոխակերպման օրենքն է: 
Բնու թյան հե տա զոտ ման ժա մա նակ գիտ նա կան նե րը 
ան շե ղո րեն ա ռաջ նորդ վում են է ներ գի այի պահ պան
ման և փոխակերպման օ րեն քով:

Նոր հասկացություններ

Ջերմային էներգիա, էլեկտրական էներգիա, միջուկային էներգիա, էներ
գիայի փոխակերպում, էներգիայի պահպանման օրենք:

Գա զի վա ռա րա նում 
բնա կան գա զի ներ քին 
է ներ գի ան վեր է ած վում 
ջեր մային և լու սային 
է ներ գի այի:
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Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

 1. Է ներ գի այի ի ՞նչ տե սակ ներ են ձեզ հայտ նի։
2. Ի ՞նչ նպա տակ նե րով է օգ տա գործ վում է լեկտ րա կան է ներ գի ան։ 
3. Ի ՞նչ գի տեք ա տո մային (մի ջու կային) է ներ գի այի մա սին։
4. Է լեկտ րա կան է ներ գի այի ի ՞նչ փո խա կեր պում ներ են ձեզ հայտ նի։
5.  Թվար կե՛ք մի քա նի վա ռե լա նյու թեր և բե րե՛ք ջեր մային (ներ քին) է ներ 

գիայի օգ տա գործ ման օ րի նակ ներ։
6. Բե րե՛ք է ներ գի այի՝ մի մարմ նից մյու սին հա ղորդ վե լու օ րի նակ ներ։

 Մ տա ծե՛ք 

Ին չո՞ւ են ի րար շփե լիս տա քա նում մար դու ձեռ քե րը:

Ա ռա ջադ րանք

Մե տա ղադ րա մը մա տով սեղ մե՛ք թղ թին և մի քա նի ան գամ շար ժե՛ք հետ 
ու ա ռաջ։ 

 Մուր ճով մի քա նի ան գամ հար վա ծե՛ք մե տա ղա լա րին և հե տո այն շո շա
փե՛ք մատ նե րով։ 

Ի՞նչ եք զգում։ Ի ՞նչ են հաս տա տում այդ փոր ձե րը։ 
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§ 3.3. Է ներ գի ան և կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը

 Է  ներ գի ան ան հրա ժեշտ է բո լոր կեն դա նի օր գա
նիզմ նե րին։ Բո լոր կեն դա նի օր գա նիզմ ներն 

ի րենց ան հրա ժեշտ է ներ գի ան հիմ նա կա նում ստա նում 
են Ա րե գա կից: Դուք ար դեն գի տեք, որ կա նաչ բույ սե
րի բջիջ նե րում ա րե գակ նա յին լույ սի ազ դե ցու թյամբ 
կա տար վում է լուսա սին թեզ, ո րի ժա մա նակ ա նօր գա
նա կան նյու թե րից ստեղծ վում են օր գա նա կան նյու
թեր։ Լուսա սին թե զի ժա մա նակ լու սա յին է ներ գի ան 
փո խա կերպ վում է քի մի ա կան է ներ գի ա յի։

 Մար դը, կեն դա նի նե րը և ո րոշ միկ րո օր գա նիզմ ներ 
ա նօր գա նա կան նյու թե րից օր գա նա կան նյու թեր չեն 
ստեղ ծում։ Նրանք օր գա նա կան նյու թե րն ըն դու նում են 
պատ րաս տի ձևով՝ սն վե լով այլ կեն դա նի նե րով, բույ
սե րով և հյու թե րով։ Նրանց հա մար այդ օր գա նա կան 
նյու թե րը է ներ գի այի աղ բյուր են: Մարդ կանց և մյուս 
կեն դա նի նե րի օր գա նիզ մում օր գա նա կան նյու թե րի 
քայ քայ ման ժա մա նակ ան ջատ վում է է ներ գի ա։ Ա հա 
այս է ներ գի ան էլ կեն դա նի օր գա նիզմ նե րում ծախս
վում է նրանց ա ճի, շարժ ման և կեն սա գոր ծու նե ու թյան 
այլ գոր ծըն թաց նե րում։

Օր գա նա կան նյու թե րի քայ քայ մա նը մաս նակ ցում է 
օ դի թթ վա ծի նը: Թթ ված նի սա կա վու թյան դեպ քում 

Նյութերի և 
էներգիայի ընդունումը

Անհրաժեշտ և թունավոր 
նյութերի անջատումը

Բույսեր Կենդանիներ

Պարզ նյութեր + 
արևի էներգիա

Լուսասինթեզ ®
օրգանական նյութեր + 

թթվածին

Քայքայում ® պարզ նյութեր + 
էներգիա

Օրգանական
նյութեր

Նյութերի և 
էներգիայի 
ընդունումը կենդանի 
օրգանիզմների կողմից
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քայ քայ ման ռե ակ ցի ա նե րը դան դա ղում են, բնա կա
նա բար նվազում է նաև անջատվող է ներ գի ան: Ար դեն 
պարզ է, թե թթ ված նի պա կա սը կամ բացակայությունը 
ի նչ հետ ևանք ներ կա րող է ու նե նալ օր գա նիզ մի վրա:

 Կեն դա նի օր գա նիզմ նե րում քի մի ա կան է ներ գի ան 
փո խա կերպ վում է է լեկտ րա կան, լու սա յին, մե խա նի
կա կան և ներ քին է ներ գի ա նե րի։ Կեն դա նի օր գա նիզմ
նե րից է ներ գի այի մի մա սը հե ռա նում է ջեր մու թյան 
տես քով:

 Կատ վա ձու կը, օ ձա ձու կը և շատ այլ ձկ ներ որ սի 
ժա մա նակ պաշտ պան վե լու և կողմ նո րոշ վե լու նպա
տա կով օ գտ վում են է լեկտ րա կան պար պում նե րից։ 
Ցա մա քա յին և ծո վա յին ո րոշ կեն դա նի ներ, ի նչ պես, 
օ րի նակ՝ լու սատ տիկ նե րը, մե դու զա նե րը, կա ղա մա ր
նե րը, քի մի ա կան է ներ գի ան փո խա կեր պում են լու սա
յին է ներ գի ա յի։

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

 1. Ի ՞նչ է ներ գի ա է ան հրա ժեշտ կեն դա նի օր գա նիզմ նե րին։
2. Ի նչ պե՞ս են բույ սե րը և կեն դա նի նե րը ստա նում օր գա նա կան նյու թեր։
3.  Ին չո՞ւ են կա նաչ բույ սե րը հա մար վում այլ կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի 

է ներ գի այի աղ բյուր։
4. Ի նչ պե՞ս է փո խա կերպ վում է ներ գի ան կեն դա նի օր գա նիզմ նե րում։

 Մ տա ծե՛ք 

Կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի հա մար թթ ված նի ի ՞նչ նոր դեր բա ցա հայ տե ցիք 
այս դա սա նյու թից:

Կատվաձուկ

Մեդուզա

Կաղամար
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ԹԵՄԱՅԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ
ԷՆԵՐԳԻԱ: ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՇԱՐԺՈՒՄԸ ԵՎ

ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ : 

 Մե խա նի կա կան աշ խա տան քը կա տար վում է ու ժի ազ դե ցու թյամբ մարմ
նի տե ղա փո խու թյան ժա մա նակ։ 

Ինչ պե՞ս է ո րոշ վում աշ խա տան քի մե ծու թյու նը:

Բ նու թյան մեջ գո յու թյուն ու նեն է ներ գի այի բազ մա զան տե սակ ներ։ Է ներ
գի այի բո լոր տե սակ նե րը ո րո շա կի պայ ման նե րում կա րող են փո խա
կերպ վել մե կը մյու սի։ Բնու թյան մեջ է ներ գի այի ը նդ հա նուր քա նա կը միշտ 
մնում է ան փո փոխ. է ներ գի ան չի ստեղծ վում և չի ո չն չա նում։ 

Է ներ գի այի ի ՞նչ տե սակ ներ գի տեք:

 Երկ րի վրա կյան քի գո յու թյու նը պայ մա նա վոր ված է ա րե գակ նային է ներ
գի այով։ Կեն դա նի օր գա նիզմն ե րը ծախ սում են օր գա նա կան նյու թե րի 
քայ քայ ման ժա մա նակ ան ջատ վող քի մի ա կան է ներ գի ան։ 

Օր գա նա կան նյու թե րի քայ քայ ման ժա մա նակ ան ջատ վող է ներ գի ան ինչո՞ւ 
է կոչ վում քի մի ա կան:

Հա վա սա րա չափ շարժ ման ա րա գու թյու նը ցույց է տա լիս, թե ի նչ ճա նա
պարհ է ան ցնում մար մի նը մի ա վոր ժա մա նա կում։ 

Ա րա գու թյան չափ ման ի ՞նչ մի ա վոր ներ են ձեզ հայտ նի:

 Ու ժը բնու թագ րում է մի մարմն ի ազ դե ցու թյու նը մյու սի վրա։ Ու ժի ազ դե
ցու թյամբ մար մին նե րը ձևա փոխ վում ե ն։ Ձևա փոխ ված մար մին նե րում 
ա ռա ջա նում են ա ռաձ գա կա նու թյան ու ժեր։ 

Մար  մին նե րի ձևա փո խու թյան ո՞ր տե սա կի դեպ քում է ա ռա ջա նում ա ռա ձ
գա կա նու թյան ու ժը:

Բ նու թյան մեջ բո լոր մար մին նե րը փո խա դար ձա բար ձգում են մի մյանց։ 
Այն ու ժը, ո րով Եր կի րը դե պի ի րեն է ձգում մար մի նը, կոչ վում է ծան րու
թյան ո ւժ: 

Ու ժի չափ ման ի՞նչ մի ա վոր ներ են ձեզ հայտ նի: Ա րդյո՞ք այդ նույն մի ա վոր
նե րով է չափ վում մարմ ի կշի ռը:

Շփ ման ու ժը ա ռա ջա նում է հպ վող մա կեր ևույթ նե րի միջև և խո չըն դո տում 
է մար մին նե րի տե ղա շար ժը մի մյանց նկատ մամբ։ Շփու մը կա րող է լի նել 
օգ տա կար և վնա սա կար։ 

Շ փու մը մե ծաց նե լու և փոք րաց նե լու ի ՞նչ ե ղա նակ ներ են ձեզ հայտ նի։
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Ամփոփիչ թեստային աշխատանք

Ընտ րե՛ք ճիշտ պն դում ե րը:

1.   Մե խա նի կա կան աշ խա տանք կա տար վում է մի այն այն ժա մա նակ, ե րբ 
մար մի նը շարժ վում է իր վրա կի րառ ված ու ժի ազ դե ցու թյամբ։

2.   Կա տար ված աշ խա տան քի մե ծու թյու նը կախ ված է ի նչ պես մարմն ի 
վրա կի րառ ված ու ժի մե ծու թյու նից, այն պես էլ ու ժի ազ դե ցու թյամբ 
մարմն ի ան ցած ճա նա պար հի եր կա րու թյու նից։ 

3.  Երկ րի վրա կյան քի գո յու թյու նը պայ մա նա վոր ված է մի այն ա րե գակ
նային է ներ գի այով։

4.   Կեն դա նի օր գա նիզմն ե րի հա մար օր գա նա կան նյու թե րը է ներ գի այի 
աղ բյուր են:

Ընտ րե՛ք ճիշտ պն դում ե րը:

1. Բոլոր մար մին ները ձգվում են Երկրի կողմից: 

2.  Ե թե մարմն ի նյու թի խտու թյու նը փոքր է հե ղու կի խտու թյու նից, ա պա 
մար մի նը սուզ վում է հե ղու կի հա տա կը: 

3.  Ե թե մարմն ի նյու թի խտու թյու նը հա վա սար է հե ղու կի խտու թյա նը, ա պա 
մար մի նը մնում է հա վա սա րա կշ ռու թյան մեջ հե ղու կի ցան կա ցած տե ղում:

4.   Ծան րու թյան ո ւժն ազ դում է մարմն ի վրա, ի սկ մարմն ի կշի ռը՝ հե նա րա
նի կամ կա խո ցի վրա։

Ընտ րե՛ք ճիշտ պա տաս խա նը:

1.   Որ քա՞ն ճա նա պարհ է ան ցնում Ե րկ րի ար հես տա կան ար բա նյա կը մեկ օ րում. 
ա) 480 կմ             բ) 691 200 կմ             գ) 86 400 կմ             դ) 864 000 կմ

2.  Մարմ ի կշի ռը օ դում 170 Ն է, ի սկ ջրում՝ 150 Ն: Ին չի՞ է հա վա սար վեր մղող 
ու ժը.
ա) 10 Ն             բ) 20 Ն             գ) 25 Ն             դ) 320 Ն

Լ րաց րե՛ք նա խա դա սու թյուն նե րը:

1. Է ներ գի ան բնու թագ րում է մարմն ի .... հնա րա վո րու թյու նը։
2.  Մար մին նե րի հնա րա վոր փո խազ դե ցու թյան կամ նրանց շարժ մամբ 

պայ մա նա վոր ված է ներ գի ան ան վա նում են .... ։
3. Ի պա տիվ ան գլի ա ցի գիտ նա կան .... աշ խա տան քի մի ա վո րը կոչ վում է .... :
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ՋԵՐՄԱՅԻՆ, ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ 

ԳԼՈՒԽ

4
§ 4.1.  Ջեր մային հա վա սա րակշ ռու թյուն և ջեր-

մաս տի ճան

 Ա  ռօր յա կյ ան քում ջեր մաս տի ճա նի հետ են կա
պում « տաք» և « սա ռը» ար տա հայ տու թյուն

նե րը։ Տաք վա ռա րա նի մա սին ա սում են, որ այն ու նի 
բարձր ջեր մաս տի ճան, ի սկ սա ռույ ցի կտո րի մա սին՝ 
որ այն ու նի ցածր ջեր մաս տի ճան։ 

Ե թե տաք և սա ռը մար մի ն նե րը հպ վում են, ա պա 
ո րոշ ժա մա նակ անց նրանց ջեր մաս տի ճան նե րը հա
վա սար վում ե ն։ Այդ դեպ քում ա սում են, որ նրանք մի մ
յանց հետ ջեր մա յին հա վա սա րակշ ռու թյան վի ճա կում 
ե ն։ Օ րի նակ, ե րբ ջեր մա չա փը դնում են հի վան դի թևի 
տակ, ջեր մու թյու նը հի վան դից ան ցնում է ջեր մա չա
փին, և հի վան դի ու ջեր մա չա փի ջեր մաս տի ճան նե րը 
հա վա սար վում են, ջեր մա չա փը և հի վան դը մի մ յանց 
հետ գտնվում են ջեր մա յին հա վա սա րակշ ռու թյան վի
ճա կում։ 

Այս պի սով՝ մարմն  ի տաք կամ սա ռը լի նե լը ո րոշ
վում է նրա ջեր մաս տի ճա նով: 

Ջեր մաս տի ճա նը մարմն  ի տա քաց ման աս տի ճանը 
և ջեր մա յին հա վա սա րակշ ռու թյան վի ճա կը բնու
թագ րող ֆի զի կա կան մե  ծու թյուն է ։

  Նյու թի ո րոշ հատ կու թյուն ներ փո փոխ վում ե ն՝ 
կախ ված նրա ջեր մաս տի ճա նից։ Օ րի նակ՝ նյու թե րի 
մե  ծ մաս ը տա քա նա լիս ըն դար ձակ վում է ։

 Ջեր մաս տի ճա նը չա փում են ջեր մա չա փով։ Ջեր մա
չա փնե րը լի նում են հե ղու կա յին, մե  տա ղա կան, է լեկ
տրա կան, էլեկտրոնային և այլն։ Ներ կա յումս լայն 
տա րա ծում են ստա ցել սն դի կով կամ սպիր տով աշ
խա տող ջեր մա չափ նե րը։ Այդ պի սի ջեր մա չափ նե րի 
աշ խա տան քի հիմ քում ըն կած է հե ղու կի ծա վա լի հա
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վա սա րա չափ ըն դար ձա կու մը՝ կախ ված ջեր մաս տի
ճա նից։ 

Ջեր մաս տի ճա նը ո րոշ ե լու հա մար օ գտ վում են ջեր
մաս տի ճա նա յին տար բեր սանդ ղակ նե րից։ Հայտ նի 
են Ցել սի ու սի, Ֆա րեն հայ տի, Կել վի նի և Ռե ոմ յու րի 
սանդ ղակ նե րը։

 Ցել սի ու սի սանդ ղա կում 0 ºC–ը համապատասխա
նում է սա ռույ ցի հալ ման, իսկ 100 ºC–ը՝ մթ նո լոր տա յին 
նոր մալ ճնշ ման դեպ քում ջրի եռ ման ջեր մաս տի ճան ին։Տար բեր սանդ ղակ նե

րով ջեր մա չա փներ

Նոր հասկացություններ

Ջեր մաս տի ճան, ջեր մային հա վա սա րակշ ռու թյուն, Ցել սի ու սի, Ֆա րեն հայ
տի, Կել վի նի, Ռե ոմ յու րի ջերմաստիճանային սանդղակներ:

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

 1. Ի ՞նչ է բնու թագ րում ջեր մաս տի ճա նը։
2. Ե ՞րբ են մար մին նե րը ջեր մային հա վա սա րակշ ռու թյան վի ճա կում։
3. Ջեր մա չափ նե րի ի ՞նչ տե սակ ներ գի տեք։
4. Ի նչ պե՞ս պետք է օ գտ վել բժշ կա կան ջեր մա չա փից։
5. Ջեր մաս տի ճա նը ո րո շե լու ի ՞նչ սանդ ղակ ներ կան։
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§ 4.2. Ջեր մային եր ևույթ նե րի բազ մա զա նու թյու նը 

 Տ ա քաց նե լիս և սա ռեց նե լիս մար մին նե րի ծա
վա լի փո փո խու թյուն նե րը, հա լու մը և պն դա ցու

մը, հե ղուկ նե րի գո լոր շա ցումն ու խտա ցու մը ջեր մա յին 
երևույթ նե րի օ րի նակ ներ ե ն։ Կա րե լի է այդ օ րի նակ
նե րն ան վեր ջ շա րու նա կել. ցե րե կը Ա րե գա կի ճա ռա
գայթ նե րով տա քա նում են հո ղը, քա րե րը, ջրամ բար
նե րի ջու րը և այլն։ Մայ րա մու տից հե տո դրանք աս տի
ճա նա բար սառ չում ե ն։ Ձյու նը, տաք սեն յա կում հայտն
վե լով, հալ չում է, գա զօ ջա խին դր ված թեյ նի կում ջու րը 
ժա մա նա կի ըն թաց քում սկ սում է ե ռալ և այլն։

 Մար մին նե րը տա քա նա լիս սո վո րա բար ըն դար ձակ
վում են, և նրանց ծա վա լը մե ծա նում է։ Ջեր մա յին ըն
դար ձակ ման ժա մա նակ մարմն ի զանգ վա ծը չի փոխ
վում, սա կայն տա քա նա լիս նրա խտու թյու նը փոք րա
նում է, ի սկ սառ չե լիս՝ մե ծա նում։ 

Գա զե րի ջեր մա յին ըն դար ձա կու մը կա րող եք դի
տար կել՝ կա տա րե լով բերված նկա րում պատ կեր ված 
փոր ձը։

 Փոր ձա նո թում օ դը փակ ված է ջրի ոչ մեծ սյու նով։ Ե րբ 
փոր ձա նո թը տա քաց նում եք, նրա նում ե ղած օ դն ըն դար
ձակ վում է և «ջ րա յին փա կա նը» շար ժում դե պի ձախ: 

 Շի շը փոքր–ի նչ տա քաց նե լուց փու չի կի չափ ե րը մե
ծա նու մ են: Դա նշա նա կում է, որ նրա նում ե ղած օ դը 
տա քանալիս ըն դար ձակ վում է:

Բեր նե բե րան լց ված թեյ նի կը տա քաց նե լիս hե ղու կի 
ջեր մա յին ըն դար ձա կման հետևանքով ջու րը սկ սում է 
դուրս թափ վել։

 Պինդ մար մին նե րի ջեր մա յին ըն դար ձա կու մը կա րող 
եք դի տար կել՝ կա տա րե լով հետ ևյալ փոր ձը։ Վերց րե՛ք 
պող պատ յա օ ղակ և գն դիկ, ո րն ան ցնի օ ղա կի մի ջով, 
սա կայն տրա մա գի ծը մի այն չն չին չա փով փոքր լի նի 
օ ղա կի տրա մագ ծից: Օ ղակն ամ րաց րե՛ք ամ րա կա լա
նի թա թի կին, ի սկ գն դի կը տա քաց րե՛ք սպիր տայ րո ցի 
բո ցի վրա։ Տա քաց րած գն դի կը օ ղա կի ան ցքի մի ջով 

Գազերի ջերմային 
ընդարձակումը ցույց 
տվող փորձեր
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այլևս չի ան ցնում: Դա վկա յում է այն մա սին, որ տա
քա նա լիս պինդ մար մին նե րը ևս ըն դար ձակ վում ե ն։ 

 Ջեր մա յին ըն դար ձակ ման եր ևույ թը հաշ վի է ա ռն
վում տեխ նի կա յում, շի նա րա րու թյան մեջ և կեն ցա
ղում։ Օ րի նակ՝ եր կա թու ղա յին գծե րի կց ման տե ղում 
թող նում են փոք րիկ բա ցակ ներ, որ պես զի ամ ռա նը 
տա քա նա լու հետ ևան քով գծե րը չքանդ վեն։

 Կամուր ջի տար բեր մա սե րը միմ յանց ամ րաց նում են 
ոչ թե կոշտ մի ա ցումն ե րով, այլ հա տուկ ճկուն մեղ միչ
նե րով, ո րոնք ջեր մա յին ըն դար ձակ ման կամ սեղմ ման 
ժա մա նակ թույլ չեն տա լիս, որ կա մուր ջը քանդ վի: 

Է լեկտ րա կան հա ղոր դագ ծերն ան շարժ չեն մի աց
նում հիմն աս յու նե րին, ո րով հետև սառ նա մա նի քին 
սեղմ վե լով և կար ճա նա լով՝ դրանք կա րող են կտր վել,  
ի սկ շո գին՝ ըն դար ձակ վել և կախ ը նկ նել։ Որ պես զի 
այդ ամենը տեղի չունենա, հա ղոր դա լա րերն ան ցկաց
նում են սյու նե րին ամ րաց ված ճա խա րակ նե րի վրա
յով։ Նրանց ծայ րե րից կա խում են բեռ, ո րը բարձ րա
նում է, ե րբ հա ղոր դա լա րի եր կա րու թյու նը փոք րա նում 
է, և իջ նում, ե րբ մե ծա նում է:

Նոր մալ մթ նո լոր տա յին ճնշ ման պայ ման նե րում և 
0  ºC –ից բարձր ջեր մաս տի ճան նե րում ձյու նը և սա ռույ
ցը հալ վում ե ն՝ փո խա կեր պվե լով հե ղուկ ջրի։

 Հա լու մը նյու թի ան ցումն է պինդ վի ճա կից հե ղուկ 
վի ճա կի։ 

Ուշ աշ նա նը, ե րբ սկս վում են սառ նա մա նիք նե րը, 
ջու րը հե ղուկ վի ճա կից վե րած վում է պինդ (սա ռույց) 
վի ճա կի։

Պն դա ցու մը նյու թի ան ցումն է հե ղուկ վի ճա կից 
պինդ վի ճա կի։

 Հալ ման և պն դաց ման եր ևույթ նե րը հնուց ի վեր 
օգ տա գործ վում են աշ խա տան քի գոր ծիք ներ, զեն քեր, 
հուշ ար ձան ներ, զար դեր և այլ ի րեր պատ րաս տե լու 
հա մար։

 Նյու թի ան ցու մը հե ղուկ վի ճա կից գա զային վի ճա
կի կոչ վում է գո լոր շա ցում, hա կա ռակ ան ցու մը՝ գա

Պինդ մարմնի ջերմային 
ընդարձակումը ցույց 

տվող փորձ

Մի շարք նյու թե րի հալ
ման ջեր մաս տի ճա ն

ները (°C)

 Սն դիկ – 39 

Սա ռույց 0

Ա նագ 232

Կա պար 327

Ա լյու մին 660

Ար ծաթ 962

Ոս կի 1064

Պ ղինձ 1085

Չու գուն 1200

Պող պատ 1500

Եր կաթ 1539

Պ լա տին 1772

Վոլֆ րամ 3387 

Ցինկ 420
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զա յին վի ճա կից հե ղուկ վի ճա կիÁ խտա ցում: 
Գո լոր շա նում են նաև պինդ մար մին նե րը, օ րի նակ՝ 

սա ռույ ցը։ Դրա հետ ևան քով դր սում կախ ված սպի
տա կե ղե նը չո րա նում է նաև ձմ ռան սառ նա մա նի քին։

Այն ջեր մաս տի ճա նը, ո րի դեպ քում հե ղու կը ե ռում է, 
կոչ վում է եռ ման ջեր մաս տի ճան։

Նոր հասկացություններ

Ջեր մային եր ևույթ, հա լում, պն դա ցում, խտա ցում, գո լոր շա ցում, եռ ման 
ջեր մաս տի ճան: 

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

 1. Ի ՞նչ ջեր մային եր ևույթ ներ գի տեք։
2.  Ի ՞նչ փոր ձե րով կա րող եք ցույց տալ տա քաց ման ժա մա նակ գա զե րի ըն

դար ձա կու մը։
3.  Ին չո՞ւ է գա զօ ջա խի վրա տա քա նա լիս բեր նե բե րան լց ված թեյ նի կից ջու

րը թափ վում։
4.  Ի ՞նչ փոր ձով կա րող եք ցույց տալ պինդ մար մին նե րի ջեր մային ըն դար

ձա կու մը։
5. Ո ՞ր եր ևույթ ներն են կոչ վում հա լում և պն դա ցում։
6. Ո ՞ր մե ծու թյունն է կոչ վում եռ ման ջեր մաս տի ճան։
7. Ո ՞ր եր ևույթ ներն են կոչ վում գո լոր շա ցում և խտա ցում։

 Մ տա ծե՛ք 

Հալ ման և պն դաց ման եր ևույթ նե րը հնուց ի վեր օգ տա գործ վում են աշ
խա տան քի գոր ծիք ներ, զեն քեր, հուշ ար ձան ներ, զար դեր և այլ ի րեր պատ
րաս տե լու հա մար։ Մեկ նա բա նե՛ք միտ քը: 

ա) Պղպջակների երևան 
գալը ջրում
բ) Եռում
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§ 4.3. Ջեր մային է ներ գի այի աղ բյուր նե րը

 Ց ան կա ցած ջեր մա յին եր ևույ թի ժա մա նակ մար
մին նե րը ստա նում կամ տա լիս են ո րոշ ա կի 

քա նա կու թյամբ ջեր մա յին է ներ գի ա՝ ջեր մու թյուն։
 Ջեր մու թյու նը կյան քի ան հրա ժեշտ պայ ման նե րից է։ 

Ջեր մու թյան գլ խա վոր ա ղբ յուրն Ա րե գակն է։ Թեպետ 
Ա րե գակն ու Եր կիրը ի րա րից ան ջատ ված են դա տարկ 
տա րա ծու թյամբ, սա կայն դա չի խան գա րում, որ Ա րե
գա կի ջեր մու թյու նը հաս նի Եր կիր: Ա րե գա կի ջեր մային 
է ներ գի ան տե ղա փոխ վում է ճա ռա գայթ մամբ: 

Մար դը տար բեր նպա տակ նե րով ջեր մու թյուն ստա
նա լու հա մար օգ տա գոր ծում է այն պի սի վա ռե լա նյու
թեր, ի նչ պի սիք են նավ թը, բնա կան գա զը, քա րա ծու
խը, տոր ֆը, փայ տը և այլն։ Ջեր մային է ներ գի այի այս 
աղ բյուր ներն ա ռա ջա ցել են հա զա րա մյակ նե րի ըն
թաց քում մե ռած կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի և նրանց 
ար գա սիք նե րի քայ քա յու մից: Դրանց պա շար նե րը 
գտն վում են Ե րկ րի ըն դեր քում և, բնա կա նա բար, սահ
մա նա փակ են: Ջեր մային է ներ գի այի այս աղ բյուր նե
րից օ գտ վե լիս դրանց այր ման ըն թաց քում ա ռա ջա նում 
են վնա սա կար գա զեր, մո խիր, մուր, ո րոնք, ան ցնե լով 
մթ նո լորտ, աղ տո տում են այն և վտանգ հան դի սա նում 
կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի հա մար: Այս վա ռե լա նյու
թե րից բնա պահ պա նա կան ա ռու մով հա մե մա տա բար 
մա քուր է բնա կան գա զը: Այն օգ տա գործ վում է տար
բեր նպա տակ նե րով՝ բնա կա րան նե րի տա քաց ման,  
գա զօ ջախ նե րի, ավ տո մե քե նա նե րի, ջեր մա էլեկտ րա
կա յան նե րի աշ խա տան քի հա մար: 

Անց յալ դա րի կե սե րից է ներ գի այի և մաս նա վո րա
պես ջեր մա յին է ներ գի ա յի հա րա ճուն պա հանջ նե
րը բա վա րա րե լու հա մար օգ տա գործ վում է, այս պես 
կոչ ված, մի ջու կա յին վա ռե լի քը։ Օ րի նակ՝ Հայ կա կան 
ա տո մա կա յանն աշ խա տում է այդ պի սի վա ռե լի քով։ 
Այն ար տադ րում է է լեկտ րա կան է ներ գի ա, ո րի մի 
մա սը կեն ցա ղում օգտագործվում է ջեր մային է ներ

Միջուկային 
վառելանյութ

Քարածուխ
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գի ա ստանալու համար:  Ջեր մային է ներ գի այի մեծ 
աղ բյուր կա նաև Ե րկ րի խոր քե րում: Ա ռայժմ ո րոշ չա
փով կա րո ղա նում են օգ տա գոր ծել Ե րկ րի ըն դեր քի 
այն տաք տա րածք նե րի ջեր մային է ներ գի ան, ո րոնք 
մոտ են մա կեր ևույ թին: Դրանք տաք աղ բյուր ները և 
գեյ զեր նե րն են: 

Մեծամորի 
ատոմակայանը:
Այն աշխատում է 
միջուկային վառելիքով:

Նոր հասկացություններ

Ջերմություն, ջերմային էներգիա, միջուկային վառելիք:

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

 1. Ին չո՞ւ է կյան քի հա մար ան հրա ժեշտ ջեր մային է ներ գի ան։
2.  Ին չո՞ւ է Ա րե գա կը հա մար վում Ե րկ րի վրա կյան քի և ջեր մու թյան գլ խա

վոր աղ բյու րը։
3. Վա ռե լա նյու թի ի ՞նչ տե սակ ներ գի տեք։

 Մ տա ծե՛ք 

Կա՞ն արդյոք Երկրի ընդերքում ջերմային էներգիայի այլ աղբյուրներ:  
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§ 4.4. Մար մին նե րի է լեկտ րա կա նա ցու մը

 Մ ե զա նից շատ դա րեր ա ռաջ Հին Հու նաս տա նում 
նկա տել է ին, որ սա թե ա ռար կա նե րը բրդով 

շփե լիս ձեռք են բե րում թեթև մար մին նե ր ձգե լու հատ
կու թյուն։ Այդ պի սի հատ կու թյամբ օ ժտ ված է ոչ մի այն 
սա թը, այլև շատ այլ մար մին ներ։ Դրա նում հա մոզ վե
լու հա մար կա րող եք ճկա զանգ վա ծե (պլաստմասսայե) 
գրի չը շփել շո րով և մո տեց նել թղ թի կտոր նե րին։ Կտես
նեք, որ թղ թի կտոր նե րը կթռ չեն դե պի գրի չը։ Նույն 
բա նը կն կա տեք մոր թիով շփ ած ա պա կե ձո ղը խցա նի 
մանր կտոր նե րին մո տեց նե լիս։ Այս օ րի նակ նե րում սա
թը, գրի չը, ձո ղը լից քա վոր վել ե ն: Ե թե լից քա վոր ված 
ձո ղը մո տեց նեք ջրի բա րակ շ թին, կա րող եք հա մոզ
վել, որ լից քա վոր ված մար մի նը ձգում է ոչ մի այն պինդ 
մար մին նե րը, այլև հե ղուկ նե րը։ 

Այն մար մի նը, ո րը շփե լուց հե տո ձգում է այլ մար
մին ներ, է լեկտ րա կա նա ցած է, այ սինքն՝ նրան հա
ղորդ ված է է լեկտ րա կան լիցք։ 

Է լեկտ րա կա նաց ած մար մին ներն ի րար կա՛մ ձգում 
են, կա՛մ վա նում։ Դրա նում հա մոզ վե լու հա մար կա
տա րե՛ք հետ ևյալ փոր ձե րը։

Ճ կա զանգ վա ծե քա նո նը մեջ տե ղից կա խե՛ք թե
լով և լավ շփե՛ք մոր թու կամ շո րի կտո րով։ Ե թե նրան 
մո տեց նեք նույն ձևով լից քա վոր ված մեկ այլ քա նոն, 
կտես նեք, որ քա նոն նե րը վան ում են միմյանց։

 Նույն փոր ձը կա տա րե՛ք ա պա կե ձո ղե րով, ո րոնք 
է լեկտ րա կա նաց րել եք թղ թով կամ մե տաք սով շփե լու 
միջոցով։ Կտես նեք, որ լից քա վոր ված ա պա կե ձո ղե րը 
ևս վան վում ե ն միմ յան ցից։ 

Այժմ կր կին մեջ տե ղից կա խե՛ք ճկա զանգ վա ծե քա
նո նը, լավ շփե՛ք մոր թիով կամ շո րի կտո րով և մո տեց
րե՛ք թղ թով կամ մե տաք սով շփած ա պա կե ձո ղը։ Քա
նո նը և ձո ղը կձգեն միմ յանց։ Այս փոր ձը ցույց է տա լիս, 
որ այն լից քե րը, ո րոնք ձեռք են բե րել մոր թիով շփած 
ճկա զանգ վա ծե քա նո նը և թղ թով կամ մե տաք սով 

Շփումից գրիչը ձգում է 
թղթի մանր կտորները:

Շփումից գրիչը ձգում է 
ջուրը:

Թղթով շփած 
ապակե ձողը ձգում 

է շորի կտորով շփած 
ճկազանգվածե քանոնը: 
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շփած ա պա կին, տար բեր ե ն։ Թղ թով կամ մե տաք սով 
շփ ած ա պա կու վրա ստաց ված լից քե րը պայ մա նա
կա նո րեն ան վա նել են դրա կան (ն շա նակ վում է «+»), 
ի սկ բր դով կամ մոր թիով շփ ած ճկա զանգ վա ծի վրա 
ստաց ված լից քե րը՝ բա ցա սա կան (ն շա նակ վում է «–»)։

 Միև նույն նշա նի է լեկտ րա կան լից քեր ու նե ցող մար
մին նե րը միմ յանց վա նում են, ի սկ տարբեր նշա նի 
լից քեր ու նե ցողնե րը՝ ձգում։  Երբ եր կու միմ յանց հետ 
հպվող կամ շփ վող մար մին ներ է լեկտ րա կա նա նում 
են, նրանք ձեռք են բե րում տարբեր նշա նի լից քեր։

 Մար մին նե րի է լեկտ րա կա նաց ված լի նե լը պար զում 
են է լեկտ րա ցույ ցի մի ջո ցով: Պարզ կա ռուց վածք ու նե
ցող է լեկտ րա ցույ ցը կազմ ված է ձո ղից և դրան փակ ց
ված թեր թիկ նե րից։ Ե րբ է լեկտ րա կա նաց ած մար մի նը 
հպում են ձո ղին, դրա նից լից քե րը ձո ղով հա ղորդ վում 
են թեր թիկ նե րին, ո րոնք, նույն լից քե րով լից քա վոր վե
լով, վան վում և հե ռա նում են միմ յան ցից։

Նոր հասկացություններ

Էլեկտրականացում, էլեկտրական լիցք, նույնանուն լիցքեր, տարանուն 
լիցքեր, էլեկտրացույց:

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

 1. Ե ՞րբ է մար մի նը հա մար վում է լեկտ րա կա նաց ված:
2. Ո ՞ր է լեկտ րա կան լից քերն են ան վա նում դրա կան, և ո րո՞նք՝ բա ցա սա կան։
3. Ի նչ պե՞ս են պար զում մար մին նե րի է լեկտ րա կա նաց ված լի նե լը։
4. Է լեկտ րա ցույ ցի թեր թիկ նե րը լից քա վոր վե լիս ին չո՞ւ են վա նում մի մյանց:

Ա ռա ջադ րանք

Հետ ևե լով դա սանյութի նկա րնե րին՝ ճկա զանգ վա ծե կամ ա պա կե թա
փան ցիկ շշով, մե տաղ յա ձո ղով և թղ թի բա րակ կտոր նե րով պատ րաս տե՛ք 
է լեկտ րա ցույց: Լից քա վո րե՛ք գրիչ, սանր, ա պա կու կտոր և ձեր պատ րաս տած 
է լեկտ րա ցույ ցով ստու գե՛ք՝ է լեկտ րա կա նաց ված են ա րդյոք դրանք: 

Էլեկտրացույցի 
օգնությամբ մարմնի 
էլեկտրականացված 

լինելու պարզումը  
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§ 4.5. Է լեկտ րա կան հո սանք

 Է  լեկտ րա կան լից քե րը կա րող են ոչ մի այն կու
տակ վել, այլև շարժ վել, տե ղա փոխ վել։ Դրանք 

կա րող են տե ղաշ արժ վել մի այն է լեկտ րա կա նու թյան 
հա ղոր դիչ նե րով: Է լեկտ րա կա նու թյան հա ղոր դիչ ներ 
են մե տաղ նե րը, գրա ֆի տը, մար դու և կեն դա նի նե րի 
մար մին նե րը, խո նավ հո ղը և այլն։ Ոչ հա ղոր դիչ ներ 
կամ մե կու սիչ ներ են ա պա կին, ճկա զանգ վա ծը, չոր 
փայ տը, ռե տի նը, մար մա րը, գրա նի տը և այլն։

 Կա տա րենք հետ ևյալ փոր ձը։
Վերց նենք եր կու է լեկտ րա չափ: Լից քա վո րենք 

ա պա  կե ձո ղը և հպենք ա ռա ջին է լեկտ րա չա փի գնդին։ 
Է լեկտ րա չա փի սլա քը շեղ վում և ցույց է տա լիս լից քի 
մի ո րոշ ա կի մե ծու թյուն։ Ա ռա ջին է լեկտ րա չա փի գուն
դը մի աց նենք ե րկ րորդ է լեկտ րա չա փի վրա գտն վող 
ճիշտ նույն պի սի, բայց չլից քա վոր ված գն դին մե տա ղե 
հա ղոր դի չով՝ այն բռ նե լով մե կու սի չից պատ րաստ ված 
բռ նա կից։ Տես նում ե նք, որ ա ռա ջին է լեկտ րա չա փի 
լից քը նվա զում է, ի սկ չլից քա վոր ված ե րկ րորդ է լեկտ
րա չա փը դրա հաշ վին լից քա վոր վում է։ Այս պի սով՝ 
փոր ձը ցույց է տա լիս, որ է լեկտ րա կան լից քե րը կա րող 
են տե ղա շարժ վել ո րոշ ա կի ո ւղ ղու թյամբ։ 

Լից քե րի ո ւղ ղորդ ված շար ժումն էլ հենց է լեկտ րա
կան հո սան քն է:

Էլեկտրական 
լիցքերը կարող 
են տեղաշարժվել՝ 
առաջացնելով 
էլեկտրական հոսք:
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 Մենք չենք կա րող տես նել է լեկտ րա կան լից քե րը և 
նրանց շար ժու մը։ Սա կայն է լեկտ րա կան հո սան քի առ
կա յու թյու նը կա րող ե նք հայտ նա բե րել նրա ջեր մա յին, 
մագ նի սա կան և քի մի ա կան ազ դե ցու թյուն նե րով։ 

Հո սան քի ջեր մա յին ազ դե ցու թյան վրա է հիմն ված 
բո լոր ջե ռու ցիչ սար քե րի, շի կաց ման լամ պե րի աշ խա
տան քը, ո րոն ցում է լեկտ րա կան է ներ գի ան փո խա
կերպ վում է ջեր մա յին կամ լու սա յին է ներ գի ա յի։

 Հա ղոր դի չի մի ջով հո սանք ան ցնե լիս նրա մոտ տե
ղա դր ված մագ նի սա կան սլա քը շրջ վում է։ Ե րբ մե խի 
վրա փա թաթ ված լա րով հո սանք է ան ցնում, մե խը 
մագ նի սա նում և ձգում է եր կա թի խարտ ված քը։

Բա ժա կի մեջ լց րե՛ք պղն ձար ջաս պի լու ծույթ։ Վեր
ջի նիս մի ջով հո սանք ան ցնե լիս գր պա նի մարտ կո ցի 
բա ցա սա կան բևե ռին մի աց ված ձո ղի վրա կա ռա ջա
նա պղն ձի գորշ կարմ րա վուն նստ վածք։ Դա հո սան քի 
քի մի ա կան ազ դե ցու թյան ա րդ յունքն է ։

Վ տան գա վոր չէ, ե րբ փոր ձե րը կա տա րում եք 
գրպա նի լապ տե րի մարտ կոց նե րով։ Տա նը և դպ րո
ցում շատ հա ճախ գործ եք ու նե նում լու սա վո րու թյան 
ցան ցի հո սան քի հետ, ո րը կա րող է շատ վտան գա
վոր լի նել, ե թե չպահ պա նեք է լեկտ րա կան հո սան քից 
օ գտվե լու կա նոն նե րը.

1. Դպ րո ցում է լեկտ րա կան շղ թա ներ հա վա քե լու ժա 
մա նակ սկզ բից պետք է մի աց նել բո լոր լա րե րը՝ բա
ցի հո սան քի ա ղբ յու րից ե կող լա րե րից: Վեր ջին ներս 
պետք է մի աց նել մի այն այն ժա մա նակ, ե րբ ձեր կազ
մած շղթան ման րազ նին ստուգ վել է ու սուց չի կող մից։

2. Չի կա րե լի դիպ չել բաց, մե կու սիչ շեր տից զուրկ 
է լեկտ րա կան հա ղոր դա լա րե րին։

3. Չի կա րե լի օգ տա գոր ծել ջե ռուց ման բաց մա սե
րով ի նք նաշ են է լեկտ րա կան սար քեր։

 Ցան կա ցած պա րա գա յում, ե թե որ ևէ ա ռն չու թյուն եք 
ու նե նում է լեկտ րա կա նու թյան հետ, ան հրա ժեշտ է լի
նել չա փա զանց զգույշ և յու րա քան չյուր գոր ծո ղու թյու
նից ա ռաջ խորհրդակցել մե ծա հա սակների հետ։

Հոսանքի ջերմային և 
լուսային ազդեցություն 

Հոսանքի մագնիսական 
ազդեցություն

Հոսանքի քիմիական 
ազդեցություն
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Նոր հասկացություններ

Էլեկտրական հոսանք, էլեկտրականության հաղորդիչ, էլեկտրաչափ, էլե կ
տրական շղթա:

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

 1.  Կա րո՞ղ են ա րդյոք շարժ վել է լեկտ րա կան լից քե րը։ 
2. Ի՞նչ է է լեկտ րա կան հո սան քը։
3. Ո ՞ր նյու թերն են է լեկտ րա կա նու թյան հա ղոր դիչ ներ:
4. Այլ կերպ ի նչ պե՞ս են ան վա նում է լեկտ րա կա նու թյան ոչ հա ղոր դիչ նե րը։ 
5.  Ի ՞նչ օ րի նակ նե րով կա րող եք ցույց տալ հո սան քի ջեր մային, մագ նի սա

կան և քի մի ա կան ազ դե ցու թյուն նե րը։
6. Ի ՞նչ կա նոն ներ պետք է պահ պա նել է լեկտ րա կան հո սան քից օ գտ վե լիս։

Ա ռա ջադ րանք

Օգտ վե լով գր պա նի լապ տե րի մարտ կո ցից՝ կա տա րե՛ք է լեկտ րա կան հո
սան քի ջեր մա յին, մագ նի սա կան և լու սային ազ դե ցու թյուն նե րը ցու ցադ րող 
փոր ձե ր։

 Մ տա ծե՛ք 

Տա նը և դպ րո ցում շատ հա ճախ գործ եք ու նե նում լու սա վո րու թյան ցան
ցի հո սան քի հետ, ո րը կա րող է շատ վտան գա վոր լի նել, ե թե չպահ պա նեք 
է լեկտ րա կան հո սան քից օ գտ վե լու կա նոն նե րը:

Արդյո՞ք դուք միշտ պահպանում եք էլեկտրական հոսանքից օգտվելու 
կանոնները:
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§ 4.6. Կայ ծակ

Երկու տարանուն լիցքերով լիցքավոր ված 
մար մինները մոտեցնելիս առաջանում է 

կայծ, և ճայթյուն է լսվում: Այս երևույթն անվանում 
են էլեկտրական պարպում: Կայծակը նույնպես 
էլեկտրական պարպում է:  Ձե զա նից յու րա քանչ յու
րը ե րկ նա կա մա րի վրա տե սել է կայ ծա կի շլա ցու ցիչ 
բռնկու մը և լսել ո րո տի խլա ցու ցիչ ձայ նը։ 

Երկ րի մա կեր ևույ թին մոտ գտն վող օ դը, ո րը զգա լի 
քա նա կու թյամբ ջրա յին գո լոր շի է պա րու նա կում, ա վե
լի տաք է, քան մթ նո լոր տի բարձր շեր տե րում գտն վող 
օ դը։ Միև նույն ճնշ մամբ տաք օ դն ա վե լի թեթև է, քան 
սա ռը օ դը։ Մթ նո լոր տի տար բեր մա սե րում օ դի ջեր մաս
տի ճա ննե րի և ճն շում նե րի տար բե րու թյան հետ ևան քով 
ստեղծ վում են օ դի բարձ րա ցող և իջ նող հո սանք նե ր։ 
Օ դա յին հո սանք նե րի և ամ պե րի շփ ման հետ ևան
քով ամ պե րում գո յա նում են է լեկտ րա կան լից քեր։ Ը նդ 
ո րում՝ ամ պե րի մի մա սում գո յա նում են դրա կան, մյուս 
մա սում՝ բա ցա սա կան լից քեր։ Այդ լից քե րի պարպ ման 
հետ ևան քով են ա ռա ջա նում կայ ծա կը և ո րո տը։

 Կայ ծա կի եր կա րու թյու նը հաս նում է մի քա նի կի լո
մետ րի: Կայ ծա յին պարպ ման ժա մա նակ ա ռա ջա նում է 
ձայ նա յին ա լիք՝ ո րոտ։

 Կայ ծա կը բնու թյան ա հեղ եր ևույթ նե րից է, և նրա 
հար վա ծը խիստ վտան գա վոր է։ Այն ա վե լի հա ճախ 
հար վա ծում է Ե րկ րի մա կեր ևույ թից վեր խո յա ցող 
ա ռար կա նե րին, ա ռան ձին շի նու թյուն նե րին, մի այ նակ 
ծա ռե րին, կեն դա նի նե րին և մարդ կանց։

 Շեն քե րը կայ ծա կի հար վա ծից պաշտ պա նում են 
հա տուկ սար քե րի՝ շան թար գել նե րի օգ նու թյամբ: Շան
թար գե լը մե տաղ յա ձող է, ո րն ամ րաց վում է շի նու
թյան պա տի եր կայն քով։ Ձո ղի վե րին՝ սրա ծայր մա սը 
պաշտ պան վող շեն քից բարձր է։ Ձո ղի ստո րին մա սին 
զո դակ ցում են պղնձ յա թի թեղ, ո րը թա ղում են հո ղի 
մեջ (հո ղակ ցում են)։ Ա մպ րո պա բեր ամ պե րից է լեկտ

Կայծակ

Շանթարգելը 
շինությունը 
պաշտպանում է 
կայծակի հարվածից:

Լիցքավորված ամպեր
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րա կան լից քե րը շան թար գե լի մի ջով ան ցնում են հո ղի 
մեջ՝ չվ նա սե լով շի նու թյու նը։ 

Ե թե փո թոր կի ժա մա նակ հայտն վել եք բաց ե րկն քի 
տակ, կայ ծա կից պաշտ պան վե լու հա մար պետք է հե ռու 
մնաք ե րկ նաս լաց ա ռար կա նե րից, մե տաղ յա շի նու թյուն
նե րից, մի այ նակ ծա ռե րից, խո տի դե զե րից և ժայ ռե րից։

 Կայ ծա կից պաշտ պան վե լու հարմար ա պաս տա
րան ներ են քա րան ձավ նե րը, բլ րի կամ ժայ ռի ստո րո
տը, խիտ ան տառ նե րը։

 Փո թոր կի ժա մա նակ շատ կար ևոր է ոչ մի այն տե ղան
քի ճիշտ ը նտ րու թյու նը, այլև մարմ նի ճիշտ կեց ված քը։ 
Շատ վտան գա վոր է պառ կե լը։ Դուք կա րող եք տու ժել 
կայ ծա կի ոչ թե ան մի ջա կան հար վա ծից, այլ գետ նի 
է լեկտ րա կան դաշ տից, ո րն ա ռա ջա նում է, ե րբ կայ ծա
կը հար վա ծում է մո տա կա ծա ռին կամ այլ բարձ րա դիր 
ա ռար կա յի։ Այդ դեպ քում կայ ծա կի պարպ ման հո սան քը, 
հաս նե լով գետ նին, ճյու ղա վոր վում է, ո րի մի մա սը տա
րած վում է գետ նի վրա յով։ Ե թե գետ նի վրա պառ կած լի
նեք այդ հո սան քի եր կայն քով, ա պա ձեր մարմ նի մի ջով 
կանց նի մա հա ցու հո սանք։ Ձի ե րը, կո վե րը և այլ կեն դա
նի ներ եր բեմն տու ժում են կայ ծա կի պարպ ման՝ գետ նի 
մա կեր ևույ թով տա րած վող հո սան քից։

 Քա նի որ կանգ նած դեպ քում էլ մե ծա նում է կայ
ծա կի ան մի ջա կան հար վա ծի հա վա նա կա նու թյու նը, 
ո ւս տի ա մե նա ա պա հով կեց ված քը ոտ քերն ի րար մոտ 
պա հած կքանստելն է։ 

 

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

 1. Ի նչ պե՞ս է ա ռա ջա նում կայ ծա կը։ Ի ՞նչ է ո րո տը։
2.  Ի ՞նչ է շան թար գե լը, և ի նչ պե՞ս է այն շի նու թյուն նե րը պաշտ պա նում կայ

ծա կի հար վա ծից։
3.  Ե րկ րի մա կեր ևույ թի վրա ո ՞ր ա ռար կա նե րին է կայ ծակն ա ռա վել հա ճախ 

հար վա ծում։
4.  Կայծակի ժա մա նակ ի նչ պե՞ս պետք է վար վեք, ե թե հայտն վել եք բաց 

տարածքում:
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§ 4.7. Հաս տա տուն մագ նիս ներ

 Մ ագ նիս նե րը, լի նե լով ի րա րից հե ռու, է լեկտ
րա կա նաց ած մար մին նե րի նման կա րող են 

փո խազ դել։ Եր կա թը, կո բալ տը, թու ջը, պող պա տը և 
մի քա նի այլ հա մա ձուլ վածք ներ մագ նի սա կան եր կա
թա քա րի հետ շփվելիս ձեռք են բե րում մագ նի սա կան 
հատ կու թյուն ներ։ 

Որոշ մար մին նե ր եր կար ժա մա նակ պահ պա նում են 
ի րենց մագ նի սա կան հատ կու թյուն նե րը. դրանք կոչ
վում են հաս տա տուն մագ նիս ներ կամ, պար զա պես, 
մագ նիս ներ։ 

Եր կա թի, նի կե լի, կո բալ տի և մի քա նի այլ մե տաղ նե
րի հա մա ձուլ վածք նե րից պատ րաս տում են ու ժեղ մագ
նի սա կան հատկություններով օժտված մագ նիս ներ:

Ն կա րում պատ կեր ված են հաս տա տուն ձո ղաձև, 
պայ տաձև և խե ցե մագ նիս ներ։ 

Մագ նի սի այն մա սե րը, որ տեղ մագ նի սա կան ազ դե
ցու թյունն ա ռա վել ու ժեղ է, ան վա նում են մագ նի սա
կան բևեռ ներ։ Մագ նիս ներն ու նեն եր կու բևեռ՝ հյու սի
սա յին և հա րա վա յին։ Եր կու մագ նիս նե րի տա րա նուն 
բևեռ նե րը ձգում են ի րար, ի սկ նույ նա նուն բևեռ նե րը՝ 
վանվ ում ի րա րից։ Ըն դուն ված է մագնիսի հյու սի սա յին 
բևե ռը ներ կել կա պույտ գույ նով (ն շա նակ վում է N տա
ռով), հա րա վա յի նը՝ կար միր (ն շա նակ վում է S տա ռով)։

 Մի այն մեկ բևե ռով մագ նիս չի լի նում։ Ե թե մագ նի
սը մեջ տե ղից կտ րեն և բա ժա նեն եր կու մա սի, ա պա 
դրան ցից յու րա քանչ յու րը դարձ յալ կլի նի ե րկբ ևեռ։ 

Ու ժեղ տա քաց ման ժա մա նակ մագ նիս նե րը կորց
նում են ի րենց մագ նի սա կան հատ կու թյուն նե րը։ Այս 
եր ևույ թը կոչ վում է ա պա մագ նի սա ցում: 

 Մագ նիս նե րի օգ տա գործ ման բնա գա վա ռը բա վա
կա նին լայն է։ Մագ նիս ներ կան ման կա կան խա ղա լիք
նե րում, հե ռա խոս նե րում, խո սա փո ղե րում, բարձ րա
խոս նե րում։ Դրանք կի րառ վում են տեխ նի կա յի շատ 
բնա գա վառ նե րում, բժշ կու թյան մեջ, կեն ցա ղում։

Տարբեր ձև ունեցող 
ագնիսներ

     N                 S

N                         S

Ուժաչափից կախած 
երկաթյա գնդիկը 
ամենամեծ ուժով 

ձգվում է մագնիսի 
ծայրերի մոտ և գրեթե 

չի ձգվում մագնիսի 
մեջտեղում:
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Դուք ծա նոթ եք կողմ նա ցույ ցին: Կողմ նա ցույ ցի 
մագ նի սա կան սլա քը փոքր, հաս տա տուն մագ նիս է, 
ո րը կողմ նա ցույ ցի հիմ նա կան մասն է։ Կողմ նա ցույ ցի 
աշ խա տան քը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ Եր կի
րը նույն պես մագ նիս է՝ իր մագ նի սա կան բևեռ նե րով։ 
Կողմ նա ցույ ցի սլա քի հյու սի սա յին բևե ռը ձգ վում է 
Ե րկ րի մագ նի սա կան հա րա վա յին բևե ռի կող մից՝ որ
պես տա րա նուն բևեռ ներ և ո ւղղ վում դե պի այն։ Նույն 
պատ ճա ռով կողմ նա ցույ ցի սլա քի հա րա վային բևե ռը 
ո ւղղ վում է Ե րկ րի մագ նի սա կան Հյու սի սային բևե ռի 
կող մը։ 

Կողմնացույց

Նոր հասկացություններ

Հաստատուն մագնիսներ, մագնիսի բևեռներ, հյուսիսային բևեռ, հարա
վային բևեռ, կողմնացույց, ապամագնիսացում:

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

 1. Ի նչ պե՞ս են մագ նիս նե րը փո խազ դում միմյանց հետ։
2. Ո ՞ր մար մինն է կոչ վում հաս տա տուն մագ նիս։
3. Մագ նի սի ո ՞ր մա սերն են ան վա նում բևեռ ներ։
4. Ի ՞նչ է կողմ նա ցույ ցը, և ին չո՞վ է պայ մա նա վոր ված նրա աշ խա տան քը։
5. Ձեզ հայտնի ո՞ր բնա գա վառ նե րում են օգ տա գործ վում մագ նիս նե րը։

Գործնական աշխատանք:
Երկրի մագնիսական բևեռների որոշումը

Օգտվելով պայտաձև մագնիսից, թելից և կախիչից՝ կողմնացույցի 
աշխատանքի սկզբունքի հիման վրա որոշե՛ք երկրի բևեռների ուղու թյունները:
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ԹԵՄԱՅԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ Ջերմային, էլեկտրական և
մագնիսական երևույթներ 

Մարմնի տաքացման աստիճանը և ջերմային հավասարակշռության 
վիճակը բնութագրող մեծությունը կոչվում է ջերմաստիճան։

Ե՞րբ է տեղի ունենում ջերմային հավասարակշռություն երկու մարմինների 
միջև: Բերե՛ք օրինակներ:

Մարմինները տաքացման ժամանակ սովորաբար ընդարձակվում են, 
իսկ սառեցման ժամանակ՝ սեղմվում։ Հալումը նյութի անցումն է պինդ 
վիճակից հեղուկ վիճակի։ Պնդացումը նյութի անցումն է հեղուկ վիճակից 
պինդ վիճակի։

Իսկ ո՞ր երևույթն են անվանում գոլորշացում: Կարո՞ղ է արդյոք պինդ 
մարմինը գոլորշանալ: Բերե՛ք օրինակներ:

Ցանկացած ջերմային երևույթի ժամանակ մարմինը ստանում կամ 
տալիս է ջերմային էներգիայի մի որոշ քանակություն։

Բերե՛ք ջերմային երևույթների մի քանի օրինակ և նկարագրե՛ք դրանք:

Այն մարմինը, որը շփելուց հետո ձգում է այլ մարմիններ, լիցքավորված է: 
Տարբերում են դրական և բացասական լիցքեր։ 

Ե՞րբ են լիցքավորված մարմինները իրար ձգում, և ե՞րբ՝ վանում:

Էլեկտրական լիցքերը կարող են ոչ միայն կուտակվել, այլև շարժվել։ 
Էլեկտրական հոսանքը լիցքերի ուղղորդված շարժումն է։ 

Ինչպե՞ս կարելի է հայտնաբերել էլեկտրական հոսանքի առկայությունը։

Օդային հոսանքների և ամպերի շփման հետևանքով ամպերում գոյանում 
են տարբեր նշանի լիցքեր։ Ամպերի միջև կամ ամպերի և Երկրի 
մակերևույթի միջև տեղի ունեցող հսկայական կայծային պարպումը 
կոչվում է կայծակ։

Ի՞նչ օդային հոսանքների մասին է խոսքը: Ե՞րբ են առաջանում դրանք:

Այն մարմինները, որոնք երկար ժամանակ պահպանում են իրենց 
մագնիսական հատկությունները, կոչվում են հաստատուն մագնիսներ։

Որո՞նք են հաստատուն մագնիսի բևեռները:

Տեղանքում կողմնորոշվելու համար օգտագործում են կողմնացույց:
Ինչո՞վ է պայմանավորված կողմնացույցի աշխատանքը: 
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Ամփոփիչ թեստային աշխատանք

Ընտրե՛ք ճիշտ տարբերակները:

1. Ջերմաստիճանը որոշելու սանդղակներ են՝
ա) Ցելսիուսի   բ) Ֆարենհայտի   գ) Կելվինի   դ) Ջոուլի

2. Ջերմային ընդարձակման ժամանակ մարմնի զանգվածը՝
ա) մեծանում է   բ) փոքրանում է   գ) չի փոխվում 

3. Նյութի գազային վիճակից հեղուկ վիճակի անցումը կոչվում է՝ 
ա) պնդացում   բ) խտացում   գ) հալում 

4.  Երբ երկու միմյանց հետ հպվող կամ շփվող մարմիններ 
էլեկտրականանում են, նրանք ձեռք են բերում՝
ա) միևնույն նշանի լիցքեր   բ) տարբեր նշանի լիցքեր 

5. Կայծակի ժամանակ ճիշտ է՝
ա) պառկելը 
բ) կանգնելը
գ) ոտքերն իրար մոտ պահած կքանստելը

6. Ուժեղ տաքացման ժամանակ մագնիսները՝ 
ա) կորցնում են իրենց մագնիսական հատկությունները 
բ) ուժեղացնում են իրենց մագնիսական հատկությունները

Լրացրե՛ք նախադասությունները:
1. Մարմնի տաք կամ սառը լինելը որոշվում է նրա ... :
2. Ջերմաստիճանը չափում են ... ։ 
3. Նյութի անցումը հեղուկ վիճակից գազային վիճակի կոչվում է ... :
4. Այն ջերմաստիճանը, որի դեպքում հեղուկը եռում է, կոչվում է ... ։
5. Էլեկտրական հոսանքը ... շարժումն է։

Ո՞ր պնդումներն են ճիշտ:
1. Հալումը նյութի անցումն է պինդ վիճակից հեղուկ վիճակի։
2. Պնդացումը նյութի անցումն է հեղուկ վիճակից պինդ վիճակի։
3.  Հեղուկի եռման ջերմաստիճանը կախված չէ մթնոլորտային ճնշման 

մեծությունից։ 
4.  Վտանգավոր չէ, երբ փորձերը կատարվում են գրպանի լապտերի 

մարտկոցներով։
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ԼՈՒՍԱՅԻՆ ԵՎ ՁԱՅՆԱՅԻՆ
ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ

ԳԼՈՒԽ

5
§ 5. 1.  Լույ սի աղ բյուր ներ, լույ սի ո ւղ ղագիծ 

տարա ծու մը։ Ա րե գա կի և Լուս նի 
խավարումնե րը

 Լ ու սա յին եր ևույթ նե րը լայ նո րեն տա րած ված են 
բնու թյան մեջ։ Լույ սի շնոր հիվ ե նք ըն կա լում 

մար մին նե րի գույ նը, չա փերն ու ձևը։ Որ ևէ մար մին 
տես նում ե նք այն ժա մա նակ, ե րբ նրա նից ե կող լույսն 
ը նկ նում է մեր աչ քե րին և ա ռա ջաց նում տե սո ղա կան 
զգա ցո ղու թյուն։ Աշ խար հի մա սին տե ղե կու թյուն նե րի 
մեծ մա սը ստա նում ե նք տե սո ղու թյան մի ջո ցով։ 

Ինք նու րույն լույս ար ձա կող մար մին ներն ան վա նում են 
լույ սի ա ղբ յուր ներ։ Լույ սի բնա կան ա ղբ յուր են Ա րե գա կը, 
ա ստ ղե րը, կայ ծա կը, ո րոշ բակ տե րի ա ներ և մի ջատ ներ։ 

Մար դը ստեղ ծել է նաև լույ սի ար հես տա կան ա ղբ
յուր ներ, օրինակ՝ մոմը, էլեկտրական լամպը, նեոնային 
լամպը և այլն: 

Լույ սի ա ղբ յուր նե րը լույսն ար ձա կում են բո լոր ո ւղ
ղու թյուն նե րով։ Լույ սի ճա ռա գայթ նե րի նեղ փն ջեր կա
րե լի է ստա նալ՝ լույ սի ա ղբ յու րի դիմաց դնե լով փոքր 
ան ցք ու նե ցող ան թա փանց պաս տառ: 

Այդ պի սի փն ջե րը լավ տե սա նե լի են մա ռա խու ղի 
մեջ, փո շու կամ ծխի մաս նիկ ներ պա րու նա կող օ դում։ 
Լույ սի փն ջե րը տա րած վում են ի րա րից ան կախ՝ չխան
գա րե լով մե կը մյու սին։

 Բազ մա թիվ դի տում նե րի և փոր ձե րի միջոցով հաս
տատ վել է, որ թա փան ցիկ հա մա սեռ մի ջա վայ րում 
լույ սը տա րած վում է ո ւղ ղա գիծ։ 

Լույ սի ո ւղ ղա գիծ տա րած մամբ են բա ցատր վում 
ստ վեր նե րի ա ռա ջա ցու մը, պատ կեր նե րի ա ռա ջա
ցումը մթ նախ ցի կում, Ա րե գա կի, Լուս նի խա վա րում նե
րը և այլ եր ևույթ ներ։

Կայծակ

Մոմ

Նեոնային լամպ
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 Հին ժա մա նակ նե րում Ա րե գա կի և Լուս նի խա վա
րում նե րը եղել են ե րկ րաշ ար ժի, պա տե րազ մի, ջր հե
ղե ղի, ե րաշ տի և այլ ա ղետ նե րի նա խան շան ներ։ Ի րա
կա նում դրանք սո վո րա կան լու սա յին եր ևույթ ներ են, 
ո րոնք բա ցատր վում են լույ սի ո ւղ ղա գիծ տա րած մամբ։

 Տես նենք, թե որ դեպքում է դիտ վում Ա րե գա կի խա
վա րում։ Լու սի նը սե փա կան լույ սից զուրկ ան թա փանց 
մար մին է։ Ե րբ այն հայտն վում է Ա րե գա կի և Ե րկ րի 
միջև, լրիվ կամ մաս նա կի չա փով ծած կում է Ա րե գա կի 
տե սա նե լի սկա վա ռա կը։ Լուս նի կո նաձև ստ վե րն ը նկ
նում է Ե րկ րի վրա։ Ե րկ րի մա կեր ևույ թի՝ լրիվ ստվե րի 
սահ ման նե րում հայտն ված մա սե րից դիտ վում է Ա րե
գա կի լրիվ խա վա րում։ Ոչ լրիվ ստ վե րում գտն վող 
տե ղե րից դիտ վում է Ա րե գա կի մաս նա կի խա վա րում։ 
Գիտ նա կան նե րը կա րո ղա նում են մեծ ճշգր տու թյամբ 

Լույսի ուղղագիծ 
տարածման 

գծապատկերը 

Արեգակի և Լուսնի 
խավարումները 
պատկերող 
գծապատկերներ
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Նոր հասկացություններ

Լույսի աղբյուր, լույսի ուղղագիծ տարածում, լույսի փունջ, Արեգակի 
խավարում, Լուսնի խավարում:

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

 1.  Ին չու՞ ե նք Ա րե գա կը և ա ստ ղե րը հա մա րում լույ սի բնա կան, ի սկ մո մը և 
է լեկտ րա կան լամ պը՝ ար հես տա կան աղ բյուր ներ։

2.  Ի ՞նչ եր ևույթ ներ են հաս տա տում հա մա սեռ մի ջա վայ րում լույ սի ո ւղ ղա
գիծ տա րած ումը։

3.  Ի ՞նչ կկա տար վեր, ե թե լույ սի ճա ռա գայթ նե րը շր ջան ցե ին ի րենց ճա նա
պար հին եղած ան թա փանց ար գելք նե րը։

4.  Օ գտ վե լով վերևում բերված նկա րից՝ բա ցատ րե՛ք Լուս նի լրիվ և մաս նա կի 
խա վա րում նե րը։

Ա ռա ջադ րանք

1. Պատ րաս տե՛ք մթ նախ ցիկ և դի տե՛ք պատ կեր նե րի ա ռա ջա ցու մը նրանում։ 
Այդ նպա տա կով կա րող եք օգ տա գոր ծել լուծ վող սուր ճի տու փը։ Տու փի հա
տա կին մե խով բա ցե՛ք փոքր ան ցք, ի սկ կա փա րի չի մեծ ան ցքը փա կե՛ք պո լի է
թի լե նա յին կի սա թա փան ցիկ թա ղան թով։

2. Ըստ դասանյութում բերված գծապատկերների՝ նկարագրե՛ք Արեգակի և 
Լուսնի խավարումները:

կան խա տե սել Ա րե գա կի և Լուս նի խա վա րում նե րը կա
տար վե լուց շատ տա րի ներ ա ռաջ:
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§ 5.2. Լույ սի ան դրա դար ձու մը: Հայե լի ներ

 Լ ույ սի ա ղբ յուր նե րը տես անելի են նրանց ար ձա
կած լույ սի շնոր հիվ։ Ի սկ ի նչ պե՞ս ե նք տես նում 

նս տա րա նը, գիր քը կամ սե ղա նը։ Թեև մար մին նե րը 
լույս չեն ար ձա կում, սակայն տե սա նե լի են, քա նի որ 
ան դրա դարձ նում են լույ սի ա ղբ յուր նե րից ի րենց վրա 
ըն կած լույ սը։ Լույ սը լավ են ան դրա դարձ նում հա յե
լա յին ո ղորկ մա կեր ևույթ նե րը։ Փոր ձը հաս տա տում է, 
որ հա յե լի նե րը լույ սն ան դրա դարձ նում են ո րոշ ա կի 
օ րեն քով։ Ը նկ նող ճա ռա գայ թը և ան դրա դար ձած ճա
ռա գայ թը հա յե լու մա կեր ևույ թին տար ված ո ւղ ղա հա
յա ցի հետ կազ մում են հա վա սար ան կյուն ներ։ Ը նկ նող 
ճա ռա գայ թի և հա յե լու մա կեր ևույ թին տար ված ո ւղ ղա
հա յա ցի կազ մած ան կյու նը կոչ վում է ան կման ան կյուն: 
Ա նդ րա դար ձած ճա ռա գայ թի և հա յե լու մա կեր ևույ թին 
տար ված ո ւղ ղա հա յա ցի կազ մած ան կյու նը կոչ վում է 
ան դրա դարձ ման ան կյուն։

 Լույ սի ան դրա դարձ ման ան կյու նը հա վա սար է անկ
ման ան կյա նը։ 

 Հա յե լի նե րը լի նում են հարթ, ու ռու ցիկ և գո գա վոր։

Հարթ հա յե լին լույսն ան դրա դարձ նում է ո րոշ ա կի 
ո ւղ ղու թյամբ։ Նրա նում ա ռա ջա նում է մարմ նի կեղծ 
պատ կե րը։ Խոր դու բորդ մա կեր ևույթ նե րից լույ սն ան
դրա դառ նում է տար բեր ո ւղ ղու թյուն նե րով՝ ցրիվ։

 Լույ սի ո ւղ ղա գիծ տա րած ման և ան դրա դարձ ման 
եր ևույթ  ներն օգ տա գործ վում են տար բեր սար քե րում։

Կի նո թատ րոն նե րում լույ սի ցրիվ ան դրա դար ձում 
ա ռա ջաց նե լու հա մար օ գտ վում են խոր դու բորդ մա
կեր ևույ թով էկ րան նե րից: Դրան ցից ան դրա դար ձած 



Լուսային և ձայնային երևույթներ

77

լույ սը տե սա նե լի է դահ լի ճի բո լոր մա սե րից: Լույ սի 
ցրիվ ան դրա դարձ ման շնոր հիվ են ծա ռե րը, շեն քե րը 
և այլ ա ռար կա ներ եր ևում բո լոր կող մե րից:

Նոր հասկացություններ

Լույսի անդրադարձում, անկման անկյուն, անդրադարձման անկյուն, հարթ, 
ուռուցիկ և գոգավոր հայելիներ:

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

 1. Ի ՞նչ օ րեն քով է կա տար վում լույ սի ան դրա դար ձու մը:
2. Ա ռար կայի ի նչ պի սի՞ պատ կեր է ա ռա ջա նում հարթ հայե լում:

Ա ռա ջադ րանք

Ըստ նկարի՝ փորձե՛ք մեկնաբանել, թե ինչ սկզբունքով է աշխատում շրջադիտակը:

Հայելային և ցրիվ 
անդրադարձում

Շրջադիտակ.

սուզանավերից 
շրջադիտակների 

օգնությամբ հետևում 
են ծովի մակերևույթին 

կատարվող 
իրադարձություններին:
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§ 5.3. Լույ սի բե կու մը, ո սպ նյակ ներ

 Լ ույ սի բե կու մը։ Ջրով լց ված ա պա կե բա ժա կի մեջ 
ի ջեց ված մա տի տը կամ գդա լը կող քից դի տե լիս 

թվում է ջարդ ված: Դրա պատ ճա ռը լույ սի բե կումն է։ 
Փոր ձենք հաս կա նալ այս հե տաքր քիր եր ևույ թը:

 Մի թա փան ցիկ մի ջա վայ րից մյու սի մեջ ան ցնե լու 
ժա մա նակ լույ սը բեկ վում է. ան կման կե տում լույ սի 
ճա ռա գայ թը փո խում է իր ո ւղ ղու թյու նը։ Օ րի նակ, ե րբ 
լույ սի ճա ռա գայ թը օ դից ան ցնում է ջրի մեջ, ջրի մա
կեր ևույ թի վրա՝ ան կման կե տում, փո խում է իր ո ւղ ղու
թյու նըÁ բեկ վում է: 

 Լույ սի բե կման ան կյու նը կազմ ված է բեկ ված ճա ռա
գայթ ով և եր կու մի ջա վայ րե րի բա ժան ման սահ մա նա
գ ծին լույ սի ան կման կե տում տար ված ո ւղ ղա հա յա ցով։ 

 Լույսն օ դից ջրի կամ ա պա կու մեջ ան ցնե լիս ճա ռա
գայ թի բեկ ման ան կյու նը փոքր է ան կման ան կյու նից։ 
Հա կա ռակ ան ցման դեպ քում, ե րբ լույ սը խիտ մի ջա
վայ րից ան ցնում է նոսր մի ջա վայ ր, բեկ ման ան կյու նը 
մեծ է լի նում ան կման ան կյու նից։ 

Ա նա պատ նե րում եր բեմն մար դիկ հեռ վում տես նում 
են ի րա կա նում գո յու թյուն չու նե ցող լճեր, ար մա վե նու 
պու րակ ներ կամ այլ պատ կեր ներ։ Ծո վե րի ա փե րից 
դիտ վում են օ դում կախ ված նա վեր և ա նի րա կան այլ 
պատ կեր ներ։ Այս պի սի օ դա տե սիլ նե րը բա ցատր վում 
են լույ սի բեկ ման օ րի նա չափ ու թյուն նե րով։ Լույսն ո ւղ
ղա գիծ է տա րած վում մի այն հա մա սեռ մի ջա վայ րում։ 
Ե րբ օ դը տա քա նում է ան հա վա սա րա չափ, այն դառ
նում է ան հա մա սեռ մի ջա վայր։ Լույ սի ճա ռա գայթ ներն 
օ դի մի շեր տից մյու սի մեջ ան ցնե լու ժա մա նակ բեկ
վում են և փո խում ի րենց տա րած ման ո ւղ ղու թյու նը։ 
Բազ մա թիվ հա ջոր դա կան բե կում նե րի հետ ևան քով 
լույ սի ճա ռա գայթ նե րը կո րա նում ե ն։ Քա նի որ ա ռար
կա նե րը տես նում ե նք աչ քի մեջ ը նկ նող ճա ռա գայ թի 
ո ւղ ղու թյամբ, ուստի ա ռա ջա նում են նկա րագր ված 
պատ րանք նե րը։ 

Լույսի բեկման 
հետևանք

Լույսի ճառագայթի 
անցումը օդից ջուր 

Լույսի ճառագայթի 
անցումը ջրից օդ
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Գործ նա կան մեծ նշա նա կու թյուն ու նի լույ սի բե կու
մը ո սպն յակ նե րում։ Ո սպն յակ նե րը կոր մա կեր ևույթ 
ու նե ցող թա փան ցիկ մար մին ներ ե ն։ Դրանք լի նում են 
հա վա քող և ցրող։ Հա վա քող (ու ռու ցիկ) ո սպն յակ նե րի 
մի ջին մա սը ա վե լի հաստ է, քան եզ րային մասերը։ Ցրող 
(գո գա վոր) ո սպն յակ նե րինը հակառակն է՝ եզ րե րը հաստ 
են, ի սկ մի ջին մա սը՝ բա րակ։  Լույ սի զու գա հեռ ճա ռա
գայթ նե րը, ան ցնե լով հա վա քող ո սպն յա կի մի ջով, 
հատ վում են մի կե տում (կի զա կե տում)։ Ց րող ո սպն
յա կի վրա ըն կած լույ սի զու գա հեռ ճա ռա գայթ նե րը 
նրա նից դուրս են գա լիս տա րա մետ փնջի ձևով. լույ սը 
ցրվում է։ 

Ստորին և վերին 
օդատեսիլներ

Ճառագայթների 
ընթացքը հավաքող և 
ցրող ոսպնյակներում

Նոր հասկացություններ

Լույսի բեկում, ոսպնյակ, հավաքող ոսպնյակ, ցրող ոսպնյակ, կիզակետ:

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

 1.  Ե ՞րբ է լույ սը բեկ վում։ Ին չո՞վ է լույ սի բե կու մը տար բեր վում ան դրա դար ձու մից։
2.  Ո ՞ր դեպ քե րում է լույ սի բեկ ման ան կյու նը՝  

ա) փոքր լի նում ան կման ան կյու նից, բ) մեծ լի նում ան կման ան կյու նից։
3. Ո ՞ր կետն է կոչ վում ո սպ նյա կի կի զա կետ։
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 § 5.4. Ա չք և տե սո ղու թյուն: Տե սո ղու թյան հի գի ե նա 

 Մ ար դու աչ քը բազ մա թիվ մա սե րից կազմ ված 
շատ նուրբ և զգա յուն հա մա կարգ է։ Ն րա բո

լոր մա սե րը գոր ծում են խիստ փոխ հա մա ձայ նեց ված։ 
Աչ քի բի բը, կախ ված լու սա վո րու թյու նից, փո խում է 
իր չա փե րը և կար գա վո րում աչ քի մեջ ը նկ նող լույ սի 
քա նա կը։ Այդ ձևով աչ քը հա րմարվում է լու սա վո րու
թյանը։

Որևէ մարմնից եկող և աչ քի մեջ ը նկ նող լույ սը նախ 
բեկ վում է եղ ջե րա թա ղան թի վրա, ա պա՝ ակ նաբ յու
րե ղում և ա պա կեն ման մարմ նում։ Ցան ցա թա ղան թի 
վրա ա ռա ջա նում է դիտ վող ա ռար կա յի ի րա կան, փոք
րաց ված, շրջ ված պատ կե րը: 

Տե սո ղա կան նյար դի օգ նու թյամբ այդ պատ կե րը 
հա ղորդ վում է գլ խու ղե ղին, և մար դու մոտ ա ռա ջա
նում է տե սո ղա կան զգա ցո ղու թյուն։ 

Մարդու աչքի 
կառուցվածքը
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Գլ խու ղե ղը «մ շա կում է» ցան ցա թա ղան թի վրա 
շրջ ված տես քով ստաց ված պատ կեր ներն այն պես, որ 
դրանք երևում ե ն ու ղիղ դիր քով։ 

Նոր մալ աչ քի լա վա գույն տե սո ղու թյան հե ռա վո րու
թյու նը 25 սան տի մետր է։ Դա այն նվա զա գույն հե ռա վո
րու թյունն է, ո րից ա ռար կա յի ման րա մաս նե րը կա րե լի է 
տես նել ա ռանց աչ քը լա րե լու։

 Մարդ կանց մեծ մա սը ծն վում է նոր մալ տե սո ղու
թյամբ։ Սա կայն ժա մա նա կի ըն թաց քում շատ մարդ
կանց տե սո ղու թյու նը վա տա նում է։ Ա ռա վել հա ճախ 
տե սո ղական ա րատ նե րը զար գա նում են տե սո ղու
թյան հի գի ե նան խախ տե լու պատ ճա ռով։ 

Տե սո ղու թյա նը վնա սում են ան բա վա րար լու սա
վո րու թյան կամ չա փա զանց պայ ծառ լույ սի պայ ման
նե րում մանր ա ռար կա նե րով աշ խա տան քը, պառ կած 
կար դա լը, գիր քը լա վա գույն տե սո ղու թյան հե ռա վո
րու թյու նից մոտ դիր քում պա հած կար դա լը։

 Տե սո ղու թյան ա ռա վել տա րած ված ա րատ նե րից են 
կար ճա տե սու թյու նը և հե ռա տե սու թյու նը։ Տե սո ղու թյան 
այդ ա րատ  նե րի դեպ քում կրում են հա մա պա տաս խան 
ակ նոց: Ակ նո ցը շտ կում է տե սո ղու թյան ա րատ նե րը:

 

Պատկերի առաջացումը 
աչքի մեջ

Նոր հասկացություններ

Եղջերաթաղանթ, բիբ, ակնապատյան, ցանցաթաղանթ, տեսողական 
նյարդ, ապակենման մարմին, ծիածանաթաղանթ, ակնաբյուրեղ: 
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Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

 1. Որ քա՞ն է նոր մալ աչ քի լա վա գույն տե սո ղու թյան հե ռա վո րու թյու նը։
2. Թվար կե՛ք մար դու աչ քի մա սե րը և նշե՛ք դրանց նշա նա կու թյու նը։
3.  Ձեզ հայտ նի ի ՞նչ ե ղա նակ նե րով է կար ճա տե սու թյու նը շտկ վում։
4. Ի ՞նչ է պետք ա նել տե սո ղու թյան ա րատ նե րը կան խե լու հա մար։

Ա ռա ջադ րանք

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 գտ նվող կե տում (ա)։ Կար  ճա տես աչ քում զու գա հեռ 
ճա ռա գայթ նե րը հա  վաք  վում են ցան ցա թա ղան թի ա ռջ ևում (բ), ի սկ հե ռա տես 
աչ քում՝ ցան ցա թա ղան թի հետ ևում (գ)։ 

Ըստ նկարի՝ պարզաբանե՛ք այս միտքը և փորձե՛ք մեկնաբանել կար ճա
տեսու թյան և հեռատեսության շտկման եղանակները: 
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§ 5.5. Լույ սը և գույ նը բնու թյան մեջ: Ծի ա ծան

 Մ եր շր ջա պա տում տես նում ե նք զանազան գույ
նե րի մար մին ներ։ Ի սկ ին չո՞վ է պայ մա նա վոր

ված մար մին նե րի գույ նը։ Ին չո՞ւ է խո տը կա նաչ, ի սկ 
կա կա չը՝ կար միր, ին չո՞ւ է մու րը սև, ի սկ ձյու նը՝ ճեր
մակ։ Այդ հար ցե րի պա տաս խա նը 1666 թ. տվել է Ի սա
հակ Նյու տո նը։ 

Նա փոր ձե րով ա պա ցու ցել է, որ ա րե գակ նային 
սպի տակ լույ սը տար բեր գույ նի ճա ռա գայթ նե րի հա
մա խումբ է։ Ա պա կե ե ռան կյուն պրիզ մա յում տար բեր 
գույ նի ճա ռա գայթ նե րը բեկ վում են տար բեր չա փով 
և բա ժան վում ի րա րից։ Էկ րա նի վրա ա ռա ջա նում է 
լույ սի բազ մա գույն շերտ՝ սպեկտր (լու սակ)։ Ա րե գակ
նային լույ սի սպեկտ րում սո վո րա բար տար բե րում են 
սա հուն ձևով մե կը մյու սին ան ցնող 7 գույն՝ կար միր, 
նարն ջա գույն, դե ղին, կա նաչ, ե րկ նա գույն, կա պույտ և 
մա նու շա կա գույն։ 

Դ րանց մի ա վոր ման ար դյուն քում նո րից ստաց
վում է սպի տակ լույս։ 

Ան թա փանց մարմ նի գույ նը կախ ված է այն բա նից, թե 
ա րե գակ նային սպի տակ լույ սից ի նչ գույ նի ճա ռա գայթ
ներ է մարմինը կլա նում և ի նչ ճա ռա գայթ ներ է ան դրա
դարձ նում։ Օ րի նակ՝ կա կա չը կար միր ե նք տես նում այն 
պատ ճա ռով, որ իր վրա ըն կած սպի տակ լույ սից կլա
նում է բո լոր գույ ների ճա ռա գայթ նե րը և ան դրա դարձ 

Սպեկտրի առաջացումը 

Իսահակ Նյուտոն 
(1642–1727)

Արևի սպիտակ
լույս
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նում է մի այն կար միր ճա ռա գայթ նե րը։ Ե թե մար մի նը 
կլա նում է բո լոր գույ նե րի ճա ռա գայթ նե րը՝ բա ցի կա
նաչ ճա ռա գայթ նե րից, ա պա այն տես նում ե նք կա նաչ։

Ս պի տակ են եր ևում այն մար մին նե րը, ո րոնք ան
դրա դարձ նում են ի րենց վրա ըն կած բո լոր գույ նե րի 
ճա ռա գայթ նե րը (ձյուն, թուղթ, բամ բակ և այլն)։ Սև են 
եր ևում այն մար մին նե րը, ո րոնք ամբողջությամբ կլա
նում են բո լոր գույ նե րի ճա ռա գայթ նե րը (մուր, սև թա
վիշ, ձյութ և այլն)։

 Թա փան ցիկ մար մին նե րի գույ նը պայ մա նա վոր
ված է նրանց մի ջով ան ցած ճա ռա գայթ նե րի գույ նով։ 
Կար միր ա պա կին սպի տակ լույ սից կլա նում է բո լոր 
գույ ների ճա ռա գայթ նե րը և բաց է թող նում մի այն կար
միր գույն ու նե ցող նե րը։ Կա պույտ ա պա կին չի կլա նում 
միայն կա պույտ ճա ռա գայթ նե րը։ Այդ պատ ճա ռով 
գու նա վոր ա պա կի նե րը հա մար վում են լու սազ տիչ ներ։

 Պա տու հա նի սո վո րա կան ա պա կին, ջրի և սա ռույ ցի 
բա րակ շեր տե րը մեզ ան գույն են թվում այն պատ ճա
ռով, որ բաց են թող նում բո լոր գույ նե րի ճա ռա գայթ նե րը։

 Գու նա վոր տե սո ղու թյան հա մար հա տուկ նշա նա
կու թյուն ու նի ե րեք հիմ նա կան գույ նե րի՝ կար մի րի, կա
նա չի և կա պույ տի հա մադ րու մը։ Այդ գույ նե րի օպ տի
կա կան գու մար ման ա րդ յուն քում ստաց վում է սպի տակ 
լույս։ Կախ ված այն բա նից, թե ի նչ հա մա մաս նու թյուն
նե րով են գու մար վում այդ գույ նե րը, կա րե լի է ստա նալ 
ա մե նա տար բեր գույ ներ և գու նա յին ե րանգ ներ։

 Կեն դա նի նե րի աչ քե րը կա ռուց ված քով տար բեր
վում են ի րա րից։ Շատ կենդանիներ չեն տար բե րում 
գույ նե րը։ Մե ղու նե րը տար բե րում են դե ղին և կա պույտ 

Արեգակնային 
լույսի սպեկտրի 
գույների կլանումն 
ու անդրադարձումը 
տարբեր գույնի 
մարմինների կողմից:

Կարմիր ապակին բաց 
է թողնում միայն լույսի 
կարմիր ճառագայթը: 
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գույ նե րը, ի նչ պես նաև մար դու հա մար ան տե սա նելի 
անդրա մա նուշ ա կա գույն ճա ռա գայթ նե րը, բայց չեն 
ըն կա լում կար միր գույ նը։

Ձկ նե րը տես նում են մի այն մոտ հե ռա վո րու թյունից։ 
Սուր տե սո ղու թյուն ունեն թռչուն նե րը։ Ո րոշ թռ չուն նե
րի աչ քի զգա յ նու թյու նը հար յուր ան գամ մեծ է մար դու 
աչ քի զգա յ ունու թյու նից։

 Ա րե գակ նա յին լույ սի սպեկտ րը պարզ եր ևում է 
ծիա ծա նի մեջ։ Ծի ա ծա նը ծա գում է, ե րբ Ա րե գա կի 
լույսն ան ցնում է ան ձր ևի կա թիլ նե րի մի ջով և, ի նչ պես 
պրիզ մա յում, տար րա լուծ վում է տար բեր գույ նի ճա
ռա գայթ նե րի։ Հա ճախ կա րե լի է ծի ա ծան տես նել նաև 
ջր վե ժի, շատր վա նի, ջրող մե քե նա յի ա ռա ջաց րած 
ջրա փոշ ու մեջ։ Եր բեմն կա րե լի է ծի ա ծան տես նել ցո
ղի կա թիլ նե րում։ 

Նոր հասկացություններ

Լույսի սպեկտր (լուսակ), սպիտակ լույս, ծիածան: 

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1 .  Ին չո՞ւ է պրիզ մա յում կամ ջրի կա թի լում սպի տակ լույ սը բա ժան վում 
ա ռան ձին գու նա վոր ճա ռա գայթ նե րի. դրան ցից ո ՞ր գույ նի ճա ռա գայթ
ներն են բեկ վում՝ ա) ա մե նա փոքր չա փով, բ) ա մե նա մեծ չա փով։

2. Ին չի՞ց է կախ ված ան թա փանց մար մին նե րի գույ նը։
3. Ին չի՞ց է կախ ված թա փան ցիկ մար մին նե րի գույ նը։
4. Ձեր կար ծի քով՝ ի՞ նչ դեր կա րող է ու նե նալ գույ նը կեն դա նի նե րի կյան քում: 

Ա ռա ջադ րանք

1. Բա ցատ րե՛ք լու սա ցույ ցի գու նա վոր ա պա կի նե րի « գոր ծո ղու թյու նը»։
2. Թվար կե՛ք ա րե գակ նային սպեկտ րի գույ ներն ը ստ հա ջոր դա կա նու թյան։ 

Գույների օպտիկական 
գումար
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§ 5.6.  Ձայ նի աղ բյուր ներ. ձայ նի տա րա ծումն ու 
ան դրա դար ձու մը

 Մ ենք ըն կա լում ե նք բազ մա պի սի ձայ ներ՝ տերև
նե րի սվս վո ցը և առ վա կի կար կա չը, թռ չուն նե

րի ծլվ լո ցը, մարդ կանց և ե րաժշ տա կան գոր ծիք նե րի 
ար ձա կած ձայ նե րը և այլն։ Հա մար յա բո լոր կեն դա նի
ներն օ ժտ ված են ձայն ար ձա կե լու և շր ջա պա տից ձայ
ներ ըն կա լե լու ու նա կու թյամբ։ 

Ձայ նի ա ղբ յուր են տար բեր մար մին նե րի կամ 
նրանց որոշ մա սե րի տա տա նում նե րը։ Եթե կի թա ռի 
հն չող լա րին մո տեց նենք թղ թի փոքր կտոր, ապա այն 
հետ կցատ կի նրա  ձայնից։ Եթե լա րի տա տա նում նե րը 
ձեռ քով դա դա րեց նենք, ապա ձայ նը կմա րի ։

Հն չող կա մեր տո նի տա տա նում նե րը կա րե լի է հայտ
նա բե րել թե լից կախ ված թեթև գն դի կի օգ նու թյամբ։ 

Շատ են այն դեպ քե րը, ե րբ տես նում ե նք մար մին
նե րի տա տան վե լը, բայց չենք լսում նրանց ար ձա կած 
ձայ նը։ Օրինակ՝ թի թեռ նե րը թա փա հա րում են ի րենց 
թևե րը, սա կայն նրանց թռիչ քը չի ու ղեկց վում մեզ լսելի 
ձայ նով։ Իսկ մեղ վի թևե րի թա փա հա րու մից ա ռա ջա
ցած ձայ նը կա րե լի է լսել նույ նիսկ հեռ վից։ Ձայն չենք 
ըն կա լում նաև այն ժա մա նակ, ե րբ մամ լա կի շուր թե
րի միջև ամ րաց ված մե տա ղե քա նո նը դան դաղ տա
տան վում է, իսկ արագ տատանման դեպքում ձայնը 
ընկալվում է։ Դա վկա յում է այն մասին, որ ձայ նի ըն կա
լու մը կախ ված է տա տա նում նե րի հա ճա խու թյու նից, 
այ սինքն՝ 1 վայրկ յա նում կա տար վող տա տա նում նե րի 
թվից։ Հա ճա խու թյան մի ա վո րը հերցն է (Հց)։ Մար դու 
ա կան ջը որ պես ձայն ըն կա լում է մի այն այն տա տա
նում նե րը, ո րոնց հա ճա խու թյու նն ըն կած է 17– 20 000 
հեր ցի սահ ման նե րում։ Այդ պի սի տա տա նում նե րը կոչ
վում են լսե լի (ա կուս տիկ) տա տա նում ներ։

 Մինչև 17 Հց հա ճա խու թյամբ տա տա նում ների ա ռա
ջաց րած ձայ նը կոչ վում է ի նֆ րա ձայն, ի սկ 20 հազար 
հերցից բարձր հա ճա խու թյամբ տա տա նում նե րի ա ռա
ջաց րած ձայ նը՝ ո ւլտ րա ձայն (գեր ձայն)։ 
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17

Ինֆրաձայն

20 000 

Լսելի ձայն

Հաճախություն (Հց)

Ուլտրաձայն

Զանազան կեն դա նի ներ ու նեն ա կուս տիկ ձայ
նը, ի ն ֆ րա ձայ նը և ո ւլտ րա ձայնն ըն կա լե լու տար բեր 
ունա կու թյուն ներ։

 Մենք ձայ նը լսում ե նք ձայնի ա ղբ յու րից բա վա
կա նին մեծ հե ռա վո րու թյուն նե րի վրա։ Ի սկ ի նչ պե՞ս 
է տա տան վող մարմ նից ձայ նը հաս նում մեր ա կան
ջին։ Պարզ վում է, որ ձայ նը լսե լու հա մար ա ղբ յու րի 
և ա կան ջի միջև պետք է լի նի որ ևէ հա ղոր դող մի
ջա վայր։ Տա տան վող քա նո նը շարժ ման ո ւղ ղու թյամբ 
ա ռա ջաց նում է իր ա ռջ ևի օ դի խտա ցում։ Մյուս կող մով 
այն ա ռա ջաց նում է իր հետ ևի օ դի նոս րա ցում։ Օ դի 
այդ պի սի խտա ցում նե րը և նոս րա ցում նե րը ա րագ հա
ջոր դում են ի րար և հա ղորդ վում ա վե լի հե ռու գտնվող 
շեր տե րին, այդպիսով օ դում տա րած վում է ձայ նա
յին ա լիք։ Ե րբ այն հաս նում է մեր ա կան ջին, մենք 
լսում ե նք ձայ նը։ 

Ձայ նի լավ հա ղոր դիչներ են ոչ մի այն օ դը, այլև ջու րը, 
փայ տը, հո ղը, մե տաղ նե րը և այլ հոծ մար մին նե ր։

 Տար բեր միջավայրե րում ձայ նը տա րած վում է տար

Ձայնի 
տարածումը

Օդահան զանգից 
օդը  հանելուց հետո 

զարթուցիչի ձայնը չի 
լսվում:
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բեր ա րա գու թյուն նե րով։ Օ դում ձայ նը տա րած վում է մո
տա վո րա պես 340 մ/վ ա րա գու թյամբ, ջրում՝ 1500 մ/վ: 

Եր կու մարդ կանց խո սակ ցու թյա նը չի խան գա րում 
նրանց միջև գտն վող ծա ռը կամ ցան կա պա տը։ Դա 
նշա նա կում է, որ ձայ նը շր ջան ցում է ոչ մեծ չա փե րի 
ար գելք նե րը։ Սա կայն այն չի կա րող շր ջան ցել զգա լի 
չա փեր ու նե ցող ար գելք նե րը՝ լե ռը, շեն քի պա տը, ան
տա ռը և այլն։ Դրանք նման են ի նք նա տիպ « հա յե լի
նե րի», ո րոնց հան դի պե լով՝ ձայ նը ան դրա դառ նում է։ 
Ե րբ ար գելք նե րից ան դրա դար ձած ձայ նը հաս նում է 
մեր ա կան ջին, լսում ե նք ձայ նի ար ձա գան քը։ 

Նոր հասկացություններ

Ձայնի աղբյուր, ձայնի անդրադարձում, կամերտոն, տատանումների 
հաճախություն, հերց, լսելի տատանումներ, ինֆրաձայն, ուլտրաձայն: 

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

 1. Ի նչ պե՞ս է ա ռա ջա նում ձայ նը։ Նկա րագ րե՛ք ձայ նի ա ռա ջաց ման որևէ օ րի նակ:
2.  Լուս նի վրա ան հնար է լսել որ ևէ ձայն։ Ի ՞նչն է այդ  բա ցար ձակ ան դոր րի 

պատ ճա ռը։
3.  Որ սորդ նե րը ի րենց ա կան ջը հա ճախ հպում են հո ղին։ Ին չո՞ւ։

Ա ռա ջադ րանք

1.  Մա տը թեթ ևա կի հպե՛ք ձեր կո կոր դին և խո սե՛ք։ Նկա րագ րե՛ք, թե ի նչ եք 
զգում այդ պահին:

2.  Մա տի տով հար վա ծե՛ք ա պա կե բա ժա կին և նրա շուր թին հպե՛ք թե լից 
կախ ված թեթև գն դի կը։ Ի ՞նչ եք լսում և տես նում։

3.  Թռիչ քի ժա մա նակ ագ ռա վը մեկ վայր կյա նում թևե րը թա փա հա րում է 
3–4 ան գամ, ճնճ ղու կը՝ մինչև 13 ան գամ, ի շա մե ղուն՝ 110 ան գամ, ի սկ 
մո ծա կը՝ 500–1000 ան գամ։ Այդ թռ չուն նե րից և մի ջատ նե րից ո րո՞նք են 
ա ռա ջաց նում մար դու հա մար լսե լի ձայն, և ո րո՞նք՝ ի նֆ րա ձայն։

Ձայնի անդրադարձման 
երևույթից օգտվում են 
ծովերի խորությունը 
չափելու համար:
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 § 5.7.  Ձայ նի ըն կա լու մը: Լսո ղու թյան հի գի ե նա

 Հ ա մար յա բո լոր կեն դա նի ներն օ ժտ ված են լսո
ղու թյամբ։ Այն առա վել զար գա ցած է կաթ նա

սուն նե րի և թռ չուն նե րի մոտ, ո րոնք ու նեն լսո ղու թյան 
հա տուկ օր գան՝ ա կանջ։ Ա նող նաշ ար կեն դա նի նե րից 
լսո ղու թյան զար գա ցած օր գան ներ ու նեն մի այն մի
ջատ նե րը։ 

Տար բեր կեն դա նի ներ զգա յուն են զանազան ձայ
նե րի նկատ մամբ։ Օ րի նակ՝ մե դու զան ըն կա լում է ծո
վի ա լիք նե րի ար ձա կած ի նֆ րա ձայ նե րը և փո թո րիկ 
սկսվե լուց մի քա նի ժամ ա ռաջ հե ռա նում է ա փից։ Հաս
տատ ված է, որ փղերն ի րար հետ հա ղոր դակց վում են 
ի նֆ րա ձայ նե րի մի ջո ցով։ Դել ֆին նե րը, չղ ջիկ նե րը և 
շատ կր ծող ներ ար ձա կում և լսում են ո ւլտ րա ձայ նե ր։ 
Չղ ջի կը հա մար յա զուրկ է տե սո ղու թյու նից։ Թռիչ քի 
ժա մա նակ, ա նընդ հատ ար ձա կե լով և հետ ըն դու նե լով 
ո ւլտ րա ձայ ներ, նա ոչ մի այն խու սա փում է ար գելք նե
րից, այլև «ն կա տում» և որ սում է մանր մժեղ ներ։ Շնե րը 
նույն պես լսում են մինչև 40 000 հերց հա ճա խու թյամբ 
ո ւլտ րա ձայ նե ր։ Հարկ ե ղած դեպ քե րում հե տա խույզ նե
րը ծա ռա յո ղա կան շնե րին ան հրա ժեշտ հրա ման նե րը 
տա լիս են ո ւլտ րա ձայ նով, ո րը շր ջա պա տի մարդ կանց 
հա մար ան նկատ է մնում։

 Կեն դա նի նե րը ոչ մի այն ըն կա լում են ձայ նե րը, այլև 
ի րենք են ձայն ար ձա կում։ Ցա մա քա յին ող նա շ ա րա
վոր կեն դա նի նե րի շն չա ռա կան հա մա կար գի մի մա
սը փո խա կերպ վել է ձայ նա յին ա պա րա տի։ Ա ռա վել 
զար գա ցած ձայ նա յին ա պա րատ ու նի մար դը։ Սա կայն 
մար դու ա մե նից զար մա նա լի հատ կու թյու նը խո սե լու 
կա րո ղու թյունն է։ Խոս քով մար դիկ հա ղոր դակց վում և 
փո խա նա կում են ի րենց մտ քե րը։

 Մար դու ա կան ջը բա ցա ռիկ զգա յ ունու թյուն ու նե ցող 
բարդ լսո ղա կան օր գան է։ Ո րոշ մար դիկ կա րող են լսել 
նույնիսկ ծա ռից ցած ը նկ նող տեր ևի ձայ նը։

Կենդանիների 
զգայունությունը 

ձայների նկատմամբ

( ) 
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Ձայ նա յին ա լի քը, հաս նե լով թմբ կա թա ղան թին, 
նրան ստի պում է տա տան վել։ Այդ տա տա նում նե րը 
հա ղորդ վում են մի ջին ա կան ջում գտն վող լսո ղա
կան ե րեք մանր ոս կրիկներին, ա պա ներ քին ա կան
ջում գտն վող խխուն ջաձև մարմ նին, ո րը ե լուստ նե րով 
հպվում է լսո ղա կան նյար դե րի վեր ջա վո րու թյուն նե
րին։ Դրանք ըն կա լում են ձայ նա յին ա լիք նե րը և ստաց
ված տե ղե կու թյու նը հա ղոր դում գլ խու ղե ղին։ 

Եր կու ա կանջ նե րի գո յու թյու նը մար դուն հնա րա վո
րու թյուն է տա լիս ո րոշ ե լու, թե որ կող մից է գա լիս ձայ նը։ 

Մեղմ ե րաժշ տա կան ձայ նե րը և ո րոշ աղ մուկ ներ 
(օ րի նակ՝ ծո վի խշ շո ցը և ան տա ռում տերև նե րի սվս վո
ցը) մար դու վրա թող նում են հա ճե լի, հանգս տաց նող 
ազ դե ցու թյուն։ Շատ դեպ քե րում, ի նչ պես աղ մուկ նե րը, 
այն պես էլ ե րաժշ տա կան ո ւժ գին ձայ նե րը վնա սում են 
մար դու ա ռող ջու թյու նը։ Դրանց տևա կան ազ դե ցու
թյան հետ ևան քով մար դիկ սկսում են վատ լսել, ա րագ 
հոգ նել, տա ռա պել գլ խա ցա վով և ան քնու թյամբ։ Այդ  
հետ ևանք նե րը կան խե լու հա մար կան թույ լատ րե լի 
աղ մու կի ա ռող ջա րա րա կան սահմանաչափեր։ Բնա
կե լի տնե րում, բա կե րում, հա սա րա կա կան շեն քե րում 
աղ մու կի ո ւժգ նու թյան մա կար դա կը չպետք է գե րա
զան ցի մարդ կանց հան դարտ զրույ ցի ձայ նի ո ւժգ նու
թյա նը։ 

Մարդու ականջի 
կառուցվածքը
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Մար դու օր գա նիզ մի վրա աղ մու կի վնա սա կար 
ազ դե ցու թյու նը նվա զեց նե լու նպա տա կով ձեռ նարկ
վում են տար բեր մի ջոց ներ։ Օ րի նակ՝ գոր ծա րա նա յին 
ա ղ մ կոտ ար տադ րա մա սե րում աշ խա տող բան վոր
նե րը և հրե տա նա վոր ներն օգ տա գոր ծում են հա տուկ 
ա կան ջա կալ նե ր։ Շեն քե րի պա տե րը և միջ նոր մնե
րը ծած կում են ձայ նակ լա նիչ նյու թե րով, օգ տա գոր
ծում են հեր մե տիկ պա տու հան ներ, սեն յակ նե րի հա
տա կը ծած կում են գոր գե րով և այլն։ Աղ մու կը զգա լի 
չա փով նվա զեց նում են կա նաչ տն կի նե րը։

 

Նոր հասկացություններ

Ականջախեցի, ականջի ոսկրիկներ, լսողական նյարդ, թմբկաթաղանթ:

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

 1. Ի ՞նչ կա ռուց վածք ու նի մար դու ա կան ջը։
2. Ի ՞նչ նպա տա կով են շեն քե րում օգ տա գոր ծում ու ղե գոր գե րը։
3. Ի նչ պե՞ս է աղ մու կն ազ դում մար դու օր գա նիզ մի վրա։
4. Ի նչ պե՞ս են պայ քա րում աղ մու կի դեմ։

Ա ռա ջադ րանք

Թվար կե՛ք մի քա նի կեն դա նի ներ, ո րոնք լսում ե ն՝ 
ա) ի նֆ րա ձայ նե րը, բ) ո ւլտ րա ձայ նե րը։
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ԹԵՄԱՅԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ Լուսային և ձայնային
 երևույթներ 

Լույս արձակող մարմինները կոչվում են լույսի աղբյուրներ։ Գոյություն 
ունեն լույսի բնական և արհեստական աղբյուրներ։

Բերե՛ք լույսի բնական և արհեստական աղբյուրների մի քանի օրինակ:

Լույսի աղբյուրները լույսն արձակում են բոլոր ուղղություններով։ Թա
փանցիկ համասեռ միջավայրում լույսը տարածվում է ուղղագիծ։ 

Ե՞րբ են դիտվում Արեգակի և Լուսնի խավարումները։ 

Լույսի անդրադարձման անկյունը հավասար է անկման անկյանը:
Ո՞ր անկյուններն են կոչվում լույսի անկման և անդրադարձման անկյուններ: 

Մի թափանցիկ միջավայրից մյուսի մեջ անցնելու ժամանակ լույսը բե կվում է ։ 

Ո՞ր անկյունն է կոչվում լույսի բեկման անկյուն:

Ոսպնյակները լինում են հավաքող և ցրող: Լույսի զուգահեռ ճառա
գայթները, անցնելով հավաքող ոսպնյակի միջով, հատվում են մի կետում՝ 

կիզակետում։ 
Ի՞նչ է կատարվում լույսի զուգահեռ ճառագայթների հետ, որոնք անց

նում են ցրող ոսպնյակի միջով։ 

Աչքի ցանցաթաղանթի վրա առաջանում է դիտվող առարկայի իրական, 
փոքրացված, շրջված պատկերը: 

Ո՞ր օրգանի շնորհիվ է, որ ցանցաթաղանթի վրա շրջված տեսքով ստա ց

ված պատկերները մենք տեսնում ենք ուղիղ դիրքով։ 

Սպիտակ լույսը բարդ լույս է, որը կազմված է տարբեր գույնի ճառա
գայթներից։ 

Ի՞նչ գույնի ճառագայթներից է կազմված սպիտակ լույսը:

Ձայնի աղբյուր են մարմինների կամ նրանց մասերի տատանումները։ Այն 
տատանումները, որոնք մարդն ընկալում է որպես ձայն, կոչվում են լսելի։ 

Տատանումների ի՞նչ հաճախության սահմաններում է մարդն ընկալում 
ձայնը:
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Շատ կենդանիներ օժտված են ձայներ արձակելու և ընկալելու ընդ ու
ն ակու թյամբ։ Մարդը և կաթնասուն կենդանիները ձայնն ընկալում են 
լսողության օրգանի՝ ականջի օգնությամբ։ 

Նկարագրե՛ք մարդու կողմից ձայնի ընկալման ընթացքը:

Ամփոփիչ թեստային աշխատանք

Ո՞ր պնդումներն են ճիշտ:
1. Լույսի աղբյուրները տեսնում ենք նրանց արձակած լույսի շնորհիվ։ 
2.  Լույսի աղբյուր չհանդիսացող առարկաները տեսնում ենք նրանցից 

լույսի անդրադարձման շնորհիվ: 
3.  Անթափանց մարմնի գույնը կախված է նրա անդրադարձրած ճա

ռագայթների գույնից:
4.  Սև են երևում այն մարմինները, որոնք ամբողջությամբ անդրադարձնում 

են բոլոր գույների ճառագայթները ամբողջությամբ։

Ընտրե՛ք ճիշտ տարբերակը:
1. Հայելիները լինում են՝ 

ա)  միայն հարթ           բ) միայն ուռուցիկ       գ) միայն գոգավոր  
դ) հարթ, ուռուցիկ և գոգավոր

2. Լույսն օդից ջրի մեջ անցնելիս ճառագայթի բեկման անկյունը՝
ա) փոքր է անկման անկյունից         բ) մեծ է անկման անկյունից 

3. Ոսպնյակները լինում են՝
ա) միայն հավաքող     բ) միայն ցրող            գ) հավաքող և ցրող

4. Նորմալ աչքի լավագույն տեսողության հեռավորությունն է՝
ա) 35 սմ         բ) 40 սմ         գ) 25 սմ         դ) 15 սմ

5. Լույսի անդրադարձման անկյունը՝
ա)  մեծ է անկման անկյունից         բ) հավասար է անկման անկյանը
գ) փոքր է անկման անկյունից

Լրացրե՛ք նախադասությունը:
1.  Մի թափանցիկ միջավայրից մյուսի մեջ անցնելու ժամանակ լույսի 

ճառագայթը ... է։ 
2. Թափանցիկ մարմինների գույնը կախված է այն բանից, թե ...։
3.  Սպիտակ են երևում այն մարմինները, որոնք ... են իրենց վրա ընկած 

բոլոր գույների ճառագայթները:
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ԳԼՈՒԽ 6

ԿԵՆԴԱՆԻ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ 
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԳԼՈՒԽ

6
§ 6.1. Բջիջ: Բջ ջի քի մի ա կան բա ղադ րու թյու նը

 Ձ եզ ար դեն հայտ նի է, որ կեն դա նի օր գա նիզմ նե
րի և շր ջա կա մի ջա վայ րի միջև մշ տա պես տե ղի 

է ու նե նում նյու թե րի և է ներ գի ա յի փո խա նա կու թյուն։ 
Բո լոր կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը սն վում են, շն չում, 
ա ճում, զար գա նում և մահանում: Նրանց բնո րոշ են 
գրգ ռա կա նու թյու նը, շար ժու մը, բազ մա նա լու ու նա կու
թյու նը, ո րի շնոր հիվ էլ կյան քը շա րու նակ վում է։ Բո լոր 
կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը (բա ցա ռու թյամբ վի րուս նե
րի) ու նեն բջ ջա յին կա ռուց վածք։ Այս ամենը կենդանի 
օրգանիզմների հիմնական հատկություններն են:

Կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը կազմված են բջիջներից, 
որոնցից կազմավորվում են օրգանիզմի առանձին 
օրգաններ և ամբողջական օրգանիզմը: Բջ ջի բա ղադ
րու թյան հիմ նա կան մասը (մոտ 98 %) կազմում են թթվա
ծի նը (O), ած խա ծի նը (C), ջրա ծի նը (H), ա զո տը (N)։ 

Կեն դա նի բջ ջի բա ղադ րու թյան մինչև 80 % –ը կազ
մում է ջուրը։ Ջուրը գե րա զանց լու ծիչ է և ան հրա ժեշտ 
նյու թե րը, նրանում լուծվելով, բջիջ են ներթափանցում: 
Նյու թա փո խա նա կու թյան ար գա սիք նե րը բջ ջից հե ռա
նում են նույնպես ջրի մի ջո ցով։ Կեն դա նի բջ ջի բա
ղադ րու թյան մեջ մտ նում են նաև քիչ քա նա կու թյամբ 
հան քա յին ա ղեր (մինչև 1–1,5 %)։

 Կեն դա նի բջիջ նե րը պա րու նա կում են նաև 
օրգանական նյութեր՝ սպի տա կուց ներ, ած խաջ րեր, 
ճար պեր և այլ օրգանական նյութեր, ո րոնք չեն հան
դի պում ան կեն դան բնու թյան մեջ։

Բջ ջում ջրից հե տո  մեծ քա նա կու թյուն են կազ մում 
սպի տա կուց նե րը։ Մա զը, ե ղուն գը, ճան կը, փետու րը 
գրեթե ամ բող ջո վին կազմ ված են սպի տա կուց նե րից։ 
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Կենդանի օրգանիզմների կառուցվածքը և հատկությունները

Օր գա նա կան նյու թե րից օր գա նիզ մում կար ևոր դեր 
ու նեն ած խաջ րե րը (շաքարները)։ Դրանցից են գլյու կո
զը (խա ղո ղա շա քա րը), սա խա րո զը (ճակն դե ղի շա քա
րը), թա ղան թա ն յու թը (որից կազմված է բնափայտը)։ 
Ած խաջ րե րը օր գա նիզ մն ա պա հո վում են է ներ գի ա յով։

Բույսերն ածխաջրերը պաշարում են օսլայի, իսկ 
կենդանիները՝ գլիկոգենի ձևով: Օր գա նիզ մին ան հրա
ժեշտ է ներ գի ա յի մո տա վո րա պես 30 %–ն ա պա հո վում 
են ճար պե րը։ Օրինակ՝ ար ջերը, ձմե ռային եր կարատև 
քուն մտ նե լով, գո յա տ ևում են կու տա կած ճար պերի 
շնոր հիվ:  Ճարպերը ո րոշ կեն դա նի նե րի օր գա նիզ մը 
պաշտ պա նում են նաև ջեր մու թյան կորս տից։ Օ րի նակ՝ 
կե տե րի մարմ նի ճար պա յին շեր տի հաս տու թյու նը 
հաս նում է մինչև 1 մետ րի։ 

Նուկլեինաթթուները պահպանում են օրգանիզմի 
ժառանգական հատկանիշները և փոխանցում սե
րունդ ներին:

Բջջի քիմիական 
բաղադրությունը

Նոր հասկացություններ

Բջիջ, բջջային կառուցվածք, սպիտակուցներ, ածխաջրեր, ճարպեր, օսլա, 
գլիկոգեն, նուկլեինաթթու:

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

 1. Ի՞նչ է բջիջը:
2. Ո ՞ր նյու թերն են բջ ջում է ներ գի այի հիմ նա կան աղ բյու րը։ 
3. Որո՞նք են բջ ջի բա ղադ րու թյան հիմ նա կան քի մի ա կան տար րե րը։

 Մ տա ծե՛ք 

Ին չո՞ւ են բո լոր բջիջ նե րը մեծ քանա կու թյամբ ջուր պա րու նա կում:
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§ 6.2. Բջ ջի կա ռուց ված քը

 Կ են դա նի օր գա նիզմն ե րը բա ժան վում են եր կու 
խմ բիÁ նա խա կո րի զա վոր նե րի և կո րի զա վոր

նե րի։ Նա խա կո րի զա վոր են բակ տե րիա  նե րը և կապ
տա կա նաչ ջրի մուռ նե րը։ Դրանց բջիջ նե րում ձևա վոր
ված կո րիզ չկա։ Սն կե րի, բույ սե րի և կեն դա նի նե րի 
բջիջ ներն ու նեն ձևա վոր ված կո րիզ։ Դրանք կո րի զա
վորներ են:

Բ ջիջ ներն ու նեն տար բեր չա փեր և ձևեր։ Դրանք 
հիմն ա կա նում տե սա նե լի են ման րա դի տա կով։

 Մար դու օր գա նիզ մը կազմ ված է մո տա վո րա պես 
200 տե սա կի բջիջ նե րից։ 

Կո րի զա վոր բջի ջը կազմ ված է բջ ջա  թա ղան թից, 
ցի տոպ լազ մա յից և կո րի զից։

Բջ ջա թա ղան թը կա տա րում է պաշտ պա նական 
դեր։ Նրա մի ջով բջիջ են ներ թա փան ցում ջրում լուծ
ված ո րոշ ա կի նյու թեր, և հե ռաց վում են բջ ջի հա մար 
ոչ պի տա նի նյու թե րը։ Բջ ջա թա ղան թի ներ քին շեր տը 
պլազ մա յին թա ղանթն է։ Բու յ սե րի բջիջ նե րի պլազ
մա յին թա ղանթն ար տա քի նից ու նի ա մուր բջ ջա պատ։ 

Պ լազ մա յին թա ղան թի տակ ան գույն, մա ծու ցիկ, 
կի սա հե ղուկ ցի տոպ լազ ման է։ Ցի տոպ լազ մա յում են 
տե ղա կայ ված բջ ջի օր գա նո իդ նե րը և կո րի զը։ Այն
տեղ տե ղի են ու նե նում բազ մա թիվ քի մի ա կան ռե ակ
ցի ա ներ։ Կեն դա նի բջ ջում ցի տոպ լազ ման ա նընդ հատ 
շարժ վում է։ Այն խիստ տա քա նա լիս կամ սա ռչե լիս 
քայ քայ վում է, և բջի ջը մա հա նում է։ 

Բջ ջի ա մե նա խոշ որ բա ղադ րա մա սը կո րիզն է, ո րը 
սո վո րա բար լի նում է բջ ջի կենտ րո նում։ 

Բու սա կան բջիջ նե րին բնո րոշ են հա տուկ օր գա
նոիդ  ներÁ  պլաս տիդ ներ։ Բույ սե րի տերև նե րում կան կա
նաչ պլաս տիդ ներ, ո րոնք տերև նե րին կա նաչ գույն են 
տա լիս։ Գա զա րի բջիջ նե րում պա րու նակ վում են նարն
ջա գույն պլաս տիդ ներ, հասունացած պտուղներում՝ 
կար միր, դե ղին պլաս տիդ ներ։ Բույ սի ան գույն մա սե

Բուսական բջջի 
կառուցվածքը

Քլորոպլաստ
Կորիզ

Վակուոլ
Ցիտոպլազմա

Կենդանական բջջի 
կառուցվածքը

Կորիզ

Ցիտոպլազմա
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րումÁ  ար մատ նե րում, պա լար նե րում, պա րու նակ վում են 
ան գույն պլաս տիդ ներ։

 Հա մար յա բո լոր բու սա կան բջիջ նե րում լավ 
երևում են բջ ջահ յու թով լց ված խո ռոչ ներ՝ վակուոլներ։ 
Բջ ջահ յու թը հե ղուկ էÁ ջրի մեջ լուծ ված շա քա րով և 
զա նա զան այլ նյու թե րով։ Օ րի նակ՝ կիտ րո նի բջ ջահ
յու թում պա րու նակ վում է կիտ րո նաթ թու։ Բջ ջահ յութ 
շատ կա հա սուն պտուղ նե րի բջիջ նե րում և բույ սե րի 
հյու թա լի օր գան նե րում։ 

Բջ ջին բնո րոշ է կիս վե լու ու նա կու թյու նը։ Այդ  կերպ 
բջի ջը բազ մա նում է։ Այս եր ևույ թը բո լոր կեն դա նի օր
գա նիզմ ե րի վե րար տադր ման հիմքն է:

Նոր հասկացություններ

Նախակորիզավորներ, կորիզավորներ, բջջաթաղանթ, պլազմա, ցիտո
պլա զմա, կորիզ:

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

 1. Ո րո՞նք են բջ ջի հիմ նա կան կա ռուց ված քային մա սե րը։
2. Ի ՞նչ նշա նա կու թյուն ու նի բջ ջա թա ղան թը։
3. Որ տե՞ղ է գտն վում բջ ջա հյու թը, և ի ՞նչ է այն պա րու նա կում։
4. Ի ՞նչ գույ նի պլաս տիդ ներ կան բու սա կան բջ ջում։

Ա ռա ջադ րանք

1.  Ան զեն աչ քով ո ւշ ա դի՛ր դի տեք հա սած լո լի կի, ձմե րու կի կամ խն ձո րի 
կտր ված քը։ Ի ՞նչն է բնո րոշ նրանց կա ռուց ված քին։

2. Նույ նը դի տե՛ք խոշ ո րա ցույ ցով և նկա րե՛ք տետ րում։
3. Հետ ևու թյո՛ւն ա րեք բջիջ նե րի ձևի և չա փե րի մա սին։
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§ 6.3. Հյուս վածք ներ

 Մի աբ ջիջ օր գա նիզմ նե րը կազմ ված են ըն դա
մե նը մեկ բջ ջից, որ տեղ տեղի են ունենում 

կեն սա կան բո լոր գոր ծըն թաց նե րը։ 
Բազ մաբ ջիջ օր գա նիզ մի յու րա քանչ յուր բջիջ մաս

նա գի տաց ված է և կա տա րում է ո րոշ ա կի գոր ծա ռույթ։
 Միև նույն ծա գում ու նե ցող, կա ռուց ված քով և գոր

ծա ռույթ նե րով նման և միջբջ ջային նյու թով մի ա ցած 
բջիջ նե րի խում բը կոչ վում է հյուս վածք։ 

 Բարձ րա կարգ բույ սե րում տար բե րում են գո յաց
նող, հիմ նա կան, ծած կող, փո խադ րող և մե խա նի
կա կան հյուս վածք ներ։

 Գո յաց նող հյուս ված քի բջիջ նե րը բույ սի ամ բողջ 
կյան քի ըն թաց քում բա ժան վում են: Դրա շնոր հիվ 

Հյուսվածքներ
Ծածկող հյուսվածք

Հերձանցք
Հիմական 
հյուսվածք

Ծածկող 
հյուսվածք

Փոխադրող 
հյուսվածք

Գոյացնող 
հյուսվածք

Փոխադրող 
հյուսվածք
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բույսն ա ճում է և՛ եր կա րու թյամբ, և՛ հաս տու թյամբ։ 
Ար մա տի ծայ րին և ը նձ յու ղի գա գա թին գտնվող 
գոյացնող հյուսվածքը ա պա հո վում է բույ սի ա ճն ըստ 
եր կա րու թյան, ի սկ ցո ղուն նե րում և ար մատ նե րում 
գտնվողները՝ ըստ հաս տու թյան։ 

Ծած կող հյուս ված քը պա տում է բույ սի բո լոր օր
գան ները՝ պաշտ պա նելով նրան ան բա րեն պաստ պայ
ման նե րի ազ դե ցու թյու նիցÁ  չո րա ցու մից, գեր տա քա ցու
մից և մե խա նի կա կան վնաս վածք նե րից։ Այս հյուս ված
քը կազմ ված է ի նչ պես կեն դա նի, այն պես էլ մա հա ցած 
բջիջ նե րից։ Բույսերի տերև նե րն ու ե րի տա սարդ ը նձ
յուղ նե րը ծած կված են կենդանի բջիջ նե րով, իսկ ար
մատ նե րն ու ցո ղուն նե րը՝ մա հա ցած բջիջ ներով։

 Հիմ նա կան հյուս ված քը բույ սի օր գա նիզ մում կա
տա րում է նյու թե րի սին թեզ և պա հես տա վո րում։ 

Փո խադ րող հյուս ված քը կազմ ված է ա նոթ նե րից և 
մա ղան ման խո ղո վակ նե րից։ Այն ի րա կա նաց նում է նյու
թե րի վե րըն թաց և վա րըն թաց հոս քը՝ ջուր և սնն դան յու
թեր մա տա կա րա րե լով բույ սի բո լոր օր գան նե րին։

 Մե խա նի կա կան հյուս ված քը բույ սին տա լիս է ամ
րու թյուն և ճկու նու թյուն։ Այն հա ճախ ան վա նում են 
նաև հե նա րա նա յին հյուս վածք։ Դրանց բջիջ նե րի պա
տե րը խիստ հաս տա ցած, փայ տա ցած են։ 

 Կեն դա նա կան օր գա նիզմ նե րում տար բե րում են 
չորս տե սա կի հյուս վածք ներÁ է պի թե լա յին, շա րակ
ցա կան, մկա նա յին, նյար դա յին։

 Կեն դա նի նե րի օր գա նիզմ նե րում ծած կող հյուս ված
քի դե րը կա տա րում է է պի թե լա յին հյուս ված քը։ Այն 
պա տում է կեն դա նու օր գա նիզմն ար տա քի նից և բո լոր 
ներ քին օր գան նե րի խո ռոչ նե րը։

 Շա րակ ցա կան հյուս ված քը կա տա րում է հե նա
րա նա յին և պաշտ պա նա կան դեր։ Այն կա րող է լի նել 
պինդ, փուխր կամ հե ղուկ։ Օրինակ՝ ա րյու նը հե ղուկ 
շա րակ ցա կան հյուս վածք է ։

 Կեն դա նի նե րի կար ևոր հատ կու թյու նը նրանց շարժ
վե լու ու նա կու թյունն է։ Կեն դա նի նե րի մեծ մա սի շար
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ժու մը պայ մա նա վոր ված է մկան նե րի կծկ մամբ, ո րոնք 
կազմ ված են մկա նա յին հյուս ված քից։

 Նյար դա յին հյուս ված քը ձևա վո րում է կեն դա նի նե
րի նյար դա յին հա մա կար գը։ 

Նկ. 4. Մարդու 
օրգանիզմի 

հյուսվածքները

Նոր հասկացություններ

Հյուսվածք, գոյացնող, ծածկող, հիմնական, փոխադրող, մեխանիկական, 
էպիթելային, շարակցական, մկանային, նյարդային հյուսվածքներ:

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

 1. Ի ՞նչ է հյուս ված քը։
2. Ի ՞նչ հյուս վածք ներ ու նեն բույ սե րը։
3. Բույ սի ո ՞ր մա սե րում է տե ղադր ված գո յաց նող հյուս ված քը։ 
4. Ո ՞ր հյուս վածքն է կա տա րում բույ սի և նրա օր գան նե րի հե նա րա նի դեր։ 
5. Կեն դա նա կան ի ՞նչ հյուս վածք ներ գի տեք։ 
 6. Ի՞նչ պաշտ պա նա կան դեր է կա տա րում շա րակ ցա կան հյուս ված քը:
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§ 6.4.  Գործնական աշխատանք: Բու սա կան բջիջ նե րի և հյուս վածք նե

րի դիտու մը ման րա դի տա կով

Անհ րա ժեշտ նյու թեր և սար քա վո րում ներ
Ման րա դի տակ, ա ռար կա յա կիր ա պա կի և ծած կա պա կի, յո դի թույլ ջրային լու

ծույթ, գլուխ սոխ, կա թո ցիկ, ջուր, ա սեղ, ծծան թուղթ, է լո դե ա բույ սի տերև ներ:
Աշ խա տան քի ըն թաց քը
•   Գ լուխ սո խը կտ րա տե՛ք եր կա րու թյամբ, ա ռանձ նացրե՛ք մսոտ թե փու կը, 

հա նե՛ք թեփուկի վրայի բա րակ թա ղան թը:
•   12 կա թիլ յո դի ջրային լու ծույթ կա թեց րե՛ք ա ռար կա յա կիր ա պա կու վրա:
•   Բա րակ թա ղան թը դրե՛ք ա ռար կա յա կիր ա պա կու վրա, ա սե ղով ո ւղ ղե՛ք 

թա ղան թը և վեր ևից ծած կե՛ք ծած կա պա կի ով:
• Ծ ծան թղ թով հե ռաց րե՛ք ջրի ա վել ցու կը:
•    Ման րա պատ րաս տու կը տե ղա վո րե՛ք ա ռար կա յա կան սե ղա նի վրա այն

պես, որ դի տարկ վող նյու թը լի նի սեղանիկի ան ցքի կենտ րո նում:
•    Պատ րաս տի ման րա պատ րաս տու կը դի տե՛ք 56 ան գամ խո շո րաց մամբ: 
•  Ն կա րե՛ք բջիջ նե րի խում բը: Ու շադ րու թյո՛ւն դարձ րեք մի մյանց նկատ մամբ 

նրանց դա սա վո րու թյանը, նրանք մի մյանց հպվա՞ծ են, թե՞ կա միջբջ ջային 
տա րա ծու թյուն: 

•  Այ նու հետև դի տե՛ք բջիջ նե րը 300 ան գամ խոշորաց մամբ: 
 Նույն ձևով ման րա պատ րաս տո՛ւկ  պատ րաս տեք նաև է լո դե ա բույ սի տերև

նե րից և լո լի կի կամ ձմե րու կի պտ ղամ սից: Մի այն ման րա պատ րաս տու կը 
պատ րաս տե լիս դրանք տե ղադ րե՛ք ոչ թե յո դի ջրային լու ծույ թի, այլ ջրի կա
թի լի մեջ: Դի տե՛ք 300 ան գամ խո շո րաց մամբ: 

Եզ րա կա ցու թյուն
•  Սո խի, լո լի կի և է լո դե ա բույ սի տերև նե րի բջիջ նե րը մի մյան ցից տար բեր

վում են ի րենց ձևով և չա փե րով: 
•  Բ ջիջ նե րի միջև կա միջբջ ջային տա րա ծու թյուն:

Առաջադրանք
Ընտ րե՛ք մեկ բջիջ, ո րը լավ է եր ևում: Ն կա րե՛ք՝ նշե լով բջ ջի բա ղադրամա

սե րըÁ  բջ ջա թա ղան թը, ցի տոպ լազ ման, կո րի զը:
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§ 6.5. Ծաղ կա վոր բույ սե րի օր գան նե րը։ Ար մատ

Օ րգանը մարմնի մաս է, որն ունի որոշակի կա
ռուցվածք, ձև և տեղ օրգանիզմում:

Ար մա տը և ը նձ յու ղը (ցո ղու նն՝ իր վրա դա սա վոր
ված տերև նե րով և բող բոջ նե րով) բույսի վեգետատիվ 
օրգաններն են: Դրանք ա պա հո վում են բույ սի սնն դա
ռու թյու նը, շն չա ռու թյու նը, ա ճն ու զար գա ցու մը, ի նչ
պես նաև վե գե տա տիվ բազ մա ցու մը։

 Ծա ղի կը, պտու ղը և սեր մը բույ սի գե նե րա տիվ (սե
ռա կան) բազ մաց ման օր գան ներն ե ն։ 

Ար մատ։ Ար մատ նե րով բույսն ամ րա նում է հո ղին։ 
Ար մա տի բազ մա թիվ ճյու ղա վո րում նե րը ձևա վո րում են 
ար մա տա յին հա մա կար գը: Այն կազմ ված է գլ խա վոր, 
հա վել յալ և կող քա յին ար մատ նե րից։ Գլ խա վոր ար
մա տը զար գա նում է սեր մի սաղմ նա յին ար մա տի կից, 
իսկ հա վել յալ ար մատ նե րըÁ  ցո ղու նի ստո րին մա սից, 
եր բեմն նաև տերև նե րից։ Գլ խա վոր և հա վել յալ ար
մատ նե րից ա ռա ջա նում են կող քա յին ար մատ ներ։ 

Ար մա տա յին հա մա կար գը լի նում է ա ռանց քա յինÁ  
լավ զար գա ցած գլ խա վոր ար մա տով (լո բի, խա տու
տիկ, վա րունգ, ար ևա ծա ղիկ, բա լե նի, խն ձո րե նի), և 
փն ջաձև (ցո րեն, սոխ, սխտոր, կա կաչ)։ 

Արմատների և 
արմատային 
համակարգի 
տեսակները
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Ար մա տա յին հա մա կար գը ոչ մի այն բույսն ամ րաց
նում է հո ղին, այլև հո ղից կլա նում է ջուր և նրա մեջ 
լուծ ված հան քա յին ա ղեր։  

Ե րի տա սարդ ար մա տի վրա ան զեն աչ քով կա րե լի է 
տար բե րել ար մա տի ծայ րա պատ յա նը, ար մա տա մա
զիկ նե րը և ար մա տի փո խադ րող գո տին։ 

Ար մա տի թա փան ցիկ, մի փոքր հաս տա ցած ծայ րը 
ծածկ ված է ծայ րա պատ յա նով։ Նրա տակ բա ժան ման 
գո տին է, ո րը կազմ ված է գո յաց նող հյուս ված քից։ 
Այս տեղ բջիջ ներն ա նընդ մեջ բա ժան վում ե ն։ Ա վե
լի վերև աճ ման գո տին է, որ տեղ բջիջ նե րը եր կա րե
լով մե ծաց նում են ի րենց չա փե րը, և դրա հետ ևան քով 
ար մատն ա ճում է եր կա րու թյամբ։ Աճ ման գո տուց վեր 
ներծծ ման գո տին է, ո րի ար տա քին ծած կույ թի բջիջ
ներն ա ռա ջաց նում են նուրբ և թա փան ցիկ բազ մա թիվ 
ար մա տա մա զիկ ներ։

 Ներծծ ման գո տուց վեր փո խադ րող գո տին է, ո րն 
ար մա տա մա զիկ նե րի կլա նած ջուրն ու հան քա յին 
ա ղե րը տե ղա փո խում է դե պի ցո ղուն։  

Ո րոշ բույ սե րի ար մատ ներ, ի րենց հիմ նա կան գոր
ծա ռույ թից բա ցի, կատարում են նաև լրա ցու ցիչ գոր
ծա ռույթ ներ։ Օրինակ՝ ճակն դե ղի, գա զա րի, շաղ գա մի 
գլ խա վոր ար մա տը և ցո ղու նի ստո րին մա սը ձևա փոխ
վել ե ն ար մա տապ տուղ ներ, որ տեղ պաշ ար վում են 
սնն դան յու թե րը։ Թթ ված նով աղ քատ հո ղե րում ա ճող 
բույ սե րի կողային ար մատ ներից ա ռա ջաց նում են 
շնչող ար մատ ներ: Կան նաև հե նա րա նա յին (ֆի կուս), 
օ դա յին (խո լորձ) և այլ տի պի ար մատ ներ։ 

Արմատի գոտիները.
1. փոխադրող

2. ներծծող
3. աճման

4. բաժանման

Արմատի 
ձևափոխություններ
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Նոր հասկացություններ

Արմատ, ցողուն, ծաղիկ, տերև, ընձյուղ, վեգետատիվ բազմացում, գենե
րատիվ բազմացում, առանցքային արմատային համակարգ, փնջաձև ար
մատային համակարգ:

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1.  Ո րո՞նք են բույ սի վե գե տա տիվ օր գան նե րը և ի ՞նչ գոր ծա ռույթ են կա տա րում։
2.  Ո րո՞նք են բույ սի գե նե րա տիվ օր գան նե րը և ի ՞նչ գոր ծա ռույթ են կա տա րում։
3. Ո րո՞նք են ար մա տի գոր ծա ռույթ նե րը։
4.  Ին չո՞վ է ա ռանց քային ար մա տային հա մա կար գը տար բեր վում փն ջաձև 

ար մա տային հա մա կար գից։
5. Ար մա տի ի ՞նչ ձևա փո խու թյուն ներ գի տեք։

 Մ տա ծե՛ք 

Ար մա տապ տուղ ներ հիմ նա կա նում ա ռա ջաց նում են եր կա մյա բույ սե րը: Ի նչ
պե՞ս են նրանք ծախ սում ար մա տապ տուղ նե րում պա շար ված սնն դա նյու թե րը: 
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§ 6.6. Ըն ձյու ղի կա ռուց ված քը և նշա նա կու թյու նը

Մ եկ վեգետատիվ շրջանում զար գա ցող ցո
ղունն իր տերև նե րով և բող բոջ նե րով կոչ

վում է ըն ձյուղ: Ընձ յուղն ա պա հո վում է բույ սի օ դա յին 
սնու ցու մը։

 Ցո ղու նն ունի հիմ նա կա նում փո խադ րող գոր ծա
ռույ թ։ Ջու րը և նրա մեջ լուծ ված հան քա յին ա ղերը 
ցողունի ա նոթ նե րով ար մատ նե րից տե ղա փո խվում են 
դե պի տերև ներ, ի սկ տերևներից մա ղան ման խո ղո
վակ նե րով տեղափոխվում են սինթեզված նյու թե ր։ 
Ցո ղու նը պա հում է իր վրա յի տերև նե րը, ծա ղիկ նե րը 
և պտուղ նե րը՝ ի րա կա նաց նե լով հե նա րա նա յին գոր
ծա ռույ թ։ Ցո ղու նը կա րող է կու տա կել պա հես տա յին 
սնն դան յու թերÁ կա տա րե լով պաշ ա րող գոր ծա ռույթ։ 
Ցո ղու նի մի ջո ցով ը նձ յու ղն իր տերև նե րը և բող բոջ նե
րը ո ւղ ղում է դե պի լույ սը։

 Տերև նե րը սո վո րա բար կազմ ված են տեր ևա թի
թե ղից, ո րը ցո ղու նին մի ա ցած է տեր ևա կո թով (կե չի, 
բար դի, բա լե նի)։ Ո րոշ բույ սե րի տերև ներ չու նեն ար
տա հայտ ված տերևա կոթ (հալ վե, վուշ)։

Տերևները լինում են պարզ, եթե տեր ևա կո թին միա
ցած է մեկ տեր ևա թի թեղ (լո րե նի, ծի րա նե նի), և բարդ, 
եթե տեր ևա կո թին մի ա ցած են մի քա նի տերևա թի թեղ
ներ (ա կա ցի ա, մաս րե նի)։ 

Ընձյուղ.
1. բողբոջ
2. ցողուն
3. տերևներ

Տերևների տեսակները.

1. եղրևանի
2. խնձորենի
3. թխկենի
4. խատուտիկ
5. մասրենի
6. ազնվամորի
7. գետնամորի
8. եգիպտաոլոռ



106

ԳԼՈՒԽ 6

Ցո ղու նի վրա տերև նե րը սո վո րա բար այն պես են 
դա սա վոր ված, որ միմ յանց վրա ստ վեր չեն գցում։ 

Տեր ևի հիմ նա կան գոր ծա ռույթ ներն ե ն օր գա նա
կան նյու թե րի սին թե զը, ջրի գո լոր շ ա ցու մը: 

Ո րոշ բույ սե րի տերև ներ ձևա փոխ վում և կա տա
րում են ի րենց ոչ բնո րոշ գոր ծա ռույթ ներ։ Օրինակ՝ 
կ ծո խու րի (բար բա րի սի) տերև ները ձևա փոխ վել են 
փշե րի և կա տա րում են պաշտ պա նա կան գոր ծա ռույթ։ 
Նույնպիսի գոր ծա ռույթ են կա տա րում նաև կռ զու 
(կակ տու սի) փշե րը։  Ո լո ռի բե ղիկ նե րը բույ սի բա րակ 
ցո ղու նը պա հում են ո ւղ ղա հա յաց դիր քումÁ կա տա րե
լով հե նա րա նա յին գոր ծա ռույթ։

Ձ ևա փո խու թյան է են թարկ վում նաև ը նձ յու ղը, ո րը 
կա տա րում է սնն դան յու թե րի պահեստավորման, վե
գե տա տիվ բազ մաց ման, տար վա ան բա րեն պաստ 
պայ ման նե րին դի մա կա յե լու գոր ծա ռույթ ներ։ Ը նձ յու
ղի ստոր գետն յա ձևա փո խու թյուն նե րից են պա լա րը 
(կար տո ֆիլ), կոճ ղար մա տը (սեզ, հով տաշ ուշ ան), սո
խու կը (սոխ, շուշ ան)։

 Բող բո ջը սաղմ նա յին ը նձ յուղ է։ Գար նան գա լուն 
պես, ե րբ ե ղա նակ նե րը տա քա նում են, բող բոջ նե րը 
բաց վում ե ն՝ ա ռա ջաց նե լով ե րի տա սարդ տերև ներ, 
ծա ղիկ ներ, սկս վում է ը նձ յու ղի ա ճը։

Նոր հասկացություններ

Ընձյուղ, բողբոջ, ցողուն, տերևներ:

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ի ՞նչ է ըն ձյու ղը։ Ո ՞րն է ըն ձյու ղի գլ խա վոր գոր ծա ռույ թը։
2. Ի ՞նչ գոր ծա ռույթ ներ է կա տա րում ցո ղու նը։
3. Ի ՞նչ նշա նա կու թյուն ու նեն տերև նե րը։

Կակտուս

Տերևայի խճանկար
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§ 6.7.  Բույ սի գե նե րա տիվ օր գան նե րը: Ծաղ իկ, 
պտուղ  և սեր մ

 Ծ ա ղի կը շատ բույ սե րի ա մե նա վառ և տե սա նե
լի մասն է: Ծա ղիկ նե րը կա րող են լի նել մանր 

կամ խո շոր, վառ գու նա վոր ված կամ կա նաչ, հո տա
վետ կամ ան հոտ, մե նա հատ կամ հա վաք ված ծաղ
կա բույ լե րում: Ծա ղիկ նե րի հիմնական գործառույթը 
օր գա նիզ մի բազ մաց ման հա մար պտուղ ներ և սեր մեր 
ա ռա ջաց նե լն է:  

 Ծա ղի կը ցո ղու նին մի ա նում է ծաղ կա կո թի մի ջո
ցով: Ծաղ կա կո թի վե րին լայ նա ցած մա սի վրա տե ղա
կայ ված են բա ժա կա թեր թիկ նե րը, պսա կա թեր թիկ
նե րը, վար սան դը, ա ռէջ նե րը: 

Ծաղկապատ

Սպի Պսակաթերթիկ

Սռնակ

Առէջաթել
Առէջ

Վարսանդ

Սերմարան
ԾաղկակոթԲաժակաթերթիկ

Փոշանոթ

Վար սան դը բույ սի ի գա կան սե ռա կան օր գանն է, 
ա ռէ ջըÁ ա րա կան սե ռա կան օր գանը: Այն ծա ղիկ նե րը, 
ո րոնք ու նեն և՛ վար սանդ, և՛ ա ռէջ ներ, կոչ վում են ե րկ
սեռ ծա ղիկ ներ: Այդ պի սի ծա ղիկ ներ ու նեն ծաղ կա վոր 
բույ սե րի մեծ մա սը ( բա լը, կա կա չը, վար դը): Ո րոշ բույ
սե ր ու նեն մի ա սեռ ծա ղիկ ներ ( վա րունգ, բար դի, չիչ
խան): Դրանք ու նեն կա՛մ վար սանդ, կա՛մ ա ռէջ ներ:

Պ տուղ նե րի ա մե նա կար ևոր գոր ծա ռույ թը սեր մե րի 
պահ պա նումն ու տա րա ծումն է: Պտուղ նե րը լի նում են 
հյու թա լի և չոր: Հյու թա լի պտուղ նե րը լի նում են մի ա
սերմÁ  կո րի զապ տուղ ներ, և բազ մա սերմÁ  հա տապ տուղ
ներ: Կո րի զապ տուղ են ծի րա նե նու, սա լո րե նու, բա լե նու 

Ծաղկի կառուցվածքը
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և այլ պտուղ նե րը, որոնք ու նեն նուրբ մաշկ, հյու թա լի 
պտ ղա միս: Սեր մը գտն վում է կո րի զում: Հա տապ տուղ
ները ևս ու նեն նուրբ մաշկ, հյու թա լի պտղա միս, ո րի 
ներ սում գտն վում են մանր սեր մե րը: Հա ղար ջե նու, խա
ղո ղի պտուղ նե րը հա տապ տուղ են:

 Չոր պտուղ նե րը ևս լի նում են մի ա սերմ (ըն կույզ, 
կա ղին) և բազ մա սերմ (ունդ, պա տիճ):

Ցան կա ցած բույ սի կյան քը սկս վում է սեր մից։ Ար
տա քի նից սեր մը ծածկ ված է հաստ սերմ նա մաշ կով։ 
Այն պաշտ պա նում է սեր մի պա րու նա կու թյու նը չո րա
ցու մից, հիվան դա բեր ման րէ նե րի ներ թա փան ցու մից 
և մե խա նի կա կան վնաս վածք նե րից։ Սերմ նա մաշ կի 
տակ գտնվում է սաղ մըÁ ա պա գա փոք րիկ բույ սը, և 
պա շա րային սնն դա նյու թե րը։ 

Բույ սե րի տա րա ծու մն ի րա կա նա նում է պտուղ նե
րի և սեր մե րի մի ջո ցով: Հա ճախ սեր մե րը և պտուղ նե
րը շատ հե ռու են ը նկ նում այն բույ սե րից, ո րոնց վրա 
հա սու նա ցել են: Դա բա ցատր վում է նրա նով, որ ո րոշ 
բույ սե րի պտուղ ներ և սեր մեր ու նեն ո րո շա կի հար մա
րանք ներ քա մու, ջրի, կեն դա նի նե րի և մարդ կանց մի
ջո ցով տա րած վե լու հա մար: Օ րի նակÁ բար դու աղ վա
մա զով ծածկ ված սեր մե րը, խա տու տի կի պտուղ նե րը 
տա րած վում են քա մու մի ջո ցով:

Հատիկ (ցորեն)

Պատիճ (ոլոռ)

Սերմիկ (արևածաղիկ)

Տուփիկ (կակաչ)

Բալ Վարունգ Սև հաղարջ Դեղձ

Հյութալի կորիզապտուղներ և հատապտուղներ

Չոր պտուղներ
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Նոր հասկացություններ

Ծաղիկ, պտուղ, սերմ, կորիզապտուղներ, հատապտուղներ:

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ին չո՞ւ են վար սան դը և ա ռէջ նե րը հա մար վում բույ սի գլ խա վոր մա սեր։
2. Ո ՞ր ծա ղիկ ներն են կոչ վում ե րկ սեռ, ի սկ ո րո՞նքÁ մի ա սեռ։
3. Ին չի՞ց է ա ռա ջա նում պտու ղը։ 
4. Ի՞նչ հյու թա լի պտուղ ներ գի տեք :
5. Ին չի՞ց է ա ռա ջա նում սեր մը։ 
6. Ի՞նչ մա սե րից է կազմ ված սեր մը։ 
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§ 6.8. Օր գա նիզմն ամ բող ջա կան հա մա կարգ է 

Յ ու րա քանչ յուր կեն դա նի օր գա նիզմ կազմ ված է 
բջիջ նե րից։ Բազ մաբ ջիջ օր գա նիզմ նե րի կա

ռուց ված քային փոք րա գույն մաս նի կը բջիջն է: Բջիջ
ներից ա ռա ջաց նում են հյուս վածք ներ, հյուս վածք նե րիցÁ  
օր գան ներ, օր գան նե րիցÁ  օր գան նե րի հա մա կար գեր:

 Կեն դա նի օր գա նիզ մում յու րա քան չյուր օր գան  և օր
գան նե րի հա մա կար գ կա տա րում է ո րո շա կի գոր ծա
ռույթ: Դրանց փոխ կա պակց ված աշ խա տան քն ա պա
հո վում է օր գա նիզ մի՝ որ պես մի աս նա կան հա մա կար
գի կեն սա գոր ծու նե ու թյու նը։ 

Օր գան նե րից որ ևէ մե կի աշ խա տան քի խան գա
րումն ան մի ջա պես ազ դում է մյուս օր գան նե րի և ամ
բողջ օր գա նիզ մի աշ խա տան քի վրա։

 Կեն դա նի նե րի մար սո ղա կան հա մա կար գն ա պա
հո վում է օր գա նիզ մը սնն դա րար նյու թե րով։ Մար սո
ղու թյան կամ սնն դա նյու թե րի ներծծ ման ցան կա ցած 
խան գա րում ան դրա դառ նում է բո լոր օր գան նե րի աշ
խա տան քի վրա։ Չս տա նա լով բա վա րար քա նա կու

Օրգանիզմի 
կազմավորվածության 

մակարդակները

ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

ՕՐԳԱՆՆԵՐ

ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐ

ԲՋԻՋՆԵՐ
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թյամբ սնն դա րար նյու թեր՝ օր գա նիզ մի ա ճը դան դա
ղում է, խան գար վում է բջիջ նե րի վե րա կանգ նու մը, 
նվա զում է ակ տի վու թյու նը։ Ի սկ, օ րի նակ, ե րի կամ նե
րի հի վան դու թյու նը կա րող է հան գեց նել օր գա նիզ մի 
ի նք նա թու նա վոր ման, նույ նիսկ մահ վան։

 Կա նաչ բույ սե րի կյան քը սկս վում է սեր մի ծլու մից։ 
Տերև նե րում սնն դա րար նյու թեր չեն կա րող ա ռա ջա
նալ ա ռանց ջրի և նրա մեջ լուծ ված հան քա յին ա ղե րի։ 
Դրանք ար մատ նե րով ներծծ վում են հո ղից և ցո ղու
նով հաս նում տերև նե րին։ Ար մա տի կամ ցո ղու նի ցան
կա ցած վնաս վածք խան գա րում է այդ գոր ծըն թա ցին, 
և տերև նե րը ջուր ու հան քային նյու թեր չեն ստա նում։ 
Միև նույն ժա մա նակ ա ռանց տերև նե րում սին թեզ ված 
սնն դա րար նյու թե րի ան հնար է ար մատ նե րի և ցո ղուն
նե րի ա ճը։ Այն չի կա րող ծաղ կել, ձևա վո րել պտուղ
ներ և սեր մեր։

 Կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի ա ճն ու զար գա ցու մը, 
սնու ցու մը, շն չա ռու թյու նը, բազ մա ցու մը կախ ված են 
շր ջա կա մի ջա վայ րի պայ ման նե րից։ Բո լոր կեն դա նի 
օր գա նիզմ նե րը ար ձա գան քում են շրջա կա մի ջա վայ
րի փո փո խու թյուն նե րին, և դրա նից է կախ ված նրանց 
կեն սա գոր ծու նե ու թյու նը։

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ին չո՞վ է պայ մա նա վոր ված օր գա նիզ մի ամ բող ջա կա նու թյու նը։
2.  Ի ՞նչ տե ղի կու նե նա, ե թե կեն դա նին չս տա նա բա վա րար քա նա կու թյամբ 

սնն դա նյութ։
3. Ցո ղու նի վնաս վածքն ի ՞նչ հետ ևանք կա րող է ու նե նալ բույ սի կյան քում։ 

 Մ տա ծե՛ք 

Ի՞նչ տե ղի կու նե նա բույ սի հետ, ե թե վնա սա կար մի ջատ նե րը ո չն չաց նեն 
բո լոր տերև նե րը:
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ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ 
ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԳԼՈՒԽ

7
§ 7.1. Սնն դա ռու թյուն և մար սո ղու թյուն 

Ի նչ պես ար դեն գի տենք, բո լոր կեն դա նի օր գա
նիզմ նե րին բնո րոշ է սնն դա ռու թյու նը: Սննդում  

պա րու նա կվում են նյու թեր, ո րոնք ան հրա ժեշտ են նոր 
բջիջ նե րի ա ռա ջաց ման և օր գա նիզ մի կեն սա գոր ծու
նե ու թյու նն է ներ գի այով ա պա հո վե լու հա մար: 

Օր գա նիզ միÁ  նյու թեր և է ներ գի ա հայ թայ թե լու գոր
ծ ըն թա ցը կոչ վում է սնն դա ռու թյուն:

Կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի ճն շող մե ծա մաս նու թյան 
հա մար է ներ գի այի աղ բյուր է Ա րե գա կը: Ա րե գակ նային 
է ներ գի ան Եր կիր է հաս նում լույ սի և ջեր մու թյան ձևով: 
Այդ է ներ գի ան ան մի ջա կա նո րեն կա րող են օգ տա գոր
ծել մի այն կա նաչ բույ սե րը: 

 Բույ սե րը չու նեն հա տուկ մար սո
ղա կան հա մա կարգ, քա նի որ ան
հրա ժեշտ սնն դա րար նյու թե րն ա ռա 
ջա նում են նրանց բջիջ նե րում լու սա
սինթե զի ար դյուն քում: 

Բույ սե րի մե ծա մաս նու թյա  նը բնո
րոշ է հո ղա յին (հան քա յին) և օ դա յին 
(լուսասին թեզ) սնու ցու մը։ Հո ղա յին 
սնու ցումն ի րա կա նաց նում է ար մա
տա յին հա մա կար գը, ո րը հո ղից ներ
ծծում է ջու ր և դրա նում լուծ ված հան
քա յին նյու թե ր, ո րոնք փո խադ րող 
ա նոթ նե րով հաս նում են տերև նե րին:

Օ դային սնուց ման հիմ նա կան 
օր գան նե րը կա նաչ տերև ներն են: 
Տերև նե րը օդից վերց նում են ած
խաթ թու գա զը: Ցա մա քային բույ սերն 

Բույսի հողային և 
օդային սնուցումը

Հանքային 
նյութեր

Ջուր

Ջուր

Թթվածին
Ածխաթթու գազ
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ած խաթ թու գա զը կլա նում են օ դից, ի սկ ջրային բույ
սե րըÁ ջրից։

 Տեր ևի քլո րոպ լաստ նե րը պա րու նա կում են կա նաչ 
գու նա նյութÁ  քլո րո ֆիլ, որ տեղ Ա րե գա կի լույ սի է ներ
գի այի հաշ վին անօր գա նա կան նյու թե րիցÁ  ջրից և ած
խաթ թու գա զից, սին թեզ վում են օր գա նա կան նյու թեր 
(գլյուկոզ), և ան ջատ վում է թթ վա ծին: Այս երևույթն ան
վա նում են լուսասին թեզ, ի սկ այս ե ղա նա կով սն վող 
օր գա նիզմ նե րին՝ ավ տոտ րոֆ (ինք նա սուն): 

Լուսասինթեզը մեծ նշա նա կու թյուն ու նի Ե րկ րի վրա 
կյան քի գո յու թյան հա մար, քա նի որ հատ կա պես կա նաչ 
բույ սերն են « պա հես տա վո րում» ա րե գակ նային է ներ
գի ան և դարձ նում են այն մատ չե լի այլ կեն դա նի օր
գա նիզմ նե րիÁ  սն կե րի, կեն դա նի նե րի, մար դու հա մար, 
ի սկ նրանց ար տա զա տած թթ վա ծի նը բո լոր կեն դա նի 
օր գա նիզմ նե րն օգ տա գոր ծում են շնչա ռու թյան հա մար:

Բ նու թյան մեջ հան դի պում են նաև այն պի սի կա նաչ 
բույ սեր, ո րոնք, տերև նե րում ունենալով մար սո ղա կան 
հյու թեր ար տա զա տող գեղ ձեր, ֆո տո սին թե զին զու
գըն թաց մար սում են տեր ևի վրա նս տած մի ջատ նե
րին և օգ տա գոր ծում նրան ցում պա րու նակ վող նյու թե
րը։ Այդ պի սի մի ջա տա կեր բույ սե րից են ցո ղի կը, վե նե
րայի մա շի կը, ճանջասպանը և այլն։

 Կեն դա նի նե րը, սն կե րը և բակ տե րի ա նե րի մեծ մա
սը չեն կա րող ի նք նու րույն սին թե զել օր գա նա կան նյու
թեր. նրանք սն վում են այլ օր գա նիզմ նե րում կու տակ
ված պատ րաս տի օր գա նա կան նյու թե րով։ Այդ պի սի 
օր գա նիզմ նե րը ստա ցել են հե տե րոտ րոֆ ան վա նու
մը։ Կեն դա նի նե րը սնն դա ռու թյան գոր ծըն թա ցում օգ
տա գոր ծում են բույ սե րում կու տակ ված ա րե գակ նային 
է ներ գի ան: Այն կեն դա նի նե րը, ո րոնք սն վում են մի այն 
բույ սե րով ( կո վ, ոչ խար, սկյուռ , մուկ) կոչ վում են բու
սա կեր կեն դա նի ներ: Գի շա տիչ նե րը սն վում են բու
սա կեր կեն դա նի նե րով (աղ վե ս, գայ լ, ար ծի վ, օ ձերի 
բազմաթիվ տեսակներ): Կեն դա նի նե րի դի ակ նե րով 
սն վող կեն դա նի նե րն անվանվում են դի ա կեր ներ: 

Ճանճասպան
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Դրանց են պատ կա նում շատ մի ջատ ներ, ո րոշ թռ չուն
ներ և կաթ նա սուն ներ:

Բ նու թյան մեջ հան դի պում են օր գա նիզմ ներ, ո րոնք 
սն վում են՝ այլ օր գա նիզմ նե րի հետ հա մա կե ցու թյուն 
ա ռա ջաց նե լով: Օ րի նակ՝ շատ գլ խար կա վոր սն կեր 
հա մա կե ցու թյուն են ա ռա ջաց նում ծա ռե րի ար մատ
նե րի հետ: Ծա ռից ստա նա լով օր գա նա կան նյու թեր՝ 
նրան մա տա կա րա րում են ջուր և հան քային նյու թեր: 
Կան նաև օր գա նիզմ ներ, ո րոնք ամ բող ջու թյամբ ապ
րում են այլ օր գա նիզ մի հաշ վին՝ նրան ո չինչ չտա
լով: Դրանք մա կա բույծ ներն են: Այդպիսին են որոշ 
տափակ որդեր, որոնք ապրում են մարդու բարակ 
աղիքում:

Սնն դա նյութը, ը նկ նե լով կեն դա նու օր գա նիզմ, ան
մի ջա պես չի կա րող յու րաց վել: Դրա հա մար այն նա
խա պես են թարկ վում է մե խա նի կա կան և քի մի ա կան 
մշակ ման: Սնն դա նյու թե րի բարդ օր գա նա կան մի ա
ցու թյուն նե րը՝ սպի տա կուց նե րը, ած խաջ րե րը և ճար

Բուսակեր կենդանիներ

Նապաստակ Եղջերու Ձի Կով

Գիշատիչ կենդանիներ

Արծիվ Առյուծ Աղվես Գայլ
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պե րը, վե րած վում են պարզ մի ա ցու թյուն նե րի, ո րոնք 
ներծծ վում են ա րյան մեջ և տա րած վում ամ բողջ օր
գա նիզ մում: Սնն դի այս պի սի մշա կու մը կոչ վում է մար
սո ղու թյուն, ո րն ի րա կա նա նում է մար սո ղա կան հա
մա կար գում:

Նոր հասկացություններ

Լուսասինթեզ, ավտոտրոֆ, հետերոտրոֆ օրգանիզմներ, մակա բույծներ:

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Սնն դա ռու թյան ի ՞նչ ե ղա նակ ներ են ձեզ հայտ նի։
2.  Սահ մա նե՛ք ավ տոտ րոֆ և  հե տե րոտ րոֆ օր գա նիզմ ներ հաս կա ցու

թյուն նե րը։
3. Ի նչ պե՞ս են սն վում բույ սե րը։
4. Ո ՞ր բույ սերն են սն վում կեն դա նի նե րով և ին չո՞ւ։
5. Ի ՞նչ հե տե րոտ րոֆ օր գա նիզմ ներ գի տեք։ Բե րե՛ք օ րի նակ ներ։ 

 Մ տա ծե՛ք 

Ի՞նչ կլի նի, ե թե կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը դա դա րեն սն վել: Պա տաս խա նը 
հիմ նա վո րե՛ք:
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§ 7.2. Շն չա ռու թյուն 

Բ ո լոր կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը շն չում են: Շնչա
ռու թյու նն օր գա նիզ մի և շր ջա կա մի ջա վայ

րի միջև տե ղի ու նե ցող գա զա փո խա նա կու թյունն է, 
ո րի ժա մա նակ օր գա նիզ մը օդից կլանում է թթ վա ծին 
(O2) և ար տաշն չում ած խաթ թու գազ (CO2): Թթ վա ծի
նը մաս նակ ցում է օր գա նիզ մում տե ղի ու նե ցող բարդ 
օր գա նա կան նյու թե րի օք սի դաց մա նը, ո րի ար դյուն
քում ան ջատ վում է է ներ գի ա: Ինչպես արդեն գիտեք, 
կյան քը հնա րա վոր է մի այն է ներ գի ա յի առ կա յու թյան 
պայ ման նե րում. այն ան հրա ժեշտ է օր գա նիզ մի ա ճի, 
շարժ ման, սնն դա ռու թյան, բազ մաց ման և այլ գոր ծըն
թաց նե րի հա մար:

 Մի աբ ջիջ բույ սե րը և կեն դա նի նե րը կլա նում են 
ջրում լուծ ված թթ վա ծի նն իրենց ողջ մակերեսով: 
Ա ռա ջա ցած ած խաթ թու գա զը նույն պես հե ռա նում է 
բջ ջի ո ղջ մա կե րե սով: Սա շն չա ռու թյան ա մե նա պարզ 
տիպն է, ո րը կոչ վում է բջ ջային շն չա ռու թյուն: Նույն 
կերպ են շն չում նաև մի շարք բազ մաբ ջիջ կեն դա նի
ներ (ա ղե խոր շա վոր ներ, տա փակ որ դեր):

 Բույ սե րը, սն կե րը և բակ տե րի ա նե րը շն չա ռու թյան 
հա տուկ օր գան ներ չու նեն։ 

Ծաղ կա վոր բույ սե րի շն չա ռու թյունն ի րա կա նաց
վում է հեր ձանցք ե րի և ոս պիկ նե րի մի ջո ցով, ո րոն
ցով բջիջ նե րը ստա նում են թթ վա ծին և հե ռաց նում 
ած խաթ թու գա զը։ Բույ սե րի մեծ մա սի հեր ձանցք ե րը 

Բջջային և մաշկային 
շնչառություններ
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գտն վում են տեր ևի ստո րին մա կե րե սին: Հեր ձանց
ք ե րի մի ջո ցով բույ սե րը ոչ մի այն շն չում են, այլ նաև 
ստա նում են լուսասին թե զի հա մար ան հրա ժեշտ ած
խաթ թու գա զը և հե ռաց նում ան ջատ ված թթ վա ծի նը: 
Հեր ձանցք ե րով է կա տար վում նաև ջրի գո լոր շ ա ցումը:

 Կեն դա նի նե րի շն չա ռու թյան օր գան նե րը խիստ բազ
մա զան են և կախ ված են նրանց կեն սա մի ջա վայ րից:

Ջրային կեն դա նի նե րի մեծ մա սը շն չում է խռիկ
նեով: Խռիկ նե րով են շն չում ձկ նե րը, շատ փափ կա
մար մին ներ և հոդ վա ծո տա նի ներ:

 Ցա մա քա յին կեն սաձև վա րող հոդ վա ծո տա նի նե
րից մի ջատ նե րը շն չում են օ դա տար խո ղո վակ նե րով։ 
Նրանց մարմ նի յու րա քան չյուր հատ վա ծի վրա կան 
զույգ շն չանց քեր:

 Ցա մա քա յին ող նաշ ա րա վոր նե րը շն չում են թո քե
րով։ Ե րկ կեն ցաղ նե րը շն չում են մաշ կով և թո քե րով, 
ի սկ սո ղուն նե րը՝ մի այն թո քե րով։

Թռ չուն նե րի թո քե րը սպուն գան ման ե ն։ Թռիչ քի ժա
մա նակ ար յան և օ դի միջև գա զա փո խա նա կու թյու նը 
կա տար վում է և՛ ներշնչ ման, և՛ ար տաշնչ ման պահին: 
Շն չա ռու թյան այս ե ղա նա կը կոչ վում է կրկ նա կի։

 Կաթ նա սուն նե րի շն չա ռա կան հա մա կար գը կազ մ
ված է շն չու ղի նե րից և թո քե րից։ Շն չա ռա կան հա մա
կար գի օր գան նե րից մե կը՝ կո կոր դը, պա րու նա կում է 
ձայ նա յին ա պա րատ և մաս նակ ցում է ձայ նի ա ռա
ջաց մա նը։

Թռչունի շնչառական 
համակարգը.

1. Շնչափող
2. Թոքեր
3. Օդապարկեր

Կաթնասունների 
շնչառական 
համակարգը
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Չ նա յած բարդ շն չա ռա կան օր գան նե րի առ կա յու
թյա նըÁ ցա մա քա յին կեն դա նի նե րի մեծ մա սը, այդ 
թվում և մար դը պահ պա նել է նաև մաշ  կա յին շն չա
ռու թյու նը: Մաշ կային շն չա ռու թյա նը բա ժին է ը նկ նում 
շնչա ռության ը նդ հա նուր ծա վա լի 12 %–ը:

Նոր հասկացություններ

Բջջային շնչառություն, մաշկային շնչառություն, խռիկներ, թոքեր:

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ի ՞նչ է շն չա ռու թյու նը։
2. Ի ՞նչ դեր ու նի շն չա ռու թյու նը բույ սե րի և կեն դա նի նե րի կյան քում։ 
3. Շն չա ռա կան ի ՞նչ օր գան ներ գի տեք։ 

 Մ տա ծե՛ք 

Ին չի՞ համար է բո լոր կեն դա նի օր գա նիզմ նե րին ան հրա ժեշտ թթ վա ծին:

 Հե տաքր քիր է ի մա նալ

•  Մար դու ար տաշն չած օ դում ած խաթ թու գա զը մո տա
վո րա պես 100 ան գամ ա վե լի շատ է, քան մթ նո լոր
տային օ դում։

•  Ջրում և մթ նո լոր տային օ դում շն չա ռա կան պայ ման
նե րը խիստ տար բեր ե ն։ Հա մաշ խար հային օվ կի ա
նո սում 1 լ ջու րը մի ջին հաշ վով 20 ան գամ ա վե լի քիչ 
թթ վա ծին է պա րու նա կում, քան նույն ծա վա լով օ դը։

Միջատի շնչառական 
համակարգը
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§ 7.3. Նյու թե րի տե ղա փո խումն օր գա նիզ մում

 Կեն դա նի օր գա նիզմ նե րում արտաքին միջա վայ
րից ստացած թթվածինը, ջուրը, բազմաթիվ սննդա
մթերքներ և դրանցից ստացված նոր նյութերը 
տեղափոխվում են թե՛ բջջի ներսում, թե՛ մի բջջից 
մյուս, մի օրգանից մեկ այլ օրգան: 

Բջ ջում նյու թե րը տե ղա շարժ վում են ցի տոպ լազ
մայի շարժ ման շնոր հիվ: 

 Բու յսերի հարևան բջիջ նե րի միջև նյու թե րի տե ղա
փո խումն ի րա կա նա նում է նր բա գույն խո ղո վակ նե րիÁ   
ցի տո պլազ մային կամր ջակ նե րի մի ջո ցով: 

Բույ սե րի մի օրգանից մեկ այլ օրգան նյու թե րի տե
ղա շարժն ա վե լի ակ տիվ ի րա կա նա նում է փո խադ
րող հյուս ված քով, ո րն ա ռա ջաց նում է ա նո թա թե
լային խրձեր: Այս խր ձե րը թա փան ցում են բույ սի բո
լոր օր գան նե րըÁ ըն ձյուղ ներ, ար մատ ներ, ծա ղիկ ներ 
և պտուղ ներ՝ ա պա հո վե լով օր գան նե րի փո խա դարձ 
կա պը և օր գա նիզ մի ամ բող ջա կա նու թյու նը։ 

Ջու րը և նրա մեջ լուծ ված հան քա յին նյու թերն ար
մա տից  տերև ներ են փո խադր վում ցո ղու նի բնա փայ
տում գտն վող ա նոթ նե րով: Իսկ տերև նե րում սին թեզ
ված օր գա նա կան նյու թե րը մա ղան ման խո ղո վակ նե
րով փո խադր վում են բույ սի մնա ցած օր գան ներ, որ
տեղ էլ յու րաց վում կամ պա հես տա վոր վում են:

 Բազ մաբ ջիջ կեն դա նի նե րի օր գա նիզ մում նյու թե րի 
տե ղա փո խու մը հիմ նա կա նում ի րա կա նա նում է ա րյու
նա տար հա մա կար գի մի ջո ցով:

 Բո լոր ող նաշ ա րա վոր կեն դա նի նե րի ար յու նա տար 
հա մա կար գերն ու նեն կա ռուց ված քա յին ը նդ հան րու
թյուն ներ։ Նրանք ու նեն սիրտ, աոր տա (սր տից դուրս 
ե կող մայր զար կե րակ), զար կե րակ ներ, մա զա նոթ ներ 
և ե րակ ներ։ Սիրտն աշ խա տում է որ պես պոմպ՝ ա պա
հո վե լով ար յան մշ տա կան հոսքն ա նոթ նե րով։ Զար
կե րակ նե րով ար յու նը սր տից հո սում է մարմ նի հյուս
վածք ներ, ի սկ ե րակ նե րով՝ դե պի սիր տը։ Մա զա նոթ

Նյութի տեղաշարժը 
բույսի օրգանիզմում.
1.  ջուր և հանքային 

աղեր
2. թթվածին
3. ջրային գոլորշի
4. ածխաթթու գազ
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նե րը փոք րա գույն, բա րակ պա տե րով ա նոթ ներ են, 
ո րոնք մի աց նում են զար կե րակ ներն ու ե րակ նե րը։ 
Մա զա նոթ ներն ա պա հո վում են սնն դա րար նյու թե րի, 
գա զե րի և նյու թա փո խա նա կու թյան ար գա սիք նե րի 
փո խա նա կու թյունն ար յան ու հյուս վածք նե րի միջև։ 

Ար յու նը կար միր հե ղուկ է, շարժ վում է մարմ նի բո
լոր օր գան նե րը թա փան ցող ար յու նա տար ա նոթ նե
րով։ Այն շն չա ռա կան օր գան նե րից թթ վա ծի նը փո
խադ րում է հյուս վածք ներ, ի սկ նրան ցից ած խաթ թու 
գա զը՝ շն չա ռա կան օր գան ներ: Արյունը մար սո ղա կան 
հա մա կար գից ներ ծծ  ված սնն դա ն յու թե րը տե ղա փո
խում է հյուս վածք ներ, ի սկ նյու թա փո խա նա կու թյան 
ար գա սիք նե րը՝ ար տա թո րու թյան օր գան ներ։ 

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ի ՞նչ նշա նա կու թյուն ու նի նյու թե րի փո խադ րու մը բույ սում։
2. Ի ՞նչ է տե ղա փո խում ա րյու նը։
3. Ո րո՞նք են ա րյան հիմ նա կան գոր ծա ռույթ նե րը։ 

 Մ տա ծե՛ք 

Ին չո՞ւ փո խադ րող հյուս ված քը վնաս վե լու դեպ քում բույ սը կմա հա նա:
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 Գործ նա կան աշ խա տանք Ա 

 Ջ րի և հան քային նյու թե րի տե ղա շար ժը 
ցողունով

Անհ րա ժեշտ նյու թեր և սար քա վո րում ներ
Ջրով լի ա պա կյա ա նոթ, թա նաք կամ ջրում լուծ վող 

որ ևէ գու նա նյութ, որ ևէ ծա ռի կամ թփի ըն ձյուղ (ու ռե
նու, բար դու կամ հա ղար ջենու), խոր դե նու կամ որ ևէ 
սե նյա կային բույ սի եր կար կո թու նով տերև: 

Աշ խա տան քի ըն թաց քը
1. Ըն ձյու ղը նա խօ րոք տե ղադ րե՛ք թա նա քով գու

նա վոր ված ջրով ա նո թի մեջ: 24 ժամ հե տո տար բեր 
բարձ րու թյուն նե րի վրա կա տա րե՛ք մի քա նի լայ նա կի 
կտր վածք ներ: 

Դիտելով բո լոր կտր վածք նե րը՝ համոզվե՛ք, որ թա նա
քը ներ կել է ջրի մեջ դր ված ճյու ղի մի այն բնա փայ տը, 
ցո ղու նի մի ջու կը և կեղ ևը չեն ներկ վել. ջու րը և նրա մեջ 
լուծ ված նյու թե րն ար մատ նե րից դե պի վեր են բարձ րա
նում ցո ղու նի բնա փայ տում գտնվող ա նոթ նե րով:

2. Թա նա քով գու նա վոր ված ջրի մեջ դրե՛ք խոր դե
նու եր կար կո թու նով տերև ներ կամ սե նյա կային որ ևէ 
բույ սի փոք րիկ ճյու ղեր: Ո րոշ ժա մա նակ ան ց տե սա նե
լի կլի նի, որ ջու րը ցո ղու նի մի ջով բարձ րա նում է դե պի 
տերև ներÁ ներ կե լով դրանց ջղե րը: Ջղե րն ա նո թա թե
լային խր ձեր են:

Ընձյուղով ջրի 
տեղաշարժը ցույց տվող 
փորձ
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 Գործ նա կան աշ խա տանք Բ

Օր գա նա կան նյու թե րի տե ղա շար ժը ցո ղու նով

Անհ րա ժեշտ նյու թեր և սար քա վո րում ներ
Ջրով լի ա պա կյա ա նոթ ներ, ու ռե նու կամ բար դու 

եր կու ըն ձյուղ: 
Աշ խա տան քի ըն թաց քը
1. Ըն ձյուղ նե րից մե կի վրա օ ղա կաձև կտր վա՛ծք 

արեք և զգու շու թյամբ հե ռաց րե՛ք կեղ ևի օ ղա կա շեր տը՝ 
մեր կաց նե լով բնա փայ տը: Եր կու ըն ձյուղ ներն էլ դրե՛ք 
ջրով լի ա նոթ նե րի մեջ և տե ղադ րե՛ք լույ սին մոտ, որ
պես զի տերև նե րում ֆո տո սին թեզ տե ղի ու նե նա: 

Մի քա նի շա բա թ հե տո դիտելով՝ կարող եք հա
մոզվել, որ ըն ձյու ղի վրա՝ օ ղա կից վերև, տեղի է 
ունենում հաս տա ցումÁ  պա լա րի տես քով: Այ նու հետև 
դրա վրա սկ սում են զար գա նալ հա վե լյալ ար մատ նե րը:

2. Փոր ձի ար դյունք նե րից կա րող եք եզ րա կաց նել, 
որ օ ղա կա վո րե լով ճյու ղը՝ մենք կտ րե ցինք մա ղան ման 
խո ղո վակ նե րը: Եվ քա նի որ տերև նե րում ֆո տո սին թե
զի ըն թաց քում սին թեզ ված օր գա նա կան նյու թե րը դե
պի ար մատ ներ և բույ սի այլ օր գան ներ (բող բոջ ներ, 
ծա ղիկ ներ, պտուղ ներ) տե ղաշ արժ վում են տերև նե րի 
ջղե րում ու ցո ղու նի կեղ ևում տե ղադր ված մա ղան ման 
խո ղո վակ նե րով, ա պա դրանց ամ բող ջու թյու նը խախ
տե լու դեպ քում այդ նյու թե րը կու տակ վում են օ ղա
կաձև հատ վածում՝ ա ռա ջաց նե լով հաս տա ցում ներ: 

3. Օ ղա կաձև հատ վածում կու տակ ված օր գա նա կան 
նյու թե րի հաշ վին զար գա նում են հա վե լյալ ար մատ
ներ, ի սկ ո րոշ բույ սե րի վրա՝ նաև բող բոջ ներ:

Դիտե՛քնկարը
Նկարիվրանշեքկենդանուարյունատարհա

մակարգիօրգանները

Հաստուկի և 
արմատների 
առաջացումը կեղևը 
օղակաձև կտրելուց 
հետո



Օրգանիզմների կենսագործունեությունը

123

§ 7.4. Ար տա զա տու թյուն

 Բույ սե րի և կեն դա նի նե րի կեն սա գոր ծու նե ու թյան 
ար դյուն քում ա ռա ջա նում են նյու թերÁ ջրի ա վել ցուկ, 
ած խաթ թու գազ, մի զա նյութ և այլ մի ա ցու թյուն ներ, 
ո րոնք նրանց պի տա նի չեն, ո րոշ նյու թեր նույ նիսկ 
վնա սա կար են: Սրանք, այս պես կոչ ված, « թա փոն
ներ» են, ո րոն ցից յու րա քան չյուր օր գա նիզմ ա զատ
վում է յու րո վի: Նյու թա փո խա նա կու թյան ար գա սիք
նե րիցÁ խա րամ նե րից ա զատ վե լու գոր ծըն թա ցը կոչ
վում է ար տա զա տու թյուն, ո րը բնո րոշ է բո լոր կեն դա
նի օր գա նիզմ նե րին: 

Բույ սե րն ար տա զա տու թյան մաս նա գի տաց ված օր
գան ներ չու նեն, սա կայն բո լոր դեպ քե րում խա րամ նե
րը հե ռաց նում են օր գա նիզ մից կամ կու տա կում հա
տուկ պա հես տա րան նե րում։ Այդ գոր ծա ռույթն ի րա կա
նաց նում են գեղ ձա յին մա զիկ նե րը, նեկ տա րա նոց նե րը 
և գեղ ձիկ նե րը, ո րոնք տե ղա կայ ված են օր գան նե րի 
մա կե րե սին։ Գեղ ձա յին մա զիկ նե րում կու տակ վում և 
հե ռաց վում են բազ մա զան ար տա զատ վող նյու թեր 
(օ րի նակ՝ ե թե րա յու ղե րը)Á գա զան ման, հե ղուկ և պինդ 
վի ճա կում։ Նրանց ոչ պի տա նի շատ նյու թեր կու տակ
վում են բջիջ նե րում, օր գան նե րում և պահ պան վում են 
ո ղջ կյան քի ըն թաց քում: Այդ նյու թե րը հիմ նա կա նում 
կու տակ վում են բույ սի մա հա ցած հյուս վածք նե րում 
(բ նա փայտ, խցան), այդ պատ ճա ռով բույ սին չեն վնա
սում: Շատ վնա սա կար նյու թե րից բույ սերն ա զատ
վում են տեր ևա թա փի ժա մա նակ: Ո րոշ բույ սեր ջրի 
և ա ղե րի ա վել ցու կից ա զատ վում են տեր ևի եզ րե րին 
գտնվող հա տուկ հեր ձանցքե րի մի ջո ցով:

 Տար բեր ա նող նաշ ար  կեն դա նի նե րի ար տա զա տու
թյան օր գան նե րը միմ յան ցից է ա պես տար բեր վում ե ն։ 
Մի աբ ջիջ պար զա գույն օր գա նիզմ նե րը, ա ղե խոր շա
վոր նե րը խա րամ նե րը հե ռաց նում են մարմ նի մա կե
րե սով։ Ո րոշ ա նող նաշ ար նե ր (օ ղա կա վոր որ դեր, հոդ
վա ծո տա նի ներ) խարամները կու տակ ում են նաև մաշ
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կի տակ, ա պա մաշ կա փո խու թյան ժա մա նակ դուրս 
նետ ում օր գա նիզ մից։

Ար տա զա տու թյան հա մա կարգն ա ռա ջի նը ձևա
վոր վել է տա փակ որ դե րի մոտ և ներ կա յաց ված է բա
րակ, գա լա րուն խո ղո վա կիկ նե րով: Օ ղա կա վոր որ դե րի 
մարմ նի յու րա քանչ յուր հատ վա ծում կան մեկ զույգ գա
լա րուն խո ղո վա կիկ ներ, ո րոնք սկս վում են ձա գա րաձև 
բջիջ նե րից և հա տուկ ան ցքե րով բաց վում են դուրս։

Տափակ որդերի 
արտազատության համակարգը

Օղակավոր որդերի 
արտազատության համակարգը.
1. արտազատիչ ձագար
2. արտազատիչ խողովակ

Մի ջատ նե րի ար տա զա տու թյան օր գան նե րը հա
տուկ ա նոթ ներն են, ո րոնք կույր ծայ րով սկս վում են 
մարմ նի խո ռո չից և բաց վում են հետ նա ղու մեջ։

Ող նա շա րա վոր կեն դա նի նե րի ար տա զա տու թյան 
հիմ նա կան օր գա նը ե րի կամ ներն են, ո րոնք ա րյան 

Կաթնասունների 
արտազատության 

համակարգը.
1. երիկամ

2. միզածորան
3. միզապարկ

4. միզուկ
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միջից հե ռա ցնում են նյու թա փո խա նա կու թյան հե ղուկ 
ար գա սիք նե րը: Ե րի կամ նե րում ձևա վոր ված մե զը մի
զա ծո րան նե րով հո սում է մի զա պար կի մեջ, ի սկ այն
տե ղից հա տուկ ան ցքով դուրս է գա լիս օր գա նիզ մից: 
Թռ չուն նե րը չու նեն մի զա պարկ, հետ ևա բար մե զը 
նրանց ար տա զա տու թյան օր գան նե րում չի կու տակ
վում և ան մի ջա պես հե ռաց վում է։ 

Ար տա զա տու թյան գոր ծըն թա ցին մաս նակ ցում են 
նաև այլ օր գան ներ: Շն չա ռու թյան ժա մա նակ ար տա
զատ ված ած խաթ թու գա զը կեն դա նի նե րի օր գա նիզ
մից հե ռա նում է թո քե րի, խռիկ նե րի, մաշ կի մի ջո ցով, 
ջու րըÁ մաշ կի (քր տին քի հետ) և թո քե րի մի ջո ցով: 
Հան քային ա ղե րը, ո րոշ օր գա նա կան նյու թեր հե ռաց
վում են մաշ կի, մար սո ղու թյան հա մա կար գի մի ջո ցով:

Նոր հասկացություններ

Կծկուն վակուոլներ, մալպիգյան անոթներ, միզածորաններ, միզապարկ:

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ի նչ պե՞ս են բույ սերն ի րա կա նաց նում խա րամ նե րի հե ռա ցու մը։
2. Ի՞ նչ է տեր ևա թա փը:
3. Ո րո՞նք են մի ջատ նե րի ար տա զա տու թյան օր գան նե րը:
4.  Որ տե՞ղ են կու տակ վում վնա սա կար նյու թե րը բույ սե րի և կեն դա նի նե րի 

օր գա նիզմ նե րում: 

 Մ տա ծե՛ք 

Ի՞նչ եք կար ծում, ին չո՞ւ թռ չուն նե րը մի զա պարկ չու նեն, ի սկ կաթ նա սուն
ներն ու նեն։

Թռչունների 
արտազատության 
համակարգը.
1. երիկամ
2. միզածորան
3. կոյանոց
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§ 7.5.Նյու թե րի և է ներ գի այի փո խա նա կու թյուն

 Ն յու թե րի և է ներ գի այի փո խա նա կու թյու նը 
կյան քի պար տա դիր պայ ման է: Ապ րե լու հա

մար օր գա նիզմ նե րը շր ջա կա մի ջա վայ րից պետք է 
ստա նան ան հրա ժեշտ սնն դա նյու թեր: Բույ սե րը շր ջա
կա մի ջա վայ րից ստա նում են ջուր, ած խաթ թու գազ, 
հան քային ա ղեր, թթ վա ծին: Կեն դա նի նե րը ստա նում են 
սպի տա կուց ներ, ճար պեր, ած խաջ րեր, ջուր, հան քային 
նյու թեր, թթ վա ծին, որոնք էլ ապահովում են ցան կա
ցած օր գա նիզ մի ա ճն ու բջիջ նե րի նո րո գու մը:

 Մի ա ժա մա նակ կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը շր ջա կա 
մի ջա վայր են ար տա զա տում ի րենց կեն սա գոր ծու նե
ու թյան ար գա սիք նե րըÁ ջուր, ած խաթ թու գազ, մի զա
նյութ և այլ նյու թեր: Այ սինքն՝ օր գա նիզմ նե րի և շրջա
կա մի ջա վայ րի միջև ա նընդ հատ տե ղի է ու նե նում 
նյու թե րի և էներգիայի փո խա նա կու թյուն: 

Օր գա նիզմ մուտք գոր ծած նյու թե րը վե րամ շակ վում 
և վե րա փոխ վում են:

 Բու սա կան օր գա նիզմ նե րում լույ սի ազդեցությամբ 
ջրից և ած խաթ թու գա զից (լուսասին թե զի ար դյուն
քում) ա ռա ջա նում են օր գա նա կան նյու թերÁ շա քար ներ: 
Դրանք հե տա գա յում վե րա փոխ վում են օս լայի, թա
ղան թա նյու թի, ճար պե րի, սպի տա կուց նե րի և օր գա
նիզ մի հա մար ան հրա ժեշտ այլ օրգանական նյու թե րի: 

 Կեն դա նի նե րի նյու թա փո խա նա կու թյու նը բո լո րո
վին այլ կերպ է ըն թա նում: Ըն դու նած սնն դա նյու թե րը 
պա րու նա կում են բարդ օր գա նա կան նյու թեր, ո րոնք 
ան մի ջա կա նո րեն չեն կա րող օգ տա գործ վել օր գա նիզ
մի կող մից: Մար սո ղա կան հա մա կար գում մարս վե լուց 
հե տո միայն դրանք յու րաց վում են բջիջ նե րի կող մից:

Բջ ջում բարդ օր գա նա կան նյու թե րի ա ռա ջաց մա նը 
զու գըն թաց տե ղի է ու նե նում նաև նյու թե րի քայ քա յում, 
ո րի հետևանքով ստաց վում են պարզ նյու թեր, և ան
ջատ վում է է ներ գի ա: Վեր ջինս օգ տա գործ վում է նոր 
նյու թե րի սին թե զի, որոշ ներ քին օր գան նե րի աշ խա տան

 Մ տա ծե՛ք 

Ի՞ նչ ու ժեր են նպաս տում ցո ղու նով ջրի և հան քային նյու թե րի տե ղա շարժ
մա նը:

Օձ

Գորտ

Ձուկ

Սառնարյուն 
կենդանիներ
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քի և մարմ նի ջեր մաս տի ճա նի պահ պան ման հա մար: 
Նյու թա փո խա նա կու թյան արդյունավետությունը 

յուրաքանչյուր օր գա նիզմ ում տար բեր է: Ձկ նե րի ա րյու
նա տար հա մա կար գով հո սում է թթ ված նով աղ քատ 
ա րյուն, ո րի հետ ևան քով նյու թա փո խա նա կու թյան ռե
ակ ցի ա նե րը դան դաղ են ըն թա նում, և բնականաբար 
քիչ է ներ գի ա է ան ջատ վում: Անջատված էներգիան չի 
ա պա հո վում ձկան մարմ նի կա յուն ջեր մաս տի ճա նը. 
այդ պատ ճա ռով առաջանում է կախ վածություն շր ջա
կա մի ջա վայ րի ջեր մաս տի ճա նի փոփոխություններից: 
Այս պի սի կեն դա նի նե րին ան վա նում են սառ նա րյուն 
կեն դա նի ներ: Սառ նա րյուն են նաև ե րկ կեն ցաղ նե րը և 
սո ղուն նե րը:

Թռ չուն նե րի ա րյու նա տար և շն չա ռա կան հա մա կար
գերն ա վե լի լավ են զար գա ցած, ինչի շնորհիվ ա րյու
նը հա գե նում է թթ ված նով, բարդ նյու թե րն ակ տի վո
րեն ճեղ քա վոր վում են, և ան ջատ վում է մեծ քա նա կու
թյամբ է ներ գի ա: Այն ապահովում է ի նչ պես օր գա նիզ մի 
կեն սա գոր ծու նե ու թյունը, այն պես էլ մարմ նի կայուն 
ջերմաստիճանը: Այսպիսով՝ թռչունները տա ք ա րյուն 
կեն դա նի ներ են: Տա քա րյուն են նաև կաթ նա սուն նե րը: 
Տա քա րյու նու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է տվել թռ չուն
նե րին և կաթ նա սուն նե րին հեշ տու թյամբ հար մար վելու 
բնա կու թյան ա մե նա տար բեր պայ ման նե րին:

Նոր հասկացություններ

Նյութափոխանակություն, սառնարյուն կենդանիներ, տաքարյուն կեն դա
նիներ:

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Բնու թագ րե՛ք « նյու թա փո խա նա կու թյուն» հաս կա ցու թյու նը։
2. Ի՞ նչ մա սե րից է կազմ ված նյու թե րի փո խա նա կու թյու նը:
3. Թվե՛ք այն նյու թե րը, ո րոնք բույ սե րը կլա նում են շր ջա կա մի ջա վայ րից:
4. Ո՞ր կեն դա նի ներն են սառ նա րյուն :

Թութակ

Կատու

Հավ

Տաքարյուն
կենդանիներ
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§ 7.6. Բազ մա ցում: Ան սեռ բազ մա ցում

 Բ ազ մա ցու մը կեն դա նի օր գա նիզմ նե րին բնո րոշ 
հիմ նա կան հատ կու թյուն նե րից է։ Բազ մաց ման 

մի ջո ցով կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը վե րար տադ րում են 
ի րենց նման նե րին, ո րի շնոր հիվ կյան քը շա րու նակ
վում է սերն դե սե րունդ: Բազմացումը կարող է լինել 
ան սեռ կամ սե ռա կան։ 

Ան սեռ բազ մաց ման ժա մա նակ նոր օր գա նիզ մի 
ա ռա ջաց մա նը մաս նակ ցում է մի այն մեկ ծնո ղա կան 
ձև, ո րից ա ռա ջա նում են եր կու կամ ա վե լի նոր՝ ի րար 
նման օր գա նիզմ ներ:  

Ան սեռ բազ մաց ման ա մե նա պարզ ձևը կի սումն է, 
ե րբ մայ րա կան օր գա նիզ մը բա ժան վում է եր կու հա
վա սար մա սե րի: Շատ մի աբ ջիջ օր գա նիզմ ներ (բակ
տե րի ա ներ,  նա խա կեն դա նի ներ, ջրի մուռ ներ) բա րեն
պաստ պայ ման նե րում բազ մա նում են բջ ջի եր կու մա
սե րի կիս ման մի ջո ցով։

Ան սեռ բազ մաց ման ե ղա նակ նե րից է բնու թյան մեջ 
լայն տա րա ծում ու նե ցող սպո րա գո յա ցու մը: Սպո րա
գո յաց ման ըն թաց քում մայ րա կան օր գա նիզ մում ա ռա
ջա նում են հատուկ բջիջ ներÁ սպոր ներ: 

1 2

Ամեոբայի բազմացումը

Խմորասնկերի (1) և 
պոլիպ հիդրայի (2) 

բողբոջումը
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Սպո րը շատ ա մուր թա ղանթ ու նե ցող բջիջ է, ո րը 
բա րեն պաստ պայ ման նե րում ծլում է՝ ա ռա ջաց նե լով 
նոր օր գա նիզմ: Սպո րա գո յաց մամբ բազ մա նում են 
ջրի մուռ նե րը, սն կե րը, մա մուռ ները, պտեր ները և այլն: 

Ան սեռ բազ մա ցումն ի րա կա նա նում է նաև բող
բոջ ման մի ջո ցով: Բող բոջ մամբ բազ մա նում են ի նչ
պես մի աբ ջիջ (օ րի նակч խմո րասն կե րը), այն պես էլ 
բազ մաբ ջիջ օր գա նիզմ նե րը: Այս պես են բազ մա նում 
բազ մաբ ջիջ կեն դա նի նե րից, օ րի նակ, պո լիպ հիդ
րան: Սո վո րա բար ամ ռա նը նրա մարմ նի մա կե րե սին 
ա ռա ջա նում են բա ժան վող բջիջ նե րի կու տա կում
ներч բող բոջ ներ, ո րոնք, աս տի ճա նա բար մե ծա նա լով, 
ա ռա ջաց նում են շո շա փուկ ներ, բաց վում է բե րա նային 
անցքը, և ձևա վոր վում է նոր օր գա նիզմ, ո րը հե տա գա
յում ան ջատ վում է մայ րա կան օր գա նիզ մից:

 Բույ սե րի ան սեռ բազ մաց ման ձևե րից է վե գե տա
տիվ բազ մա ցու մը։ 

 Վե գե տա տիվ բազ մա ցումն ի րա կա նա նում է մայ
րա կան օր գա նիզ մի մարմ նի մա սե րով։ Ծաղ կա վոր 
բույ սե րի վե գե տա տիվ բազ մա ցումն ի րա կա նա նում է 
վե գե տա տիվ օր գան նե րով (ար մատ, ցո ղուն, տերև) 
կամ նրանց ձևա փո խու թյուն նե րով։ 

Ար մատ նե րով բազ մա նում են բա լե նին, բար դին, 
ա զն վա մո րին, բե ղիկ նե րով՝ մշա կո վի ե լա կը, ան տա
ռա մո րին։ Կոճ ղար մատ նե րով բազ մա նում են սե զը, 
հի րի կը, հով տաշուշա նը, ի սկ տերև նե րով՝ բե գո նիան, 
ու զում բա րա կան մա նուշա կը։ Սո խուկ նե րով բազ մա

Բույսերի վեգետատիվ 
բազմացումը.
1. սողացող բեղիկներով
2. ստորգետնյա 
պալարներով
3. կոճղարմատով

Էլոդեայի բազմացումն 
ընձյուղներով
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նում են սոխը, սխ տորը, ձն ծա ղի կը, պա լար նե րովч 
կար տո ֆի լը, գետ նա խնձորը և այլն։

Նոր հասկացություններ

Սպոր, անսեռ բազմացում, վեգետատիվ բազմացում:

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ի ՞նչ է բազ մա ցու մը։
2. Ո ՞րն է ան սեռ բազ մաց ման նշա նա կու թյու նը:
3. Ան սեռ բազ մաց ման ի՞ նչ ե ղա նակ ներ գի տեք:
4. Ի՞ նչ է սպո րը:
5. Բող բոջ մամբ բազ մա ցող ի՞ նչ օր գա նիզմ ներ գի տեք: 

 Մ տա ծե՛ք 

Ի՞նչն է ը նդ հա նուր ան սեռ բազ մաց ման բո լոր ձևե րի հա մար:



Օրգանիզմների կենսագործունեությունը

131

§ 7.7. Սե ռա կան բազ մա ցում

 Ս ե ռա կան բազ մա ցու մը բնո րոշ է մեր մո լո րա կի 
վրա տա րած ված կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի մեծ 

մա սին: Սեռական բազ մաց մանը մաս նակ ցում են եր
կու օր գա նիզմ։

Սե ռա կան բազ մաց ման ժա մա նակ ա ռա ջա նում են 
մաս նա գի տաց ված սե ռա կան բջիջ ներч գա մետ ներ։ 
Կեն դա նի նե րի ի գա կան գա մետ նե րը կոչ վում են ձվաբ
ջիջ ներ, ի սկ ա րա կա ննե րըч սպեր մա տո զո իդ ներ։ Հա
սուն սե ռա կան բջիջ նե րի մի ա ձու լու մը կոչ վում է բեղմ
նա վո րում, ո րի ա րդ յուն քում ա ռա ջա նում է զի գոտ։ 
Զի գո տից զար գա նում է նոր օր գա նիզմ։

 Բու սա կան և կեն դա նա կան այն օր գա նիզմ նե րը, 
ո րոնց սպեր մա տո զոիդ նե րը և ձվաբ ջիջ նե րն ա ռա ջա
նում են տար բեր ա ռանձ նյակ նե րում, կոչ վում են բա
ժա նա սեռ օր գա նիզմ ներ:  Ո րոշ բազ մաբ ջիջ բույ սեր և 
կեն դա նի նե րի մե ծա մաս նու թյու նը բա ժա նա սեռ ե ն։ 

Սն կե րի, բու յ սե րի և կեն դա նի նե րի ո րոշ տե սակ նե րի 
գա մետ նե րը հա սու նա նում են նույն օր գա նիզ մում։ Այդ
պի սին է ծաղ կա վոր բույ սե րի մե ծ մասը և կոչ վում են 
ե րկ սեռ, ի սկ այդ պի սի կեն դա նի նե րըч հեր մաֆ րո դիտ 
(հիդ րա, ան ձր ևորդ, փափ կա մար մին ներ)։ 

Անձրևաորդ Սպիտակ պլամարիա Փափկամարմին

Ձվաբջջի 
բեղմնավորումը.
1. սպերմատոզոիդների 
մոտեցումը ձվաբջջին
2. սպերմատոզոիդի 
ներթափանցումը 
ձվաբջիջ
3. սպերմատոզոիդի 
կորիզի միաձուլումը 
ձվաբջջի կորիզին
4. զիգոտի առաջացումը 
և կիսումը

Կենդանիներ, 
որոնց օրգանիզմում 
հասունանում են և՛ 
իգական, և՛ արական 
գամենտներ:
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Օր գա նիզ մի զար գա ցու մը չբեղմ նա վոր ված ձվա
բջջից ան վա նում են կու սած նու թյուն։ Բնու թյան մեջ 
կու սած նու թյամբ բազ մա նում են շատ բույ սեր (օրինակ՝ 
խա տու տիկը) և ո րոշ կեն դա նի ներ. օ րի նակч մի ջատ
նե րից մայր մե ղուն կա րող է դնել ի նչ պես բեղմ նա
վոր ված ձվեր, ո րոն ցից զար գա նում են աշ խա տա վոր 
մե ղու նե րը և մայր մե ղուն, այն պես էլ չբեղմ նա վոր
ված ձվեր, ո րոն ցից զար գա նում են ա րու նե րը՝ բոռերը: 
Բազ մաբ ջիջ կեն դա նի նե րի մե ծա մաս նու թյան սե ռա
կան բջիջ նե րը զար գա նում են հա տուկ սե ռա կան օր
գան նե րում:

 Ծաղ կա վոր բույ սե րի սե ռա կան բազ մաց ման օր
գանը ծա ղիկն է, ի սկ վար սան դը և ա ռէջ նե րը նրա 
գլխա վոր մա սերն են: Ա ռէջ նե րում զար գա նում են փո
շե հա տիկ նե րը, ի սկ վար սան դումч սերմ նա բող բոջ ները: 
Որ պես զի ծաղ կից ա ռա ջա նա սեր մե րով պտուղ, ան
հրա ժեշտ է, որ տե ղի ու նե նա փո շո տում: Փո շե հա տիկը 
քա մու կամ մի ջատ նե րի մի ջո ցով տե ղա փոխ վում է 
վար սան դի սպիի վրա. տե ղի է ու նե նում փո շո տում:

Ծաղկավոր բույսերի բեղմնավորումից հետո վար
սանդի սերմնարանից առաջանում է պտուղը, իսկ 
սերմնարանում գտնվող սերմնասկզբնակից՝ սերմը: 

Նոր հասկացություններ

Գամետ, զիգոտ, բաժանասեռ, հերմաֆրոդիտ, կուսածնություն, ձվա  բջիջ, 
սպերմատոզոիդ:

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ի ՞նչ է բեղմ նա վո րու մը:
2. Ի՞ նչ է տե ղի ու նե նում ծաղ կա վոր բույ սե րի բեղմ նա վո րու մից հետո:
3. Ո ՞ր օր գա նիզմ ներն են կոչ վում հեր մաֆ րո դիտ։
4. Ի՞ նչ է փո շո տու մը: 
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 Մ տա ծե՛ք 

Ին չո՞ւ է սե ռա կան բազ մա ցու մն ա վե լի ա ռա ջնակարգ:

 Հե տաքր քիր է ի մա նալ

•  Նա խա կեն դա նի նե րի մայ րա կան բջիջ նե րի կիսման 
ժամանակահատվածը խիստ տարբեր է։ Ա մե ո բա
յինը տևում է 3 րո պե ից մինչև 7,5 ժամ, ճա ռա գայ թա
վոր նե րի նըч մինչև 30 րո պե, թար թի չա վոր նե րի նըч 30 
րո պե ից մինչև 2 ժամ։

•   Ձկ նե րից ա ռա վել բե ղուն է լու սին ձու կը, ո րը ձվա
դրում է մինչև 300 մլն ձկն կիթ։

•   Լ վի ճը տա րե կան տա լիս է 12 սե րունդ և յու րա քանչ
յուր ան գամ դնում է 300 ձու, ման թա կատ վա ձու կը 
տա րե կան ծնում է մեկ ձագ, սև սա լա մանդ րը ու նե
նում է 1–2 ձագ, ի սկ կա նաչ դո դո շը՝ մինչև 1200։ Փի ղը 
3–4 տա րին մեկ ծնում է մեկ ձագ։

•   Կաթն բե կի կոճ ղար մա տը 1 մ2 հո ղում կա րող է ա ռա
ջաց նել 1800 նոր բույ սեր։
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§ 7.8. Բույ սե րի ա ճը և զար գա ցու մը 

Օ ր գա նիզմ ներն ա ճում և զար գա նում ե ն։ Ա ճը 
օր գա նիզ մի չա փե րի մե ծա ցումն է, ո րը պայ

մա նա վոր ված է օր գան նե րի, նոր բջիջ նե րի և նրանց 
տար րե րի գո յաց մամբ։ Զար գա ցու մը օր գա նիզ մի 
կյան քի տար բեր շր ջան նե րում կա ռուց ված քի ու գոր
ծա ռույթ նե րի փո փո խու թյուն նե րի մի աս նու թյունն է ։

 Ծաղ կա վոր բույ սե րի զար գա ցու մը սկս վում է բեղմ
նա վոր ված ձվաբջ ջիցч զի գո տից: Զի գո տը, բազ մա կի 
կիս վե լով, ա ռա ջաց նում է սաղմ: Սաղ մը գտն վում է 
սեր մում: Սեր մը կազմ ված է սաղ մից, սնն դա նյու թե
րի պա շա րից և սերմ նա մաշ կից: Բույ սի կյան քում շատ 
կար ևոր շրջան է սեր մե րի տա րա ծու մը: Այն տե ղի է 
ու նե նում տար բեր ճա նա պարհ նե րովч քա մու, ջրի, մի
ջատ նե րի, թռ չուն նե րի, գա զան նե րի մի ջո ցով: Շատ 
սեր մեր տա րած վե լու հա մար ու նեն հա տուկ հար մա
րանք ներ: 

Ընկ նե լով հո ղի մեջ՝ կարող է ծլել և նոր սե րունդ 
տալ մի այն կեն դա նի սաղմ ու նե ցող սեր մը, եթե կան 
նպաս տա վոր պայ ման ներч թթ վա ծին, հա մա պա տաս
խան խո նա վու թյուն և ջեր մու թյուն: Սեր մի ծլումը 
սկսվում է ջրի կլա նու մով, ո րի ար դյուն քում նրանք 
ո ւռ չում են: Աճ ման ա ռա ջին նշա նը սաղմ նային ար մա
տի կի ա ռա ջա ցումն է, ո րը սեր մն ամ րաց նում է հո ղին: 
Այ նու հետև սկ սում է ա ճել սաղմ նային ցո ղու նի կը, ո րը 
հո ղի մա կե րես է հա նում բող բո ջի կըч սաղմ նային ընձ
յու ղը, ո րից հե տա գա յում զար գա նում է տերև նե րով 
վեր գետ նյա ցո ղու նը:

Ձ ևա վոր ված նոր բույ սը կոչ վում է ծիլ: Սաղ մի ա ճը 
և ծլի զար գա ցու մը տե ղի են ու նե նում սեր մում պա շար
ված սնն դա նյու թե րի հաշ վին, սաղ մի բջիջ նե րի բա
ժան ման և ա ճի շնոր հիվ: Այ նու հետև ծի լը սկ սում է վա
րել ի նք նու րույն կյանք և վեր է ած վում հա սուն բույ սի: 

Ա ճը բույ սի ակ տիվ կյան քի ա ռա վել վառ դրս ևո րում
նե րից է և կախ ված է բույ սում կա տար վող նյու թա փո

Կաղամբի և լոբու 
արմատների աճը

Ցորենի սերմ
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խա նա կու թյան ո ւժգ նու թյու նից։ Բույ սի ա ճի մա սին են 
վկա յում նրա ա ռան ձին օր գան նե րի չա փե րի մե ծա
ցումը, նոր տերև նե րի, ար մատ նե րի, ը նձ յուղ նե րի ա ռա
ջա ցու մը, բջիջ նե րի թվի ու ծա վա լի ա վե լա ցու մը և այլն։ 

Ի տար բե րու թյուն մարդ կանց և այլ կեն դա նի նե րի՝ 
բույ սե րի բո լոր օր գան ներն ամ բողջ կյան քի ըն թաց
քում ա ճում ե ն։ Դա պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ 
բույ սի ո րո շա կի մա սե րում, օ րի նակч ար մա տի, ըն ձյու
ղի ծայ րին գտն վում է գո յաց նող հյուս վածք, ո րի բջիջ
ներն ա նընդ հատ բա ժան վում են: 

Բույ սե րի ա ճին ա կա նա տես ե նք լի նում վաղ գար
նա նից: Այդպիսի օ րի նակներ են սեր մե րի ծլու մը, 
բող բո ջու մը, վե գե տա տիվ օր գան նե րիч ցո ղուն նե րի, 
տերև նե րի ա ռա ջա ցումն ու ա ճը, բույ սի ծաղ կումը և 
պտ ղա կա լու մը։ Բույ սի տար բեր օր գան նե րում ա ռա
ջա նում են ա ճը և զար գա ցու մը խթա նող նյու թեր (ֆի
տո հոր մոն ներ)։ Բույսերի զարգացումը ևս տեղի է 
ունենում բույսի ողջ կյանքի ընթացքում:

Նոր հասկացություններ

Սաղմ, ծիլ, սաղմնային արմատիկ, սաղմնային ցողունիկ:

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Բույ սե րի բազ մաց ման ի՞ նչ ե ղա նակ ներ գի տեք:
2. Ի՞ նչ նշա նա կու թյուն ու նի սեր մը բույ սի կյան քում:
3. Ի՞ նչ պայ ման ներ են ան հրա ժեշտ սեր մի ծլ ման հա մար:
4. Ի նչ պե՞ս են տա րած վում բույ սե րի սեր մերն ու պտուղ նե րը: 

 Մ տա ծե՛ք 

Ին չո՞ւ է սեր մի ծլ ման հա մար ջուր ան հրա ժեշտ:
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  Հե տաքր քիր է ի մա նալ
•   Տար բեր բույ սե րի ը նձ յուղ նե րի և ար մատ նե րի աճ ման 

ա րա գու թյու նը տար բեր է։ Չափազանց մեծ ա րա
գու թյամբ ա ճում են բամ բու կի ը նձ յուղ նե րը։ Նրանց 
օ րա կան ա ճը կազ մում է 80–100 սմ և նույ նիսկ ա վե լի։ 

•   Ուլտ րա մա նուշ ա կա գույն ճա ռա գայթ նե րի մեծ 
չափաբաժիններն ար գե լա կում են ը նձ յուղ նե րի ա ճը, 
ո րի պատ ճա ռով բարձր լեռ նա յին շր ջան նե րի բույ
սերը ցած րա հա սակ ե ն։ 

•   Կա լի ֆոռնի ա յում ա ճող սեկ վո յա ծա ռի ա ռան ձին 
տե սակ նե րի կյան քի տևո ղու թյու նը հաս նում է 4000 
տար վա։ 
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ՕՐԳԱՆԻԶՄ ԵՎ
ՄԻՋԱՎԱՅՐ

ԳԼՈՒԽ

8
§ 8.1.  Կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի 

կենսամիջավայրեր 

 Բ ույ սե րը և կեն դա նի նե րը, ի նչ պես նաև սն կերն 
ու բակ տե րի ա նե րը Ե րկ րի վրա զբա ղեց նում են 

ի րենց կեն սա գոր ծու նե ու թյան հա մար նպաս տա վոր 
տար բեր մի ջա վայ րեր։

Ջ րա յին մի ջա վայ րում ապ րե լուն հար մար վել են 
ջրի մուռ նե րը և քիչ թվով բարձ րա կարգ բույ սեր։ Այս 
մի ջա վայ րում բույ սե րը կա րող են ա ճել հա մե մա տա
բար փոքր խո րու թյուն նե րում՝ մի այն այն տեղ, որ տեղ 
լույս է թա փան ցում։ Ջրա յին կեն սա կեր պին հար մար
ված են շատ կեն դա նի ներ (ձկ ներ, կե տեր, խեց գե տին
ներ և այլն)։ 

Օ դա ցա մա քա յին մի ջա վայ րում են ապ րում հա մար
յա բո լոր բարձ րա կարգ բույ սե րը։ Այս տեղ բնա կան 
պայ ման նե րը շատ տարբեր են, ան տառ նե րը, մար գա
գե տին նե րը, տա փաս տան նե րը, այ գի ներն ու դաշ տերը 
բնո րոշ վում են ի րենց յու րա հա տուկ կեն սա բազ մա զա
նու թյամբ։ Այս մի ջա վայ րում ա ռատ են օ դն ու լույ սը, 
սա կայն շատ վայ րե րում, տար վա ե ղա նա կից,

 

Կենդանի 
օրգանիզմն երի 
կենսամի ջավայրերը
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օր վա ժա մից, աշ խար հագ րա կան դիր քից կախ ված, 
նկատ վում են ջեր մաս տի ճա նի և խո նա վու թյան խիստ 
տա տա նում ներ։ Մեծ դեր ու նի նաև քա մին։ Կեն դա նի
նե րից օ դա ցա մա քա յին մի ջա վայ րում ապ րում են մի
ջատ նե րը, սո ղուն նե րը, թռ չուն նե րը, կաթ նա սուն նե րը։

 Հո ղա յին մի ջա վայ րում, հատ կա պես նրա բեր րի, հու
մու սով հա րուստ մա սում (դուք ար դեն գի տեք հո ղի կազ
մու թյու նը) ապ րում են բազ մա թիվ մանր ջրի մուռ ներ, 
կան տար բեր բույ սե րի ար մատ ներ, սեր մեր և սպոր ներ։ 
Հո ղում ապ րում են նաև զանազան կեն դա նի ներч ան ձ
րևո ր դեր, տար բեր տեսակի մի ջատ ներ և նրանց թրթուր
նե րը, բազ մա թիվ ման րէ ներ և սն կեր։ 

Օր գա նիզ մա յին մի ջա վայ րը օր գա նիզմ է, որ տեղ 
ապ րում են մա կա բույծ բույ սեր (գայ լուկ), կեն դա նի
ներ (մա կա բույծ որ դեր, նա խա կեն դա նի ներ), ման րէ
ներ և սն կեր։

 Ցան կա ցած կեն սա մի ջա վայ րում կեն դա նի օր գա
նիզմ նե րը գրա վում են ի րենց կեն սա գոր ծու նե ու թյան 
հա մար նպաս տա վոր վայ րեր։ Օ րի նակч ան տառ նե րում 
ա ճում են հա պա լա սե նին, մո ռե նին, հով տաշ ուշան ը, 
պտեր նե րը։ Մար գա գե տին նե րում ա ճում են սի զա
խոտը, մար գա գետ նա յին տե րե փու կը։ Գե տի խեց գե
տի նը հան դի պում է մի այն գե տե րի և լճե րի մա քուր 
ջրե րում, ո րոնք ու նեն տղ մոտ հա տակ և քար քա րոտ 
ա փեր։ Շնաձկ նե րն ապ րում են ծո վե րի խոր քում, տա
փա կաձկ նե րըч ծո վի հա տա կին։

Ջրամբարի 
կենսացենոզ

Անտառ
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 Կեն սա մի ջա վայ րի այն ո րոշ ա կի տա րած քը, որ տեղ 
բնակ վում է այս կամ այն կեն դա նի օր գա նիզ մը, կոչ
վում է բնա կու թյան վայր։ 

Կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի կյան քը բնու թյան մեջ 
պայ մա նա վոր ված է ի րենց շր ջա կա մի ջա վայ րի պայ
ման նե րով։ 

Կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի և շր ջա կա մի ջա վայ րի, 
ի նչ պես նաև տար բեր օր գա նիզմ նե րի փոխ հա րա բե
րու թյուն նե րի մա սին գի տու թյու նը կոչ վում է է կո լո գի ա 
(հու նա րեն՝ «օյ կոս» — տուն, « լո գոս» — խոսք կամ գի
տու թյուն)։

 Կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը կա րող են ապ րել մի այն 
այն տեղ, որ տեղ նրանց կյան քի և կեն սա գոր ծու նե ու
թյան հա մար կան բա րեն պաստ պայ ման ներ։ Շր ջա կա 
մի ջա վայ րի գոր ծոն նե րը, ո րոն ցից կախ ված է կեն
դա նի օր գա նիզմ նե րի կյան քը, կոչ վում են մի ջա վայ րի 
գոր ծոն ներ կամ է կո լո գի ա կան գոր ծոն ներ: 

Տար բե րում են է կո լո գի ա կան գոր ծոն նե րի ե րեք 
խումբч ան կեն դան բնու թյան գոր ծոն ներ, կեն դա նի 
բնու թյան գոր ծոն ներ, մարդ կա յին գոր ծոն ներ։

Նոր հասկացություններ

Կենսամիջավայր, բնակության վայր, էկոլոգիա, էկոլոգիական գործոններ:

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ո րո՞նք են կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի կեն սա մի ջա վայ րե րը։
2. Ո՞րն է կոչվում օր գա նիզ մի բնա կու թյան վայ ր:
3. Ի՞ նչ խմ բե րի են բա ժան վում է կո լո գի ա կան գոր ծոն նե րը:

 Մ տա ծե՛ք 

Ին չո՞ւ ցա մա քում ապ րող կեն դա նի նե րը չեն կա րող ապ րել ջրում:
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§ 8.2. Շր ջա կա մի ջա վայ րի գոր ծոն նե րը

 Ի նչ պես ի մա ցանք նա խորդ դա սից, շր ջա կա մի
ջա վայ րի գոր ծոն նե րը բա ժան վում են 3 խմ բի: 

Ան կեն դան բնու թյան գոր ծոն նե րին են պատ կա նում 
լույ սը, խո նա վու թյու նը, ջեր մու թյու նը, քա մին, ան ձր ևը, 
կար կու տը, հո ղի և ջրի ա ղա յին ու գա զա յին կազ մը և 
այլն։ Կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի վրա ան կեն դան բնու
թյան գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյամբ է պայ մա նա վոր ված 
Երկիր մո լո րա կում նրանց տա րած վա ծու թյու նը։ 

Լույս: Կա նաչ բույ սե րը մի այն լույ սի ազ դե ցու թյամբ 
են ստեղ ծում օր գա նա կան նյու թեր, ո րոնք, ի նչ պես գի
տեք, օգ տա գոր ծում են մնա ցած բո լոր կեն դա նի օր
գա նիզմ նե րը։ Հատ կա պես ցե րեկ վա տևո ղու թյու նից 
են կախ ված կեն դա նի նե րի վար քը, բույ սե րի և կեն դա
նի նե րի սե զո նա յին և օ րա կան պար բե րա կա նու թյու
նը, օ րի նակч  բույ սե րի ծաղ կու մը, պտուղ նե րի և սեր
մե րի հա սու նա ցու մը, բազ մամ յա բույ սե րի՝ ձմեռ վան 
նա խա պատ րաստ վե լը: Ո րոշ կե նդա նի ներ, օ րի նակч 
դաշ տա յին մկ նե րը, ձմ ռան հա մար սնունդ են պաշ
ա րում։ Այլ կեն դա նի նե րի պաշ ա րա յին նյու թե րը կու
տակ վում են մարմ նում ճար պա յին շեր տի տես քով։ 
Չվող թռ չուն ները ե րամ ներ են կազ մում։ Ի ՞նչն է ազ
դան շան դառ նում այդ բազ մա թիվ փո փո խու թյուն նե րի 
հա մար։ Պարզ վում է՝ լու սա յին օր վա տևո ղու թյան փո
փո խությու նը։

Չվող թռչունների երամ, 
դաշտամուկ
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 Ջու րը ևս շատ կար ևոր դեր ու նի բույ սե րի և կեն դա
նի նե րի կյան քում։ Ջրի ան բա վա րա րու թյու նը կա րող է 
հանգեցնել բո լոր կեն սա կան գոր ծըն թաց նե րի դա դա
րեց մա ն և մահ վան։ Բույ սե րն ու կեն դա նի նե րն ու նեն 
ա մե նա տար բեր հար մա րանք ներ՝ ջուր հայ թայթ ելու և 
այն խնա յո ղա բար օգ տա գործ ելու հա մար։ Ա նա պա
տա յին բույ սե րի ար մատ նե րը ջուր են ներծ ծում շատ 
մեծ խո րու թյուն նե րից (ո ւղ տա փշ ի ար մատ նե րը հաս
նում են մինչև 16 մ խո րու թյան)։ Կռ զու փշե րի ձևա
փոխ ված տերև նե րը թույլ են տա լիս խիստ կր ճա տել 
ջրի գո լոր շա ցու մը։ Ա նա պա տա յին շատ կեն դա նի ներ 
բա վա րար վում են սնն դի մեջ ե ղած ջրով։ Այլ կեն դա
նի ներ ա մա ռա յին քուն են մտ նում (տար բեր կրծող ներ 
և շատ կրի ա ներ)։

 Ջեր մու թյուն: Ցա մա քային շատ բույ սե րի և կեն
դա նի նե րի հա մար կար ևոր գոր ծոն է ջեր մու թյու նը, 
ո րի նվազ ման դեպ քում նրանք մա հա նում ե ն։ Ա մե
նա բարձր ջեր մաս տի ճա նը, ո րին կա րող են դի մա նալ 
կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը (բա ցի ա ռան ձին ման րէ նե
րից), 40–45 oC–ն է։ Ջեր մաս տի ճա նի փո փո խու թյուն
ներն ա ռա վե լա պես ազ դում են սառ նա րյուն կեն դա նի
նե րի վրա: Ցր տերն ը նկ նե լուն պես ե րկ կեն ցաղ ներն ու 
սո ղուն նե րը դառ նում են սա կա վաշ արժ, ի սկ ձմ ռա նը 
քուն են մտ նում։

 Հյու սի սա յին գո տի նե րում ձմե ռող թռ չուն նե րը 
ցրտից պատս պար վում են փե տուր նե րի հաստ շեր
տով, կաթ նա սուն նե րըч հաստ մա զա ծած կով և մաշ
կի տակ գտն վող ճար պի շեր տով։ Այն կեն դա նի ները, 
ո րոնց հա մար անհնար է ձմ ռա նը կե ր հայթայթել, 
օ րի նակч ար ջե րը, քուն են մտ նում, ի սկ թռ չուն նե րը 
չվում են տաք ե րկր ներ։

Բ նու թյան կեն դա նի գոր ծոն ներ:  Կեն դա նի օր գա
նիզմ նե րի կյան քի հա մար կար ևոր են ոչ մի այն ան կեն
դան բնու թյան գոր ծոն նե րը, այլ նաև այն փո խա դարձ 
կա պե րը, ո րոնք գո յու թյուն ունեն նրանց միջև: 

Հայտ նի է, որ բո լոր կեն դա նի նե րը, սն կե րը, բակ տե

Կռզիներ

Սպիտակ արջ
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րի ա նե րի մեծ մա սը ապ րում են կա նաչ բույ սե րի կող
մից սին թեզ ված օր գա նա կան նյու թե րով: Բայց բույ սե
րը ևս չեն կա րող գո յու թյուն ու նե նալ ա ռանց փո շո տող 
մի ջատ նե րի և ո րոշ թռ չուն նե րի ու կաթ նա սուն նե րի, 
ո րոնք, սն վե լով պտուղ նե րով, մի ա ժա մա նակ տա րա
ծում են բույ սե րի սեր մե րը:

 Կեն դա նի նե րի միջև ե ղած կա պե րը ևս շատ բազ
մա զան են: Բե րենք դրան ցից մի քա նի օ րի նակ:

 Գի շատ չու թյուն ( գի շա տիչ — զոհ փոխ հա րա բե րու
թյուն ներ). օ րի նակч զատ կաբ զե զը սն վում է լվիճ նե
րով, բա զենч մկ նե րով և այլն:

 Մա կա բու ծու թյու ն. ե րբ մի օր գա նիզմ ապրում է 
մյու սի հաշ վին, օ րի նակч մար դու և այլ կեն դա նի նե րի 
ա ղի նե րում ապ րող մա կա բույծ որ դե րը: 

Փո խա դարձ օգ տա կար փոխ հա րա բե րու թյան օ րի
նակ է մր ջյուն նե րի և լվիճ նե րի փոխ հա րա բե րու թյու նը: 
Լվիճ նե րի ար տա զա տած քաղցր հյու թով սն վե լու հա
մար մր ջյուն նե րը պահ պա նում և տա րա ծում են նրանց:

 Մար դու տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյու նը մեծ ազ դե
ցու թյուն ու նի բնու թյան վրա և ա ռանձ նաց վում է որ
պես մար դա ծին գոր ծոն: 

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Է կո լո գի ա կան ի ՞նչ գոր ծոն ներ գի տեք։
2. Ի ՞նչ նշա նա կու թյուն ու նի լույ սը կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի հա մար։
3. Ի նչ պե՞ս է խո նա վու թյու նը ազ դում կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի վրա։
4.  Ո ՞ր կեն դա նի ներն են հար մար ված շր ջա կա մի ջա վայ րի ջեր մային տա

տա նում նե րին։
5.  Ին չո՞վ է պայ մա նա վոր ված Ե րկ րի վրա կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի 

տարածու մը։

 Մ տա ծե՛ք 

Ի՞նչ կլի նի, ե թե գի շա տիչ կեն դա նի նե րը վե րա նան Ե րկ րի ե րե սից:

Սերմերի տարածումը 
թռչունների միջոցով

Ասկարիդ. մակաբույծ 
որդ
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§ 8.3.  Բնա կան հա մա կե ցու թյուն նե րը և դրանց 
պահ պա նու մը

Ինչ պես ար դեն հա մոզ վե ցիք, կեն դա նի է ակ նե րը 
(բույ սեր, կեն դա նի ներ, սն կեր, ման րէ ներ) բնու թյան 
մեջ չեն կա րող գո յու թյուն ու նե նալ ա ռանց մե կը մյու սի: 
Գո յու թյան ը նդ հա նուր մի ջա վայ րում ապ րող տար բեր 
կեն դա նի օր գա նիզմ ներ  կազ մում են կա յուն խմ բա
վո րում ներ՝ հա մա կե ցու թյուն ներ։ Հա մա կե ցու թյուն 
կազ մող օր գա նիզմ նե րը հար մար ված են հա մա տեղ 
կյան քի ո րո շա կի պայ ման նե րին, փո խազ դում են միմ
յանց և շր ջա պա տող մի ջա վայ րի հետ: Բնա կան հա
մա կե ցու թյան օ րի նակ ներ ե ն ան տա ռը, ա նա պա տը, 
ճա հի ճը, մար գա գե տի նը, լի ճը: Հա մա կե ցու թյուն կազ
մող օր գա նիզմ նե րի և շր ջա կա ան կեն դան բնու թյան 
միջև մշ տա պես տե ղի է ու նե նում նյու թե րի և է ներ
գիայի փո խա նա կու թյուն, ո րի շնոր հիվ ստեղծ վում է 
մի աս նա կան բարդ հա մա կարգч կեն սաերկ րա ցե նոզ 
կամ է կո հա մա կարգ:

 Ցան կա ցած է կո հա մա կար
գում գո յու թյուն ու նի օր գա
նիզմ նե րի ե րեք խումբ: Դրանք 
ա ռա ջին հեր թին օր գա նա կան 
նյու թեր ար տադ րող ներն ենч 
կա նաչ բույ սե րը: 

Երկ րորդ խում բը սպա
ռող ներն ենч տար բեր խո
տա կեր, ա մե նա կեր և գի շա
տիչ կեն դա նի ներ: 

Եր րորդ խմ բինч օր գա նա
կան նյու թեր քայ քայող նե
րին են պատ կա նում բազ
մա թիվ բակ տե րի ա ներ, 
սնկեր, հո ղում ապ րող որ
դեր, գե րեզ մա նա փոր բզեզ
նե րը և այլ կեն դա նի ներ: 

Բնական 
համակեցություն
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Ն րանք սն վում են մա հա ցած բույ սե րի և կեն դա նի նե
րի մնա ցորդ նե րով ու վերջիններիս կեն սա գոր ծու նե
ու թյան ար տա զա տուկ նե րով: Քայ քայող նե րի գոր ծու
նե ու թյան ար դյուն քում բարդ օր գա նա կան նյու թե րը 
վե րած վում են պարզ հան քային մի ա ցու թյուն նե րի, 
ո րոնք կարող են կր կին յու րաց վել բույ սե րի կող մից: 
Այս պի սով՝ բնու թյան մեջ տե ղի է ու նե նում նյու թե րի 
շրջապ տույտ: Է կո հա մա կար գում օր գա նիզմ նե րի միջև 
ա ռա ջա նում են տար բեր կա պեր՝ սնն դային, է ներ գի
ա կան և այլն: Դրան ցից գե րիշ խո ղը  սնն դային կա
պերն են, ո րոնք սո վո րա բար 35 օ ղակ նե րից կազմ
ված սնն դային շղթա ներ են: Բնու թյան մեջ սնն դային 
շղ թա ները շատ բարդ և բազ մաբ նույթ են, սո վո րա բար 
ա ռա ջաց նում են սնն դային ցան ցեր: 

Մարդ կային գոր ծո նը հս կա յական նշա նա կու թյուն 
ու նի բնու թյան հա մար: Մար դը, մի ջամ տե լով բնա կան 
գոր ծըն թաց նե րին, շատ հա ճախ խախ տում է դրանց 
բնա կա նոն ըն թաց քը։ Ան տա ռա հա տում նե րը, խո պան 
հո ղե րի յու րա ցու մը, ամ բար տակ նե րի կա ռու ցու մը զգա
լի վնաս են հասց նում բնա կան հա մա կե ցու թյուն նե րին։ 
Կեն դա նի օր գա նիզմ նե րին վնաս է հասց նում նաև թու

Կենդանիների 
սննդային կապերը

Արեգակ

Բույսեր,
կենդանիներ

Բույսեր

Ջուր, հող
Բակտերիաներ

Մակաբույծներ

Արտազատության նյութեր
և դիակների մնացորդներ

Լեշով սնվող 
կենդանիներԳիշատիչներ
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նա քի մի կատ նե րով, կեղ տաջ րե րով, ար դյու նա բե րա կան 
թա փոն նե րով շր ջա կա մի ջա վայ րի աղ տո տու մը:

Բ նա կան հա մա կե ցու թյուն նե րի պահ պա նու մը և 
դրանց խե լա միտ օգ տա գոր ծու մը հա մա լիր հիմ նա
խնդիր է ։

Բնա կան պաշ ար նե րի խե լա միտ օգ տա գոր ծու մը 
հե տապն դում է եր կու նպա տակ։ Մի կող մից՝ ան հրա
ժեշտ է պահ պա նել բնու թյու նը, կեն սո լոր տը՝ իր տե
սա կա յին ո ղջ բազ մա զա նու թյամբ, ի սկ մյուս կող մից՝ 
ա պա հո վել օգ տա կար բույ սե րի բեր քատ վու թյան ա ճն 
ու կեն դա նի նե րի մեծ թվա քա նա կը, նրանց գի տակ ցա
կան վե րա կանգ նու մը։

Բ նա կան հա մա կե ցու թյուն նե րի պահ պան մա նը 
նպաս տում է ար գե լոց նե րի, ար գե լա վայ րե րի, ազ
գային պար կե րի ստեղ ծու մը: Հա յաս տա նում նշա նա
վոր են Խոս րո վի և Դի լի ջա նի ար գե լոց նե րը, Շի կա հո
ղի ար գե լա վայ րը, Սևա նի ազ գային պար կը: 

Նոր հասկացություններ

Համակեցություն, արտադրողներ, սպառողներ, քայքայողներ, սննդային 
կապեր:

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ի՞նչ բնա կան հա մա կե ցու թյուն ներ գի տեք:
2. Թ վե՛ք է կո հա մա կար գի ե րեք հիմ նա կան բա ղադ րիչ նե րը: 
3. Ին չո՞ւ են բույ սե րին հա մա րում ար տադ րող ներ: 
4. Ո՞րն է քա յ քայող նե րի դե րը բնա կան հա մա կե ցու թյու նում:

 Մ տա ծե՛ք 

Ի՞նչ տե ղի կու նե նա է կո հա մա կար գում, ե թե մա հա ցած կեն դա նի նե րի և 
բույ սե րի մնա ցորդ նե րը չքայ քայ վեն:



146146

ԳԼՈՒԽ 9

ՄԱՐԴՈՒ
ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԳԼՈՒԽ

9
§ 9.1. ՄԱՐ ԴՈՒ Ա ՌՈՂ ՋՈՒԹՅՈՒ ՆԸ.

 ԳԱ ՂԱ ՓԱՐ Ա ՌՈՂ ՋՈՒԹՅԱՆ ՄԱ ՍԻՆ

 Դուք ար դեն գի տեք, որ կեն դա նի նե րի մար մին
ներն օր գա նա կան հա մա կար գեր են: Այդ պի սի 

հա մա կար գի յու րա քան չյուր տար րի գոր ծե լը չա փա
զանց կար ևոր է ամ բող ջի բնականոն աշխատանքի 
հա մար: Ե թե ոչ օր գա նա կան հա մա կար գից, օ րի նակ՝ 
մե խա նի կա կան ժա մա ցույ ցից ժա մա նա կա վո րա պես 
հա նենք նրա մա սե րից մե կը, հե տո նո րից դնենք տե
ղը, այն կր կին կաշ խա տի: Այլ է կեն դա նի օր գա նիզ մի 
դեպ քում: Ե թե թե կուզ կարճ ժա մա նա կով օր գա նիզ մից 
որ ևէ օր գան հե ռաց նենք կամ այլ ձևով խո չըն դո տենք 
նրա աշ խա տան քը, ա պա դա, որ պես կա նոն, ան դառ
նա լի հետ ևանք ներ կու նե նա ամ բողջ օր գա նիզ մի հա
մար: Որ պես զի օր գա նիզ մը լի նի կեն սու նակ և կա րո
ղա նա դի մա կայել շր ջա կա մի ջա վայ րի պայ ման նե րի 
փո փո խու թյուն նե րին, ան հրա ժեշտ է, որ նրա բո լոր 
օր գան նե րը մշ տա պես նոր մալ գոր ծեն: Օր գա նիզ մի 
այդ պի սի վի ճակն ան վա նում են ա ռողջ վի ճակ: Դա 
վե րա բե րում է նաև մար դու մարմ նին: Ե րբ մար դու օր
գա նիզ մի բո լոր օր գան նե րը նոր մալ են գոր ծում, ա պա 
մարդն ու նի ա ռողջ մար մին: 

Սա կայն մար դու ա ռող ջու թյու նը մի այն մարմ նա
կան չէ: Մար դը ոչ մի այն սն վում, շարժ վում, քնում և 
այլ մարմ նա կան գոր ծո ղու թյուն ներ է կա տա րում, 
այլև շփ վում է այլ մարդ կանց հետ, աշ խա տում, ա րա
րում և այլն: Գոր ծու նե ու թյան այդ ձևե րի հա մար մի
այն ա ռողջ մար մի նը բա վա րար չէ: Ա նհ րա ժեշտ է, որ 
մար դը ա ռողջ լի նի նաև հո գե պես: Նա պետք է հա
մար ժեք ըն կա լի ի րա կա նու թյու նը, կա րո ղա նա կա պեր 
հաս տա տել հա սա րա կու թյան այլ ան դամ նե րի հետ, 

§ 9.1  Ա ռող ջու թյուն։ Ա ռող ջու թյունն ամ
րապն դող գոր ծոն նե րը
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կա տա րել ար դյու նա վետ մտա վոր աշ խա տանք: Մի 
խոս քով՝ ա ռողջ մար դը պետք է կա րո ղա նա ապ րել լի
ար ժեք հա սա րա կա կան կյան քով: 

Ա ռող ջու թյու նը ա մե նա կար ևոր ար ժեքն է, այն ան
հրա ժեշտ է պահ պա նել: Ա ռող ջու թյան նույ նիսկ թեթև 
խա թա րում նե րը կա րող են ցած րաց նել մար դու աշ
խա տան քի ար դյու նա վե տու թյու նը, ի սկ ծանր խա թա
րում նե րը կա րող են ը նդ հան րա պես ան հա մա տե ղե լի 
լի նել կյան քի հետ:  Ան թույ լատ րե լի է ա ռող ջու թյան 
վնա սու մը րո պե ա կան հա ճույ քի կամ զվար ճան քի հա
մար: Մի այն բա ցա ռիկ դեպ քե րում մարդն ի րեն կա
րող է բա րո յա կան ի րա վունք վե րա պա հել վտան գե
լու իր կամ այլ մար դու ա ռող ջու թյու նը: Դա կա րե լի է 
ա նել, ե թե այլ կերպ հնա րա վոր չէ փր կել մեր ձա վո րի 
կյան քը, պաշտ պա նել հայ րե նի քը և գոր ծել հա նուն այլ 
բա ցար ձակ ար ժեք նե րի:

 

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ո՞րն է օր գա նիզ մի ա ռողջ վի ճա կը: 
2. Ին չի՞ կա րող են հան գեցնել ա ռող ջու թյան խա թա րում նե րը:

 Մ տա ծե՛ք 

Ի՞նչ բացարձակ արժեքների մասին է խոսքը:
Մի այն բա ցա ռիկ դեպ քե րում մարդն ի րեն կա րող է բա րո յա կան ի րա վունք 

վե րա պա հել վտան գե լու իր կամ այլ մար դու ա ռող ջու թյու նը: Դա կա րե լի է 
ա նել, ե թե այլ կերպ հնա րա վոր չէ փր կել մեր ձա վո րի կյան քը, պաշտ պա նել 
հայ րե նի քը և գոր ծել հա նուն այլ բա ցար ձակ ար ժեք նե րի:
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§ 9.2.  ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ. ԴՐԱՆՑ
          ՏԵ ՍԱԿ ՆԵ ՐԸ 

Օ ր գա նիզմ ներն ու նեն ա ռող ջու թյու նը պահ պա
նե լու, ի սկ խա թար վե լու դեպ քում՝ այն վե րա

կանգ նե լու հա տուկ հա մա կար գեր: Օր գա նիզ մը կա
րող է դի մա կայել շր ջա կա մի ջա վայ րի բա ցա սա կան 
ազ դե ցու թյուն նե րին: Սա կայն նրա հնա րա վո րու թյուն
ներն ան սահ ման չեն, և տար բեր օր գան ներ ո րո շա կի 
պայ ման նե րում կա րող են դա դա րել նոր մալ գոր ծե
լուց: Ե րբ օր գան նե րից որ ևէ մե կը կամ դրանց խում բը 
լավ չի կա տա րում իր «աշ խա տան քը», ա պա ի նչ պես 
այդ օր գանն ա ռան ձին, այն պես էլ ամ բողջ օր գա նիզմն 
ա ռողջ չէ՝ հի վանդ է: 

Օր գա նիզ մի ա ռողջ վի ճա կը մեկն է, մինչ դեռ այդ 
վի ճա կի խա թա րում նե րը՝ հի վան դու թյուն նե րը, բազ
մա թիվ տե սակ ներ ու նեն և կա րող են ա ռա ջա նալ 
տար բեր պատ ճառ նե րով: Հի վան դու թյուն նե րից խու
սա փե լու և դրանք հաղ թա հա րե լու հա մար ան հրա
ժեշտ է հա մա կարգ ված գի տե լիք ներ ու նե նալ այդ մա
սին, ի մա նալ դրանց ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը: 

Որ ևէ օր գա նի կա ռուց ված քը կամ ամ բող ջա կա
նու թյու նը կա րող է խախտ վել հար վա ծի, ծա կող կամ 
կտրող ա ռար կայով վնա սե լու և այլ մե խա նի կա կան 
ազ դե ցու թյուն նե րի հետ ևան քով: Ա ռող ջու թյան այդ
պի սի խա թա րում ներ են կոտր ված քը, սալ ջար դը, 
ուղե ղի ցն ցու մը, կտ րող կամ ծա կող ա ռար կայի ա ռա
ջաց րած վեր քը և այլն: Ա ռող ջու թյու նը կա րող են վնա
սել նաև ջեր մային ազ դե ցու թյուն նե րը և տար բեր թու
նա վոր նյու թե րի հետ օր գա նիզ մի շփում նե րը: Դրանց 
հետ ևան քով ա ռա ջա նում են այր վածք ներ, թու նա վո
րում ներ և այլ հի վան դու թյուն ներ: Նշ ված դեպ քե րում 
հա մե մա տա բար հեշտ է բա ցա հայ տել ա ռող ջու թյան 
խա թար ման պատ ճա ռը, սա կայն դրա վե րա կանգ
նումը կա րող է շատ դժ վար, եր բեմն նույ նիսկ ան հնա
րին լի նել: 
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Կան հի վան դու թյուն ներ, ո րոնք ա ռա ջա նում են օր
գա նիզմ ներ թա փան ցած ման րէ նե րի մի ջո ցով: Այդ
պի սի հի վան դու թյուն նե րը կոչ վում են վա րա կային 
հի վան դու թյուն ներ: Օր գա նիզմն ու նի բազ մա թիվ 
պատ նեշ ներ, ո րոնք կան խար գե լում են հի վան դա
ծին ման րէ նե րի ներ թա փան ցու մը: Օր գա նիզ մում կան 
նաև պաշտ պա նա կան հա մա կար գեր. դրանք պայ քա
րում են ար դեն օր գա նիզմ ներ թա փան ցած ման րէ նե րի 
և այլ օ տար մար մին նե րի դեմ: Սա կայն ո րոշ պայ ման
նե րում այդ պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ նե րը կա րող 
են աշ խա տել ոչ լի ար ժեք: Այդ դեպ քում ման րէ նե րը 
ներ թա փան ցում են օր գա նիզմ: Նույ նիսկ դրանց ան
նշան քա նա կու թյու նը կա րող է խիստ վտան գա վոր լի
նել, քա նի որ օր գա նիզ մում ման րէ նե րը բազ մա նում են, 
սն վում են օր գա նիզ մի ներ քին պա շար նե րով, ար տա
զա տում վնա սա կար նյու թեր և ներ սից թու լաց նում 
օր գա նիզ մը: Հի վան դու թյուն հա րու ցե լու ունակ ման
րէ նե րը կոչ վում են հի վան դա ծին ման րէ ներ: Դրանք 
կա րող են օր գա նիզմ թա փան ցել վնաս ված, եր բեմն 
նույ նիսկ նոր մալ մաշ կի մի ջո ցով, բե րա նով, շն չա ռա
կան օր գան նե րով, աչ քի լոր ձա թա ղան թով և այլ ճա
նա պարհ նե րով: 

Կան վա րա կային հի վան դու թյուն ներ, ո րոն ցով հի
վանդ մար դիկ վա րա կիչ չեն շր ջա պա տի հա մար: Այդ

Կոտրվածքի 
տեսակները
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պի սի հի վան դու թյուն ներ են փայ տա ցու մը, ո րի հա
րու ցի չը օր գա նիզմ է ներ թա փան ցում մաշ կի վնաս
վածք նե րով, մար սո ղու թյան հա մա կար գի՝ սնն դի հետ 
շփ վող մա սե րի վնաս վածք նե րով և այլ ճա նա պարհ
նե րով, բո տու լիզ մը, ո րով մար դիկ ա ռա վել հա ճախ 
հի վան դա նում ե ն՝ ոչ պատ շաճ պայ ման նե րում պա հա
ծո յաց ված սնունդ օգ տա գոր ծե լով, և այլն:

 Ո րոշ վա րա կային հի վան դու թյուն ներ շն չածար
տաշն չած օ դի, սնն դի, մարմ նա կան շփ ման և այլ 
ճա նա պարհ նե րով հի վանդ օր գա նիզ մից կա րող են 
փո խանց վել ա ռող ջին: Այդ պի սի հի վան դու թյուն նե
րի օ րի նակ ներ են գրի պը, ծա ղի կը, վա րա կիչ դեղ
նախտը, կարմ րու կը և այլն: Այդ հի վանդ նե րը հա մար
վում են վա րա կիչ, և կախ ված հի վան դու թյան տե սա
կից՝ նրանց հետ շփ վե լիս վա րակ վե լուց խու սա փե լու 
հա մար ան հրա ժեշտ է հետ ևել ո րո շա կի կա նոն նե րի: 

Ո րոշ հի վան դու թյուն ներ ա ռա ջա նում են օր գա նիզ
մի ա ռան ձին են թա հա մա կար գե րի գոր ծառ նու թյան 
խա թա րում նե րի հետ ևան քով: Դրան ցից են սիրտա
նո թային, նյար դային, ի մու նային, մար սո ղու թյան հա
մա կար գի և այլ հի վան դու թյուն նե րը: Կան հի վան դու
թյուն ներ, ո րոնք ա ռա ջա նում են տար բեր օր գան նե րի 

Մարսողություն
Լորձաթաղանթ

Լորձաթաղանթ

Օդակաթիլային

Մաշկ

Արյան 
միջոցով

Վարակիչ 
հիվանդությունների 

հարուցիչների 
ներթափանցման 

ուղիները
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հյուս վածք նե րը կազ մող բջիջ նե րի գոր ծառ նու թյան 
խախտ ման և ան կա նոն բազ մաց ման հետ ևան քով: 
Այդ պի սի խա թար ված բջիջ նե րից կա րող են ա ռա ջա
նալ օր գա նիզ մի հա մար վտան գա վոր հյուս ված քային 
զանգ ված ներ՝ նո րա գո յա ցու թյուն ներ, ո րոնք էլ կա
րող են հան գեց նել ծանր և եր բեմն նույ նիսկ ան բու ժե
լի հի վան դու թյան: 

Մար դը հի վանդ է նաև այն ժա մա նակ, ե րբ մար
մինն ա ռողջ է, սա կայն խա թար ված է ի րա կա նու թյան 
նրա ըն կա լու մը: Դրանք հո գե կան հի վան դու թյուն
ներ են: Հո գե կան հի վանդ նե րը հա ճախ դժ վա րա նում 
են պահ պա նել հա սա րա կա կան կյան քի կա նոն նե րը, 
կա պեր հաս տա տել և պահ պա նել հա սա րա կու թյան 
այլ ան դամ նե րի հետ, չեն կա րո ղա նում կա տա րել 
ար դյու նա վետ մտա վոր աշ խա տանք և ապ րել լի ար
ժեք կյան քով:

Նոր հասկացություններ

 Վա րա կային հի վան դու թյուն ներ, հի վան դա ծին ման րէ ներ, հո գե կան հի
վան դու թյուն ներ:

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ե՞րբ է օրգանիզմը համարվում հիվանդ:
2.  Թվարկե՛ք հիվանդության մի քանի պատճառներ: 
3. Թվարկե՛ք հիվանդությունների ձեզ հայտնի մի քանի տեսակ:
4. Մանրէներն ի՞նչ վնաս կարող են հասցնել օրգանիզմին: 

 Մ տա ծե՛ք 

Ծա ղիկ, դեղ նախտ, կարմ րուկ և այլ վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րի հետ 
շփ վե լիս ի ՞նչ կա նոն ներ է ան հրա ժեշտ պահ պա նել՝ վա րակ վե լուց խու սա փե
լու հա մար: 
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§ 9.3. Ա ՌՈՂՋ ԱՊ ՐԵ ԼԱ ԿԵՐ ՊԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵ ՐԸ

 Ժ ա մա նա կա կից մար դու օր գա նիզ մը, ի նչ պես 
գի տեք, ձևա վոր վել և զար գա ցել է մի լի ո նա

վոր տա րի նե րի ըն թաց քում: Օր գա նիզ մի ձևա վո րու մը 
տե ղի է ու նե ցել բնա կան մի ջա վայ րում, և այն ա ռա
վե լա գույն չա փով հար մար վել է կյան քի բնա կան պայ
ման նե րին:

Քա ղա քակր թու թյան ներկա ժա մա նա կաշր ջա նում 
մար դու կյան քի պայ ման ներն է ա կա նո րեն տար բեր
վում են այն պայ ման նե րից, ո րոն ցում ձևա վոր վել է 
և ո րոնց հար մար վել է նրա օր գա նիզ մը: Սո վո րա բար 
դուք ա րթ նա նում եք ոչ թե կա մա յա կան պա հի, այլ 
այն պի սի ժա մի, որ հասց նեք ժա մա նա կին լի նել դպրո
ցում, սնունդ ըն դու նում եք ոչ թե այն պա հին, ե րբ քաղց 
եք զգում կամ ե րբ ու տե լու բան եք գտ նում, այլ՝ դպրո
ցի ճա շա րա նում եր կար դա սա մի ջո ցի ըն թաց քում կամ 
տա նը ըն տա նե կան ը նթ րի քի ժա մին: Շա տերն ա րթ
նա նում են վաղ ա ռա վո տյան, որ պես զի ժա մա նա կին 
լի նեն աշ խա տան քի վայ րում: Կան նաև աշ խա տան քի 
տե սակ ներ, ո րոնք պետք է կա տար վեն գի շե րային ժա
մե րին: Աշ խա տան քը կա տա րող նե րը գի շե րը պետք է 
ար թուն լի նեն:

Ի նչ պես տես նում ե ք, ժա մա նա կա կից մար դու կյան
քում բազ մա թիվ ի րադ րու թյուն ներ կան, ե րբ նա, քա
ղա քակր թու թյան կա նոն նե րին են թարկ վե լով, ստիպ
ված է հե տաձ գել օր գա նիզ մի բնա կան պա հանջ նե րի 
բա վա րա րու մը: Մար դու օր գա նիզմն ունի մի ջա վայ

Առողջ ապրելակերպի 
գրավականներ
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րի փո փո խու թյուն նե րին հար մար վե լու հսկա յա կան 
նե րուժ և հար մար վում է նաև քա ղա քա կիրթ կյան
քի սահ մա նա փա կում նե րին: Սա կայն ե թե կեն սա կան 
պա հանջ նե րը շա րու նա կա բար չբա վա րար վեն, ա պա 
օր գա նիզ մի հար մար վո ղա կա նու թյան պա շա րը կա րող 
է չբա վա կա նաց նել, ին չը կա րող է հան գեց նել հի վան
դու թյուն նե րի, ծայ րա հեղ դեպ քե րում՝ նույ նիսկ մահ
վան: Քա ղա քա կիրթ մարդն իր օր գա նիզ մի կեն սա կան 
պա հանջ նե րի բա վա րար ման հա մար ան հրա ժեշտ 
գոր ծո ղու թյուն նե րի զգա լի մա սը ծրագ րում և կար գա
վո րում է այն պես, որ հնա րա վո րինս հա վա սա րակշ ռի 
կյան քի պա հանջ նե րի ու իր օր գա նիզ մի կեն սա կան 
պա հանջ մունք նե րի բա վա րա րու մը: Մար դու կյան քում 
ձևա վոր վում են սո վո րու թյուն ներ, վար քի կա նոն ներ, 
չա փո րոշիչ ներ և այլ գոր ծոն ներ, ո րոն ցով նա կազ
մա կեր պում է իր կեն ցաղը, աշ խա տան քը, ժա ման ցը 
և կյան քի այլ ո լորտ նե րը: Կյան քի կազ մա կերպ ման 
այդ պի սի կա յուն ձևերն էլ կազ մում են մար դու ապ
րելակեր պը:

Ա ռող ջու թյան պահ պան ման, օր գա նիզ մի նե րու
ժի լի ար ժեք օգ տա գործ ման տե սան կյու նից ապ րե լա
կերպը կար ևո րա գույն նշա նա կու թյուն ու նի: Յու րա
քան չյու րի ապ րե լա կեր պը յու րօ րի նակ է: Սա կայն ապ
րե լա կեր պի կա նոն ներ կան, ո րոնց պետք է հետ ևեն 
շա տե րը: Օ րի նակ, ե թե մար դու ու սու մը, աշ խա տան քը 
կամ այլ կա նո նա վոր զբաղ մունքն այն պի սին է, ո ր նրա 
մար մինն այդ ըն թաց քում տևա կան ժա մա նակ սա կա
վա շարժ վի ճա կում է, ա պա ան հրա ժեշտ է հան գիս տը 
և ա զատ ժա ման ցը կազ մա կեր պել այն պես, որ շատ 
լի նեն մարմ նա կան շար ժում նե րը, պետք է զբաղ վել 
մարմ նա մար զու թյամբ, զբոս նել մա քուր օ դին, խա ղալ 
մար զա կան խա ղեր և այլն: Ա նհ րա ժեշտ է նաև ը նտ
րել այն պի սի սնն դա կարգ, ո րը բա վա րար լի նի օր գա
նիզ մի լի ար ժեք կեն սա գոր ծու նե ու թյու նը ա պա հո վե
լու համար: Միև նույն ժա մա նակ սնն դա կար գը պետք 
է լի նի այն պի սին, որ օր գա նիզմը կա րո ղա նա սպա ռել 
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ըն դու նած սնն դա նյու թե րի մեծ մա սը: Հա կա ռակ դեպ
քում օր գա նիզմը սկ սում է պա շա րել ըն դու նած սննդա
նյու թե րի ա վել ցու կը, և կա րող է ա ռա ջա նալ գի րու
թյուն, վեր ջի նիս հետ կապ ված՝ նաև ա ռող ջա կան այլ 
խն դիր ներ: Ա ռող ջու թյան կարևոր նա խա պայ ման նե
րից են նաև քնի տևո ղու թյունն ու ո րա կը: Քնի բնա կան 
ռիթ մի խախ տու մը, սա կա վա շարժ վի ճա կը, ա վե լորդ 
քա շը, ան մա քուր շր ջա կա մի ջա վայ րում տևա կա նո րեն 
գտնվե լը ա նա ռողջ ապ րե լա կեր պի ա մե նա տա րած
ված ախ տան շան ներն են քա ղա քակր թու թյան պայ
ման նե րում: 

Դպ րո ցա կան տա րի քում քո սնն դա կար գը հիմ նա
կա նում ո րո շում են ծնող ներդ: Լսի՛ր նրանց, մի՛ չա րա
շա հիր ար հես տա կա նո րեն գա զա վոր ված ըմ պե լիք
ները, կոն ֆետ ներն ու այլ քաղց րա վե նի քներ: Սնն դում 
շատ միրգ և բան ջա րե ղե՛ն օգ տա գոր ծիր, որ քան էլ որ 
տա րա տե սակ թխ ված քաբ լիթ ներն ու կոն ֆետ ներն 
ա վե լի հա մեղ թվան: Ժա մա նա կի՛ն պառ կիր քնե լու: 
Կա նո նա վոր և բա վա րար քու նը խիստ կար ևոր է ա ռող
ջու թյան հա մար հատ կա պես քո տա րի քում: Վա րի՛ր 
ակ տիվ կյանք: Ե թե մար զա կան խմ բակ ես հա ճա խում, 
ա պա ու շա դիր լսի՛ր և պար տա ճա նա չո րեն կա տա րի՛ր 
մար զի չի հրա հանգ նե րը: Ե թե ոչ, ա պա ա ռա ջար կի՛ր 
ծնող նե րիդ քեզ գրան ցել քո սի րած մար զաձևի որ ևէ 
խմ բա կում և սկ սի՛ր հա ճա խել: Պահ պա նի՛ր և հզո րաց
րո՛ւ մար մինդ: 

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Թվարկե՛ք մար դու առողջ ապ րե լա կեր պի մի քանի կանոն: 
2.  Ի՞նչ է խոր հուրդ տր վում ա նել նս տա կյաց աշ խա տանք կա տա րող մարդ

կանց: 
3. Ա ռող ջու թյան հա մար ի՞ նչ նշա նա կու թյուն ու նի քու նը:
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§ 9.4.  Վ ՆԱ ՍԱ ԿԱՐ ՍՈ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ. 
ԴՐԱՆՑ ՀԵ ՏԵ ՎԱՆՔ ՆԵ ՐԸ

 Կ ան գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք մար դը ո րո շա
կի պար բե րու թյամբ կրկ նում է: Ո րոշ ժա մա նակ 

ան ց գոր ծո ղու թյուն նե րը դառ նում են սո վո րու թյուն, 
կազ մում են մար դու ապ րե լա կեր պի մա սը: 

Ո րոշ սո վո րու թյուն ներ հա մա հունչ են կյան քի բնա
կան կար գին, ո րում ձևա վոր վել է մար դու օր գա նիզմը: 
Այդ պի սի սո վո րու թյուն նե րը կա րող են ամ րաց նել 
մարմ նա կան և հո գե կան ա ռող ջու թյու նը: Օգ տա կար 
սո վո րու թյուն ներ են կա նո նա վոր կեր պով ա ռա վոտյան 
վաղ ա րթ նա նա լը, ժա մա նա կին քնե լը, կա նո նա վոր 
մարմ նա մար զու թյու նը, մարմ նա կո փու մը և այլն: 

Բայց կան սո վո րու թյուն ներ, ո րոնք վնա սում են 
մար մի նը, խա թա րում են օր գա նիզ մի կեն սա կան գոր
ծըն թաց նե րը: Այդ պի սի սո վո րու թյուն ներն ան ցան
կա լի հետ ևանք ներ են ու նե նում օր գա նիզ մի հա մար: 
Դրանք ժա մա նա կի ըն թաց քում կա րող են քայ քայել 
մար մի նը, թու լաց նել և հի վան դաց նել մար դուն: 

Ո րոշ սո վո րու թյուն ներ հա մար վում են վնա սա կար, 
քա նի որ ա վե լորդ ծան րա բեռ նում են օր գա նիզ մը, 
հան գեց նում են մարմ նի նե րու ժի ա նի մաստ կորս տի: 
Այդ պի սի վնա սա կար սո վո րու թյուն ներ են շա տա կե
րու թյու նը, ան կա նոն քնե լը, սնուն դը թե րի ծա մե լը, 
մո տի կից կամ չա փից ա վե լի եր կա րատև հե ռուս տա
ցույց դի տե լը և այլն: Օր գա նիզմն ի նչ –որ կերպ հար
մար վում է և մա սամբ չե զո քաց նում այդ սո վո րու թյուն
նե րի վնա սա կար ազ դե ցու թյու նը: Սա կայն ե թե մար դը 
չի կա րո ղա նում տա րի նե րի ըն թաց քում հաղ թա հա րել 
դրանք, ա պա  բա ցա սա կան հետ ևանք ներն ա ռող ջու
թյան հա մար ան խու սա փե լի են: 

Կան վնա սա կար սո վո րու թյուն ներ, ո րոնք լր ջո րեն 
վտան գում են օր գա նիզ մը: Օ րի նակ՝ ե ղունգ նե րը կրծե
լու, կեղ տոտ ձեռ քե րով սն վե լու և այս կար գի այլ սո
վո րու թյուն նե րը վա րա կային վտանգ ներ են ա ռա ջաց
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նում ա ռող ջու թյան հա մար: Հնա րա վոր է, որ այդ պի սի 
սո վո րու թյուն ու նե ցող ի նչ –որ մե կը չհի վան դա նա վա
րա կային հի վան դու թյամբ: Սա կայն դա չի ե րաշ խա վո
րում, որ այդ պի սի գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լու դեպ քում 
չես հի վան դա նա նաև դու: Ու րեմն պետք է խու սա փես 
նման գոր ծո ղու թյուն նե րից, ա ռա վել ևս դրանք պար
բե րա բար կրկ նե լուց: 

Ո րոշ վնա սա կար սո վո րու թյուն ներ էլ հենց գոր ծո
ղու թյան պա հին ան խու սա փե լի ո րեն վնա սում են մար
մի նը, ի սկ ո րո շա կի ժա մա նա կի ըն թաց քում պար զա
պես ա ղե տա լի հետ ևանք ներ են ու նե նում ա ռող ջու թյան 
հա մար: Դրանք ոչ մի այն դառ նում են ապ րե լա կեր պի 
մի մա սը, այլև ա ռա ջաց նում են ծանր մարմ նա կան և 
հո գե կան կախ վա ծու թյուն: Դրանք կա րող են ստրկաց
նել մար դուն՝ քայ քայե լով նրա մար մինն ու միտ քը, 
զրկե լով նրան կամ քից: Այդ պի սի սո վո րու թյուն ներ են 
ծխե լը, ալ կո հո լա մո լու թյու նը, թմ րա մո լու թյու նը: 

Եր բեք ոչ մի պայ մա նով չփոր ձե՛ս ծխել: Ծխե լը քեզ 
ան մի ջա պես՝ հենց նույն պա հին կվ նա սի: Նա, ով կա
ռա ջար կի քեզ ծխա խոտ փոր ձել, չի կա րող լի նել քո 
բա րե կա մը: Դա սար սա փե լի չա րիք է, ո րից պետք է 
խու սա փել՝ ան կախ նրա նից, թե քո շր ջա պա տում ով
քեր են ծխում կամ ի նչ հե ղի նա կու թյուն ու նեն նրանք 
քեզ հա մար:

 Չի կա րե լի ալ կո հո լային ըմ պե լիք փոր ձել մինչև չա
փա հաս դառ նա լը: Ի սկ չա րա շա հել ալ կո հո լը չի կա րե
լի ոչ մի տա րի քում: 

Թե ին չու է պետք խու սա փել ալ կո հո լից ու ծխա

Ծխող և չծխող 
մարդկանց թոքեր
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խո տից, ա ռա վել ա կն հայտ է դառ նում թմ րա մո լու
թյան վնաս նե րի մա սին ի մա նա լու դեպ քում: Թմ րա
մո լու թյու նը խտաց ված ար տա ցո լում է այն ա ղե տը, որ 
մարմ նին ու հո գուն բե րում են ալ կո հոլն ու ծխա խո տը: 
Դա մարմ նի և հո գու մի տում նա վոր թու նա վո րում է, 
մի բան, ո րը մար դուն տա նում է դե պի ան խու սա փե լի 
տան ջանք ներ և մահ: 

Խու սա փի՛ր բո լոր վնա սա կար սո վո րու թյուն նե րից, 
պահ պա նի՛ր ա ռող ջու թյունդ և կյանքդ:

Ս տու գե՛ք ձեր գի տե լիք նե րը

1. Ի՞նչ վնա սա կար սո վո րու թյուն ներ գի տեք: 
2. Ինչ պե՞ս կա րե լի է կան խել ձեզ հայտ նի վնա սա կար սո վո րու թյուն նե րը: 
3. Ի՞նչ հետ ևանք ներ է ու նե նում օր գա նիզ մի հա մար թմ րա մո լու թյու նը:
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