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 ՍԵ ՌԻ ԳԵ ՆԵ ՏԻ ԿԱ.
 ՍԵ ՌԻ ՀԵՏ ՇՂ ԹԱՅԱ ԿՑ ՎԱԾ ՀԱՏ ԿԱ ՆԻՇ ՆԵ ՐԻ
ԺԱ ՌԱՆ ԳՈՒՄԸ 

Հի շե՛ք 
Աուտո սոմ ային քրոմոսոմներ: Սե ռա կան քրո մո սոմ ներ: Հոմոգամետ 
և հետերոգամետ սեռեր: Շղթայակցված ժառանգում: Դալ տո նիզմ: 
Հե մո ֆի լի ա

Օրգանիզմների սե ռա կան հատկանիշների դրսևորումը և օրգանիզմի 
սե ռի ո րոշ ման մե խա նի զմ նե րը ևս պայմանավորվում են գեներով: 
 Կեն դա նի նե րի սե ռը ո րոշ վում է հիմ նա կա նում բե ղմ նա վոր ման պա-
հին և կախ ված է զի գո տի քրո մո սո մային հա վա քա կազ մի ց։ Հի շե նք, 
որ զի գո տում պա րունակ վում են զույգ՝ հո մո լոգ քրո մո սոմ ներ, ո րո նք 
նման են միմյանց ձևով, չա փով և գե նային կազ մո վ։ Նկ. 56-ում պատ-
կեր ված են մար դու երկու սեռերի՝ կնոջ և տղա մար դու քրո մո սոմային 
հավաքակազմերը։ Տղա մար դու կա րի ո տի պում, ի տարբերություն 
կնոջ, մեկ զույգ հոմոլոգ քրոմոսոմում առկա են մեկ խո շոր հա վա սա-
րա թև քրո մո սոմ և մեկ փո քր ձո ղա ձև քրո մո սոմ՝ բնորոշ մի այն տղա-
մա րդ կանց: 

Նկ. 56. Մար դու կա րի ո տի պը։ Ձա խի ց՝ կնոջ, աջի ց՝ տղա մար դու

Այս պի սով, մար դու 23 զույգ քրո մո սոմ նե րից 22-ը մի ան ման են և՛ 
կնոջ, և՛ տղա մար դու օր գա նիզ մներում, իսկ մեկ զույգ քրո մո սո մով 
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եր կու սե ռե րը տար բեր վում են միմյանցից։ Քրո մո սոմ նե րը, ո րոն ցով 
իգա կան և արա կան սե ռե րը տար բեր վում են մի մյան ցից, կոչվում են սե-
ռա կան քրո մո սոմ նե ր։ 

Կա նա նց սե ռա կան քրո մո սոմ նե րը մի ան ման են, դրա նք ան վա նում են 
X քրո մո սոմ նե ր։ Տղա մար դիկ ունեն մեկ ամբողջական X և մեկ թերի Y 
քրո մո սո մ։ Ինչպես գիտեք, սե ռա կան բջիջ նե րի հա սունաց ման փուլում, 
մեյո զի ար դյուն քում գա մետ նե րը ստա նում են քրո մո սոմ նե րի հապ լոիդ 
հա վա քա կա զմ։ Բո լոր ձվաբ ջիջ նե րն ունեն միայն միատիպ X քրո մո սո մ։ 
Սե ռը, որն առա ջաց նում է մի ա տե սակ սե ռա կան քրո մո սոմ ունե ցող գա-
մետ ներ, կոչ վում է հո մո գա մետ և նշա նա կվում է XX։

Ս պեր մա տո գե նե զի արդյունքում ստաց վում են եր կու տի պի գա մետ-
ներ. գա մետ նե րի կե սը կրում է X-ք րո մո սոմ, իսկ մյուս կե սը՝ Y։ Սե ռը, 
որն առա ջաց նում է տար բեր սե ռա կան քրո մո սոմ ունե ցող գա մետ ներ, 
կոչ վում է հե տե րո գա մետ և նշա նակ վում է XY։

գա մետ նե ր

Հե մո ֆի լի այի ժա ռան գումը ներ կայաց ված է հա ջո րդ գծա պատ կե րում, հե մո ֆի լի այի 
գենը կրող կնոջ (XHXh) և առո ղջ տղա մար դու ամուս նության օ րի նա կո վ։ Այդ պի սի ամուս-
նությունից ծն ված տղա նե րի մի մասը կտա ռա պի հե մո ֆի լի ա հի վան դությա մբ։

Կաթ նա սուն նե րի, մաս նա վո րա պես մար դու, դրո զո ֆի լ պտղաճանճի և 
մի շա րք այլ օր գա նի զմ նե րի իգա կան սե ռը հո մո գա մետ է։ Հակառակ 
օրի նա չա փությունն է դիտվում թի թեռ նե րի, սո ղուն նե րի, թռ չուն նե րի 
դեպքում, որոնց արա կան սե ռն է հո մո գա մե տ։ Օ րի նա կ՝ աք լո րն ունի XX 
քրո մո սոմ, իսկ հա վը՝ XY։
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Տրամաբանորեն, մա րդ կա նց սե ռի ո րոշ ման հարցում ո րո շիչ դե րը 
պատ կա նում է Y քրո մո սո մի ն։ Եթե ձվաբ ջի ջը բե ղմ նա վոր վում է X քրո-
մո սոմ պա րունա կող սպեր մա տո զոի դով, ապա զար գա նում է իգա կան 
օր գա նի զմ։ Հետ ևա բար կա նայք ունե նում են մեկ X քրո մո սոմ հո րից 
և մեկ X քրո մո սոմ մո րի ց։ եթե ձվաբ ջի ջը բե ղմ նա վոր վում է Y քրո մո-
սոմ կրող սպեր մա տո զոի դով, ապա զար գա նում է արա կան օր գա նի զմ։ 
Արդյունքում տղա մար դիկ X քրո մո սո մը ստա նում են մի այն մո րի ց։

 Հատ կա նիշ նե րի ժա ռան գումը, ո րո նց գե նե րը գտն վում են X կամ 
Y քրո մո սոմ նե րում, կոչ վում է սե ռի հետ շղ թայա կց ված ժա ռան գում։ 

 Դի տար կե նք X քրո մո սո մին շղթայա կց ված գե նե րի ժա ռան գումը։ Պետք 
է նկա տի ունե նալ, որ սե ռա կան քրո մո սոմ նե րում կա րող են լի նել գե ներ, 
ո րո նք չեն մաս նակ ցում սեռա կան հատ կա նիշ նե րի զար գաց մա նը։ Այս պես, 
օրինակ՝ դրո զո ֆի լ պտղա ճան ճի X քրո մո սո մը պա րունա կում է գեն, ո րից 
կախ ված է նրա աչ քե րի գույ նը։ 

Մար դու X քրո մո սո մը պա րունա-
կում է արյան մակար դե լիությունը 
ո րո շող գեն (H)։ Նրա ռեցե սիվ 
ալելը (h) առա ջաց նում է ծա նր հի-
վան դություն՝ հե մո ֆի լի ան, ո րը 
բնո րոշ վում է արյան մա կար դե լի-
ության անկ մա մբ։ 

X քրո մո սո մում են գտն վում նաև 
գունային կուրությունը (կարմիր 
և կա նաչ գույ նի նկատ մա մբ) կամ 
դալ տո նիզ մը, ատամ նե րի չա փը և 
ձևը, շատ ֆեր մե նտ նե րի սին թեզը 
պայ մա նա վո րող գենե րը։ 

Ի տար բե րություն մնացյալ 
22 զույգ քրոմոսոմներում գտնվող 
գե ների, սեռի հետ շղթա յա կց ված 
ռեցե սիվ գե նե րը ֆե նո տի պո րեն 
կա րող  են դրսևոր վե լ։ Դա տե ղի 
է ունե նում այն դեպ քե րում, երբ 
X քրո մո սո մի հետ շղ թայա կց ված 
ռե ցե սիվ գենը ընկ նում է հե տե-
րո գա մետ օրգա նիզմ՝ հա մա կցվե-
լով այդ գենը չկրող Y քրոմոսոմի 
հետ։ Այսպիսով, XY գե նո տի պում 

Նկ. 57. Մարդու դալտոնիզմի ժառանգումը.
D - նորմալ տեսողություն

d - դալտոնիզմ (գունային կուրություն)

 մայ րը դալ տո նիկ է

տ ղան դալ տո նիկ է

 հայ րը առո ղջ է 

աղ ջի կը առո ղջ է

հայ րը դալ տո նիկ է մայ րը առո ղջ է

աղ ջի կը 
ա ռո ղջ է 

 աղ ջի կը
  դալ տո նիկ է

տ ղան 
ա ռո ղջ է

տ ղա ն
 դալ տո նիկ է

 մայ րը առո ղջ է  հայ րը առո ղջ է 

տղան 
ա ռո ղջ է

տ ղա ն
 դալ տո նիկ է

աղ ջի կը 
ա ռո ղջ է 

աղ ջի կը 
ա ռո ղջ է 

հայ րը դալ տո նիկ է 

աղ ջի կը առո ղջ է

 մայ րը առո ղջ է

տղան առո ղջ է
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X քրո մոս ոմի հետ շղ թայա կց ված ռե ցե սիվ գե նը ֆե նո տի պո րեն դրսևոր-
վում է, քա նի որ Y քրո մո սո մը հոմո լոգ չէ X քրո մո սո մին և չի պա րունա-
կում դո մի նա նտ ալե լ։

Սե ռի հետ շղ թայա կց ված դալ տո նիզ մի գե նի ժա ռան գման գծա պատ-
կերը ներկայացված է նկ. 57-ում։

Y քրո մո սո մում որ ևէ գե նի առկայության դեպ քում հատ կա նի շը կփո-
խա նց վի մի այն հո րից որ դուն։

 Հար ցեր և առա ջադ րա նք ներ կրկ նության հա մար 

1. Ո ՞ր քրո մո սոմ նե րն են կոչ վում սե ռա կա ն։ 
2. Ո ՞ր սե ռն է կոչ վում հո մո գա մետ և ո՞ րը՝ հե տե րո գա մե տ։ Բե րեք օ րի-

նակ նե ր։ 
3. Ի ՞նչ են սե ռի հետ շղ թայա կց ված գե նե րը։ Բե րեք սե ռի հետ 

շղթայակց ված գե նի ժա ռա նգ ման օ րի նակ նե ր։ 
4. Ին չո ՞ւ մար դու X քրո մո սո մում գտն վող ռե ցե սիվ գե նե րը ֆե նո տի-

պո րեն դրս ևոր վում են։ Բե րեք մար դու դո մի նա նտ և ռե ցե սիվ հատ-
կա նիշ նե րի օ րի նակ նե ր։
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Նկ. 58. Ա – նոր մալ ճուտիկ, 
Բ – մուտա  ց ված, փետ րա  զուրկ 
ճուտիկ

Ա Բ

Նկ. 59. Դո մի նա նտ մուտա ցի ա՝ 
փետ րա ծած կի բա ցա կայությունը 

աքա ղա ղի պա րա նո ցի վրա

  Գ ԼՈՒԽ  7 ՓՈ ՓՈ ԽԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ Օ ՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵ ՐԸ 99

  Գ ԼՈՒԽ  7
 ՓՈ ՓՈ ԽԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ 
Օ ՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵ ՐԸ

Փո փո խա կա նություն են ան վա նում կեն դա նի օր գա նի զմ նե րի՝ նոր 
հատ կա նիշ ներ և հատ կություն ներ ձե ռք բե րե լու ունա կությունը։ Փո-
փո խա կա նությունը ար տա ցո լում է հատկանիշների դրսևորման գործ-
ընթա ցում օր գա նիզ մի գենո տիպի փո խա դա րձ կա պը ար տա քին մի ջա-
վայ րի հե տ։ 

Տար բե րում են ժա ռան գա կան կամ գե նո տի պային և ոչ ժա ռան գա կան 
կամ մո դի ֆի կա ցի ոն փո փո խա կա նություն։

  23
 ԺԱ ՌԱՆ ԳԱ ԿԱՆ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 Հի շե՛ք
 Մուտա ցի ա: Կրո սին գո վեր: Կա րի ո տիպ: Պո լիպ լոի դի ա

Օր գա նիզ մի հատ կա նիշ նե րի այն պի սի փո փո խությունները, ո րո նք 
ամրա գրվում են գե նո տի պով և պահ պան վում են մի շա րք սե րունդ-
նե րի ըն թաց քում  համարվում են ժա ռան գա կան կամ գենոտի պային 
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փո փո խա կա նությու ն։ Երբե մն դրանք խո շոր, լավ տե սա նե լի փո փո-
խություն նե րն են, օ րի նա կ՝ ոչ խար նե րի ոտ քե րի կար ճությունը, հա-
վե րի դեպքում փե տուր նե րի բա ցա կայությունը (նկ. 58, 59), մար դու 
դեպքում գունա նյութե րի բա ցա կայությունը՝ ալ բի նիզմը, բազ մա մա-
տությունը կամ կար ճա մա տությունը (նկ. 60)։

Ժառանգա կան նյութի հան կարծակի և պահպանվող փո փո խու թյուն-
նե րն ան վա նում են մուտա ցի ա ներ (լատ. մուտա ցի ո՝ փո փո խու թյուն)։

Դար վի նը ժա ռան գա կան փո  փո  խա կա նությունը ան վա նել է անո-
րոշ, ան հա տա կան փո փո խա կա նություն՝ դրա նով ընդ գծե լով դրա 
պա տա հա կան ու անկա ռա վա րելի, չուղ ղո րդ ված դրսևոր վող բնույ թը 
և առա ջաց ման հա մե մա տա բար հազ վա դեպ լի նե լը։ 

Մուտա ցի ա նե րն առա ջա նում են որևէ գե նի կամ քրո մո սո մի կա-
ռուց ված քի փո փո խության հետ ևան քով և տե սա կի ներ սում գե նե տի-
կա կան բազ մա զա նության ապա հով ման մի ակ աղ բյուրն են։ Մշ տա կան 
մուտա ցի ոն գոր ծըն թա ցի շնոր հիվ առա ջա նում են գե նե րի տար բեր շե-
ղումներ, ո րո նք ժա ռան գա կան փո փո խա կա նության հա մար նյութ են 
ծառայում։ 

Պետք է նշել, որ կեն դա նի օր գա նի զմ նե րի ան սահ ման բազ մա զա-
նությունը և դրանցից յուրա քան չյուր առանձնյակի գե նո տի պային յուրա-
հատ կությունը պայ մա նա վոր ված է հա մակ ցա կան փո փո խա կա նու-
թյա մբ։ Այն հետևանք է սե ռա կան բջիջ նե րի՝ գամետների առա ջաց ման 
ժա մա նակ քրո մո սոմ նե րի կառուց վածքային մասերի փո խա նակ մամբ 
և քրո մո սոմ նե րի վե րա խմ բա վոր մամբ, ինչպես նաև սե ռա կան բազ մաց-
ման ժա մանակ գամետ ների պատա հա կան հան դիպ մամբ։ Այդ ըն թաց-
քում գե նե րի և քրո մո սոմ նե րի կա ռուց ված քը պահ պան վում է համար-
ժեք ծնող ական ձևերի հետ, այնու հան դերձ փոխ վում են ժա ռան գա կան 

Նկ. 60. Ա - Մար դու բազ մա մատ ությունը. Բ- նոր մալ ձե ռք (ձա խից) և կար ճա մատ (ա ջից) 

 Ա  Բ
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սկզբ նակ նե րի զուգակ ցում նե րը և գե նո տի պում դրա նց փոխ ազդե-
ցության բնույ թը ։

Մուտա ցի ա նե րի դրս ևոր ման բնույ թը: Տար բե րում են դո մի նա նտ և 
ռե ցե սիվ մուտա ցի ա նե ր։ Մուտա ցի ա նե րի մեծ մա սը ռե ցե սիվ են և հե-
տե րո զի գոտ օր գա նի զմ նե րում չեն դրս ևոր վում։ Այս իրա վի ճա կը շատ 
կար ևոր է տե սա կի գոյության պահպանման հա մա ր։ Մուտա ցի ա նե րը, 
որ պես կա նոն, վնա սա կար բնույթ ունեն, քա նի որ առա ջաց նում են օր-
գա նիզ մի կեն սա քի մի ա կան փո խա կեր պում նե րի կար գա վոր ված հա մա-
կար գի խան գա րում։

Ար տա քին մի ջա վայ րի պայ ման նե րի փո փո խության դեպ քում ո րոշ 
մուտա ցի ա նե ր, որ նախ կի նում վնա սա կար և ռե ցե սիվ են եղել, կա րող 
են օգ տա կար դառնալ։ Տվյալ պայմաններում այդ պի սի մուտա ցի ա ների 
կրող նե րը բնա կան արտաքին միջավայրի կողմից առա վե լություն են 
ստա նում, քանի որ կարող են մեծացնել հարմարումը։

Մուտա ցի ա նե րի առա ջաց ման լոկացիան: Մուտա ցի ա նե րը լի-
նում են սե ռա կա ն և մա րմ նա կա ն։ Սե ռա կան բջիջ նե րում առա ջա ցած 
մուտա ցի ան չի ազ դում տվյալ օր գա նիզ մի հատ կա նիշ նե րի դրս ևոր-
ման վրա, այլ ի հայտ է գա լիս մի այն հա ջո րդ սե րն դում։ Այդ պի սի 
մուտա ցի ա նե րն ան վա նում են գե նե րա տի վ։ Եթե գե նե րը փոխ վում 
են սո մա տիկ բջիջ նե րում, այդ պի սի մուտա ցի ա նե րը դրս ևոր վում 
են տվյալ օր գա նիզ մում, սա կայն սե ռա կան բազ մաց ման ժա մա նակ 
սե րունդ նե րին չեն փո խա նց վում։ Այն կարող է փոխանցվել միայն 
սերն դի ն, երբ օր գա նիզ մը զար գա նում է բջջից կամ բջիջ նե րի խմ-
բից ան սեռ բազ մաց մամբ, ո րոնք են թա րկ վել են մուտա ցի այի։ Այդ պի-
սի մու տա ցի ա նե րը ան վա նում են սո մա տի կ։ Բուսա բուծության մեջ 
սո մա տիկ մուտա ցի ա նե րն օգտա գոր ծում են մշա կո վի բույ սե րի նոր 
սոր տեր ստա նա լու հա մա ր։

 Մուտա ցի ա նե րի առա ջաց ման մա կար դա կը: Փո փո խություն ը, 
ո րը պայ մա նա վոր ված է մի գե նի շր ջա նակ նե րում մեկ կամ մի 
քանի նուկ լեո տիդ նե րի փո խա րի նումով, կոչ վում է գե նային կամ 
կետային մուտա ցիա ։ Այն ենթադրում է սպի տա կուցի կա ռուց-
ված քի փոփոխություն, ո րը պայ մա նա վոր ված է պո լի պեպ տի դային 
շղթայում ամի նաթ թունե րի նոր հա ջոր դա կա նությա մբ և որ պես 
հետ ևա նք՝ սպի տա կուցային մո լե կուլի ֆունկ ցի ո նալ ակ տի վության 
փո փոխ մամբ։

Ք րո մո սո մի կա ռուց ված քի փո փո խությունն ան վա նում են քրո մո-
սո մային մուտա ցի ա։ Այդ մուտա ցի ա նե րը կա րող են առա ջա նալ, օ րի-
նակ, քրո մո սո մի որևէ մա սի կո րս տի հետ ևան քո վ։ Մա րդ կա նց 21-րդ 
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Նկ. 62. Կա ղամ բի ծաղ կի պո լիպ լոի դի ա. 
Ա - դիպ լոիդ ձևը (2n), Բ - տետ րապ լոիդ (4n),

Գ - օկ տոպ լոիդ (8n) 

ԳԲԱ
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քրո մո սո մի ոչ մեծ մա սի կո րուս տը կա րող է երե խա նե րի ծա նր հի վան-
դությա ն՝ սուր լեյ կո զի պատ ճառ դառ նա լ։

Մուտա ցի ա  է նաև կա րի ո տի պում քրո մո սոմ նե րի թվի փո փո խու-
թյունը, քրո մո սոմ նե րի հապ լոիդ հա վա քա կազ մի բազ մա պա տիկ կամ 
ոչ բազ մա պա տիկ ավե լա ցումը։ Մեյո զի ըն թաց քում հո մո լոգ քրո մո-
սոմ նե րից որ ևէ զույ գի իրա րից չհե ռա նա լու հետ ևան քով ձևա վոր-

ված գա մետ նե-
րից մե կը կարող է 
պա րունա կել մեկ 
քրո մո սոմ ավե-
լի, իսկ մյուսը՝ մեկ 
քրո մո սոմ պա կաս, 
բնականոն հապ-
լոիդ հա վա քա-
կազ մի համեմատ։

 Բե ղմ նա վոր ման 
դեպքում նման 
գա մե տը մի ա նում 
է նոր մալ քրո մո-
սո մային հա վա քա-

կա զմ ունե ցող գա մե տին՝ առա ջա ցնելով զի գոտ, ո րը տվյալ տե սա կին 
բնո րոշ քրո մո սոմ նե րի դիպ լոիդ հա վա քա կազ մի հա մե մա տությա մբ 
ունի քիչ կամ շատ թվով քրո մո սո մ։ Հայտ նի օ րի նակ է մար դու Դաունի 
հի վան դությունը, ո րի պատ ճա ռը կա րի ո տի պում 21-րդ զույ գում 3-րդ 
քրո մո սո մի առ կայությունն է (նկ. 61)։ Դաունով հի վա նդ նե րին բնո րոշ 
են կեն սունա կության զգա լի նվա զումը, մտա վոր կա րո ղություն նե րի 
թեր զարգացումը և մի շա րք այլ խան գա րում նե ր։

Նա խա կեն դա նի նե րի և բույ սե րի մեջ հա ճախ նկատ վում է քրո մո սոմ-
նե րի թվաքանակի բազ մա պատիկ ավե լա ցում։ Քրո մո սո մային հավա քա-
կազ մի այդ պի սի փո փո խությունը 
կոչ վում է պո լիպ լոի դի ա։ Դրա աս-
տի ճա նը կա րող է տար բեր լի նե լ։ 
Պո լիպ լոի դի ան լայն տա րած ված է 
բա րձ րա կա րգ բույ սե րի դեպքում։ 

Պո լիպ լոի դի ան հա ճախ բա րձ-
րաց նում է կեն սունա կու թյու նը, 
բե ղու նությունը, գե նե տի կա կան 
հա մա կար գի հուսա լի ու թյունը, 

Նկ. 61. Դաունի սինդրոմի քրոմոսոմային մուտացիան

ANTARES



  Գ ԼՈՒԽ  7 ՓՈ ՓՈ ԽԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ Օ ՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵ ՐԸ 103

փոք րաց նում մուտա ցի ա նե րի դեպ քում կեն սունա կու թյան նվազման 
վտան գը։ Բուսա բուծությունում բույ սե րի պո լիպ լոիդ սոր տերը տար-
բեր վում են բա րձր ար դյունա վե տությա մբ (նկ. 62)։

Մուտա ցի ա նե րի հատ կություն նե րը: Մու տա ծին գոր ծոն ներ: Իրենց 
դրս ևոր մա մբ մուտա ցի ա նե րը կա րող են լի նել օգ տա կար և վնա սա կար, 
դո մի նա նտ և ռե ցե սի վ։

Մուտա ցվելու հատ կությունը գենի հիմնական հատ կություն նե րից 
մե կն է։ Ա ռա ջին ան գամ ժա ռան գա կան փո փո խա կա նության հա ճա-
խության կտ րուկ աճ է ստաց վել ռենտ գե նյան ճա ռա գայթ նե րի ազ-
դե ցու թյա մբ։ Դրանցով մուտա ցի ա նե րի թի վը հա ջող վել է մե ծաց նել 
ավե լի քան 150 ան գա մ։ Մուտա ցի ա ներ կա րող են առա ջա նալ նաև 
քի մի ա կան նյութե րի ազ դե ցությա մբ։ Գոր ծոն նե րը, ո րո նք ազ դում են 
նյութա փո խա նա կության գոր ծըն թաց նե րի, հատ կա պես ԴՆԹ-ի սին-
թե զի վրա, ազ դում են նաև մուտա ցի ոն գոր ծըն թա ցի վրա ։

 Հար ցեր և առա ջադ րա նք ներ կրկ նության հա մա ր

1.  Փո փո խա կա նության ի՞նչ ձևեր են ձեզ հայտ նի։ 

2. Ի ՞նչ է մուտա ցի ա ն։ Տվեք մուտա ցի ա նե րի դա սա կար գումը։ 

3. Ի ՞նչ է պո լիպ լոի դի ա ն։ 

4. Ի նչ պե ՞ս կա րե լի է մեծացնել մուտա ցի ա նե րի հա ճա խությունը։

   24
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 Հի շե՛ք 
Ար տա քին մի ջա վայ րի գոր ծոն ներ: Ռե ակ ցի այի նոր մա: Ֆե նո տի պ

Յուրա քան չյուր օր գա նի զմ զար գա նում և ապ րում է արտաքին միջա-
վայրի ո րո շա կի պայ ման նե րում և իր վրա կրում է մի ջա վայ րի գոր-
ծոն նե րի ազ դե ցությունը՝ ջեր մաս տի ճան, լուսա վոր ություն, խո նա վու-
թյուն, սնն դի քա նա կ և այլն: Օրգանիզմը նաև փո խա դա րձ կա պի մեջ է 
մտնում իր և այլ տե սակ նե րին պատ կա նող առանձ նյակնե րի հե տ։ Բո լոր 
այս գոր ծոն նե րը կա րող են փո փոխել օր գա նի զմ նե րի ձևա բա նա կան և 
ֆունկ ցիոնալ առանձնա հատ կություն նե րը։ 
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Ուսում նա սի րե նք օր գա նի զմ նե րի հատ կա նիշ ների փո փո խա կա-
նությունը, որն առա ջա նում է ար տա քին մի ջա վայ րի գոր ծոն նե րի ազ դե-

ցությամբ։ 
Ե թե հի մա լայան ճա գա-

րի մեջ քի սպի տակ մա զե րը 
սափրեն և այդ մա սում սա ռը 
թրջոց դնեն, ապա որոշ ժա-
մա նակ անց կա ճեն սև մա-
զեր (նկ. 63)։ Եթե սև մա զե րը 
մաքրվեն, և դրվի տաք վի-
րա կապ, ապա կա ճեն սպի-
տակ մա զե ր։ Եթե հի մալայան 
ճագա րին պա հեն +30°C ջեր-
մաս տի ճա նում, ապա դրա 
մա զա ծած կույ թը կլինի սպի-
տա կ։ Եր կու այդ պի սի սպի-
տակ ճա գար նե րի սե րուն դը, 

ո րը զար գա ցել է նոր մալ պայ ման նե րում, կունե նա գունա նյութի սո վո-
րական տե ղա բաշ խում։ 

Ար տա քին մի ջա վայ րի գոր ծոն նե րի ազ դե-
ցության հե տևան քով առա ջա ցած հատ կա նիշ-
նե րի փո փո խումը չի ժա ռա նգ վում։

Ն շե նք փո փո խա կա նու թյան ևս մեկ առա նձ-
նա հատ կու թյուն, որն առա ջա ցել է ար տա-
քին մի ջա վայ րի գոր ծոն նե րի ազ դե ցությա մբ։ 
Լոտոսի և ջրային ըն կույ զի (նկ. 64) ստո րջ րյա 
և վե րջ րյա տերև ներն ունեն տար բեր ձևեր՝ 
ջրում գտն վող լո տո սի եր կար, բա րակ տե րև-
նե րը նշտա րա ձև են, իսկ ջրային ըն կույ զի նը՝ 
փետ րա ձև։

Ուլտ րա մա նուշա կա գույն ճա ռա գայթ նե րի 
ազ դե ցությամբ բո լոր մարդ կա նց մաշ կը մգա-
նում է շնոր հիվ այն տեղ մե լա նին գունա նյութի 
կու տակ մա ն։ 

Այս պի սով, ար տա քին մի ջա վայ րի ո րո շա-
կի գոր ծո նի ազ դե ցությանը օր գա նի զմ նե րի 
յուրա քան չյուր տե սակ ար ձա գան քում է յուրո-
վի: Դրա հետ մեկ տեղ, ար տա քին մի ջա վայ րի 

Նկ. 64. Ջրային ըն կույզ՝ լո-
ղա ցո ղ։ Բույ սի ընդ հա նուր 
տես քը։ Վեր ևում ցույց են 
տրված ջրից դուրս գտնվող, 
նե րք ևի մա սում՝ ջրում սուզ-
ված տե րև նե րը 

Նկ. 63. Հի մա լայան ճա գա րի մա զա ծած կի գույնի 
ֆե նո տի պային փո փո խությունը տար բեր ջեր-
մաս տի ճան նե րի ազ դե ցության տա կ
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պայ ման նե րի ազ դե ցության տակ հատ կա նիշ նե րի փո փո խա կա նությունը 
օրգա նիզմ ների մոտ ան սահ ման չէ։ Հատ կա նի շի փո փո խա կա նության 
սահ ման նե րն ան վա նում են ռեակ ցի այի նոր մա։ 

Ռե ակ ցի այի նոր մայի սահ ման նե րը պայ մա նա վոր ված են գե նո տի-
պով և կախ ված են օր գա նիզ մի կեն սա գոր ծունե ության մեջ տվյալ հատ-
կա նի շի նշա նա կությամբ։ Ռե ակ ցի այի նեղ նոր ման բնո րոշ է այն պի սի 
կար ևոր հատ կա նիշ նե րի, ինչ պի սիք են սր տի կամ գլ խուղե ղի չա փսե րը։ 
Միև նույն ժա մա նակ, օր գա նիզ մում ճար պի քա նա կությունը փո փոխ վում 
է լայն ռեակցիայի նորմայի սահ ման նե րում։ Քիչ է տա տան վում մի ջատ-
նե րով փո շոտ վող բույ սե րի ծաղ կի կա ռուց ված քը, դրա փո խա րեն շատ 
փո փո խա կան են տե րև նե րի չա փսե րը։

Այս պի սով, ֆե նո տի պային կամ մոդիֆիկացիոն փո փո խա կա նու-
թյունը բնո րոշ վում է հետևյալ հիմ նա կան հատ կա նիշ նե րով. 1) չի 
ժա ռա նգ վում, 2) փո փո խությունը կրում է խմ բային բնույթ, 3) փո-
փո խու թյունը տե ղի է ունե նում մի ջա վայ րի ո րո շա կի գոր ծո նի ազ-
դե ցությա մբ, 4) պայ մա նա վոր ված է գե նո տի պի փո փո խա կա նու թյան 
սահ ման նե րով։

 Հար ցեր և առա ջադ րա նք ներ կրկ նության հա մար 

1. Ի նչ պե ՞ս է մի ջա վայրն ազ դում հատ կա նի շի դրս ևոր ման վրա։ Բե-
րեք օ րի նակ նե ր։ 

2. Օ րի նակ նե րով ցույց տվեք հատ կա նիշ նե րի ոչ ժա ռան գա կան փո-
փո խականությունը, ո րը պայ մա նա վոր ված է ար տա քին մի ջա վայ րի 
պայ ման նե րի ազ դե ցությա մբ։ 

3. Ի ՞նչ է ռե ակ ցի այի նոր մա ն։ Ին չի ՞ց է կախ ված դրա լայ նությունը ։
4. Թ վար կեք ֆե նո տի պային փո փո խա կա նության հատ կա նիշ նե րը ։

ANTARES
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Գո րծ նա կան աշ խա տա նք 3 

Ֆե նո տի պային փո փո խա կա նության վի ճա կագ րա կան 

օ րի նա չա փություն նե րը 

Ժա ռան գա կա նության օ րի նա չա փություն նե րն ուսում նա սի րե լիս ո րա-
կա կան հատ կա նիշ նե րի արտահայտման աստիճանը, ո րո նք կա րե լի է 
բա ռա ցի նկա րագ րել (աչ քե րի գույ նը, տեր ևի ձևը և այլն), որպես կանոն, 
դժվա րությա մբ է են թա րկ վում չափ ման: Այդ հատ կա նիշ նե րի դրս ևո րումը 
հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված է տար բեր գե նե րի գոր ծունե ությա մբ: 

Քա նա կա կան հատ կա նիշ նե րը (հա սակ, զա նգ ված, ծա վալ և այլն) հնա-
րա վո րություն են տա լիս հս տակ չա փում նե ր իրականաց նել, ընդ ո րում՝ 
դրա նց ար տա հայտ ման աս տի ճա նը բնութագ րող  թվե րը կա րե լի է դա սա-
վո րել մեկ շար քով՝ ամե նա փո քր մե ծությունից մի նչև ամե նա մե ծը: 

Ն պա տա կը: Ծա նո թաց նել սո վո րող նե րին մո դի ֆի կա ցի ոն փո փո խա կա-
նությա նը օ րի նակ նե րով: Բա ցա հայ տել քա նա կա կան հատ կա նիշ նե րի փո-
փո խա կա նության վի ճա կագ րա կան օ րի նա չա փություն նե րը: 

Տար բե րակ 1

Ա նհ րա ժե շտ պա րա գա ներ. լո բու սեր մեր, պա տիճ ներ, ցո րե նի, տա րե-
կա նի հաս կեր, կար տո ֆի լի պա լար ներ,  շր ջա կա մի ջա վայ րում հան դի պող 
ծա ռերի տե րև ներ` ակա ցի ա, թխ կի, սո սի և այլն (յուրա քան չյուր նստա րա-
նին՝ մի տե սա կից 10-ա կան):

Աշ խա տան քի ըն թաց քը
1. Դի տեք նույն տե սա կին պատ կա նող մի քա նի բույ սեր (սեր մեր, պա-

լար ներ, տե րև ներ), հա մե մա տեք դրա նց չա փե րը (կամ հաշ վեք տերևի 
վրայի տեր ևա թի թե ղիկ նե րը) կամ այլ բնութագրիչներ: Տվյալ նե րը 
գրան ցեք:

2. Ս տաց ված տվյալ նե րը տե ղադ րեք աղյուսա կում, որ տեղ հո րի զո-
նա կան շար քում սկզ բում տե ղադ րեք  հատ կա նի շի փո փոխ ման հա-
ջոր դա կան շար քը (օ րի նակ` հաս կիկ նե րի թի վը հաս կում, սեր մի չա-
փերը, տեր ևա թի թե ղի եր կա րությունը) աճ ման կար գով` v, նե րք ևում 
տե ղադ րեք այդ հատ կա նի շի հան դիպ ման հա ճա խա կա նությունը` p: 
Ո րո շեք՝ ո՞ր հատ կա նիշ նե րն են ավե լի հա ճախ հան դի պում, և ո րո նք`  
ավե լի հազ վա դեպ:

ANTARES
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3. Գ րա ֆի կո րեն ցույց տվեք հատ կա նի շի փո փո խա կա նության և դրա 
հան դիպ ման հա ճա խա կա նության կախ վա ծությունը:

Եզ րա կա ցություն
 Մո դի ֆի կա ցի ոն փո փո խա կա նության ի՞նչ օ րի նա չա փություն դրս ևոր-

վեց ձեր փոր ձե րում:

 Տար բե րակ 2

Ա նհ րա ժե շտ պա րա գա ներ. քա նոն կամ սան տի մե տր:

Աշ խա տան քի ըն թաց քը
1. Հաշ վեք դա սա րա նի յուրա քան չյուր աշա կեր տի հա սա կը սան տի մետ-

րի ճշ տությա մբ՝ մո տար կե լով թվե րը: Օ րի նակ` 167.7 սմ–ի դեպ քում 
գրում են 168 սմ:

2. Խմ բա վո րեք ստաց ված թվե րը, ո րո նք իրա րից տար բեր վում են 5 սմ-
ով (150-155 սմ, 156-160 սմ և այլն), և հաշ վեք յուրա քան չյուր խմ բի մեջ 
մտնող աշա կե րտ նե րի թի վը: Ստաց ված տվյալ նե րը գրանցեք. 

3. Ա շա կե րտ նե րի թի վը …………..2
4.  Հա սա կը սմ-ով  ………………..145-150
5.  Հաշ վեք ձեր դա սա րա նի աշա կե րտ նե րի մի ջին հա սա կը:

 Մեկ նա բա նություն նե ր 
Հաշ վեք և գրա ֆի կի վրա ցույց տվեք աղ ջիկ նե րի և տղա նե րի մի ջին հա-

սա կը: 

Եզ րա կա ցություն
1.  Ձեր դա սա րա նում ո՞րն է ավե լի հա ճախ հան դի պող հա սա կը, իսկ ո րը` 

ավե լի սա կավ հանդիպող: 
2. Ա շա կե րտ նե րի հա սա կում ինչ պի սի շե ղում ներ են հան դի պում:
3.  Ձեր դա սա րա նում ինչ պի սի ՞ն է աղ ջիկ նե րի և տղա նե րի մի ջին հա սակը: 
4. Ին չո ՞վ են պայ մա նա վոր ված հա սա կի շե ղում նե րը:
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Ամ փո փիչ առա ջադ րա նք նե ր

 Բա ժին III. Ժա ռան գա կա նություն և փոփոխականություն 

 Ո՞ր պն դում նե րն են ճի շտ

1.  Հիբ րիդ նե րի սե րն դում հատ կա նիշ նե րի ճեղ քա վոր ման 
պատ ճառ են. 
ա) Տար բեր պայ ման նե րի ազ դե ցությունը օր գա նի զմ նե րի աճի և զար-

գաց ման վրա:
բ) Միև նույն ծնո ղա կան զույ գի տար բեր սե րունդ նե րի սա ղմ նային 

զար գաց ման տար բեր պայ ման նե րը:
գ) Դո մի նա նտ (A) և ռե ցե սիվ (a) գե նե րի առ կայությունը, ո րո նք մեյո-

զի ըն թաց քում քրո մո սոմ նե րի հետ հայտն վում են տար բեր սե ռա-
կան բջիջ նե րում:

դ) Մայ րա կան և հայ րա կան օր գա նի զմ նե րում սե ռա կան բջիջ նե րի 
զար գաց ման տար բեր պայ ման նե րը:

2.  Մուտա ցի ա ներ կա րող են առա ջաց նել՝
ա) ռե նտ գե նյան ճա ռա գայթ նե րը.
բ) ուլտ րա մա նուշա կա գույն ճա ռա գայթ նե րը.
գ) չա փից ավե լի շատ սնունդ ըն դունե լը.
դ) ուլտ րա ձայ նը. 
ե) սա ռե ցումը.
զ) ռա դի ոակ տիվ ճա ռա գայ թումը. 
է) գեր հոգ նա ծությունը:

 
Ը նտ րեք ճի շտ պա տաս խա նը 

3.  Վեր լուծող խա չա սե րում են ան վա նում՝
ա) եր կու հե տե րո զի գոտ առա նձ նյակ նե րի խա չա սե րումը.
բ) վեր լուծ վող առա նձ նյա կի խա չա սե րումը հո մո զի գոտ ռե ցե սի վ 

առանձնյակի հետ.
գ) վեր լուծ վող առա նձ նյա կի խա չա սե րումը հո մո զի գոտ դո մի նան տ 

առանձնյակի հետ.
դ) վեր լուծ վող առա նձ նյա կի խա չա սե րումը ծնող նե րից մե կի հետ:
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 4. Մեկ դիպ լոիդ բջ ջում կա րող է լի նել տվյալ գե նի՝
ա) մեկ ալել, բ) եր կու ալել,
գ) երեք ալել, դ) մի քա նի ալել :

Լ րաց րեք աղյուսա կը

Հաս կա ցություն Բ նո րո շումը

գեն

ա լե լային գե ներ

գե նո տիպ

ֆե նո տիպ

 Ի նչ պի սի՞ գե նո տիպ կունե նան ծնող նե րը, եթե նրան ցից ծն ված տղա-
նե րի մի մասը տա ռա պում է հե մո ֆի լի ա հի վան դությա մբ, իսկ աղջիկները 
առողջ են:

 գա մետ նե ր

Մ տա ծեք
 Ին չո ՞ւ տղա մար դու X քրո մո սո մում տե ղա կայ ված ռե ցե սիվ գե նե րը 

ֆենո տի պո րեն դրս ևոր վում են: 

ANTARES
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 ԲԱ ԺԻՆ IV 
ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱՐ ՀԻ Է ՎՈԼՅՈՒՑԻ ԱՆ 
ԵՐԿ ՐԻ ՎՐԱ 

 Մար դը մի շտ ձգ տել է ճա նա չել իր շր ջա կա աշ խար հը և ո րո շել, թե ինչ-
պե ՞ս են առա ջա ցել ժա մա նա կա կից բույ սե րն ու կեն դա նի նե րը, ինչո՞ւ են 
ան հե տա ցել հե ռա վոր ան ցյա լի բուսա տեսակ ներն ու կեն դա նա կան աշ-
խար հը։ Պար զել՝ հե տա գա յում ի՞նչ ճա նա պար հով կըն թա նա կյան քի 
զար գա ցումը Երկ րագնդի վրա, և ի՞նչ տեսակներ կարող են ի հայտ գալ։ 
Ահա այս հար ցե րի պա տաս խա նը մշ տա պես հուզել է մա րդ կությա նը ։

Կեն դա նի օր գա նի զմ նե րն ունեն բազ մա թիվ տե սակ նե ր և ձևե րի ան սո-
վոր բազ մա զա նություն։ «Կեն դա նի օր գա նի զմ նե րի բազ մա զա նությունը» 
դա սըն թա ցից ամե նայն հավանականությամբ հի շում եք, որ ներ կայումս 
հայտ նի է բույ սե րի մո տա վո րա պես 500 հա զար տե սակ և կեն դա նի նե րի 
ավե լի քան 1,5 մի լի ոն տե սակ, ո րո նք բնակ վում են Եր կիր մո լո րա կի վրա՝ 
չհաշ ված սն կե րին ու բակ տե րի ա նե րի ն։ Բա ցի դրանից՝ գիտ նա կան նե րը 
շա րունա կում են նկա րագ րել նոր տե սակ ներ, որոնք պատ կա նում են ինչ-
պես մեր օ րե րում գոյություն ունե ցող, այն պես էլ ան ցած երկ րա բա նա կան 
դա րա շր ջան նե րին։ Կեն դա նի օր գա նի զմ նե րի ընդ հա նուր հատ կա նիշ-
ների հայտ նա բե րումը և բազ մա զա նության պատ ճառ նե րի բա ցատ րումը 

ընդ հա նուր կեն սա բա նության հիմ նա կան խն դիր-
նե րից մե կն է։ 

Ը նդ հա նուր կեն սա բա նության կող մից ուսում-
նա սիր վող հիմ նա խն դիր նե րի թվուն կար ևոր տեղ են 
գրա վում Երկ րի վրա կյան քի ծա գման վարկած նե րի 
ուսում նա սի րումը և կյան քի զար գաց ման օ րինա-
չա փու թյուն նե րի բացահայտումը: Ուսում նասի րու-
թյան էա կան նյութ են նաև կեն դա նի օր գա նի զմ նե-
րի տար բեր խմ բե րի մի ջև փո խա դա րձ կա պե րը և 
փոխ ազ դե ցությունը շր ջա կա մի ջա վայ րի հե տ։
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 ԴԱՐ ՎԻ ՆԻ Է ՎՈ ԼՅՈՒՑԻ ՈՆ ՏԵ ՍՈՒԹՅՈՒՆԸ:
ԱՐ ՀԵՍ ՏԱ ԿԱՆ ԸՆՏ ՐՈՒԹՅՈՒՆ

 Հի շե՛ք
Բնական և արհեստական ընտրություն: Տեսակ: Սորտ: Ցեղատեսակ 

Չարլզ Դար վի նի հիմ նա կան աշ խա տությունը՝ «Տե սակ նե րի ծա գումը», 
ո րը հրա տա րակ վեց 1859 թ., ար մա տա պես փո խեց կեն դա նի բնության 
մա սին  մի նչ այդ առկա պատ կե րա ցում նե րը։ Այդ իրա դար ձությա նը նա-
խոր դել էր ավե լի քան քսան տար վա աշ խա տա նք՝ ինչ պես ան մի ջա կա նո-
րեն Դար վի նի, այն պես էլ այլ գիտ նա կան նե րի կող մից հա վաք ված փաս-
տա ցի հա րուստ կենդանի նյութը ուսում նա սի րե լու և վեր լուծե լու հա մա ր։ 

Դար վի նը «Բիգլ» նավով շուր ջե րկ րյա ճա նա պար հոր դությունից (1831-
1836) հե տո Անգլի ա վե րա դար ձավ՝ հա մոզ ված, որ տե սակ նե րի փո փո-
խա կա նու թյունը տե ղի է ունե նում շր ջա կա մի ջա վայ րի ազ դե ցությամբ։ 
Երկ րա բա նության, հնէ ա բա նության, սա ղմ նա բա նության և այլ գիտու-
թյուն ների տվյալ նե րը խո սում է ին օր գա նա կան աշ խար հի փոփո խա կա-
նու թյան մա սի ն։ Այնու հան դերձ, գիտ նա կան նե րի մեծ մա սը չէ ին ընդու-
նում օրգա նիզմ ների պատ մա կան զար գա ցումը կամ է վո լյուցիան, քանի 
որ ոչ ոք չէր նկա տել մի տե սա կի առաջացման 
մեխա նիզմները մեկ այլ տեսակից։ 

Այդ իսկ պատճառով Դար վի նը իր ուշադ րությունը 
կե նտ րո նաց րեց պատ մա կան զար գաց ման գործոն-
ների բա ցա հայտ մա ն վրա։ Անգ լիա ցի ֆեր մեր ները 
այդ ժա մա նակ ստա ցել է ին աղավ նի նե րի 150, շնե-
րի, խո շոր եղ ջե րա վոր անա սուն նե րի, հա վե րի և 
այլ նի բազ մա թիվ ցե ղա տե սակ նե ր։ Ին տեն սիվ աշ-
խա տա նք ներ է ին տար վում կեն դա նի նե րի նոր ցե-
ղա տե սակ նե րի և բույ սե րի նոր սոր տե րի բուծ ման Չարլզ Դարվին

Գ ԼՈՒԽ  8 
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ուղ ղությա մբ։ Գիտության մեջ տե սակ նե րի կայունության կո ղմ նա կից-
նե րը պնդում է ին, որ յուրա քան չյուր սո րտ, յուրա քան չյուր ցե ղա տե-
սակ ունի իրեն հա տուկ վայ րի նախնի ։

Դար վի նն ապա ցուցեց այդ 
տեսակետի սխալականությունը 
և ցույց տվեց, որ հա վե րի բո-
լոր ցե ղա տե սակ նե րն առա ջա-
ցել են վայ րի բան կի վյան հա-
վից, ըն տա նի բա դե րը՝ վայ րի 
կռն չան բա դից, ճա գար նե րի 
ցե ղա տե սակ նե րը՝ վայ րի եվ րո-
պա կան ճա գա րի ց։ Ընդ ո րում, 
անհրաժեշտ է նշել, որ մեկ նախ-
նուց առա ջա ցած բույ սե րի սոր-
տե րը կամ կեն դա նի նե րի ցե ղա-
տե սակ նե րը կա րող են իրա րից 
խի ստ տար բեր վե լ։ Նկար 65-ում 

պատ կեր ված է ըն տա նի դեղ ձա նիկ նե րի մի քա նի ցե ղա տե սակ։ Դրանց 
մարմ նի հա մա չա փությունը, չա փսե րը, փետ րա վո րումը և այլ հատ-
կանիշներ խիստ տար բեր են։

Ն մա նա տիպ պատ կեր դիտ վում է մշա կո վի բույ սե րի սոր տե րի դեպ-
քում։ Իրա րից խի ստ տար բեր վում են, օ րի նակ՝ կա ղամ բի սոր տե րը։ 
Կաղամբի վայ րի մեկ տե սա կից մար դը ստա ցել է գլուխ կա ղա մբ, ծաղ-
կա կա ղա մբ, կոլ րա բի, կե րի կա ղա մբ և այլն։

Ի՞նչ ճա նա պար հով է մար դը ստա ցել բազ մա թիվ բույ սե րի սոր տեր 
և կեն դա նի նե րի ցե ղա տե սակ ներ, կեն դա նի օր գա նի զմ նե րի ո՞ր հատ-
կություն նե րի վրա է հի մն վել։ 

Այդ հար ցի պա տաս խա նը Դար վի նը գտավ՝ ուսում նա սի րե լով ան գ-
լիա ցի ֆեր մեր նե րի մե թոդ նե րը։ Դրա նց հիմ քում ըն կած էր մեկ սկզ բունք. 
այն է՝ կեն դա նի ների կամ բույ սերի մեջ փնտ րել այն պի սի առա նձ նյակ-
ներ, ո րո նց դեպքում ան հրա ժե շտ հատ կա նի շը վառ է ար տա հայտ ված, 
և պա հպանել դրանց բազ մաց ման հա մա ր։

Բույ սե րի նոր սոր տի կամ կեն դա նի նե րի նոր ցե ղա տե սա կի ստաց-
ման աշ խա տա նք նե րի հիմ քում ըն կած է օր գա նի զմ նե րի հատ կա նիշ նե-
րի փո փո խա կա նությունը և մար դու կող մից իր հա մար նպաս տա վոր 
հատ կա նիշ նե րի ընտ րությունը։ Մի շա րք սե րունդ նե րի ըն թաց քում 
այդ պի սի փո փո խություն նե րը կուտակ վում և դառ նում են ցե ղա տե սա-
կի կայուն հատ կա նի շ։ Հայտ նի են նաև դեպ քեր, երբ նոր ցե ղա տե սակ 

Նկ. 65. Ըն տա նի դեղ ձա նի կի ցե ղա տե սակ նե րը
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առա ջա ցել է խո շոր մուտա ցի այի հետ ևան քո վ։ Այդ պես են առա ջա-
ցել ոչ խա րի կար ճաոտ ցե ղա տե սա կը, գոր շուկա շունը՝ տակ սան, կե-
ռա ձև կտուցով բա դը, բույ սե րի մի քա նի սոր տե ր։ Խի ստ փո փոխ ված 
հատ կա նիշ նե րով առա նձ նյակ նե րը պահ պան վել են և օգ տա գո րծ-
վել մար դու կող մի ց նոր ցե ղա տե սակ ներ ստա նա լու հա մա ր։ Մարդու 
կողմից հատկանիշների նման պահպանումը՝ նոր սորտերի ստացման 
եղանակով, կոչվում է արհեստական ընտրություն:

 Հետ ևա բար, ար հես տա կան ընտ րություն ասե լով՝ հաս կա նում են 
կեն դա նի նե րի նոր ցե ղա տե սակ նե րի և բույ սե րի նոր սոր տերի ստեղծ-
ման գոր ծըն թա ցը մար դու հա մար ար ժե քա վոր ո րո շա կի հատ կա նիշ-
նե րով և հատ կություն նե րով օժտ ված առա նձ նյակ նե րի բազ մաց ման 
և տևա կան ընտ րության ճա նա պար հո վ։ 

Այս պի սով, ուսում նա սի րե լով XIX դ. Անգ լի այի գյուղա տն տե սության 
մեջ կի րառ վող սե լեկ ցի այի մե թոդ նե րը՝ Դար վի նը կա րո ղա ցավ ձևա-
կեր պել ար հես տա կան ընտ րության սկզ բունք նե րը և այդ սկզ բունք նե րի 
միջոցով բա ցատ րել ոչ մի այն ձևե րի կա տա րե լա գո րծ ման պատ ճառ նե-
րը, այլ նաև դրա նց բազ մա զա նությունը ։

 Հար ցեր և առա ջադ րա նք ներ կրկ նության հա մա ր

1. Ն կա րագ րեք նոր սոր տե րի ստաց ման մե թոդ նե րը ։

2. Թվեք ըն տա նի կեն դա նի նե րի ցե ղա տե սակ նե րի սոր տե րի օ րի նակ նե ր։ 

3. Ին չո ՞վ են տար բեր վում ըն տա նի բույ սե րն ու կեն դա նի նե րը վայ րի 

տե սակ նե րի ց։

4. Թ վեք շնե րի՝ ձեզ հայտ նի ցե ղա տե սակ նե րը ։

  26 

Է ՎՈ ԼՅՈՒՑԻ ԱՅԻ ՇԱՐ ԺԻՉ ՈՒԺԵ ՐԸ 

 Հի շե՛ք
Բազմացման ինտենսիվություն: Գոյության կռիվ: Բնա կան 
ընտրություն: Անհատական փոփոխականություն 

Դար վի նը են թադ րեց, որ բնության մեջ ևս կուտակ վում են տե սա-
կի հա մար օգ տա կար հատ կա նիշ ներ, ինչի ար դյուն քում էլ առա ջա նում 
են տե սակ ներ և տա րա տե սա կայ նություն։ Այս դեպ քում ան հրա ժե շտ էր 
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հաս տա տել վայ րի բույ սե րի և կեն դա նի նե րի մոտ ան հա տա կան փո-
փո խա կա նության գոյությունը և ապա ցուցել բնության մեջ ուղ ղոր դող 
գոր ծո նի առկայությունը, ո րը պե տք է կատարեր ընտրիչի դեր։ 

Ան հա տա կան փո փո խա կա նություն: Դար վի նը ցույց տվեց, որ բույ-
սե րի և կեն դա նի նե րի վայ րի տե սակ նե րի ներ կայա ցուցիչ նե րի շրջանում  
փո փո խա կա նությունը շատ լայն տա րած վա ծ երևույթ է։ Ան հա տա կան 
շե ղում նե րը կա րող են օր գա նիզ մի հա մար լի նել ինչ պես օգ տա կար, 
այն պես էլ չե զոք կամ վնա սա կա ր։ Քանզի ոչ բոլոր օրգանիզմ ներն են 
սե րունդ թող նում, հետևաբար հարց առաջացավ, թե որ գոր ծոն նե րն են 
պահ պա նում օգ տա կար հատ կա նիշ նե րով առա նձ նյակ նե րին և ոչն չաց-
նում մնա ցած բո լո րի ն։ Արդյունքում Դար վի նը զբաղ վեց օր գա նի զմ նե րի 
բազ մաց ման վեր լուծությա մբ։

Սե րունդ նե րի ավել ցուկային թվա քա նա կը: Բո լոր օր գա նի զմ նե րը 
սե րունդ են թող նում, եր բե մն՝ շատ մեծ թվաքանակո վ։ Թա ռա փազ գի-
նե րը դնում են մի նչև 400 հա զար ձու, շիղաձուկը՝ 300-900 հա զար, դո-
դոշ նե րը՝ շուրջ 10 հա զա ր (նկ. 66)։ 

Նույ նի սկ դան դաղ բազ-
մա ցող կեն դա նի նե րը պո-
տեն ցի ալ ըն դունակ են թող-
նե լու հս կայա կան թվով 
սե րունդ։ Այսպես՝ մրր կա-
հա վը դնում է մեկ ձու, բայց 
նա ամե նա մեծ թվա քա նակ 
կազ մող թռչուն նե րից մե կն 
է Երկ րագնդի վրա։ Որ պես 
կա նոն, մեկ ձագ ծնող զույգ-
սմ բա կա վոր նե րը՝ հյուսիսա-
յին եղ ջե րու, այ ծեղ ջյուր , 
առա ջաց նում են հս կայա-
կան հո տե ր։ 

Բազ մա թիվ օ րի նակ նե րի հի ման վրա Դար վի նը հան գում է այն եզ րա-
կա ցության, որ բնության մեջ բույ սե րի և կեն դա նի նե րի յուրա քան չյուր 
տե սակ ձգ տում է բազ մա նալ երկ րա չա փա կան պրոգ րե սի այո վ։ Միև-
նույն ժա մա նակ յուրա քան չյուր տե սա կի հա սուն առա նձ նյակ նե րի թի վը 
հա մե մա տա բար կայուն է պահպանվում։

Գոյության կռիվ: Լույս աշ խա րհ եկած օր գա նի զմ նե րի մեծ մա սը մա-
հա նում է՝ չհաս նե լով սե ռա հա սուն վի ճա կի։ Ոչն չաց ման պատ ճառ նե րը 
բազ մա զան են՝ սնն դի պա կա ս, թշ նա մի նե րի հար ձակ ում, մի ջա վայ րի 

Նկ. 66. Գորտնկիթ
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ֆի զի կա կան գոր ծոն նե ր՝ երա շտ, սառ նա մա նիք, բա րձր ջեր մաս տի ճան 
և այլն։ Այս  ամենից հետ ևում է Դար վի նի արած երկ րո րդ եզ րա կա-
ցությունը. բնության մեջ գոյության հա մար անը նդ հատ պայ քար է 
տե ղի ունե նում։ 

Գոյության կռիվը ան հրա ժե շտ է հաս կա նալ լայն իմաս տով՝ ինչ պես 
ցան կա ցած օր գա նիզ մի կա խ վա ծությունը շր ջա կա մի ջա վայ րի կեն դա նի 
պայ ման ներից, այն պես էլ՝ ան կեն դան բնության հա մա լիր պայ ման նե րի ց։ 

Այլ խոս քով, գոյության կռի վը բազ մա զան և բա րդ փոխ հա րա բե-
րություն նե րի հան րա գումար է, ո րը գոյություն ունի օր գա նի զմ նե րի 
և մի ջա վայ րի պայ ման նե րի մի ջև։ 

Այսպես, օրինակ, ե րբ առյուծը բո րե նուց խլում է որ սը, տե ղի է ունե-
նում պայ քար սննդի հա մա ր։ Տա փաս տա նում աճող բույ սի հա մար կա-
րե լի է ասել, որ այն պայ քար է մղում երաշ տի դեմ, այդ պես են թա դր վում 
է, որ այն կախ ված է խո նա վությունի ց։ 

Դար վի նը տար բե րակել է գոյության կռ վի երեք հիմ նա կան ձև՝ 
ա) միջ տե սա կային, բ) ներ տե սա կային, գ) կռի վ ար տա քին մի ջա վայ րի 
ան բա րեն պա ստ պայ ման նե րի դե մ։

Միջ տե սա կային գոյության կռիվ: Միջ տե սա կային գոյության կռվի 
օրի նակ նե րը բազ մա զան են. և՛ առյուծները, և՛ շնագայլերը որ սում են 
զեբրեր։ Առյուծների և զեբրերի, ինչ պես նաև շնագայլերի ու զեբրերի 
միջև տե ղի է ունե նում լար ված գոյու թյան կռի վ։ Որ սի բա ցա կայությունը 
գի շա տիչ նե րին սո վի և մահ վան է 
մատ նում (նկ. 67)։ 

Միև նույն ժա մա նակ, գի շա տիչ նե-
րի՝ առյուծների և շնագայլերի միջև 
ևս գոյություն ունի մր ցակ ցություն 
սնն դի հա մա ր։ Դա չի նշա նա կում, 
որ դրա նք ան մի ջա կա նո րեն կռ վում 
են մե կը մյուսի դեմ, բայց մեկի հա-
ջո ղությունը նշա նա կում է մյուսի 
անհա ջո ղու թյունը։ 

Խո տա կեր կեն դա նի նե րը կա րող են գոյա տևել և սե րունդ թող նել 
մի այն այն դեպ քում, եթե կա րո ղա նան խուսա փել գի շա տիչ նե րից և 
կեր հայ թայ թեն։ Բայց և այնպես, բուսա կա նությա մբ սն վում են կաթ-
նա սուն նե րի տար բեր տե սակ ներ ևս, ինչ պես նաև փափ կա մար մին-
ները և մի ջատ ները։ Խո տա բույ սե րի գոյությունն իր հեր թին կախ ված 
է նաև այլևայլ հան գա մանք նե րի ց՝ միջատ նե րի կող մից ծա ղիկ ների 
փո շո տումը, մր ցակ ցու թյունը այլ բույ սե րի հե տ լույ սի, խո նա վության 

Նկ. 67. Գիշատիչը որս անելիս
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և այլ նի հա մա ր։ Միկ րոօր գա նի զմ նե րի ան սահ մա նա փակ բազ մա ցու-
մը կան խում են, այլ գոր ծոն նե րից բա ցի, սն կե րի կող մից ար տա զատ-
վող հա կա բի ո տիկ նե րը և կա նաչ բույ սե րի կող մից առա ջա ցող ֆի տոն-
ցիդնե րը։ 

Միջ տե սա կային պայ քա րի ձևե րից մե կն էլ մա կա բուծությունն է. մա-
կա բույծ նե րը թուլաց նում են տի րոջ օր գա նիզմը՝ դա րձ նե լով այն քիչ 
մրցունա կ։

Ներ տե սա կային գոյության կռիվ: Վերը բեր ված օ րի նակ նե րում 
գայ լի և աղվեսի մի ջև գոյության կռ վի լար վա ծությունը թուլա նում է, 
քանի որ օր գա նի զմ նե րն ունեն սնն դի մի քա նի աղ բյուր։ Օ րի նակ՝ 
աղվե սը սն վում է ոչ մի այն նա պաս տակ նե րով, այլ նաև մկ նե րով, 
թռչուն նե րո վ։ 

Նույն տե սա կին պատ կա-
նող առա նձ նյակ նե րի պա-
հան ջը սնն դի, տա րած քի և 
գոյության այլ պայ ման նե-
րի նկատ մա մբ նույնն է, այդ 
պատ ճա ռով դրա նց մի ջև 
մրցակ ցությունն ավե լի սուր 
է։ Դար վի նը ներ տե սա կային 
գոյության կռի վը հա մա րում 
էր ամե նա լար վա ծը։ Օ րի նա կ՝ 
նույն տե սա կի թռ չուն նե րը 

մրցակ ցում են բնա դր ման տե ղի հա մա ր։ Կաթ նա սուն նե րի և թռ չուն-
նե րի շատ տե սակ նե րի արուներ բազ մաց ման շր ջա նում պայ քա րում են 
է գի հա մա ր (նկ. 68)։

Գոյության կռիվ մի ջա վայ րի ան բա րեն պա ստ պայ ման նե րի 
դեմ: Ան կեն դան բնության գոր ծոն նե րը հս կայա կան ազ դե ցություն 
ունեն օր գա նի զմ նե րի գոյա տև ման վրա։ Շատ բույ սեր ոչնչա նում են 
ցուրտ, ոչ ձնա ռատ ձմ ռա նը։ Ուժեղ ցր տե րի ժա մա նակ մե ծա նում է 
հո ղում ապ րող կեն դա նի նե րի՝ խ լուրդ ների, ան ձր ևոր դերի մա հա-
ցությու նը։ Ձմռա նը ջրում լուծ ված թթ ված նի ան բա վա րա րության 
հետևան քով սատ կում են ձկները։ Բույ սե րի սեր մե րը հա ճախ քա մու 
միջո ցով տար վում են բնա կության ան բա րեն պա ստ վայ րեր, որ տեղ 
ոչն չա նում են (նկ. 69)։

Գոյության կռ վի բո լոր ձևե րը ուղե կց վում են հս կայա կան թվով օրգա-
նի զմ նե րի ոչն չաց մա մբ կամ հան գեց նում են այն բա նին, որ դրա նց մի 
մասը սե րունդ չի թող նում։

Նկ. 68. Մրցակցող եղջերուներANTARES
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Նկ. 69. Ծառը երաշտի դեմ պայքարելիս

Բ նա կան ընտ րություն: Բնության մեջ մշ տա պես ըն թա ցող գոյու-
թյան կռ վի արդյուն քում սնունդը վերածվում է սահմանափակող գոր-
ծոնի։ Այնու հան դերձ, որոշ առանձնյակ ներ գոյատևում են և սերն-
դագոր ծում: 

Ինչպես արդեն գիտեք, կեն դա նի օր գա նի զմ նե րին բնո րոշ է հատ կա-
նիշ նե րի, հատ կություն նե րի հա մը նդ հա նուր փո փո խա կա նությունը և 
դրա նց հա մակ ցություն նե րի ան սահ ման բազ մա զա նությունը՝ շնորհիվ 
մեյոզի և բեղմնավորման: 

Այս պի սով, բնության մեջ տե ղի են ունե նում ո րոշ առա նձ նյակ նե րի 
ոչն չաց ման, իսկ ո րոշ նե րի բազ մաց ման ընտ րո ղա կան գոր ծըն թաց ներ, 
ո րը Դար վի նն ան վա նել է բնա կան ընտ րություն կամ առա վել հար-
մար ված նե րի գոյատ ևում։ 

Ար տա քին մի ջա վայ րի պայ ման նե րի փո փո խության դեպ քում գոյա-
տև ման հա մար օգ տա կար կա րող են լի նել այլ՝ արդեն նոր հատ կա-
նիշ նե ր։ Այդ դեպքում փոխ վում է ընտ րության ուղ ղությունը, վե րա-
դա սա վոր վում է տե սա կի գե նե տի կա կան կառուցվածքը։ Բազ մաց ման 
շնոր հիվ նոր հատ կա նիշ նե րը լայն տա րածում են գտնում, և ար դյուն-
քում առա ջա նում է նոր տե սա կ։

Գոյության կռվում հաջողելու համար օրգա նիզմ ները հնա րավորինս 
մեծացնում են բազմազանությունը: Որպես օրինակ՝ մեկ զույգ ծնող-
նե րի սերն դում թերևս չկան բա ցա ռա պես միա տե սակ առա նձ նյակ ներ՝ 
բա ցա ռությա մբ մի աձ վա նի երկ վո րյակ նե րի, ո րո նք զար գա նում են 
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մեկ բե ղմ նա վոր ված ձվա բջ ջի ց (նկ. 70)։ 
Բազ մա զա նու թյունը ինք նին նպաստում 
է հարմարվողականու թյան հնա րա վո-
րու թյան մե ծաց մանը: 

Գոյության կռ վում գոյատ ևում և սե-
րունդ են թող նում այն առանձ նյակ նե րը, 
ո րոնք օժտ ված են հատ կություն նե րի և 
հատ կա նիշ նե րի այն պի սի ամ բող ջությա-
մբ, ո րո նք թույլ են տա լիս նրա նց հա ջո-
ղությա մբ մր ցակ ցել մյուս նե րի հետ։ 

 Հետ ևա բար տե սակ նե րը փո փոխ վում 
են ար տա քին մի ջա վայ րի պայ ման նե րին հար մար վե լու գոր ծըն թա ցում։ 
Տե սակ նե րի փո փո խության, այ սի նքն՝ է վո լյուցի այի շար ժիչ ուժը 
բնա կան ընտ րությունն է։ Ընտ րության հա մար նյութ է ծա ռայում 
ժա ռան գա կան՝ ան հա տա կան, մուտա ցի ոն փո փո խա կա նությունը։ Ոչ 
ժա ռան գա կան փո փո խա կա նությունը, ո րը պայ մա նա վոր ված է օր-
գա նիզ մի վրա ար տա քին մի ջա վայ րի ան մի ջա կան ազ դե ցությա մբ, 
է վոլյուցի այի հա մար նշա նա կություն չունի ։

 Կար ևոր է նշել, որ գոյա տև ման հա մար նշա նա կություն ունի ոչ թե 
մեկ հատ կա նիշ, այլ հատ կա նիշ նե րի հա մա լիր։

 Հետ ևա բար, ընտ րության գոր ծոն է ար տա քին մի ջա վայ րի՝ կեն սա-
կան (բի ո տիկ) և ոչ կեն սա կան (ա բի ո տիկ) գործոննե րի ամ բող ջությունը։ 

Այդ պայ ման նե րից կախ ված՝ ընտ րությունն ըն թա նում է տար բեր ուղ-
ղություն նե րով և բե րում է ոչ մի ա տե սակ է վո լյուցի ոն ար դյուն քի։ 

Ներ կայումս գիտ նա կան նե րը տար բե րում են բնա կան ընտ րության 
մի քա նի ձև, որոնցից հիմ նա կան ներն են շար ժա կան ընտ րությունը և 
կայունաց նող ընտ րությունը ։ 

 Հար ցեր և առա ջադ րա նք ներ կրկ նության հա մար 

1. Ի ՞նչ է գոյության կռի վը։ Ո րո ՞նք են դրա ձևե րը ։
2.  Գոյության կռ վի ո՞ր ձևն է ավե լի լար ված և ին չո ՞ւ։ 
3. Ի ՞նչ է բնա կան ընտ րությունը։ 
4. Ո ՞րն է բնա կան ընտ րության կեն սա բա նա կան նշա նա կությունը։ 
5. Ի ՞նչն է տե սակ նե րի փո փո խության շար ժիչ ուժը։ 
6. Ի ՞նչն է բնա կան ընտ րության հա մար նյութ ծա ռայում։

Նկ. 70. փոփոխականության 
դրսևո րումը սերնդում
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ՄԻ ՋԱ ՎԱՅ ՐԻ ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ ՐԻՆ՝ ՈՐ ՊԵՍ ԲՆԱ ԿԱՆ 
Ը ՆՏ ՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐ ԴՅՈՒՆՔ

 Հի շե՛ք
 Հո վա նա վո րող և նա խազ գուշաց նող գունա վո րում: Հար մար վո ղա-
կան և ցուցադ րա կան վա րք: Մի միկ րի ա 

Բույ սե րն ու կեն դա նի նե րը զար մա նա լի ո րեն հար մար ված են մի ջա-
վայ րի այն պայ ման նե րին, որ տեղ նրա նք ապ րում են։ «Հար մար վա ծու-
թյուն» հաս կա ցու թյան մեջ մտ նում են ոչ մի այն ար տա քին օրգա նիզ մի 
հատ կա նիշ նե րը, այլև ներ քին օր գան նե րի կա ռուց ված քի հա մա պա տաս-
խա նու թյունն իրե նց կա տա րած գոր ծառույթ նե րին։ Օր գա նիզ մի կենսա-
գործու նեու թյան գոր ծա ռույթ նե րի հա մա պա տաս խա նությունը բնա կու-
թյան պայ ման նե րին, դրա նց բար դությունը և բազ մա զա նությունը ևս 
հար մար վա ծության դրսևորումներ են։

Կեն դա նի նե րի մոտ հար մար վո ղա կան է հա մար վում մա րմ նի ձևը։ 
Ջրային կաթ նա սուն դել ֆի նը շրջհոսելի տես ք ունի։ Դրա շար ժում ները 
թե թև են, ճշգ րիտ, իսկ արա գությունը հաս նում է մի նչև 40 կմ/ ժ-ի։ 

Մա րմ նի շրջ հո սե լի ձևը նպաս տում է կեն դա նի նե րի արագ տե ղա-
շարժմա նը նաև օ դային մի ջա վայ րում։ Թռ չունի մար մի նը պա տող եզ-
րա գծային փե տուր նե րը ամ բող ջությա մբ շրջհո սելի են դարձ նում դրա 
մարմ նի ձևը։ Արդ յուն քում, շարժ ման արա գու թյա մբ դրա նք գե րա զան-
ցում են մնա ցած բոլոր կեն դա նի նե րի ն։ Օ րի նա կ՝ բա զե սապ սա նը իր 
զո հին է մո տե նում 290 կմ/ ժամ արա գությա մբ։ Թռ չուն նե րը արագ տե-
ղա շա րժ վում են նույ նի սկ ջրում։ Ան տա րկ-
տի կա կան պի նգ վի նը ջրի տակ լո ղում է 
մո տա վո րա պես 35 կմ/ ժամ արա գությա մբ։ 

Թա քն ված կեն սա կե րպ վա րող կեն-
դա նի նե րի հա մար նպաս տա վոր է շր ջա-
կա մի ջա վայ րի առար կա նե րին նման վե լու 
հար մար վո ղա կա նությունը։ Ջրի մուռ նե րի 
մա ցառ նե րում ապ րող ասեղ-ձկան մարմ-
նի ար տա սո վոր ձևը (նկ. 71) օգ նում է 
դրան հա ջո ղությա մբ թա քն վել թշնա մի-
նե րի ց։ Նկ. 71. Ծո վային ասեղ-ձկ նե րը
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Բնա կության վայ րե րի առար կա նե րին նման-
վելը լայ նո րեն տա րած ված է մի ջատ նե րի 
դեպքում։ Հայտ նի են բզեզ ներ, ո րո նք ար տա քի-
նից հի շեց նում են քա րա քոսեր, ո րո նց մեջ ապ-
րում են։ Աղոթարարները նման են ոչ մեծ կա նաչ 
ճյուղի (նկ. 72), ո րոշ միջատ ներ էլ նմա նա կում 
են այն ծա ռե րի և թփե րի տե րև նե րին, ո րոնց մեջ 
թաքնվում են։ Մե րձ հա տա կային կեն սա կե րպ 
վա րող ձկների մար մի նը մեջ քափորային ուղ-
ղությա մբ տա փա կած է (նկ. 74)։
Թշ նա մի նե րից պա շտ պան վե լու մի ջոց է ծա-

ռայում նաև հո վա նա վո րող գունա վո րումը։ Դրա շնոր հիվ գետ նի վրա 
թուխս նս տած թռ չուն նե րը շր ջա կայքում չեն եր ևում։ Քիչ նկա տե լի են 
նաև դրա նց ձվե րը և դրան ցից դուրս եկած ճտե րը (նկ. 73)։

Հո վա նա վո րող գու նա վո րումը լայ-
նորեն տա րած ված է ամե նա տար բեր 
կեն դա նի նե րի դեպքում։ Թի թեռ նե րի 
թր թուր նե րը հա ճախ կա նաչ են կամ 
մուգ՝ տե րև նե րի գույ նի կամ հո ղի 
նման։ Հա տա կային ձկնե րը՝ կատ վա-
ձկներ, տա փա կա ձկներ, սո վո րա բար 
մեջ քին ունեն հա տա կային ավա զի գու-
նա վո րում (նկ. 74)։ Տա փա կա ձկները 
կա րող են իրե նց գույ նը փո խե լ՝ կախ-
ված շրջա պա տի գու նա վորու մից։ 
Անա պա տային կեն դա նի նե րը, որ պես 

կա նոն, ունեն դեղ նա գո րշ կամ ավա զա դե ղին գույն։ Մի ա գույն հո վա-
նա վո րող գունա վո րումը բնո րոշ է ինչ պես մի ջատ նե րին (մո րեխ) և մա նր 
մո ղես նե րին, այն պես էլ խո-
շոր սմ բա կա վոր նե րին (այ ծեղ-
ջյուր, եղ նիկ) և գի շա տիչ նե րին 
(ա ռյուծ)։

Ե թե մի ջա վայ րի գույ նը 
տար վա եղա նա կից կախ ված 
փոխ վում է, շատ կեն դա նի ներ 
ընդունակ են փո փոխել նաև 
իրե նց գույ նը։ Օ րի նա կ՝ մի ջին 
լայ նություն նե րում ապ րող նե րի Նկ. 74. Կատվաձուկ

Նկ. 72. Աղոթարար

Նկ. 73. Ա – կաքավը բնի մոտ, 
Բ – քարադրը ձվերի վրա

Բ

Ա
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(նա պաս տակ, սպի տակ կա քավ, կզա քիս, 
բևե ռաղ վես) մոր թին աշ նա նային մա զա թա-
փությունից հե տո սպի տակ է դառ նում, ո րը 
դրա նց ձյան վրա ան տե սա նե լի է դա րձ նում։ 

Գունա նյութի վե րա դա սա վոր ման ճա-
նա պար հով մա րմ նի գույնը փո խե լու հատ-
կությունը բնորոշ է նաև ցա մա քային կեն դա-
նի նե րին, օ րի նա կ՝ քա մե լե ո նին (նկ. 75)։

Ո րոշ կեն դա նի նե րի մա րմ նի գույ նը ոչ թե 
քո ղար կում է դրանց, այլ ընդ հա կա ռա կը՝ 
ուշադ րություն է գրա վում։ Հար մարման այդպիսի տեսակը կոչվում է 

նախա զգուշաց նող գունա վորում: Այդ պի-
սի գունա վո րումը նա խա պես զգուշաց նում 
է գի շատ չին հար ձակ ման անօգ տա կա-
րության, նույ նի սկ վտան գա վո րության մա-
սի ն։ 

Այդ պի սի գունա վո րումը բնո րոշ է, օ րի-
նակ, թունա վոր, այ րող կամ խայ թող մի-
ջատ նե րին՝ մեղունե րին, իշա մե ղունե րին, 
թա րա խաբ զեզ նե րի ն։ Լավ նկա տե լի զատ-
կաբ զե զին թռ չուն նե րը եր բեք չեն կտ ցա-
հա րում դրա թունա վոր ար տա զա տուկի 
պատ ճա ռո վ։ Վառ նա խազ գուշաց նող 
գունա վո րում ունեն թունա վոր թր թուր նե-

րը, շատ թունա վոր օ ձե ր։ 
Ակ տիվ պայ քա րի մի ջոց ներ չունե ցող շատ կեն դա նի ներ վտան գի 

դեպ քում ըն դունում են սպառ նա ցող դի րք (նկ. 76)։
Նա խազ գուշաց նող գունա վոր ման ար դյունա վե տությունը պատ ճառ 

է դար ձել շատ հե տա քր քիր եր ևույ թի՝ մի միկ րի այի (հունա րեն մի մո ս՝ 
ար տի ստ)։

Մի միկ րի ա են ան վա նում ան-
պա շտ պան կեն դա նի նե րի նմա-
նակումը իրենց ոչ ազ գա կից և լավ 
պաշտպանված տե սակ նե րին: Ո րոշ 
ոչ թունա վոր թի թեռ ներ մարմ նի 
ձևով, գունա վոր մա մբ նման վում 
են թունա վոր թի թեռ նե րին (նկ. 77), 
ճան ճե րը՝ կրետ նե րի ն։

Նկ. 76. Ավստ րա լ ա կան մո րուքա-
վոր մո ղե սի սպառ նա ցող դիր քը 

Նկ. 77. Միմիկրիա: Թունա վոր թի թեռ 
դանաի դան (ձա խից), ոչ թունա վոր 

նիմ ֆա լի դը (ա ջից)

Նկ. 75. Քա մե լե ոն 
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Ձ վի կեղ ևի գույ նի նմա նա կումը տեղ է գտել թռ չուն նե րի բնային մա կա-
բուծության մե ջ։ Կկ վի ձվե րը այն քան նման են բնի տի րոջ ձվե րին, որ է գը 
չի կա րո ղա նում դրա նք տար բե րել, թուխս է նս տում իր ձվե րի հետ, իսկ 
հե տո կե րակ րում է ճտե րին (նկ. 78)։

Նկ. 78. Կկ վի ձվե րը այլ բնում: Շատ թռչուն ներ ստիպ ված են կե րակ րել կկվի ճտե րի ն 

Գունա վո րումից բա ցի, կեն դա նի նե րն ու բույ սե րը ունեն պա շտ-
պա նա կան հար մար վածու թյան այլ մի ջոց նե ր ևս։ Բույ սե րի վրա հա-
ճախ առա ջա նում են փշեր կամ կե ռիկ ներ (մաս րե նի, ալո ճե նի, չիչ խան 
և այլն), ո րո նք դրանց պա շտ պա նում են խո տա կեր կեն դա նի նե րից։ 
Նույն պի սի դեր են կա տա րում նաև թունա վոր նյութե րը կամ այ րող 
մա զիկ նե րը, օ րի նա կ՝ եղին ջի դեպքում ։

Հոդ վա ծո տա նի նե րի (բ զեզ ներ, ծո վա խեց գե տին) ամուր խի տի նա յին 
ծած կույ թը փափ կա մար մին նե րի խե ցին, կո կոր դի լոս նե րի թե փուկ նե-
րը, կրի ա նե րի և զրա հա կիր նե րի զրա հը պաշտ պա նում են դրա նց շատ 
թշնա մի նե րի  հար ձա կում ներից։ 

Այս ամ բո ղջ հար մար վո ղակա նու թյունը կա րող էր հայտն վել միայն բնա-
կան ընտ րության ար դյուն քում, ըստ որի՝ գոյատ ևում են առա վե լա պես լավ 
պա շտ պան ված առանձ նյակ նե րը ։

Գոյության կռ վում օր գա նի զմ նե րի պահ պան ման հա մար մեծ նշա նա-
կություն ունի դրանց հար մար վո ղա կան վար քը։ Ան շար ժա նա լուց կամ 
ցուցադ րա կան, վա խեց նող դի րք գրա վե լուց բա ցի հար մար վո ղա կան 
վար քի ուրիշ շատ ձևեր ևս կան: Օրինակ՝ անա պատ նե րում կեն դա նի նե րի 
մեծ մա սի ակ տիվությունը գի շե րը, երբ տապը նահանջում է։

 Հար ցեր և առա ջադ րա նք ներ կրկ նության հա մա ր

1.  Բե րեք գոյա տև ման պայ ման նե րին օր գա նի զմ նե րի հար մար վա-
ծության օ րի նակ ներ ձեր դի տար կում նե րի հի ման վրա։ 

2. Ո ՞րն է մի միկ րի այի է ությունը ։
3.  Տա րած վո ՞ւմ է, արդյոք, բնա կան ընտ րության ազ դե ցությունը կեն-

դա նի նե րի վար քի վրա։ Բե րեք օ րի նակ նե ր։ 
4. Ո րո ՞նք են կեն դա նի նե րի հար մար վո ղա կան գունա վոր ման առա-

ջաց ման կեն սա բա նա կան մե խա նի զմ նե րը ։

ANTARES
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  28
 ՏԵ ՍԱԿ. ՉԱ ՓԱ ՆԻՇ ՆԵ ՐԸ ԵՎ ԿԱ ՌՈՒՑ ՎԱԾ ՔԸ

 Հի շե՛ք
Տեսակ: Պոպուլյացիա: Արեալ: Խաչասերում: Վերարտադրողական 
մեկուսացում 

Դար վի նի է վո լյուցի ոն տե սության հիմ քում ըն կած է տե սա կի մա սին 
պատ կե րա ցումը։ Փորձենք պարզել՝ ի՞նչ է տե սա կը, և ինչ քա նո՞վ է իրա-
կան դրա գոյությունը բնության մե ջ։

Տե սակ են ան վա նում այն պի սի առա նձ նյակ նե րի ամ բող ջությունը, 
ո րո նք ունեն նման կա ռուց վա ծք և ընդ հա նուր  ծա գում, ազատ խա-
չա սեր վում են մի մյա նց հետ և տա լիս են բե ղուն սե րունդ։ Նույն 
տե սա կի բո լոր առա նձ նյակ նե րն ունեն միև նույն կա րի ո տիպը, նման 
վա րք և գրա վում են ո րո շա կի արե ա լ։

Տե սա կի կար ևո րա գույն հատ կա նիշ նե րից մե կը դրա վե րար տադ-
րո ղա կան մե կուսա ցումն է, այ սի նքն՝ այն պի սի մե խա նիզմ նե րի առ-
կայությունը, ո րո նք խո չըն դո տում են տար բեր տե սակ նե րի առա նձ-
նյակ նե րի խա չա սեր մանը։ 

Օ րի նակ՝ երբ գոր տե րի մի տե-
սակ գորտն կի թը դնում է գե տի 
ափե րին, մյուս տե սա կը դնում է 
ջրա փո սե րում։ Այդ դեպ քում մյուս 
տե սա կի արունե րի կող մից ձվաբ-
ջիջ նե րի պա տա հա կան սե րմ նա-
վո րումը բա ցառ վում է։ 

Շատ կեն դա նի նե րի բազ մա-
ցումը ուղե կց վում է հա տուկ ծի-
սա կար գո վ (նկ. 79)։ Եթե հա վա-
նա կան զուգըն կեր ները շեղ վում 
են տե սա կին բնո րոշ ծի սա կար գից, ապա սե րմ նա վո րում տե ղի չի ունե-
նում։ Մե կուսաց ման գոր ծոն  է նաև այն, որ առա նձ նյակ նե րը սնվում 
են տար բեր կեն սա ցե նոզ նե րում, և դրա նց խա չա սեր ման հա վա նա կա-
նությունը փոք ր է։ Եթե նշ ված ար գելք նե րը նույ նիսկ հաղ թա հար վեն, 
մի և նույն է, բեղմն  ա վո րում տե ղի չի ու նե նա, քա նի որ առ կա է նաև տար-
բեր տե սակ նե րի խա չա սեր ման կեն սա քի մի  ա կան ար գելք: Ը ստ այդ ար-
գել քի՝ սերմն  ա վոր ման դեպ քում սպեր մա տո զոիդ նե րն ա նըն դու նակ են 

Նկ. 79. Արու սիրամարգը բազմացման 
շրջանում

ANTARES



ԲԱ ԺԻՆ IV  ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱՐ ՀԻ Է ՎՈԼՅՈՒՑԻ ԱՆ ԵՐԿ ՐԻ ՎՐԱ 124

լի նե լու թա փան ցել ձվաբ ջիջ՝ ֆեր մե ն տային ան հա մա պա տաս խա նու թյան 
պատճա ռով:

Եր բե մն միջ տե սա կային խա չա սեր ման ժա մա նակ բե ղմ նա վո րում 
տե ղի է ունե նում, սակայն այդ դեպ քում առա ջա ցած հիբ րիդ նե րը 
կա՛մ բնո րոշ վում են ցա ծր կեն սունա կությա մբ, կա՛մ լի նում են ան-
պտուղ և ամուլ։ Հայտ նի օ րի նակ է ջո րի ն՝ ձի ու և ավանակի հիբ րի-
դը։ Լի նե լով ամ բող ջո վին կեն սունակ օրգանիզմ՝ ջո րին ան պտուղ 
է սե ռա կան բջիջ նե րի առա ջաց ման գոր ծըն թա ցի խան գար ման 
պատճառո վ։

Թ վա րկ ված մե խա նի զմ նե րից կարելի է եզրակացնել, որ տե սա կը օր-
գա նա կան աշ խար հի՝ իրա կա նում գոյություն ունե ցող, գե նե տի կո րեն 
ինք նու րույն մի ա վոր է։

Յուրա քան չյուր տե սակ բնության մեջ զբա ղեց նում է որոշակի արեալ 
(լատ. արե ա՝ մա րզ, տա րա ծություն) (նկ. 80)։ Բայ կա լում ապ րող տե սակ-
նե րի արե ա լը սահ մա նա փակ վում է այդ լճի սահմաններո վ։ Այլ դեպ-
քե րում տե սա կի արե ա լը գրա վում է հս կայա կան տա րա ծություն նե ր։ 
Այս պես՝ սև ագ ռա վը տա րած ված է ամ բո ղջ Արևմ տյան Եվ րո պա յում։ 

Ար ևե լյան Եվրոպան և 
Արևմ տյան Սիբիրը 
բնա կեց ված են ագռա-
վի մեկ այլ տե սա կո վ՝ 
գո րշ ագ ռա վո վ։

Արեալի սահ ման նե-
րի չափերը չեն նշա նա-
կում, որ բո լոր առանձ-
նյակ նե րը կարող են 
ազատ տե ղա շա րժվել 

այդ արե ալի ներ սում։ Առա նձ նյակ նե րի ակ տի վության աս տի ճա նը 
ո րոշ վում է այն տա րա ծությա մբ, ո րի վրա կա րող է տե ղա շա րժ վել կեն-
դա նին, այ սի նքն՝ օրգա նիզմի ան հա տա կան ակ տի վության շա ռավ ղո վ։ 
Բույ սե րի դեպքում այդ շա ռա վի ղը ո րոշ վում է այն տա րա ծությամբ, 
ո րի վրա տա րած վում են ծաղ կա փո շին և սեր մե րը։ Այ գու խխուն ջի ակ-
տի վության շա ռա վի ղը կազ մում է մի քա նի տաս նյակ մե տր, հյուսի-
սային եղ ջե րուի հա մար այն հա րյուր կի լո մետ րից ավե լի է, մշ կամ կան 
հա մա ր՝ մի քա նի հա րյուր մե տր։ Ակ տի վության շա ռավ ղի սահ մա նա-
փա կության հետ ևան քով մի ան տա ռում ապ րող դաշ տա մկները քիչ 
հնա րա վո րություն ունեն բազ մաց ման շր ջա նում հան դի պելու հար ևան 
ան տա ռում ապ րող դաշ տա մկ նե րի ն։

Նկ. 80. Գորշ արջի արեալը
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 Ցան կա ցած տե սա կի առա նձ նյակ ներ տե սա կի արե ա լի ներ սում ան-
հա վա սա րա չափ են տե ղա բա շխ վա ծ (նկ. 81)։ Տա րած քի հա մե մա տա-
բար մեծ խտությա մբ տե ղա մա սե րին հա ջոր դում են տե ղա մա սեր, որ-
տեղ տե սա կի առանձ նյակ ների թվա քա նա կը փո քր է, դրանք լիովին 
բա ցա կայում են։ 

Տե սա կը օր գա նի զմ նե րի առան ձին խմ բե րի՝ պո պուլյա ցի ա նե րի 
ամ բող ջություն է։

Պո պուլյա ցի ան նույն 
տե սա կին պատ կա նող 
առա նձ նյակ նե րի ամ բող-
ջությունն է, ո րո նք տե-
սա կի արե ա լի ներ սում 
զբա ղեց նում են ո րո շա կի 
տա րա ծք, ազատ խա չա-
սեր վում են մի մյա նց հետ 
և մաս նա կի ո րեն կամ ամ-
բող ջությա մբ մե կուսաց-
ված են նույն տեսակի 
այլ պո պուլյա ցի ա նե րի ց։

 Պո պուլյա ցի ան է վո լյուցի այի տար րա կան մի ա վո րն է։

 Հար ցեր և առա ջադ րա նք ներ կրկ նության հա մա ր

1. Տ վեք տե սա կի բնո րո շումը ։
2. Ի ՞նչ է տե սա կի արե ա լը։  Բնո րո շեք պո պուլյա ցի ան։
3. Ի ՞նչ է օր գա նիզ մի ան հա տա կան ակ տի վության շա ռա վի ղը։ 
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Է ՎՈ ԼՅՈՒՑԻ ԱՅԻ ԳԼ ԽԱ ՎՈՐ ՈՒՂ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

 Հի շե՛ք
Էվոլյուցիա: Արոմորֆոզ: Իդիոադապտացիա: Դեգեներացիա

Դար վի նը կար ծում էր, որ բնա կան ընտ րությունը մի շտ չէ, որ հան-
գեց նում է կազ մա վոր վա ծության բա րձ րաց մա ն։ Պո պուլյա ցի այի գոյա-
տև ման հա մար բա րեն պա ստ հար մար վո ղա կան փո փո խություն նե րը 

Նկ. 81. Գայլերի պոպուլյացիա
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կա րող են ուղղ ված լի նել մաս նա գի տաց մա նը: Այն բ նա կության նոր 
վայ րե րի և սնն դի նոր աղ բյուր նե րի յուրաց ման ժա մա նակ նեղ հար-
մա րա նք նե րի ձե ռքբե րումն է, ո րի ար դյուն քում օր գա նի զմ նե րի տվյալ 
խում բը մր ցակ ցությունից դուրս է մնում։

Մի ջա վայ րի սահ մա նա փակ պայ ման նե րի նկատ մա մբ հա տուկ հար-
մա րա նք նե րի ձե ռք բե րումը չի փո խում կազ մա վոր վա ծության մա կար-
դա կը, բայց նպաս տում է տե սա կի լայն տարածմանը։ Ո րոշ դեպ քե րում 
նպա տա կա հար մար է նույնիսկ ան ցումը նս տա կյաց կյան քի, պա սիվ 
սննդառության կամ մա կա բուծությա ն։ Այդ պի սի հար մար վո ղա կա-
նությունը, որ պես կա նոն, տա նում է օր գա նի զմ նե րի պար զեց ման և 
նույնիսկ մի շա րք օր գան նե րի կո րս տի։ 

Տարատեսակ փաստերի հի ման 
վրա ըն դուն ված է հա մարել, որ տե-
սակ ները առաջա ցել են մեկը մյու-
սից՝ կազ մա վորման աստի ճա նա կան 
կա տա րե լա գործման եղանա կով: Այս 
մո տե ցումը կոչ վում է կյան քի պատ-
մական զար գա ցում կամ էվոլյուցիա 
(նկ. 82): 

Ներկայումս առա նձ նաց նում են 
է վո լյուցի այի երեք գլ խա վոր ուղ-
ղություն ներ, ո րոն ցից յուրա քան չյուրը 
տա նում է կեն սա բա նա կան առա ջա-
դի մության.
1) արո մոր ֆոզ կամ մոր ֆո ֆի զի ո լո գի-
ա կան առա ջա դի մություն. 
2) իդիո ա դապ տա ցի ա. 
3) ընդ հա նուր դե գե նե րա ցի ա։ 

Ա րո մոր ֆոզ (հուն. այ րո՝ բա րձ րաց նում եմ, մոր ֆա՝ օ րի նակ, ձև) 
նշա նա կում է կա ռուց ված քա ֆունկ ցի ո նալ կազ մա վոր վա ծության 
ավե լի բա րձր մա կար դա կի անցում։ Արո մոր ֆո զի դեպքում կեն դա նի-
նե րի կա ռուց ված քային փո փո խություն նե րը մի ջա վայ րի ինչ-որ հա-
տուկ պայ ման նե րի նկատ մամբ հար մար վո ղա կա նության դրսևորում 
չեն, այլ կրում են ընդ հա նուր բնույթ և նպաստում են ար տա քին մի-
ջա վայ րի չյուրացվող հնարա վո րություն ները օգ տա գոր ծելուն։ 

Նկ. 82. Էվոլյուցիա
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Ա րո մոր ֆոզ նե րը՝ 
• ապա հո վում են ան ցումը պա սիվ սնուցումից ակ տիվ սնուց ման, 

օրինակ՝ ող նա շա րա վոր նե րի ծնոտ նե րի առա ջա ցումը. 
• մե ծաց նում են կեն դա նի նե րի շար ժունա կությունը՝ կմախ քի 

առա ջա ցումը, հոդ վա ծո տա նի նե րի մի ջա ձիգ զո լա վոր մկան նե րի 
ձևավորումը. 

• ձևավորում են շն չա ռա կան հատուկ օրգանները՝ խ ռիկ նե ր և 
թոքե ր. 

• ապա հո վում են հյուս վա ծք նե րի ակտիվ մա տա կա րա րումը թթված-
նով՝ քառախորշ սր տի միջոցով։ 

Այս բո լոր փո փո խություն նե րը, չլինե լով մաս նա կի հար մա րա նք ներ 
մի ջա վայ րի ո րո շա կի պայ ման նե րի նկատմամբ, բա րձ րաց նում են կեն-
դա նի նե րի կեն սա գոր ծունե ության ար դյունա վե տությունը և փոք րաց-
նում դրա նց կախ վա ծությունը միջավայրի գոյության պայ ման նե րի ց։

Բո լոր արո մոր ֆոզ նե րը է վո լյուցի այի հե տա գա աստի ճան նե րում 
պահ պան վում են և բե րում նոր, ավելի խո շոր կար գա բա նա կան խմ բե-
րի՝ տի պե րի, դա սերի և ո րոշ կար գե րի առա ջաց մա նը։ 

Ի դի ոա դապ տա ցի ան (հունա րեն իդի ո ս՝ առա նձ նա հատ կություն, 
ադապ տա ցի ա՝ հար մար վել) մի ջա վայ րի հա տուկ պայ ման նե րին հար-
մար վե լն է, հետևաբար օգ տա կար է գոյության կռ վում, սակայն չի 
փո խում օր գա նիզմ նե րի կազ-
մավոր վա ծության մա կար դա կը։ 
Յու րա քան չյուր տե սակ, ապ րե-
լով ո րո շա կի բնա կեց ման վայ-
րում, ձևա վոր ում է հար մար-
վա ծություն՝ հատ կա պես տվյալ 
պայ ման նե րում ապ րե լու հա մա ր։ 

Իդի ոա դապ տա ցի այի տար բեր 
տե սակ նե ր են կեն դա նի նե րի հո-
վա նա վո րող գունա վո րումը, բույ-
սե րի փշե րը, կատ վաձ կան և տա-
փա կաձ կան մա րմ նի տա փա կած 
ձևը և այլն։ Բնա կեց ման պայ ման-
նե րից և կեն սա կեր պից կախ ված՝ 
բազ մա թիվ ձևա փո խություն նե-
րի են են թա րկ վել կաթ նա սուն-
նե րի հնգա մատ վեր ջույթ նե-
րը (նկ. 83): Ճի շտ նույն կերպ, 

ճահճակուղբ
շինշիլա

խոզուկ ճագարամուկ

արջամուկ

նապաստակ-
ռուսակսկյուռ

ծվծվիկ

Նկ. 83. Կրծողների և 
նապաստակազ գի ների տեսակներ
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երկսապատ ուղտ
սիբիրական
լեռնային այծ

մշկայծյամօկապի
ընձուղտ

բծավոր եղջերու

այծեղջյուր

Նկ. 84. Զույգսմբակավորների և կենտ-
սմբա կավորների տեսակները

ար տա քին տես քը և կա ռուց ված-
քային տար րե րը տար բեր են նաև 
զույգսմ բա կա վոր նե րի և կենտսմ-
բա կա վոր նե րի կար գե րին պատ-
կա նող կեն դա նի նե րի դեպքում, 
ինչն էլ պայ մա նա վոր ված է դրա նց 
գոյության տար բեր պայ ման նե րո վ 
(նկ. 84)։

Ա րո մոր ֆոզ նե րի առա ջա-
ցումից հե տո առան ձին պո-
պուլյա ցի ա նե րի հար մա րումը 
գոյության պայ ման նե րին սկս-
վում է հատ կա պես իդի ոա դապ-
տա ցի ա նե րի ճա նա պար հո վ։ Այս-
պես, օրինակ՝ թռչուն նե րի դա սը 
ցա մա քում տա րած վե լիս առա-
ջաց րել է ձևե րի հսկա յա կան 
բազ մա զա նություն։ Դի տարկե-
լով կո լի բր ինե րի, ճնճ ղուկ նե րի, 

երաշ տա հա վե րի, ար ծիվ նե րի, ճայե րի, թութակ նե րի, ձկն կուլ նե րի, 
պի նգ վին նե րի և այլ նի կա ռուց ված քային առանձնահատկու թյունները՝ 
կա րե լի է եզ րա կա ցնել, որ դրա նց մի ջև գոյություն ունե ցող տար բե-
րություն նե րը պայ մա նա վոր ված են մաս նա վոր իդիո ադապ տիվ հար-
մար վո ղա կա նությա մբ: Արոմորֆոզային առաջադիմության բնույթ են 
կրում բո լոր թռ չուն նե րի կա ռուց ված քի հիմ նա կան նույնական գծե րը 
(նկ. 85)։

Նկ. 85. Սե րի նոս նե րի տար բեր տե սակ նե րի կտուցի ձևը կախ ված է սնն դի տե սա կի ց
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Ինչպես արդեն նշեցինք, նեղ հար մար վա ծությունը գոյության շատ 
սահ մա նա փակ պայ ման նե րին կոչ վում է մաս նա գի տա ցում։ Մաս նա գի-
տա ցու մը եր բեմն  ու նե նում է ծայ րա հեղ դրս ևո րումն  եր, ո րին կա րող են 
հան գեց նել մի այն մեկ տե սա կի կե րով սն վե լը, մի ա պա ղաղ և ան փո փոխ 
մի ջա վայ րում ապ րե լը, օ րի նակ՝ քա րան ձավ նե րում: Արդյունքը հան գեց-
նում է նրան, որ այդ պայ ման նե րից դուրս օր գա նիզ մը այլևս ապ րել չի 
կա րո ղ։ Այդ պի սին են կո լի բր ինե րը, ո րո նք սն վում են մի այն ար ևա դար-
ձային բույ սե րի ծա ղիկ նե րի նեկ տա րով, մրջ նա կեր նե րը, ո րոնք մաս-
նա գի տա ցել են բա ցա ռա պես մի ջատ նե րով սն վե լուն, քա մե լե ոն նե րը, 
ո րոնք հար մար վել են ծա ռե րի բա րակ ճյուղե րի վրա ապ րե լուն։ 

Ը նդ հա նուր դե գե նե րա ցի ա: Կեն սա բա նա կան առա ջա դի մության 
կա րե լի է հաս նել նաև կազ մա վոր վա ծության պար զեց մա մբ։ Կազ-
մա վոր վա ծության պար զե ցումը՝ մոր ֆո ֆի զի ո լո գի ա կան հե տա դի-
մությունը, հան գեց նում է ակ տիվ կյան քին ան հրա ժե շտ օր գան նե րի 
ան հե տաց ման և կոչ վում է ընդ հա նուր դե գե նե րա ցի ա։ Ընդ հա նուր 
դե գե նե րա ցի ան՝ որ պես կեն սա բա նա կան առա ջա դի մության ուղի, 
դիտ վում է շատ ձևե րի դեպքում և հիմ նա կա նում կապ ված է մա կա-
բուծության կամ նս տա կյաց կեն սա կեր պի ան ցնե լու հե տ (նկ. 86)։ 

Մա կա բույծ ձևե րը կտ րուկ տար բեր վում են ազատ ապ րող ձևե րի ց։ 
Մա կա բույծ բույ սե րի ար մատ նե րը և տե րև նե րը ապաճում են, հա ճախ 
կո րց նում են ֆո տո սին թե զի ունա կությունը և ամ բող ջությա մբ ապ րում 
են տի րոջ հաշ վի ն։

Կեն դա նի նե րի, օ րի նա կ՝ տա փակ որ դե րի դեպքում, ան հե-
տանում են զգայա րան նե րը, ավելի պար զ են դառնում նյար դային և 

Նկ. 86. Մկանային հյուսվածքից հանված մակաբույծ կլոր որդեր
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մար սո ղա կան հա մա կար գերը։ Փո խա րենը ձևավորվում են մաս նա կի 
հար մա րա նք նե ր՝ ծծան ներ, կե ռիկ ներ, որոնք նպաս տում են տի րոջ 
աղիք նե րում ամրա նալուն: Լա վա գույնս զար գա ցած է մա կա բույ ծնե-
րի սե ռա կան հա մա կար գը։ Մա կա բույծ նե րի բե ղունությունը հս կայա-
կան է։ Օրինակ՝ մար դու աղիք նե րում մա կա բու ծող եզան երի զոր դը 
իր կյան քի ըն թաց քում՝ մոտավորապես 18-20 տա րի, դնում է մինչև 
11 մլրդ ձու։ Կլոր որ դե րից աս կա րիդ նե րը նույն պես օժտ ված են 
բարձր բե ղունությամբ։ 

Պա շտ պան վա ծությունը տիրոջ օր գա նիզ մում և բա րձր բեղու նու-
թյունը մա կա բույծ ներին լայն տա րա ծում են ապա հո վում։

Նս տա կյաց կեն սա կեր պի ան ցնե լը և պա սիվ սնն դա ռությունը, օ րի-
նակ՝ աս ցի դի այի դեպքում, ուղե կց վում է կազ մա վոր վա ծության պար-
զեց մա մբ և այլ տե սակ նե րի հետ մր ցակ ցությունից հե ռա նա լով, ինչը 
նույն պես բե րում է տե սա կի պահ պան մա ն։

 Հար ցեր և առա ջադ րա նք ներ կրկ նության հա մա ր

1.  Բե րեք արո մոր ֆո զի օ րի նակ նե ր։
2.  Բե րեք իդի ոա դապ տա ցի այի օ րի նակ նե ր։ 
3. Ի նչ պե ՞ս է փոխ վում օր գա նիզ մի կա ռուց ված քը՝ մա կա բուծության 

ան ցնե լով պայմանավոր վա ծ։
4. Ի՞նչ է մասնագիտացումը: Բերեք օրինակներ:ANTARES
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Գ ԼՈՒԽ 9
ԿՅԱՆ ՔԻ ԾԱ ԳՈՒՄԸ ԵՐԿ ՐԻ ՎՐԱ

Կյան քի ծա գումը լավ պատ կե րաց նե լու հա մար ան հրա ժե շտ է հա-
մա ռո տա կի ծա նո թա նալ արե գակ նային հա մա կար գի ձևա վոր ման և 
Երկ րա գնդի վե րաբերյալ առկա ժա մա նա կա կից պատկերացումներին։ 
Դրանք կար ևոր են, քա նի որ Երկ րի վրա կյա նքը հա սել է բա ցա ռիկ 
բազ մա զա նությա ն։

  30
ԿՅԱՆ ՔԻ ԾԱԳ ՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ԿԻՑ 
ՊԱՏ ԿԵ ՐԱ ՑՈՒՄ ՆԵ ՐԸ

 Հի շե՛ք
Գա զա փո շային ամպ: Քիմիական էվոլյուցիա: Երկ րա կե ղև: 
Մթնոլորտ: Ջրո լո րտ: Քա րո լո րտ: Կոացերվատ

Եր կի րը և արե գակ նային հա մա կար գի մյուս մո լո րակ նե րն առա ջա ցել 
են գա զա փո շային ամ պից շուրջ 4,5 մլրդ տա րի առա ջ։ 

Ե րկ րի ձևա վոր ման առա ջին 
փուլե րում ջեր մաս տի ճա նը շատ 
բա րձր է եղել։ Մո լո րա կի սառ-
չե լուն զուգըն թաց, ծա նր մի ա-
ցություն նե րը տե ղա փոխ վել են 
դեպի մոլորակի կե նտ րոն, իսկ 
ավե լի թե թև մի ա ցություն նե րը 
(H2, CO2, CH4 և այլն) մնա ցել են 
բազային մա կե րե սում։ Մե տաղ-
նե րը և օք սի դա նա լու ունակ այլ 
տար րե րը մի ա ցել են թթ ված-
նի հետ, այդ պատ ճա ռով Երկ րի 
մթ նո լոր տում ազատ թթ վա ծին գրեթե չի մնացել, և այն կա զմ ված է եղել 
ազատ ջրած նից ու դրա մի ա ցություն նե րից՝ H2O, CH4, NH3, HCN (նկ. 87)։

Մեր մո լո րա կի գա զային թա ղան թի բա ղադ րիչ նե րը են թա րկ-
վել են է ներ գի այի տար բեր աղ բյուր նե րի՝ հիմնականում Ար ևի 

Նկ. 87. Երկագունդը 4,3 մլրդ տարի առաջ
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ուլտ րա մա նուշա կա գույն ճա ռա գայթ նե րի և բա րձր ջեր մաս տի ճա նի ազ-
դե ցությա նը։ Որպես հետևանք՝ մթ նո լոր տի պար զա գույն բա ղադ րիչ նե րը 
միմյանց հետ բազ միցս մտել են փո խազ դե ցության մեջ՝ ավելի ու ավե լի 
բար դա նա լո վ։  

Արդ յուն քում ա ռա ջա ցել են ած խաջ րե րի, ամի նաթ թունե րի, ազո տային 
մի ա ցություն նե րի, օր գա նա կան թթունե րի և այլ էական մի ա ցություն-
նե րի մո լե կուլ նե ր։ Օր գա նա կան մի ա ցություն նե րի ոչ կեն սա բա նա կան 
սին թե զի հնա րա վո րությունը ապա ցուց վում է նրանով, որ դրա նք հայտ-
նա բեր վել են տի ե զե րա կան տա րա ծությունում։

Մո լո րա կի սա ռե լուն զուգըն թաց, մթ նո լոր տում գտն վող հսկայական 
քանակությամբ ջրային գո լոր շի նե րը նույն պես սա ռե լով խտա ցան և հե-
ղե ղի նման թափ վե ցին Երկ րագնդի մա կե րե սի ն։ Առա ջա ցան հս կայա-
կան ջրային տա րա ծություննե ր։ Քա նի որ Եր կրագունդը դե ռևս բա վա-
կա ն տաք էր, ուստի ջուրը գո լոր շի ա նում էր, այ նուհե տև մթ նո լոր տի 
վե րին շեր տե րում կրկին սա ռում և նո րից թափ վում ցամաքի վրա՝ 
անձրև նե րի տես քո վ։ 

Այդպիսով մի լի ո նա վոր տա րի նե րի ըն թաց քում ձևավոր վեց առաջ նա յին 
օվ կիանոսը։ Առաջ նային օվ կի ա նո սում ջրի շրջապտույտի շնոր հիվ դրա-
նում լուծ վե ցին մթ նո լոր տային տարբեր բա ղադ րիչ նե ր, լեռ նային ապար-
նե րից լվաց ված տար բեր աղեր՝ ձևա վոր ելով «ա ռաջ նային ար գա նա կ »։ 

Դրա նից բա ցի, մշ տա պես այն տեղ է ին թափ վում մթ նո լոր տում ան-
դա դար առա ջա ցող պար զա գույն օր գա նա կան մի ա ցություն ներ, ո րոն-
ցից ան ընդ մեջ սին թեզ վում է ին ավե լի բա րդ մո լե կուլ նե ր։ Ջրային մի-
ջա վայ րում դրա նք աստի ճանաբար խտա ցան, ո րի հետևանքով 
առա ջա ցան առաջ նային օր գա նա կան պո լի մեր նե րը՝ պո լի պեպ տիդ նե րը 
և պո լի նուկ լե ո տիդ նե րը ։

Այդ պայ ման նե րում անօր գա նա կան 
մի ա ցություն նե րից տար բեր օր գա նա-
կան մի ա ցություն նե րի առա ջա ցումը 
քի մի ա կան է վո լյուցի այի օ րի նա չափ 
գոր ծըն թաց էր։ 

Համաշխարհային օվկիանոսի «առաջ-
նային արգանակում » տար բեր նյու թե րի 
մո լե կուլ ներ մի ա վոր վե ցին՝ առա ջաց նե-
լով բարձ րա մո լե կու լա յին կո մպ լե քս նե ր՝ 
կոա ցեր վատ ներ, ո րո նք պատ ված է ին 
հիմ նա կան լու ծույ թից սահ մա նա զատող 
ջրա յին թա ղան թո վ (նկ. 88)։ Նկ. 88. Կոացերվատ
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Հե տա գայում կոա ցեր վատ նե րը ձե ռք բե րե ցին շր ջա կա մի ջա վայ րից 
նյութե րի կլան ման, ինչ պես նաև առա ջա ցած ո րոշ նյութե րի ար տա-
զատ ման հատ կություն։ Այս երևույթն ար դեն հի շեց նում էր պար զա-
գույն նյութա փո խա նա կություն շր ջա կա մի ջա վայ րի և կոա ցեր վա տային 
կաթի լի մի ջև։

Կոա ցեր վա տի ներ քին մի ջա վայ րի ավե լի հուսա լի մե կուսա ցումը ար-
տա քին ազ դե ցություն նե րից չէր կա րող ապա հո վվել ջրային թա ղան-
թի միջոցով, և կոա ցեր վատ նե րի շուրջը առա ջա ցան լի պիդ նե րի շեր-
տեր, ո րո նք էլ առա նձ նաց նում է ին դրա նց շր ջա կա ջրային մի ջա վայ րից 
և հետա գա պատ մա կան զար գաց ման ըն թաց քում վե րա փոխ վե ցին 
արտա քին բջջաթաղանթի։ 

Շր ջա կա մի ջա վայ րից կոա ցեր վա տի պա րունա կությունը սահ մա նա-
զա տող և ընտ րո ղա կան թա փան ցե լի ությա մբ օժտ ված կեն սա բա նա կան 
թա ղանթ նե րի առա ջա ցումը կան խո րո շեց քի մի ա կան է վո լյուցի այի հե-
տա գա ընթացքը։ Այն ուղղորդվեց դեպի առա վել կա տա րե լա գո րծ ված 
ինք նա կար գա վոր վող հա մա կար գե րի զար գաց ումը՝ ընդ հուպ մի նչև 
պա րզ կա ռուց վա ծք ունե ցող առաջ նային բջիջ նե րի դրսևորումը։ 

Ա ռա ջին բջ ջային օր գա նի զմ նե րի ի հայտ գա լը կեն սա բա նա կան 
է վո լյուցի այի սկիզ բը հան դի սա ցա վ։

Կեն սա բա նա կա նին նա խոր դող կա ռույց նե րի՝ կոա ցեր վատ նե րի 
է վո լյուցի ան սկս վել է մո տա վո րա պես 4 մլրդ 250 մլն տա րի առաջ 
և ըն թա ցել է շատ եր կար: Պահանջվել է մո տա վո րա պես մի լի ա րդ 
տա րի, որ պես զի դրան ցից առա ջա նան առա ջին պար զա գույն բջ ջային 
օր գա նի զմ նե րը։

 Հար ցեր և առա ջադ րա նք ներ կրկ նության հա մար 

1. Ի ՞նչ մի ա ցություն ներ է ին լուծ ված առաջ նային օվ կի ա նո սի ջրե րում։ 
2. Ի ՞նչ են կոա ցեր վատ նե րը։ 
3. Ո ՞րն է քի մի ա կան է վո լյուցի այի դրսևորումը մթնոլորտում և ջրո-

լոր տում՝ Երկ րագնդի գոյության վաղ փուլե րում։ 
4. Ե ՞րբ են Երկ րագնդի վրա հայտն վել առա ջին բջ ջային օր գա նի զմ-

նե րը ։
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 Հի շե՛ք
Աերոբներ: Անաերոբներ: Ցիանոբակտերիաներ: Սեռական պրոցես: 
Վոլվոքս: Էկտոդերմ: Էնտոդերմ 

Ա ռա ջին մի աբ ջիջ օր գա նի զմ նե րի՝ պրո կա րի ոտ նե րի ժա ռան գա կան 
նյութը, ինչպես հիշում եք, կորի զա թաղանթով շր ջա պատ ված չէր, այլ 
ան մի ջա կա նո րեն գտն վում էր ցի տոպ լազ մայում։ Սրա նք հե տե րոտ-
րոֆ ներ է ին, այ սի նքն՝ որ պես է ներ գի այի աղ բյուր օգ տա գոր ծում է ին 
պատ րաս տի օր գա նա կան մի ա ցություն ներ՝ լուծ ված վի ճա կում գտն վող 
առաջ նային օվ կի ա նո սի ջրե րում։ Քա նի որ Երկ րագնդի մթ նո լոր տում 
ազատ թթ վա ծին չկար, ուստի դրա նք անաե րոբ տիպ էին, հետևաբար՝ 
պակաս ար դյունա վե տ ։

Հե տե րոտ րոֆ նե րի մեծ քանակության ի հայտ գա լը հան գեց րեց 
առաջ նային օվ կի ա նո սի սննդային աղ քա տաց ման, ավե լի քչանում էին 
պատ րաս տի օր գա նա կան նյութե րը։ Արդյունքում նպաս տա վոր պայ-
ման նե րում հայտն վե ցին այն օր գա նի զմ նե րը, ո րո նք ձե ռք բե րեցին 
ֆոտոսին թե զե լու ունա կություն։ Ֆո տո սին թե զի առա ջա ցումը հան-
գեց րեց սնն դառության նոր ձևի հայտն վե լուն։ Անաե րոբ ծծմ բա- և ցիա-
նո բակ տե րի ա նե րը լույ սի պայման ներում օք սի դաց նում է ին ծծմբա-
ջրա ծի նը մի նչև սուլ ֆատ նե րի։ Փո խա կեր պում նե րի ար դյուն քում 
ան ջատ ված ջրա ծի նն օգ տա գո րծ վում էր ած խաթ թու գա զից ած խա-
ջուր ստա նա լու հա մա ր։ Այդ պես առա ջա ցան ավ տոտ րոֆ բակ տե րի ա-
նե րը։ Ֆո տո սին թե զի նախնական այդ տի պի պարագայում թթ վա ծին 
չէր ան ջատ վում։

Ֆ ո  տ ո  ս ի ն  թ ե  զ ն 
առա ջա ցել է անաե րոբ 
բակ տե րի ա նե րի կյան-
քի դրսևորման շատ 
վաղ փուլե րում։ Ֆո տո-
սին թե զող բակ տե րի ա-
նե րը եր կար ժա մա նակ 
գոյություն ունե ին ան-
թթ վա ծին մի ջա վայ րում։ 

Նկ. 89. Կապտականաչ ջրիմուռ
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Է վո լյուցի այի հա ջո րդ փուլում ֆո տո սին թե զող օր գա նի զմ նե րը կա-
րո ղա ցան որ պես ջրած նի աղ բյուր օգ տա գոր ծել ջուրը։ Այդ պի սի օր-
գա նի զմ նե րի կող մից CO2-ի ավ տոտ րոֆ յուրա ցումն ուղե կց վեց O2-ի 
ան ջա տումո վ։ Այդ ժա մա նակ վա նից սկսած Երկ րագնդի մթ նո լոր տում 
կուտակ վել է թթ վա ծի ն։ Ըստ երկ րա բա նա կան տվյալ նե րի՝ Երկ րագնդի 
մթ նո լոր տում ազատ թթ ված նի ոչ մեծ քա նա կություն եղել է ար դեն 2,7 
մլրդ տա րի առա ջ։ 

Ա ռա ջին ֆո տո սին թե զող օր գա նի զմ նե րը, ո րո նք մթ նո լո րտ են ար-
տա զա տել O2, եղել են կապ տա կա նաչ ջրի մուռ նե րը (նկ. 89)։  

Ա ռաջ նային մթ նո լոր տից ան ցումը թթ վա ծին պա րունա կող մի ջա վայրի 
շատ կար ևոր եր ևույթ էր ինչ պես կեն դա նի օր գա նի զմ նե րի է վոլյուցիա-
յում, այն պես էլ հան քա նյութե րի առա ջաց ման գործընթացում։ 

Մթ նո լո րտ ար տա նետ ված թթ վա ծի նը դրա վե րին շեր տե րում Արե գա կի 
ուլտ րա մա նուշա կա գույն ճա ռա գայթ նե րի ազ դե ցության տակ ի սկզբանե 
վե րած վեց ակ տիվ օ զո նի (O3)։ Վեր ջի նս ըն դունակ է կլա նե լու ուլտ րա մա-
նուշա կա գույն կար ճա լիք ճա ռա գայթ նե րի մեծ մա սը, ո րոնք քայ քայիչ ազ-
դե ցություն ունեն բա րդ օր գա նա կան մի ա ցություն նե րի վրա։ 

Հաջորդիվ, ազատ թթ ված նի առ կայությա մբ հնա րա վոր եղավ նյու թա -
փո խա նա կության թթ ված նային տի պի հան դես գա լը, առա ջա ցան աե րոբ 
բակ տե րի ա նե րը։ 

Այս պի սով, Երկ րագնդի մթ նո լոր տում ազատ թթ ված նի առա ջաց-
մա մբ պայ մա նա վոր ված այս եր կու գոր ծոն նե րը հնա րա վո րություն 
տվե ցին կեն դա նի օր գա նի զմ նե րի բազ մա թիվ նոր ձևե րի առա ջաց-
մա նը, ո րո նք ավե լի լայ նո րեն կարող է ին օգ տա գոր ծել շր ջա կա 
միջավայ րը ։

Երկիր մո լո րա կի վրա մի աբ ջիջ օր-
գա նի զմ նե րը շատ արագ բազ մա ցա ն, 
իսկ մո տա վո րա պես 2,6 մլրդ տա րի 
առաջ հայտն վե ցին առաջին բազ մաբ-
ջիջ օր գա նի զմ նե րը։ Դրա նց ձևավորման 
ժա մա նա կա կից պատ կե րա ցում նե րի 
հիմ քում ըն կած է Իլյա Մեչ նի կո վի (1845-
1916) վարկածը, ըստ ո րի՝ բազ մաբ ջիջ-
նե րն առա ջա ցել են գա ղութային մտ րա-
կա վոր նա խա կեն դա նի նե րի ց։ 

Այդ պի սի օր գա նիզ մի օ րի նակ են 
ներ կայումս գոյություն ունե ցող գա-
ղութային տի պի մտրա կա վոր նե րը, Նկ. 90. Վոլ վո քս 
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օրինակ՝ վոլվոք սը (նկ. 90)։ Դրա գա ղութը կա զմ ված է շա րժուն մտրակ-
ներով, որ սը բռ նող և կլանող, բազ մաց ման գործառույթ կատա րող 
սեռա կան բջիջ նե րի ց։

Այդ պի սի գա ղութ նե րը սն վում են ֆա գո ցի տո զի եղա նա կո վ։ Է վո-
լյուցիայի ըն թաց քում, ըստ Մեչ նի կո վի, սնուցող բջիջ նե րը տե ղա փոխ-
վել  են դեպի գա ղութի նե րքին տարա ծու թյուն։ Դրան ցից առա ջա ցել է 
էն տո դեր մը, ո րը կա տա րում էր մար սո ղա կան գործառույթ։ 

Ար տա քին մա կե րե սին մնա ցած բջիջ նե րն արդեն կա տա րում է ին 
երեք գործառույթ՝ ար տա քին գր գիռ նե րի ըն դուն ման, պա շտ պա նա կան 
և շար ժո ղա կա ն։ Այդ պի սի բջիջ նե րից զար գա ցել է ծած կող հյուս ված-
քը՝ էկտո դերմը։ Բազ մաց ման գործառույթ կա տա րող մաս նա գի տաց-
ված բջիջ նե րից առա ջա ցան սե ռա կան բջիջ նե րը։ 

Այս պի սով գա ղութը վերած վեց պար  զու նակ, բայց ամ բող ջա կան բազ-
մաբ ջիջ օր գա նիզ մի։ 

Էռնստ Հեկ կե լի առա ջա րկած այլ վար կածի հա մա ձայն՝ գա ղութի 
բջիջ նե րի մար սո ղա կան և ծած կող գոր ծա ռույթ նե րի տար բե րա-
կումը առա ջա ցել է գա ղութի մի խումբ բջիջ նե րի՝ նե րս նե րփք ման 
հետևանքով (նկ. 91)։

Ժա մա նա կի ըն թաց քում տար բեր պրո կա րի ոտ օրգանիզմ նե րի փոխ-
շա հա վետ գոյակ ցության ար դյուն քում առա ջա ցած է ուկա րի ոտ ձևե րն 
արդեն ունե ին իս կա կան կո րիզա թա ղանթ և քրոմոսոմների դիպ լոիդ 
հա վա քա կա զմ։ Քրոմոսոմների կրկ նա կի հա վա քա կազ մի ի հայտ գալը 
հնա րա վոր դա րձ րեց գե նային ամ բող ջա կան հա վա քա կազ մի փո խա-
նա կու մը նույն տե սա կին պատ կա նող տար բեր օր գա նի զմ նե րի մի ջև, 
սկզբնա վորվեց սե ռա կան պրո ցե սը ։

Նկ. 91.  Բազ մաբ ջիջ օր գա նի զմ նե րի ձևա վոր ման գծա պատ կե րը
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Այս պի սով, Երկ րագնդի վրա կյան քի ծագ մա նը նա խոր դել է մեր 
մո լո րա կի վրա տե ղի ունե ցած եր կա րա տև քի մի ա կան է վո լյուցի ոն 
գործ ըն թա ցը։ Բջջային թա ղան թի ձևա վո րումը, ո րը սահ մա նա զա տում 
էր բջիջը շր ջա կա մի ջա վայ րից, նպաս տեց կեն դա նի օր գա նի զմ նե րի 
առա ջաց մա նը և սկի զբ դրեց կեն սա բա նա կան է վո լյուցի ային։ Ինչ-
պես 3 մլրդ տա րի առաջ առա ջա ցած պար զա գույն կեն դա նի օր գա-
նիզմ նե րը, այն պես էլ ավե լի բա րդ կազ մա վոր ված նե րն ունեն բջ ջային 
կառուց վա ծք։ 

Հետ ևա բար, բջի ջը բո լոր կեն դա նի օր գա նի զմ նե րի կա ռուց ված-
քային տարրական մի ա վո րն է՝ ան կախ դրա նց կազ մա վոր վա ծու-
թյան մա կար դա կի ց։

 Հար ցեր և առա ջադ րա նք ներ կրկ նության հա մար 

1. Ի նչ պե ՞ս են սն վել առա ջին կեն դա նի օր գա նի զմ նե րը։ 
2. Ի ՞նչ է ֆո տո սին թե զը։ Ի՞նչ դեր է խա ղա ցել այն Երկ րագնդի վրա 

կյան քի զար գաց ման հա մա ր։ 
3. Նկարագրեք բազմաբջիջ օրգանիզմների ձևավորումը:
4. Ի ՞նչ նշա նա կություն է ունե ցել է վո լյուցի այի հա մար սե ռա կան պրո-

ցե սի առա ջա ցումը ։
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Ամ փո փիչ առա ջադ րա նք ներ 

Բա ժին IV. Օր գա նա կան աշ խար հի զար գա ցումը

Ո՞ր պն դում նե րն են ճի շտ
1. Է վո լյուցի այի շար ժիչ ուժե րը բնութա գր վում են նրա նով, 
որ. 
ա) Բնության մեջ գոյության հա մար անը նդ հատ պայ քար է տե ղի 

ունե նում:
բ) Օր գա նի զմ նե րը պայ քա րում են մի այն բնության ան բա րեն պա ստ 

պայ ման նե րի դեմ:
գ) Ար տա քին մի ջա վայ րի պայ ման նե րին հար մար վե լու գոր ծըն թա ցում 

տե սակ նե րը փո փոխ վում են:
դ) Գոյության կռի վը կա րող է լի նել ինչ պես տար բեր տե սակ նե րի, 

այն պես էլ միև նույն տե սա կին պատ կա նող առա նձ նյակ նե րի մի ջև: 
ե) Գոյության կռ վի բո լոր ձևե րի դեպ քում հս կայա կան թվով օր գա-

նիզմ ներ ոչն չա նում են:
զ) Բնա կան ընտ րությունն ըն թա նում է մի այն մեկ ուղ ղությա մբ:

 
2. Ը ստ կյան քի ծագ ման մա սին ժա մա նա կա կից պատ կե րա-
ցում նե րի. 
ա) Անօր գա նա կան մի ա ցություն նե րից օր գա նա կան մի ա ցություն նե րի 

առա ջա ցումը քի մի ա կան է վո լյուցի այի գոր ծըն թաց է:
բ) Օր գա նա կան նյութե րի առա ջա ցումը կեն սա բա նա կան է վո լյուցիայի 

սկի զբն է:
գ) Ֆո տո սին թե զող բակ տե րի ա նե րը եր կար ժա մա նակ գոյություն են 

ունե ցել ան թթ վա ծին մի ջա վայ րում:
դ) Հա մաշ խար հային օվ կի ա նո սում ի սկզբանե առա ջա ցել են ավ տո-

տրոֆ օր գա նի զմ նե րը: 
ե) Առա ջա ցած օ զո նային շեր տը կլա նում է բո լոր տե սա կի ուլտ րա մա-

նուշա կա գույն ճա ռա գայթ նե րը:
զ) Է ուկա րի ոտ բջիջ նե րն ունեն բո լոր ժա ռան գա կան սկզբ նակ նե րի՝ 

գե նե րի կրկ նա կի հա վա քա կա զմ:
 
Ը նտ րեք ճի շտ պա տաս խա նը 
3. Թ վա րկ ված նե րից արո մոր ֆո զի օ րի նակ չէ՝
ա) շն չա ռա կան օր գան նե րի՝ խռիկ նե րի և թո քե րի առա ջա ցումը.
բ) պա սիվ սնուցումից ակ տիվ սնուց ման ան ցումը.
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գ) սր տի առա ջա ցումը.
դ) կեն դա նի նե րի հո վա նա վո րող գունա վո րումը:

4. Թ վա րկ ված նե րից իդի ոա դապ տա ցի այի օ րի նակ է՝
ա) տե րև նե րի ձևա փո խումը փշե րի.
բ) ո րոշ բույ սե րի ար մատ նե րի և տե րև նե րի հե տա ճը.
գ) ծաղ կա վոր բույ սե րի ծաղ կի և պտ ղի առա ջա ցումը.
դ) սե ռա կան բազ մաց ման առա ջա ցումը:

Գ տեք օր գա նի զմ նե րի հար մար վա ծության ձևե րի և դրա նց 
բնո րո շում նե րի հա մա պա տաս խա նությունը 

ա) Հո վա նա վո րող 
գունա վո րում

բ) Նա խազ գուշաց-
նող գունա վո-
րում

գ) Մի միկ րի ա

1. Ունեն վառ գունա վորում, ո րը նա խազ գուշաց-
նող ազ դան շան է թշ նա մի նե րի հա մար:

2. Քիչ պա շտ պան ված տե սա կը մա րմ նի ձևով, 
գունա վոր մա մբ ըն դօ րի նա կում է պա շտ պան-
ված տե սա կի հատ կա նիշ նե րը:

3. Օր գա նի զմ նե րը ձե ռք են բե րում այն շր ջա կա 
մի ջա վայ րի գույ նե րը, որ տեղ դրա նք ապ րում, 
սնվում և բազ մա նում են:

 Դի տեք նկա րը (նկ. 79)
 Բազ մաբ ջիջ օր գա նի զմ նե րի ձևա վոր ման գծա պատ կե րում նշ ված  

թվե րի փո խա րեն գրեք սա ղմ նային զար գաց ման հա մա պա տաս խան 
փուլե րի ան վա նում նե րը .

Մ տա ծեք
1.  Գոյություն ու նի՞ բնա կան ընտ րություն մար դու հա մար: 
2. Ին չո ՞ւ ո րոշ կեն դա նի ներ ունեն վառ, ցուցադ րա կան գունա վո րում, 

իսկ մյուս նե րը, հա կա ռա կը՝  հո վա նա վո րո ղ։  
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Կեն դա նի նե րը, բույ սե րը, սն կե րը և բակ տե րի ա նե-
րը ազ դում են այլ օր գա նի զմ նե րի կեն սա գոր ծու նե ու-
թյան վրա, իրենք էլ, իրե նց հեր թին, կախ ված են այլ օր գա-
նի զմ նե րի ց։

Կեն դա նի օր գա նի զմ նե րը իրե նց հայտն վե լու պա հից՝ մո տա-
վո րա պես 3,5 մլրդ տա րի առաջ, սկ սե ցին զգա լի ազ դե ցություն 
ունե նալ երկ րա կեղ ևի և մթ նո լոր տի է վո լյուցի այի վրա ։

Մո տա վո րա պես 60 տա րի առաջ ռուս ակա նա վոր գիտ նա-
կան, ակա դե մի կոս Վլադիմիր Վեր նա դս կին ստեղ ծեց ուս-
մունք կեն սո լոր տի՝ կեն դա նի օր գա նի զմ նե րով բնա կեց ված 
Երկ րագնդի թա ղան թի մա սի ն։ 

Նա բա ցա հայ տեց կեն դա նի օր գա նի զմ նե րի երկ րա բա նա-
կան նշա նա կությունը և ցույց տվեց, որ դրա նց կենսագոր-
ծունե ությունը մո լո րա կի հան քային թա ղան թի փո խա կե րպ-
ման կար ևոր գոր ծոն է հանդիսացել։ «Ե րկ րի մա կեր ևույ թին 
չկա մշ տա պես գոր ծող, իր վերջ նա կան հետ ևա նք նե րով ավե լի հզոր 
քի մի ա կան ուժ, քան կեն դա նի օր գա նի զմ նե րն ամ բող ջությա մբ վե րց-
րա ծ»։ Այդ պատ ճա ռով ավե լի ճիշտ է կեն սո լոր տը բնո րո շել որ պես 
Երկ րագնդի թա ղա նթ, ո րը բնա կեց ված է կեն դա նի օր գա նի զմ նե րով և 
փո խա կե րպ վում է դրա նց իսկ կող մի ց։
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Գ ԼՈՒԽ 10
Է ԿՈ ԼՈ ԳԻ ԱՅԻ ՀԻ ՄՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ 

  32
Է ԿՈ ԼՈ ԳԻ ԱՆ ՈՐ ՊԵՍ ԳԻ ՏՈՒԹՅՈՒՆ: 
ԿԵՆ ՍԱԵ ՐԿ ՐԱ ՑԵ ՆՈԶ ՆԵՐ, ԴՐԱ ՆՑ ԲԱ ՂԱԴ ՐԻՉ ՆԵ ՐԸ

 Հի շե՛ք 
Էկոլոգիական համակարգ: Համակեցություն: Կենսաերկրացենոզ: 
Առաջնային արտադրանք: Պրոդուցենտ: Կոնսումենտ: Ռեդուցենտ

Երկրագնդի ցանկացած տա րած քում բնակ վող կեն դա նի օր գա նիզմ-
նե րը ստեղ ծում են հա մա տեղ ապ րող խմ բե ր՝ հա մա կե ցություն ներ, 
ո րոնք մշ տա պես փո խազ դե ցության մեջ են ինչ պես մի մյա նց, այն պես էլ 
անկեն դան բնության գործոն նե րի հետ:

Կեն սա բա նության այն բա ժի նը, որն ուսում նա սի րում է կեն դա նի 
օրգա նի զմ նե րի և դրանց հա մա կե ցություն նե րի փոխ հա րա բե րություն-
նե րը միմյանց և շր ջա կա մի ջա վայ րի հետ, ան վա նում են է կո լո գի ա:

 «Է կո լո գի ա» տեր մի նն առա ջին ան գամ օգ տա գոր ծել է գեր մա-
նա ցի գիտ նա կան Էռնստ Հեկ կե լը 1866 թվա կա նին: Է կո լո գի ա բա ռն 
առա ջա ցել է հունա րեն եր կու բա ռից՝ օյ կո ս – կա ցա րան, և լո գոս – 
գիտություն:

Կենդանի օր գա նի զմ նե րը առա ջաց նում են կայուն հա մա կե ցություն՝  
կեն սաե րկ րա ցե նոզ, որ տեղ դրա նք գտն վում են մշ տա կան փո խազ-
դե ցության մեջ ինչ պես մի մյա նց, այն պես էլ մթնո-
լորտի, ջրո լոր տի և քա րո լոր տի բա ղադ րիչ նե րի 
հե տ։ Կեն սա ցե նոզ նե րը « բաց» տի պի է կո լո գի ա կան 
հա մա կար գեր են, ո րոնք ըն դու նակ են նյու թա փո-
խա նա կու թյան մի  ջա վայ րի հետ: 

Այդ հա մա կե ցություն մուտք են գոր ծում Ար ևի 
է ներ գի ան, հո ղի հան քային նյութե րը, մթ նո լոր-
տի գա զե րը, ջուրը և այլն, և դուրս են բերվում 
ջեր մություն, թթ վա ծին, ած խաթ թու գազ, օր գա-
նի զմ նե րի կեն սա գոր ծունե ության ար գա սիք նե ր և 
այլն։ Էռնստ Հեկ կե լ
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Կեն սաե րկ րա ցե նո զի հիմ նա կան գործառույթը է ներ գի այի կուտա-
կումն ու վե րա բաշ խումն է, ինչ պես նաև դրանում նյութե րի շրջա-
պտույ տը ։

Կեն սաե րկ րա ցե նո զը ինք նա կար գա վոր վող և ինք նա վե րա կա նգն վող 
ամ բող ջա կան հա մա կա րգ է։ Այն ընդ գր կում է հետ ևյալ պար տա դիր 
բաղադ րիչ նե րը. 

1) կլի մայա կան պայ ման ներ, անօր գա նա կան (O2, N, CO2, H2O, հան-
քային աղեր) և օր գա նա կան (ս պի տա կուց ներ, ած խաջ րեր, ճար պեր և 
այլն) նյութեր. 

2) ավ տոտ րոֆ օր գա նի զմ նե ր՝ օր գա նա կան նյութեր սին թե զող ներ. 
3) հե տե րոտ րոֆ օր գա նի զմ նե ր՝ պատ րաս տի օր գա նա կան նյութեր 

սպա ռող նե ր։ 
Հե տե րոտ րոֆ նե ր են ռեդուցենտները կամ քայ քայող նե րը, ո րո նք քայ-

քայում են մա հա ցած բույ սե րի և կեն դա նի նե րի մնա ցո րդ նե րը՝ վե րա ծե-
լով դրա նք պա րզ հան քային մի ա ցություն ների ։ Տար բեր տե սակ նե րի պո-
պուլյա ցի ա նե րին պատ կա նող օր գա նի զմ նե րը մի մյա նց հետ փո խազ դում 
են է կո լո գի ա կան հա մա կար գե րում` կեն սա երկ րա ցե նոզնե րում։ 

Կեն սա ցե նո զը, ի տար բե րություն կեն սաե րկ րա ցե նո զի, նե րա ռում է 
մի այն մի մյա նց հետ փոխ կա պա կց ված կեն դա նի օր գա նի զմ նե րի, ո րո նք 
բնակ վում են տվյալ տա րած քում (նկ. 92)։ Դրա նք բնո րոշ վում են տե սա-
կային բազ մա զա նությա մբ,  այ սի նքն՝ տվյալ կեն սա ցե նո զը կազ մող 

բույ սե րի և կեն դա նի նե րի տե-
սակ նե րի թվով, պո պուլյա ցի-
այի խտությա մբ՝ մի ա վոր 
տա րած քում տվյալ տե սա կի 
առա նձ նյակ նե րի թվով, կեն-
սա զա նգ վա ծո վ՝ կեն դա նի օր-
գա նա կան նյութի ընդ հա նուր 
քա նա կով։

Կեն սա զա նգ վա ծն առա ջա-
նում է արե գակ նային է ներ գի-
այի կուտակ ման ար դյուն քում։ 

Բույ սե րի կող մից արե գակ նային է ներ գի այի կուտակ ման ար դյունա-
վե տությունը տար բեր կեն սա ցե նոզ նե րում տար բեր է։ Ֆո տո սին թե զի 
գումա րային ար տադ րան քը ան վա նում են առաջ նային ար տադ րա նք։ 

Բուսա կան կեն սա զա նգ վա ծն օգ տա գոր ծում են առա ջին կար գի 
կոն սումենտները կամ սպա ռող նե րը՝ բուսա կեր կեն դա նի նե րը, որ պես 
սեփա կան կեն սա զա նգ վածի ստեղ ծման հա մար է ներ գի այի և նյութե րի 

Նկ. 92. Կրիաները և լոտոսները լճակում
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աղ բյուր։ Իրե նց հեր թին, այդ կեն դա նի նե րը է ներ գի այի և նյութե րի 
աղ բյուր են ծա ռայում երկ րո րդ կար գի սպա ռող նե րի՝ գի շա տիչ նե րի 
հա մար։

Կեն սա զա նգ վա ծի ամե նա մեծ քա նա կություն առա ջա նում է ար ևա-
դար ձային և բա րե խա ռն գո տիներում, շատ քի չ՝ տունդ րայում և օվ կի ա-
նո սում։ Կեն սա ցե նոզ կազ մող օր գա նի զմ նե րի վրա ազ դում են ան կեն-
դան բնության (ա բի ո տիկ) և կեն դա նի բնության (բի ո տիկ) գոր ծոն նե րը։ 

Ուսում նա սի րե նք այս եր կու խումբ գոր ծոն նե րի ազ դե ցությունը կեն-
դա նի օր գա նիզ մի վրա ։

 Հար ցեր և առա ջադ րա նք ներ կրկ նության հա մար 

1. Բնութագրեք էկոլոգիան որպես կենսաբանության ինքնուրույն 
ճյուղ։ 

2. Նկարագրեք էկոլոգիական համակարգը և դրա կառուցվածքը:
3. Ի ՞նչ է կեն սա ցե նո զը և կենսաերկրացենոզը։ 
4. Ի ՞նչ է կեն սա զա նգ վա ծը։ Ինչպե՞ս է այն առաջանում և շրջանառվում: 

  33
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 Հի շե՛ք
Կեն դա նի նե րի գաղթ: Ստ վե րա դի մաց կուն բույ սեր: Լուսասեր 
բույսեր: Չո րա դի մաց կուն բույ սեր: Խո նա վա սեր բույ սեր: 
Կենդանինե րի ամա ռային և ձմե ռային քուն

Է կո լո գի ա կան հա մա կար գե րում ան կեն դան բնու թյան ոչ կենսածին՝ 
ա բի ո տիկ գոր ծոն նե րը ա ռաջ նային նշա նա կու թյուն ու նեն դրանց ձևա-
վորման և պահ պան ման տե սան կյ ու նից:

Շր ջա կա մի  ջա վայ րի հիմն  ա կան ա բի ո տիկ գոր ծոն ներն ե ն ջեր մաս տի-
ճա նը, լույ սը, խո նա վու թյու նը, pH-ը, քա մի ն:

Ջեր մաս տի ճան: Տե սակ նե րի մեծ մա սը հար մար վել է ջեր մաս տի ճա-
նի բա վա կա ն նեղ սահմանագոտու։ Ո րոշ օր գա նի զմ ներ, հատ կա պես 
հանգս տի շր ջա նում, կա րող են դի մա նալ շատ ցա ծր ջեր մաս տի ճա նի։ 
Օ րի նակ՝ որոշ միկ րոօր գա նի զմ նե ր դի մա նում են մի նչև -200°C ցր տի ն։ 
Բակ տե րի ա նե րի և ջրի մուռ նե րի առան ձին տե սակ ներ կա րող են ապ րել 
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և բազ մա նալ տաք աղ բյուր նե րում` մի նչև +80°C ջեր մաս տի ճա նի պայ-
ման ներում։ Ջրում ջեր մաս տի ճա նի տա տան ման միջակայքը ավելի փո քր 
է, քան ցա մա քում, հետ ևա բար ջեր մաս տի ճա նի տա տա նում նե րի նկատ-
մա մբ ջրային կեն դա նի նե րի դի մաց կունությունն ավե լի փո քր է, քան 
ցամաքային նե րի նը ։

Չ նայած ցա մա քային կեն դա նի նե րը հար մար վել են մի ջա վայ րի ջեր-
մաս տի ճա նի զգա լի տա տա նում նե րին, միևնույն է, դրա նց կեն սա գոր-
ծունե ության հա մար օպ տի մալ ջեր մաս տի ճա նը հա մե մա տա բար նեղ 
գոտում է՝ +15-ից +30°C։

Տարբե րում են օր գա նի զմ ներ, ո րո նք չունեն մարմ նի հաս տա տուն 
ջեր մաս տի ճան, դրանք են հոդ վա ծո տանիները, ձկնե րը, երկ կեն ցաղ-
նե րը, սո ղուն նե րը, և օր գա նի զմ նե ր, որոնք ունեն մա րմ նի հաս տա տուն 
ջեր մաս տիճա ն. դրանք են թռչուն ները և կաթ նասունները։ Առա ջին-

նե րի մա րմ նի ջեր մաստի-
ճա նը կախ ված է շր ջա կա 
մի ջա վայ րի ջեր մաս տի-
ճա նից, որի բարձ րա ցումն 
էլ նպաս տում է դրա նց 
կեն սա կան գոր ծըն թաց-
ների ին տեն սի վաց մա նն ու 
արագաց մա նը (նկ. 93)։ 

Բ նության մեջ ջեր մաս-
տի ճա նը ան կայուն երևույթ 
է։ Օր գա նի զմ նե րը, ո րո նք 
սո վո րա բար են թա րկ վում 
են ջեր մաս տի ճա նի սե զո-

նային փո փո խություն նե րին, դժ վա րությա մբ են հանդուրժում կայուն 
ջեր մաս տի ճա նը։ Ջեր մաս տի ճա նի կտ րուկ տա տա նում նե րը՝ ուժեղ 
սառ նա մա նիք նե րը և սաստիկ տա պը, նույն պես ան բա րեն պա ստ են 
օրգա նի զմ նե րի հա մա ր։ 

Կեն դա նի օր գա նի զմ նե րի տար բեր տե սակ ներ ցր տի կամ գեր տա-
քաց ման դեմ պայ քարելու համար մշա կել են բազ մա թիվ հար մա-
րա նք նե ր։ Ձմ ռան գա լուն պես բույ սե րն ու մա րմ նի հաս տա տուն ջեր-
մաս տի ճան չունե ցող կեն դա նի նե րը ան ցնում են ձմե ռային հա նգս տի, 
ինչի արդյունքում դրա նց նյութա փո խա նա կության ին տեն սի վությունը 
կտ րուկ նվա զում է։ Ձմ ռա նը նա խա պատ րա ստ վե լու համար դրա նց 
պահուստային հյուս վածք նե րում կուտակվում են մեծ քանակությամբ 
ճար պեր և ած խաջ րե ր։ Ջրի քա նա կությունը բջիջ նե րում աստիճանաբար 

Նկ. 93. Ա – սառնարյուններ, Բ – տաքարյուններ

Բ

Ա

ANTARES



Գ ԼՈՒԽ 10 Է ԿՈ ԼՈ ԳԻ ԱՅԻ ՀԻ ՄՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ 145

փոք րա նում է, կուտակ վում են շա քար ներ և գլի ցե րին, ո րո նք խո չըն-
դո տում են մարմնի սառե լուն։ Այս գոր ծըն թաց նե րը տե ղի են ունե նում 
աս տի ճա նա բար, և ձմե ռող օր գա նի զմ նե րի ցր տա դի մաց կունությունը 
ձմ ռան ըն թաց քում մե ծա նում է։ 

Տար վա շոգ եղա նա կին, ընդ հա կա ռա կը, աշխատում են մե խա նի զմ-
ներ, ո րո նք պա շտ պա նում են օր գա նիզ մը գեր տա քա ցումի ց։ Օրինակ՝ 
բույ սե րի հեր ձա նցքե րով ջրի գո լոր շի ա ցումն ուժե ղա նում է, ինչը բե րում 
է տե րև նե րի ջեր մաս տի ճա նի նվազմա ն։ Այդ պայ ման նե րում կեն դա նի նե-
րի շն չա ռա կան հա մա կար գի և մաշ կի մի ջո ցով ևս մե ծա նում է ջրի գո լոր-
շի ա ցումը՝ հանգեցնելով մարմնի հովացման: 

Մի ջա վայ րի ջեր մային պայ ման նե րից զգա լի ո րեն քիչ են կախ-
ված մա րմ նի հաս տա տուն ջեր մաս տի ճան ունե ցող կեն դա նի ները՝ 
թռչուն նե րը և կաթ նա սուն նե րը։ Կա ռուց ված քային արո մոր ֆոզ նե-
րից քա ռա խո րշ սիր տը հնա րա վո րություն է տա լիս ապահովել ին-
տեն սիվ նյութա փո խա նա կություն, որն էլ մա րմ նի ծած կույթ նե րի հետ 
այս եր կու դա սե րի ներ կայա ցուցիչ նե րին հնա րա վո րություն է տվել 
ջեր մաս տի ճա նի կտ րուկ փո փո խություն նե րի ժա մա նակ պահ պա նել 
կեն սա կան կա յուն ակ տի վություն: Ա րո մոր ֆո զային ա ռա ջա դի մու-
թյամբ ստաց ված ջեր մա կա յու նու թյան շնոր հիվ այս եր կու տի պե րին 
գործ նա կա նո րեն հա ջողվել է գրա վել Երկրագնդի բնա կության բո լոր 
միջա վայ րե րը։  

Ջեր մա կար գա վոր ման և ջեր մա կա յու նու թյան ա պա հով ման գոր ծում 
պա կաս կար ևոր դեր չու նեն նաև ի դի ոա դապ տա ցի ա նե րը: Կաթ նա սուն-
նե րի կա ռուց ված քի ո րոշ առա նձ նա հատ կություն ներ կախ ված են մի ջա-
վայ րե րի ջեր մային առանձնահատուկ պայ ման նե րի ց։ Օրինակ՝ կլի մայա-
կան խի ստ պայ ման նե րում ապ րող մա մոն տի ակա նջ նե րը փո քր են եղել, 
իսկ աֆ րի կյան փղի ակա նջ նե րը ծա ռայում են որ պես ջեր մա կար գա վոր-
ման օր գան ներ և այդ պատ ճա ռով մեծ չա փեր ունեն (նկ. 94)։

Նկ. 94. Կաթ նա սուն նե րի ական ջա խե ցի նե րը, այլ գործառույթ նե րից բա ցի, նաև ջեր-
մա կար գա վո րում են կա տա րում: 1 - հնդ կա կան փիղ, 2 - աֆ րի կյան փիղ, 3 - մա մո նտ
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 Լույս: Լույսը արե գակ նային ճա ռա գայթ ման ձևով Երկ րագնդի վրա 
ապա հո վում է բո լոր կեն սա կան գոր ծըն թաց նե րը։ Օր գա նիզ մի հա-
մար կար ևոր են ըն կալ վող ճա ռա գայթ նե րի ալի քի եր կա րությունը, 
ինտենսիվությունը և ազ դե ցության տևո ղությունը: 0,3 մկմ-ից ավե լի 
ալի քի եր կա րություն ունե ցող ուլտ րա մա նուշա կա գույն ճա ռա գայթ-
նե րը կազ մում են ճա ռա գայ թային է ներ գի այի մոտա վո րապես 10%-ը։ 
Դրանք ոչ մեծ քա նա կությա մբ պիտանի են կեն դա նինե րին և մա րդ կա նց, 
քանզի դրա նց ազ դե ցությա մբ օր գա նիզ մում սին թեզ վում է D վի տա մին։ 
Մի ջատ նե րը տե սո ղությա մբ տար բե րում են ուլտ րա մա նուշա կա գույն 
ճա ռա գայթ նե րը և ամ պա մած եղա նակին դրա նցով կո ղմ նո րոշ վում 
տարած քում։ 

Օր գա նիզ մի վրա ավելի մեծ դրական ազ դե ցություն ունի տե սա նե լի 
լույ սը՝ 0,4-0,75 մկմ ալի քի եր կա րությա մբ։ Տե սա նե լի լույ սի է ներ գի-
ան կազ մում է Երկ րա գնդի վրա ընկ նող ընդ հա նուր ճա ռա գայ թային 
է ներ գի այի մո տա վո րա պես 45%-ը։ Տե սա նե լի լույսն ամե նա քի չն է 
թուլա նում թա նձր ամ պե րի և ջրի մի ջով ան ցնե լի ս։ Այդ պատ ճա ռով էլ 
ֆո տո սին թե զը կա րող է ըն թա նալ և՛ ամ պա մած եղա նա կին, և՛ ջրի ո րո-
շա կի հաս տությամբ շեր տի տա կ։

Ք լո րո ֆի լն առա նձ նա պես ուժեղ է կլա նում տե սա նե լի լույ սի սպե կտ-
րի կա պույտ (0,4-0,5 մկմ) և կար միր (0,6-0,7 մկմ) միջա կայքում գտնվող 
ալիքները ։

Կախ ված բնա կության պայ-
ման նե րից՝ բույ սե րը հար մարվում 
են ստվե րին: Այդպիսիք ստ վե-
րա դի մաց կուն բույ սեր են, իսկ 
պայ ծառ լույ սին հար մար վողները 
կոչ վում են լու սա սեր բույ սեր։ 
Վեր ջին նե րիս խմբին են պատ կա-
նում հա ցազ գի բույ սե րը (նկ. 95)։ 

Կեն դա նի օր գա նի զմ նե րի ակ-
տի վու թյան կար գա վոր ման և 

դրանց զար գաց ման հա մար շատ կար ևոր դեր է կա տա րում լույ սի ազ-
դե ցության տևո ղությունը, որը կոչվում է լուսա պար բե րա կա նություն։ Ի 
տար բե րություն այլ սե զո նային գոր ծոն նե րի՝ ջեր մաս տի ճանի, խո նա-
վության, լուսային օր վա տևո ղությունը հաստատուն է։

Լուսա պար բե րա կա նությունը ֆի զի ո լո գի ա կան գոր ծըն թաց նե րի 
սկզբի ազ դան շան է, ո րը գար նա նը հան գեց նում է բույ սե րի աճին և 
ծա ղկ մա նը, ամ ռա նը՝ պտ ղա բե րությա նը, աշ նա նը՝ տեր ևա թա փի ն։ Այն 

Նկ. 95. Ցորեն
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ազդում է նաև թռ չուն նե րի և կաթ նա սուն նե րի մա զա թա փությա ն, ճար-
պե րի կուտակ մա ն, գաղ թի և բազ մաց մա ն վրա։ Օր վա տևո ղության փո-
փո խությունը ըն կալ վում է կեն դա նի նե րի տե սո ղության օր գան նե րով և 
բույ սե րի տե րև նե րի հա տուկ գունա նյութե րո վ։

Լուսա վո րության ռե ժի մի սե զո նային փո փո խություն նե րից բացի 
էական է նաև ցե րեկ վա և գի շեր վա հեր թա փո խումը, որը ո րո շում է 
օրգա նի զմ նե րի ֆի զի կա կան ակ տի վության օրական ռիթ մը, ֆի զի ո լո-
գի ա կան գոր ծըն թաց նե րի արա գությունը։ 

Օր գա նի զմ նե րի՝ ժա մա նա կը զգա լու հատ կությունը կամ «կեն սա-
բա նա կան ժա մա ցույ ցը» կար ևոր հար մա րա նք է, որն ապա հո վում է 
առանձ նյա կի գոյատ ևումը մի ջա վայ րի տվյալ պայ ման նե րում։ 

Ի նֆ րա կար միր ճա ռա գայթ նե րը կազ մում են Երկ րագնդի վրա ընկ-
նող ընդ հա նուր ճա ռա գայ թային է ներ գի այի 45 %-ը։ Դրա նք բա րձ րաց-
նում են բույ սե րի և կեն դա նի նե րի հյուս վա ծք նե րի ջեր մաս տի ճա նը, լավ 
կլան վում են ան կեն դան բնության օբյե կտ նե րի, այդ թվում նաև ջրի 
կող մի ց։  

Խո նա վություն: Ջուրը, ինչպես գիտեք, բջ ջի կազ մության ան հրա-
ժե շտ բա ղադ րիչ է։ Այդ պատճա ռով դրա քա նա կությունը բնա կության 
այս կամ այն վայ րում ծա ռայում է որ պես սահ մա նա փա կող գոր ծոն և 
ո րո շում է տվյալ տա րած քի ֆլո րայի ու ֆաու նայի բնույ թը։ Հո ղում ջրի 
ավել ցուկը խթա նում է ճահ ճային բուսա կա նու թյան զար գա ցումը։ Կախ-
ված հո ղի խո նա վությունից՝ բուսա կան հա մա կե ցու թյուն նե րի կազ մը 
փոփոխ վում է։

Սակավ խո նավությամբ մար զե րում ապ րող բույ սե րին և կեն դա նի նե-
րին բնո րոշ են չոր պայ ման նե րին դի մա կայե լու հար մա րա նք նե ր։ Զար-
գա ցած է բույ սե րի հզոր ար մա տային հա մա կար գը, մեծ է բջ ջա նյութի 
օս մո տիկ ճն շումը, ո րը 
նպաս տում է հյուս վածք-
նե րում ջուրը պա հե-
լուն, տեր ևի կուտի կուլան 
հաս տա ցած է, տեր ևա-
թի թե ղը խի ստ փոք րա-
ցել է կամ վե րած վել 
փշի, օրինակ, կակտուսը 
(նկ. 96)։ Ո րոշ բույ սե րի, 
օ րի նա կ՝ սաք սաուլի տե-
րև նե րն ընդհանրապես 
ան հե տա նում են, իսկ Նկ. 96. Կակտուս
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ֆո տո սին թե զն իրա կա նաց նում է միայն կա նաչ ցո ղունը։ Ջրի բա ցա-
կայության դեպ քում անա պա տային բույ սե րի աճը դա դա րում է, այն դեպ-
քում, երբ խո նա վա սեր բույ սե րը նման պայ ման նե րում ոչն չա նում են։ 

Բ նության մեջ, որ պես կա նոն, տե ղի են ունե նում խո նա վության 
օրական տա տա նում ներ, ո րո նք լույ սի և ջեր մաս տի ճա նի հետ մեկ տեղ 
կար գա վո րում են օր գա նի զմ նե րի ակ տի վությունը։ Խո նա վությունը՝ 
որպես է կո լո գի ա կան գոր ծոն, կար ևոր է նաև նրա նով, որ փո խում է 
օրգա նիզ մի ռե ակ ցի ան ջեր մային տա տա նում նե րի նկատ մա մբ։ 

Ա նա պա տային կեն դա նի-
նե րը ևս ունեն ֆի զի ո լո գի ա-
կան մի շա րք հար մա րա նք-
ներ, ո րո նք հնա րա վո րություն 
են տա լիս դի մա նալ ջրի 
պակասի ն։ Մա նր կեն դա նի-
նե րը՝ կր ծող նե րը, սո ղուն նե-
րը, մի ջատ նե րը, ջուրը ստա-
նում են սնն դի ց։ Ջրի աղ բյուր 
է ծա ռայում նաև ճար պը, ո րը 
ո րոշ կեն դա նի ներ կուտա-
կում են մեծ քա նա կությա մբ. 

օրինակ՝ ուղ տե րի սա պա տը (նկ. 97)։ Տար վա շոգ եղա նա կին շատ կեն-
դա նի ներ՝ կր ծող ներ, կրի ա ներ, քուն են մտնում, ո րը կա րող է տևել 
մի քա նի ամի ս։ Ամառ վա սկզբին բույ սե րի մի մասը ծա ղկ ման կա րճ 
փուլից հե տո տեր ևա թափ վում է՝ մինչև հա ջորդ վե գե տա ցի ոն շր ջա նը 
պահ պան ելով մի այն սո խուկ նե րը և կոճղ ար մատ նե րը ։

 Հար ցեր և առա ջադ րա նք ներ կրկ նության հա մար 

1. Որո ՞նք են մի ջա վայ րի ոչ կենսածին՝ աբիոտիկ գոր ծոն նե րը։ 
2. Ի ՞նչ նշա նա կություն ունեն ուլտ րա մա նուշա կա գույն ճա ռա գայթ-

ները օր գա նի զմ նե րի կեն սա գոր ծունե ության հա մա ր։
3. Որո ՞նք են ստ վե րա դի մաց կուն և լուսասեր բույ սե րը։ Բե րեք օ րի-

նակ նե ր։ 
4. Ի ՞նչ դեր է կա տա րում լուսային ռե ժի մը օր գա նի զմ նե րի կեն սա գոր-

ծունե ության մե ջ։
5. Ջ րի ան բա վա րա րության պայ ման նե րում ի՞նչ հար մա րա նք ներ են 

առա ջա նում բույ սե րի, և ի՞նչ՝ կեն դա նի նե րի դեպքում։

Նկ. 97. Ուղտ
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  34
ՄԻ ՋԱ ՎԱՅ ՐԻ ԳՈՐ ԾՈՆ ՆԵ ՐԻ ԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹՅԱՆ
ԻՆ ՏԵՆ ՍԻ ՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 Հի շե՛ք 
Էկոլոգիական գործոն: Օպտիմում: Դիմացկունության սահմաններ: 
Սահմանափակող գործոն: Լիբիխի օրենք 

Է կո լո գի ա կան գոր ծոն նե րի փո փո խա կա նությունը: Մի ջա-
վայ րի ո րոշ գործոններ եր կա րա տև ժա մա նա կա հատ վա ծում մնում 
են հա րա բե րա կա նո րեն կայուն։ Այդ պի սիք են Երկրի ձգո ղության 
ուժը, արե գակ նային ճա ռա գայթ ման ին տեն սի վությունը, օվ կի ա նո-
սի աղային բա ղադ րությունը, մթ նո լոր տի գա զային կազ մը։ Է կո լո-
գի ա կան գոր ծոն նե րի մեծ մա սը՝ ջեր մաս տի ճա նը, խո նա վությունը, 
քամին, տե ղում նե րը, գի շա տիչ նե րը, մա կա բույծ նե րը, մրցա կից նե րը 
և այլ գործոններ, փո փո խա կան են ինչ պես տա րա ծության, այն պես էլ 
ժա մա նա կի մե ջ։ 

Այս գոր ծոն նե րից յուրա քան չյուրի փո փո խության աս տի ճա նը կախ ված 
է բնա կության վայ րի առա նձ նա հատ կություն նե րի ց։ Օ րի նակ՝ ջեր մաս տի-
ճա նը ցա մա քում կտ րուկ տա տա նողական է, սա կայն այն գրեթե կայուն է 
օվ կի ա նո սի հա տա կում կամ քա րան ձավ նե րում։ Մա կա բույծ նե րն ապ րում 
են առատ կե րի պայ ման նե րում, իսկ ազատ ապ րող գի շա տիչ նե րը հա ճախ 
քաղ ցած են մնում։ 

Նկ. 98. Գործոնի ինտենսիվության սահմանները
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Ո րո շա կի մի ջա վայ րում ապ րող օր գա նի զմ նե րի պո պուլյա ցի ան 
հար մար վում է այդ տա րած քին բնա կան ընտ րության ճա նա պար հո վ։ 
Դրանց վրա մշակ վում են հարմարանքներ, ո րո նք հնա րա վո րություն 
են ըն ձե ռում գոյատ ևե լու հատ կա պես տվյալ պայ ման նե րում։ 

Յուրա քան չյուր տե սա կի հա մար գոյու թյուն ունի ցան կա ցած գոր ծո նի 
առա վել նպաս տա վոր ին տեն սի վություն, ո րը կոչ վում է է կո լո գի ա կան գոր-
ծո նի օպ տի մում (նկ. 98)։ 

Օպ տի մումից շե ղումը որևէ ուղ ղությա մբ ճն շում է տվյալ տե սա կի 
կեն սա գոր ծունեությունը։ Գոր ծո նի սահ ման նե րը, ո րոն ցից դուրս վրա է 
հաս նում օր գա նիզ մի մա հը, ան վա նում են դի մաց կունության վե րին և 
ստո րին սահ ման նե ր։ 

Օր գա նիզ մի վրա մի ա ժա մա նակ ազ դում են մի ջա վայ րի բազ մա-
թիվ և բազ մա զան գոր ծոն նե ր։ Ո րոշ գոր ծոն նե րի նկատ մա մբ օր-
գա նի զմ նե րն օժտ ված են դի մաց կունության լայն սահ ման նե րով և 
դիմա նում են դրանց զգա լի շե ղում նե րի ն։ Այլ գոր ծոն ներ կա րող են 
փոխ վել մի այն նեղ սահ ման նե րում, քա նի որ օր գա նիզ մը դի մա նում է 
մի այն փո քր շե ղում նե րի ն։ Օ րի նա կ՝ ցր տին հար մար ված ան տա րկ տի-
կա կան ձկ նե րի ո րոշ տե սակ նե րի հա մար տա նե լի ջեր մաս տի ճա նային 
տա տա նում նե րի սահ մա նը ըն դա մե նը 4°C է (-2°C-ից մի նչև +2°C)։ 
Ջեր մաս տի ճա նը մինչև 0°C բարձ րա նա լիս դրա նց նյութա փո խա նա-
կության ակ տի վությունը մե ծա նում է, բայց հե տա գա բա րձ րաց ման 
ժա մա նակ նյութա փո խա նա կության ին տեն սի վությունը իջ նում է, իսկ 
1,9°C-ի դեպ քում ձկները դա դա րում են շա րժ վել և ընկ նում են ջեր-
մային թմրության մե ջ։ Այնինչ անա պա տային ջրամ բար նե րում ապ րող 
ձկ նե րը հան գի ստ տանում են ջեր մաս տի ճա նային տա տա նում նե րը 
+10°C-ից մինչև +40°C-ի սահ ման նե րում։ 

Ը ստ մի ջա վայ րի գոր ծոն նե րի նկատ մա մբ դրսևորած հարմար վո ղա-
կանության տար բե րում են ջեր մա սեր կամ ցր տա դի մաց կուն, խո նա վա-
սեր կամ չո րա դի մաց կուն, ջրի բա րձր կամ ցա ծր աղայ նությա նը հար-
մար ված տե սակ նե ր։ 

 Տար բեր է նաև օր գա նի զմ նե րի վե րա բեր մուն քը մի ջա վայ րում քի միա-
կան տար րե րի պա րունա կությա նը։ Օ րի նա կ՝ առ վույ տը աճում է ազո տով 
աղ քատ հո ղե րում, եղին ջը՝ մի այն ազո տով հա րուստ հո ղե րում։ Մի ջա-
վայ րի բո լոր գոր ծոն նե րի նկատ մա մբ դի մաց կունության մեծ սպեկտր 
ունե ցող օր գա նի զմ նե րն ավե լի լայն տա րա ծում ունե ն։

 Մի ջա վայ րի գոր ծոն նե րի փո խազ դե ցությունը։ Սահ մա նա-
փա կող գոր ծոն: Օպ տի մալ մե ծությունից որ ևէ գոր ծո նի ին տեն սի-
վության շե ղումը կա րող է նե ղաց նել այլ գոր ծո նի դի մաց կունության 
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սահ ման նե րը։ Օ րի նակ՝ հո ղում ազո տի քա նա կության նվազ ման դեպ-
քում իջ նում է հա ցազ գի նե րի չո րա դի մաց կունությունը ։

Գոր ծո նը, ո րը, օպ տի մալ մե ծության հա մե մա տ, ան բա վա րար է կամ 
շատ, ան վա նում են սահ մա նա փա կող գոր ծոն, քա նի որ այն տվյալ 
պայ ման նե րում ան հնա րին է դա րձ նում տե սա կի տարածումը։ 

Առա ջին ան գամ սահ մա նա փա կող գոր ծոն ի 
գա ղա փա րը ներ մու ծել է գեր մա նա ցի քի մի կոս 
Յուստուս ֆոն Լի բի խը։ Այդպիսի գոր ծոն նե րի 
բնույ թը տար բեր է. քի մի ա կան տար րե րի պա կա սը 
հո ղում, ջեր մության կամ խո նա վության պա կա սը 
և այլն։ Օր գա նիզ մի տա րած ման հա մար սահ մա-
նա փա կող գոր ծոն կա րող են լի նել նաև կեն սա-
կան հա րա բե րություն նե րը՝ տա րած քի գրա վումը 
ավե լի ուժեղ մր ցակ ցի կող մից կամ բույ սե րը փո-
շո տող նե րի պա կա սը և այլն ։

 Շատ գոր ծոն ներ բազ մաց ման շր ջա նում ինքն-
ըստինքյան դառ նում են սահ մա նա փա կո ղ։ Սեր-
մե րի, ձվե րի, սաղ մե րի, թր թուր նե րի դի մաց կունության սահ ման նե րն 
ավե լի նեղ են, քան հա սուն բույ սե րի նն ու կեն դա նի նե րի նը։ Օ րի նակ՝ 
շատ ծո վա խեց գե տին ներ կա րող են բա րձ րա նալ գե տե րի հոս քով դեպի 
վեր, բայց դրա նց թր թուր նե րը գե տե րի ջրում զար գա նալ չեն կա րող, 
ինչն էլ սահ մա նա փա կում է տե սա կի տա րա ծումը ։

Գո րծ նա կան տե սա կե տից սահ մա նա փա կող գոր ծոն նե րի բա ցա հայ-
տումը խիստ կար ևոր է։ Օ րի նակ՝ ցո րե նը վատ է աճում թթու հո ղե-
րում, իսկ հո ղին հիմնային կիր տա լուց զգա լի ո րեն բա րձ րա նում է դրա 
բերքատ վությունը ։

 Հար ցեր և առա ջադ րա նք ներ կրկ նության հա մար 

1. Բնութագրեք էկոլոգիական գործոնի օպտիմումը։ 

2. Ի՞նչ են իրենցից ներկայացնում դի մաց կունության սահ մանները։ 

3. Ի ՞նչ է սահ մա նա փա կող գոր ծո նը ։

4. Նկարագրեք Լիբիխի օրենքի դրսևորման օրինակներ:

Յուստուս Լի բի խ
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  35
 ՄԻ ՋԱ ՎԱՅ ՐԻ ԿԵՆ ՍԱ ԾԻՆ ԳՈՐ ԾՈՆ ՆԵՐ: 
ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՇՂ ԹԱ ՆԵՐ։ Է ԿՈ ԼՈ ԳԻ Ա ԿԱՆ ԲՈՒՐԳ

 Հի շե՛ք
Կեն սա ցե նո զ: Տեսակային բազմազանություն: Յարուս: Սննդային 
շղթա: Էկոլոգիական բուրգ

Կեն սա ցե նոզ նե րի տե սա կային բազ մա զա նությունը: Ցան կա ցած 
կեն դա նի օր գա նի զմ ապ րում է այլ օր գա նի զմ նե րի շր ջա պա տում՝ դրա նց 
հետ մտնե լով  բազ մա զան հա րա բե րություն նե րի մե ջ։ Պետք է փաստել, 
որ, այնու ամե նայնիվ, օր գա նիզ մը չի կա րող գոյություն ունե նալ առա նց 
շր ջա կա մի ջա վայ րի հետ կապի ։

Կա պը այլ օր գա նի զմ նե րի հետ ապա հո վում է սնուցումը, բազ մա-
ցումը, պա շտ պան վե լու հնա րա վո րությունը, մեղ մաց նում է մի ջա վայ րի 
ան բա րեն պա ստ պայ ման նե րը։ Կեն սա կան շր ջա պա տը միաժամանակ 
կարող է վտանգավոր լինել օրգանիզմների համար։

Դի տար կե նք կեն սա ցե նոզ ի եր կու օ րի նա կ: 
Քա ղց րա համ ջրա վա զա նը բազ մա զան է բնա կեց վա ծ։ Ոչ խոր 

ջրա վա զան նե րում՝ ջրամ բար նե րում, լճակ նե րում, ար ևի ճա ռա գայթ-
նե րը թա փան ցում են մի նչև հա տակը՝ պայ ման ներ ստեղ ծե լով բարձ-
րա կա րգ ջրային բույ սե րի և ջրի մուռ նե րի զար գաց ման հա մա ր։ Ջրի 
շեր տե րում ապ րում են մի աբ ջիջ ջրի մուռ ներ։ Ափե րի մոտ աճում է 
ջրային ձի աձե տ, ջրի մա կե րե սին հնարավոր է հան դի պել ջրային 
պտերի։ Առա տո րեն ներ կայաց ված են ափային ծաղ կա վոր բույ սե րը՝ 
եղեգը, ճի լը և այլն։

 Քա ղց րա համ ջրա վա զան նե րի կեն դա նա կան աշ խար հը հա րուստ է 
և բազ մա զա ն։ Ջրի հա տա կը ծած կող տիղ մի մեջ բնակ վում են բազ-
մա թիվ նա խա կեն դա նի ներ, մա նր խեց գետ նա կեր պեր՝ ջ րալ վեր, մի-
ջատ նե րի թր թուր ներ, տա փակ որ դեր և այլն։ Այստեղ ապ րում են 
նաև բուսա կեր և գի շա տիչ ձկ ներ, երկ կեն ցաղ ներ, շե րե փուկ ներ և 
այլ կենդանիներ։ Այս ցան կը պատ կե րա ցում է տա լիս ջրա վա զան նե րի 
տեսա կային բազ մա զա նության մա սի ն։

Կեն սա ցե նո զի կազ մի մեջ մի շտ մտ նում են մեծ թվով տե սակ-
նե ր: Դրանց փոխ հա րա բե րություն նե րը առա ջին հեր թին ո րոշ վում 
են սննդային պա հա նջ նե րո վ։ Մեր օ րի նա կում մի աբ ջիջ ջրի մուռ նե րը 
կեր են հան դի սա նում նա խա կեն դա նի նե րի, ջրալ վե րի, մի ջատ նե րի 

ANTARES



Գ ԼՈՒԽ 10 Է ԿՈ ԼՈ ԳԻ ԱՅԻ ՀԻ ՄՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ 153

թր թուր նե րի, փափ կա մար մին նե րի հա մար, իսկ բա րձ րա կա րգ բույ սերը՝ 
բուսա կեր ձկ նե րի, փո րո տա նի փափ կա մար մին նե րի, ո րոշ միջատ նե րի 
թր թուր նե րի հա մա ր։ 

Իրե նց հեր թին, փոք րիկ խեց գետ նիկ նե րը, որ դե րը, մի ջատ նե րի 
թր թուր նե րը կեր են հան դի սա նում ձկ նե րի և երկ կեն ցաղ նե րի հա-
մա ր։ Գի շա տիչ ձկ նե րը սն վում են բուսա կեր նե րո վ։ Ջրում սն վում են 
ո րոշ կաթ նա սուն ներ, օ րի նա կ՝ մշկա մուկը, որը սնվում է փափ կա-
մար մին նե րով, մի ջատ նե րով և դրա նց թր թուր ներով, եր բեմն նաև 
ձկ նե րո վ։ Մե ռած օր գա նա կան մնա ցո րդ ները նստում են հա տա կի ն։ 
Դրա նց վրա զար գա նում են բակ տե րի ա ներ, ո րոն ցով սն վում են 
նախա կեն դա նի նե րը և այլն։ 

Նույն չափ բազ մա զան են ծո վի բնա կիչ նե րը (նկ. 99)։

Այս պի սով, սնն դային հա րա բե րություն նե րը կեն սա ցե նո զի մեջ 
մտնող տե սակ նե րի թվա քա նա կը կար գա վո րող դեր են կա տա րում։ 

 Կեն սա ցե նո զի կա ռուց ված քը: Բա ցի տե սա կային բազ մա զա-
նությունից՝ կեն սա ցե նո զը բնո րոշ վում է նաև բա րդ կա ռուց ված քո վ։ 
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Նկ. 99. Ծո վի կեն սա ցե նոզ 
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Հաս կա նա լու հա մար դիտար կե նք լայ նա-
տե րև ան տա ռի կեն սա ցե նո զը։ Ան տա ռում 
աճող բույ սե րը տար բեր վում են իրե նց վեր-
գետնյա մա սե րի բա րձ րությա մբ։ Դրա նով 
պայ մանա վոր ված՝ բուսա կան հա մա կե-
ցություն նե րում առա նձ նաց նում են մի քա նի 
«հար կե ր» կամ յա րուս ներ (նկ. 100)։ 

Առա ջին յա րուսը՝ բնա փայ տային, կազ մում 
են ամե նա լուսա սեր տե սակ նե րը՝ կաղ նին, 
լորե նի ն և այլն։ 

Երկ րո րդ յա րուսը ընդ գր կում են պա կաս 
լուսա սեր և ավե լի ցա ծր ծա ռե ր՝ տան ձե նի, 
թխ կե նի, խն ձո րե նի և այլն։ 

Եր րո րդ յա րուսը կա զմ ված է թփե րի ց՝ 
տխլե նի, իլե նի, բռն չե նի և այլն։ 

Չոր րո րդ յա րուսը կազ մում են խո տա բույ-
սե րը։ Նույն պի սի «հար կե րո վ» բույ սե րի ար-
մատ նե րը տեղա բա շխ ված են նաև հո ղում։

Խո տա բույ սե րի այն խում բը, ո րը կոչ վում է է ֆե մեր ՝ հող մա ծա ղիկ, 
ան ծխոտ, իր աճը սկ սում է վաղ գար նա նը, երբ ծա ռե րը զուրկ են տե րև-
նե րից, և հո ղի մա կե րե սը վառ լուսա վոր ված է։ Այդ բույ սե րը շատ կա րճ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում հա սց նում են ծաղ կել, պտուղ տալ և կուտա կել 
պա հես տային սնն դա նյութե ր։ Ամ ռանը այդ մա սե րում, ծա ռե րի ստ վե րի 
տակ, աճում են ստ վե րա դի մաց կուն բույ սե րը ։

 Բույ սե րից բա ցի ան տա ռում ապ րում են օր գա նի զմ նե րի այլ խմ բե-
րի բազ մա թիվ տե սակ նե ր ևս։ Այսպես, հո ղում ապրում են բակ տե րի ա-
ներ, սն կեր, ջրի մուռ ներ, նա խա կեն դա նի ներ, օ ղա կա վոր և կլոր որ դեր, 
միջատ նե րի թրթուր ներ, հա սուն մի ջատ ներ, սար դե ր։ 

Ավե լի բա րձր ծա ռե րի սա ղա րթ նե րի վրա հան դի պում են մե-
տաք սա գո րծ շերամ, երկ րա չափ թի թեռ նե ր, տեր ևա կեր բզեզ ներ և 
այլն։ Լայ նա տե րեև ան տառ նե րում շատ մեծ թվով հան դի պում են 
բույ սե րի հյութով սն վող տե սակ նե ր՝ լվիճ ներ, որ դան ներ, ինչ պես 
նաև բնա փայ տի սպա ռող նե ր։ Ստո րին հար կե րում ապ րում են նաև 
բազ մա թիվ ող նա շա րա վոր ներ՝ երկ կեն ցաղ ներ, սո ղուն ներից՝ օ ձեր, 
մողես ներ, տար բեր թռ չուն ներ, կաթ նա սուն նե րի ց՝ կր ծող դաշ տային 
մկ ներ, նա պաս տա կան ման ներ, սմ բա կա վոր ներից՝ եղ ջե րուներ, 
գիշա տիչ ներից՝ աղ վեսներ, գայլեր: Հո ղի վե րին շեր տե րը գրա վում 
են խլուրդ ները։ 

Նկ. 100. Լայ նա տե րև ան տա ռի 
յա րուսային կա ռուց ված քը

ANTARES
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Այս պի սով, ան տա ռի յուրա քանչ-
յուր յա րուս բնա կեց նում են բազ-
մա թիվ կեն դա նի ներ, ո րո նց փոխ-
հա րա բե րության հիմ նա կան ձևը, 
ինչ պեսև մյուս կեն սա ցե նոզ նե րում, 
սնն դային հա րա բե րություն նե րն են ։

Սն նդային շղ թա ներ: Փոխ կա-
պա կց ված տե սակ նե րի շար քը, 
որ տեղ յուրա քան չյուր նա խո րդը 
կեր է հա ջոր դի հա մար, կոչ վում է 
սննդա յին շղ թա։ Սն նդային շղթան 
կա րե լի է դի տար կել նաև է ներ գի-
այի փո խա նց ման տե սանկյունից։ Է ներ գի ան շղ թայի սկզբ նա կան օ ղա կի ց՝ 
բույ սե րից, ան ցնում է մի շա րք օրգա նի զմ նե րով, երբ մի տե սա կը սն վում 
է մյուսո վ։ Այս պի սով, սն նդային շղթա նե րը սնն դային կա պեր են տե սակ-
ների մի ջև (նկ. 101)։

Սն նդային շղ թա նե րի հիմ քում ըն կած են կա նաչ բույ սե րը։ Կա նաչ բույ-
սե րով սն վում են և՛ մի ջատ նե րը, և՛ ող նա շա րա վոր կեն դա նի նե րը, ո րոնք 
իրե նց հեր թին է ներ գի այի և նյութե րի աղ բյուր են երկ րո րդ, երրո րդ և 
այլ կար գի սպա ռող նե րի մար մի նը կա ռուցե լու հա մա ր։ 

Ի րա կա նում սննդային շղ թա նե րը կա րող են ունե նալ տար բեր 
թվով օ ղակ նե ր։ Դրա նք կա րող են նաև տրա մա խաչ վել՝ առա ջաց նե-
լով սննդային ցա նց (նկ. 101)։ Հա մա րյա բո լոր կեն դա նի նե րը, բա ցա-
ռությամբ սն ման առումով խի ստ մաս նա գի տաց ած նե րից, օգ տա գոր-
ծում են սննդի ոչ թե մեկ, այլ մի քա նի աղ բյուր։ Եթե կեն սա ցե նո զի 
ան դամ նե րից մե կը դուրս է մնում հա մա կե ցությունից, ապա ամ բողջ 
հա մա կար գը չի քայ քայ վում, քա նի որ օգ տա գոր ծվում են սն նդի այլ 
աղբյուր նե ր։ «Բույս - նա պաս տակ - աղ վե ս» սննդային շղ թայում ընդա-
մե նը երեք օ ղակ է, սա կայն աղ վե սը սն վում է ոչ մի այն նա պաս տա կով, 
այլև մկնե րով ու թռ չուն նե րո վ։ Կեն սա ցե նո զի տե սա կային բազ մա զա-
նությունը որքան մեծ է, այն քան այն կայուն է։ 

Ընդ հա նուր օ րի նա չա փությունն այն է, որ սնն դային շղ թայի մեջ նե-
րառ ված առա նձ նյակ նե րի քա նա կությունը յուրա քան չյուր հա ջո րդ օ ղա-
կում զգա լի ո րեն պա կա սում է։ Դա տե ղի է ունե նում այն պատ ճա ռով, 
որ սնն դային շղ թայի յուրա քան չյուր օ ղա կում, փո խա նց ման յուրա քանչ-
յուր աստիճանում է ներ գիայի 80-90%-ը կոր չում է, այսինքն՝ ցր վում է 
ջեր մության ձևո վ։ Ար դյուն քում մի  այն 10%-ն է փո խանց վում ա վե լի վեր 
կանգ նած կեն դա նուն՝ սե փա կան կեն սա զանգ վա ծը ա վե լաց նե լու հա մար: 

Նկ. 101. Սն նդային շղթան է կո հա մա կար գում
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Այդ հան գա ման քը շղ թայում օ ղակ-
նե րի թի վը սահ մա նա փա կում է՝ 
սո վո րա բար կազ մում է 3-5 օ ղակ։ 
Հա զար կգ բույ սից մի ջին հաշ վով 
առա ջա նում է խո տա կեր կեն դա-
նի նե րի 100 կգ մար մի ն։ Խո տա կեր-
նե րով սն վող գի շա տիչ նե րը այդ 
զա նգ վա ծից կա րող են իրե նց կեն-
սա զա նգ վա ծին ավե լաց նել 10 կգ, 
իսկ երկ րոր դային գի շա տիչ նե րը՝ 
մի այն 1 կգ։ 

Օ րի նա կ՝ մար դիկ ուտում են խո շոր ձկ ներ, իսկ խո շոր ձկ նե րը սնվում 
են մա նր ձկ նե րով, դրա նք էլ օգ տա գոր ծում են զոոպ լա նկ տո նը, ո րն 
էլ իր հեր թին ապ րում է ար ևի է ներ գի ան որ սա ցող ֆի տո պլա նկ տո նի 
հաշ վի ն։ Այս պի սով, 1 կգ մա րմ նի կա ռուց ման հա մար մար դուն անհրա-
ժե շտ է 10 000 կգ ֆի տո պլա նկ տո ն։ Հետ ևա բար, կեն դա նի կե նսա-
զանգ վա ծը շղթայի յուրա քան չյուր հա ջո րդ օ ղա կում պրոգ րե սիայով 
փոք րա նում է։ 

Այդ օ րի նա չա փությունը կոչվում է է կո լո գի ա կան բուր գի կանոն 
(նկ. 102)։ Տար բե րում են թվերի բուրգ, որն ար տա հայ տում է սննդա յին 
շղթայի յուրա քան չյուր մա կար դա կում սին թեզ ված օր գա նա կան նյութե րի 
քա նա կը, և է ներ գիայի բուրգ՝ սնն դում պա րու նակ վող է ներ գի այի քա-
նա կը։ Սրա նք բո լո րն ունեն մի ա տե սակ ուղղ վա ծություն և տար բեր վում 
են մի այն թվա յին մե ծու թյուն նե րի բա ցար ձակ նշա նա կությա մբ։ 

Ընդ հա նուր օ րի նա չա փությունն այն է, որ էկոլոգիական բուրգի 
սննդային շղ թայում առա ջին օ ղա կը մի շտ արտադրող կամ պրոդուցենտ 
բույսն է, իսկ վեր ջի նը՝ 2-րդ կարգի սպառող կամ կոնսումենտ գի-
շա տի չը։ Շղ թայի յուրա քան չյուր օ ղա կով բարձրանալիս կեն դա-
նիներն ավե լի խո շո րա նում են, դան դաղ բազ մա նում, փոք րա նում է 
թվաքանակը։ Բա րձ րա գույն օ ղա կը գրա վող տե սա կի առա նձ նյակ նե-
րը ազատ բազ մա նում են, մր ցակ ցում մի մյա նց հետ, հա սուն վի ճա-
կում թշ նա մի ներ չեն ունե նում և ան մի ջա կա նո րեն չեն ոչն չաց վում։ 
Ստո րին օ ղակ նե րում գտն վող տե սակ նե րը չնայած ապա հով ված են 
կե րով, սա կայն իրե նք էլ ին տեն սիվ ոչն չա նում են (օ րի նա կ՝ մկ նե-
րին ուտում են աղ վես նե րը, գայ լե րը, բվե րը)։ Սրա նց ընտ րությունը 
գնում է բեղունության մե ծաց ման ուղ ղությա մբ։ Այդ պի սի օր գա նի զմ-
նե րը վե րած վում են բա րձ րա կարգ կեն դա նի նե րի սնն դային բա զայի՝ 
առանց է վո լյուցի ոն առա ջա դի մության հե ռան կա րի։ 

Նկ. 102. Էկո լո գի ա կան բուրգ
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Այլ տի պի հա րա բե րություն նե րը կեն սա ցե նո զում: Սնն դային հա-
րա բե րությունն ամե նաէականն է, բայց ոչ մի ա կը կեն սա ցե նո զում տե-
սակ նե րի մի ջև գոյություն ունե ցող հա րա բե րություն նե րի ց։

 Հա ճախ մի տե սա կը մաս նակ ցում է մյուս տե սա կի տա րած մա նը։ 
Կեն դա նի նե րը տե ղա փո խում են բույ սե րի սեր մեր, սպոր ներ, ծաղ կա-
փոշի։ Օր գա նի զմ նե րը կա րող են բնակ վել այլ տե սա կի առա նձ նյակ նե-
րի մարմ նի վրա կամ մեջ: 

Այս բո լոր բազ մա զան կա պե րը ապա հո վում են կեն սա ցե նո զում 
տեսակ նե րի գոյության հնա րա վո րությունը՝ դա րձ նե լով այն կայուն, 
ինք նա կար գա վոր վող հա մա կե ցություն։

 Հար ցեր և առա ջադ րա նք ներ կրկ նության հա մա ր

1.  Մի ջա վայ րի ո՞ր գոր ծոն նե րն են կոչ վում կեն սա կան (բի ո տիկ)։
2.  Պատ մեք քա ղց րա համ ջրա վա զա նի տե սա կային բազ մա զա նության 

մա սի ն։ Ինչ պի սի ՞ն են փոխ հա րա բե րության ձևե րը ։
3. Ն կա րագ րեք լայ նա տե րև ան տա ռի կեն սա ցե նո զի տե սա կային կազ-

մը և տա րա ծա կան կա ռուց ված քը։ 
4. Ի ՞նչ է սնն դային շղ թան, և ի՞նչն է ըն կած դրա հիմ քում։ 
5. Ո ՞րն է է կո լո գի ա կան բուր գի կա նո նի է ությունը։ 
6. Ին չո ՞վ է ո րոշ վում կեն սա ցե նո զի կայունությունը ։
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 Հի շե՛ք
Նեյտրալիզմ: Սիմբիոզ: Միկորիզա: Կոմեսալիզմ: Հակաբիոզ: 
Գիշատչություն: Կանիբալիզմ: Մակաբուծություն 

Է կո լո գի ա կան հա մա կար գե րում ոչ պա կաս կար ևոր են բի ո տիկ գոր-
ծոն նե րը, ո րոնք էլ կեն դա նի օր գա նիզմն  ե րի մի ջև հան դի պող փոխ հա-
րա բե րու թյուն նե րի ձևերն են: Կեն դա նի օր գա նի զմ նե րի մի ջև գոյություն 
ունե ցող կա պե րի հս կայա կան բազ մա զա նության մեջ առա նձ նաց նում 
են ո րո շա կի տի պի փոխհա րա բե րություն ներ, ո րո նք ընդ հանուր են 
օրգանիզմների գրեթե բոլոր տե սակ ների համար։

Չե զո քություն կամ նեյտ րա լի զմ, ո րի դեպ քում միև նույն տա րած քի 
վրա հա մա տեղ ապ րող օր գա նի զմ նե րը մի մյա նց վրա ան մի ջա կա նո րեն 
չեն ազ դում։ Օ րի նակ՝ սկյուռը և եղ ջե րուն միև նույն ան տա ռում իրար 
հետ չեն մր ցակ ցում։

ANTARES
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 Հա մա կե ցություն՝ սիմ բի ոզ (հուն. սի մ՝ մի ա սին, բի ո ս՝ կյա նք). փոխ-
հա րա բե րության տե սակ է, ո րից եր կու առա նձ նյա կն էլ, կամ նրան ցից 
գոնե մե կը օ գուտ է ստա նում։ 

Հակա բի ոզ. այս դեպ քում եր կու փո խազ դող պո պուլյա ցի ա նե րը, 
կամ դրան ցից մե կը բա ցա սա կան ազ դե ցություն է կրում։

Սիմ բի ո զը և հակաբի ո զը բնա կան ընտ րության է ա կան գոր ծոն ներ 
են, այդ պատ ճա ռով փո խազ դե ցության այս ձևե րը կքն նար կե նք ավե լի 
ման րա մա սն։

 Սիմ բի ոզ: Ար ևա դար ձային ծո վե րում ապ րում են յուրօ րի նակ աղե-
խոր շա վոր կեն դա նի նե ր՝ ակ տի նի ա ներ, ո րո նք պատ կա նում են կո րա-
լյան պո լիպ նե րի դասի ն։ Ինչ պեսև բո լոր կո րալ նե րը, ակ տի նի ա նե րը 
նս տակյաց կյա նք են վա րում։ Սա կայն հա ճախ կա րե լի է տես նել, թե ինչ-

պես են ակ տի նի ա նե րը դան դաղ 
տե ղա շարժ վում ծո վի հա տա կի ն։ 
Դա տե ղի է ունե նում այն դեպ-
քում, երբ դրանք տե ղա կայ վում 
են որևէ փափ կա մարմ նի դա տա րկ 
խե ցու վրա։ Խեցու մեջ ապաս տան 
է գտնում նաև ճգ նա վոր խեց գե-
տի նը։ Հե նց դա էլ տե ղա շար ժում է 
խե ցին՝ դրա վրա գտն վող ակ տի-
նի այի հետ (նկ. 103)։ 

Այդ պի սի հա մա կե ցությունը փոխ-
շա հա վետ է, քանի որ տե ղա շա րժ-
վե լով՝ խեց գե տի նը մե ծաց նում է 
տա րա ծությունը ակ տի նի այի որ սի 
հա մար, իսկ ակ տի նի այի խայ թող 

բջիջ նե րից վնաս ված, բայց դրանց չկ լան ված որ սի մի մա սը բա ժին է 
հաս նում խեց գետ նի ն։ Այսպիսով, եր կու օր գա նի զմ նե րի հա մար օ գուտն 
ակն հայտ է, բայց դրա նց կա պը պար տա դիր չէ՝ և՛ ակ տի նի ան, և՛ խեց գե-
տի նը կա րող են գոյություն ունե նալ մի մյան ցից ան կա խ։

 Հա ճախ հան դի պում են փոխ շա հա վետ հա մա կե ցության այն պի սի 
ձևեր, երբ այն դառ նում է անհրա ժեշտ և պար տա դիր պայ ման առանձ-
նյակ ներից յուրա քան չյուրի գոյա տև ման հա մա ր։ Այդ պի սի հա րա բե-
րություն նե րի ամե նա հայտնի օ րի նակ նե րից է քա րա քո սը, որը սն կի և 
միաբջիջ կանաչ ջրի մուռի հա մա կե ցություն է։

 Սիմ բի ո զը լայնորեն տա րած ված է նաև բուսա կան աշ խար հում։ Դրա 
օ րի նակ է պա լա րա բակ տե րի ա նե րի և լո բազ գի բույ սե րի (ո լոռ, լո բի, 

Նկ. 103. Սիմբիոզի դրսևորում
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սոյա, առ վույտ) արմատ ների հա-
մա կե ցությունը (նկ. 104)։ Այս բակ-
տե րի ա նե րը յուրաց նում են մթ նո-
լոր տային ազո տը՝ վե րա ծե լով այն 
ամի նաթթունե րի։ Դրա նք տե ղա-
կայ վում են տվյալ բույ սերի ար-
մատ նե րում։ Ազոտ ֆիք սող բակ-
տե րի ա նե րի հետ հա մա կե ցության 
մեջ մտած բույ սե րը կա րողանում 
են աճել ազո տով աղ քատ հո ղում 
և հա րս տաց նել այն։ 

Բույ սե րի սիմ բի ո զային փոխ-
հա րա բե րություն նե րի մյուս ձևը 
մի կո րի զան է՝ սն կե րի հա մա կե ցությունը բա րձ րա կա րգ բույ սե րի ար-
մատ նե րի հե տ։ Այս դեպ քում բա րձ րա կա րգ բույ սե րի ար մատ նե րի վրա 
ար մա տա մա զիկ ներ չեն աճում, իսկ ջուրը և հան քային աղե րը կլան-
վում են սնկերի մի ջո ցո վ։ Սն կի մի ցել նե րը թա փան ցում են ար մա-
տից ներս՝ ստա նա լով ած խաջ րեր և տա լով ջուր ու հան քային աղեր 
(նկ. 105)։ Միկո րի զայով ծա ռե րն ավե լի լավ են աճում։

Սիմ բի ո զային փոխ հա րա բե րություն նե րի տա րած ված ձևե րից 
է այն, երբ մի տե սա կը հա մա կե ցությունից օ գուտ է ստա նում, իսկ 
մյուսն ան տար բեր է։ Օ րի նակ՝ բաց օվ կի ա նո սում խո շոր ծո վային 
կեն դա նի նե րի ն՝ շնա ձկ նե րին, 
դել ֆին նե րին, կրի ա նե րին, հա-
ճախ ուղեկ ցում են ոչ մեծ ձկ նե-
րը՝ լոց ման նե րը։ Դրա նք սն վում 
են այդ կեն դա նի նե րի սնն դի 
մնա ցո րդ նե րով, ինչ պես նաև 
դրա նց ար տա թո րա նք նե րով և 
մա կա բույծ նե րո վ։ Խո շոր գի շա-
տիչ նե րին մոտ լի նե լը դրա նց 
պա շտ պա նում է հար ձա կում նե-
րի ց։ Տե սակ նե րի մի ջև այդ պի սի 
հա րա բե րություն նե րն ան վա նում 
են կո մեն սա լիզմ։ Այն կա րող է ըն դունել տար բեր ձևեր, օ րի նա կ՝ 
բո րե նի նե րը սն վում են առյուծ նե րի որ սի մնա ցո րդ նե րո վ։

 Հա ճախ այլ տե սա կի կեն դա նի նե րի մար մի նը կամ դրա նց բնա կեց-
ման վայ րե րը՝ շի նություն նե րը, ավե լի փո քր կեն դա նի նե րի հա մար 

Նկ. 105. Մի կո րի զա  ներ. 
Ա - ար տա քին, Բ - ներ քի ն

Բ

Ա
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Նկ. 106. Ծծող ինֆուզո րի ա (ա ջից): 
Ծծող ին ֆուզո րի ան իր շո շա փուկ նե րի շնոր-
հիվ միա ժա մա նակ սն վում է վեց թար թի չա վոր 
ինֆուզո րի ա նե րով (ձա խից)։

ԲԱ ԺԻՆ V  ՕՐ ԳԱ ՆԻԶ ՄԻ ԵՎ ՄԻ ՋԱ ՎԱՅ ՐԻ ՓՈԽՀԱՐԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ160

ապաս տա րան են ծա ռայում։ Փոխ հա րա բե րություն նե րի այդ պի սի ձևը 
կոչ վում է կեն վո րություն։ Թռ չուն նե րի և կր ծող նե րի բնե րում բնակ վում 
են մեծ թվով մի ջատ ներ և տզե ր։

 Հա կա բի ոզ: Հա կա բի ո զի ամե նա տա րած ված ձևե րից մե կը, ո րը կարևոր 
նշա նա կություն ունի կեն սա ցե նո զի ինք նա կար գա վոր ման մեջ, գի շատ-
չությունն է։ 

Գի շա տիչ ներ են հա մա րում այն կեն դա նի նե րին և ո րոշ բույ սե րի, 
ո րո նք սն վում են այլ կեն դա նի նե րով՝ բռնե լով և սպա նե լով դրանց։ 
Գի շա տիչ նե րի որ սը բազ մա զան է։ Որս բռ նե լը բավական ուժ և 
է ներ գի ա է պա հան ջում, իսկ որ սոր դությունը հա ճախ անար դյունք 
է ավարտ վում։ Գի շա տիչ նե րի մեծ մա սը մի որ սից կա րող է ան ցնել 
մյուսին, որն այդ պա հին ավե լի մատ չե լի է և բազ մա քա նա կ։ Մաս նա-
գի տաց ման բա ցա կայու թյունը գի շա տիչ նե րին թույլ է տա լիս սն վել 
ամե նա տար բեր կե րո վ։

 Մի տե սա կի որ սից մյուսին ան ցնե լու հատ կությունը գի շա տիչ նե րի 
կյան քում անհրա ժե շտ հար մար վո ղա կա նություն նե րից մե կն է։

Գի շատ չությունը հան դի-
պում է է ուկա րի ոտ օր գա-
նիզմ նե րի բո լոր խո շոր խմբե-
րում։ Ար դեն մի աբ ջիջ նե րի 
մի տե սա կի առա նձ նյակ նե րի 
սնումը այլ տե սա կի առանձ-
նյակ նե րով սո վո րա կան 
երևույթ է (նկ. 106)։

Գի շատ չության մաս նա կի 
դե պք է կա նի բա լիզ մը՝ սե-
փա կան տե սա կի՝ հա ճախ ոչ 
հա սուն առա նձ նյակ նե րի ոչն-
չա ցումը։ Կա նի բա լիզ մը հա-
ճախ հան դի պում է սար դե րի 

դեպքում՝ է գե րը ուտում են արունե րին, ձկ ների դեպքում՝ մատ ղա շով 
են սնվում, հազվադեպ է մարդկանց դեպքում։ Կաթ նա սուն նե րի է գե րը 
ևս եր բե մն ուտում են իրե նց ձա գե րի ն։ 

Օր գա նի զմ նե րը այլ տե սակ նե րի կա րող են օգ տա գոր ծել ոչ մի այն 
որպես բնա կության վայր, այլ նաև որ պես սնն դի մշ տա կան աղ բյուր։

Բ նա կեց ման այդ պի սի ձևը կոչ վում է մա կա բուծություն։ 
Հայտ նի են մի քա նի տաս նյակ հա զար մա կա բույծ ձևեր, դրան ցից 

մոտ 500-ը մար դու մա կա բույծ ներ են։ Դի տեք նկ. 107-ը։ 
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Ուշադ րություն դա րձ րեք այն բանին, որ մա կա բույծ օր գա նի զմ նե րը 
գործ նա կա նո րեն վնա սում են մար դու բո լոր օր գան նե րն ու հյուս վա ծք-
ները, այդ թվում՝ կեն սա կա նո րեն կար ևո ր։ Մա կա բույծ նե րը մեծ վնաս 
են հա սց նում նաև գյուղա տն տե սությա նը։ Դրա նց կեն սա գոր ծունեու-
թյան, տա րած ման ճա նա պարհ նե րի ուսում նա սի րությա մբ և մա կա-
բուծային հի վան դություն նե րի դեմ պայ քա րի մի ջոց նե րի մշակ մա մբ 
զբաղ վում է պա րա զի տո լո գի ա գիտությունը ։

 Տար բե րում են մա կա բուծության մի քա նի ձև։ Մա կա բույծ նե րը կա րող 
են լի նել ժա մա նա կա վոր, երբ տի րոջ օր գա նիզ մը հար ձակ ման է են-
թա րկ վում մի այն սն վե լու համար։ Ժա մա նա կա վոր մա կա բույծ նե րից են 
մո ծակ նե րը, ո ջիլ նե րը, լվե րը, քո ռուկ նե րը ։ 

դեղնախտի վիրուս

լյարդի 
ծծան

լյարդ

սիֆիլիս հարուցող 
բակտերիաներ

գոնոկոկ տրիխոնո-
մոնադ

սեռական օրգաններ

մալարիայի 
պլազմոդիում

ՁԻԱՀ-ի հարուցիչ

քնախտ 
հիվանդության 

հարուցիչ

արյուն

հարբուխի 
հարուցիչ վիրուս

թոքերի 
բորբոքում 
հարուցող 

բակտերիա

թոքեր
թոքախտի 
ցուպիկներ

ասկարիդ

լայն երիզորդ
սրատուտ

աղիներ

մենինգիտի հարուցիչներ

սիֆիլիս 
հարուցող 

բակտերիա-
ներ

բակտերիաներ, 
սնկեր

ոջիլ

տիզ

մոծակ

քոսի տիզ

ուղեղմազերմաշկ

Նկ. 107. Մար դու մա կա բույծ նե րը
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 Տի րոջ հետ ավե լի սե րտ շփ ման ժա մա նակ առա վե լություն են ստա-
նում այն մա կա բույծ օր գա նի զմ նե րը, ո րո նք կա րող են տի րո ջն օգ-
տա գոր ծել եր կա ր ժա մա նակ՝ չա ռա ջաց նե լով դրա վա ղաժամ մա հը 
և դրա նով իսկ իրե նց ապա հո վե լով գոյության լա վա գույն պայ ման-
նե րո վ։ Դրա նք դառ նում են մշ տա կան մա կա բույծ ներ, ո րո նցից են 
նա խա կեն դա նի նե րից՝ մա լա րի այի պլազ մո դի ումը, դի զեն տե րի այի 
ամե ո բան, ծ ծող և ժա պա վե նա ձև որ դե րը, կլոր որ դե րից՝ աս կա րիդը, 
սրա տուտը, հոդ վա ծո տա նի նե րից՝ ո ջիլ ները, քո սի տի զը։

Տե սակ նե րի մի ջև բա ցա սա կան փոխ հա րա բե րություն նե րի ձևե րից 
է նաև մր ցակ ցությունը, որն առա ջա նում է, երբ եր կու մոտ տե սակ-
նե ր ունեն նման պա հա նջ նե ր։ Երբ այդ պի սի տե սակ նե րի ներ կայա-
ցուցիչ ներն ապ րում են միև նույն տա րած քում, դրա նք գտն վում են ոչ 
շա հե կան վի ճա կում. փոք րա նում է սնն դային պա շար նե րին, թաքստոց-
նե րին, բազ մաց ման վայ րե րին և այլ  ռեսուրսներին տի րա նա լու հնա րա-
վո րությունը։ Մրցակ ցային փոխ հա րա բե րություն նե րը կա րող են լի նել 
ամե նա տար բեր դրսևորման՝ ուղ ղա կի ֆի զի կա կան կռ վից մի նչև հա մա-
տեղ խաղաղ գոյատևումը ։

 Տե սակ նե րի մի ջև գոյություն ունե ցող կեն սա բա նա կան կա պե-
րի բոլոր թվա րկ ված ձևե րը ծա ռայում են կեն սա ցե նո զում բույ սե րի 
և կենդա նի նե րի թվա քա նա կի կար գա վոր մա նը՝ ապահովե լով դրա 
կայու նությունը ։

 Հար ցեր և առա ջադ րա նք ներ կրկ նության հա մար 

1. Օր գա նի զմ նե րի մի ջև փոխ հա րա բե րություն նե րի ինչ պի սի՞ ձևեր 
գի տե ք։

2.  Բե րեք սիմ բի ո զի օ րի նակ ներ և նշեք այդ պի սի փոխ հա րա բե-
րության դրա կան կող մե րը եր կու օր գա նի զմ նե րի հա մա ր։

3. Տ վեք գի շատ չության բնո րո շումը և բե րեք օ րի նակ ներ բուսա կան և 
կեն դա նա կան աշ խար հի ց։ 

4. Ի ՞նչ է մա կա բուծությունը։ Պատ մեք դրա տար բեր ձևե րի մա սին, 
բե րեք օ րի նակ նե ր։

ANTARES



Գ ԼՈՒԽ 11 ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀ ՊԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ 163

Գ ԼՈՒԽ 11
ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀ ՊԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ

Մո տա վո րա պես 30-40 հա զար տա րի առա ջ ժա մա նա կա կից մար դու 
ձևա վոր ումով սկ սեց գոր ծել անթրո պո գեն (հուն. ան տրո պո ս – մա րդ, 
գեն – ծին) գոր ծո նը ։ Բ նակ չության աճը, գի տության և տեխ նի կայի զար-
գաց ման ո րա կա կան թռիչ քը վեր ջին եր կու հա րյուրա մյակ նե րում մար-
դու գոր ծունե ությունը դար ձրել է համամո լո րա կային գոր ծոն, կեն սո-
լոր տի է վո լյու ցիան ուղ ղոր դող ուժ։

Վլադիմիր Վեր նա դս կին կարծում էր, որ գի տա կան մտ քի և մա րդ-
կային աշ խա տան քի ազ դե ցությունը պայ մա նա վո րել է կեն սո լոր տի 
անցումը նոր վի ճա կի՝ նոո սֆ եր այի կամ բա նա կա նության ոլորտի ։
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 Հի շե՛ք
Անթրոպոգեն գործոն: Անսպառ և սպառվող ռեսուրսներ: 
Վերականգնվող և չվերականգնվող ռեսուրսներ 

Մո լո րա կի կեն սա բա նա կան, այդ թվում՝ նաև սնն դային ռե սուրս նե-
րով է պայ մա նա վոր ված Երկ րագնդի վրա մար դու գոյության հնա րա-
վո րությունը: Հան քային և է ներ գի ա կան ռե սուրս նե րը հիմք են ծա ռայում 
մարդու նյութա կան ար տադ րության համար:

Երկիր մո լո րա կի բնա կան հա րս տություն նե րը բա ժան վում են երկու 
խմբի՝ ան սպառ և սպառ վող ռե սուրս նե ր։ 

Ա նս պառ ռե սուրս ներ: Անս պառ բնա կան ռե սուրս նե րը հիմ նականում 
սակավաթիվ են։ Դրա նք լի նում են՝ տի ե զե րա կան, կլի մայա կան և ջրայի ն։ 
Դա արեգակնային ճա ռա գայթ ման, ծո վային ալիք նե րի և քամու միջո-
ցով ստացվող է ներ գի ան է։ Մո լո րա կի օ դային և ջրային հս կայա կան 
զա նգ վա ծի հաշ վար կով ան սպառ են հա մա րվում նաև մթ նո լորտային 
օ դը և ջուրը։ 

Այնուհանդերձ, քա ղց րա համ ջուրը պե տք է դի տել որ պես սպառ վող 
ռե սուրս, քա նի որ Երկ րա գն դի շատ մար զե րում առա ջա ցել է խմելու ջրի 
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խի ստ ան բա վա րա րություն։ Խոս քը վե րա բե րում է և՛ ան հա մա չափ տե-
ղա բա շխ մանը, և՛ աղ տոտ ման պատ ճա ռով օգ տա գո րծ ման համար ջրի 
ոչ պի տա նի լի նե լուն։ 

Պայ մա նա կա նո րեն, ան սպառ պա շար են հա մա րում նաև մթ նո լոր-
տային թթ վա ծի նը։

Ս պառ վող ռե սուրս նե րը լի նում են 
վե րա կա նգն վող և չվե րա կա նգն վո ղ։ 

Վե րա կա նգն վող ռե սուրս նե ր են 
բուսա կան և կեն դա նա կան աշ խար հը, 
սևահողի հումուսը ։

Չ վե րա կա նգն վող պա շար նե ր են 
օգ տա կար հա նա ծո նե րը (նկ. 108)։ 

Ներ կայումս մա րդն իր ար դյու նա-
բե րա կան կարիքների համար օգտա-
գործում է հայտ նի հան քային ռե սուրս-

նե րի մեծ մա սը։ Երկ րի ըն դեր քից պարբերաբար արդյունահան վում են 
ավե լի ու ավե լի բազ մա զան հան քա նյու թեր՝ քա րա ծուխ, նա վթ, գա զ, սև 
ու գունավոր մետաղներ և այլն։ Մշակ վում են ցա մա քի զգա լի տա րա-
ծություն ներ՝ բուսա կան սննդամթերքի աճեց ման և անաս նա պա հության 
հա մար սնն դային բա զա ստեղ ծե լու նպա տա կո վ։

Ար դյունա բե րության և գյուղա տն տե սության զար գա ցումը պա հան-
ջում է մեծածավալ տա րա ծք նե րի օգտագործում՝ քաղաք նե րի, ար-
դյունա բե րա կան հիմ նար կություն նե րի, օգ տա կար հա նա ծո նե րի մշակ-
ման կայանների և այլ նի կա ռուց ման հա մա ր։ Ցա մա քի մո տա վո րա պես 
20%-ը ներ կայումս վե րա փոխ վել է մար դու գոր ծունեության հետ ևան քո վ։ 

Վե րա կա նգն վող բնա կան պա շար նե րից մար դու կյան քում մեծ դեր 
ունի ան տա ռը՝ որպես կար ևոր աշ խար հագ րա կան և է կո լո գի ա կան 
գոր ծոն։ Ան տա ռը խո չըն դո տում է հո ղի է րո զի ային, պա հում մա կե րե-
սային ջրերը, այ սի նքն՝ կուտա կում է խո նա վությունը, նպաս տում գրուն-
տային ջրե րի մա կար դա կի պահ պան մա նը։ Ան տա ռում ապ րում են կեն-
դա նի ներ, ո րո նք մար դու հա մար ունեն նյութա կան և գեղագիտական 
ար ժե ք։ Հայաս տա նում ան տառ նե րը զբաղեցնում են մո տա վո րա պես 
334,1 հազար հա կամ երկրի ամ բո ղջ տարածքի 10–11%-ը ։

Չ նայած հո ղը մշակ վել է հազարամյակներով, սակայն վայ րի բնու-
թյունը շա րունա կում է մար դու հա մար սնն դա նյութե րի է ա կան աղ բյուր 
լինել։ Դա առա ջին հեր թին վերա բե րում է ձկ նոր սությանը (նկ. 109)։ 
Աշ խար հի տար բեր երկր նե րում մար դու սննդային կերա բաժ նի սպի-
տա կուց նե րի 17-83%-ը կազ մում է ձուկը։ Բա ցի դրանից՝ ձկնամթերքից 

Նկ. 108. Ոսկու հանքաքարը
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ստա նում են D և E խմ բի վի տա մին ներ, 
այն օգ տա գոր ծում են անաս նա կե րի մեջ 
և այլն։ Ձկ նային հա րս տության հիմ նա-
կան բա ժի նը (մոտ 90%) կե նտ րո նացած 
է ծո վե րում։ Ընդ ո րում՝ որ սի հիմ նա-
կան մա սը կե նտ րո նացած է մեր ձափ նյա 
ջրե րում, մի նչև 200 մ խո րության վրա, 
ո րը կազ մում է հա մաշ խար հային օվ կի-
ա նո սի մա կե րե սի ըն դա մենը 8 %-ը։

Ծո վային որ սի կար ևոր թիրախ են 
նաև ջրային կաթ նա սուն նե րը։ Կե տե րի որ սը տա րե կան կազ մում է մի 
քա նի տաս նյակ հա զար առա նձ նյա կ։ Կե տե րը և թի ո տա նի նե րը ծա-
ռայում են մսի և ճար պի աղ բյուր, ո րոշ տե սակ ներ որս վում են կաշվի և 
մոր թու հա մա ր։

Այս պի սով, մա րդ կությունն ակտի վո րեն օգ տա գոր ծում է ինչ պես կեն-
դա նական, այն պես էլ հան քային բնա կան պա շար նե րը։ Շր ջա կա մի ջա-
վայ րի այդ պի սի օգ տա գոր ծումը, սակայն, հանգեցնում է բա ցա սա կան 
հե տ ևա նք ների ։ 

 Հար ցեր և առա ջադ րա նք ներ կրկ նության հա մար 

1. Բ նութագ րեք ան սպառ բնա կան ռե սուրս նե րը։ Նկարագրեք՝ ինչ-
պե՞ս է մա րդն այն օգ տա գոր ծում։ 

2. Ի ՞նչ են սպառ վող բնա կան ռե սուրս նե րը։ 
3. Ո ՞ր ռե սուրս նե րն են ան վա նում վե րա կա նգն վո ղ և չվե րա կա նգն վող։ 
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 Հի շե՛ք 
Օ զոն: Ֆրե ոն ներ: Պես տի ցիդ ներ: Ջրային քաղց: Ջերմոցային էֆեկտ  

Շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա մար դու ազ դե ցության աս տի ճա նը կախ-
ված է բնակ չության խտությունի ց։ Ար դյունա բե րության զար գաց ման 
ժա մա նա կա կից մա կար դա կում, սա կայն, մա րդ կային հա սա րա կության 
գոր ծունե ությունը ազ դում է ամբողջ կեն սո լոր տի վրա ։

Նկ. 109. Ծովային որս
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Մթ նո լոր տի աղ տո տումը: Իր գոր ծունե ության ար դյուն քում մա րդն 
աղ տո տում է օ դային մի ջա վայ րը։ Քա ղաք նե րի և ար դյունա բե րա կան 
շր ջան նե րի մթ նո լոր տում աճում է ար տադ րական գա զե րի խտությունը, 
ո րպիսիք գյուղա կան վայ րե րի մթ նո լոր տում կա՛մ քիչ կան, կա՛մ 
ընդհանրապես չկան։ Աղ տոտ ված օ դը առաջին հերթին վնա սա կար է 
առող ջության հա մա ր։ Բա ցի դրանից՝ վնա սա կար գա զե րը, մի ա նա լով 
մթ նո լոր տային խո նա վության հետ և թափ վե լով թթ վային ան ձրև նե րի 
տես քով, վա տաց նում են հո ղի ո րա կը և նվա զեց նում բեր քը ։

Մթ նո լոր տի աղ տոտ ման հիմ նա կան պատ ճառ նե րը բնա կան վա ռե լի-
ք ի այ րումը և մե տա լուր գի ա կան ար դյունա բե րությունն են։ Եթե XIX դա-
րում և XX դա րի սկզ բին շր ջա կա մի ջա վայր ար տա նետ վող քարածխի և 
հե ղուկ վա ռե լի քի այր ման արգասիքներն ամ բող ջությամբ յուրաց վում 
է ին Երկ րի բուսա կա նության կող մից, ապա այժմ դրա հե տևան քով առա-
ջա ցող վնա սա կար նյութե րի պա րունա կությունն ան նա խա դեպ աճել է։

Մթ նո լոր տում ծծմ բային գա զի խտությունը հատ կա պես բա րձր է 
պղն ձա ձուլա կան գոր ծա րան նե րի շր ջա կայ քում։ Այն առա ջաց նում է քլո-
րո ֆի լի քայ քայում, ծաղ կա փո շու թեր զար գա ցում, մեր կա սե րմ բույ սե-
րի տեր ևա թափ և չո րա ցում։ Յուրա քան չյուր տա րի վա ռե լի քի այր ման 
հետ ևան քով մթ նո լո րտ է ար տա նետ վում մի լի ար դա վոր տոն նա ածխա-
թթու գազ՝ CO2։ Դրա մի մա սը կլան վում է օվ կի ա նո սի և կա նաչ բույ սե րի 
կող մից, իսկ մնացածը մնում է օ դում։ Մթ նո լոր տում CO2-ի պա րունա-
կությունը աս տի ճա նա բար աճել է և վեր ջին 100 տար վա ըն թաց քում 
ավե լա ցել է ավե լի քան 10%-ով։ CO2-ը խո չըն դո տում է ջեր մության 
ցրմանը դեպի տի ե զե րա կան տա րա ծություն՝ ստեղ ծե լով, այս պես կոչ-
ված, ջեր մո ցային է ֆե կտ։ Մթ նո լոր տում CO2-ի պա րունա կության փո-
փո խությունը զգա լի ո րեն ազ դում է Երկ րագնդի կլի մայի վրա։ 

Ավ տո մե քե նա նե րը մթ նո լո րտ են ար տա նետ ում մի շարք թունա վոր 
նյու թե ր՝ ազո տի և ած խած նի օք սիդ նե ր, կա պա րի միա ցություն նե ր, 
ացե տի լեն և այլն։ Ջրի կա թիլ նե րի հետ մեկ տեղ դրա նք առա ջաց նում են 

թունա վոր մա ռա խուղ՝ սմոգ, ո րը 
վնա սա կար ազ դե ցություն ունի 
մար դու օր գա նիզ մի և բուսա կա-
նության վրա։ 

 Քա ղց րա համ ջրե րի աղ տո-
տումը: Ջրային պա շար նե րի օգ-
տա գո րծ ման ծա վալ նե րն արագ 
աճում են։ Սա կապ ված է բնակ-
չության աճի, մար դու կյան քի Նկ. 110. Ջրոլորտի անթրոպոգեն աղտոտումը
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սա նի տա րա հի գի ե նիկ պայ ման նե րի լա վաց ման, ար դյունա բե րության 
զար գաց ման և ո ռոգ վող հո ղա գոր ծության հե տ։ Մեկ մար դու տն տե-
սա կան կեն ցա ղային կա րիք նե րը բա վա րա րե լու հա մար ջրի օ րա կան 
ծախսը գյուղա կան վայ րե րում կազ մում է 50լ, քա ղաք նե րում՝ 150լ։

Հս կայա կան քա նա կությա մբ ջուր օգ տա գո րծ վում է ար դյունա բե-
րության մեջ, օրինակ՝ չուգունի 1 տ ձուլե լու հա մար ան հրա ժե շտ է 200 մ3 
ջուր: Ար դյունա բե րությունը կլա նում է քա ղա քում ծա խս վող ամբո ղջ 
ջրի 85%-ը։

Մեծ քա նա կությա մբ ջուր է ան հրա ժե շտ ո ռոգ ման հա մա ր։ Տար վա 
ըն թաց քում 1 հա ջր վող հո ղե րի վրա ծա խս վում է 12-14 մ3 ջուր։

 Մո լո րա կի վրա ջրի օգ տա գո րծ ման մշ տա կան ավե լա ցումը 
հանգեցնում է «ջ րային քաղ ցի» վտան գին, ո րով պայ մա նա վոր ված 
է ջրային ռե սուրս նե րի ռա ցի ո նալ օգ տա գո րծ ման մի ջո ցա ռում նե րի 
մշակ ման ան հրա ժեշ տությունը։ Գե տեր ու լճեր են լց վում ան ձրև նե րի 
մի ջո ցով հո ղից լվաց վող հան քային պա րար տա նյութե ր՝ նիտ րատ ներ և 
ֆոս ֆատ ներ, ո րո նք ըն դունակ են կտ րուկ փո խե լու ջրամ բար նե րի տե-
սա կային կազ մը, ինչ պես նաև տար բեր թունա քի մի կատ նե ր՝ պես տի ցիդ-
ներ, ո րո նք օգ տա գո րծ վում են գյուղա տն տե սության մեջ՝ վնա սա տու 
մի ջատ նե րի դեմ պայ քա րում։ 

Հա մաշ խար հային օվ կի ա նո սի աղ տո տումը: Գե տե րի հոս քով, 
ինչ պես նաև ծո վային տրա նս պոր տից ծո վեր են լց վում վտան գա վոր 
մնա ցո րդ ներ, նավ թամ թե րք, ծա նր մե տաղ նե րի աղեր, թունա վոր օր-
գա նա կան մի ա ցություն ներ, այդ թվում՝ թունա քի մի կատ նե ր։ Ծո վե-
րի և օվ կի ա նոս նե րի աղ տո տումը հաս նում է այն պի սի չա փե րի, որ մի 
շա րք դեպ քե րում բռն ված ձկ նե րն ու փափ կա մար մին նե րը պի տա նի 
չեն լի նում սնն դի հա մա ր։ Պես տի ցիդ նե րը (լատ. պես տի ս՝ վա րակ և 
ցեդերե՝ սպա նել), ո րո նք օգ տա գո րծ վում են գյուղա տն տե սության մեջ՝ 
վնա սա տու մի ջատ նե րին ոչն չաց նե լու հա մար, հայտ նա բեր վել են նույ-
նի սկ Անտա րկ տի կայում ապ րող պի նգ վին նե րի օր գա նիզ մում։

 Հար ցեր և առա ջադ րա նք ներ կրկ նության հա մար 

1. Ո րո ՞նք են մթ նո լոր տի աղ տոտ ման պատ ճառ նե րը, ի՞նչ հետևանք-
ներ կա րող է այն ունե նա լ։ 

2. Ո րո ՞նք են աշ խար հի մի շա րք շր ջան նե րում ջրի ան բա վա րա րու-
թյան առա ջաց ման հնա րա վո ր պատ ճառ նե րը։ 

3. Ին չի՞ է հան գեց նում հա մաշ խար հային օվ կի ա նո սի ջրե րի աղ տո տումը ։
4. Ի՞նչ է ջերմոցային էֆեկտը, ի՞նչ հետևանքներ կարող է ունենալ:
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Գործնական աշ խա տա նք 4
Ք լո րիդ նե րի պա րունա կության ո րո շումը ջրի

փոր ձան մուշում

(Ա ղայ նության մո տա վոր գնա հա տումը)

 Քա ղց րա համ ջրե րի աղ տոտ ման հիմ նա խն դի րը Եր կիր մո լո րա կի 
կարևո րա գույն  հիմ նա խն դիր նե րից է: Ջրային պա շար նե րի օգ տա գործ ման 
ծա վալ նե րն արագ աճում են։  

Մո լո րա կի վրա ջրի օգ տա գո րծ ման մշ տա կան ավե լա ցումը բե րում է 
«ջ րա յին քաղ ցի» վտան գին: Գե տեր և լճեր են լց վում ան ձրև նե րի մի ջո ցով 
հո ղից լվաց վող հան քային պա րար տա նյութե րը՝ նիտ րատ ներ և ֆոս ֆատ-
ներ, ո րոնք ըն դունակ են կտ րուկ փո խե լ ջրամ բար նե րի տե սա կային կազ-
մը, ինչ պես նաև տար բեր թունա քի մի կատ նե ր՝ պես տի ցիդ ներ, ո րո նք օգ տա-
գործ վում են գյու ղա տն տե սության վնա սա տու մի ջատ նե րի դեմ պայ քա րում։ 

Ն պա տա կը 
Կա րո ղա նալ ո րո շել ջրի աղ տոտ վա ծությունը քլո րիդ նե րով և դրա պի-

տա նե լի ությունը խմե լու հա մար:
Ա նհ րա ժե շտ պա րա գա ներ 
Ջրի փոր ձան մուշ ներ, 10 մլ ծա վա լով կա թո ցիկ, բյուրետ, թո րած ջուր՝ շշով, 

3 կո նա ձև փորձանոթ, սպի տակ երես պատ ման սա լիկ,  կա լի ում-ք րո մային 
հայ տա նյութ, 50 մլ ար ծա թի նիտ րա տի լուծույթ (2,73 գ ար ծա թի նիտ րա տը 
լուծել ջրում՝ լուծույ թի ծա վա լը հա սց նե լով 100 մլ-ի): 

Աշ խա տան քի ըն թաց քը
1. Ուսում նա սիր վող ջրից 10 մլ լց րեք կո նա ձև փորձանոթի մեջ և ավե-

լաց րեք 2 կա թիլ կա լիում-ք րո մային հայտանյութ:
2.  Բյուրե տից դան դաղ կա թեց նել ար ծա թի նիտ րա տի լուծույ թ՝ 

փորձանոթը անը նդ հատ թա փա հա րե լով:
3. Փորձի վե րջ նա կան կե տում ար ծա թի քլո րի դի նստ ված քը նե րկ վում է 

կար միր գույ նով: 
4. Եր կու ան գամ կրկ նել գործընթացը ուսում նա սիր վող ջրի 10 մլ-ով: 

Հաշ վեք ծա խս ված ար ծա թի նիտ րա տի մի ջին քա նա կությունը: 
5. Ար ծա թի նիտ րա տի ծա խս ված լուծույ թի ծա վա լը մո տա վո րա պես հա-

վա սար է ջրի փոր ձան մուշում քլո րիդ նե րի պա րունա կությա նը (1 լիտ-
րին 1 գրամ համամասնությամբ): 

Եզ րա կա ցություն 
Կա տա րեք եզ րա կա ցություն ներ տար բեր վայ րե րից վերց ված ջրի փոր ձա-

նմուշ նե րի աղ տոտ վա ծության աս տի ճա նի վե րա բե ր յալ: Որքան շատ է ջրում 
քլո րիդ նե րի պա րունա կությունը, այն քան քիչ է այն պի տա նի խմե լու հա մար:
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 Հի շե՛ք 
Ի ո նաց նող ճա ռա գայ թում: Հո ղի է րո զի ա: Ռադիոակտիվ աղտոտում 

 Հո ղի ան թրո պո գեն փո փո խություն նե րը: Հո ղի բեր րի մա սը ձևա-
վոր վում է եր կար տա րի նե րի ըն թաց քում։ Դրա հետ մեկ տեղ, ամեն 
տա րի բեր քի հետ հո ղից հե ռաց վում են տաս նյակ մի լի ո նա վոր տոն-
նա ներով ազոտ, կա լի ում, ֆոս ֆոր, ո րո նք բույ սե րի սնուց ման կար ևոր 
բա ղադ րիչ նե րն են։ Հո ղի բեր րի ության հիմ նա կան գոր ծո նը՝ հումուսը, 
սևա հո ղե րում կազ մում է 5%-ից պա կաս, աղ քատ հո ղե րում այն ավե-
լի քիչ է։ Հո ղե րը ազո տով չհա րս տաց նե լու դեպ քում դրա պա շար նե րը 
կս պառ վեն 50-100 տա րում։ Դա տե ղի չի ունե նում, քա նի որ հո ղա գոր-
ծության մեջ ըն դուն ված է օր գա նա կան և անօր գա նա կան (հան քային) 
պա րար տա նյութե րի օգ տա գոր ծումը ։

 Հո ղի մեջ մտց վող ազո տա կան պա րար տա նյութե րի 40-50%-ն օգ տա-
գո րծ վում է բույ սե րի կող մի ց։ Մնա ցածի մոտ 20%-ը միկ րոօր գա նիզմ նե-
րի կող մից վե րա կա նգն վում է մինչև գա զային մի ա ցություն նե րի՝ N2-ի, 
N2O-ի, որոնք ցն դում են մթ նո լոր տ կամ լվաց վում են հո ղի ց։ Այս պի սով, 
հան քային ազո տա կան պա րար տա նյութե րը արագ ծա խս վում են, դրա 
հա մար ան հրա ժեշ տություն է առա ջա նում ամեն տա րի հո ղը պա րար-
տաց նե լ։

 Հո ղի ան թրո պո գեն փո փո խություն է նաև է րո զի ան (լատ. է րո զի ո՝ 
քայ քայում)։ Է րո զի ան հո ղային շեր տի հե ռա ցումն է ջրի հոս քի կամ 
քամու մի ջո ցո վ (նկ. 111)։ Տա րած ված է ջրային է րո զի ան, ո րը բնո րոշ 
է հատ կա պես թեք լան ջե րին հո ղի ոչ ճի շտ մշակ ման դեպ քում։ Քամու 
է րո զի ան հան դի պում է հա րա-
վային տա փաս տան նե րում և 
կի սաա նա պատ նե րում, հատ-
կա պես անա սուն նե րի արո տա-
վայ րերում։

 Հո ղային զգա լի տա րա ծք-
ներ դուրս են մնում հո ղա գոր-
ծությունից ոչ մեծ խո րություն-
նե րում գտն վող օգ տա կար 
հա նա ծո նե րի բաց եղա նա կով Նկ. 111. Հողի էրոզիան
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մշա կե լու պատճառո վ։ Փոր ված խո ր փո սե րը, բաց հան քե րը քայ քայում 
են ոչ մի այն մշակ ման են թա կա հո ղե րը, այլև շր ջա կա տա րա ծք նե րը, 
ինչի հետ ևան քով խան գար վում է տե ղան քի ջրային ռե ժի մը, աղ տոտ-
վում են ջուրը, հո ղը, մթ նո լոր տը, նվազում է մշա կո վի բույ սե րի բեր-
քատ վությունը ։

Մար դու ազ դե ցությունը բուսա կան և կեն դա նա կան աշ խար հի 
վրա: Մար դու ազ դե ցությունը կեն դա նի օր գա նի զմ նե րի վրա լի նում է 
ուղ ղա կի, օրինակ՝ ան տա ռա հա տումը, և անուղ ղա կի, օրինակ՝ բնա կան 
մի ջա վայ րի փո փոխ ությունը։  

Ը նտ րո ղա կան և սա նի տա րա-
կան հա տում նե րը, ո րո նք կար-
գա վո րում են ան տա ռի կա զմն ու 
ո րա կը, ան հրա ժե շտ են վնաս-
ված ու հի վա նդ ծա ռե րը հե-
ռաց նե լու հա մար և է ա պես չեն 
ազ դում ան տա ռային կեն սա ցե-
նո զի տե սա կային կազ մի վրա։ 
Այլ են ան տա ռի հա մա տա րած 
հա տումները (նկ. 112): Հայտն վե-

լով բաց տա րա ծություն նե րում՝ ան տա ռի ստո րին հար կե րի ստ վե րա-
դի մաց կուն բույ սե րի քլո րո ֆի լը քայ քայ վում է, աճը դան դա ղում է, ո րոշ 
տե սակ ներ ոչն չա նում են։ Հատ ված մա սե րում սկ սում են աճել լուսա սեր 
բույ սեր, փոխ վում է և կեն դա նա կան աշ խարհը։ 

Ան տա ռի բուսա կա նության վրա մեծ ազ դե ցություն են գոր ծում նաև 
զբո սա շր ջիկ նե րի մաս սայա կան այ ցե լություն նե րը։ Նրա նք տրո րում են 
հո ղը՝ ամ րաց նե լով այն, աղ տո տում են ան տա ռը, կա րող են ան տա-
ռային հր դեհ նե րի պատ ճառ դառ նա լ։

Մար դու ան մի ջա կան ազ դե ցությունը կեն դա նա կան աշ խար հի վրա 
պայ մա նա վոր ված է նաև կեն դա նի նե րի որ սով, ո րո նք սնն դային կամ 
այլ նյութա կան ար ժե ք ունեն։

Ենթադրվում է, որ 1600 թվականից սկ սած մար դու կող մից ոչն չաց-
վել են թռ չուն նե րի 160-ից ավե լի տե սակ ներ և են թա տե սակ ներ, ինչ պես 
նաև մոտ 100 տե սա կի կաթ նա սուն նե ր։

 Կեն դա նի նե րի թվա քա նա կի վրա ազ դում է նաև մար դու տն տե սա-
կան գոր ծունե ությունը։ Կտ րուկ պա կա սել է ուսուրա կան վագ րի թվա-
քա նա կը (նկ. 113)։ Դա տե ղի է ունե ցել դրա արե ա լի սահ ման նե րում 
տա րա ծք նե րի յուրաց ման և սնն դային բա զայի կր ճատ ման հետ ևան-
քո վ։ Խա ղաղ օվ կի ա նո սում ոչն չա նում են մի քա նի տաս նյակ հա զար 

Նկ. 112. Անտառահատում
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դել ֆին նե ր. ձկ նոր սության շր ջա-
նում դրա նք ընկ նում են ցան ցի մեջ 
և չեն կա րո ղա նում դուրս գա լ։ Ծո-
վային կաթ նա սուն նե րի վրա խի ստ 
ան բա րեն պա ստ է ազ դում ջրե րի 
աղ տո տումը։ 

Օ րի նա կ՝ երբ Սև ծո վում ար գե լե-
ցին դել ֆին նե րի որ սը, դրա նց թվա-
քա նա կը չվե րա կա նգն վեց, քա նի որ 
ջուրը աղ տոտ վում է տար բեր թունա վոր նյութե րով, ինչը հատ կա պես 
վնա սա կար է դել ֆին նե րի ձա գե րի հա մա ր։

Բույ սե րի և կեն դա նի նե րի հա մե մա տա բար քիչ թվով տե սակ նե րի ան-
հե տա ցումը կա րող է ոչ այն քան է ա կան թվա լ, սա կայն յուրա քան չյուր 
տե սակ կեն սա ցե նո զում, սն ման շղ թայում գրա վում է ո րո շա կի տեղ, և 
դրան փո խա րի նել անհնար է։ Տե սա կի ոչն չա ցումը բե րում է կեն սա ցե-
նո զի կայունության թուլաց մա ն։ Կար ևոր է նաև այն, որ յուրա քան չյուր 
տե սակ օժտ ված է յուրա հա տուկ, մի այն իրեն բնո րոշ հատ կություն նե-
րո վ։ Այդ հատ կություն նե րը պայ մա նա վո րող գե նե րի կո րուս տը զր կում 
է մա րդ կությա նը ապա գայում իր գո րծ նա կան նպա տակ նե րի (օրինակ՝ 
սե լեկ ցի այի) հա մար դրան ցից օգտ վե լու հնա րա վո րությունի ց։

 Կեն սո լոր տի ռա դի ոակ տիվ աղ տո տումը: Ռա դի ոակ տիվ աղ տոտ-
ման հիմ նա խն դի րը ծա գեց 1945 թ. ճա պո նա կան Հի րո սի մա և Նա գա-
սա կի քա ղաք նե րում ատո մային ռում բե րի պայ թյունից հե տո։ Մի նչև 
1963 թ. մթ նո լոր տում ատո մային զեն քի փոր ձար կում նե րը առա ջադ րե-
ցին հա մա մո լորա կային (գ լո բալ) ռա դի ոակ տիվ աղ տո տում։ Ատո մային 
ռում բե րի պայթ յունի ժա մա նակ առա ջա նում է շատ ուժեղ իո նաց նող 
ճա ռա գայ թում, ռա դի ոակ տիվ մաս նիկ նե րը տա րած վում են մեծ հե ռա-
վո րություն նե րի վրա՝ վա րա կե լով հո ղը, ջուրը, կեն դա նի օր գա նի զմ-
նե րը։ Շատ ռա դի ոակ տիվ իզո տոպ ներ ունեն քայ քայ ման եր կա րա տև 
շրջան և վտան գա վոր են իրե նց գոյության ամ բո ղջ ըն թաց քում։ Դրա-
նք բո լո րը մտնում են նյութե րի շր ջապ տույ տի մեջ, ընկ նում են կեն դա-
նի օր գա նիզմ ներ, մա հա ցու ազ դե ցություն են ունե նում բջիջ նե րի կեն-
սա գոր ծունե ության վրա։ Շատ վտան գա վոր է 90 Sr իզոտոպը, ո րն իր 
քիմիա կան կա ռուց ված քով մոտ է Ca-ին։ Կուտակ վե լով կմախ քի ոսկ րե-
րում՝ այն օր գա նիզ մի ճա ռա գայթ ման մշ տա կան աղ բյուր է:

Ա տո մային զեն քի փոր ձար կում նե րը հղի են մեկ այլ վտան գով ևս. 
մի ջուկային պայ թեց ման ժա մա նակ առա ջա նում է հս կայա կան քա նա-
կությա մբ մա նր փո շի, ո րը եր կար ժա մա նակ մնում է մթ նո լոր տում և 

Նկ. 113. Ուսուրական վագր
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կլա նում է ար ևի ճա ռա գայթ նե րի մեծ մա սը։ 
Տար բեր երկր նե րի գիտ նա կան նե րի հաշ-
վա րկ նե րը ցույց են տա լիս, որ ատո մային 
զեն քի նույ նի սկ սահ մա նա փակ, տե ղային 
կի րառ ման դեպ քում փո շին կպա հի ար ևի 
ճա ռա գայթ նե րի մեծ մա սը։ Դրա հետևանքը 
կլի նի եր կա րա տև « մի ջուկային ձմե ռը», ո րը 
Երկ րի վրա ան խուսա փե լի ո րեն կբե րի բո-
լոր կեն դա նի օր գա նի զմ նե րի մահ վա ն։

Մթ նո լոր տը աղտոտում են նաև գոր ծա-
րան նե րի, ֆաբ րի կա նե րի և ջեր մաէ լե կտ րա-
կայան նե րի ար տա նե տում նե րը (նկ. 114)։ 

Ներ կայումս մո լո րա կի ցան կա ցած տա-
րա ծություն՝ Արկ տի կայից մինչև Ան տա րկ տի դա, են թա րկ վում է անթրո-
պո գեն բազ մա զան ազ դե ցություն նե րի։ Լուրջ բնույթ են ստա ցել բնա-
կան կեն սա ցե նոզ նե րի քայ քայ ման և շր ջա կա մի ջա վայ րի աղ տոտ ման 
հետևա նք նե րը։ Ամ բո ղջ կեն սո լոր տը գտնվում է մար դու գոր ծունեության 
մշ տա պես աճող ճնշման տակ, այդ պատ ճա ռով բնա պահ պա նա կան 
միջո ցա ռում նե րը ար դի ա կան խն դիր են դար ձե լ։

 Հար ցեր և առա ջադ րա նք ներ կրկ նության հա մար 

1. Ի նչ պե ՞ս է ազ դում մար դու տն տե սա կան գոր ծունե ությունը հո ղի 
կա ռուց ված քի և բեր րի ության վրա։ 

2. Ի նչ պի սի ՞ն է մար դու ուղ ղա կի ազ դե ցությունը Երկ րի բուսա կան և 
կեն դա նա կան աշ խար հի վրա։ 

3. Ի՞նչ  հետ ևա նք ներ կունե նա կեն սա բա նա կան տե սակ նե րի ան հե-
տա ցումը ։

4. Նկարագրեք միջավայրի ռադիոակտիվ աղտոտման ռիսկերը:

Նկ. 114. Ջեր մաէ լե կտ րա կա-
յանի ար տա նե տում նե րը
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  40
ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀ ՊԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱ ՑԻ Ո ՆԱԼ 
ԲՆՕԳ ՏԱ ԳՈ ՐԾ ՄԱՆ ՀԻ ՄՈՒՆՔ ՆԵ Ր

 Հի շե՛ք 
Ա նմ նա ցո րդ տեխ նո լո գի ա ներ: Մաք րող սար քա վո րում ներ: 
Արգելոց ներ: Կար միր գի րք

Բնա կան ռե սուրս նե րի ռա ցի ո նալ օգ տա գործ ման, մար դու տնտե-
սա կան գոր ծունե ության վտան գա վոր հետևանք նե րից բնության 
պահ պա նության հիմ նա խն դիր նե րը ձե ռք են բե րել համա մարդ կային 
կարևո րա գույն նշա նա կություն։ Հա սա րա կությունը, ներ կա և ապա գա 
սե րունդ նե րի շա հե րից ել նե լով, ան հրա ժե շտ մի ջո ցա ռում նե ր է ձեռ նար-
կում ըն դեր քի և հո ղի, ջրային ռե սուրս նե րի, բուսա կան և կեն դա նա կան 
աշ խար հի պահ պա նության և գի տա կա նո րեն հիմ նա վոր ված ռա ցի ո նալ 
օգ տա գո րծ ման հա մա ր։ Դրա նք ան հրա ժե շտ են օ դի և ջրի մաք րության 
պահ պա նության, բնա կան հա րս տություն նե րի վե րար տա դր ման ապա-
հով ման հա մա ր։

Բ նության պահ պա նությունը և ռա ցի ո նալ բնօգ տա գոր ծումը հա մա-
լիր հիմ նա խն դիր է, որի լուծումը կախ ված է ինչ պես պե տա կան մի ջո-
ցա ռում նե րի հետ ևո ղա կան իրա կա նա ցումից, այն պես էլ գի տե լիք նե րի 
մա կար դա կի բա րձ րա ցումի ց։ 

Այս տեղ կդի տա րկ վեն մի այն ո րոշ օ րի նակ ներ, ո րո նք ցույց կտան 
բնա պահ պա նա կան մի ջո ցա ռում նե րի ուղղ վա ծությունը և ար դյունա վե-
տությունը ։

Մթ նո լոր տում վնա սա կար նյութե րի սահմանափակման հա մար 
օ րե նսդ րո րեն սահ ման վել են գազերի թույ լատ րե լի խտություն նե-
րի սահ ման նե րը, ո րո նք մար դու համար շո շա փե լի հետ ևա նք նե ր չեն 
առա ջաց նում։ Մթ նո լոր տի աղ տո տումը կան խե լու նպա տա կով մշակ-
վել են մի ջո ցա ռում ներ, ո րո նք 
ապա հո վում են վա ռե լի քի ճի շտ 
այ րումը, ան ցումը կե նտ րո նաց-
ված գա զի ֆի կաց ված ջե ռուց մա ն 
(նկ. 115), ար դյունա բե րա կան 
հիմ նար կություն նե րում մաք րող 
սար քա վո րում նե րի տե ղա դր մա ն։ 
Բա ցի մթ նո լոր տը աղ տո տումից Նկ. 115. Կենտրոնացված գազիֆիկացման 

համակարգ
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պահ պա նե լուց՝ մաք րող սար քա վո րում նե րը հնա րա վո րություն են 
տա լիս տն տե սել հում քը և ար դյունա բե րություն վե րա դա րձ նել բազ-
մա թիվ ար ժե քա վոր նյութե ր։ Օ րի նակ՝ ար տա նետ վող գա զե րից 
ծծումբ կոր զե լը հնա րա վո րություն է ըն ձե ռում մե ծաց նել ծծմ բա թթ վի 
ար տադ րությունը, ցե մեն տի փո շին օ դում որ սա լը խնայում է ար տա-
դրան քը։ Ալյումի նի գոր ծա րան նե րում խո ղո վակ նե րի վրա ամ րաց-
վում են հա տուկ ֆի լտ րեր, ո րոնք խո չըն դո տում են ֆտո րի ար տա-
նետ մանը մթ նո լո րտ ։

Մաք րող կա ռույց նե րի շի նա րա րությունից բա ցի կատար վում են 
տեխ նո լո գի ա նե րի ո րոն ման այն պի սի աշ խա տա նք ներ, ո րո նց դեպ քում 
առա ջա ցած թա փոն նե րը կհա սց վեն նվազա գույնի։ Այդ նպա տա կին են 
ծա ռայում ավ տո մե քե նա նե րի մեխանիզմների լա վա ցումը, ան ցումը 
վա ռե լի քի այլ տե սակ նե րի՝ հե ղուկ գազ, է թիլ սպի րտ, ո րո նց այր ման 
ժա մա նակ քիչ քանակով թունա վոր նյութե ր են առա ջա նում։

Մեծ նշա նա կություն ունեն քա ղաք նե րի պլա նա վո րումը և կա նաչ 
տա րա ծք նե րը։ Ծա ռե րը մաք րում են օ դը հե ղուկ և պի նդ մաս նիկ նե-
րից, կլա նում են վնա սա կար գա զե րը։ Օ րի նակ՝ ծծմ բային գա զը լավ 
կլա նում են բար դին, լո րե նին, թխ կե նին և այլն, ֆե նոլ նե րը՝ եղրևանին, 
թթե նի ն։

Կեն ցա ղային և ար դյունա բե րա կան կեղ տաջ րե րը են թա րկ վում են 
մե խա նի կա կան, ֆի զի կա-քի մի ա կան և կեն սա բա նա կան մշակ մա ն։ 
Կեն սա բա նա կան մաք րումն իրա կա նաց նում են լուծ ված օր գա նա կան 
նյութե րը քայ քայող միկ րոօր գա նի զմ նե րը։ Ջուրը բաց են թող նում հա-
տուկ տա րա նե րի մի ջով, որ տեղ կա, այս պես կոչ ված, ակ տիվ տի ղմ։ Այն 
պա րունա կում է ֆե նոլ ներ, ճար պաթ թուներ, սպի րտ ներ, ած խաջ րա ծին-
ներ և այլ նյութեր օք սի դաց նող միկ րոօր գա նի զմ նե ր։ 

Կեղ տաջ րե րի մաք-
րումը բո լոր հիմ նա խն-
դիր նե րը չի լուծում։ Այդ 
պատ ճա ռով ավե լի շատ 
ձեռ նար կություն ներ անց-
նում են նո րա գույն տեխ-
նո լո գի ա նե րի՝ փակ ցիկլի, 
ո րի դեպ քում մա քր ված 
ջուրը նո րից վե րա դառ-
նում է ար տադ րու թյուն։ 
Նո րա գույն տեխ նո լո գիա-
կան գոր ծըն թաց նե րը Նկ. 116. Հրդեհ նաֆթարդյունահանման ժամանակ
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հնա րա վորու թյուն են տա լիս տաս նյակ ան գամ կր ճա տել բնա կան ջրի 
ծախ սը։ 

Ըն դեր քի պահ պա նումը առա ջին հեր թին օր գա նա կան և հան քային 
ռե սուրս նե րի ոչ ար դյունա վետ ծա խս ման կան խումը և դրա նց հա մա-
լիր օգ տա գոր ծումն է։ Օ րի նակ՝ մեծ քա նա կությա մբ քա րա ծուխ կորում 
է ստոր գետ նյա հր դեհ նե րի ժա մա նակ, նավ թար դյունա հան ման ժա մա-
նակ այ րում են գա զը։ Մե տա ղա հան քե րից մե տաղ նե րի կո րզ ման հա-
մա լիր տեխ նո լո գի ա նե րի մշա կումը թույլ է տա լիս լրա ցուցիչ ստա նալ 
այն պի սի ար ժե քա վոր տար րեր, ինչ պի սիք են տի տա նը, կո բալ տը, վո լֆ-
րա մը, մո լիբ դե նը և այլն։

 Գյուղա տն տե սության ար դյունա վե տու թյու նը բա րձ րաց նե լու հա մար 
հս կայա կան նշա նա կություն ունեն ճի շտ ագ րո տեխ նի կական և հո ղի 
պահ պա նության հա տուկ մի ջո ցա ռում նե րը։ Օ րի նակ՝ ձո րակ նե րի է րո-
զիայի դեմ պայ քա րում են բույ սե ր՝ ծա ռեր, թփեր, խո տա բույ սեր աճեց-
նե լո վ։ Բույ սե րը պահ պա նում են հո ղը լվաց վե լուց և փոք րաց նում են ջրի 
հոս քի արա գությունը։ Տա փաս տան նե րում պա շտ պա նա կան ան տա ռային 
տն կա րկ նե րը խո չըն դո տում են դաշ տե րի է րո զի ան ջրից և քա մուց։

Վ նա սա տունե րի դեմ կեն սա բա նա կան պայ քա րի մե թոդ նե րի զար գա-
ցումը թույլ է տա լիս գյուղա տն տե սության մեջ պես տի ցիդ նե րի օգ տա-
գոր ծումը կր ճա տե լ։

 Ներ կայումս պա շտ պա նության կա րիք 
ունի բույ սե րի 2000 տե սակ, կաթ նա սուննե րի 
236 տե սակ, թռ չուն նե րի 287 տե սա կ։ Բնու-
թյան պահ պա նության մի ջազ գային մի ու-
թյունը ստեղ ծել է հա տուկ Կար միր գի րք, 
որ տեղ տե ղե կություն ներ են պա րունակ վում 
ան հե տա ցող տե սակ նե րի մա սին, և տր վում 
են առա ջար կություն ներ դրա նց պահ պա-
նության վե րա բե րյա լ (նկ. 117)։ Կեն դա նի-
նե րի շատ տե սակ ներ, ո րո նց ան հե տաց ման 
վտա նգ էր սպառ նում, այժմ վե րա կա նգ նել են 
իրե նց թվա քա նա կը։ Դրան ցից են որմզդեղնը, 
սայ գան, սպի տակ ձկն կուլը և այլն:

 Բուսա կան և կեն դա նա կան աշ խար հի 
պահ պա նությա նը նպաս տում է ար գե լոց նե րի և ար գե լա վայ րե րի կազ-
մա կեր պումը։ Բա ցի հազ վա դեպ հան դի պող և ան հե տա ցող տե սակ նե րի 
պահ պա նումից՝ ար գե լոց նե րը տն տե սա կան ար ժե քա վոր հատ կա նիշ ներ 
ունե ցող վայ րի կեն դա նի նե րի ըն տե լաց ման հա մար բա զա են ծա ռայում։ 

Նկ. 117. Կարմիր գիրք
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Ար գե լոց նե րը լուծում են նաև տե ղային ֆաունայի հա րս տաց ման խն դի-
րը նոր տե սակ ներ ներ մուծե լու ճա նա պար հո վ։ Ռուսաս տա նում, օրինակ, 
լավ ըն տե լա ցել է հյուսի ս ամե րի կյան մշ կա մուկը, որն ար ժե քա վոր մոր-
թի ունի։ 

Ա րկ տի կայի խս տա շունչ պայ ման նե րում հա ջո ղությա մբ բազ մա նում է 
ոչ խա րա ցուլը, ո րը բեր վել է Կա նա դայից և Ալյաս կայի ց։ Վե րա կանգն-
վել է կուղ բի թվա քա նա կը, ո րն ան ցյալ դա րի սկզբ նե րին հա մա րյա 
անհե տա ցել էր Ռուսաս տա նում։

Ն ման օ րի նակ նե րը բազ մա թիվ են։ Դրա նք ցույց են տա լիս, որ բնու-
թյան նկատ մա մբ խնայո ղա կան վե րա բեր մուն քը, ո րը հի մն ված է բույ սե-
րի և կեն դա նի նե րի կեն սա բա նության խո ր գի տե լիք նե րի վրա, ոչ միայն 
կպահ պա նի այն, այլև զգա լի տն տե սա կան ար դյունք կտա։

 Հար ցեր և առա ջադ րա նք ներ կրկ նության հա մար 

1. Ին չո ՞ւ է ան հրա ժե շտ խնայո ղա կան վե րա բեր մունքը բնության 
հանդեպ։ 

2. Ին չո ՞ւ է ան հրա ժե շտ բնության պահ պա նությունը։ 
3.  Հո ղի պա շտ պա նության ի՞նչ մի ջո ցա ռում ներ են ձեզ հայտ նի ։
4.  Պատ մեք ար գե լոց նե րի խն դիր նե րի մա սի ն։
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Ամ փո փիչ առա ջադ րա նք նե ր

 Բա ժին V. Է կո լո գի այի և բնա պահ պա նության 
հի մունք նե ր

 Ո՞ր պն դում նե րն են ճի շտ

 1. Ա նա պա տային կեն դա նի նե րի հատկանշական հար մա-
րանք նե րի վե րա բե րյալ. 
ա) Մեծ մա սի հա մար որ պես ջրի աղ բյուր ծա ռայում է սնուն դը:
բ) Ո րոշ կեն դա նի նե րի հա մար ջրի աղ բյուր է օր գա նիզ մում կուտակ-

ված ճար պի օք սի դա ցումից առա ջա ցած ջուրը:
գ) Անց նում են ամա ռային քնի:
դ) Ամ ռա նը ակ տի վո րեն սկ սում են ջրի պա շար ներ ո րո նել: 
ե) Մար մի նը գեր տա քա նա լուց պա շտ պա նե լու հա մար տե ղի է ունե-

նում ջրի ին տե նսիվ գո լոր շի ա ցում:
զ) Մա րմ նի ար տա քին ծած կույթ նե րի քիչ թա փան ցե լի ության շնոր-

հիվ նվա զում է մա րմ նից ջրի գո լոր շի ա ցումը:
 
2. Է կո լո գի ա կան գոր ծոն նե րի վե րա բե րյալ. 
ա) Օր գա նիզ մի վրա ազ դող բնա կան մի ջա վայ րի բա ղադ րա մա սե րը 

կոչ վում են է կո լո գի ա կան գոր ծոն ներ:
բ) Այս կամ այն գոր ծո նի լա վա գույն մե ծությունը՝  օպ տի մումը, տվյալ 

մի ջա վայ րում ապ րող բո լոր  տե սակ նե րի հա մար նույնն է:
գ) Այս կամ այն գոր ծո նի լա վա գույն մե ծությունը՝ օպ տի մումը, յուրա-

քան չյուր տե սա կի հա մար տար բեր է:
դ) Տար բեր գոր ծոն նե րի նկատ մա մբ օր գա նի զմ նե րի դի մաց կունության 

սահ ման նե րը նույնն են: 
ե) Տար բեր գոր ծոն նե րի նկատ մա մբ օր գա նի զմ նե րի դի մաց կունության 

սահ ման նե րը տար բեր  են:
զ) Օր գա նի զմ նե րի տա րած ման հա մար կեն սա կան հա րա բե րություն-

նե րը սահ մա նա փա կող գոր ծոն չեն կա րող հան դի սա նալ:

 Ը նտ րեք ճի շտ պա տաս խա նը 

3.  Կեն սաե րկ րա ցե նո զի պար տա դիր բա ղադ րիչ չեն՝
ա) կլի մայա կան պայ ման նե րը. 
բ) ավ տոտ րոֆ օր գա նի զմ նե րը.
գ) մա կա բույծ օր գա նի զմ նե րը.
դ) հե տե րոտ րոֆ օր գա նի զմ նե րը:
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 4. Այլ տե սակ նե րը որ պես բնա կության վայր և սնն դի աղ բյուր 
օգ տա գոր ծող օր գա նի զմ նե րը կոչ վում են՝

ա) գի շա տիչ ներ. 
բ) կա ննի բալ ներ.
գ) մա կա բույծ ներ.
դ) սապ րո ֆիտ ներ:

Գ տեք է կո հա մա կար գի հիմ նա կան բա ղադ րիչ նե րի և նշված օր գա-
նիզմ նե րի հա մա պա տաս խա նությունը՝

ա)  պրո դուցե նտ նե ր
բ)  կոն սումե նտ նե ր

1. ավ տոտ րոֆ օր գա նի զմ ներ են
2.  հե տե րոտ րոֆ օր գա նի զմ ներ են
3. գի շա տիչ ներ են
4.  քե մո սին թե զող օր գա նի զմ ներ են

Լ րաց րեք ա� � սա կը՝ տր ված ռե ս� րս նե րը տե ղադ րե լով 
հա մա պա տաս խան վան դակ նե ր� մ

Անս պառ Ս պառ վող

Վե րակ ան գն վող Չ վե րա կա նգն վող

 Քա մու է ներ գի ա, ար ևի է ներ գի ա, մթ նո լոր տի թթ վա ծին, բույ սեր, 
կեն դա նի ներ, հո ղի բեր րի ություն, նա վթ, քա րա ծուխ:

Ն շված կեն դա նի օր գա նի զմ նե րը հա մա րա կա լեք սննդային շղ թայում 
դրա նց ճի շտ հա ջոր դա կա նությանը հա մա պա տաս խան:

ձուկ, ճայ, մա նր խեց գե տին ներ, ջրի մուռ ներ:

Մ տա ծեք
Ին չո ՞ւ մա կա բույծ օր գա նի զմ նե րը ամբողջո վին չեն ոչն չաց նում իրենց 

տիրո ջը:
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ՀՀ, Երևան-0009, Մաշտոցի պող. 50ա/1

Հեռ.՝ (+374 10) 58 10 59, 58 76 69
antares@antares.am

www.antares.am

 Հանձն ված է տպագ րու թյան 11.07.2019 թ.: Չափ սը՝ 70x100 1/16: 
 Տա ռա տե սա կը՝ GHEA Hayk School: Տպագ րու թյու նը՝ օֆ սեթ: 

5,5 տպ. մա մուլ: Առաջին խմբաքա նա կը՝ 1577 օ րի նակ: Պատ վեր՝ N 126: 
 Տ պագր ված է «Ան տա րես Նա նո պրինտ» տպա րա նում, 

ք. Երևան, Արտաշիսյան 94/4:

ANTARES




