
ՈրօքօՀ 1աբտ։//օհօօ1<տ.հօոօօ.ոօէ/քաոք/ո\՚ճր/

ճյյ;|^ա–յււև այԼՍե ֊յյ^ա^ն ււյ^սն

յս^ձսյս^և^-Ւ ։տ՚. օ՛ հ հ...,. /ճդ՛ 
՚յնսԱյՊԱ^ՐԻ֊՚ՋՉՈրՍ

1 VՕՈ 163 12.02.2021, 10:32



ՈրօքօՀ 1աբտ։//օհօօ1<տ.հօոօօ.ոօէ/քաոք/ո\՚ճր/

Հովսեփյան Արմեն, Գրիգորյան Արսեն, Մանասյան Մաքսիմ

Ա0հյԱՐ2Ա(1ՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԱՅՐՑԱՄԱՔՆԵՐԻ ԵՎ ՕՎԿԻԱՆՈՍՆԵՐԻ

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Դասագիրք 6-րդ 
դասարանի համար

ՎԵՐԱՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐԵ ՎԱՆ
ԱՍՏՂԻԿ ԳՐԱՏՈՒՆ

2018

2 V0Ո 163 12.02.2021, 10:32



Որօքօ\ 1աբտ։//օհօօ1<տ.հօոօօ.ոօէ/քաոք/ո\՚ճր/

Հովսեփյան Արմեն, Գրիգորյան Արսեն, Մանասյան Մաքսիմ

Ա(1ՍԱՐ2Ա4ՐՈՒՕՅՈ1ն
ՄԱՅՐՑԱՄԱՔՆԵՐԻ ԵՎ ՕՎԿԻԱՆՈՍՆԵՐԻ

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Դասագիրք 6-րդ 
դասարանի համար

ՎԵՐԱՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐԵ ՎԱՆ
ԱՍՏՂԻԿ ԳՐԱՏՈՒՆ

2018

3 V0Ո 163 12.02.2021, 10:32



քւրտքօճ 1աբտ։//օհօօ1<տ.հօոօօ.ոօէ/քաոք/ո\՚ճր/

ԳՍԳ 373.167.1:911(075.3)
ՀՏԳ 26.8ց72

Հ872

Երաշխավորված է հհ կրթության և գիտության նախարարության կողմից 

որպես հանրակրթական դպրոցի դասագիրք

Հ 872 Աշխարհագրություն 6։ Հանրակրթական դպրոցի 6-րդ դասարանի 
դասագիրք / Ա.Ա. Հովսեփյան, Ա.Թ. Գրիգորյան, Ս՜.Գ. Աանւսսյան։ ֊Եր.։ 

Աստղիկ Գրատուն, 2018.– 160 Էջ։

ԳՍ՜Գ 373.167.1:911(075.3)
ՀՏԳ 26.8ց72

1ՏՏհ1 978-9939-840-54-3

© «Աստղիկ Գրատուն» հրատարակչություն, 2018
© Հովսեփյան Ա., Գրիգորյան Ա., Աանասյան Ա., Ախիթարյւսն Վ., 2018 
© ԳՏՀՏՇՀ, 2018

4 VՕՈ 163 12.02.2021, 10:32



ՈրօքօՀ 1աբտ7/օհօօ1<տ.հօոօօ.ոօէ/քաոք/ո\՚ճր/

Սիրելի 6-րդ դասարանցիներ
«Ես և շրջակա աշխարհը» դասընթացից (2-4-րդ դասարաններ) դուք 

ուսումնասիրեցիք բնական և հասարակական մի շարք երևույթներ, իսկ 
«Բնագիւրություն-5» դասընթացից համալրեցիք ծեր դիւրելիքները տիե
զերքի, Արեգակնային համակարգի, Երկիր մոլորակի բնության, կենդա
նի ու անկենդան մարմինների մասին։ Դասընթացից ծանոթացաք Երկիր 
մոլորակի ոլորտներին՛քարոլորւրին, ջրոլորտին, մթնոլորտին, կենսոլոր
տին, և դրանցում տեդի ունեցող ֆիզիկաաշխարհագրական երևույթնե
րին, ոլորտների միջև գոյություն ունեցող փոխադարձ կապերին։

Ունենալով բավական գիտելիքներ Երկիր մոլորակի և նրա թաղանթ
ների մասին՝ դուք այս տարի սկսում եք ուսումնասիրել Երկիր մոլորակի 
աշխարհագրական թաղանթը, մայրցամաքները և օվկիանոսները։ Չոր
րորդ դասարանում դուք արդեն ծանոթացել եք մայրցամաքների ու օվ
կիանոսների հայտնադործման և ոաումնասիրության պատմությանը։

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

Դասընթացը լավ յուրացնելու կարևոր պայմաններից մեկը աշխար
հագրական քարտեզի իմացությունն է։ Դասը սովորելիս անպայման օգ
տագործեք քարտեզ և ատլաս, որոնք կօգնեն ձեզ ճիշտ պատկերացնել 

5 VՕՈ 163 12.02.2021, 10:32



Որօքօ\ 1աբտ։//օհօօ1<տ.հօոօօ.ոօէ/քաոք/ո\՚ճր/

աշխարհագրական առանձին օբյեկտների ւրեղը և դրանց տարածական 
փոխհարաբերությունները։ Ունեցեք աշխատանքային ւրեւրր, այնւրեղ կա– 
ւրարեք աշխարհագրական ւրարաբնույթ առաջադրանքներ, ինչպես նաև 
նշեք անծանոթ ւրերմիններն ու հասկացությունները։ Աշխատեք յուրաց
նել աշխարհագրական օբյեկւրների անունները, երևույթների և հասկա
ցությունների սահմանումները, որոնք դասագրքում ընդգծված են հա
տուկ ւրառաւրեսակներով։ Նյութի յուրացումը հեշւրանում է, երբ օգտա
գործվում են երևույթներին և օբյեկտներին վերաբերող գունավոր նկար
ներ և գծագրեր։ Ուստի անհրաժեշտ է, քարտեզից օգտվելուց բացի, 
երևույթները գծագրել աշխատանքային տետրում։

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

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

Մաղթում ենք ձեզ հաջողություն։

Հեղինակներ
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«Ես և շրջակա աշխարհը» դասընթացից հիշեք՝ ինչ են քարոլոր– 
տը, մթնոլորտը, ջրոլորտը, կենսոլորտը։

Ինչ է աշխարհագրական թաղանթը։ Սիրելի աշակերտներ, բնագի
տության 5-րդ դասարանի դասընթացից դուք ծանոթացել եք Երկիր մո
լորակի տարբեր ոլորտներին՝ քարոլորտին, ջրոլորտին, մթնոլորտին և 
կենսոլորտին։ Այդ ոլորտները միմյանցից մեկուսացած չեն, փոխազդում 
են միմյանց հետ և փոխներթափանցում։ Նրանց միջև անընդհատ տեղի 
է ունենում նյութերի և էներգիայի փոխանակություն, որն արտահայտվում 
է առանձին շրջապտույտների ձևով, օրինակ՛ շրջապտույտը մթնոլորտի և 
ջրոլորտի միջև, և այլն (նկ. 1)։

Ոլորտների փոխազդեցության և շփման տարածքն ընդգրկում է ամ
բողջ Երկրի մակերևույթը։ Մթնոլորտի ստորին շերտը, քարոլորտի վե
րին շերտը, ամբողջ ջրոլորտը, կենսոլորտը փոխազդելով և փոխներթա– 
փանցելով՝ ստեղծել են նոր որակի թաղանթ, որին անվանում են աշ
խարհագրական թաղանթ (նկ. 2)։

Աշխարհագրական թաղանթը բաղկացած է առանձին ոլորտներից, 
որոնք էլ կազմված են տարբեր բաղադրամասերից։ Դրանցից են ռելիե
ֆը, մայր ապարը, կլիման, հողը, 
ջուրը, օդը, բույսը, կենդանին և 
մարդը (նկ. 3)։

Աշխարհագրական թաղանթի 
սահմանները։ Աշխարհագրական 
թաղանթը կտրուկ սահմաններ չու
նի։ Նշված ոլորտներն ամբողջու
թյամբ չեն մտնում նրա մեջ։ Աշ
խարհագրական թաղանթի սահ
մանները համապատասխանում են 
կենդանի օրգանիզմների տարած
ման սահմաններին։ Նրա մեջ են 
մտնում քարոլորտի վերին մասը Նկ. 1. Շրջապտույտը ջրոլորտի 

և մթնոլորտի միջև

ՏԿս՚Յբ ճնշում

^Հսլքւորէ հ նււ^սԱց

կքա՛կեք ԱՈ1 թայթ՛ 1"Տխւււ՚։ք
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սճւսսրաօՐԱԿԱն թաղանթ

ԱՐԵԳԱԿԻ ՏեՐՍՌՒԹՅՈՒէԸ
♦

, ;տ՜ “

ն-ՐԿՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ՋԵՐՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նկ. 2. Աշխարհագրական թաղանթի 
պորտային կառուցվածքը

(միէւ^և 4-5 կմ խորություն
ները), մթնոլորտի ստորին 
մասը՝ մինչև օզոնի շերտը 
(25-30 կմ բարձրություննե
րը), ջրոլորտը և կենսոլոր
տը ամբողջությամբ (նկ. 4)։ 
Այս սահմաններում աշխար
հագրական թաղանթի հաս
տությունը կազմում է 40-42 
կմ (հիշեք Երկրի շառավղի 
երկարությունը)։ Երկրա
գնդի չափերի համեմատ դա 
շատ բարակ, բայց ակտիվ 
ու շարժունակ ոլորտ է՛ կյան
քի ոլորտը։ Այստեղ են 
կատարվում բնական ու հա
սարակական հիմնական 
երևույթները՝ առաջանում է 
հողը, աճում են բույսերը, 
ապրում կենդանիները, ապ
րում և իր կենսագործու
նեությունն է ծավալում մար
դը։

Քւսրոլորտի վերին շերտի, մթնոլորտի ստորին շերտի, ջրոլորտի, 
կենսոլորտի և մարդոլորտի միասնության ու փոխազդեցության ոլոր
տը կոչվում է աշխարհագրական թաղանթ։

Աշխարհագրական թաղանթի ոլորտների փոխազդեցությունը։ Աշ
խարհագրական թաղանթի ոլորտները և նրանց բաղադրամասերը 
գտնվում են սերտ կապի ու փոխազդեցության մեջ։ Այսպես, ջուրը ներ
ծծվում է ապարների և հողի ծակոտիների մեջ, գոլորշանում ու բարձրա
նում է մթնոլորտ, մասնակցում է լուսասինթեզին, թափանցում բույսերի, 
կենդանիների ու մարդու օրգանիզմ, մասնակցում բազմաթիվ գործըն
թացների։ Մթնոլորտի գազերը թափանցում են ջրի, ապարների, հողի ու 
կենդանի օրգանիզմների մեջ։ Քարոլորտը կազմող ապարները ջրի մի–

0> 
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ջոցով տեղափոխվում են ջրային ա– 
վազաններ, առաջացնում նստված
քային ապարներ, թափանցում մթնո
լորտ՛ փոշու, մրի հատիկների տես
քով, նպաստում տեղումների առա
ջացմանը, իսկ ջրի միջոցով թա
փանցում են նաև կենդանի օրգա
նիզմների մեջ։ Նշված բոլոր երևույթ
ները կատարվում են Արեգակի լույ
սի և ջերմության, ինչպես նաև 
Երկրի ներքին ջերմության ներգոր
ծությամբ։

Աշխարհագրական թաղանթի 
հատկանիշները։ Աշխարհագրա
կան թաղանթը զարգացող, տար
բեր նյութերից կազմված բնական 
համալիր է։ Այն զարգանում է Երկ
րի վրա, տարածության մեջ՝ ցա
մաքում, ջրում, օդում, կենդանի օր
գանիզմներում։ Աշխարհագրական 
հատկանիշներ։ Դրանցից են՛

Նյութերի և էներգիայի շրջապտույտը։ Աշխարհագրական թաղան
թում տեղի ունեցող երևույթները նյութերի, էներգիայի փոխանակության 
և շրջապտույտի երևույթներ են (բնագիտության դասընթացից հիշեք 
մթնոլորտի, ջրոլորտի շրջապտույտ
ները)։

Աշխարհագրական թաղանթի 
միասնականությունը։ Աշխարհա
գրական թաղանթը միասնական 
համալիր է, որտեղ տեղի ունեցող 
բոլոր երևույթներն ու գործընթաց
ները պայմանավորված են մեկը 
մյուսով, և մեկ բաղադրիչի որակա
կան փոփոխությունը հանգեցնում 
է մյուսների փոփոխությանը։

Նկ. 3. Աշխարհագրական թաղանթի 
բաղադրամասերի փոխադարձ կապը

թաղանթն ունի մի քանի կարևոր

ՋքԱ1|ք.բւո

...."՜ ...........

յ/լլ՝^րլւ ւքւԱ. ւ եի.կոմյվ,Եէլե,

Նկ. 4. Աշխարհագրական թաղանթի 
(Ա.Թ՝.) սահմանները
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ԱՕսԱրշԱՕԲԱԿԱն ԹԱՂԱՆԹ

Երևույթների ռիթմիկությունը։ Աշխարհագրական թաղանթում տե
ղի ունեցող բազմաթիվ երևույթներ ու գործընթացներ կրկնվում են որո
շակի ռիթմով օրական, սեզոնային, տարեկան, բազմամյա և այլն։ Օրի
նակ՝ գիշերվա և ցերեկվա, տարվա եղանակների, մակընթացության և 
տեղատվության հերթափոխները, գեյզերների պարբերական ժայթքումը 
և այլն։

Աշխարհագրական թաղանթի գոտիականությունը և գոն այ ակ ա– 
նությունը։ Աշխարհագրական թաղանթում երևույթները և գործընթաց
ները տեղի են ունենում որոշակի օրինաչափությամբ։ Կլիմայական, ջրա
բանական, կենսաբանական և այլ երևույթներ Երկրի վրա ունեն գոտիա
կան և զոնայական տարածում, որոնք մանրամասն կուսումնասիրեք հա
ջորդ դասերի ընթացքում։

* 1– Հիշեք՝ որոնք են Երկրի ոլորտները։ Ո՞ր բաղադրամա
սերն են մտնում այդ ոլորտների մեջ։

2. Թվարկեք ցամաքի և Համաշխարհային օվկիանոսի, ցա
մաքի և մթնոլորտի, մթնոլորտի և ջրոլորտի, ջրոլորտի և 
կենսոլորտի փոխազդեցության օրինակներ։

3. Որոնք են աշխարհագրական թաղանթի կազմի մեջ մտնող 
ոլորտները։

4. Ի՞նչ է աշխարհագրական թաղանթը, և որոնք են դրա 
բաղադրամասերը։

5. Ի՞նչ սահմաններում է ձևավորվում աշխարհագրական 
թաղանթը, որքան է նրա հզորությունը։

6. Որոնք են աշխարհագրական թաղանթի հիմնական հատ
կանիշները։
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ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԹԱՂԱՆԹԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ։ 
ԵՐԿՐԱԳՆԴԻ ԽՈՇՈՐ ՊԼԱՏՖՈՐՄՆԵՐԸ

Նկ. 5. Երկիր մոլորակի զարգացման 
հիմնական էտապները

Երեխաներ, հետաքրքիր է իմանալ, թե երբ և ինչպես են առաջացել 
ու զարգացել Երկիրը, նրա աշխարհագրական թաղանթը, մայրցամաք
ները, օվկիանոսները, կյանքը և, վերջապես, մարդը։

Գիտնականների հաշվարկով Երկիր մոլորակի առաջացումը և զար
գացումը տևել է մոտ 4 մլրդ 600 մլն տարի։ Երկրի և նրա աշխարհագրա
կան թաղանթի ձևավորման և զարգացման ամբողջ ժամանակաշրջանը 
գիտնականները բաժանել են երեք հիմնական էտապի՝ Երկրաբանա
կան (մինչկենսածին), Կենսաբանական (կենսածին) և Անթրոպոգեն 
(մարդածին) (նկ. 5)։ Այս էտապ
ներում առանձնացվում է 4 դա
րաշրջան՝ Հնագույն, Հին, Մի
ջին և Նոր։

Աշխարհագրական թա
ղանթի զարգացման առաջին 
էտապը՝ Երկրաբանականը, 
տևել է մոտ 4 միլիարդ տարի 
(4 մլրդ 600 մլն-ից մինչև 570 
մլն տարի առաջ) և ընդունված 
է կոչել Հնագույն դարաշրջան։ 
Սրա մեջ մտնում են Արխեյան 
և Պրոտերոզոյան դարա
շրջանները։ Այս ընթացքում 
ձևավորվել են երկրակեղևը և 
օվկիանոսը։ Հնագույն դարա
շրջանի ամենակարևոր իրա
դարձությունը կյանքի ծագումն 
է օվկիանոսում։

Երկրի և աշխարհագրա
կան թաղանթի զարգացման 
երկրորդ էտապը կոչվում է Կեն
սաբանական (կենսածին), ո–
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սճւսսրաօՐԱԿԱն թաղանթ

ԵՐԿՐԱԿեՂԵէՍ ■ Կ ԱՌՈՒՑՎԱԾՔՕ
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Ած1սԱՐ2ԱՂՐԱԿԱն ԹԱՂԱՆԹ
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րը տևել է մոտ 530 մլն տարի։ Սրա մեջ մտնում են Հին (Պալեոզոյան) և 
Միջին (Մեզոզոյան) դարաշրջանները։ Այս ընթացքում առաջացել են 
ժամանակակից ջրային և օդային ոլորտները, հողը, պարզագույն օրգա
նիզմները, շարունակել է զարգանալ կյանքը։

Երկրի աշխարհագրական թաղանթի զարգացման երրորդ էտապը՝ 
Անթրոպոգենը, սկսվել է մոտ 40 հազար տարի առաջ և շարունակվում է 
մինչև մեր օրերը։ Այն մտնում է Նոր (Կայնոզոյան) դարաշրջանի մեջ։ 
Այս էտապի ամենակարևոր իրադարձությունը մարդու ծագումն է։ Ձևա
վորվել է ժամանակակից բուսական և կենդանական աշխարհը, փոխվել 
է մթնոլորտի գազային կազմը, մայրցամաքներն ու օվկիանոսները ստա
ցել են ներկայիս տեսքը, աստիճանաբար ուժեղացել է մարդու ազդե
ցությունը շրջակա միջավայրի վրա։

Հիշեք՝ ինչ են պլատֆորմները, գեոսինկլինալները։
Երկրագնդի խոշոր պլատֆորմները։ Երկրի ձևավորման առաջին 

Դ5 մլն ւոալփ առաջ

55 սլՏ ս1ւս |. ի լա ոսւ$

Նկ. 6. Մայրցամաբները 
տարբեր դարաշրջաններում

էտապի վերջին եղել է օվկիանոսով 
շրջապատված մեկ ամբողջական 
Պանգեյա խոշոր ցամաքը։ Այն մաս
նատվել է 2 խոշոր ցամաքի՝ Գոնդ֊ 
վանայի և Լա վրա սի այ ի, որոնց միջև 
տարածվել է Թետիս օվկիանոսը 
(նկ֊ 6)։

Հին (Պալեոզոյան) դարաշրջա
նի վերջից սկսվել է Գոնդվանայի 
աստիճանական մասնատումը, որից 
առաջացել են Աֆրիկան, Հարավա
յին Ամերիկան, Ավստրալիան, Ան– 
տարկտիդան, ինչպես նաև Արաբա
կան և Հնդկական ցամաքաբեկոր
ները։ Տրոհվել է նաև Լավրասիան, 
որից առաջացել են Հյուսիսային Ա– 
մերիկան և Եվրասիան։ Այս բոլոր 
ցամաքների շուրջն առաջացել են 
ներկայիս օվկիանոսները։

Դեռևս հնագույն ժամանակա
շրջանում Պանգեյա ցամաքի հիմ– 
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քում առաջացել են երկրակեղևի կարծր, ամուր տարածքներ, որոնք մաս
նատվելով՝ դարձել են ժամանակակից մայրցամաքների հիմքը։ Դրանք 
հնագույն ժամանակաշրջանի պլատֆորմներն են։

Լավրասիայի մասնատումից առաջացել են Հյոաիսամերիկյւսն, 
Արևելաեվրոպական (Ռուսական), Սիբիրական և Չինական պլատ
ֆորմները։

Գոնդվանայի տրոհումից առաջացել են Հարավամերիկյան, Աֆրի
կական, Արաբական, Հնդկական, Ավստրալական և Անտարկտիկա
կան պլատֆորմները (տես «Երկրակեղևի կառուցվածքը» քարտեզը)։ Հե
տագայում Հնդկական և Արաբական պլատֆորմներն առանձնացել են և 
մոտենալով Եվրասիային՝ միացել են նրան (փակվել է Թետիս օվկիանո
սը, և ցամաքային կապ է առաջացել նրանց միջև)։

Երկրի զարգացման ամբողջ պատմության ընթացքում եղել են ակ
տիվ լեռնակազմական ժամանակաշրջաններ, որոնց ընթացքում ձևա
վորվել են Երկրի բոլոր՛ հին ու նոր հասակի լեռները։ Լեռնակազմական 
ժամանակաշրջանների և ծալքավորությունների մասին կիմանաք 10-րդ 
դասարանում։ Լեռնագոյացումը կատարվում է նաև մեր օրերում, որի ա֊ 
պացույցներն են հաճախակի տեղի ունեցող երկրաշարժերը, հրաբխային 
ժայթքումները, տեկտոնական շարժումները։

շԱՐծՍՐ, ԱաԱԳՐՍնՔՆէՐ ՝\

1 1. Որքան է Երկրի տարիքը։
2. Աշխարհագրական թաղանթի զարգացման քւնչ էտապներ 

և դարաշրջաններ են առանձնացնում։
3. Ե՞րբ է առաջացել կյանքը, և երբ՝ մարդը Երկրի վրա։
4. Ե՞րբ և քւնչ ցամաքների բաժանվեց Պանգեյա ամբողջա

կան ցամաքը։
5. Ի՞նչ ցամաքներ են առաջացել Գոնդվանայի և Լավրա– 

սիայի տրոհումներից։
6. Ի՞նչ պլատֆորմներ են առանձնացնում մասնագետները։
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ՕԴԱՅԻՆ ԶԱՆԳՎԱԾՆԵՐ, 
ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԳՕՏԻՆԵՐ

Բնագիտության 5֊րդ դասարանի դասընթացից հիշեք՝ ինչ են կլի
ման, մթնոլորտային ճնշումը, քամին։

Օդային զանգվածներ, դրանց հատկանիշները, տիպերը։ Օդն ան
ընդհատ գտնվում է շարժման մեջ և կատարում շրջապտույտ։ Արեգակից 
ստացված ճառագայթային էներգիան Երկրի մակերևույթի վրա վերա
փոխվում է ջերմայինի, որն էլ հաղորդվում է մթնոլորտին։ Մթնոլորտի 
դերը մեծ է աշխարհագրական թաղանթում արեգակնային ջերմության 
տեղափոխման և վերաբաշխման գործում։

Երկրի գնդաձևության և օրական պտույտի հետևանքով Երկրի մա
կերևույթի տարբեր տարածքներ տաքանում են անհավասարաչափ։ Այդ 
պատճառով երկրագնդի վրա առաջանում են մթնոլորտային բարձր և 
ցածր ճնշման գոտիներ, որոնք էլ քամիների առաջացման պատճառ են 
դառնում (նկ. 7)։

Կլիմասւոեղծ կարևոր գործոն է մթնոլորտի շրջանառությունը, այ
սինքն՝ օդային զանգվածների տեղաշարժը։

ՕՈԻ 
վ&րրսթսյց 
շարժում

Օդի
վստլմփււյց 

(ւ ւՒ շարժում

. –.ր Բարմր
+ ճնշում

–ռ– ՏւսՕր
՜ ճնշՈւմ

Լ

1 ևռսւեՈ 
տէղամԾեր

անդամներ
1 - Պաււսճտյտներ
3 - Արևմտյան քամիներ
3 - 1|ուսիասբ1յևլւաև Լ >: ւսր ավա րևե | լան թամիԼյԵր

Նկ. 7. Օդի հորիզոնական և ուղղաձիգ շարժումը մթնոլորտում 
հասարակածից դեպի բևեռներ

Փ*
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Ներքնոլորտի մեծ ծավալի օդը, որն ունի ջերմության և խոնա
վության միատեսակ հատկանիշներ և ձևավորվում է ընդարձակ միա
սեռ տարածքի վրա, կոչվում է օդային զանգված։

Օդային զանգվածի հիմնական հատկանիշներն են ջերմությունը, 
խոնավությունը, թափանցիկությունը։

Եթե օդային զանգվածը երկար ժամանակ գտնվում է որևէ տարած
քի վրա, ապա ձեռք է բերում նրան բնորոշ հատկանիշները՝ ջերմությու
նը, խոնավությունը, թափանցիկությունը։

Օդային զանգվածը հորիզոնական ուղդությամբ կարողէ շարժվել մի 
քանի հազար, իսկ ուղղաձիգ ուղղությամբ՝ ընդամենը մի քանի կիլո
մետր։

Ըստ իրենց կազմավորման աշխարհագրական օջախների օդային 
զանգվածները բաժանվում են չորս տիպի՝ հասարակածային, արևա
դարձային, բարեխառն, արկտիկական (անտարկտիկական) (նկ. 8)։

Յուրաքանչյուր օդային զանգված (բացի հասարակածային և արկ
տիկական օդային զանգվածներից) ունի երկու տարատեսակ՝ ծովային և 
ցամաքային։

Հասարակածային օդային զանգվածները ձևավորվում են հասա
րակածի ամբողջ երկարությամբ՝ նրա երկու կողմերում։ Սրանք բնորոշ
վում են բարձր ջերմությամբ, մեծ խոնավությամբ, միջին թափանցիկու
թյամբ (մեծ ամպամածության պատճառով)։

Արևադարձային օդային զանգվածները ձևավորվում են 20°–40°

Բււրճր ր.։ւ;Լւււև Տածր հևշմււԼ ՀյէցոնաւիԼւ 4ւոԱւոլսուրյան 
ղռւրի և ց.ԼԽ0ր

Նկ. 8. երկրի մթնպորտային ճնշման գոտիները, 
օդային զանգվածների տիպերը և մշտական քամիները 
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աշխարհագրական լայնություններում և բնորոշվում են բարձր ջերմու
թյամբ, չորությամբ և փոքր թափանցիկությամբ (մեծ փոշուովածության 
պատճառով)։ Ծովային տարատեսակը բնորոշվում է բարձր ջերմությամբ 
և խոնավությամբ, իսկ ցամաքայինը՛ բարձր ջերմությամբ, չորությամբ և 
փոքր թափանցիկությամբ։

Բարեխառն օդային զանգվածները ձևավորվում են 40°–70° լայ
նությունների միջև, արկտիկական և արևադարձային օդի միախառնու
մից։ Ծովային և ցամաքային տարատեսակները խիստ տարբեր են. ծո
վայինը բնորոշվում է մեծ խոնավությամբ, իսկ ցամաքայինը՝ չորությամբ։

Արկտիկական (անտարկտիկական) օդային զանգվածները ձևա
վորվում են Արկտիկայի, Անտարկտիդայի և հարակից կղզիների վրա։ 
Սրանք բնորոշվում են ցածր ջերմաստիճանով, փոքր խոնավությամբ և 
մեծ թափանցիկությամբ։

Ըստ ջերմային հատկանիշների՛ օդային զանգվածները լինում են 
տաք և ցուրտ։ Սրանց միախառնման վայրը կոչվում է մթնոլորտային 
ճակատ, որտեղ առաջանում են եղանակի կտրուկ փոփոխություններ։

Օդային զանգվածների տեղաշարժերի հետևանքով ձևավորվում են 
գերիշխող, կայուն ուղղության քամիները՛ պասսատները, արևմտյան, 
հյուսիսարևելյան, հարավարևելյան քամիները (նկ. 8)։

Կլիմայական գոտիներ։ «Օդային զանգվածներ» թեմայից իմացաք, 
որ Արեգակից ստացվող ջերմության քանակը հասարակածից դեպի 
բևեռներ փոխվում է, փոխվում են նաև օդային զանգվածները։ Երկրի 
վրա առանձնացվում են կլիմայական գոտիներ։ Դրանք գոտևորում են 
երկրագունդը, ձգվում արևմուտքից արևելք և իրար են հաջորդում հասա
րակածից դեպի բևեռներ ուղղությամբ։

Այսպիսով՝ կլիմայական գոտիների առանձնացումը կատարվում է 
Արեգակից ստացվող ջերմության քանակի և օդային զանգվածների 
շրջանառության հիման վրա։

Երկրագնդի վրա գիտնականների կողմից առանձնացվում է 13 կլի
մայական գոտի, որից 7֊ը՛ հիմնական, 6-ը՝ անցումային (տես «Կլիմայա
կան գոտիներ» քարտեզը)։ Գոտիներն իրենց հերթին բաժանվում են կլի
մայական մարզերի, որոնք բնորոշվում են միևնույն ջերմությամբ, տե
ղումների քանակով և գերիշխող քամիներով։

Հիմնական կլիմայական գոտիներ։ Հիմնական կլիմայական գոտի
ներն են հասարակածային, երկու արևադարձային, երկու բարեխառն, 

18 VՕՈ 163 12.02.2021, 10:32



Որօքօ\ 1աբտ։//օհօօ1<տ.հօոօօ.ոօէ/քաոք/ո\՚ճր/

Ած1սԱՐ2ԱՂՐԱԿԱն ԹԱՂԱՆԹ

արկտիկական և անտարկտիկական։ Հիմնական գոտիները համապա
տասխանում են օդային զանգվածների չորս հիմնական տիպերին, այ
սինքն՝ յուրաքանչյուր գոտում տիրապետում է նրա վրա ձևավորված և 
միևնույն հատկանիշներն ունեցող համանուն օդային զանգվածը։ Գոտի– 
ների և օդային զանգվածների անունները նույնն են և տրված են ըստ 
նրանց աշխարհագրական դիրքի։

Հասարակածային կլիմայական գոտում ամբողջ տարին իշխում են 
հասարակածային օդային զանգվածները և մթնոլորտային ցածր ճնշու
մը։ Օդը կատարում է վերընթաց շարժում։ Օդի ջերմաստիճանը միշտ 
բարձր է, իսկ տեղումների քանակը՝ շատ (բացատրեք՝ ինչու)։

Արևադարձային կլիմայական գոտիները (հյուսիսային և հարավա
յին) ձևավորվում են արևադարձային լայնությունների շուրջ, որտեղ ամ
բողջ տարին տիրապետում են արևադարձային չոր և շոգ օդային զանգ
վածները։ Սրանք ունեն վարընթաց շարժում, իջնելիս տաքանում են և չո
րանում։ Այս գոտիները բաժանվում են չոր և խոնավ կլիմայական մար
զերի։

Բարեխառն կլիմայական գոտիները (հյուսիսային և հարավային) 
տարածվում են բարեխառն լայնություններում, որտեղ տիրապետում են 
բարեխառն օդային զանգվածները։ Այս գոտիներում առանձնացվում է 
կլիմայական չորս մարզ՝ բարեխառն ծովային, բարեխառն ցամաքա
յին, բարեխառն խիստ ցամաքային և բարեխառն մոասոնային։

Արկտիկական և անտարկտիկական կլիմայական գոտիները մթնո
լորտային բարձր ճնշման գոտիներ են, որտեղ օդը կատարում է վարըն
թաց շարժում։ Գոտիները տարածվում են երկու բևեռամերձ շրջաններում, 
որտեղ ամբողջ տարին տիրապետում են արկտիկական և անտարկտի
կական օդային զանգվածները։ Սրանք չոր են, ցուրտ և շատ թափանցիկ։

Անցումային (միջանկյալ) կլիմայական գոտիներ։ Հիմնական կլի
մայական գոտիների միջև տարածվում են անցումային կլիմայական գո
տիները։ Սրանց անվանումները նույնպես տրված են ըստ նրանց աշ
խարհագրական դիրքի։ Այդ գոտիներն են՝ երկու մերձհասարակածա– 
յին, երկու մերձարևադարձային, մերձարկտիկական և մերձանտարկ– 
տիկական։ Անցումային գոտիներն իրենց բնորոշ օդային զանգվածները 
չունեն և գտնվում են երկու հարևան հիմնական գոտիների օդային զանգ
վածների ազդեցության տակ (հիշեք Արեգակի դիրքի փոփոխությունը 
հունիսից մինչև դեկտեմբեր)։
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Արեգակի շուրջ Երկրի պտույտի ժամանակ փոխվում է Արեգակի 
դիրքը։ Դրա հետևանքով Երկրի վրա փոփոխվում են ճնշման գոտիները, 
և կատարվում է օդային զանգվածների տեղաշարժ։ Այդ պատճառով ան
ցումային գոտիներին բնորոշ են կլիմայական պայմանների սեզոնային 
փոփոխությունները։

Ս՜երձհասարւսկւսծւսյին կլիմայական գոտիները (հյուսիսային և հա
րավային) գտնվում են երկու հարևան՝ հասարակածային և արևադար
ձային կլիմայական գոտիների միջև։ Այստեղ ամռանը թափանցում են 
հասարակածային, իսկ ձմռանը՝ արևադարձային օդային զանգվածները։ 
Այդ է պատճառը, որ այս գոտիներում ամառը տաք է ու խոնավ, իսկ ձմե
ռը՝ տաք ու չոր։

Մերձարևադարձային կլիմայական գոտիները (հյուսիսային և հարա
վային) գտնվում են արևադարձային և բարեխառն գոտիների միջև։ Ամռանն 
այս գոտիներ թափանցում են արևադարձային չոր ու շոգ, իսկ ձմռանը՝ 
բարեխառն խոնավ և համեմատաբար տաք օդային զանգվածները։ Այս 
գոտիները բաժանվում են կլիմայական երեք մարզի՝ արևմտյան (միջերկ– 
րածովային), կենտրոնական (ցամաքային), արևելյան (մուսսոնային)։

Մերձարկւոիկական և մերձանտարկտիկական կլիմայական գո
տիները գտնվում են բարեխառն և արկտիկական (անտարկտիկական) 
գոտիների միջև։ Ամռանն այս գոտիներ թափանցում են բարեխառն, իսկ 
ձմռանը՝ արկտիկական (անտարկտիկական) օդային զանգվածները։ Այդ 
է պատճառը, որ այստեղ ամառը համեմատաբար տաք է ու խոնավ, իսկ 
ձմեռը՝ չոր ու ցուրտ։

2ԱՐ5ԵՐ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1. Ի՞նչ է օդային զանգվածը և ինչ հատկանիշներ ունի։
2. Օդային զանգվածների քանի տիպ է առանձնացվում, ո 

րոնք են դրանց բնորոշ հատկանիշները։
3. Ի՞նչ է կլիմայական գոտին և ինչով է տարբերվում ջերմա

յին գոտուց։
Քանի կլիմայական գոտի է առանձնացվում։ Աշխարհի կլի
մայական գոտիների քարտեզի վրա գտեք և ցույց տվեք 
հիմնական և անցումային կլիմայական գոտիները։
Ինչով են միմյանցից տարբերվում հիմնական և անցումա
յին կամայական գոտիները։ .
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■
 ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ԶՈՆԱՅԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ, 

ՎԵՐԸՆԹԱՑ ԳՈՏԻԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ

Բնագիտության դասընթացից հիշեք ՝ որոնք են կլիմասւրեղծ գոր
ծոնները։ Ինչպես է փոխվում օդի ջերմաստիճանը հասարակածից դե
պի բևեռներ ուղղությամբ։

Գաղափար հորիզոնական (լայնակի) զոնայականության մասին։ 
Բնագիտության 5-րդ դասարանի դասընթացից արդեն գիտեք, որ Երկրի 
գնդաձևության պատճառով նրա տարբեր մասերն Արեգակից անհավա
սարաչափ ջերմություն են ստանում։

Աշխարհագրական թաղանթի հորիզոնական մասնատման դեպքում 
մայրցամաքներում ամենախոշոր միավորը աշխարհագրական գոտին 
է։ Աշխարհագրական և կլիմայական գոտիների սահմանները նույնն են։ 
Յուրաքանչյուր գոտու ներսում կան ջերմության և խոնավության զգալի 
տարբերություններ, որոնք խախտում են գոտու միատարրությունը։ Այդ 
տարբերություններից ելնելով՝ աշխարհագրական գոտիների սահմաննե
րում առանձնացնում են բնական զոնաներ։ Բնական զոնան աշխար
հագրական գոտու մի մասն է, որի առանձնացումը կատարվում է ջեր
մության և խոնավության պայմանների, այսինքն՝ ջրաջերմային ռեժիմի 
հիման վրա։

Բնական զոնաները, ի տարբերություն կլիմայական գոտիների, բնու
թագրվում են ոչ միայն կլիմայական պայմանների, այլ նաև հողերի, բու
սական և կենդանական աշխարհի առանձնահատկություններով։

Կլիմայական պայմանների բազմազանության պատճառով բուսա
կան և կենդանական աշխարհը, հողային ծածկույթը ստանում են զոնա֊ 
յական բաշխում։

Բուսականությունն աճում է Երկրի կեղևի փուխր շերտի՝ հողի վրա։
Հիշեք՝ ինչ է հողը, հողի ինչ տիպեր գիտեք։ Ինչ է բնական համա– 

ԼԻՐԸ։
Հողագոյացմանը մասնակցում են կլիման, ապարները, բուսական ու 

կենդանական աշխարհը, որոնք գտնվում են փոխազդեցության մեջ։
Այսպիսով, կախված կլիմայական պայմաններից՝ հողերը, բույսերը, 

կենդանիներն ունեն զոնայական տարածում՝ կազմելով բնական զոնա
ներ։
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Ցամաքի այն բնական համալիրները, որոնք ձևավորվել են միև
նույն ջերմության և խոնավության զուգակցման հետևանքով, կոչվում 
են բնական զոնաներ։

Երկրի մակերևույթի հարթավայրային տարածքներում զոնաները 
ձգվում են արևմուտքից արևելք ուղղությամբ և հերթափոխվում են բևեռ
ներից դեպի հասարակած։

Այդպիսի զոնայականությունը կոչվում է հորիզոնական կամ լայ
նակի զոնայականություն։

Ցամաքի վրա հյուսիսից հարավ միմյանց հերթափոխում են բևեռներից 
դեպի հասարակած՝ սառցային, տունդրայի, բարեխառն գոտու անտառ
ների, տափաստանների, անապատների, սավանաների, հասարակածա
յին խոնավ, մշտադալար անտառների բնական զոնաները (տես «Բնա
կան զոնաներ» քարտեզը)։

Երբեմն լեռնային ռելիեֆի ձգվածության և կլիմայական պայմաննե
րի փոփոխության պատճառով խախտվում է հորիզոնական զոնայակա– 
նությունը, և զոնաները ձգվում են տարբեր ուղղություններով։

Վերընթաց գոտիականություն։ Լեռնային երկրներում բնական զո
նաների հորիզոնական տարածումն ընդհատվում է։ Ինչպես հասարա
կածից դեպի բևեռներ, այնպես էլ լեռների ստորոտից դեպի գագաթ 
փոխվում են կլիմայական պայմանները՝ ջերմությունը, խոնավությունը, 
մթնոլորտային ճնշումը, Արեգակի ճառագայթային էներգիան։

Հիշեք՝ ինչպես են փոխվում օդի ջերմաստիճանը և մթնոլորտա
յին ճնշումը՝ յուրաքանչյուր մեկ կիլոմետր բարձրանալիս։

Դրա պատճառով դեպի լեռները բարձրանալիս փոխվում են հողերի 
տիպերը, բուսական և կենդանական աշխարհը, մարդու տնտեսական 
գործունեությունը։ Առաջանում են առանձին վերընթաց գոտիներ, որոնք 
գոտևորում են լեռները։ Այդ է պատճառը, որ հորիզոնական զոնայակա– 
նությունը լեռներում փոխվում է վերընթաց գոտիականության (նկ. 9)։

Բնական զոնաների հերթափոխությունը լեռներում կոչվում է վեր
ընթաց գոտիականություն։

Լեռների վերընթաց գոտիների առաջին կամ ստորին գոտին միշտ 
համապատասխանում է այն բնական զոնային, որտեղ գտնվում է լեռը։ 
Որքան լեռը բարձր է և մոտ հասարակածին, այնքան նրա վրա շատ են 
վերընթաց գոտիները։

Աեր հանրապետությունը գտնվում է մերձարևադարձային գոտու
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Նկ. 9. Վերընթաց գոտիականությունը Մեծ Կովկաւփ լեռներում 

հյուսիսում, և քանի որ մակերևույթը լեռնային է, այսւոեղ նույնպես բնա֊ 
կան զոնաները հերթափոխվում են ուղղաձիգ ուղղությամբ՝ առաջացնե
լով վերընթաց գոտիներ։ Դրանց դուք կծանոթանաք 9֊րդ դասարանի 
«Հայաստանի աշխարհագրություն» դասընթացից։

2.

3.
4.

5.

X-

ՀԱՐՃԵՐ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Ի՞նչ է բնական զոնան։ Ո՞րն է աշխարհագրական գարու և 
բնական զոնայի տարբերությունը։
Ի՞նչէ հորիզոնական զոնայականությունը, երբ է այն խախտ
վում։ Ի՞նչ բնական զոնաներ գիտեք։
Ի՞նչ է վերընթաց գոտիականությունը։
Ձեր ցանկությամբ շրջակայքում ընտրեք մի լեռնաշղթա 
կամ լեռնագագաթ և ուսուցչի օգնությամբ փորձեք որոշել 
նրա վրա տարածված վերընթաց գոտիները։
Բնական որ զոնայում կամ վերընթաց որ գոտում եք ապ
րում դուք։

-/
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ԲՆԱԿԱՆ ԶՈՆԱՆԵՐ, 
ԴՐԱՆՑ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՈՒՄԸ

Նախորդ դասին դուք ծանոթացաք բնական զոնաների առաջացման 
առանձնահատկություններին, թվարկեցիք երկրագնդի բնական զոնաները։

Այժմ համառոտակի ծանոթանանք Երկրի բնական զոնաներին՝ բևեռ
ներից դեպի հասարակած տարածման հաջորդականությամբ։ Այդ նպա
տակով նայենք բնական զոնաների քարտեզին՝ ուշադրություն դարձնե
լով յուրաքանչյուր զոնայի աշխարհագրական տարածմանը (տես «Բնա
կան զոնաներ» քարտեզը և հավելված 9-ը)։

Սառցային զոնա։ Երկրի հյուսիսային և հարավային բևեռային և 
մերձբևեռային շրջանների ցամաքների վրա տարածվում է սառցային 
կամ արկտիկական (անտարկտիկական) անապատների բնական զո
նան։ Այստեղ ամբողջ տարին իշխում են արկտիկական (անտարկտիկա
կան) օդային զանգվածները։ Կլիման ցուրտ է, բնորոշ են երկարատև 
ձմեռները, կարճ ու ցուրտ ամառները (նկ. 10)։ Ձմռանը լինում են երկա
րատև բևեռային գիշերներ, իսկ ամռանը՝ երկարատև բևեռային ցերեկ– 
ներ։ Ամռանը, չնայած Արեգակը մի քանի ամիս մայր չի մտնում, սակայն 
հորիզոնում գրաված ցածր դիրքի պատճառով ճառագայթները չեն տա
քացնում Երկրի մակերևույթը։ Սառցային զոնան համատարած ձյան և 
սառցադաշտերի թագավորություն է։

Տունդրայի զոնա։ Տարածվում է հիմնականում հյուսիսային կիսա
գնդում և ընդգրկում է Հյուսիսային Ամերիկայի ու Եվրասիայի հյուսիսա
յին շրջանները և նրանց հարող կղզիները, ինչպես նաև մասամբ 
հարավային կիսագնդում (Անտարկտիդայի հարակից կղզիներ)։ Կլիման 

մերձարկտիկական է, ամռանը թա
փանցում են բարեխառն, իսկ ձմռա
նը՝ արկտիկական օդային զանգ
վածները։ Ամառը կարճ է ու զով, 
ձմեռը՝ երկարատև ու ցուրտ, սառ
նամանիքային, սակավաձյուն։ 
Տունդրայի բնորոշ առանձնահատ
կությունը հողի բազմամյա սառա
ծությունն է (մինչև որոշակի խո
րություն), որի մակերեսային բա– 
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Նկ. 11. Մամռաբարաբոսային տունդրա

ԱՃ1սԱՐ2ԱՂՐՍԿԱն ԹԱՂԱՆԹ

բակ շերտը ամռանը հալչում է։ Այն կոչվում է գործունյա շերտ։ Հողի սա
ռածության և փոքր գոլորշացման պատճառով ձևավորվում են ճահճա
յին, տորֆաճահճային, տունդրագլեյան հողեր։

Բուսականությունն աղքատ է, տարածված են մամուռները, քարա
քոսները, իսկ անտառատունդրայում, որտեղ գործունյա շերտի հզորու
թյունը հասնում է 1,0-1,5 մետրի, աճում են գաճաճ (կարճահասակ) ծա
ռեր (նկ. 11)։

Կենդանական աշխարհը հար
մարվել է կլիմայական դաժան պայ
մաններին, տարածված են բևեռա
յին կենդանատեսակները։ Ամռանն 
առափնյա ժայռոտ կղզիներում ա– 
ռաջանում են թռչնաշուկաներ, քա
նի որ կերն առատ է, իսկ կլիման՛ 
զով։

Տունդրայի զոնայում մարդու
հիմնական զբաղմունքը ձկնորսությանն է ու եղջերվապահությունը։

Բարեխառն գոտու անտառների զոնա։ Տարածվում է բարեխառն 
գոտու հյուսիսային մասում՝ ընդգրկելով Եվրասիայի և Հյուսիսային Ամե
րիկայի բարեխառն գոտու հյուսիսային և մասամբ՝ կենտրոնական շրջան
ները։ Հարավային կիսագնդում այն ունի կղզաձև տարածում, ընդգրկում 
է շատ փոքր տարածք։

Բարեխառն գոտու անտառների զոնան բաժանվում է երեք ենթազո– 
նայի՝ տայգա կամ փշատերև անտառներ, խառն անտառներ և լայնա
տերև (սադարթավոր) անտառներ։

Տայգայի (փշատերև անտառների) ենթազոնան տարածվում է գո– 
տու հյուսիսում՝ զբաղեցնելով ընդարձակ տարածք՛ Սկանդինավյան թե– 
րակդզուց մինչև Ւսադադ օվկիանոս։ Հյուսիսային Ամերիկայում տայգան 
ընդգրկում է Կանադայի կենտրոնական շրջանները՝ Ատլանտյանից մինչև 
Խաղաղ օվկիանոս։

Տայգայում ձմեռը ցուրտ է, ձնածածկույթը՛ կայուն, ամառը՛ տաք ու 
խոնավ։

Խառն անտառների ենթազոնան համեմատաբար մեծ տարածում 
ունի Եվրասիայում, բայց խիստ ցամաքային կլիմայի պատճառով դեպի 
արևելք տարածվում է նեղ շերտով՝ մինչև Ենիսեյ գետը, որից արևելք ար–
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դեն համատարած տայգա է։ Հյուսիսային Ամերիկայում խառն անտառ
ները տարածվում են Մեծ լճերի շրջակայքում, իսկ հարավային կիսագն
դում՝ կղզիների վրա (տես քարտեզը)։

Լայնատերև (սաղարթավոր) անտառների ենթազոնան տարած
վում է Ատլանտյան օվկիանոսի առափնյա և հարակից շրջաններում, քա
նի որ լայնատերև ծառերն ավելի ջերմասեր են ու խոնավասեր։ Եվրա– 
սիայում ենթազոնան տարածվում է Արևմտյան Եվրոպայի հյուսիսային, 
կենտրոնական և արևմտյան շրջաններում, իսկ Հյուսիսային Ամերիկա– 
յում՝ Ատլանտյան օվկիանոսի արևելյան ափերին և Մեծ լճերից հարավ 
ընկած տարածքներում։ Հարավային կիսագնդում այս անտառները հա
մարյա բացակայում են։

Տայգայի ենթազոնայում տարածված են պոդզոլային, խառն ան
տառներում՝ ճմապոդզոլային, իսկ լայնատերև անտառներում՝ անտա
ռային գորշ հողերը։

Բարեխառն գոտու անտառնե
րում տարածվում են տարբեր ծա
ռատեսակներ. տայգայում՝ փշա
տերև, խառն անտառներում՛ փշա
տերև և լայնատերև, իսկ լայնա
տերև անտառներում՝ լայնատերև։ 
Գոտին հարուստ է բարձրարժեք 
փայտանյութի պաշարներով(նկ. 12)։

Հարուստ ու բազմազան է նաև 
կենդանական աշխարհը։ Տարած
ված են գորշ կենդանատեսակնե

րը, որոնց մի մասը տալիս է թանկարժեք մորթի։
Մարդու գործունեության ոլորտն ավելի բազմազան է։ Այստեղ զբաղ

վում են որսորդությամբ, գազանաբուծությամբ, մշակում են կարտոֆիլ, 
վուշ, հացահատիկ և այլն։

Տափաստանների բնական զոնա։ Բարեխառն գոտու անտառների 
զոնայից դեպի հասարակած տարածվում է անտառատափաստանների 
անցումային զոնան, որից հարավ ծառային բուսականությունը լրիվ վե
րանում է, և սկսվում է համատարած խոտածածկույթը։ Դա տափաստան
ների զոնան է։ Այն տարածվում է հիմնականում բարեխառն գոտու կենտ
րոնական շրջաններում և մասամբ՝ մերձարևադարձային գոտում։

Նկ. 12. Փշատերև անտառ
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Տափաստաններում կլիման ցամաքային է՝ տաք ու խոնավ ամառով, 
ցուրտ ձմեռով։ Բնորոշ են հումուսով հարուստ (մին^և 8-12%) սևահողերը։ 
Այստեղ մշակում են հացահատիկային (ցորեն, գարի, եգիպտացորեն) և 
տեխնիկական մշակաբույսեր։

Տափաստաններին բնորոշ է հացազգի խոտային բուսականությունը, 
իսկ կենդանական աշխարհից՝ կրծողները, գիշատիչները, թռչունները։

Անապատների և կիսանապատների բնական զոնա։ Տափաստան
ների զոնայից դեպի հասարակած շարժվելիս կլիման դառնում է ավելի 
ցամաքային, տեղումները նվազում են, իսկ օդի ջերմաստիճանը՝ բարձ
րանում և տարածվում է կիսանապատների անցողիկ զոնան, որին հեր
թափոխում է անապատների ընդարձակ զոնան։ Զոնան լայն տարածում 
ունի բոլոր մայրցամաքներում (բացի Անտարկտիդայից) և տարածվում է 
բարեխառն, մերձարևադարձային և հատկապես՝ արևադարձային գո– 
տիների ներքին շրջաններում ու մայրցամաքների արևմտյան ծովափե
րին։

Անապատների զոնայի կլիման խիստ չոր ցամաքային է՝ բնորոշ օ– 
րական և տարեկան ջերմաստիճանների մեծ տատանումներով։ Զոնա
յին բնորոշ են անապատային գորշ, կավաավազային, աղուտային հո
ղերը։ Բուսականությունը շատ աղքատ է՝ հիմնականում աճում են չորա
դիմացկուն բուսատեսակներ։ Բույսերից շատերի տերևները վերածվել են 
փշերի (քիչ ջուր գոլորշացնելու համար)։ Կենդանական աշխարհը նույն
պես աղքատ է և հարմարվել է չոր ու շոգ պայմաններին։ Բնորոշ են սո
ղունները, կարիճները, միջատները։

Անապատներում, ոռոգովի հողերում ստեղծվել են օազիսներ, որ
տեղ մշակում են բամբակ, սուրճ, խաղող, բրինձ, բանջարեղեն, ձիթա
պտուղ, ցիտրուսներ և այլն։

Սւսվւսնւսների զոնա։ Անա
պատների զոնայից դեպի հասարա
կած տեղումների քանակը սկսում է 
աճել, հանդես են գալիս թփուտներ, 
բարձր խոտեր, առանձին ծառեր, և 
անապատն աստիճանաբար փոխ
վում է կիսանապատի և ապա՝ տաք 
գոտու անտառատափաստանի, որն 
անվանում են սավւսնւս (նկ. 13)։ Զո– 

Նկ. 13. Սավանան ամռանը
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նան հիմնականում տարածվում է մերձհասարակածային գոտում, ինչպես 
նաև արևադարձային, մերձարևադարձային և մասամբ՝ հասարակածային 
գոտիներում (Աֆրիկայի արևելք)։ Այն տարածվում է բոլոր մայրցամաքնե
րում՛ բացի Անտարկտիդայից։

Սավանաների զոնայում կլիման սեզոնային է. ամռանը թափանցում 
են հասարակածային, իսկ ձմռանը՝ արևադարձային օդային զանգված
ները։ Այդ է պատճառը, որ այստեղ ամառը տաք է ու խոնավ, իսկ ձմեռը՝ 
չոր ու տաք։ Տեղումների մոտ 80%-ը թափվում է ամռանը։ Տեղումների 
սեզոնային անհավասարաչափ բաշխման պատճառով սավանաներում 
ձևավորվել են գորշ կարմրավուն ու կարմիր հողերը։ Բուսականության 
մեջ գերակշռում են բարձրացողուն (2-3 մ) հացազգիները՝ խոտերը, ինչ
պես նաև՝ ծառերը։

Կենդանական աշխարհը հարուստ է ու բազմազան։ Տարածված են 
խոտակերները, գիշատիչները, թռչունները, միջատները։ Կենդանական 
աշխարհի թվաքանակով այս զոնան ամենահարուստն է։

Սավանաների յուրացման խնդիրը շատ կարևոր է մարդու համար։ 
Ջրի պակասը դիտվում է ձմռանը, և ջրի առկայության դեպքում սավա– 
նան մեծ օգուտ կարող է բերել։ Այստեղ մշակում են ջերմասեր բազմա
զան բույսեր՛ բամբակ, բրինձ, թեյ, սուրճ, արմավ, ձիթենի, բանան, անա
նաս, կակաո, հացահատիկ, ցիտրուսներ, բանջարաբոստանային մշա
կաբույսեր։

Հասարակածային մշտադալար, խոնավ անտառների բնական զո
նա։ Տարածվում է հասարակածի երկու կողմերում, ընդգրկում է Ամազոնի 
դաշտավայրը, Կոնգոյի իջվածքը, Գվինեական ծովածոցի ափամերձ շրջան

ները, Մալայան կղզեխմբի մեծ մասը։ 
Կլիման ամբողջ տարին տաք է 

ու խոնավ։ Կարմրադեղին կամ լա– 
տերիտային հողերի վրա տարած
վում են մշտադալար անտառները, 
որոնք բազմահարկ են, անանցա
նելի, ծառերը փաթաթված են օ– 
ձանման լիաններով (նկ. 14)։

Բուսական և կենդանական տե
սակներով հասարակածային ան
տառների զոնան իրեն հավասարը

Նկ. 14. Հասարակածային խոնավ անտաո
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Ած1սԱՐ2ԱԳՐԱԿԱն ԹԱՂԱՆԹ

չունի, իսկ քանակով զիջում է սավանաներին։ Կենդանական աշխարհը 
շատ բազմազան է, տարածված են խոտակերները, գիշատիչները, սո
ղունները, միջատները, թիթեռները, թռչունները և այլն։

Հասարակածային մշտադալար խոնավ անտառների զոնան հա
րուստ է բազմապիսի ռեսուրսներով, բայց մարդու կողմից համեմատա
բար քիչ է յուրացված։ Զոնայի կարևոր հարստություններից է արժեքա
վոր փայտանյութը։ Տաք և խոնավ կլիման հնարավորություն է տալիս 
բերք ստանալ տարին երեք անգամ։ Մշակում են բազմապիսի ջերմասեր 
ու խոնավասեր մշակաբույսեր՛ սուրճ, թեյ, բանան, արմավ, կակաո, 
բրինձ, շաքարեղեգ, ցիտրուսներ, կաուչուկատուներ։

* 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

X^–

ՀԱՐՃԵՐ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Երկրի որ մասերում է տարածվում սառցային զոնան և ին–

Կլիմայական որ գոտում է տարածվում տունդրան։ Ի՞նչն է 
բնորոշ տունդրայի զոնային։ Ի՞նչ է հողի գործունյա շերտը։ 
Ի՞նչ հերթականությամբ են տարածվում բարեխառն գո– 
տու անտառների ենթազոնաները։ Ի՞նչն է պատճառը։
Ի՞նչ տիպի հողեր են տարածվում տափաստաններում։ Ինչ
պես են կոչվում տափաստանները տարբեր մայրցամաք
ներում։
Սավանաների զոնայում տարվա որ սեզոնն է խոնավ և ին
չու։ Ինչու սավանաների զոնան ամենահարուստն է կեն
դանիների քանակով։
Կլիմայական որ գոտիներում են տարածված սավանանե– 
րը, անապատները, տափաստանները։
Համեմատեք մարդու տնտեսական գործունեությունը տար
բեր զոնաներում։
Ի՞նչ օրինաչափություններ նկատեցիք բնական զոնաներն 
ուսումնասիրելիս։ Փորձեք դրանք բացահայտել ուսուցչի
օգնությամբ։
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քւրտքօճ 1աբտ։//օհօօ1<տ.հօոօօ.ոօէ/քաոք/ո\՚ճր/

ԹեմԱ 2 մԱՅՐծԱմԱՔնԵՐ
04 ՕԱԿԻՍնՈՍնԵՐ

ԻՆՉ է ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄ ՄԱՅՐՑԱՄԱՔՆԵՐԻ ԵՎ 
ՕՎԿԻԱՆՈՍՆԵՐԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մայրցամաքներ, աշխարհամասեր։ «Բնագիտություն-5» դասընթա
ցից ձեզ հայտնի են Երկրի չափերը, տարածքը, ջրի ու ցամաքի տեղա
բաշխումը, դրանց բաշխվածությունն ըստ կիսագնդերի։

Երկրի ամբողջ տարածքը կազմում է 510 մլն կմ2, որից ցամաքի տա
րածքը՝ 29% կամ 149 մլն կմ2։ Աշխարհագրական թաղանթի ամենախո֊ 
շոր տարածքային միավորներն են մայրցամաքները և օվկիանոսները 
(նկ. 1, հավելվածներ 1, 2)։

Հյուսիսային

ԼԻ4ՍՏՐԱԼԻՄ–7,7

ԱՆՏԱՐԿՏԻԴա–14յ

ՀԱՐԱԿԱՅԻՆ ևէՄԷՐՒԱԱ - 10,0

ՀՅՈՒՍԻՄԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱ - Տ4.Ջ

աֆրիկս-յօ.3

է^ԱՄԻԱ - 54-6

Նկ. 1. Մայրցամաբների և օվկիանոսների տարածքները (մլն կմձ)

օվկիանոս
13 Ամբողջ յցսւժաէի 

մէսկեբնսը 
14&

Օվկիանոս
76 Հ

1Խղածւււյանւ

93

Խաղաղ 
օվկիանոս 
179

Ցամաքի ընդարձակ տարածությունները, որոնք շրջապատված 
են օվկիանոսներով, կոչվում են մայրցամաքներ։ Դրանք վեցն են՝ Աֆ– 
րիկա, Ավստրալիա, Անտարկտիդա, Հարավային Ամերիկա, Հյուսի
սային Ամերիկա և Եվրասիա։

Երկրի ամբողջ ցամաքը պայմանականորեն բաժանում են նաև աշ
խարհամասերի։ Դրանց առանձնացումը կատարվել է ավելի վաղ և պայ
մանավորված է նրանց հայտնագործման վաղեմությամբ։ Այսպես, Հին
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ՈրօքօՀ 1աբտ։//օհօօ1<տ.հօոօօ.ոօէ/քաոք/ո\՚ճր/

ՍԱՅՐծԱւաՏնԵՐ ԵՍ ՕՎԿԻԱՆՈՍՆԵՌ

Հունաստանում մարդիկ առանձնացնում էին երկու աշխարհամաս՛ Եվրո
պա և Ասիա։ «Եվրոպա» անվանումը ծագել է փյունիկերեն «էրեր» բառից, 
որը նշանակում է արևամուտ, իսկ «Ասիան»՝ արևածագ, «ասու» բառից։ 
Հունաստանից արևմուտք ընկած տարածքն անվանում էին Եվրոպա, 
իսկ դեպի արևելք գտնվողը՝ Ասիա։ Հետագայում, երբ հռոմեացիները 
նվաճեցին Միջերկրական ծովի հարավային ափերը, այստեղ բնակվող 
«աֆրիգի» ցեղի անունով նոր աշխարհամասն անվանեցին Աֆրիկա։ Այս 
երեք աշխարհամասերը մարդկանց հայտնի են վաղ ժամանակներից, և 
հաճախ սրանց միասին կոչում են Հին աշխարհ։ Հետագայում եվրոպա
ցիների կողմից հայտնագործվեցին Ամերիկա, Ավստրալիա և Անտարկ
տիկա աշխարհամասերը, որոնց միասին կոչեցին Նոր աշխարհ։

Եվրասիա մայրցամաքը պայմանականորեն բաժանվում է Եվրոպա 
և Ասիա աշխարհամասերի։ Հյուսիսային և Հարավային Ամերիկա մայր
ցամաքները միավորված են մեկ՝ Ամերիկա աշխարհամասի մեջ։ Ավստ– 
րալիա մայրցամաքը Օվկիանիայի հետ միասին կազմում է Ավստրալիա 
և Օվկիանիա աշխարհամասը։ Եվ վերջապես, Անտարկտիդա մայրցա
մաքը շրջակա կղզիների հետ միասին կազմում է Անտարկտիկա աշ
խարհամասը։

Մայրցամաքներն իրենց շրջապատող կղզիների հետ միասին պայ
մանականորեն կոչվում են աշխարհամասեր։ Ինչպես և մայրցամաք
ները, դրանք վեցն են՝ Եվրոպա, Ասիա, Ամերիկա, Աֆրիկա, Անտարկ
տիկա, Ավստրալիա և Օվկիանիա։

Բացի մայրցամաքներից՛ Երկրի ամբողջ տարածքի 2/3-ը կամ 361 
մլն կմ2–ը զբաղեցնում է Համաշխարհային օվկիանոսը (նկ. 1)։

Ինչ է ուսումնասիրում մայրցամաքների և օվկիանոսների աշխար
հագրությունը։ Սիրելի երեխաներ, «Բնագիտություն-5» դասընթացից 
ձեզ պարզ դարձավ, որ աշխարհագրական թաղանթի բոլոր ոլորտները 
սերտ կապված են իրար հետ, փոխպայմանավորված են ու կազմում են 
մեկ ամբողջություն, որը կոչեցինք աշխարհագրական թաղանթ։

Աշխարհագրական թաղանթը, լինելով Երկրի ամենախոշոր բնական 
համալիրը, իր ներքին տարբերությունների պատճառով բաժանվում է 
փոքր բնական համալիրների։ Աշխարհագրական թաղանթի հորիզոնա
կան մասնատման մեջ ամենախոշոր բնական համալիրներն են մայրցա
մաքները և օվկիանոսները, որոնցում ընթանում են բարդ ու հետաքրքիր, 
միմյանց շաղկապված բազմաթիվ բնական երևույթներ։
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մԱՅՐծԱՄԱՔՆԵՐ ԵՎ ՕՎԿԻԱՆՈՍՆԵՐ

Մայրցամաքների և օվկիանոսների աշխարհագրությունը աշխար
հագրական թաղանթն ուսումնասիրող կարևոր դասընթաց է, որի 
խնդիրն է ուսումնասիրել առանձին մայրցամաքներում և օվկիանոս
ներում տեղի ունեցող բնական բազմաթիվ երևույթները, դրանց առա
ջացման ու տարածման օրինաչափությունները։

Այն ուսումնասիրում է յուրաքանչյուր մայրցամաքի բնությունը, բնա
կան ներքին տարբերությունները, ինչպես նաև յուրաքանչյուր օվկիանո
սի բնությունը, բնական ռեսուրսները, դրանց ռացիոնալ օգտագործման 
հնարավորությունները։

Այդ է պատճառը, որ մայրցամաքները կուսումնասիրենք նյութի հետև
յալ հաջորդականությամբ՝ մայրցամաքի տարածքը, աշխարհագրական 
դիրքը, սահմանները, ափերը ողողող օվկիանոսները և ծովերը, ափագի
ծը, ռելիեֆը, կլիման, կլիմայական գոտիները, ներքին ջրերը, բնական 
զոնաները։ Յուրաքանչյուր օվկիանոս կուսումնասիրենք հետևյալ կա
ռուցվածքով՝ օվկիանոսի տարածքը, սահմանները, աշխարհագրական 
դիրքը, ափագիծը, հատակի ռելիեֆը, կլիմայական պայմանները, ջրա
բանական ռեժիմը, բուսական և կենդանական աշխարհը, բնական և 
հանքային ռեսուրսները, դրանց օգտագործման հնարավորությունները և 
պահպանության հիմնախնդիրները։

* 1. Ի՞նչ է մայրցամաքը, քանքւ մայրցամաք կա։
2. Ի՞նչ է աշխարհամասը, քանի աշխարհամաս կա։
3. Ո՞ր աշխարհամասերն են մտնում Հին աշխարհի, և որոնք՝ 

Նոր աշխարհի մեջ։
4. Ի՞նչ է ուսումնասիրում մայրցամաքների և օվկիանոսների 

աշխարհագրությունը։
5. Աշխարհի ֆիզիկական քարտեզի վրա ցույց տվեք մայր

ցամաքները, աշխարհամասերը, օվկիանոսները։
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թեսաՅ ԱՖՈհԿԱ
Տարածքը' 30 մլև 300 հազ. կմ2 (10%Հ՝ք»ո(Հ $»ւ՛ Ս$3 &Հ7)

Ղաս Ն ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԳԻՐՔԸ, 
ԱՓԱԳԻԾԸ, ՌԵԼԻԵՖԸ

էլ Աբյադ հրփՓ
հս. լ. 37°

Կից ներկայացվածքարտեզով 
որոշեք Աֆրիկայի ամենամեծ

Ալմադի հրփ 
արմ. ե.18°
•

ձգվածությունը հյուսիսից հարավ 
ձ և արևելքից արևմուտք ուղղություն֊

արլ ե. 52° • ներով։
Աշխարհագրական դիրքը, ա– 

ւիագիծը։ Յուրաքանչյուր մայրցա
մաքի բնական պայմանները պայ
մանավորված են նրա աշխարհա
գրական դիրքով։ Աշխարհագրա

Ասեղի հրփ 
հվ. լ. 35° •

կան դիրք ասելով հասկանում ենք 
մայրցամաքի դիրքը հասարակածի 
և սկզբնական միջօրեականի, մյուս

մայրցամաքների, ափերը ողողող օվկիանոսների ու ծովերի նկատմամբ, 
նրա ծայրակետերը։

Աֆրիկայի աշխարհագրական դիրքը յուրահատուկ է։ Միակ մայրցա
մաքն է, որի գրեթե կենտրոնով անցնում է հասարակածը, այսինքն՝ 
գտնվում է հյուսիսային և հարավային կիսագնդերում։ Մայրցամաքի տա
րածքի մեծ մասն ընկած է երկու արևադարձերի միջև՛ տաք ջերմային գո
տում։ Նրա միայն հյուսիսային և հարավային ծայրամասերն են գտնվում 
բարեխառն ջերմային գոտում։ Այդ պատճառով Աֆրիկան ամենատաք 
մայրցամաքն է։

Գլխավոր միջօրեականն անցնում է մայրցամաքի արևմտյան մասով, 
նրա տարածքի մեծ մասը գտնվում է արևելյան կիսագնդում։

Աֆրիկան սահմաններով մոտ է միայն Եվրասիային, որից բաժան
վում է Զիբրալթարի նեղուցով, Միջերկրական ծովով, Սուեզի ցամաքա
յին պարանոցով, Կարմիր ծովով, Բաբ-Էլ-Մանդեբի նեղուցով, Ադենի 
ծովածոցով։ Սուեզի ջրանցքը (161 կմ երկարությամբ) փորվել է 1859– 
1869թթ., որով խզվել է ցամաքային կապը Եվըասիայի հետ։

Աֆրիկայի արևմտյան և հյուսիսային ափերը ողողում են Ատլանտ–
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ԱՖՐԻԿԱ

Ա31ՐԻԿԱ 1ւ1է<>քւ.ԿլւււԱ՜ւ< յսւոտհՋ

յան օվկիանոսի և նրա մասերը կազմող Միջերկրական ծովի և Գվի– 
նեական ծոցի ջրերը։ Մայրցամաքի արևելյան ափերը ողողում են Հնդկա
կան օվկիանոսի և նրա մասերը կազմող Կարմիր ծովի ու Ադենի ծոցի 
ջրերը։

38 VՕՈ 163 12.02.2021, 10:32



Որօքօ\ 1աբտ7/օհօօ1<տ.հօոօօ.ոօէ/քաոք/ո\՚ճր/

ԱՖՐԻԿԱ

Կարմիր ծովը Համաշխարհային օվկիանոսի ամենատաք (մինչև 
+42ՕԸ) և ամենաաղի (մինչև 42%օ) ծովն է։ Նրա ափամերձ ջրերում կան 
զանազան կորալներ, որոնք ունեն կրային կմախք ու կարմիր գույն, ին
չից էլ ծովն ստացել է իր անունը։

Զարմանահրաշ մոլորակ

Կարմիր ծովը

Աշխարհի բոլոր ծովերում խո
րության մեծացմանը համեմաւր ջրի 
ջերմասւրիճանն իջնում է։ Բացա
ռություն է կազմում Կարմիր ծովը,
որւրեղ դիւրվում է հակառակ երևույթը։ Ամերիկացի օվկիանոս ագեւր– 
ներն այդ ծովում 1880 մ խորության մեջ գւրան մի քանի «ւրաք կե– 
ւրեր», որւրեղ ջրի ջերմասւրիճանը հասնում է +60°Շ–ի։

Այս ամենի հեւր միասին՝ Կարմիր ծովն ընդգրկող ւրարածքում 
բացառիկ պարզկա երկինքը, Արեգակի ուժեղ լույսն ապահովում են 
մեծ քանակությամբ արեգակնային էներգիա ջրիմուռների և դրանցով 
սնվող մկների համար։

Աֆրիկայի ափագիծը քիչ է մասնատված, քանի որ ափագծի մեծ 
մասն ունի պլատֆորմային կառուցվածք։ Արևելքում, Հնդկական օվկիա
նոսի մեջ, խորանում է Սոմալի խոշոր թերակղզին։ Մայրցամաքի ափե
րին քիչ են նաև կղզիները։ Միակ խոշոր կղզին Ս՜ա դագա սկարն է, որը 
մայրցամաքից բաժանվում է Մոգամբիկի լայն նեղուցով։ Առափնյա 
շրջաններում կան մանր կղզիներ, կղզեխմբեր (հավելվածներ 3-5)։

Աֆրիկայի ռելիեֆը։ Աֆրիկան տարբեր բարձրության սարահարթե
րի ու բարձրավանդակների մայրցամաք է, բարձր լեռները գտնվում են 
ծայրամասերում։ Մակերևույթի նման կառուցվածքը պայմանավորված է 
նրա ձևավորման պատմությամբ։ Մայրցամաքի հիմքը կազմում է Աֆրի
կական պլատֆորմը, որը համարվում է Գոնդվանա հնագույն խոշոր ցա
մաքի կենտրոնական մասը։

Աֆրիկայի ժամանակակից մակերևույթում ռելիեֆի տիրապետող ձևե–
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Նկ. 1. Բարխանները Սահարաւամ

Նկ. 2. Կիչիմանջարո ւեռո

ԱՖՐԻԿԱ

րը սարահարթերն են ու բարձրա
վանդակները։ Սարահարթերից շա
տերը լանդշաֆտի տեսակետից ա– 
նապատներ են։ Դրանցից են Սա– 
հարա. Նուբիական, Կալահարի, 
Նամիբ սարահարթերը (նկ. 1)։ 
Սրանցից վերջին երկուսը հարա
կից սարահարթերի հետ մտնում են 
Հարավաֆրիկական սարահարթի 
մեջ։ Սահարայից հարավ տարած
վում է Սուդան սարահարթը, որից 
հարավ-արևելք գտնվում է Արևե– 
լաաֆրիկական սարահարթը։ Այս

տեղ վեր է խոյանում Աֆրիկայի ամենաբարձր գագաթը՛ Կիլիմանջարո 
հանգած հրաբուխը (5895 մ, նկ. 2)։ Կարմիր ծովի մոտ՝ Ասսալ լճի ափին, 
գտնվում է Աֆրիկայի ամենացածր կետը՝ Ասսալի իջվածքը (-156 մ) (հավել
վածներ 1,8)։

Աֆրիկական պլատֆորմը ծայր հյուսիսից և հարավից եզրավորված 
է գեոսինկլինալային մարզերով։ Մայրցամաքի հյուսիս-արևմուտքում ա– 
ռաջացել են Ատլասի լեռները, որոնք մտնում են Ալպ-Հիմալայան գեո– 
սինկլինալային գոտու մեջ։ Հարավում և հարավ-արևելքում ձգվում են 
Կապի և Դրակոնյան հին, քայքայված լեռները։

Աֆրիկյան պլատֆորմի արևելքում երկրաբանական տարբեր ժամա
նակներում առաջացել են երկրա
կեղևի բեկվածքներ, խզումներ, ո– 
րոնք ուղեկցվել են բարձրացում
ներով, իջեցումներով, հրաբխային 
և սեյսմիկ երևույթներով։ Այդպես 
է առաջացել Արևելաաֆրիկական 
Մեծ բեկվածքային գոտին։ Գո
տին ձգվում է Զամբեղի գետի գե
տաբերանից հյուսիս, անցնում աֆ
րիկական մեծ լճերով, Եթովպա
կան լեռնաշխարհով, Կարմիր և 
Մեռյալ ծովերով։ Այդ բեկվածքի 
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վրա է գտնվում նաև Աֆրիկայի ա֊ 
մենաբարձր և ընդարձակ եթով
պական (Հաբեշական) լեռնաշ
խարհը, որի բարձրությունն անց
նում է 4600 մ-ից։

Աֆրիկայի արևմուտքում, Գվի– 
նեական ծովածոցի մոտ, վեր է 
բարձրանում մայրցամաքի գործող 
հրաբուխը՝ Կամերունը (4070 մ), 
որի կերօին ժաւթքումր տեոի է ու
նեցել 2002 թ֊ին (նկ. 3)։

Նկ. 3. Կամերան գործող հրաբուխը

Զարմանահրաշ մոլորակ

«Սահարայի աչքը» 
(Մավրիտանիա)

«Սահարայի աչքը» մեր մոլորա
կի զարմանահրաշ վայրերից է, հայւր– 
նի է նաև Ռիշաւրի գոյացություն ան– 
վամբ, ունի օղակաձև կաոուցվածք, 
որի ւրրամագիծը 50 կմ է, որը երևում 
է նույնիսկ ւրիեզերքից։ «Սահարայի 
աչքը» հնագույն երկրաբանական գո

յացություն է, որն ընկած է Սահարայի հարավ-արևմոււրքում գւրնվող 
Ս՜աուր Սդրար անապաւրի կենւրրոնական մասում։

Գիւրնականների մի մասն այն կարծիքին է, որ Ռիշաւրի գոյացութ
յունը հսկայական երկնաքարի խառնարան է, իսկ մյուս մասի կարծի
քով՝ այն բազմադարյա էրոզիայի արդյունք է։ Ըսւր նրանց՝ եթե այդ ւրե– 
ղանքում երկնաքար ընկներ, ապա խառնարանի հաւբակը կունենար 
հարթ մակերևույթ։ Բնության այս ստեղծագործությունը հավանաբար 
առաջացել է հրաբխի գմբեթի էրոզիայի հեւրևանքով։ ժամանակի ըն
թացքում ժայռերն այնպես են մաշվել, որ ս լրաց ել են նման արւրասո– 
վոր ձևեր։ Գոյացությունն առաջացել է աստիճանաբար՝ օղակ առ օղակ։
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չա>ծԵր՛ ԱաԱԳՐԱնՏՆեՐ ՝\
• 1. Ինչպիսի՞ն է Աֆրիկայի աշխարհագրական դիրքը։ Ի՞նչ յու

րահատկություն ունի այն։
2. Աֆրիկայի ափագիծն ինչու է քիչ մասնատված։
3. Ինչու է Աֆրիկան համարվում սարահարթային մայրցա

մաք։
4. Հին և երիտասարդ քւնչ լեռներ գիտեք Աֆրիկայում։
5. Ինչպես է առաջացել Արևելաաֆրիկական Մեծ բեկվածք

ների գոտին, քւնչ ուղղությամբ է այն տարածվում։
6. Աֆրիկայի ֆիզիկական քարտեզի վրա գտեք Աֆրիկայի 

ափերը ողողող ծովերը, ծովածոցերը, նեղուցները, կղզի
ները, թերակղզիները, սարահարթերը, լեռնաշխարհները, 
բարձր գագաթները։ Դրանց անունները գրանցեք աշխար
հագրության տետրում և անցկացրեք Աֆրիկայի ուրվա
գծային քարտեզի վրա։

ԿԼԻՄԱՆ, ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԵՐԸ

«Բնւսգիւոություն-5» դասընթացից հիշեք կլիմւսսւոեղծ գործոն
ները։ Ինչպես է առաջանում պասսատը։

Կլիմւսսւոեղծ գործոնները։ Աֆրիկայի կլիման պայմանավորված է 
նրա աշխարհագրական դիրքով։ Սա երկրագնդի ամենատաք մայրցա
մաքն է, քանի որ գտնվում է հասարակածի երկու կողմերում և Արեգակի 
բարձր դիրքի շնորհիվ ստանում է մեծ քանակությամբ ջերմություն։

Բացի արեգակնային ճառագայթումից՝ Աֆրիկայի կլիմայի ձևավոր
ման գործում կարևոր են նաև մթնոլորտի շրջանառությունը, ռելիեֆը, ծո
վային հոսանքները։

Մթնոլորտի շրջանառության մեջ մեծ դեր են խաղում պւսսսւստնե– 
րը։ Արևադարձային բարձր ճնշման մարզերից պասսատները վւչում են 
դեպի հասարակած, որտեղ մթնոլորտային ճնշումը ցածր է։ Սրանք մայր
ցամաքի տարբեր կիսագնդերում տարբեր ազդեցություն ունեն։ Հյուսի
սային կիսագնդում հյոաիսարևելյան պասսատներն անցնում են ընդար
ձակ ցամաքի վրայով, չոր են և տեղումներ չեն առաջացնում։ Հարավա–
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յին Աֆըիկայում ցամաքը նեղ է, և հարավարևելյան պասսատները փչում 
են և ցամաքի վրայից, և Հնդկական օվկիանոսից։ Հետևաբար՛ վերջին
ներս բերում են ավելի խոնավ օդ, քան Կալահարիի վրա փչող ցամաքա
յին պասսաւոները։ Դրակոնյան լեռների և Մադագասկարի արևելյան 
լանջերը ստանում են առատ տեղումներ։ Այստեղ արևելքից դեպի արև
մուտք տեղումների քանակը նվազում է։ Հասարակածային շրջանում հւս– 
կապւսսսատները կատարում են վերընթաց շարժում, ինչի շնորհիվ ա– 
ռաջանում են առատ տեղումներ (զենիթային անձրևներ)։

Այսպիսով՝ Աֆրիկայի վրա առաջանում են բարձր ճնշման երկու և 
ցածր ճնշման մեկ մարզ։ Կախված Արեգակի դիրքից՝ բարձր և ցածր 
ճնշման գոտիները տեղաշարժվում են դեպի հյուսիս (հունիսին) կամ հա
րավ (դեկտեմբերին), իսկ սեպտեմբերին և մարտին չեն տեղաշարժվում։ 
Դրա հետ կապված՛ պասսաւոները տարբեր սեզոններին տարբեր ազդե
ցություն ունեն Աֆրիկայի կլիմայի վրա (նկ. 4)։ Նրա տարածքում ձևա
վորվում են երկու տիպի օդային զանգվածներ՝ հասարակածային և ա– 
րևադարձային։ Միայն ծայր հյուսիսում և հարավում ձմռանը թափանցում 
են արևմտյան քամիները՝ առաջացնելով տեղումներ։

Մայրցամաքի կլիմայի վրա մեծ ազդեցություն է գործում նաև ռելիե
ֆը։ Նրա բարձր լեռները և գագաթները ստանում են առատ տեղումներ և 
ծածկված են հավերժական ձյունով։

^նասսհոԼէւէ<Բաքճււ «յ,՚ւ>աէ1 –ւ^՚^ՈհԱսւ յ «ւսՈր ՅնԻ1<ւրՀճ■ ՚,

(ԽՈ յւևւ71մ11էւր|ւ ւ,<|Մրյա։ւոո1 ւԼրվւ ւսր^1>4|րէբյսւII մարկիչ ւոեդ™ւ|ււտ|1ւ11|ր||ււ1յ լյխ՚;՚մԳւ4|

Նկ. 4. Պասսատների տեղաշարժերը տարվա տարբեր սեզոեեերին

■փ
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Կլիմայի վրա ազդում են նաև ծովային հոսանքները։ Մայրցամաքի 
առափնյա շրջաններում սառը հոսանքները (Կւսնւսրյւսն, Բենգելյւսն և 
Սոմալիի) իջեցնում են առափնյա շրջանների օդի ջերմաստիճանը։ Ծով
ափերին օդը սառչում է և առաջացնում թանձր մառախուղ և առատ ցող։

Մայրցամաքի առափնյա գոտու տաք հոսանքները (Գվինեակւսն, 
Մոզամբիկի, Ասեղի հրվանդանի) բարձրացնում են օդի ջերմաստիճա
նը, նպաստում օդի վերընթաց շարժմանը և տեղումների առաջացմանը։

Կլիմայական գոտիները և կլիմայական մարգերը։ Հասարակածա
յին դիրքի շնորհիվ կլիմայական գոտիները Մֆրիկայում համաչափ 
կրկնվում են (տես «Աֆրիկայի կլիմայական գոտիները և մարզերը» քար
տեզը)։

Հասարակածային կլիմայական գոտին տարածվում է Գվինեական 
ծովածոցի ափերին և Կոնգոյի իջվածքում։ Ամբողջ տարին տիրապետում 
են հասարակածային տաք և խոնավ օդային զանգվածները։ Օդի տարե
կան միջին ջերմաստիճանը կազմում է +25°+27°, տարեկան ջերմաստի
ճանային տատանումները փոքր են՝ 1°–2°։ Տարեկան տեղումների միջին 
քանակը կազմում է 1000-3000 մմ, իսկ Կամերունի արևմտյան լանջե
րին՛ միջինը 5000 մմ, առավելագույնը՛ 10000 մմ։ Տեղումները տարվա 
ընթացքում թափվում են համարյա հավասարաչափ, քիչ գերակշռում են 
սեպտեմբերին և մարտին (ինչու, փորձեք բացատրել)։

Աերձհասարւսկւսծւսյին գոտիները տարածվում են հասարակածա
յին գոտուց հյուսիս և հարավ։ Կլիման սեզոնային է. ամռանը թափան
ցում են հասարակածային տաք և խոնավ, իսկ ձմռանը՝ արևադարձային 
չոր և տաք օդային զանգվածները։ Հետևաբար՛ ամառային սեզոնը խո
նավ է (1500-1600 մմ), ձմեռայինը՝ չոր։ Օդի տարեկան ջերմաստիճանը 
+20°–ից բարձր է։

Արևադարձային կլիմայական գոտիները Աֆրիկայում տարածվում 
են 15°–30° լայնություններում։ Սրանք պասսատային բարձր ճնշման գո– 
տիներն են, որտեղ գերիշխում են ցամաքային պասսատները։ Հատկա
պես չոր ու շոգ է հյուսիսային արևադարձային գոտում, որտեղ գտնվում է 
երկրագնդի ամենատաք և ամենաչոր տարածքը՛ Սւսհարա անապատը։ 
Այստեղ ստվերում դիտվել է աշխարհի բացարձակ առավելագույն ջերմ
աստիճանը՛ +58,1° (Սւսհւսրւս, Էլ-Զուֆ)։ Մթնոլորտային տեղումները 
շատ քիչ են՝ 50-100 մմ (երբեմն՝ 10-50 մմ)։

Հարավային արևադարձային գոտին բաժանվում է կլիմայական եր–
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ԱՖՐԻԿԱ

ԱՖՐհԿԱՈԻ և1 ՒԼՈ^ԱԿ 1’Ն ԳՐՏԽՆհՐՐ եՎ լքԼէրԶեՌԸ

կու մարզի՝ արևադարձային խոնավ (արևելքում) և արևադարձային ա– 
նապաւոային (արևմուտքում և կենտրոնում)։

Մերձարևադարձային կլիմայական գոտիները տարածվում են մայր
ցամաքի ծայր հյուսիսային և հարավային շրջաններում։ Կլիման անցու
մային է. ամռանը տիրապետում են արևադարձային տաք ու ^որ, իսկ
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<յՎ՝ւԻ1ԼՆՐ։ւՆհ1քհ |ւՎՆէմ՝ւյԻՆ հոսլո՛ Ա-Ա&ւււ-Սյք՚է–

ԱՖՐԻԿԱ

ձմռանը՛ բարեխառն խո
նավ և համեմատաբար սա
ռը օդային զանգվածները։ 
Այդ պատճառով ամառը չոր 
է ու շոգ (միջինը՝ +27°+28°), 
իսկ ձմեռը՝ խոնավ և մեղմ 
(+10°+12°)։ Գոտու ծայր 
հյուսիսում և հարավ֊արև– 
մուտքում միջերկրածովա– 
յին կլիմայական մարզն է, 
իսկ հարավ–արևե|քում՛ խո
նավ մերձարևադարձային 
մարգը։

Հիշեք՝ ի՞նչ կապ կա 
գետերի և ռելիեֆի միջև։ 
Ւ»նչ են գետի ջրային ռե
ժիմը, ծախսը և հոսքը։ 
ՒՂւչ ծագման լճային գո
գավորություններ գիտեք։ 

Ներքին ջրերը։ Աֆրի– 
կայում ջրագրական ցանցը բաշխված է խիստ անհավասարաչափ, որը 
բացատրվում է տեղումների անհավասարաչափ բաշխմամբ, ռելիեֆով։ 
Գետային ցանցը խիտ է հասարակածում և բարձր լեռնային շրջաննե
րում։ Անապատներում գետային ցանցը շատ նոսր է, որտեղ կամ տա
րանցիկ գետեր են (ինչպես Նեղոսը), կամ էլ չոր գետահուներ, որոնց կո
չում են վւսդիներ։ Աֆրիկայի գետերն ունեն հիմնականում անձրևային 
սնում։

Կախված ռելիեֆի թեքությունից՝ Աֆրիկայի գետերի մեծ մասը պատ
կանում է Ատլանտյան, փոքր մասը՝ Հնդկական օվկիանոսների ավա
զաններին (հավելվածներ 6,7)։

Մայրցամաքի տարածքի մոտ 1/3-ը հոսք չունի դեպի օվկիանոս։
Աֆրիկայի ամենաջրառատ և ամենախոշոր ավազան ունեցող գետը 

Կոնգոն է (Զւսիր), որը ջրառատությամբ աշխարհում զիջում է միայն 
Ամազոնին։ Միջին ծախսը գետաբերանում 40 հազ մ3/վրկ է։ Գետը երկու 
անգամ հատում է հասարակածը և ջրառատ է ամբողջ տարին։ Կինշա–
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Նկ. 5. Վիկտորիա ջրվեժը

ԱՖՐԻԿԱ

սա քաղաքից գետի հոսանքով ներքև գտնվում են Լփվինգստոնի ջրվեժ
ները։ Կոնգոն թափվում է Ատ լան տյ ան օվկիանոս և դելտա չի առաջաց
նում։

Աֆրիկայում է գտնվում աշխարհի ամենաերկար գետը՝ Նեղոսը, 
որն ունի 6671 կմ երկարություն։ Ձևավորվում է Սպիտակ և Կապույտ 
Նեղոսներից, որոնք միանում են Ւսարթում քաղաքի մոտ։ Գետը տեղա
փոխում է մեծ քանակությամբ տիղմ և գետաբերանում ստեղծում խոշոր 
դելտա։

Ատլանտյան օվկիանոսին պատկանող խոշոր գետերից են Նիգերը, 
Օրանժը, որոնք ունեն անձրևային սնում և հորդանում են ամռանը։

Հնդկական օվկիանոսի ավազանին պատկանող խոշոր գետը Զամ– 
բեզին է, որի միջին հոսանքում 
առաջանում է գեղատեսիլ և 
ջրառատ Վիկտորիա ջրվեժը 
(նկ. 5)։ Այն ունի 120 մ բարձ
րություն։ Զամբեղին հորդանում 
է ամռանը (նոյեմբեր֊փետրվար), 
ունի անձրևային սնում։ Այս ա– 
վազանին է պատկանում նաև
Լիմպոպո գետը։

Ներքին անհոսք ավազա
նի խոշոր գետը Շարին է, որը 
թափվում է Չաղ լճի մեջ։

Աֆրիկայի լճերի մեծ մա
սը գտնվում է արևելքում՝ Արե– 
վելաաֆրիկական Մեծ բեկված
քում, և ունեն տեկտոնական 
ծագում։ Դրանցից խոշոր են 
Տանգանիկան ևՆյասան (նկ. 
6)։ Տանգանիկան աշխարհի 
քաղցրահամ լճերի մեջ ամե
նաերկար ձգվածությունն ունի 
(650 կմ) և խորությամբ (1470 
մ) զիջում է միայն Բայկալին։ 
Մայրցամաքի ամենախոշոր լի–

Նկ. 6. Տանգանիկա լիճը
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ԱՖՐԻԿԱ

ճը Վիկտորիան է, որը շատ խորը չէ (մինչև 80 մ)։ Նրանից հյուսիս 
գտնվում է Ռուդոլֆ աղի լիճը։

Սահարայից հարավ գտնվում է մնացորդային ծագում ունեցող Չաղ 
լիճը, որը շատ ծանծաղ է (4-7 մ խորությամբ)։ Ամառային անձրևներից 
նրա մակարդակը բարձրանում է երկու անգամ։ Եթովպական լեռնաշ
խարհում խոշոր է Թանա լիճը, որից սկիզբ է առնում Կապույտ Նեղոսը։

Մեծ է Աֆրիկայի գետերի և լճերի տնտեսական նշանակությունը։ Դրանց 
ջուրն օգտագործվում է ոռոգման և էներգետիկ նպատակներով։ Գետերի 
ւվըւս ստեղծվել են խոշոր ջրամբարներ, ջրային էլեկտրակայաններ։

Զարմանահրաշ մոլորակ

Բնական թանաքաման

Աշխարհի զարմանալի ջրավազաններից է թանաքով լցված բնա
կան լիճը։ Այն գւրնվում է Ալժիրում, Սիդի֊բել֊Աբես քաղաքի մուր։

Հարց է ծագում. «Որւրե– 
ղ/ւց է թանաքը լճում»։ Այս 
գաղւրնիքը բավական 
պարզ է։ Լիճ են թափվում 
երկու գեւրակներ։ Նրան
ցից մեկը զգալի քանա
կությամբ երկաթի լուծված 
աղեր է պարունակում, 
մյուսը հոսում է ընդար
ձակ ւրորֆային ճահիճնե
րի միջով, այդ պաւրճա– 
ռով էլ նրա ջրերը հագե

ցած են օրգանական միացություններով։ Երբ երկու գեւրերի ջրերը 
լցվում են լճափոսի մեջ, առաջանում է իսկական թանաք։

Բնական թանաքամանում ոչ ձուկ կա, ոչ բուսականություն։ Թա
նաքը թունավոր է և միայն գրելու համար է պիւրանի։

Ըստ Ա.Պ. Մուրանովի
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ԱՖՐԻԿԱ

ՀԱՐՃԵՐ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
« 1. Որոնք են Աֆրիկայի կլիման ձևավորող հիմնական գոր

ծոնները։
2. Ի՞նչ դեր ունեն պասսաւրները մայրցամաքի կլիմայի ձևա

վորման գործում։
3. Որոնք են Աֆրիկայի ամենաչոր, ամենաշոգ և ամենախո– 

նավ շրջանները։
4. Կլիմայական որ գարիներում է գտնվում Աֆրիկան, թվար

կեք դրանք։
5. Աֆրիկայի կլիմայական քարտեզի վրա ցույց տվեք կլի

մայական գոտիները և դրանք անցկացրեք ուրվագծային 
քարտեզի վրա։

6. Ի՞նչ ծագում ունեն Աֆրիկայի լճերը, թվարկեք դրանք։
7. Աֆրիկայի ֆիզիկական քարտեզի վրա գտեք և ցույց 

տվեք խոշոր գետերը, լճերը, ջրվեժները։

ԲՆԱԿԱՆ ԶՈՆԱՆԵՐԸ։
ՍԱՎԱՆԱՆԵՐԻ ԶՈՆԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Հիշեք՝ ինչ է բնական զոնան։ Ինչ բնական զոնաներ գիտեք։ Ինչ 
են հորիզոնական զոնայականությունը և վերընթաց գոտիականու– 
թյունը։

Աֆրիկայի բնական զոնաների ընդհանուր բնութագիրը։ Քանի որ 
Աֆրիկան ունի հիմնականում հարթավայրային մակերևույթ, ապա այս
տեղ գերիշխում է հորիզոնական զոնայականությունը, իսկ լեռնային 
շրջաններում՝ փոխվում վերընթաց գոտիականության։ Աֆրիկայում՝ հա
սարակածի երկու կողմերում, բնական զոնաները համարյա կրկնվում են 
(տես աշխարհի բնական զոնաների քարտեզը և դպրոցական ատլասը)։

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

■Փ
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և ընդարձակը սավանաների զոնան է, որին մանրամասն կանդրադառ
նանք դասի վերջում։

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

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

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

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

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

Հյուսիսի անապատներին և կիսանապատներին բնորոշ են փշոտ 
բույսերը՝ ուղտափուշը, օշինդրը, աղաբույսը, փշոտ թփերը, անապատա
յին ակացիան, իսկ հարավի անապատներին ու կիսանապատներին՝ ծի
ծեռնախոտը, բարձիկանման փշոտ բույսերը և այլն։ Հայտնի է վելվիչի 
բույսը, որն ունի մինչև 3 մ երկարությամբ երկու լայն ու կոշտ տերև, ո– 
րոնք պահպանվում են ամբողջ կյանքի ընթացքում (մոտ 100 տարի)։ Այն 
տարածված է Կալահարիի կիսանապատներում։

Կենդանական աշխարհը հարուստ է՝ կան օձեր, մողեսներ, կարիճ– 
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ներ, քարայծ, ուղւո, շնագայլ, 
մկներ, աֆրիկական ջայլամ, բո
րենի, աղվես և այլն (նկ. 7)։

Մերձարևադարձային (միջ– 
երկրածովային) մշտականաչ 
կոշտատերև անտառների և 
թփուտների զոնան զբաղեցնում 
է փոքր տարածք՝ մայրցամաքի 
հյուսիսարևմտյան և հարավ
արևմտյան շրջանները։ Այստեղ 
կլիման միջերկրածովային է՛ ա– 
մառը չոր ու շոգ, ձմեռը՝ մեղմ ու 
խոնավ։ Տարեկան տեղումների 
քանակը 600-800 մմ է, որոնց 
մեծ մասը թափվում է ձմռանը։ 
Հողերը դարչնագույն են և դեղ
նակարմրավուն։

Բուսականության մեջ տիրա
պետում են մշտականաչ լայնա
տերև և փշատերև ծառերը (քա
րակազմի, խցանակաղնի, սոճի 
և այլն)։ Բնորոշ են խիտ ու փշոտ 
թփուտները (մակվիս)։ Մշակում են 

ուղղությանը

Նկ. 7. Սահարա անապատի կենդանական 
աշխարհի փոխադարձ կապերը

ձիթենի, արմավենի և այլն։ Աֆրիկայի ծայր հարավ-արևելքում տարած
վում է մերձարևադարձային խոնավ զոնան, որն աչքի է ընկնում դեղնա– 
կարմրահողերով։

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

Սավանաների զոնայի կլիման անցումային է։ Ամռանը կլիմայական 
պայմանները նման են հասարակածի պայմաններին՝ տաք ու խոնավ, 
իսկ ձմռանը՝ արևադարձայինին՝ չոր ու տաք (ինչու, փորձեք բացատրել)։ 
Չորային սեզոնին սավանաների տեսքը կտրուկ փոխվում է. ամեն ինչ չո–
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բանում է ու խանձվում։ Եթե ամռա
նը տեղումների քանակը կազմում է 
1000-1500 մմ, ապա ձմռանը երեք 
անգամ պակասում է։

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

Բուսականությունը բազմազան 
է, տարածված են հացազգի բարձ

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

Նկ. 9. Արագավազ ջայրսմը Նկ. 10. Կենդանական և բուսական աշխարհի
փոխադարձ կապերը սավանաներամ
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ղը, զեբրը, փիրլյշ, ընձուղտը, գոմեշը, ռնգեղջյուրը, գետաձին և այլն։ Գի
շատիչներից մեծ տարածում ունեն առյուծը, վագրը, հեպարդը, բորենա– 
նման շունը, ջրերում՝ կոկորդիլոսը։ Տարածված է նաև արագավազ ջայ
լամը, մարաբուն (նկ. 9)։ Կան նաև սողուններ, միջատներ։

Աֆրիկայի բուսական և կենդանական աշխարհի միջև հաստատված 
են սննդային փոխադարձ կայուն կապեր, որոնցով տեղի է ունենում նյու
թի և էներգիայի անընդհատ Փոխանակություն (նկ. 10)։

Զարմանահրաշ մոլորակ

Նգորոնգորո խառնարան 
(Տանզանիա)

Աշխարհի ամենամեծ հրաբխային խառնարանը հյուսիսային Տան– 
զանիայում Նգորոնգորո խառնարանն է, որւրեղ հանգրվանում են ա– 
վելի քան 25 հազ. կենդանիներ՝ զեբրեր, գնուներ, սև ռնգեղջյուրներ, 
առյուծներ, փղեր, գոմեշներ, վիթեր, աֆրիկյան վարազներ, որոնք 
խառնարանը դարձնում են նմանը չունեցող որսաւրեղի։

Խառնարանն ունի 700 մ խորություն, 260 կմ2 մակերես և առաջա
ցել է մուր 2 մլն ւրարի առաջ։ Այսւրեղ կան անւրառներ, արոտավայ
րեր, աղբյուրներ և նատրիումական ջրով մի մեծ լիճ (Մագադի լիճ)։ 
կճում վխտում են ֆլամինգոներ և այլ ջրային կենդանիներ։ Խառնա
րանի թեք պատերը ծառայում են այն բանին, որ կենդանիները չգաղ
թեն (ի տարբերություն մոտակայքում գտնվող Սերենգետիի սարա
հարթի կենդանիների)։
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ԱՖՐԻԿԱ

Զարմանահրաշ մոլորակ

Բաոբաբ

Բաոբաբն աճում է Աֆրիկայում, Մադագասկար կղզում և Ավսւր– 
րալիայի հյուսիսում և ապրում է 4-5 հազար ւրարի։ Բնի շրջագիծը եր
բեմն անցնում է 10 մեւրրից, բարձրությունը հասնում՝ 18-25 մեւրրի։ 
Բաոբաբի պւրուղները երկար են և վարունգանման՝ քաղցրահամ ու
տելի միջուկով։ Նրա տերևների մակերեսից շատ խոնավություն է գո
լորշանում, և որպեսզի ծառը պահպանի խոնավությունը, ւրերևաթափ 
է լինում ոչ թե ձմռանը, այլ ամռանը։ Ձմռանն այն նորից ծածկվում է 
տերևներով և ծաղիկներով։ Բաոբաբի տակառաձև բունն անձրևների 
ժամանակ կուտակում է հսկայական քանակությամբ ջուր։ Նրա փայ
տը չի այրվում, որովհետև հագեցած է ջրով։ Այս ծառի կեղևից ստաց
վող թելն օգտագործվում է կոպիտ գործվածքներ և պարաններ պատ
րաստելու համար։

2.

3.

աՐծէՐ, ԱնԱՋԱԳՐԱնՔնՈՐ ------------------------------
Ինչպես են արտահայտված բնական զոնաները Աֆրի– 
կ այ ում, և ինչով է դա պայմանավորված։
Բնական որ զոնաներն են գերակշռում մայրցամաքում 
և ինչու։
Թվարկեք Աֆրիկայի բնական զոնաներին բնորոշ հո
ղերը, բուսատեսակները և կենդանատեսակները։

4. Աշխարհի բնական զոնաների քարտեզի վրա ցույց տվեք 
Աֆրիկայի բնական զոնաները և դրանք անցկացրեք
ուրվագծային քարտեզի վրա։
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քւրտքօճ 1աբտ7/օհօօ1<տ.հօոօօ.ոօէ/քաոք/ո\՚ճր/

»<ա<ւ4 Ա4ՍՏՐԱԼԻԱ
Տարածքը ' 7 մլէւ 700 հազ. կմ2 (I 0^՝7»Ո^ /V»/՜ ՍՕ3 V)

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Յորք հրփ փ 
հփ լ. 11°

Ստիփ Փոյնթ հրփ 
ւսրլ. ե. 113°

«Ես և շրջակա աշխարհը» 
դասընթացից հիշեք Ավստրալիա– 
յի հայտնադործման և հետազոտ
ման պատմությունը։ Համեմատեք 
Ավստրալիայի և Աֆրիկայի աշ–

Բայրոն հրփ խարհագրական դիրքերը։

Հարավարևելյան հրփ * 
հփ լ. 39°

Ավստրալիան ամբողջությամբ 
գտնվում է հարավային կիսագնդում, 
և գրեթե նրա կենտրոնով է անց
նում հարավային արևադարձը։ Արև
մուտքից, հյուսիսից և հարավից մայր
ցամաքի ափերը ողողում են Հնդկա–

կան, իսկ արևելքից՝ Ւսաղաղ օվկիանոսների ջրերը։ Արևմտյան ափերով 
անցնում է Արևմտաավստրալական սառը հոսանքը։ Ավստրալիան հյու
սիսից մոտ է Հարավարևելյան Ասիային, Մեծ և Փոքր Զոնդյան կղզեխմբե
րին, որոնցից բաժանվում է Թիմորի և Արւսֆուրյան ծովերով։ Մայրցա
մաքը Նոր Գվինեա կղզուց բաժանվում է Թորեսի նեղուցով։

Ավստրալիայի ափերը, ինչպես Աֆրիկայինը, քխ են կտրտված։ Հյու
սիսում ցամաքի մեջ է խորանում Կւսրպենտարիայի ծովածոցը, որն ըն
կած է Առնհեմլենդ ևՔեյփ Յորք թերակղզիների միջև։ Արևելքից Ավստ֊ 
րալիայի ափերը ողողում են Խաղաղ օվկիանոսի մեջ մտնող Կորալյան և 
Թասմանի ծովերի ջրերը։ Այստեղով են անցնում Արևելւսւսվստրալւս– 
կան տաք հոսանքի ջրերը։ Մայրցամաքի հյուսիսարևելյան ափերը ողո
ղող Կորալյան ծովում մակերևութային ջրերի ջերմությունն անցնում է 
+20°–ից, և այդ պայմաններում բուռն զարգանում են կորալային պոլիպ
ները, որոնք առաջացնում են յուրօրինակ կրաքարային կառույցներ՝ խու
թեր։ Վերջիններս ձգվում են մայրցամաքի հյուսիսարևելյան ափերին 
զուգահեռ, ավելի քան 2000 կմ և առաջացնում են աշխարհի ամենամեծ 
կորալային խութը՝ Մեծ ւսրգելւսխութը, որի լայնությունը հարավում հաս
նում է 150 կմ (նկ. 1)։ Ծայր հարավարևելյան մասում ավելի քան 200 կմ
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ԱՎՍՏՐԱԼԻԱ

լայնություն ունեցող Բասի նեղուցով մայրցամաքից առանձնացել է Թառ
ման իա կղզին։ Ավստրալիայի հարավային ափերը ողողում են Մեծ 
ավսւորալական ծոցի ջրերը (տես հավելվածներ 3-5)։

Նկ. 1. Կորալյան խութեր

Զարմանահրաշ մոլորակ

Մեծ արգելախութ

Աշխարհում կորալների կոււրակ– 
ման ամենագեղեցիկ ու ամենամեծ 
վայրն է Մեծ արգելախութը։ Այն զբա
ղեցնում է 300 հազ. կմ2 ւրարածք։

հյութային համակարգը բաղկացած է ավելի քան 3000 առանձին բուս– 
ւրախութերից և 600 կղզիներից։ Ենթադրվում է, որ Մեծ արգելա– 
խութն առաջացել է 20 հազ. ւրարի առաջ։ Այն ունի ծովային օրգա
նիզմների անկրկնելի աշխարհ, որւրեղ առանձնանում են կանաչ կրիա
ները, դյուգոնգները (թիաձև պոչերով, մեծ, մոխրագույն կաթնասուն
ներ), դելֆինները, կեւրերը, ձկների 1500 ւրեսակ, կակղամորթների 
4000 ւրեսակ և այլն։

Մակերևույթը։ Ավստրալիայի մակերևույթի հիմքում ընկած է կարծր, 
բյուրեղային ապարներից կազմված Սևխտրալական հնագույն պլատ
ֆորմը։ Նրա արևմտյան մասը բարձր է։ Այստեղ է գտնվում Արևմտաավստ– 
րալական սարահարթը, ուր տեղ-տեղ բարձրանում են բյուրեղային լեռ
նազանգվածներ։ Դեպի արևելք պլատֆորմի հիմքն իջել է՝ առաջացնելով 
նստվածքային հսկայական ապարաշերտերով ծածկված դաշտավայրեր։ 
Նշանավոր է Կենտրոնաավստրալական ընդարձակ դաշտավայրը, որը 
ձգվում է Կարպենտարիայի և Մեծ ավստրալական ծոցերի միջև։ Նրա 
կենտրոնում գտնվում է մայրցամաքի ամենացածր կետը՝ էյր լճի իջված
քը՝ ֊12 մ բարձրությամբ։ Ավստրալիւսն միակ մայրցամաքն է, որտեղ 
բացակայում են երիտասարդ ծալքավոր լեռնային համակարգերը, 
գործող հրաբուխները և ժամանակակից սառցադաշտերը։ Միակ խո
շոր լեռնային համակարգը ձգվում է մայրցամաքի արևելյան մասով՝ հյու
սիսից հարավ ուղղությամբ։ Այն բավականին հին է, քայքայված ու մաս–
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ս^ԿԱԿւոս ււսրտէ^ԱՎՍՏՐԱՍՎ1

նաւոված։ Դա Մեծ ջրբաժան լեռնաշղթան է, որի ամենաբարձր գագա
թը Կոսցյուշկոն է (2230 մ, նկ. 2)։

Բացատրեք, թե տարվա որ ամիսներին է Ավստրալիայում լինում 
ձմեռ, և որ ամիսներին՝ ամառ։

Կլիման։ Ավստրալիայի մեծ մասն ընկած է արևադարձային լայնու
թյուններում։ Դրա և մակերևույթի՝ գերազանցապես ցածրադիր հարթա
վայրային բնույթի պատճա
ռով այստեղ ամբողջ տարին 
դիտվում են օղի բարձր ջերմ
աստիճաններ։ Ամռանը (դեկ
տեմբերից մին^և փետրվար) 
նրա հյուսիսային՝ մերձհւս֊ 
սար ակ ածւսյ ին գոտի են 
թափանցում պասսաւոները 
հասարակածային մուսսոն
ների տեսքով՝ առաջացնե
լով զգալի քանակությամբ

Նկ. 2. Ամենաբարձր գագաթ Կոսցյուշկոն
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11՝ԼՍ^աԱ>ՕԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԳՕՏԻՆԵՐԸ Եվ Սա*ՋԵՐԸ

տեղումներ (1500-1600 մմ)։ Ամենաշատ խոնավություն ստանում են Աեծ 
Ջրբաժան լեռնաշղթայի հյուսիսային հատվածի հողմակողմ լեռնալանջե– 
րը՝ 4000 մմ (Քեռնս քաղաք)։

Կլիմայական քարտեզի միջոցով որոշեք, թե ինչ կլիմայական գո– 
տիներում է ընկած ՍԼվսարալիան։

Արևադարձային գոտու կենտրոնական մասով անցնում է +25° իզո
թերմը (քարտեզի վրա օդի հավասար ջերմաստիճան ունեցող կետերը 
միացնող գիծը)։

Այստեղ ներքին շրջաններում, օդի ջերմաստիճանը երբեմն անցնում 
է +50°–ից, իսկ տեղումները քիչ են (100-200 մմ)։ Այդ պատճառով այս
տեղ շատ են անապատներն ու կիսանապատները։

Բացատրեք «Ավսւորալիան երկրագնդի ամենաչոր մայրցամաքն 
է» պնդումը։

Մայրցամաքի ծայր հարավային մասում տարածվում է մերձարևա
դարձային գոտին։ Դրա հարավարևելյան շրջաններում կլիման մերձա
րևադարձային խոնավ է, միջին մասում՝ մերձարևադարձային ցամաքա
յին, իսկ հարավ-արևմուտքում՛ մերձարևադարձային միջերկրածովային
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սււստրսւԻս

(հիշեք, թե որոնք են դրանց բնորոշ գծերը)։ Միջերկրածովային մարզում 
ամռանն օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է՝ հասնելով +20° +24°, իսկ 
ձմռանը նվազում է մինչև +8° +10°։

Ներքին ջրերը։ Տաք և բորային կլիմայի պատճառով Ավստրալիայի 
գետային ցանցը թույլ է զարգացած։ Մայրցամաքի ներքին, ընդարձակ 
շրջանները (տարածքի 60%-ը) հոսք չունեն դեպի օվկիանոս։ Գետային 
ցանցը համեմատաբար զարգացած է արևելյան շրջաններում (բացատ
րեք՝ ինչու)։ Գետերն ունեն անձրևային սնում, հորդանում են հիմնակա
նում ամռանը։ Ներքին շրջանների գետերը մշտական հոսք չունեն, և 
այստեղ շատ են չոր գետահուները՝ կրիկները (հիշեք, թե որտեղ էին 
դրանք տարածվում Աֆրիկայում և ինչպես էին կոչվում)։ Նշանավոր է 
Կուպերս֊կրիկը, որը թափվում է էյը լճի մեջ։

Ավստրալիայի ամենախոշոր գետը Ս՜ուրեյն է՝ Դառլինգ վտակով 
(նկ. 3)։ Աուրեյը սկիզբ առնելով Մեծ Ջրբաժան լեռների բարձրադիր մա
սերից՝ Ավստրալակւսն Ալպերից, թափվում է Հնդկական օվկիանոս, 
հորդանում է ամռանը։ Դառլինգը ստորին հոսանքում տարվա չոր սեզո
նին ցամաքում է՝ տրոհվելով առանձին ջրավազանների։

Ավստրալիայում խոշոր լճեր քիչ կան։ Գրանցից շատերը ջրով լցվում 
են կարճատև անձրևների սեզոնին և հիմնականում անհոս են ու աղի։ 
Մայրցամաքի ամենախոշոր լիճը էյրն է։ Անձրևների ժամանակ լճի մակե
րեսը մեծանում է, իսկ չոր սեզոնին՝ տրոհվում մանր ջրավազանների։

Ավստրալիայի համար անփոխարինելի գանձ են ստորերկրյա ջրերի 
հսկայական պաշարները, որոնց մեջ առանձնանում է Կենտրոնաավստ– 
րալական դաշտավայրի 
տարածքում գտնվող 
Մեծ արտեզյան ավա
զանը։ Այն զբաղեցնում 
է մոտ 1 մլն 800 հազ. 
կմ2 տարածք։ Դրա ջրե
րը լայնորեն օգտագործ
վում են կենցաղում, 
արդյունաբերության և 
գյուղատնտեսության 
մեջ։

Նկ. 3. Մուրեյ գետը ստորին հոսանքում
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ԱՎՍՏՐԱԼԻԱ

Զարմանահրաշ մոլորակ

Ուլուրու (Ակերս Ռոք)

Ավստրալիայի սրլրում է գտնվում 
Ուլուրու (Այերս Ռոք) ավազաքարային 
բլուրը։ Այն ունի մուր 10 կմ շրջագիծ և 
շրջակա անապատից բարձր է շուրջ 
350 մ-ով։ Բլրի մակերևույթն ապար

ների վերին շեր լրում եղած երկաթի և մանգանի օքսիդացման հե
տևանքով կարմրավուն է։ Բլուրն արտասովոր կերպով անդրադարձ
նում է Արեգակի ճառագայթները, արևածագին այն թվում է դարչնա
գույն, ցերեկը՝ վառ նարնջագույն, իսկ մայրամուտին կրակի կարմիր 
բոցի է նման։ Գիշերը լեռն այնքան սև է, որ կարծես իր մեջ է խտացրել 
արևադարձային գիշերվա ողջ խավարը։

աՐծէՐ, ԱՈԱՋԱԴՐԱնՔՆէՈ
■ 1. Որոնք են Ավստրալիայի աշխարհագրական դիրքի ա–

ռանձնահատկությ անները։
2. Ինչու մայրցամաքի ափագիծը թույլ է մասնատված։ Հա

մեմատեք այն Աֆրիկայի ափագծի հետ։
3. Բնութագրեք Ավստրալիայի մակերևույթի ձևավորման 

գլխավոր գործոնները, մակերևույթի խոշոր ձևերը։
4. Կլիմայական որ գոտիների սահմաններում է ձգվում 

Ավստրալիան։ Ինչպիսին է մայրցամաքի հյուսիսային 
շրջանների կլիման։ Որտեղ են թափվում ամենաշատ 
տեղումները և ինչու։

5. Համեմատեք Ավստրալիայի և Աֆրիկայի արևադարձա
յին կլիմայական գոտիները։

6. Ուրվագծային քարտեզի վրա նշեք Ավստրալիայի լեռ
նագրական խոշոր միավորները, կլիմայական գոտի
ներն ու մարզերը։

7. Ինչու Ավստրալիայում գետային ցանցը թույլ է զարգա
ցած։ Ինչպիսի լճեր են տարածված այնտեղ։

8. Ի՞նչ նշանակություն ունեն ստորերկրյա ջրերը մայրցա
մաքի տնտեսության համար։

-
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ԱՎՍՏՐԱԼԻԱ

ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ 
ՅՈՒՐԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ավստրալիայի բուսականությունը և կենդանական աշխարհը զար
գացել են մյուս մայրցամաքներից երկարատև մեկուսացման պայմաննե
րում։ Այդ իսկ պատճառով այստեղ աճող բուսատեսակների 75%-ը և կեն
դանատեսակների մոտ 90%-ը յուրահատուկ են և երկրագնդի վրա միայն 
հանդիպում են այստեղ, այսինքն՛ էնդեմիկ են։ Դրա հետ միասին՛ 
Ավստրալիայում կան այնպիսի բույսեր, որոնք տարածված են Հարավա
յին Աֆրիկայում, Հարավային Ամերիկայում և Հարավարևելյան Ասիա– 
յում։ Այս փաստը վկայում է հարավային կիսագնդի մայրցամաքների 
միջև միլիոնավոր տարիներ առաջ գոյություն ունեցած ցամաքային ընդ
հանուր կապի մասին։

Փորձեք մտովի Աֆրիկային միացնել Ավսարալիան և Հարավային 
Ամերիկան։ Ունեն արդյոք նրանք ընդհանուր ուրվագծեր։

Ավստրալիան էվկալիպտների, ակացիաների, կագուարիաների 
հայրենիքն է։ Այստեղ տարածված են էվկալիպտների ավելի քան 600, ա֊ 
կացիաների՝ 490, և կագուարիաների մոտ 25 տեսակ։ Հանդիպում են ա֊ 
վելի քան 100 մ բարձրություն ունեցող էվկալիպտներ, որոնց արմատնե
րը, խորանալով հոդի մեջ, հսկա պոմպերի պես դուրս են քաշում խոնա
վությունը (նկ. 4)։ Էվկալիպտների միջոցով մարդիկ տաք երկրներում չո
րացնում են գերխոնավ հողերը և ճահիճները։ Ավստրալիայում կան նաև 
էվկալիպտներ, որոնք նման 
են ցածրահասակ թփուտնե– 
րի։ Էվկալիպտների անտառ
ները տարածվում են մայր
ցամաքի հյուսիսում ընկած 
սավանաների ևնոսրանտառ– 
ների զոնայի կարմրագորշ 
հողերում ու Մեծ ջրբաժան 
լեռնաշղթայի հողմակողմ լան
ջերին՛ արևադարձային ան
տառներում։ Դրանք լուսա
վոր են, որովհետև էվկալիպ
տի տերևները դեպի արևն

Նկ. 4. Հսկա էվկւպիպտների անտառ
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Նկ. 5. Կենգուրու

ԱՎՍՏՐԱԼԻԱ

են ուղղվում իրենց եզրերով։ Այստեղ աճում են նաև արմավենիների, ֆի
կուսների ու դափնիների տարբեր տեսակներ։ Անտառները հարուստ են 

ոչ միայն էնդեմիկ բույսերով, 
այլև էնդեմիկ կենդանիներով։ 

Ավստրալիայում կան 
բազմաթիվ պարկավոր կեն
դանիներ, որոնց ձագերը շատ 
փոքր են ծնվում, և մայրը 
նրանց կրում է փորի տակ 
գտնվող պարկում։ Էվկալիպտ
ների վրա է բնակվում կոա
լան կամ պարկավոր արջը, 
որը դանդաղաշարժ և ան
պաշտպան կենդանի է։ Պար
կավորներից առանձնանում 
են կենգուրուները, որոնց ա֊ 
մենախոշոր տեսակների հա
սակը հասնում է 3 մ, իսկ փոք– 
րերինը՝ մինչև 30 սմ (նկ. 5)։ 
Կենգուրուները սնվում են էվ
կալիպտի տերևներով, իսկ 
վտանգի դեպքում փախչում 
են ցատկելով։ Ավստրալիա֊ 
յում էնդեմիկ է նաև էմու ջայ
լամը (նկ. 6)։

Ավստրալիան համարվում 
է ձվածին կաթնասուն կեն
դանիների բադակտուցի և 
եքիդնայի հայրենիքը (նկ. 7)։ 
Այս էնդեմիկ կենդանիները 
հետաքրքիր են նրանով, որ 
ձագեր են հանում ձվերից՛ 
ինչպես թռչունները, բայց կե
րակրում են նրանց կաթով 
ինչպես կաթնասունները։

Նկ. 6. էմու ջայլամ
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սււստրսւԻս

Մայրցամաքի կենդանական 
աշխարհի սարսափն է դար
ձել եվրոպացիների կողմից 
այսւոեղ բերված դինգո շու
նը, որը հետագայում վայրե
նացել է, իսկ ճագարներն 
այնպես են հարմարվել ու 
բազմացել, որ հաշված ժա
մերի ընթացքում կարող են 
ոչնչացնել հարյուրավոր հեկ
տար գյուղատնտեսական
ցանքեր։ 7 Դ/"խ՚"

Ավստրալիայի կենտրոնական և արևմտյան շրջաններում տարած
վում է անապատների և կիսանապատների զոնան (բացատրեք ինչո՞ւ)։ 
Այս զոնան, ինչպես Աֆրիկայում, բնորոշվում է աղքատ բուսականու
թյամբ։ Նշանավոր են Մեծ ավազային և Մեծ Վիկտորիա անապատնե
րը։ Սակայն, ի տարբերություն աֆրիկյան անապատների, այստեղ չկան 
ծաղկուն օազիսներ։ Կենդանական աշխարհը նույնպես աղքատ է։ Շատ 
են թունավոր օձերը, սողունները, միջատներից հատկապես՝ տերմիտնե
րը։ Այստեղ հազվադեպ հանդիպում են կենգուրուն, էմու ջայլամը։

Ներկայիս Ավստրալիա մայրցամաքում գտնվում է մեկ պետություն՛ 
Ավստրալական Միությունը (մայրաքաղաքը՝ Կւսնբերա)։
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ԱՎՍՏՐԱԼԻԱ

Կոալա (պարկավոր արջ)

Զարմանահրաշ մոլորակ

Կոալա պարկավոր արջը

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

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

ՀԱՐՃԵՐ, ԱՌԱՋԱԴՐԱնՔՆԵՐ
Ինչու Ավստրալիայի բուսական և կենդանական աշխար
հում շատ են էնդեմիկ տեսակները։

2. Ի՞նչ էնդեմիկ բուսատեսակներ են աճում այնտեղ։ Որ– 
տե՞ղ են տարածվում էվկալիպտների անտառները, և 
ինչպիսի առանձնահատկություն ունեն դրանք։

3. Ի՞նչ կենդանատեսակներ են ապրում Ավստրալիայում։ 
Ինչով են դրանք տարբերվում աֆրիկյան տեսակներից։

4. Համեմատեք Ավստրալիայի և Աֆրիկայի բնական զո
նաները։ Բնութագրեք Ավստրալիայի անապատների և
կիսանապատների բնական զոնան։
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Թէւրս 5 ԱնՏԱԲԿՏԻԳԱ
Տարածքը՝ 14 մլն կմ2

Գաս 12.լ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

«Ես և շրջակա աշխարհը» դասընթացից հիշեք Անտարկտիդայի 
հայտնադործման և հետազոտման պատմությունը, Հարավային բևե
ռի նվաճումը։

Աշխարհագրական դիրքը, ափագիծը։ Հարավային կիսագնդի այն 
տարածքը, որը ներառում է Անտարկտիդա մայրցամաքը, նրա հարակից 
կղզիներն ու ջրային տարածքները՝ մինչև հարավային 48-60° լայնու
թյունները, անվանում են Անտարկտիկա աշխարհամաս։ «Անտարկտի
կա» անունը ծագում է հունարեն «անտի»՝ «հակառակ», և «արկտիկոս»՝ 
«հյուսիսային» բառերից, այսինքն՝ Արկտիկային հակառակ։

Անտարկտիդան հիմնականում ընկած է հարավային բևեռային շրջա
գծից հարավ։ Նրա գրեթե կենտրոնում գտնվում է Հարավային աշխար
հագրական բևեռը։ Մայրցամաքի ափագիծը թույլ է մասնատված, շատ 
տեղերում այն չի երևում և ծածկված է սառցադաշտերի եզրային բարձր, 
զառիթափ տեղամասերով։ Մայրցամաքի ափերը ողողում են Ատլանտ֊ 
յան, Հնդկական, Խաղաղ օվկիանոսներին պատկանող Ո-ոսւփ, Ամանդ֊ 
սենի, Բելինսհաուգենի, Ուեդդելի, Համագործակցության ծովերը։ Հա
րավային Ամերիկայի ուղղությամբ, նեղ շերտով, ձգվում է Անտարկտի
կական թերակղզին։ Անտարկտիդան մայցամաքներից հարևան է միայն 
Հարավային Ամերիկային, որից բաժանվում է Գրեյկի փոթորկոտ նեղու
ցով։ Մայրցամաքի առափնյա շրջանները ծածկված են տարբեր չափերի 
լողացող սառույցներով, որոնք դժվարացնում են նավերի մոտենալը մայր
ցամաքին։

Հիշեք՝ ինչու է Անտարկտիդան ամենաուշ հայտնագործված մայր
ցամաքը։

Մակերևույթը։ Անտարկտիդա մայրցամաքի հիմքում ընկած է Ան
տարկտիկական հնագույն պլատֆորմը։ Այն գրեթե ամբողջությամբ ծածկ
ված է սառցադաշտային հզոր գմբեթաձև վահանով, որի միջին հաս
տությունը 2000 մ է, իսկ կենտրոնական մասում այն հասնում է 4000 մ-ի։ 
Սառույցները կենտրոնական մասից դանդաղ սահում են դեպի եզրերը, 
հասնելով ծովին՝ ընկղմվում են նրա մեջ, ջարդվում և լողում՝ որպես

■0
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ԱնՏԱՐԿՏԻԴԱ

ԱՆՏԱՐԿՏԻԿԱ
ՅՓՃք^ւէւնէԼՋւ ՚յԱա^Խյ

Ա|«1 1Ա1ՒՆ

հսկա սառցասարեր (այսբերգներ) (նկ. 1)։ Երբեմն հանդիպում է այնպիսի 
խոշոր այսբերգ, որը հալեցնելով 10 անգամ կարելի է լցնել Սևանա լիճը։ 
Անտարկւոիդան քաղցրահամ ջրի հսկայական շտեմարան է։ Նրա սառ
ցադաշտ երն իրենց մեջ ամբարում են մեր մոլորակի մակերևութային 
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Նկ. 1. Այսբերգ Անտարկտիդայի ափերին

հիշեք Արեգակից ստացվող ճառա–

4. ■ « ա ■ ■ I–

Նկ. 2. Վինսոն լեռը

ԱՆՏԱՐԿՏԻԴԱ

քաղցրահամ ջրերի մոտ 90%-ը։ Եթե 
Անտարկտիդայի սառույցը հավա
սար շերտով փռենք Երկրի վրա, ա– 
պա կգոյանա 40 մետր հաստությամբ 
սառցե շերտ։

Անտարկտիդայի հետազոտու
թյունները ցույց տվեցին, որ սառ
ցադաշտի տակ կան լեռնաշղթա
ներ, սարահարթեր, հսկայական գո
գավորություններ, ցածրադիր իջ
վածքներ և այլն։ Մայրցամաքում 
գտնվող այդ իջվածքներից մեկը ծո
վի մակարդակից ցածր է 2555 մ-ով։ 
Անտարկտիդայի արևմուտքով 
ձգվում է երիտասարդ՝ ալպյան հա
սակի Անտարկտիկական Անդեր 
լեռնաշղթան, որը Հարավային Ա– 
մերիկայի Անդյան լեռնային համա
կարգի շարունակությունն է։ Դրա առանձին գագաթների բարձրությունն 
անցնում է 4000 մ-ից, իսկ Վինսոն լեռնագագաթը, որը մայրցամաքի ա– 
մենաբարձր լեռն է, ունի 5140 մ բարձրություն (նկ. 2)։ Անտարկտիկական 
Անդերում լեռնակազմական պրոցեսները դեռևս շարունակվում են։ Դա է 
հաստատում Ռոսսի ծովի կղզիներից մեկի վրա վեր խոյացող էրեբուս 
գործող հրաբուխը (3794 մ)։

Կլիմւսսւոեղծ գործոններից 
գայ թայ ին էներգիայի կախվա
ծությունը տվյալ վայրի աշխար
հագրական լայնությունից։

Կլիման։ Անտարկտիդան 
երկրագնդի ամենացուրտ մայր
ցամաքն է։ Նրա ներքին շրջան
ներում օդի չափազանց սառչելու 
և վարընթաց շարժում կատարե
լու հետևանքով առաջանում է 
բարձր ճնշման մարզ։ Այդ պայ–
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գիտահետազոտական կայանը

ԱնՏԱՐԿՏԻԴԱ

մաննեըում ձևավորվում են ցուրտ 
և չոր անտարկտիկական օդային 
զանգվածները, որոնց ազդեցու
թյան շրջաններում ձևավորվում է 
անտարկտիկական կլիմայական 
գոտին։ Այստեղ ռուսական «Վոս– 
տոկ» կայանում, գրանցվել է մեր 
մոլորակի ամենացածր ջերմաս
տիճանը՝ ֊88,3° (նկ. 3); Այսպիսի 
ցածր ջերմաստիճանի պայմաննե
րում մետաղը դառնում է դյուրա
բեկ և թեթև հարվածից ապակու 

պես ջարդվում է, իսկ մարդկանց ատամների էմալն անմիջապես ճաքճքում 
է։ Մայրցամաքի ներքին շրջաններից փչում են հարավային և հարավա– 
րևելյան ուժեղ քամիներ, որոնց արագությունը հասնում է 40-60 մ/վրկ, իսկ 
տևողությունը՝ մինչև 176 օր։ Այդքամիները, որոնց կոչում են հոսքաքամի– 
ներ, հատկապես ուժեղ են ձմռանը։ Անտարկտիդայի մակերևույթն ամռան 
ամիսներին, երբ արևը հորիզոնից չի իջնում (բացատրեք՝ ինչու), ստանում 
է որոշ քանակությամբ ջերմություն։ Սակայն այդ ջերմության 90%-ը սառցա
յին «սպիտակ ծածկոցը» անդրադարձնում է, և մայրցամաքը գրեթե չի տա
քանում։ Կենտրոնական շրջաններում ամառային օդի միջին ջերմաստիճա
նը –40°–ից չի բարձրանում, իսկ ծովափնյա շրջաններում՝ մերձանտարկտի– 
կական գոտում, տատանվում է 0°–ի շուրջը։ Ձմռանը մայրցամաքի ծովա
փերին օդի միջին ջերմաստիճանը ֊30° է, իսկ խորքում՝ –70°։ Մայրցամաքի 
կենտրոնական շրջաններում ձյան տեսքով տարեկան թափվում են 50-60 

մմ, իսկ առափնյա մերձանտարկ– 
տիկական կլիմայական գոտում՝ 
200-300 մմ տեղումներ։

Անտարկտիդայում ֊32° ջերմ
աստիճանում օդ նետված տաք 
ջրի շիթը մեկ ակնթարթում վեր է 
ածվում սառցե հրաշագեղ բյուրե– 
ղիկների և գոլորշու (նկ. 4)։

Բուսական և կենդանական 
աշխարհը։ Մայրցամաքը, ծածկ–Նկ. 4. Սառցե բյուրեղիկների և 

գուորշու շիթ
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ված լինելով հսկա սառցադւսշտե֊ 
րով՝ գրեթե զուրկ է օրգանական 
աշխարհից։ Սակայն ամռանը 
նույնիսկ հարավային բևեռամերձ 
առանձին տարածքներ ազատվում 
են սառույցից, և մերկացած ար
մատական ապարների վրա 
հայտնվում են բույսեր։ Սառցա– 
դաշտերից ազատված այդպիսի 
տարածքներն ավելի շատ են ա– 
ռափնյա շրջաններում։ Այդ չոր ու 
ցուրտ, քարքարոտ, սառույցից ա– 
զատ տարածքներին անվանում են 
անտարկտիկական օազիսներ։

Նկ. 5. Պինգվինը ձագի հետ

Այստեղ աճում են մամուռներ, քարաքոսներ և պարզագույն ջրիմուռներ։ 
Անտարկտիկական թերակղզում կարելի է հանդիպել նաև ծաղկավոր 
հացաբույսերի և մեխակազգիների պարզագույն տեսակների։

Մայրցամաքի կենդանական աշխարհը բուսականից հարուստ է և 
տեղաբաշխված է առափնյա նեղ շերտում։ Ափամերձ ջրերում հանդի
պում է փոկը, որից ամենախոշորը ծովային փիղն է։ Թռչուններից Ան
տարկտիդայի ամենատարածված էնդեմիկ տեսակը պինգվինն է (նկ. 5), 
որը չի թռչում, հիանալի լողում է, սնվում ձկներով, փափկամորթներովն 
խեցգետիններով։ Անտարկտիդայում ապրում է պինգվինների 17 տեսակ, 
որոնցից ամենախոշորը կայսերական պինգվինն է։ Նրա քաշը հասնում
է մինչև 50 կգ-ի, իսկ հասակն 
անցնում մեկ մետրից։ Ի տար
բերություն այլ պինգվինների՝ կայ
սերական պինգվինը ձու դնելու 
համար բույն չի կառուցում, այլ 
այն պահում է թաթերի վրա՝ սեղ
մելով փորի ստորին հատվածին։ 
Այժմ Անտարկտիդայում կայսե
րական պինգվինների թվաքա– 
նակն անցնում է 300 հազարից։ 
Ամռանը մայրցամաքի առափնյա Նկ. 6. Կաթնասունների հսկան ' 

կապույտ կետը

■փ 
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շրջաններում ձևավորվում են թռչնաշուկաներ։ Հատկապես շատ են ջրագ
ռավները, գիշատիչ ճայերը։

Անտարկտիդայի առափնյա ջրերը հարուստ են ջրային մանր օրգա
նիզմներով, որով սնվում են այստեղ բնակվող կետազգիները, կետա– 
դելֆինները։ Ափամերձ ջրերում հանդիպում է մեր մոլորակի ամենախո
շոր կենդանին՝ կապույտ կետը, որի քաշը կարող է հասնել մինչև 150 
տոննայի (նկ. 6)։

Զարմանահրաշ 
մոլորակ

Սառցե ալիքներ

Ցունամիի 
նմանվող այս սառցե 
հսկաները բնորոշ են 
Ան ւրարկւրի դային։ 
Այս անձեռակերտ 
քանդակները հատ
կապես գեղեցիկ են 
ամռանը և գարնա
նը, երբ դրանց վե

րին շերտը հալչում է, և սառցադաշտի ներսում սկսում են «խաղալ» 
ծիածանի բոլոր գույները։ Առաջին անգամ, երբ նայում ես բնության 
այս ստեղծագործությանը, թվում է, թե ջրի հսկայական ալիքը «քարա
ցել» է ծովափին փշրվելու պահին և մի ակնթարթում վերածվել ցունա
միի քանդակի։ Այս հրաշագեղ քանդակը մի քանի հարյուր տարում 
կերտել է բնությունը Արեգակի և –60°–ի հասնող անտարկտիկական 
սառնամանիքի օգնությամբ։

«Սառցե ցունամին» առաջացել է հետևյալ կերպ, ամռանը, չնայած 
–30°–ի հասնող օդի ջերմաստիճանին, սառույցը արևի ճառագայթների 
շնորհիվ հալչում է և անմիջապես սառչում։ Այդ պահին սառույցից ամ
բողջությամբ դուրս են մղվում նրանում եղած օդի պղպջակները, և 
տարիների ընթացքում աստիճանաբար կերտվում է բնության այս 
հրաշքը։
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2.

3.

4.

շԱՐծԵՐ, ԱՌԱՁԱԴՐԱՆՔՆԵՌ ------------------------------
Բնութագրեք Անտարկտիդայի աշխարհագրական դիր
քի առանձնահատկությունները։
Ինչպիսի՞ն է մայրցամաքի սառցածածկույթի վարքը։ Ինչ
քան քաղցրահամ ջրի պաշարներ կան այնտեղ։
Որոնք են Անտարկտիդայի մակերևույթի հիմնական ա– 
ռանձնահատկությունները։
Ինչպիսխւ է մայրցամաքի կլիման։ Այստեղ ինչու են
դիտվել մեր մոլորակի ամենացածր ջերմաստիճաննե
րը։

5. Բացատրեք Անտարկտիդայում ուժեղ քամիների առա
ջացման պատճառները։

6. Ինչու է Անտարկտիդայի օրգանական աշխարհն աղ
քատ։ Ինչու կենդանական աշխարհն ուղղակի կապված 
է օվկիանոսի հետ։

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ՝ «ԱՖՐԻԿԱ», 
«ԱՎՍՏՐԱԼԻԱ», «ԱՆՏԱՐԿՏԻԴԱ» ԹԵՄԱՆԵՐԻ 
ԿՐԿՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՄՓՈՓՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

1. Բացատրեք Աֆրիկա, Ավստրալիա և Անտարկտիդա մայրցա
մաքների աշխարհագրական դիրքի առանձնահատկություննե
րը։ Ինչպես է այն անդրադառնում այս մայրցամաքների բնու
թյան բազմազանության վրա։

2. Ինչու են Աֆրիկայի, Ավստրալիայի, Անտարկտիդայի մակերևույթ
ներում գերիշխում հարթավայրերը։ Մայրցամաքների որ մասե
րով են ձգվում լեռնային համակարգերը և ինչու։

3. Ինչու Աֆրիկան համարվում է ամենատաք, Ավստրալիան՝ ամե
նաչոր, Անտարկտիդան՝ ամենացուրտ մայրցամաքը։

4. Բնութագրեք Ավստրալիայի և Աֆրիկայի ներքին ջրերը։ Ո՞ր գո– 
տիներում է գետային ցանցը նոսր և ինչու։

5. Բնական որ զոնաներն են համապատասխանաբար գերիշխում 
Աֆրիկայում, Ավստրալիայում և Անտարկտիդայում և ինչու։
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6. Բացատրեք Ավստրալիայում և Անտարկտիդայում օրգանական 
աշխարհի էնդեմիկ տեսակների մեծ տարածվածության պատ
ճառները։

7. Յուրաքանչյուր ուղղահայաց սյունակից դուրս գրեք այն օբյեկտը, 
որը չի համապատասխանում օրինաչափությանը.
վելվիչհ Նեղոս կոալա
ֆիկուս Նիգեր առյուծ
արմավենի Զամբեզի էմու ջայլամ
էվկալիպտ Կոնգո բադակտուց
բաոբաբ Մուրեյ եքիդնա

8. Կազմեք փոխկապակցված շարքեր.
Աֆրիկա, էվկալիպտ, պինգվին, էրեբուս, Վիկտորիա, հասարա
կած, Ավստրալիա, Կապերս, ձվածին, հրաբուխ, բաոբաբ, կրիկ, 
սավանա, Անտարկտիդա, կաթնասուն, ջրվեժ, էնդեմիկ, հոսքա– 
քամի։
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Թե II11 6 ՃԱՐԱվԱՅԻն ԱՍէՐԻԱԱ
Տարածքը' 18 մլն կմ1 (I՚0^»ո^ ՍՀ3 շՀՀ)

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԳԻՐՔԸ, ԱՓԱԳԻԾԸ, 
I Լ " ՄԱԿԵՐԵՎՈԻՅԹԸ

Գափնւսս հրվ. • 
հս. լ. 12°

Պարինյաս հրփ 
արմ ե. 81°

Ֆրոաերդ հրվ. 
հվ. լ. 54°

Աշխարհագրական դիրքը, ւս– 
փագիծը։ Հյուսիսային և Հարավային 
Ամերիկա մայրցամաքներն ամբող
ջությամբ գտնվում են արևմտյան կի– 

ԿաբուԲրանկրոհով. սագնդում և իրենց հարակից կղզինե– 
արմ. ե. 35° մտնրլմ են Ամերիկա

աշխարհամասի մեջ։
Հարավային Ամերիկան համար

յա մեկուսացած է մյուս մայրցամաք
ներից։ Արևմուտքից նրա ափերը ո– 
ղողում են Խաղաղ, իսկ արևելքից և

հյուսիսից՝ Ատլանտյան օվկիանոսնե
րի ջրերը։ Ատլանտյան օվկիանոսի 
Բր ազի լա կան և Գվիանական տաք 
հոսանքները մեղմացուցիր ազդեցու
թյուն ունեն մայրցամաքի վրա։ Խա
ղաղ օվկիանոսի ափամերձ ջրերով 
անցնում է Պերուական սառը հոսան
քը, որի ազդեցությամբ մայրցամաքի 
արևմտյան շրջաններն ունեն բորային 
կլիմա։ Նույն ազդեցությունն ունի Հա
րավային Ամերիկայի հարավարևել
յան ափերով անցնոդ Ֆոլկլենդյան 
սառը հոսանքը։

Հարավից մայրցամաքը Աւսգե– 
լանի նեղուցով բաժանվում է Հրո Եր–
կիր կղզուց, իսկ վերջինս՛ Գրեյկի (այն Նկ , Պանամաւի 
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նեղուցով՝ Անտարկտիդայից։ Հյուսիսից նրա ափերը ողողում են Կարիբ– 
յան ծովի ջրերը։ Եվ միայն Պանամայի նեղ պարանոցով Հարավային 
Ամերիկան միանում էր Հյուսիսային Ամերիկային։ Այստեղ 1904-1914թթ. 
փորվել է Պանամայի նավարկելի ջրանցքը (նկ. 1)։

Հիշեք Ֆ.Մագելանի կողմից Հարավային Ամերիկան հարավից 
շրջանցելու պատմությունը։

Արտաքին տեսքով Հարավային Ամերիկան նման է եռանկյան, որի 
հիմքն ուղղված է դեպի հյուսիս։ Այսինքն՝ տարածքի մեծ մասը գտնվում է 
տաք ջերմային գոտում։ Միայն մայրցամաքի հարավային նեղ մասն է 
գտնվում բարեխառն ջերմային գոտում։ Մայրցամաքը հյուսիսից հարավ 
ունի մոտ 7500 կիլոմետր ձգվածություն, իսկ առավելագույն լայնությունը 
ավելի քան 5000 կմ է։

Աֆրիկան և Հարավային Ամերիկան հյուսիսից հարավ գրեթե նույն 
ձգվածությունն ունեն, և երկուսն էլ հատվում են հասարակածով։

Որոնք են դրանց աշխարհագրական դիրքի տարբերությունները։
Աշխարհագրական դիրքի և մայրցամաքի նման գծագրության պատ

ճառով Հարավային Ամերիկայի մեծ մասն ընկած է հասարակածային և 
արևադարձային լայնություններում (համեմատեք Աֆրիկայի հետ)։

Մայրցամաքի ափերը քիչ են կտրտված։ Ավելի շատ մասնատված 
են հարավարևմտյան ափերը, որտեղ շատ են լեռնոտ փոքր կղզիները 
(նկ. 2)։

Արևելյան ափերն ավելի թույլ են մասնատված։ Այստեղ ցամաքի մեջ 
խորացել է Լւս-Պլւստւսյի ծոցը (հավելվածներ 1-5)։

Նկ. 2. Հատված Չիլիի առափնյա ափագծից

Մակերևույթը։ Հարավային 
Ամերիկայի մակերևույթի վրա միմ
յանցից խիստ տարբերվում են 
հարթավայրային արևելքը և լեռ
նային արևմուտքը։ Մայրցամաքի 
հիմքը կազմում է Հարավամե
րիկյան պլատֆորմը, որի բյուրե
ղային հիմքը երկրաբանական 
տարբեր ժամանակաշրջաններում 
ենթարկվել է բարձրացումների և 
իջեցումների։ Այն հատվածները, 
որոնք իջել են, ծածկված են
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ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ
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Նկ. 3. Տեսարան Ամազոնի 
տափարակ դաշտավայրից

շԱՐԱԱԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱ

նստվածքային ապարների հսկայական շերտերով։ Այդպես են առաջա
ցել Ամազոնի, Օրինոկոյի, Լա-Պլատայի դաշտավայրերը (նկ. 3)։ Վեր

ջինս դեպի հյուսիս բարձրացել է 
և առաջացրել Գրան-Չակո լայ
նարձակ նախալեռնային սարա
վանդը (տես ֆիզիկական քար
տեզը)։ Պլատֆորմի բարձրացած 
տեղամասերում ձևավորվել են 
Բր ազի լական, Գվիանական և 
Պատագոնական սարահարթե

րս
Հարավամերիկյան պլատ

ֆորմը արևմուտքից եզրավոր
վում է խաղաղօվկիանոսյան գեո– 
սինկլինալով (տես «Երկրակեղ

ևի կառուցվածքը» քարտեզը), որտեղ ձևավորվել են Անդյան լեռները։ 
Անդերից արևմուտք Խաղաղ օվկիանոսի արևելյան ափերով հյուսիսից 
հարավ ձգվում են Չիլիական և Պերոււսկան փողրակները, որոնք երկ
րագնդի ամենախոր օվկիանոսային անդունդներից են։ Անդերում է 
գտնվում մայրցամաքի ամենաբարձր լեռնագագաթը՝ Ակոնկագուան 
(6960 մ) (նկ. 4)։ Ցածր կետը գտնվում է հարավ-արևելքում՝ Վւսլդես 
թերակղզում (֊40մ), այսինքն՝ բարձրությունների տարբերությունը մայր
ցամաքում կազմում է 7000 մ։ Տեկտոնական շարժումներն Անդերում 
դեռևս շարունակվում են։ Այստեղ հաճախակի են երկրաշարժերը։ Դրան– 

ցից է 1960 թ. Չիլիում տեղի ու
նեցած ավերիդ երկրաշարժը, ո– 
րի հետևանքով օվկիանոսում ա– 
ռաջացան մինչև 10 մ բարձրու
թյան հզոր ալիքներ (ցունամի)։ 
Այդ ալիքները, հսկայական ա– 
րագությամբ (մոտ 700 կմ/ժ) տա
րածվելով Խաղաղ օվկիանոսով, 
հասան Ասիայի արևելյան ափե
րին՝ առաջացնելով մեծ ավերա
ծություններ։
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Ակտիվ լեռնակազմության 
հետևանքով Անդերում կան բազ
մաթիվ գործող և հանգած հրա
բուխներ։ Գործողներից հայտնի 
են Կոտոպախին և Ռուիսը։ 
Կենտրոնական Անդերում, Խա
ղաղ օվկիանոսի առափնյա նեղ 
շերտով, ձգվում է աշխարհի ա– 
մենաչոր՝ Ատակամա անապատը 
(նկ. 5)։ Նկ. 5. Աշխարհի ամենաչոր՝

Ատակամա անապատը

ՃԱՐծԵՌ, աաՅԱԴՐԱնՔնեՈ ------------------------------
Բնութագրեք Հարավային Ամերիկայի աշխարհագրա
կան դիրքի առանձնահատկությունները։ Ինչու Աֆրի
կայի նման՝ Հարավային Ամերիկայի ափերը քիչ են մաս
նատված։

2. Ինչպիսի ազդեցություն ունեն մայրցամաքի վրա նրա
ափերը ողողող օվկիանոսները։

3. Ինչպես են ձևավորվեւ Անդերի համակարգը և արևել
յան հարթավայրերը։

4. Ինչու Անդերում հաճախակի են երկրաշարժերը, և կան
գործող հրաբուխներ։

5. Ուրվագծային քարտեզի վրա նշեք Հարավային Ամերի
կայի խոշոր լեռնագրական միավորները, առափնյա ծո
վերը և ծովածոցերը։
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ԿԼԻՄԱՆ, ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԵՐԸ

Կլիմայական պայմանների ընդհանուր բնութագիրը։ Հարավային 
Ամերիկայի կլիման պայմանավորող գործոններն են աշխարհագրական 
դիրքը, մթնոլորտի շրջանառությունը, ռելիեֆը, ափերը ողողող օվկիա
նոսները։ Մայրցամաքի մեծ մասը գտնվում է հասարակածային, մերձհա– 
սարակածային, արևադարձային և մերձարևադարձային լայնություննե
րում։ Բարեխառն գոտում է ընկած նրա տարածքի հարավային նեղ մա
սը։ Մայրցամաքի կլիմայի վրա առավել մեծ է Ատլանտյան օվկիանոսի 
ազդեցությունը, որի տաք ջրերի վրա ձևավորված խոնավ պասսատները 
և մուսսոնները հասնում են արևմուտք՝ ընդհուպ մինչև Անդերի նախա
լեռներ՝ բերելով զգալի խոնավություն։ Այդ է պատճառը, որ Հարավային 
Ամերիկան համարվում է երկրագնդի ամենախոնավ մայրցամաքը։ Բնա
կան է, որ արևելքից արևմուտք շարժվելիս տեղումների քանակն աստի
ճանաբար նվազում է։ Հարավային Ամերիկայի մեծ մասն ունի բավարար 
խոնավացում։ Ւսաղաղ օվկիանոսի ազդեցությունը ցամաքի վրա գլխա
վորապես սահմանափակվում է առափնյա նեղ շերտով։ Դրան նպաս
տում է Անդյան բարձր լեռնային համակարգը։ Նրա հյոաիսարևմտյան և 
հարավարևմտյան լանջերը խոնավ քամիների շնորհիվ ստանում են ա– 
ռատ տեղումներ (բացատրեք՝ ինչու)։ Պերուական հոսանքի սառը ջրերի 
ազդեցությամբ առափնյա շրջանների օդը պաղում է և նպաստում տե
ղումների նվազմանը։

Կլիմայական գոտիները և մարգերը։ Հասարակածային գոտին 
ընդգրկում է Ամազոնի դաշտավայրի զգալի մասը և նրան հարակից Հյու
սիսային Անդերի խաղաղօվկիանոսյան առափնյա լանջերը (տես կլիմա
յական գոտիների և մարզերի քարտեզը)։ Այստեղ կլոր տարին տիրապե
տում են բարձր ջերմաստիճան ունեցող (+25°+27°) հասարակածային 
խոնավ օդային զանգվածները։ Տեղումների տարեկան քանակն Ամազո
նի դաշտավայրում կազմում է 2000-4000 մմ, իսկ Հյուսիսային Անդերի 
արևմտյան լանջերին՛ մինչև 6000 մմ։

Մերձ հաս ար ակ ածայ ին գոտին տարածվում է հասարակածային գո– 
տուց հյուսիս և հարավ՝ հիմնականում ընդգրկելով Օրինոկոյի դաշտա
վայրը, Գվիանական և Բրազիլական սարահարթերի գրեթե ողջ տարած
քը։ Այստեղ ամռանը խոնավ է և շոգ, իսկ ձմռանը՛ չոր և տաք։ Ամառային
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և ձմեռային շրջանների օդի միջին ջերմաստիճանների տատանումը չի 
գերազանցում 3°–5°–ը։ Տեղումների տարեկան քանակը կազմում է 1500 
մմ։ Ընդորում, ինչքան մոտենում ենք հասարակածային գոտուն, այնքան 
մեծանում է խոնավ սեզոնի տևողությունը և համապատասխանաբար՝ 
տեղումների քանակը։

Բացատրեք, թե այս գոտում տարվա որ եղանակին կդիտվի օդի 
ամենաբարձր միջին ջերմաստիճանը և ինչու։

Արևադարձային գոտին ընդգրկում է մերձհասարակածային գո– 
տուց հարավ ընկած տարածքները։ Գոտու արևելյան մասում, Ատ լան սո

յան օվկիանոսից մուսսոննե
րի տեսքով ներթափանցող 
քամիների ազդեցությամբ, 
ձևավորվել է խոնավ կլիմա։ 
Իսկ Անդերի միջլեռնային գո
գավորություններում և հատ
կապես Խաղաղ օվկիանոսի 
առափնյա նեղ շերտում կլի
ման չոր արևադարձային է։ 
Այստեղ է Ատակամա անա
պատը։ Մայրցամաքի այս 
հատվածը քիչ տեղումներ է 
ստանում, այն էլ՝ առատ ցողի 
տեսքով (նկ. 6)։

Փորձեք բացատրել այս երևույթը։ Ուշադրություն դարձրեք այն 
հանգամանքին, որ այստեղով է անցնում Պերուական սառը հոսան– 

ՔԸ։
Մերձարևադարձային գոտին տարածվում է հվ.լ. 28° –38°–ի միջև։ 

Գոտուն բնորոշ են շոգ, չոր ամառային (+20° +25°) և համեմատաբար 
մեղմ, անձրևային ձմեռային (+10°+12°) եղանակները, քանի որ ամռանը 
տիրապետում են արևադարձային, իսկ ձմռանը՝ բարեխառն օդային 
զանգվածները։ Նման շրջանառության արդյունքում մայրցամաքի արևմտ
յան մասում ձևավորվել է միջերկրածովային, իսկ արևելքում՛ մերձար
ևադարձային ցամաքային տիպի կլիմա։

Մերձարևադարձային գոտուց հարավ՝ Պատագոնիայում և Հարա
վային Անդերում, տարածվում է բարեխառն գոտին։ Այս գոտուն բնորոշ 
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արևմտյան քամիները նպաստում են Անդերի հողմակողմ լանջերին ա֊ 
ռատ տեղումների (մինչև 6000 մմ) առաջացմանը։ Այստեղ տարեկան 
մոտ 325 օր տեղումներ են լինում։ Գոտու արևելյան մասում՝ Պատագո– 
նիայում, կլիման բարեխառն ցամաքային է։ Վերջինիս ձևավորմանը 
նպաստել է նաև Ֆոլկլենդյան սառը հոսանքը։ Այստեղ հունվարյան (ա– 
մառային) միջին ջերմաստիճանը +15° +17° է, իսկ հուլիսյանը գոտու 
ծայր հարավում կազմում է 0°, տեղումները 150 մմ-ից չեն անցնում։

Ներքին ջրերը։ Մայրցամաքի խիտ, լավ զարգացած գետային ցան
ցի ձևավորմանը նպաստել են մայրցամաքի ռելիեֆի գծագրությունը, կլի
մայական պայմանները և մակերևույթի բնույթը, մասնավորապես՝ Անդե
րի համակարգը։ Անդերը Հարավային Ամերիկայի գլխավոր ջրբաժանն 
է։ Այդ իսկ պատճառով գետերի մեծ մասը պատկանում է Ատլանտյան օվ
կիանոսի ավազանին։ Խաղաղ օվկիանոսի ավազանին են պատկանում 
Անդերի արևմտյան լանջերից սկիզբ առնող մի քանի կարճ գետեր։ Ներ
քին հոսքի ավազանին է պատկանում մայրցամաքի տարածքի չնչին մա
սը՝ ընդամենը 2%-ը։ Հասարակածային շրջաններում գետերը շատ են և 
կլոր տարին ջրառատ (բացատրեք՝ ինչու), իսկ մերձհասարակածային և 
արևադարձային գոտիներում գետերը համեմատաբար քիչ են և հորդա
նում են ամռանը։

Հարավային Ամերիկայի ամենախոշոր գետը՝ Ամազոնը, իր ջրա
ռատությամբ և ջրհավաք ավազանի մեծությամբ (շուրջ 7 մլն կմ2) աշ
խարհի ամենամեծ գետն է։ 
Ամազոնն իր վտակ Մարանիո– 
նի ակունքներից հաշված ունի 
6437 կմ երկարություն և զիջում 
է միայն Նեղոսին (նկ. 7)։

Ամազոնի ծախսը գետաբե
րանի մոտ միջինը 174 հազ մ3/վ 
է, իսկ տարեկան միջին հոսքը՝ 
5500 կմ3, որը կազմում է աշ
խարհի բոլոր գետերի տարեկան 
հոսքի մոտ 15%-ը (հավելվածներ 
6,7)։

Հարավային Ամերիկայի 
ջրառատ գետերից է Պարանան

Նկ. 7. Ամազոնի դանդաղահոս 
ջրերում աճում են շատ ջրային բույսեր
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Նկ. 8. Պարանա գետը միջին հոսանքում

Նկ. 9. Իգաասա ջրվեժը

Նկ. 10. Տիտիկակա լիճը

իր Պարադ վայ վտակով (նկ. 8)։ 
Ստորին հոսանքում այն տիպիկ 
հարթավայրային, դանդաղահոս 
գետ է և Ուրուգվայ գետի հետ 
առաջացնում է Լա֊Պլատայի 
ծոցը։ Վերին հոսանքում Պարա– 
նային են միանում մի քանի սա
հանքավոր վտակներ, որոնք եր
բեմն առաջացնում են ջրվեժներ։ 
Դրանցից նշանավոր է աշխար
հի գեղատեսիլ ջրվեժներից մե
կը՝ Իգրսւսսուն։ Այն ունի 72 մ 
բարձրություն և 4 կմ լայնություն 
(նկ– 9)։

Ջրառատ գետերից է մայր
ցամաքի հյուսիսում հոսող Օրի– 
նոկոն, որը սկիզբ է առնում 
Գվիանական սարահարթից։ 
Նրա Չարուն վտակի վրա 
գտնվում է աշխարհի ամենա
բարձր ջրվեժը՛ Անխելը, որի 
բարձրությունը 1054 մ է։

Հարավային Ամերիկայում 
լճեր քխ կան։ Մայրցամաքի նշա
նավոր լիճը Տիտիկական է, որն 
աշխարհի խոշոր լեռնային լճերի 
շարքում ամենաբարձրադիրն է 
(նկ. 10)։ Այն գտնվում է ծովի մա
կարդակից 3812 մ բարձրության 
վրա։ Տիտիկական գետով միա
ցած է ավելի փոքր Պոոպո լճին։ 
Հյուսիսում խոշոր է Մարակայբո 
լիճը, որը նավարկելի ջրանցքով 
միացած է Կարիբյան ծովին։
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Զարմանահրաշ մոլորակ

ԼԼնխել ջրվեժը

Անխել ջրվեժը հայտնագործվել է XX դարի սկզբին, սակայն հայւր– 
նի է դարձել 1937 թվականի հոկտեմբերի 9-ին։ Այդ օրը, ալմասւր որո
նելու նպատակով, Աույանթեփույ լեռներումթռիչք իրականացնող ԱՄՆ 
օդաչու Զեյմս էյնջելի ինքնաթիռը վայրէջքի պահին վթարի ենթարկ
վեց։ Ինքնաթիռի անձնակազմից 11 օր պահանջվեց՝իջնելու Աույանթե– 
փույից (որտեղ նրանք երկրորդ անգամ հայտնագործեցին Անխել ջրվե
ժը) և դուրս գալու անմարդաբնակ այդ տեղանքից։

Ջրվեժի անունը (իսպաներեն՝ ՏօԼէօ ձոցշէ) կապվում է հենց այս 
արկածի հերոսի՝ Զեյմս էյնջելի անվան հետ. թեպետ շատերի կարծի
քով այն ծագել է ջրվեժի հետ որևէ առնչություն չունեցող «հրեշտակ» 
(ձոտօկ բառից։
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ՃԱՐծԵՐ, ԱՈԱՋԱԴՐԱնՔՆԵՐ
» 1. Որոնք են Հարավային Ամերիկայի կլիմասւրեղծ գոր

ծոնները։ Ի՞նչ ազդեցություն ունի մայրցամաքի ափերի 
գծագրությունը կլիմայի վրա։

2. Ինչու մայրցամաքի մերձհասարակածային և արևադար
ձային լայնություններում տեղումների քանակը նվազում

3. Բացատրեք Ատակամա անապատի առաջացման պատ
ճառները։ Ինչու է այն համարվում աշխարհի ամենաչոր 
անապատը։

4. Ուրվագծային քարտեզի վրա համապատասխան պայ
մանանշաններով մակագրեք Հարավային Ամերիկայի 
կլիմայական գոտիները և մարզերը։

5. Ինչու բարեխառն գոտու արևմտյան՝ խաղաղօվկիանոս
յան առափնյա շրջանն առանձնանում է առատ տեղում
ներով, իսկ արևելյան հատվածում կլիման ցամաքային 
է և չոր։

6. Ի՞նչ գործոններ են նպաստել մայրցամաքում գետային 
խիտ ցանցի առաջացմանը։ Ո՞ր ավազանին են պատ
կանում մայրցամաքի խոշոր գետերը և ինչու։

7. Ի՞նչ գործոններով է պայմանավորված Ամազոնի՝ աշ
խարհում ամենաջրառատ գետ լինելու հանգամանքը։ 
Որոշեք գետի օրական հոսքը։

8. Պոոպո լիճը քաղցրահամ է, թե աղի։ Պատասխանը 
հիմնավորեք։

X
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ԲՆԱԿԱՆ ԶՈՆԱՆԵՐԸ։ 
ՎԵՐԸՆԹԱՑ ԳՈՏԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՆԴԵՐՈՒՄ

Վերլուծելով Հարավային Ամերիկայի աշխարհագրական դիրքը և 
կլիմայական պայմանները՝ փորձեք բացատրել, թե ինչ բնական զո
նաներ են տարածվում այնտեղ։

Հարավային Ամերիկայի բուսական և կենդանական աշխարհը շատ 
հարուստ է ու բազմազան։ Դրան նպաստել են ոչ միայն կլիմայական 
պայմանների և մակերևույթի բազմազանությունը, այլև նրա երկրաբա
նական զարգացման պատմությունը։ Դեռևս վաղ երկրաբանական ժա
մանակաշրջաններում, անջատվելով և հեռանալով Դոնդվանայից, մայր
ցամաքի օրգանական աշխարհը զարգացել է հիմնականում մեկուսի, 
այդ պատճառով այստեղ շատ են էնդեմիկ բույսերն ու կենդանիները։

Քանի որ մայրցամաքի մեծ մասը գտնվում է հասարակածային և 
մերձհասարակածային գոտիներում, ուստի այստեղ ամենատարածվածը 
հասարակածային խոնավ անտառների և սավանաների զոնաներն են։

Հասարակածային գոտում, գլխավորապես՝ Ամազոնի դաշտավայ
րում և Անդերի արևելյան նախալեռներում, կարմրադեղին լատերիտային 
հոդերի վրա տարածվում է հասարակածային խոնավ անտառների զո
նան (նկ. 11)։ Տեղացիներն այն կոչում են սելվաս։ Զոնայում աճում է 
40000-ից ավելի բուսատեսակ, . .. ֊
որոնցից 4000-ը ծառատեսակ– Ն
ներ են, շատ են փաթաթվող ■ ՝ *
լիանները։ Ծառային բուսակա– Հ. I 1 
նությունը եռահարկ է։ Առաջին 
շարահարկում տարածված են .
60-80 մ բարձրությամբ լուսա– : 
սեր հսկա սեյբան, բրազիլական է, , ն ՚ .
հևեան, հսկա ֆիկուսը։ Երկրորդ ■ ՝ ՚. ՚. է , 2 & 1
շարահարկում աճում են տար֊ 
բեր տիպի արմավենիները։ Բու֊ 
սատեսակներով ամենահարուս– ■ ՜՝ Հ . յ– ......
տը ցածր շարահարկն է, որտեղ ** . .ն՛ ւ

տարածված են շոկոլադի (կա– Նկ. 11. Հարավամերիկյան խոնավ
հասարակածային անտառ

■Փ
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Նկ. 12. Կատվառյուծ (պումա)

Նկ. 13. Անակոնդա

Նկ. 14. Կոլիբրի

ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԱՍԵՐԻԿԱ

կաոյի) ծառը, կաուչուկատու 
հևեան, սեխի ծառը, հինայի 
ծառը և այլն։ Անտառի ստո
րին շարահարկում կիսախա
վար է։ Այստեղ փաթաթվող 
լիաններն են, ձարխոտերը, ո– 
րոնք անտառը դարձնում են 
դժվարանցանելի։

Սելվասի կենդանական 
աշխարհը նույնպես հարուստ 
է։ Շատ տարածված են ծա
ռաբնակ կռնչակապիկը, դան
դաղաշարժ համրուկը, իսկ ան
տառների թավուտներում դա
րանակալում է գիշատիչ կատվ
առյուծը (պումա, նկ. 12)։ Այս
տեղ է բնակվում աշխարհի ա– 
մենամեծ օձը՝ անակոնդան, ո– 
րի երկարությունը անցնում է 
10 մետրից (նկ. 13)։ Թռչուննե
րից շատ են հանդիպում բազմ
երանգ թութակները և կոլիբ
րիները (նկ. 14)։ Վերջիններս 
աշխարհի ամենափոքր թռչուն
ներն են, գրեթե մեղուների չափ 
են և սնվում են ծաղիկների նեկ
տարով։

Անտառներում շատ են 
մրջյունները, տերմիտները և 
դրանցով սնվող մրջնակերնե
րը։ Ամազոնի ջրերում ապրում 
է հարավամերիկյան կոկորդի
լոսը, որն իր չափերով զգալիո
րեն զիջում է աֆրիկյան ցեղակ
ցին։ Ամազոն գետի բնակիչնե– 
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րից են պիրանյա գիշատիչ ձկները, որոնց վտառները, հարձակվելով 
հսկա կենդանիների վրա, հաշված րոպեների ընթացքում նրանցից ըն
դամենը կմախքն են թողնում։

Հասարակածային խոնավ անտառներից հյուսիս և հարավ՝ մերձհա– 
սարակածային գոտու սահմաններում, տարածվում է սավանաների և 
նոսրանտառների զոնան։

Մայրցամաքի հյուսիսում սավանաները զբաղեցնում են Օրինոկոյի 
դաշտավայրի տարածքը, որտեդ նրանց կոչում են լյանոս (իսպաներեն 
«լյանո»՝ հարթավայր բառից), իսկ հարավում Բրազիլական սարահարթի 
սավանաները՝ կամպոս («կամպո»՝ դաշտ բառից)։ Սրանք տարածվում 
են հացազգի խոտաբույսերով ծածկված կարմրագորշ հողերի վրա։ Ամ
ռանը սավանան ծածկվում է ծաղկած խոտաբույսերով, հանդիպում են 
արմավենիների, արաուկարիաների նոսրանտառներ (նկ. 15)։ Հարավ
ամերիկյան սավանայի կենդանական աշխարհը, ի տարբերություն աֆ– 
րիկյանի, արքատ է։ Այստեղշատ են զրահակիրները, հանդիպում են խո
շոր մրջնակերներ, վայրի խոզեր։

Սավանաներից և նոսրանտառներից հարավ՝ Լա-Պլատայի դաշ
տավայրի հարավային մասում, տա
րածվում են մերձարևադարձային 
տափաստանները, որոնց անվա
նում են պամպաներ։ Պամպայում 
60-80 սմ հաստությամբ սևահոդե– 
րի վրա տարածված են հացազգի 
խոտաբույսերը։ Այժմ պամպայի 
մեծ մասը զբաղեցնում են տարբեր 
մշակաբույսերի ցանքատարածու
թյունները, իսկ վայրի բնությունը 
պահպանվել է առանձին օջախնե
րով։

Արևադարձային անապատ
ների զոնան տարածվում է խա
ղաղօվկիանոսյան առափնյա նեղ 
շերտում՝ Ատակամայում։

Մայրցամաքի ծայր հարավ֊ա– 
րևելքում՛ Պատագոնիայում, տա–
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Նկ. 16. Կիսանապատային յանդշաֆտ 
Պատագոնիայում

Նկ. 17. Լեռնային մարգագետիններ 
(պարամոս)

րածվում է կիսանապատնե
րի զոնան (նկ. 16)։ Բուսա
կանությունը ցածրահասակ 
է. գերիշխում են վաղահաս 
բույսերը և բարձիկանման 
թփուտները։ Կենդանիներից 
հանդիպում են նանդու ջայ
լամը, կատվառյուծը, գուա– 
նակո լաման (ուղտայծ)։

Բացատրեք վերընթաց 
գոտիների բաշխումը հա
սարակածից բևեռներ շարժ
վելիս։

Վերընթաց գոտիակա–
նությունն Անդերում։ Հասարակածային գոտում, Անդերի արևելյան և 
արևմտյան լանջերին՝ մինչև 1000-1500 մ բարձրությունները, տարած
վում է հասարակածային խոնավ անտառների զոնան։ Այստեղ, ինչպես 
Ամազոնի դաշտավայրում, բնությունը նույնն է։ 1000 մ-ից բարձր հատ
վածներում անտառներում գերակշռում են ծառանման պտերները, հինա
յի ծառը։ Անդերի 2000-3500 մ բարձրությունները հիմնականում մա
ռախլապատ են, շատ են մանրամաղ անձրևները և ցուրտ քամիները։ Այս 
բարձրություններում միջին ամսական ջերմաստիճանը +12° +18° է։ Առա

վել բարձր վայրերում՝ մոտ 
4000 մ բարձրության վրա, 
տարածվում են լեռնային 
մարգագետինները։ Սրանց 
այստեղ անվանում են պւս– 
րամոսներ (նկ. 17)։ Շատ են 
հացազգիները, որոնք աճում 
են օրվա ընթացքում արագ 
փոփոխվող եղանակային 
պայմաններում։ Բույսերն ա– 
ռանձնանում են խավոտ 
տերևներով և ծաղկաբույլե
րով։
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Վերին՛ 4500 մ֊ից բարձր 
վայրերում, հավերժական 
ձյան և սառցադաշւոերի գո
տին է։ Անդերի բարձր լեռ
նային շրջաններում ապրում 
են լամաները, իսկ բարձր ժայ
ռերի կատարներին սավառ
նում են աշխարհի ամենա
մեծ թռչունները՝ հսկա կոն– 
դորները, որոնց թևերի բաց
վածքը հասնում է 3 մետրի 
(նկ. 18)։

Նկ. 18. Հսկա կոնդոր

Զարմանահրաշ մոլորակ

ՄՐՋՆԱԿԵՐ

Հարավային Ամերիկայի այս էնդեմիկ ինքնատիպ կաթնասուննե
րը ատամներ չունեն. նրանց գլխավոր զենքը երկար, բարակ ու կպչուն 
լեզուն է, որով նա բռնում է 
իր կերը՝ մրջյուններ և տեր
միտներ։ Թփուտային սավա– 
նաներում է ապրում 1 մ-ից 
ավելի երկարություն և մինչև 
35 կգ կշիռ ունեցող մեծ 
մրջնակերը։ Նրա դունչը եր
կար է, խողովակաձև։ Թա
թերը զինված են ուժեղ, սուր
և կեռ մագիլներով։ Նրա թաթի հարվածի ուժին չի դիմանում ոչ մի 
մրջնանոց կամ տերմիտանոց։ Հասնելով զոհերին՝ մրջնակերն իր 
կպչուն, կես մետրից ավելի երկարություն ունեցող լեզվով ճանկում է 
նրանց և մեկ րոպեում մինչև 160 անգամ հետ ու առաջ շարժելով ճա
շակում հազարավոր մրջյուններ, տերմիտներ։

■ 0
89 V0Ո 163 12.02.2021, 10:32



Որօքօ\ 1ա|)տ7/օհօօ1<տ.հօոօօ.ոօէ/քաոք/ո\՚ճր/

ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԱՍԵՐԻԿԱ

քՋ) 2ԱՐ46Ր, ԱՈԱաՈՐԱնէնՕՐ -------------------------------- Տ
* 1. Բացատրեք Հարավային Ամերիկայի բուսական և կեն

դանական աշխարհի բազմազանության պատճառները։
2. Ինչով է պայմանավորված հասարակածային խոնավ 

անտառներում բուսականության և կենդանական աշ
խարհի տեսակային կազմի առատությունը։

3. Համեմատեք Հարավային Ամերիկայի և Աֆրիկայի հա
սարակածային խոնավ անտառների, սավանաների ու 
նոսրանտառների զոնաները։

4. Ուրվագծային քարտեզի վրա նշեք Հարավային Ամերի
կայի բնական զոնաները։

5. Բնութագրեք վերընթաց գոտիականությունն Անդերում։ 
Ինչպիսի բնական լանդշաֆտներ են հերթագայում ըստ 
բարձրության։

- - ->
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թեսա7
Տարածքը' 24 ժ/ձ 200 հազ. կմ2 (I 0%Հ՝ՌոՀ 1\1»ւ Ս(՝3 Շ(^՝Հ)

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԳԻՐՔԸ, ԱՓԱԳԻԾԸ, 
ՄԱԿեՐԵՎՈԻՅԹԸ

(նեյսի Արքայազնի հրվ. 
արմ. ե. 168°

Հ–1
Մերչիսոն հրվ.

• հս. լ. 72°

Սենսւ Չարլզ հրվ. 
արմ. ե. 56°

Հ

Մարյատո հրվ* 
հս. լ. 7°

Աշխարհագրական դիրքը, ա– 
փագիծը։ Հյուսիսային Ամերիկան 
իր չափերով երկրագնդի երրորդ 
մայրցամաքն է1 Եվրասիայից և Աֆ– 
րիկայից հետո։ Հյուսիսում մայրցա
մաքի ափերը ողողում են Հյուսիսա
յին սառուցյալ օվկիանոսի սառը ջրե
րը։ Այստեղ առանձնանում է Կանա
դա կան արկտիկական կղզեխում
բը։ Կղզիներից ամենախոշորը Բա– 
ֆինի Երկիրն է։ Նրանից հյուսիս– 
արևելք ընկած է աշխարհի ամենա

մեծ կղզին՝ սառցածածկ Գրենլանդիան (նկ. 1), որի կենտրոնական մա
սում սառցադաշտերի հաստությունը անցնում է 2000 մետրից։ Հյուսիսա
յին սառուցյալ օվկիանոսի ջրերը, թափանցելով ցամաքի մեջ, առաջաց
րել են Հուդզոնի ծանծաղ ծոցը, որից արևելք օվկիանոսի մեջ է խորա
նում Լաբրադոր թերակղզին (հավելվածներ 1-5)։

Հյուսիսային Ամերիկայի արևելյան ափերը ողողում են Ատլանտյան 
օվկիանոսի ջրերը։ Մայրցամաքի այս հատվածում ափագիծը խիստ մաս
նատված է ծովածոցերով, որոնցից նշանավոր են Սուրբ Լավրենտիոսի 
և Ֆանդի ծոցերը։

Ֆանդի ծոցում (նկ. 2, 3) 
գրանցվել է Համաշխարհա
յին օվկիանոսում ամենա
բարձր մակընթացային ալի
քը, որի բարձրությունը հա
սել է 18 մետրի։ Այստեղ է 
գտնվում նշանավոր Նյու– 
ֆաունդլենդ կղզին։

Նկ. 1. Տեսարան Գրենլանդիա կղզուց
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Նկ. 2. Ֆանդի ծովածոցը մակընթացության 
պահին

Նկ. 3. Ֆանդի ծովածոցը տեղատվության 
պահին

Մայրցամաքի հարավ-ա֊ 
րևելյան ափերը ողողում են 
Մեքսիկական ծոցի ջրերը, ո– 
րոնց ջերմաստիճանը հաս
նում է +25° +28°։ Մայրցա
մաքի այս հատվածում ա– 
ռանձնանում են Ֆլորիդա և 
Յուկաւոան թերակղզիները։ 
Ջրի մակարդակը ծոցում 
բարձր է, որը պատճառ է 
դառնում դեպի օվկիանոս 
ջրային զանգվածների հո
սանքների, այդ թվում՝ 
Գոլֆստրիմ տաք հոսանքի 
առաջացմանը։ Արևմուտքից 
Հյուսիսային Ամերիկայի ա– 
փերը ողողում են Խաղաղ օվ
կիանոսի ջրերը։ Հյուսիսային 
մասում առանձնանում է Բե– 
րինգի ծովը, որը ողողում է 
Ալյասկայի արևմտյան և հա
րավային ափերը։ Այս մասում 
Խաղաղ օվկիանոսը Բերին– 
գի նեղուցով միանում է Հյու
սիսային սառուցյալ օվկիա
նոսին։ Բարեխառն լայնու

թյուններում արևմտյան ափագիծը մասնատված է։ Այստեղ շատ են 
կղզիները, որոնցից նշանավոր է Վանկուվերը։ Ավելի հարավ ափագիծը 
անհամեմատ թույլ է մասնատված։ Առանձնանում է միայն Կւսլիֆոռնիա 
թերակղզին, որն առաջացել է Կալիֆոռնիական ծոցի՝ դեպի ցամաք 
խորանալու արդյունքում։

Մակերևույթը։ Հյուսիսային Ամերիկայի մակերևույթը ձևավորվել է 
հնագույն Հյուսիսւսմերիկյան պլատֆորմի բյուրեղային հիմքի վրա։ 
Պլատֆորմային շրջանների հարթավայրերը ցամաքի կենտրոնական 
մասով ձգվում են հյուսիսից հարավ՝ մինչև Մեքսիկական ծոցի ափերը։
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ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱ ձէՀ&ԻԿԱԿԱՆ ^ԼձրՏհՁ

Հյուսիսում առանձնանում է Լավրենւոյան (Կանադական) սարահարթը։ 
Հուդզոնի ծոցի առափնյա շրջանում տարածվում է ծովային և սառցա
դաշտային նստվածքներով ծածկված Հուդզոնի մերձափնյա դաշտա
վայրը։ Դրանից հարավ ընկած են Կենտրոնական հարթավայրերը, 
որոնցից էլ հարավ ձգվում են Ս՚երձմեքսիկական, Ս՜իս ի սիպի ի, Ս՜երձաւո–
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Նկ. 4. Միսիսիպի գետը ստորին հոսանքում

Նկ. 5. Մամոնտի քարայրները

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱ

լան այ ան դաշտավայրերը։ 
Կենտրոնական հարթավայ
րերի տարածքը գրեթե համ
ընկնում է Միսիսիպի գետի 
ավազանի հետ (նկ. 4)։ Հար
թավայրերի արևելյան մա
սում, Ապալաչների նախալեռ
նային շրջանում, տարածված 
են կրաքարային նստվածք
ները, որոնք ժամանակի ըն
թացքում լուծվելով ստոր
երկրյա ջրերի մեջ՝ առաջաց
րել են կարստային քարան
ձավներ։ Այստեղ են գտնվում 
աշխարհի կարստային ամե
նախոշոր՝ Մամոնտի քարայր
ները (նկ. 5), որոնց միայն 
դահլիճների, ստորգետնյա 
անցումների երկարությունը 
կազմում է 74 կմ։

Հյուսիսամերիկյան պլատ
ֆորմի արևմտյան մասում 
ձգվում են աստիճանաձև 
բարձրացող Մեծ հարթավայ

րերը, որոնք բարձրանալով ձուլվում են Կորդիլիերների բարձր շղթանե
րին։ Մեծ հարթավայրերը, ի տարբերություն Կենտրոնական հարթավայ
րերի, առանձնանում են ծովի մակարդակից ավելի բարձր դիրքով։ Մայր
ցամաքի արևելյան մասում ձգվում են հին, քայքայված Ապալաչյան լեռ– 
ները, որոնց ամենաբարձր գագաթները հազիվ անցնում են 2000 մետ– 
ոԻց։

Հյուսիսային Ամերիկայի մակերևույթի ձևավորման վրա մեծ ազդե
ցություն են թողել հնագույն սառցադաշտերը, որոնք մեզանից ավելի 
քան 10 հազ. տարի առաջ հասել են մինչև հս.լ. 40°–ը։ Մշակելով երկրի 
մակերևույթը՝ այս սառցադաշտերը նահանջելիս առաջացրել են բազմա
թիվ գոգավորություններ, որոնք հետագայում լցվել են ջրով, առաջացրել 
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լճեր և լայնահուն գետահո
վիտներ։

Մայրցամաքի ողջ 
արևմտյան հատվածը զբա
ղեցնում են Կորդիլիերները, 
որոնք բարձր լեռնաշղթանե
րի, միջլեռնային գոգավո
րությունների, լեռնային սա
րահարթերի համակարգ են։ 
Ալյասկայի Կորդիլիերներում 
գտնվում է Հյուսիսային Ամե
րիկայի ամենաբարձր գագա
թը՛ Մակ-Քինլին (6194 մ) 
(նկ. 6)։

Կորդիլիերների շղթանե
րից նշանավոր են ժայռոտ և 
Առափնյա լեռները, որոնց 
միջև տարածվում է Մեծ 
Ավազան սարահարթը։ Վեր
ջինս առանձնանում է իր 
կիսանապատային լանդ
շաֆտով։ Նրանից հարավ 
գտնվում է մայրցամաքի ա– 
մենացածր կետը՝ Մահվան 
հովիտը՝ ֊85 մ (նկ. 7)։

Մայրցամաքի հարավում 
տարածվում է հրաբխային լա– 
վաներով ծածկված Մեքսի
կական լեռնաշխարհը։ Այս
տեղ շատ են գործող հրա
բուխները, որոնցից նշանա
վոր են Օրիսաբան և Պոպո– 
կատեպետլը (նկ. 8)։

Նկ. 6. Մ՝ակ––Քինլի լեռը

Նկ. 7. Մ՝ահվան հովիտը

Նկ. 8. Օրիսաբա հրաբուխը
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Զարմանահրաշ մոլորակ

Արիզոնայի ալիքը

Մեծ Ավազան սարահար
թի տարածքում, ԱՄՆ-ի Յու– 
ւրա և Աըիզոեա նահանգների 
միջև է ընկած մեր մոլորակի 
ւր ես արժան վայրերից մեկը, ո–

րին կոչում են «Արիզոնայի ալիք»։ Այն մեծ համբավ ունի հաւրկապես 
գեղանկարիչների, լուսանկարիչների և ճանապարհորդների շրջանում։ 
Այս «կարծրացած» ավազային ռելիեֆի ձևերն առաջացել են սովորա
կան ավազային դյուներից՝շուրջ 190 մլն ւրարի առաջ։ Ավազը հրաշա
գեղ ռելիեֆի նման ձևեր ընդունել է անձրևի և քամու միաժամանակյա 
տևական ազդեցության շնորհիվ։ Ամրոցի պես ամուր թվացող «ալիքը» 
բավականին փխրուն է, այդ իսկ պաւրճառով բնության այս հրաշար– 
ձանի այցելուների թիվը սահմանափակված է, և օրական թույլատր– 
վում է մինչև 20 մարդու այցելություն։

2.

3.

4.
5.

ՃԱՐձէՐ. ԱռԱՋԱԴՐԱնՔնԵՐ
Բացատրեք Հյուսիսային Ամերիկայի աշխարհագրական 
դիրքի առանձնահատկությունները։
Որոնք են մայրցամաքի արևմտյան ափագծի մասնատ– 
վածության պատճառները։
Բնութագրեք Հյուսիսային Ամերիկայի խոշոր հարթա
վայրերը։ Փորձեք բացատրեր թե ինչպես են դրանք ա֊ 
ռաջացել։
Ինչու մայրցամաքի հյուսիսը շատ է մասնատված։
Ուրվագծային քարտեզի վրա մակագրեք Հյուսիսային 
Ամերիկայի առափնյա նշանավոր կղզիները, թերակղզի
ները, ափերը ողողող ծովերը, ծոցերը, լեռնագրական 
խոշոր միավորները։
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| Գաս18յ ԿԼԻՄԱՆ, ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԵՐԸ

Կլիմւսսւոեղծ գործոնները։ Հյուսիսային Ամերիկայի մեծ ձգվածու– 
թյունը հյուսիսից հարավ, ռելիեֆը, գերիշխող քամիները, Կորդիլիերների 
բարձր լեռնային համակարգը պայմանավորում են այստեղի կլիմայի 
բազմազանությունը։

Հյուսիսային Ամերիկայի տարածքի մեծ մասն ընկած է բարեխառն, 
իսկ ծայր հյուսիսը՝ մերձարկտիկական և արկտիկական լայնություննե
րում։ Մայրցամաքի հարավային մասերն ընկած են մերձարևադարձային 
և արևադարձային, և միայն ծայր հարավային նեղշերտը՝ մերձհասարա֊ 
կ ածայ ին լայնություններում։

Արևմտյան քամիները մայրցամաք են ներթափանցում Ւսաղաղ օվ
կիանոսից, սակայն հանդիպելով Կորդիլիերների արևմտյան լանջերին՝ 
իրենց խոնավության մեծ մասը թափում են այնտեղ (նկ. 9)։

Կլիմայի վրա մեծ ազդեցություն ունեն ծովային հոսանքները։ Գոլֆստ
րիմ տաք հոսանքի ազդեցության հետևանքով Ատլանտյան օվկիանոսից 
փչող քամիները բարեխառն, մերձարևադարձային լայնությունների ա֊ 
րևելյան շրջաններում ձևավորում են ծովային մեղմ կլիմա։ Դրան հակա
ռակ՝ Ատլանտյան օվկիանոսի Լւսբրադորյւսն և Ւսաղաղ օվկիանոսի
Կւսլիֆոռնիական սառը ծովային 
հոսանքները առափնյա շրջաննե
րում առաջացնում են կլիմայի չո
րություն և օդի ջերմաստիճանի ան
կում։

Լեռնային համակարգերի գրե
թե միջօրեականի ուղղությամբ 
ձգվածության պատճառով զգալիո
րեն սահմանափակվում է օվկիա
նոսների ազդեցությունը մայրցա
մաքի վրա, իսկ լայնակի ուղղու
թյամբ ձգվող լեռների բացակայու
թյունը նպաստավոր պայմաններ է 
ստեղծում օդային զանգվածների՝ 
միջօրեականի ուղղությամբ ազատ Նկ. 9. Խաղաղ օվկիանոսից դեպի Հյու

սիսային Ամերիկա թափանցող ցիկլոն

■Տ
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շրջանառության համար։ 
Ձմռան ամիսներին հյուսիսից 
եկող արկտիկական սառն օ– 
դը հասնում է մինչև Մեքսի
կական ծոցի ափերը՝ առա
ջացնելով ջերմաստիճանի 
կտրուկ իջեցումներ։ Տաք և 
սառը օդային զանգվածների 
հանդիպման շրջաններում հա
ճախակի առաջանում են հզոր 
պտտահողմեր, որոնց այստեղ 
կոպում են տոռնւսդո (նկ. 10)։

Ձմռանը մայրցամաքի կենտրոնական մասում ձևավորվում է բարձր 
ճնշման մարզ։ Ցածր ջերմաստիճանները (–50° և ցածր) գրանցվել են 
Հուդզոնի ծոցից հյուսիս-արևմուտք՛ Կանադական Արկտիկական կղզե
խմբի շրջանում, իսկ ցամաքային տարածքում ամենացածր ջերմաստի
ճանը գրանցվել է Յուկոնի սարավանդում (–64Օ)։ Գրենլանդիայի սառցե 
վահանի վրա օդի ջերմաստիճանը նվազում է մինչև –70°։ Մայրցամաքի 
հյուսիսային ողջ տարածքի վրա ձմեռը ձյունառատ է։ Ամառային ամենա
բարձր ջերմաստիճանը (+57°) գրանցվել է Մահվան հովտում։

Հյուսիսային Ամերիկայում տեղումների բաշխումը մեծապես կախ
ված է տիրապետող քամիներից, լեռնալանջերի դիրքադրությունից։ Բա
րեխառն գոտու հյուսիսում գերիշխում են արևմտյան խոնավ քամիները։ 
Սակայն վերջիններս, հանդիպելով Կորդիլիերների արևմտյան բարձր 
լեռնալանջերին, իրենց հիմնական խոնավությունը թափում են այստեղ։ 
Տեղումների քանակը հասնում է նույնիսկ 3000-5000 մմ-ի։

Մայրցամաքում ամենաքիչ տեղումները դիտվում են Մեծ Ավազան 
սարահարթի գոգավորություններում՛ տարեկան 100-200 մմ։ Մայրցամա
քի արևելյան շրջանները, գտնվելով Ատլանտյան օվկիանոսից փչող խո
նավ օդային զանգվածների ազդեցության տակ, ստանում են առատ տե
ղումներ։ Այսպես օրինակ, Մերձատլանտյան դաշտավայրում տարեկան 
թափվում են 1200-1400 մմ, իսկ ցամաքի հարավում՝ արևադարձային ծո
վամերձ շրջաններում, պասսատների ազդեցությամբ՝ մինչև 2500-4000 
մմ տեղումներ։ Մայրցամաքի արևելյան հարթավայրային շրջաններում 
արևելքից արևմուտք տեղումների քանակը նվազում է։ Այսպես, եթե 

98 V0Ո 163 12.02.2021, 10:32



ՈրօքօՀ 1աբտ։//օհօօ1<տ.հօոօօ.ոօէ/քաոք/ո\՚ճր/

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱ

Կենտրոնական հարթավայրերում տարեկան թափվում են 600-800 մմ, 
ապա դրանցից արևմուտք ընկած Մեծ հարթավայրերում՝ ընդամենը 300– 
400 մմ տեղումներ։

Կլիմայական գոտիները և մարզերը։ Հյուսիսից հարավ ավելի քան 
7000 կիլոմետր ձգված լինելու շնորհիվ Հյուսիսային Ամերիկան գտնվում 
է կլիմայական հինգ գոտիներում (տես կլիմայական քարտեզը)։

Արկտիկական գոտին ներառում է Գրենլանդիայի ներքին և Կանա– 
դական Արկտիկական կղզեխմբի հյուսիսային շրջանները։ Այստեղ ամ
բողջ տարին տիրապետում են արկտիկական օդային զանգվածները։ 
Ամենատաք ամսվա ջերմաստիճանները խն անցնում +5°–ից։ Տեղումնե
րը քխ են և աննշան գոլորշացման պատճառով կուտակվում են՝ առա
ջացնելով սառցադաշտեր։

Մերձարկտիկական գոտին զբաղեցնում է Գրենլանդիայի հարավա
յին նեղ շերտը, Կանադական Արկտիկական կղզեխմբի հարավը և մայր
ցամաքի ծայր հյուսիսային շրջանները։ Ջերմաստիճանները հունվարին 
բավական ցածր են, իսկ հուլիսին հասնում են +5°+10°֊ի։ Ձմռանն այս 
գոտի թափանցում են արկտիկական, իսկ ամռանը՝ բարեխառն օդային 
զանգվածները։ Ձմռանը ձնածածկույթն աննշան է։ Ամռանը հողի վերին 
շերտն ազատվում է ձյան և սառույցի բարակ շերտից։

Բարեխառն գոտում կլոր տարին տիրապետում են բարեխառն օդա
յին զանգվածները։ Մերձարկտիկական գոտու համեմատ՝ այստեղ ջերմ
աստիճաններն ավելի բարձր են։ Հուլիսյան միջին ջերմաստիճանը հյու
սիսից հարավ փոխվում է +10°–ից+23°։ Ձմռանը հունվարյան ջերմաս
տիճանը հյուսիսում հասնում 
է ֊30°, իսկ գոտու հարւսվ– 
արևելքում՝+2°–ից+3° (նկ. 11)։ 
Այս գոտու արևմտյան և ա– 
րևելյան մասերում տարած
վում են բարեխառն ծովային, 
իսկ կենտրոնական մասում՝ 
բարեխառն ցամաքային կլի
մայական մարզերը։

Մերձարևադարձային 
գոտում ձմռանը գերիշխում 
են բարեխառն, իսկ ամռանը՛

Նյուֆաանդլենղ կղզում
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ՀՅՈՒՍհԱւաԽՆ ԿՍ՝լք113Ա1|Ան ԳՈՏԻՆ ՃՈՃ ևՎ 1Ո1^Ջև1՝Ք

արևադարձային օդային զանգվածները։ Այս գոտում նույնպես առանձ
նանում է կլիմայական երեք մարզ։ Գոտու հարավ-արևելքը բնորոշվում է 
բարձր խոնավությամբ, համեմատաբար տաք ամառներով և խոնավ 
ձմեռներով (մերձարևադարձային խոնավ կլիմայի մարզ)։ Մերձարևա
դարձային գոտու կենտրոնական շրջաններն առանձնանում են չորային
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կլիմայով (մերձարևադարձային չոր կլիմայի մարզ)։ Գոտու արևմտյան 
մասի կլիման միջերկրածովային է, բնորոշվում է խոնավ ու մեղմ ձմեռնե
րով և շոգ ու չոր ամառներով։

Արևադարձային գոտին զբաղեցնում է մայրցամաքի հարավային 
նեղ շերտը և Ֆլորիդայի հարավը։ Մեքսիկական ծոցից փչող խոնավ օ– 
դային զանգվածների շնորհիվ գոտու առափնյա շերտը խոնավ է, իսկ 
Մեքսիկական սարահարթի կենտրոնական շրջանները՝ չոր։

Ս՜երձհւսւււսրւսկածային գոտին ընդգրկում է Կենտրոնական Ամերի
կայի ծայր հարավային նեղ հատվածը և շրջակա կղզիները։

Գետերը և լճերը։ Հյուսիսային Ամերիկան հարուստ է գետերով և գե
տային ցանցի խտությամբ զիջում է միայն Հարավային Ամերիկային և 
Եվրասիային։ Գետային ցանցի խտությունը և ուղղությունը պայմանա
վորված են տեղումներով և ռելիեֆով։ Մայրցամաքի գետերը պատկա
նում են Ատլանտյան, Հյուսիսային սառուցյալ և Խաղաղ օվկիանոսների 
ավազաններին, իսկ ներքին շրջանների գետերը՝ անհոսք ավազանին։

Հյուսիսային սառուցյալ օվկիանոսի ավազանին պատկանող գե
տերը հոսում են հնագույն սառցապատված տարածքներով, այդ իսկ 
պատճառով առանձնանում են անմշակ հովիտներով, ժայռոտ ափերով, 
բազմաթիվ սահանքներով։ Այդ ավազանին պատկանող ամենամեծ գե
տը Մւսկենզին է։ Այստեղ շատ են լճերը, որոնք առաջացել են հնագույն 
սառցադաշտերի առաջացրած գոգավորություններում։ Նշանավոր են 
Մեծ արջի, Ստրուկների մեծ, Աթաբւսսկւս լճերը։

Ատլանտյան օվկիանոսի ավազանին պատկանող գետերն ունեն 
խոր և լավ մշակված լայն հո
վիտներ։ Հյուսիսային Ամերի
կայի ամենախոշոր գետը Մի֊ 
սիսիպին է, որի երկարությու
նը, հաշված Միսսուրի վտա
կից, մոտ 6000 կմ է։ Միսիսի– 
պին հսկայական քանակու
թյամբ ավազ և տիղմ է տե
ղափոխում (տարեկան մոտ 
400 մլն տ) և, կուտակելով 
գետաբերանում, անընդհատ 
ընդարձակում է իր դելտան։

Նկ. 12. Նիագարաւի ջրվեժը
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Ատլանտյան օվկիանոսի ավազանին են պատկանում Մեծ լճերը 
(Վերին, Միչիգան, Հուրոն, էրի, Օնտւսրիո), որոնք միացած են միմ
յանց, իսկ Սուրբ Լւսվրենտիոս գետով՝ Ատլանտյան օվկիանոսին։ էրի և 
Օնտարիո լճերը միմյանց միացնող Նիագարա գետի վրա գտնվում է 
համանուն ջրվեժը, որի ջրերը 50 մ բարձրությունից գահավիժում են 
ցած։ Այն աշխարհի գեղատեսիլ և ամենաջրառատ ջրվեժներից է (նկ. 12)։ 

Խաղաղ օվկիանոսի ա– 
վազանին պատկանող գետե
րը համեմատաբար կարճ են, 
սահանքավոր և արագահոս։ 
Այստեղ խոշոր գետերն են 
Յուկոնը, Կոլումբիան և 
Կոլոր աղոն։ Դրանք լեռնա
յին գետեր են։ Կոլորադոն իր 
միջին հոսանքում առաջաց
նում է ուղղահայաց պատե
րով խոր կիրճ՝ 1800-2000 մ 
խորությամբ Կոլորադոյի Մեծ 
Կանիոնը (նկ. 13)։

Ներքին անհոսք ավազա
նը Հյուսիսային Ամերիկայում 
մեծ տարածք փ զբաղեցնում։ 
Այն ընդգրկում է Մեծ Ավա
զան և Մեքսիկական սարա
հարթերի կենտրոնական 
շրջանները։ Մեծ Ավազան սա
րահարթում է գտնվում ան
հոսք, 13-15 մ խորություն ու
նեցող Մեծ աղի լիճը (նկ. 14, 
հավելվածներ 6, 7)։Նկ. 14. Մեծ աղի լիճը
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Զարմանահրաշ մոլորակ

Լիճ-ան գունդը

ԱՄՆ-ի Ելոուսթոնյւսն ազ
գային պարկում կա մի լիճ՝ գո
յացած հրաբխի խառնարանում, 
որի կոնի բարձրությունը ծովի 
մակարդակից անցյալում հաս
նում էր 3600 մեւրրի։

6000 ւրարի առաջ տեղի ունեցավ հրաբխի ժայթքում, լեռան գա
գաթը փլուզվեց, և գոյացավ խոր անդունդ-խառնարան։ ժամանակի 
ընթացքում անձրևներն այն լցրեցին ջրով, առաջացավ մի լիճ, որը 
մարդկանց անհատակ էր թվում։

Բնակիչները բազմիցս փորձել են չափել նրա խորությունը, բայց՝ 
ապարդյուն։ Իսկ երբ մասնադեպները չափեցին, պարզվեց, որ լճի խո
րությունը 570 մեւրր է։

ՀԱՐՃԵՐ, ԱնԱՏԱԴՐԱնՔնէՐ -------------------------------
Որոնք են Հյուսիսային Ամերիկայի կլիմասւրեղծ գործոն
ները։
Մայրցամաքի հյուսիսից հարավ ձգվածությունն ինչպես 
է ազդել կլիմայի ձևավորման վրա։ Բնութագրեք ջեր
մության բաշխումը մայրցամաքի վրա։
Ուրվագծային քարտեզի վրա համապատասխան պայ
մանանշանով մակագրեք Հյուսիսային Ամերիկայի կլի
մայական գոտիները և մարզերը։
Գերիշխող քամիներն ինչպիսի ազդեցություն են թող
նում կլիմայի վրա։
Բացատրեք բարեխառն և մերձարևադարձային գարինե
րի կլիմայական մարզերի առանձնացման պատճառները։ 
Բնութագրեք Հյուսիսային Ամերիկայի խոշոր գետերը և 
լճերը։ Ինչու մայրցամաքի հյուսիսում շատ են սառցա
դաշտային ծագման լճերը։

2.

3.

4.

5.

6.

Հ-
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ԴաւլԱԼ ԲՆԱԿԱՆ ԶՈՆԱՆԵՐԸ

Հյուսիսային Ամերիկայի հյուսիսում բնական զոնաները ձգվում են 
արևմուտքից արևելք ուղղությամբ, մինչդեռ բարեխառն, մերձարևա
դարձային գոտիներում դրանք շեղվում են իրենց տարածման օրինա
չափ ուղղությունից՝ ձգվելով գրեթե հյուսիսից հարավ։ Վերջինս հիմ
նականում պայմանավորված է մայրցամաքի աշխարհագրական դիր
քով և լեռնային համակարգերի՝ միջօրեականի ուղղությամբ ձգվածու– 
թյամբ։

Հիշեք՝ ինչպես են ազդում Կորդիլիերները մայրցամաքի խոնա– 
վացման վրա, և ինչպես է փոխվում տեղումների քանակը հատկապես 
բարեխառն գոտում արևմուտքից արևելք շարժվելիս։

Մայրցամաքի հյուսիսային մասում՝ Գրեն լան դի այ ում (բացառությամբ 
հարավարևմտյան առափնյա շրջանի), Կանադական արկտիկական 
կղզեխմբում տարածվում է արկտիկական անապատների կամ սառ
ցային զոնան։ Այստեղ հսկայական տարածքներ տարվա մեծ մասը 

ծածկված են ձյան և սառցա
դաշտ եր ի շերտով։ Բաֆինի 
Երկիր կղզում, Գրենլանդիա– 
յի առափնյա շրջաններում 
շատ են լեռնահովտային սառ
ցադաշտերը, որոնք լեռնա– 
լանջերից դանդաղ սահելով՝ 
առաջացնում են կախված լեզ– 
վակներ (նկ. 15)։

Այստեղ կարճատև ամ
ռանը ձյան և սառցե շերտից 
ազատված տարածքներում ա– 
ճում են ցածրակարգ բույսեր՝ 
մամուռներ, քարաքոսներ։ Այս 

բույսերը տարածվում են գրեթե հումուսից զուրկ արկտիկական կմախ
քային հողերի վրա։ Կենդանիներից այստեղ հանդիպում են սպիտակ 
արջը, բևեռային աղվեսը, բևեռային բուն, լեմինգը։

Մայրցամաքի հյուսիսային ծովեզերքին՝ հարակից կղզիների տա֊

Նկ. 15. Սառցային զոնան 
Բաֆինի երկիր կղզում
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ըածքում, տարածվում է 
տունդրայի զոնան (նկ. 16)։ 
Այն, ձգվելով դեպի հարավ– 
արևելք, հասնում է Հուդզոնի 
ծոցի առափնյա շրջանները՝ 
ներառելով նաև Լաբրադոր 
թերակդզու հյուսիսային մասը։

Քարտեզի օգնությամբ 
դիտւսրկեք մայրցամաքի 
այս հատվածի կլիմաստեղծ 
գործոնները և բացատրեք 
տունդրայի զոնայի՝ դեպի 
հարավ տարածվելու պատ
ճառները։

Տունդրայում, ւոունդրագլեյան հոդերի վրա, աճում են մամուռներ, 
քարաքոսներ, հավամրգու փոքր թփեր։ Զոնայի հարավային մասում տա
րածված են ճահճային խոտաբույսերը, ծուռումուռ բներով գաճաճ կեչի
ները, լաստենիները, որոնց բարձրությունը հասնում է մինչև մեկ մետրի։ 
Տունդրայի հողերը որոշակի խորության վրա ամբողջ տարի սառած են։ 
Հոդի բազմամյա սառցույթի գոտին տարածվում է ավելի հարավ՝ ներա
ռելով անտ առատ ունդը այ ի և փշատերև անտառների (տայգայի) զոնա
ների հողերը։

Տունդրայում տարածվում են այն կենդանիները, որոնք հանդիպում 
են նաև սառցային և փշա
տերև անտառների զոնանե
րում։ Այստեղ տարածված 
կենդանիներից է հյուսիսա
յին կարիբու եղջերուն (նկ. 
17)։ Հանդիպում են բևեռա
յին գայլը, բևեռային աղվե
սը, իսկ ծովափերին՝ փոկե
րը, ծովացուլերը։ Անտառա– 
տունդրայում և տայգայում 
տիրապետում է ծառային բու
սականությունը։ Անտառա–

Նկ. 17. Կարիբու եղջերու
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տունդրայում ավելի շատ տարածված են ծուռտիկ բներով կարճահա
սակ ծառերը։

Տայգայի զոնան լայն շերտով տարածվում է մայրցամաքում՝ արև
մուտքից արևելք ուղղությամբ։ Այստեղ գերիշխում են պոդզոլային հողե
րը, որոնք գոյացել են խոնավ և զով ամառային կլիմայի պայմաններում 
քայքայված բուսական չնչին մնացորդներից և արտաքին տեսքով ու գույ
նով նման են մոխրի։ Տարվա ընթացքում գրանցված ոչ բարձր ջերմաս
տիճանները չեն նպաստում բույսերի մնացորդների արագ քայքայմանը։ 
Այդ պատճառով այս հողերը հումուսով աղքատ են։

Տայգայում աճում են հիմնականում փշատերև ծառեր՝ եղևնի, սոճի, 
խեժափիճի։ Անտառներում ապրում են գիշատիչների շատ տեսակներ՝ 
արջ, աղվես, գայլ և այլն։ Այստեղ անցյալում լայն տարածում ուներ ամե
րիկյան բիզոնը, որը զանգվածային որսի պատճառով գրեթե վերացել է 
և այժմ պահպանվում է միայն առանձին արգելոցներում։

Այս զոնայից հարավ՝ ճմապոդզոլային և անտառային գորշ հողերի 
վրա, ձգվում է խառը և լայնատերև անտառների զոնան։ Այն ավելի լայն 
շերտով տարածվում է արևելյան խոնավ ու տաք շրջաններում։ Այս ան
տառները դեպի արևմուտք տեղումների նվազմանը զուգահեռ իրենց տե

ղը զիջում են անտառատա
փաստաններին և տափաս
տաններին։ Ամերիկյան տա
փաստանները, որոնց անվա
նում են պրերիաներ, լայն տա
րածում ունեն Աեծ հարթա
վայրերում։ Այստեղ սևահողե– 
ըի վրա աճում են խոտաբույ– 
սեր, հատկապես՝ հացազգի– 
ներ (նկ. 18)։

Առափնյա լեռներում և 
Կալիֆոռնիական հովտում, 
դարչնագույն հոդերի վրա, 
տարածվում են մերձարևա
դարձային մշտականաչ ան

տառներն ու թփուտները։ Այստեղ է աճում աշխարհի ամենահսկա ծա
ռը՛ սեքվոյան, որն ունի մինչև 150 մ բարձրություն, շուրջ 10 մ տրամագիծ 

Նկ. 18. Պրերիա
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և ապրում է 3000-4000 տարի 
(Նկ. 19)։

Մայրցամաքի հարավում՝ 
Մերձմեքսիկական և Մերձատ֊ 
լանւոյան դաշտավայրերում, 
կարմրահողերի և դեղնահողե֊ 
րի վրա, տարածվում են մերձ
արևադարձային խոնավ ան
տառները։ Հյուսիսային Ամերի– 
կայում, ի տարբերություն Աֆ
րիկայի, անապատներն ու կի
սանապատները մեծ տարա
ծում չունեն (բացատրեք՝ ին
չու)։ Դրանք հիմնականում զբա
ղեցնում են Կորդիլիերների միջ
լեռնային սարահարթերը, Մեք
սիկական բարձրավանդակի 
ներքին շրջանները։ Մոխրա
գորշ, հումուսով արքատ հողե
րի վրա աճում են անապատային բույսեր՝ օշինդր, կակտուս և այլն։

Մայրցամաքի հարավային շրջաններում, Կենտրոնական Ամերիկա– 
յում տարածվում են արևադարձային խոնավ անտառների և սավանա
ների զոնաները։ Այստեղ աճում են արմավենիների մի քանի տեսակներ, 
լիաններ, տարածված են հարավամերիկյան կենդանիներ՝ մրջնակերը, 
զրահակիրը, պուման և այլն։

Կորդիլիերներում տիրապետում է վերընթաց գոտիականությունը, և 
հոդաբուսական ծածկը փոփոխվում է ըստ բարձրության։

Հյուսիսային Ամերիկայի երկարամյա բնակեցման և տնտեսական 
յուրացման ընթացքում զգալի փոփոխություններ են կրել բնական լանդ
շաֆտները։ Զգալիորեն կրճատվել են բարեխառն գոտու և արևադարձա
յին գոտու անտառները, անճանաչելիորեն փոխվել են պրերիաները։

Բնական լանդշաֆտների պահպանման և ուսումնասիրման համար 
մայրցամաքի տարբեր շրջաններում ստեղծված են բազմաթիվ արգելոց
ներ և ազգային պարկեր։ Դրանցից հատկապես մեծ հռչակ են վայելում 
Մեծ Կանիոն, Ելոուսթոնյւսն և Սեքվոյա ազգային պարկերը։
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ՃԱՐծԵՐ, ԱՈԱՋԱԴՐԱնՔՆԵՐ
Ինչու հյուսիսային Ամերիկայումբնական զոնաների մեծ
մասը ձգվում է գրեթե արևմուտքից արևելք ուղղու
թյամբ։

2. Բացատրեք արկտիկական անապատների զոնայում 
սառցադաշտերի առաջացման պատճառները։ Ռելիեֆի 
ինչպիսի՝ձևեր են առաջացել հնագույն սառցապատման 
հետևանքով։ հիմնավորեք օրինակներով։

3. Ինչու մայրցամաքի արևելյան մասում տունդրայի զո
նան տարածվում է ավելի հարավ, քան Եվրոպայի նույն 
լայնություններում։

4. Ինչու անապատներն ու կիսանապատները մայրցամա
քում լայն տարածում չունեն։

5. Ուրվագծային քարտեզի վրա նշեք հյուսիսային Ամերի
կայի բնական զոնաները։

6. Օգտվելով դասագրքից և դպրոցական ատլասից՝լրաց
րեք ստորև բերված աղյուսակը։

Հյուսիսային Ամերիկայի բնական զոնաները
Բնական 
զոնա

Աշխարհագրա
կան որ գոտում է 
տարածվում

Կլիմայական 
պայմանները 
(օդի միջին ջերմ
աստիճանը, տե– 
ոումներդ)

Հողերի 
տիպը

Բուսատե
սակները

Կենդանիների 
տեսակները

11 1 յ/

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ՝ «ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ 
ԱՄԵՐԻԿԱ», «ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱ» 
ԹԵՄԱՆԵՐԻ ԿՐԿՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՄՓՈՓՄԱՆ 
ՀԱՄԱՐ

Դաս 20. <

1. Համեմատեք Հյուսիսային և Հարավային Ամերիկա մայրցամաք
ների աշխարհագրական դիրքը և ափագիծը։ Ինչ նմանություն
ներ և տարբերություններ ունեն դրանք։

2. Հյուսիսային և Հարավային Ամերիկա մայրցամաքների մակե– 

108 VՕՈ 163 12.02.2021, 10:32



Որօքօ\ 1աբտ։//օհօօ1<տ.հօոօօ.ոօէ/քաոք/ո\՚ճր/

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱ

բնույթների ձևավորման գործընթացում ի՞նչ ընդհանրություններ 
և տարբերություններ կան։ Ինչպես են դրանք ազդել մայրցա
մաքների խոշոր հարթավայրերի և լեռների առաջացման վրա։

3. Հյուսիսային և Հարավային Ամերիկա մայրցամաքների կլիմայի 
վրա ինչու է մեծ Ատլանտյան օվկիանոսի ազդեցությունը, իսկ 
Խաղաղ օվկիանոսի ազդեցությունը սահմանափակվում է միայն 
ցամաքի առափնյա նեղ շերտով։

4. Կլիմայական որ գոտիներն են գերակշռում Հյուսիսային Ամերի– 
կայում, և որ գոտիները՝ Հարավային Ամերիկայում։ Ինչով է դա 
պայմանավորված։ Ինչու, ունենալով հյուսիսից հարավ ավելի 
փոքր ձգվածություն, Հարավային Ամերիկան ընկած է ավելի շատ 
կլիմայական գոտիներում, քան Աֆրիկան։

5. Ինչու Հյուսիսային և Հարավային Ամերիկա մայրցամաքներում 
գետային ցանցը լավ է զարգացած։ Ինչ գործոններով է պայմա
նավորված Ամազոնի՛ աշխարհի ամենաջրառատ գետ լինելը։

6. Ինչու են լճերը շատ Հյուսիսային Ամերիկայում։ Որտեղ են դրանք 
շատ տարածված։

7. Համեմատեք Հյուսիսային և Հարավային Ամերիկա մայրցամաք
ների բնական զոնաների տարածման առանձնահատկություննե
րը։ Ո՞ր բնական զոնաներն են Հյուսիսային Ամերիկայում տա
րածվում միջօրեականի ուդդությամբ։ Բացատրեք դրա պատ
ճառները։

8. Շարքից առանձնացրեք այն բուսատեսակը, որը չի համապա
տասխանում օրինաչափությանը, օշինդր, ֆիկուս, բաոբաբ, շո
կոլադի ծառ, արաուկարիա, հևեա։

9. Աղյուսակի մեկ սյունակում նշեք ստորև բերված այն օբյեկտներն 
ու երևույթները, որոնք յուրահատուկ են Հարավային Ամերիկա
յին, իսկ մյուսում՛ Հյուսիսային Ամերիկային։

Հարավային Ամերիկա Հյուսիսային Ամերիկա

Օրինոկոյի դաշտավայր

Տոռնադո, Պարանա, պար ամոս, սեքվոյա, պրերիա, կարիբու, Պա– 
ւրագոնիա, կամպոս, Մակ-Քինլի, Կուրոպախի, սերվաս, Ֆլորիդա, Տիւրի– 
կակա, կոնդոր, Մեծ արջի, կակւրուս, Իգուասու, Նյուֆաունդլեեդ։
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ԹԵՄԱ 8 64ՐՍՍԻԱ
Տարածքը' 54 մլն 800 հազ. կմ2 (I Օք%՝ք»ո$ 1\1»ւ 0$3 ժքՀ)

ս 21., ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԳԻՐՔԸ, 
ԱՓԵՐԸ ՈՂՈՂՈՂ ԾՈՎԵՐԸ, ԱՓԱԳԻԾԸ

Յելյասկին հբվ. 
հս.լ. 77° •

Դեժնյովի հրփ
Ռոկահրվ. արմ, ե. 169°
արմ. ե. 9°

Պիայ հրփ • 
հս. լ. 1°

4-րդ դասարանի դասընթա
ցից հիշեք Ե վրա սի այ ի ուսումնա
սիրության հիշարժան դրվագնե
րը։

Կից ներկայացված քարտե
զով որոշեք Եվրասիայի ամենա
մեծ ձգվւսծությունն արևելքից 
արևմուտք և հյուսիսից հարավ՝ 
օգտագործելով ծայրակետերի 
կոորդինատները։

Նկ. 1. եվըոպան Ասիայից բաժանող 
Բոսֆոըի նեղուցը

Աշխարհագրական դիրքը, սահմանները։ Եվրասիան երկրագնդի 
ամենախոշոր մայրցամաքն է։ Նրա մեծ մասն ընկած է արևելյան կի
սագնդում՝ բացի արևմտյան և արևելյան ծայրամասերից, որոնք գտնվում 
են արևմտյան կիսագնդում։ Մայրցամաքն ամբողջությամբ գտնվում է 
հյուսիսային կիսագնդում, իսկ հարավ-արևելքում գտնվող որոշ կղզիներ 
տարածվում են հասարակածից հարավ (տես քարտեզը)։

Եվրասիան պայմանակա
նորեն բաժանվում է երկու աշ
խարհամասի։ Նրա տարած
քի մոտ 80%-ը զբաղեցնում է 
Ասի ան, իսկ 20%-ը՝ Եվրոպան 
(նկ. 1)։

Եվրասիան Հյուսիսային 
Ամերիկայից արևելքում բա
ժանվում է Բերինգի նեղուցով, 
իսկ Աֆրիկայից՝ Ջիբրալթա– 
րի նեղուցով, Միջերկրական 
ծովով, Սուեզի ջրանցքով,
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Նկ. 2. Միջերկրական ծովափը (Մոնակո)

ԵՎՐԱՍԻԱ

Կարմիր ծովով, Բաբ-Էլ– 
Մանդեբի նեղուցով, ՍԼդենի 
ծոցով։

Ափերը ողողող ծովերը։ 
Եվրասիայի ափերը ողողում 
են բոլոր չորս օվկիանոսնե
րը, որոնց ջրերը խորանալով 
մայրցամաքի մեջ՝ առաջաց
րել են բազմաթիվ ծովեր, ծո
ցեր, ինչպես նաև կղզիներ, 
թերակղզիներ (հավելվածներ 
1-4)։

Ատլանտյան օվկիանոսը և նրա մասը կազմող ծովերի և ծովածոցե– 
րի ջրերը ողողում են Եվրասիայի ափերն արևմուտքից։ Այստեղ ամենա
խոշորը Միջերկրական ծովն է, որն Ատլանտյան օվկիանոսին միացած է 
Ջիբրալթարի նեղուցով։ Ծովը գտնվում է երեք աշխարհամասի՛ Եվրո
պայի, Ասիայի և Աֆրիկայի միջև (նկ. 2)։ Այստեղից էլ առաջացել է նրա 
անունը։ Մարմաըա, Սև և Ազովի ծովերը կապված են նավարկելի նեղուց
ներով։ Սև ծովն առաջացել է երկրակեղևի իջեցման հետևանքով և խորն 
է։ Նրա ջրերը 200 մ խորությունից մինչև հատակը թունավորված են 
ծծմբաջրածնով, որի հետևանքով այդ խորություններում օրգանական 
աշխարհը բացակայում է։

Եվրասիայի արևմուտքում ցամաքի մեջ խորանում է Բիսկայան ծոցը, 
իսկ հյուսիս-արևմուտքում՝ Հյուսիսային և Բալթիկ ծովերը։ Ծովերն իրար 
հետ կապված են նեղուցնե
րով և Քիլի ն ավարկելի 
ջրանցքով։ Բալթիկ ծովը ծան
ծաղ է, նրա մեջ խորանում են 
Բոտնիկական, Ֆիննական և 
Ռիգայի ծովածոցերը։

Հյուսիսային սառուցյալ 
օվկիանոսի ծովերը Եվրասիա
յի ափերը ողողում են հյուսի
սից (նկ. 3)։ Սրանք հիմնա
կանում ծանծաղ ծովեր են և

Նկ. 3. Ֆիորդ Նորվեգական ծովի ափին
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ԽՎՐԱՍԽՍ
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ԽԱՈճհ»
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6ՎՐ11ՍԻԱ

տարվա մեծ մասը սառչում են։ Ծովերն իրար հետ միացած են նավարկե
լի նեղուցներով և իրարից անջատված են կղզիներով ու կղզեխմբերով։

Խաղաղ օվկիանոսի ծովերը Եվրասիայի ափերը ողողում են արևելքից 
և օվկիանոսից բաժանվում են աղեղնաձև կղզեխմբերով։ Վերջիններիս 
արևելյան ափերով աղեղնաձև ձգվում են մի շարք խորջրյա անդունդներ, 
որոնցից նշանավոր են ճապոնական, Ֆիլիպինյան, Ս՜ա րի ան յան փող
րակները։

Ւսաղաղ օվկիանոսի ծովերը հիմնականում խորն են՝ հարուստ օր
գանական աշխարհով։ Դրանք իրար հետ միացած են նավարկելի նե
ղուցներով։

Հնդկական օվկիանոսի ծովերը և ծոցերը Եվրասիայի ափերը ողո
ղում են հարավից։ Այս ջրային ավազաններին բնորոշ են ջրի բարձր 
ջերմաստիճանը և մեծ աղիությունը։ Հատկապես տաք և աղի են Կարմիր 
ծովի և Պարսից ծոցի ջրերը։

եվրասիայի ափագիծը։ Մայրցամաքի ափագիծը շատ է կտրտված։ 
Օվկիանոսի ջրերը թափանցել են ցամաքի մեջ, մասնատել և առաջացրել 
են բազմաթիվ կղզեխմբեր, կղզիներ, թերակղզիներ (տես քարտեզը և 
հավելված 5-ը)։ Թերակղզիներից ամենախոշորը Արաբականն է, իսկ 
կղզեխմբերից՝ Մա լայ ան ը, որն իր հերթին բաղկացած է Մեծ և Փոքր 
Զոնդյան և այլ կղզեխմբերից։ Առափնյա կղզիներն ու կղզեխմբերն ունեն 
մայրցամաքային, հրաբխային և կորալյան ծագում։

114 VՕՈ 163 12.02.2021, 10:32



Որօքօ\ 1աբտ։//օհօօ1<տ.հօոօօ.ոօէ/քաոք/ո\՚ճր/

ԵՎՐԱՍԻԱ

ՃԱՐձ&Ր, ԱՈԱՋԱԴՐԱնՔնէՐ
Բացատրեք Եվրասիայի աշխարհագրական դիրքի ա֊
ռանձնահատկությունները։

2. Որոնք են մայրցամաքի ափագծի մասնատվածության 
պատճառները։

3. Աշխարհի ֆիզիկական քարտեզի վրա ցույց տվեք Եվ
րասիայի ափերը ողողող ծովերը և ծովածոցերը (օգ
տագործեք նաև հավելված 3-ի տվյալները)։

4. Աշխարհի ֆիզիկական քարտեզի վրա ցույց տվեք Եվ
րասիայի ափերով անցնող նավարկելի նեղուցները և 
ջրանցքները (օգտագործեք նաև հավելված 4֊ի տվյալ
ները)։

5. Աշխարհի ֆիզիկական քարտեզի վրա ցույց տվեք Եվ
րասիայի խոշոր կղզեխմբերը, կղզիները և թերակղզի
ները։

6. Ազովի ծովից «նավարկեք» դեպի Ատլանտյան օվկիա
նոս. որ ծովերով ու նեղուցներով կանցնեք։

7. Ազովի ծովից «նավարկեք» դեպի հնդկական օվկիա
նոս. որ ծովերով ու նեղուցներով կանցնեք։

8. Ուսուցչի օգնությամբ Եվրասիայի քարտեզի վրա ցույց 
տվեք Եվրոպա և Ասիա աշխարհամասերը բաժանող 
սահմանը. Ուրալյան լեռների արևելյան ստորոտ - էմբա 
(երբեմն՝ Ուրսղ) գետ - Կասպից ծովի հյուսիս - Կումա– 
Մանիչի իջվածք - Ազովի ծով - Կերչի նեղուց - Սև ծով - 
Բոսֆորի նեղուց - Մարմարա ծով– Դարդանելի նեղուց - 
էգեյան ծով։
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ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ։ 
ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԵՐԻ ԵՎ ՀՐԱԲՈՒԽՆԵՐԻ 
ՏԱՐԱԾՄԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԸ

Հիշեք երկրակեղևի խոշոր սալերը և պլատֆորմները։
Եվրասիայի երկրաբանական կառուցվածքը։ Եվրասիա մայրցա

մաքի ժամանակակից ռելիեֆը ձևավորվել է երկրաբանական երկա
րատև ժամանակաշրջանի ընթացքում։ Նրա տարածքը ձևավորվել է 
հնագույն ցամաքների1 Արևելաեվրոպական (Ռուսական), Սիբիրական, 
Չինական, Հնդկական և Արաբական պլատֆորմների շուրջ։ Վերջին եր
կուսը համարվում են Դոնդփսնա, իսկ մնացածը՝ Լավրասիւս հնագույն 
ցամաքների մասերը։ Լավրասիայի և Գոնդվանայի միջև տարածվում էր 
ընդարձակ Ալպ-Հիմալայան գեոսինկլինալը, իսկ Եվրասիայի արևելյան 
ափերով՝ Խաղաղօվկիանոսյան գեոսինկլինալը («Հրե Օղակի» մի մա
սը)։ Այս գեոսինկլինալներում լեռնակազմական պրոցեսների հետևան
քով առաջացան լեռներ, լեռնային համակարգեր։ Այսպիսով՝ Եվրասիա 
մայրցամաքի տարածքը ձևավորվել է մի քանի հնագույն պլատֆորմների 
և ծալքավորված գեոսինկլինալների միացման հետևանքով (տես «Երկ
րակեղևի կառուցվածքը» քարտեզը, Էջեր 10-11)։

Երկրաշարժերի և հրաբուխների տարածման շրջանները։ Մայր
ցամաքի ձևավորման պահից մինչև օրս գեոսինկլինալային շրջաններում 
լեռնակազմական գործընթացներն ուղեկցվել են սեյսմիկ և հրաբխային 
երևույթներով։ Դրանք պլատֆորմային շրջաններում համարյա դադարել 

են և չեն արտահայտվում։ Եվ– 
րասիայում սեյսմիկ գոտինե
րը համընկնում են Խաղաղօվ
կիանոսյան և Ալպ-Հիմալայան 
երիտասարդ ծալքավոր գո– 
տիների հետ, որտեղ այժմ էլ 
լեռնակազմությունը դեռ չի ա– 
վարտվել։ Ավերիչ երկրաշար
ժեր են դիտվել Կամչատկա– 
յում, Կուրիլյան, Սախալին, 
ճապոնական, Ֆիլիպինյան և 
Մալայան կղզեխմբերում ու Նկ. 4. Գյումրի բաղաբը 

Սպիտակի երկրաշարժից հետո
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կղզիներում։ 1923թ. Տոկիոյի երկրաշարժն ավերեց Տոկիոն, զոհվեց ավե
լի քան 100 հազ. մարդ։ Ալպ-Հիմալայան գոտում նույնպես եղել են մի 
շարք հզոր երկրաշարժեր՝ 1948թ. Աշգաբադում (Թուրքմենստան), 1966թ.՝ 
Տոշքենդում (Ուզբեկսւոան), 2011թ.՝ ճապոնիայում, և այլն։

Հայկական լեռնաշխարհում նույնպես եղել են բազմաթիվ ուժեղ երկ
րաշարժեր, որոնցից ավերիդ են եղել 1319թ. ԼԼնիի և 1988թ. Սպիտակի 
երկրաշարժերը (նկ. 4)։

Գործող հրաբուխներ առանձնապես շատ կան Խաղաղօվկիանոս
յան գեոսինկլինալային գոտում։ Նշանավոր է Կլյուչևսկայա սոպկւսն 
Կամյատկայում, որն ամենաբարձր գործող հրաբուխն է Եվրասիայում 
(4750 մ)։ Հայտնի են նաև Ֆուձիյւսման (ճապոնիա), Կրակատաուն 
(Զոնդյան նեղուց) և այլն (հավելված 8, նկ. 5)։

Նկ. 5. Կրակատաու հրաբուխը

Զարմանահրաշ մոլորակ

Կրակաւոաու հրաբուխ

Կրակաւրաու հրաբուխը, որի 
ժայթքումը եղեւ է ամենահզորը, 
իսկ պայթյունը՝ ամենակործանա– 
րարներից մեկը, գւրնվում է Սու– 
մաւրրա և ճավա կզղիների միջև։

Ենթադրվում է, որ Կրակա–
ւրաու հրաբխի սկզբնական բարձրությունը եղել է ծովի մակարդակից 
ավելի քան 2000 մ, սակայն 416թ. հզոր ժայթքումից հեւրո այն իջել է 
մուրավորապես իր բարձրության քառորդ չափով, և առաջացրել երեք 
կղզի։ 1883թ. ւրերլի է ունեցել հրաբխի ժայթքումներից ամենահիշար– 
ժանը, երբ ցնցման ալիքները մի քանի օր շարունակ զգացվել են ողջ 
աշխարհում, իսկ պայթյունները՝ լսելի ավելի քան 5000 կմ հեռավո
րության վրա։ Ցնցումն առաջացրել է 40 մ բարձրությամբ ցունամի, ո– 
րի ժամանակ զոհվել է ավելի քան 36 հազ. մարդ, և վնասվել ու ավեր
վել են 300 քաղաք ու գյուղ ճավայում և Սումաւրրայում։ Հրաբուխն 
արւրանեւրել է 25 կմ3 հրաբխային մոխիր, որը ծածկել է 500 կմ2 ւրա– 
րածք և կարծես առաջացրել Արեգակի խավարում։ Հեւրագա ժայթ
քումների արդյունքում գոյացած նոր հրաբուխը՝ Անակ Կրակաւրաուն, 
այժմ ծովի մակարդակից ունի 816 մ բարձրություն։
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Նկ. 6. Վեւիկան գեյզերը Կամչատկաւում

ե ԱՐ 11 ՍԻՍ

Ալպ-Հիմալայան գոտում 
գործող հրաբուխներ են Վե– 
զուվը, ետնան (Իտալիա), 
Նեմրութը, Թոն դրակը (Հայ
կական լեռնաշխարհ)։ Գոր
ծող հրաբխային շրջաններից 
է նաև Իսլանդիան (Հեկլա)։

Գործող հրաբխային 
շրջաններում շատ են տարած
ված գեյզերները և տաք աղ
բյուրները։ Կամչատկայում 
նշանավոր է Գելիկան գեյզե– 

րը, ՈՐԸ շատրվանում է երեք ժամը մեկ, չորս րոպե պարբերականու
թյամբ (նկ. 6)։

աՐծէՐ, ԱՈԱՋԱԴՐԱնՔՆէՈ
• 1. Որոնք են Եվրասիայի երկրաբանական զարգացման ա–

ռանձնահատկությունները։
2. Ի՞նչ պլատֆորմների շուրջ է ձևավորվել մայրցամաքը։
3. Ի՞նչ գեոսինկլինալային գարիներ են գտնվում Եվրա

սիայի տարածքում։
4. Եվրասիայի որ շրջաններում են դիտվում ակտիվ երկ

րաշարժային և հրաբխային երևույթներ։
5. Թ՜վարկեք Եվրասիայի տարածքի նշանավոր գործող 

հրաբուխները և դրանք ցույց տվեք քարտեզի վրա։
Ի նչ ավերիչ երկրաշարժեր գիտեք Եվրասիայում։

^9
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II
ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹԸ,
ԽՈՇՈՐ ՀԱՐԹԱՎԱՅՐԵՐԸ ԵՎ ԼԵՌՆԵՐԸ

Նախորդ դասից հիշեք, թե Եվրասիայի տարածքը հր պլատֆորմ
ների և գեոսինկլինալների միացման հետևանքով է առաջացել։

Եվրասիայի մակերևույթը։ Եվրասիայի մակերևույթը, ի տարբերու
թյուն մյուս մայրցամաքների, ավելի բազմազան է, որը պայմանավորված 
է նրա տարածքի մեծությամբ և երկրաբանական զարգացման պատմու
թյամբ։

Եվրասիայի մակերևույթն ունի մի քանի առանձնահատկություն։
Այն ամենաընդարձակ և ամենաբարձր մայրցամաքն է։ Նրա միջին 

բարձրությունը 840 մետր է (հավելված 1)։ Եվրասիայի տարածքում են 
գտնվում աշխարհի ամենաբարձր և ամենացածր կետերը, որոնց բարձ
րությունների տարբերությունն անցնում է 9000 մ-ից։ Ամենաբարձր կե
տը Զոմոլանգմա (էվերեստ) լեռն է (8848 մ) (նկ. 7), իսկ ամենացած
րը՝ Մեռյալ լճի (ծովի) իջվածքը (-395 մ)։ Եվրասիայի արևելյան ափերի 
մոտ է Համաշխարհային 
օվկիանոսի ամենախոր կե
տը՝ Մարիւսնյան փողրակը՝ 
11022 մ խորությամբ (հավել
ված 2)։ Մայրցամաքի տա
րածքը ձևավորվել է մի քանի 
պլատֆորմների շուրջ, որոնց 
մակերևույթը հարթ է։ Դրանց 
վրա տարածվում են խոշոր 
հարթավայրերը։ Գեոսինկլի– 
նալների տարածքը ծալքա
վորվել է, և առաջացել են լեռ
ներ, լեռնաշխարհներ։ Տեկ
տոնական շարժումները շարունակվում են մինչև այժմ, որոնց վկայու
թյունն են տարբեր ուժգնության երկրաշարժերը և գործող հրաբուխնե
րը։ Այստեղ տարածվում են ծալքավոր, ծալքաբեկորավոր և հրաբխային 
ծագման լեռները։

Լեռնագրական խոշոր միավորները։ Եվրասիայում տարածված են 
տարբեր հասակի, ծագման և բարձրության լեռներ և լեռնաշխարհներ։

Նկ. 7. Զոմորոնգմա էեռր
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Նրա տարածքում առանձնացվում են երիտասարդ հասակի լեռնային եր
կու գոտի՝ Ալպ-Հիմալայան և Խաղաղօվկիանոսյան։

Ալպ-Հիմալայան գոտուն պատկանում են բարձր, երիտասարդ լեռ– 
ները և լեռնաշխարհները (տես հավելված 8)։ Լեռներից նշանավոր են 
Պիրենեյները, Ալպերը (Մոնբլան 4807 մ), Կարպատները, Մեծ Կով– 
կասը, էլբուրսը, Հինդուկուշը, Կարակորումը, Հիմալայները, ինչպես 
նաև Փոքրասիական, Հայկական, Իրանական, Պամիրի, Տիբեթի լեռ
նաշխարհները։

Խաղաղօվկիանոսյան լեռնային գոտու մեջ մտնում են Կամչատկայի, 
Կուրիլյան, ճապոնական, Ֆիլիպինյան և Աալայան կղզիների երիտա
սարդ լեռները։

Եվրասիայի միջին հասա
կի լեռներից հայտնի են Վեր– 
խոյանսկու, Չերսկու լեռնա
շղթաները, իսկ հին հասակի 
լեռներից1 Սկանդինավյան, 
Ուրալյան, Տյան-Շանի լեռ
նաշղթաները։

Խոշոր հարթավայրերը։ 
Եվրասիայի տարածքում մեծ 
տարածում ունեն տարբեր 
ծագման, հասակի ու բարձ–

Նկ. 8. Ռուսական հարթավայր րությւսն հարթավայրերը։

Մայրցամաքի ընդարձակ հար
թավայրերը համընկնում են 
համանուն պլատֆորմներին։ 
Դրանցից են Մեծ Չինական 
և Արևելաեվրոպական հար
թավայրերը, Միջին Սիբիրա
կան, Արաբական, Դեկանի 
սարահարթերը և այլն (նկ. 8)։ 
Երիտասարդ պլատֆորմնե
րին համապատասխանում են 
Արևմտասիբիրական և Թու
րանի դաշտավայրերը։ Կենտ–

Նկ. 9. Գոբի անապատը
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բռնական Ասիայում նշանավոր են Գոբի (նկ. 9) և Տակլա-Մական (Կաշ֊ 
դարիւս) սարահարթերը։ Նշանավոր են նաև Ս՜իջւսգեւոքի, Ինդոս-Գան– 
գեսի, Մեկոնգի, Միջին և Ստորին Դւսնուբյւսն դաշտավայրերը։

Զարմանահրաշ մոլորակ

Մահվան ծաղիկը

ճավայի բնակիչները Մահ
վան ծաղիկ են անվանում իմե– 
րւսլիս գնարբուկի ծաղիկը։ Երկ
րագնդի վրա այն աճում է միայն 
մի ւրեղ՝ հրաբխի գագաթին, ո– 
րի բարձրությունը 3000 մեւրրից 
ավելի է։ Այդ ծաղկի երևան գա
լը սւրույգ նշան է այն բանի, որ 
մուրենում է հրաբխի ժ՜այթքումը։

ՃԱՐձէՈ, ԱՈԱՋԱԴՐԱնՔնԵՐ
Որոնք են Եվրասիայի մակերևույթի բազմազանության
պատճառները։

2. Ի՞նչ առանձնահատկություններ ունի Եվրասիայի մա
կերևույթը։

3. Որոնք են Եվրասիայի ամենաբարձր և ամենացածր կե
տերը, որքան է դրանց բացարձակ բարձրությունը։

4. Թվարկեք և քարտեզի վրա ցույց տվեք Եվրասիայի 
Ալպ-Հիմալայան գոտու երիտասարդ լեռները (օգտվեք 
նաև հավելված 8-ի տվյալներից)։

5. Թվարկեք և քարտեզի վրա ցույց տվեք Եվրասիայի ըն
դարձակ դաշտավայրերը, սարահարթերը, հարթավայ
րերը։
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Դաս24յ ԵՎՐԱՍԻԱՅԻ ԿԼԻՄԱՆ

Հիշեք կլիմա առաջացնող հիմնական գործոնները։

Կլիմաստեղծ գործոնները։ Եվրասիայի կլիման չափազանց բազմա
զան է, որը պայմանավորված է ռելիեֆի հակադրություններով, մայրցա
մաքի մեծ ձգվածությամբ և ընդարձակ տարածքով։ Մայրցամաքի հյուսի
սը մոտենում է բևեռին, իսկ Մալակկա թերակղզին գրեթե հասնում է հա
սարակածին։ Այդ պատճառով արեգակնային ճառագայթումը նրա տար
բեր շրջաններում տարբեր է։

Եվրասիայի կլիմայի վրա մեծ ազդեցություն ունի մթնոլորտի շրջանա
ռությունը։ Հյուսիսից հարավ մեծ ձգվածության շնորհիվ Եվրասիան գտնվում 
է կլիմայական բոլոր գոտիներում։ Հետևաբար, այստեղ ձևավորվում են օ– 
դային զանգվածների բոլոր չորս հիմնական տիպերը՝ արկտիկական, բա
րեխառն, արևադարձային և հասարակածային։

Մայրցամաքի տարածքի մեծ մասի վրա ազդում են բարեխառն օդա
յին զանգվածները, որոնք թափանցում են արևմուտքից։ Դրա հետ է 
կապված նաև ցիկլոնային գործունեությունը։ Կապված օդի արևմտյան 
տեղաշարժի հետ՝ ամբողջ տարի մայրցամաք են թափանցում Ատլանտ– 
յան օվկիանոսից եկող խոնավ օդային զանգվածները, որոնք տարած
վում են ցամաքի խորքերը։ ճանապարհին այդ օդային զանգվածները 
ձևափոխվում են ցամաքայինի, ձմռանը ցրտում են, իսկ ամռանը տաքա
նում՝ աստիճանաբար կորցնելով խոնավությունը։ Ուրալյան լեռներից 
արևելք ամբողջ տարին հաստատվում է ցամաքային օդը։ Մայրցամաքի 
արևելքում տարածվում է մուսսոնային կլիման։

Եվրասիայի հյուսիսը գտնվում է արկտիկական ցուրտ և չոր օդային 
զանգվածների ազդեցության տակ։ Ձմռանը սրանք անարգել հասնում 
են մինչև Կենտրոնական Ասիա՝ առաջացնելով ցուրտ և չոր կլիմա։

Եվրասիայի կենտրոնական շրջանները, հեռու լինելով տաք օվկիա
նոսներից, ունեն խիստ ցամաքային կլիմա։ Կենտրոնական Ասիայում՛ 
Մոնղոլիայի և Անդրբայկալի վրա, ձմռանը ձևավորվում է աշխարհում ա– 
մենահզոր՝ Սիբիրական անտիցիկլոնը, որտեղից տարբեր ուղղություն
ներով տարածվում է ցուրտ և չոր օդը։ Արկտիկական օդային զանգված
ների և Սիբիրական անտիցիկլոնի ազդեցության հետևանքով Վերխո–
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յւսնսկ և Օյմյակոն քաղաքների շրջանը դարձել է հյուսիսային կիսագնդի 
«ցրտի բևեռը», որտեղ հունվարյան միջին ջերմաստիճանը ֊50° է, իսկ 
բացարձակ նվազագույնը –70°–71°։

Եվրասիայի արևելյան և հարավային շրջանների կլիմայի վրա ամ
ռանը մեծ ազդեցություն ունեն Խաղաղ և Հնդկական օվկիանոսներից 
թափանցող խոնավ և տաք մուսսոնները։ Բայց քանի որ օվկիանոսների 
ափերին զուգահեռ ձգվում են բարձր լեռներ, այդ պատճառով դրանց 
ազդեցությունը ցամաքի խորքում թուլանում է։ Խոնավությունը հիմնա
կանում բեռնաթափվում է օվկիանոսներին ուղղված լեռնալանջերին։ Այդ 
է պատճառը, որ Հիմալայների նախալեռներում՝ Հնդկաստանի Չերւս– 
պունջի բնակավայրում, թափվել են աշխարհում ամենաշատ տեղումնե
րը՝ մոտ 23000 մմ (միջինը՝ 12000 մմ)։

Եվրասիայի կլիմայի ձևավորման վրա ազդում են նաև ծովային հո
սանքները, հեռավորությունը օվկիանոսներից, տեղանքի բարձրությունը 
և այլն։ Եվրասիայի արևմտյան ափերի կլիմայի վրա դրական ազդեցու
թյուն ունի Հյուսիսատլանտյան ծովային տաք հոսանքը՝ իր ճյուղավո
րումներով։ Մայրցամաքի արևելյան և հարավային ափերի կլիմայի վրա 
դրական ազդեցություն ունեն Կուրոսիո և Մուսսոն այ ին ծովային տաք 
հոսանքները։ Եվրասիայի հյուսիս-արևելյան ափերի վրա բացասական 
ազդեցություն ունի Օյասիո սառը հոսանքը։

Բարեխառն գոտում տաք օվկիանոսներից դեպի ցամաքի խորքը 
գնալիս ձևավորվում են կլիմայական տարբեր մարզեր՝ ծովային, ցամա
քային, խիստ ցամաքային և մուսսոնային։

Եվրասիայի լեռնային շրջաններում կլիման փոխվում է վերընթաց 
գոտիականությամբ, ընդ որում՝ լեռների հողմահայաց լանջերը խոնավ 
են, իսկ հողմահակառակը՛ չոր։ Սա շատ լավ արտահայտվում է Հիմալայ– 
ներում, Տիբեթում, Պամիրում, Տյան-Շանում, Կովկասում, Ալպերում, Հայ
կական լեռնաշխարհում և այլուր։
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Զարմանահրաշ մոլորակ

Բևեռափայլ

Տեսարժանությամբ բևեռաւիայլի հեւր թերևս չի կարող մրցակցել 
ոչ մի արհեսւրական հրավառություն։ Հյուսիսային բևեռային շրջաննե
րում դիւրվող այս մթնոլորւրային երևույթը բաղկացած է կանաչ, կար
միր, կապույւր և մանուշակագույն ճառագայթներից, որոնք գիշերային 
երկնքում սւրեղծելով զարմանահրաշ պւրույւրներ կաւրարող հսկայա
կան ֆոսֆորափայլ «վարագույրներ»՝ անընդհաւր ձևափոխվում են, 
իսկ երբեմն՝ ընդհանրապես անհեւրանում։

Բևեռափայլի պաւրճառը Երկրի մթնոլորւրի գազերի և Արեգակից 
ճառագայթված մասնիկների բախումն է, ինչի հեւրևանքով առաջա
նում են լույսի մասնիկներ (ֆուրոններ)։ Դա ւրեղի է ունենում հյուսիսա
յին կիսագնդում, որովհեւրև երկրի մագնիսական դաշւրը դեպի այս 
վայրն է ձգում և ուղղորդում Արեգակից ճառագայթված մասնիկները։ 
Լուսարձակումը դիւրվում է Եվրասիայի և Հյուսիսային Ամերիկայի 
հյուսիսային ւրարածքներում։

Բևեռափայլն ավելի հաճախ է դիւրվում գարնան և աշնան գիշե
րահավասարներին մուրակա օրերին, իսկ հյուսիսային բևեռային բո
ւրում լուսարձակումը կարելի է դիւրել ձմեռային պարզկա գիշերներից 
շաւրերի ժամանակ։
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ՃԱՐձ&Ր, ԱՈԱՋԱԴՐԱնՔնէՐ
Ինչով է պայմանավորված Եվրասիայի կլիմայի բազմա
զանությունը։

2. Որոնք են Եվրասիայի կլիմասւրեղծ հիմնական գործոն
ները։

3. Ի՞նչ օդային զանգվածներ են ազդում Եվրասիայի կլի
մայի վրա։ Ո՞րն է դրանդից գերակշռողը։

4. Որտեղ է Եվրասիայի «ցրտի բևեռը», և ինչ ջերմաստի
ճան է այնտեղ դիտվեր

5. Ի՞նչ դեր ունեն ծովային հոսանքները Եվրասիայի ա– 
ռափնյա շրջանների կլիմայի ձևավորման վրա։

ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՐԶԵՐԸ

Հիշեք՝ ինչ են կլիմայական գոտին և կլիմայական մարզը։
Ինչ կլիմայական գոտիներ գիտեք։
Կլիմայական գոտիների և մարզերի բնութագիրը։ Հյուսիսից հա

րավ մեծ ձգվածության պատճառով Եվրասիան գտնվում է կլիմայական 
բոլոր գոտիներում։ Այստեղ ձևավորվում են բոլոր չորս տիպի օդային 
զանգվածները։

Կլիմայական գոտիները Եվրասիայում ձգվում են զուգահեռականի 
ուղղությամբ և իրար են հաջորդում հյուսիսից դեպի հարավ (տես կլիմա
յական քարտեզը)։

Արկտիկական կլիմայական գոտին տարածվում է մայրցամաքի ծայր 
հյուսիսային շրջաններում և Հյուսիսային սառուցյալ օվկիանոսի առափնյա 
կղզիներում։ Այստեղ ամբողջ տարին տիրապետում են արկտիկական 
օդային զանգվածները, որոնք բնորոշվում են աննշան խոնավությամբ և 
ցածր ջերմաստիճաններով։ Տեղումները քիչ են (100-200 մմ) և աննշան 
գոլորշացման պատճառով կուտակվում են՝ առաջացնելով սառցադաշտեր։ 
Տիրապետում են բևեռային գիշերները և բևեռային ցերեկները։ Ամառային 
միջին ջերմաստիճանները մոտ են Օ°–ին։ Ձմեռը խիստ է և երկարատև։

Մերձարկտիկական կլիմայական գոտին զբաղեցնում է մայրցամա
քի հյուսիսային շրջանները և տարածվում է նախորդ գոտուց հարավ։ Մի–

125 V0Ո 163 12.02.2021, 10:32



Որօքօ\ 1աբտ7/օհօօ1<տ.հօոօօ.ոօէ/քաոք/ո\՚ճր/

ԵՎՐԱՍԻԱ

5 | «Պս|1*|սաՈ1ւ

1 | <*յա*յւ|ւա4ւ։ււտո«է|ւ1ւ ււարւքւ

շ I հԼլւ^հււսւաւաԱւււ^ւսփծ^ւՍՓ

| -3 | «է*–՝ւււբ*փՔ*^ւ ւր«էթ

ւմւ | Սնւէձաւժււաւ^ււմայէա ււ^1>ւհ
(էսւոյկՈ

4 ն 5ՀՐյ<տքւ»ւր–աւ»< ԱէՎար 
^հւ^ւլքր^կխո^ւէ 

<։■:։ ԱՈւԱսր..... .. ւԱ^ւյքր

Սսրճհւ 
ր^Ինււյհ-փ 

տ էճտտտտտր»** 

Արսւաէէաւ^՚ւքլ^Փ

6 յ 1Դ|մ1ււք4»էւհԿսԱա1Կււ«ւ1ւծ

հայ^ո լ>™ոէսվւ4ւ4ս1ա(4ւ(հ ւււ-ւ յևհ

11|4ւ|սՈա4*հ1ւ|ւ
- ՚-կխյսւ^սև..^ .4Ւէտ|մ*+*ւ

• ւՀի*յ յէ*ք**՜*յ^ք|քք

126 VՕՈ 163 12.02.2021, 10:32



քւրտ&ճ 1ա|)տ7/օհօօ1<տ.հօոօօ.ոօէ/քաոք/ո\՚ճր/

127 VՕՈ 163 12.02.2021, 10:32



Որօքօ\ 1ա|)տ7/օհօօ1<տ.հօոօօ.ոօէ/քաոք/ո\՚ճր/

ՍԱՐԱՍԻՍ

ջանկյւսլ գուոի է, որտեղ ամռանը թափանցում են բարեխառն՛ համեմա
տաբար տաք և խոնավ, իսկ ձմռանը՝ ցուրտ և չոր արկտիկական օդային 
զանգվածները։ Հուլիսյան ջերմաստիճանները հասնում են +5°+10°–ի, 
իսկ հունվարյանը՛ –30°–40°։ Տեղումների տարեկան քանակն արևմուտ
քում 300-400 մմ է, իսկ արևելքում՛ 200-300 մմ։

Բարեխառն կլիմայական գոտին տարածվում է մերձարկտիկական 
և մերձարևադարձային գոտիների միջև, որը զբաղեցնում է մայրցամաքի 
ամբողջ միջին մասը՝ 40°–65° աշխարհագրական լայնությունները։ Իր 
զբաղեցրած ցամաքային տարածքով սա երկրագնդի ամենախոշոր և ա– 
մենալայն գոտին է, որը ձգվում է Ատլանտյան օվկիանոսից մինչև Խա
ղաղ օվկիանոս։

Զբաղեցնելով մեծ տարածք՝ գոտու տարբեր մասերում կլիմայական 
պայմանները տարբեր են, այդ պատճառով առանձնանում են կլիմայա
կան մարզեր, որոնք իրար հաջորդում են արևմուտքից արևելք ուղղու
թյամբ։ Դրանք են՛ ծովային, ցամաքային, խիստ ցամաքային և մուսսո– 
նային մարզերը (տես «Եվրասիայի կլիմայական գոտիները և մարզերը» 
քարտեզը)։

Բարեխառն ծովային կլիմայի մարզն ընդգրկում է Եվրոպայի արևմտ
յան ծովափնյա մասը և Կամչատկան։ Ատլանտյան տաք օվկիանոսի, 
արևմտյան տաք և խոնավ քամիների և Հյուսիսատլանտյան ծովային 
տաք հոսանքի ազդեցության շնորհիվ ձմեռը մեղմ է՛ +7° +8°, իսկ ամա
ռը զով՝ +16°+18°։ Տարեկան տեղումների քանակը մեծ է՝ 1000-800 մմ։

Բարեխառն ցամաքային կլիմայի մարզում Ատլանտյան օվկիանոսի 
մեղմացնող ազդեցությունն աստիճանաբար թուլանում է և որոշ չափով 
պահպանվում մինչև Ուրալլան լեռներ։ Ձմեռը ցուրտ է, բայց ուժեղ սառ
նամանիքներ չեն լինում, ամառը տաք է։ Տեղումների տարեկան քանակը 
700-500 մմ է։

Բարեխառն խիստ ցամաքային կլիմայական մարզը ձգվում է Ուրա– 
լից արևելք։ Ձմեռը խիստ ցուրտ է՝ միջինը –30°–45°, իսկ ամառը տաք՛ 
+20°+25°։ Միջին տարեկան ջերմաստիճանային տատանումներն անց
նում են 50°֊ից։ Տեղումների տարեկան քանակը քիչ է՛ 350-250 մմ։ Ձյուն 
քիչ է գալիս, տիրապետում է հողի բազմամյա սառցույթը։

Բարեխառն մուսսոնային կլիմայական մարզում գտնվում են գոտու 
արևելյան ծովափնյա շրջանները։ Դեպի արևելք արդեն զգացվում է Խա
ղաղ օվկիանոսի ազդեցությունը։ Ամռանն օվկիանոսից փչում են խոնավ
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ու տաք մուսսոնները, իսկ ձմռանը ցամաքից դեպի օվկիանոս՝ ցուրտ և 
չոր մուսսոնները։

Մերձարևադարձային կլիմայական գոտին տարածվում է 30°–40° 
աշխարհագրական լայնությունների միջև։ Անցողիկ գոտի է, որտեղ ամ
ռանը տիրապետում են արևադարձային չոր և շոգ, իսկ ձմռանը՝ բարե
խառն ցուրտ և համեմատաբար խոնավ օդային զանգվածները։ Գոտին 
բաժանվում է կլիմայական 3 մարզի։ Արևմուտքում մերձարևադարձային 
միջեր կրւսծո վայ ին մարզն է, որտեղ ձմեռը մեղմ է (+8°+12°) և խոնավ, 
իսկ ամառը՝ չոր և շոգ (+24°+25°) (նկ. 10)։ Գոտու կենտրոնում մերձ
արևադարձային ցամաքային կլիմայական մարզն է, որտեղ ձմեռը համե
մատաբար ցուրտ է, ամառը՝ չոր ու շոգ։ Մերձարևադարձային մոասո– 
նային կլիմայական մարզն ընդգրկում է գոտու արևելյան ծովափնյա գո
տին, որտեղ ձմեռը ցուրտ է և չոր, իսկ ամառը՝ տաք և խոնավ (տես կլի
մայական քարտեզը)։

Արևադարձային կլիմայական գոտին զբաղեցնում է Արաբական թե
րակղզին, Աիջագետքի հարավը և Իրանական լեռնաշխարհի հարավը։ 
Այստեղ ձմեռը տաք է, ամառը՝ շոգ, ամբողջ տարվա ընթացքում տեղում
ները շատ քիչ են (50-150 մմ), քանի որ ամբողջ տարվա ընթացքում տի
րապետում են արևադարձային չոր ու շոգ օդային զանգվածները։

°Շ մմ

Նկ. 10. Նեապոլ բաղաբի 
(Իտալիա) կլիմագրամ

°Շ մմ

Նկ. 11. Սինգապար բաղաբի 
կլիմագրամ
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Մերձհասարւսկւսծային կլիմայական գոտին տարածվում է Չինաս
տանի հարավ-արևելքում, Հնդկայինում, Հինդուստանում, Ֆիլիպինների 
հյուսիսում և կենտրոնում։ Տարածքի մեծ մասում կլիման մուսսոնային է, 
ամառը խոնավ է ու տաք, ձմեռը՛ յորային։ Ամառային մուսսոններն օվ
կիանոսից բերում են խոնավություն, իսկ ձմեռայինները՛ յորություն։

Հասարակածային կլիմայական գոտին տարածվում է Ֆիլիպինների 
հարավում և Մալայան կղզիներում։ Ամբողջ տարին գոտում տարածվում 
են հասարակածային տաք և խոնավ օդային զանգվածները։ Վերընթաց 
օդային հոսանքները համարյա ամեն օր առաջացնում են զենիթային 
անձրևներ։ Տարեկան տեղումների միջին քանակը կազմում է 2000-3000 
մմ, տեղ-տեղ՝ մինյև 5000 մմ (նկ. 11)։

I ՃԱՐձէՐ, աաՋԱԴՐԱնՔնէՈ X
ւ 1. Որոնք են Եվրասիայի կլիմագոյացնող հիմնական գոր

ծոնները։
2. Ի՞նչ օդային զանգվածներ են ձևավորվում մայրցամա

քում։ Դրանցից որ օդային զանգվածն է տիրապետում։
3. Թվարկեք և կլիմայական գոտիների քարտեզի վրա 

ցույց տվեք կլիմայական բոլոր գոտիները և կլիմայա
կան մարզերը։

4. Ի՞նչ կլիմայական մարզերի է բաժանվում բարեխառն 
կլիմայական գոտին։

5. Ի՞նչ կլիմայական մարզերի է բաժանվում մերձարևա
դարձային կլիմայական գոտին։

6. Ուրվագծային քարտեզի վրա սահմանազատեք կլիմա
յական գոտիները, մարզերը, մակագրեք դրանց անուն– 
ները։
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26. ԵՎՐԱՍԻԱՅԻ ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԵՐԸ

Հիշեք՝ որոնք են ցամաքի ջրերը։
Գետային ցանցի բնորոշ գծերը։ Եվրասիայի գետային ցանցը բա

վական խիտ է։ Գետերի տեղաբաշխումը կախված է կլիմայից, ռելիեֆի 
առանձնահատկություններից։ Ջրագրական ցանցի խտությունը մեծ է 
խոնավ և լեռնային շրջաններում ու շատ նոսր՝ անապատային և ներքին 
շրջաններում։ Ցամաքի կենտրոնական շրջաններում ռելիեֆը բարձր է և 
տիրապետող, այստեղ է հիմնական ջրբաժան գիծը, որտեղից գետերը 
հոսում են տարբեր ուղղություններով։ Հետևաբար, գետերը պատկանում 
են բոլոր չորս օվկիանոսների ավազաններին և կենտրոնաասիական 
ներքին անհոսք ավազանին։

Խաղաղ օվկիանոսի ավազանին պատկանում են մայրցամաքի ամե– 
նաջրառատ գետերը, որոնք ունեն անձրևային սնում և ձևավորվում են 
մուսսոնային կլիմայի շրջաններում։ ճիշտ է, սրանք սկիզբ են առնում 
բարձր լեռներից, ձյան և սառցադաշտերի հալոցքային ջրերից, սակայն 
հիմնականում ունեն անձրևային 
սնում և հորդանում են ամռանը։ 
Այստեղ ջրառատ և խոշոր գետեր 
են Յանցզին, Հուանհեն, Ս՜եկոն– 
գը և Ամուրը (հավելված 6)։

Եվրասիայի ամենաջրառատ 
և ամենաերկար գետը Յանցզին 
է։ Այն ունի 5800 կմ երկարու
թյուն, իսկ տարեկան հոսքը կազ
մում է 995 կմ3 (նկ. 12)։

Հուանհեն Յանցզիի համե
մատ ջրառատ չէ, սակայն 
հորդացումների ժամանակ նրա 
մակարդակը շատ է բարձրանում, 
ինչի հետևանքով մեծ վնաս է 
պատճառում բնակչությանը և տն
տեսությանը։ Գետի հոսքի կար
գավորման նպատակով կառուց–

Նկ. 12. Յանցզի գետը
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վել են ջրամբարներ։ Հուանհե գետը դեղին տիղմ է տեղափոխում դեպի 
Դեղին ծով։ Չինարեն «հուանհե» բառը թարգմանաբար նշանակում է 
«դեդին գետ»։

Հյուսիսային սառուցյալ օվկիանոսի ավազանին պատկանող գե
տերն ունեն ձնաանձրևային սնում և հորդանում են գարնանը և ամռան 
սկզբին։ Այս ավազանում ամենաջրառատ գետը Ենիսեյն է, որի տարե
կան հոսքը կազմում է 610 կմ3։ Ամենամեծ ավազանն ունի Օբը (շուրջ 
Յմլն կմ2), իսկ ամենաերկարը Լենան է (4400 կմ)։ Գետերը հիմնականում 
հարթավայրային են, սակայն վերին հոսանքում ունեն լեռնային բնույթ և 
հարուստ են ջրաէներգետիկ ռեսուրսներով։ Այս ավազանում ջրառատ են 
նաև Պեչորա և Հյուսիսային Գվինա գետերը։ Գետերը տարվա մեջ 8-9 
ամիս սառած են։

Հնդկական օվկիանոսի ավազանին պատկանող գետերը մեծ մա
սամբ սնվում են անձրևներից, իսկ բարձր լեռներից սկիզբ առնող գետե
րը՛ նաև սառցադաշտային և ձյան հալոցքային ջրերից։ Այստեղ նշանա
վոր են Ինդոսը, Գանգեսը, Իրավադին, Եփրատը և Տիգրիսը։ Վերջին 
երկուսն իրար միանալով առաջացնում են Շատ-էլ-Արաբ գետը։

Ավազանի ամենաջրառատ գետերն են Իրավադին և Գանգեսը։ 
Գանգես և Բրահմապուտրա գետերի միացման տեղում առաջացել է աշ
խարհում ամենախոշոր դելտան՛ 75 հազ. կմ2 մակերեսով (նկ. 13)։ Գետե
րի մեծ մասը հորդանում են ամռանը՛ մոասոնային հորդառատ անձրևնե–

Նկ. 13. Գանգեսի դելտան
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րից։ Եփրաւո և Տիգրիս գետերը սկիզբ են առնում Հայկական լեռնաշ
խարհից, ունեն ձնաանձրևային սնում և հորդանում են գարնանը։

Ատլանտյան օվկիանոսի ավազանին պատկանող խոշոր գետերից 
են Գանուբը, Հռենոսը, Գնեպրը, Դոնը, Վիսլան, էլբան։ Ամենախոշորը 
Գւսնուբն է, որը սկիզբ է առնում Շվարցվալդից (Գերմանիա) և թափվում 
Սև ծով՝ առաջացնելով դելտա։ Նավարկելի է, ունի ջրաէներգետիկ հա
րուստ պաշարներ, ձնաանձրևային սնում։ Խոշոր է նաև Հռենոսը, որն 
սկիզբ է առնում Ալպերից և ունի ձնասառցադաշտային և անձրևային 
սնում։ Հորդանում է ամռանը, հեղեղումներից խուսափելու համար գետի 
երկարությամբ կառուցվել են պատնեշներ։

Կենւորոնաասիական ներքին անհոսք ավազանին պատկանող խո
շոր գետը Վոլգւսն է, որը թափվում է Կասպից ծով, ունի ձնաանձրևային 
սնում։ Գետի հոսքն ամբողջովին կարգավորված է, նրա վրա կառուցվել 
են խոշոր ջրամբարներ, ջրանցքներ և ջրային էլեկտրակայաններ։ Այս ա֊ 
վազանում նշանավոր են նաև Ուրալ, Կուր, Արաքս, Սիրդարյա, Ամու– 
դւսրյւս գետերը։ Վերջին երկուսն ունեն տիպիկ սառցադաշտային սնում 
և հորդանում են ամռանը։ Ավազանում շատ են չորացող գետերը։

Եվրասիայի լճերը։ Եվրասիայի տարածքում կան տարբեր ծագման 
ու չափերի բազմաթիվ լճեր։ Եվրասիայի խորը լճերն ունեն տեկտոնա
կան ծագում։ Գրանցից են աշխարհի ամենախոր լիճը՝ Բայկալը (1620 
մ), ինչպես նաև Բալխաշը, Իսիկ-Կուլը, Մեռյալը, Ուրմիան, Լա դո գան, 
Օնեգան (նկ. 14)։ Մեռյալ լճի ջրերը շատ աղի են (ավելի քան 220°/օօ), և 
մարդը դժվար է ընկղմվում ջրի մեջ (նկ. 15)։ Լճում բացակայում է կենդա
նական աշխարհը, որի պատ
ճառով ստացել է Մեռյալ ա– 
նունը։

Սառցադաշտային ծա
գում ունեն Եվրասիայի հյու
սիսային շրջանների և բարձր 
լեռնային լճերը, որոնք առա
ջացել են սառցադաշտերի 
քայքայիչ գործունեության 
հետևանքով գոյացած գոգա
վորություններում։ Նշանավոր 
են Վեներն, Վետերն լճերը։

Նկ. 14. Բաւկալ լիճը
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Ւսառնարանային ծագման ոչ մեծ լճեր կան Կամչաւոկայում, Կովկա֊ 
սում, ճապոնիայում, Ալպերում, Հայկական լեռնաշխարհում։ Դրանցից 
են Կուրիլսկոյե, Աժդահակի լճերը։

Եվրասիայում կան նաև տեկտոնահրաբխային ծագման լճեր, որոն
ցից հայտնի են Սևանա, Վանա լճերը։

Զարմանահրաշ մոլորակ 

Հողեբերդ (Փամուկղալա)

Այս ւրաք աղբյուրները գւրնվում են Փոքր Ասիա թերակղզու 
արևմւրյան մասում գւրնվող Հերապոլիս հնագույն քաղաքի ւրարած– 
քում։ Շրջակա լեռնալանջերից հոսող ւրաք սւրորերկրյա ջրերն առա
ջացրել են կրաքարային (ւրրավերւրին) պաւրերով միմյանցից բաժան
ված ասւրիճանակեբպ ջրավազանների հիասքանչ համակարգ։ Արհի 
շողերի ւրակ ձյան պես աչք «ծակող» սպիւրակ դարավանդներն այդ 
աղբյուրների ջրերի մեջ լուծված կալցիումով հագեցած աղերի կու– 
ւրակման արդյունք են։ Բացառությամբ զբոսաշրջիկների համար ա– 
ռանձնացվածհաւրվածի՝ այս նսւրվածքները շաւր փխրուն են, և դրանց 
վրայով քայլելն արգելվում է։ Անւրիկ ժամանակներից հայւրնի հան– 
գսւրի այս գարին 1988 թվականից ընդգրկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշ
խարհային ժառանգության ցանկի մեջ։
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Մնացորդային ծագման 
լճերից հայտնի են Կասպիցը, 
Մրալը։ Կասպիցը աշխարհի 
ամենախոշոր լիճն է, որն ու
նի 350 հազ. կմ2 մակերես 
(հավելված 7)։

Եվրասիայի գետերի, 
լճերի նշանակությունը։ Եվ
րասիայի գետերն ու լճերն ու
նեն տնտեսական կարևոր 
նշանակություն։ Դրանց ջրերն 
օգտագործվում են նավարկու
թյան, խմելու, ջրամատակարարման, ոռոգման, էներգիայի ստացման, 
ձկնաբուծության, ձկնորսության, հանգստի կազմակերպման և այլ նպա
տակներով։ Եվրասիայի շատ գետերի վրա կառուցվել են բազմաթիվ 
ջրամբարներ, ջրային էլեկտրակայաններ և կասկադներ։ Աշխարհի շատ 
լճային ավազաններ (ժնևի, Ցյուրիխի, Բայկալի, Սևանա) դարձել են հա
մաշխարհային նշանակության հանգստավայրեր։

ՃԱՐձէՐ. աաՋԱԴՐԱնՔնէՐ
Ինչով է պայմանավորված Եվրասիայի գեւրային ցանցի
խտությունը։

2. Ինչպիսի սնում ունեն Եվրասիայի գետերը։
3. Ե՞րբ են հորդանում մուսսոնային կլիմա ունեցող շրջան

ների գետերը և ինչու։
4. Ինչ սնում ունեն Եվրասիայի Հյուսիսային սառուցյալ 

օվկիանոսի ավազանի գետերը։ Թվարկեք դրանք։
5. Աշխարհի ֆիզիկական քարտեզի վրա ցույց տվեք Եվ

րասիայի նշանավոր գետերը (օգտագործեք նաև հա
վելված 6-ի տվյալները)։

6. Ինչ ծագման լճեր կան Եվրասիայում։ Թվարկեք և ցույց 
տվեք խոշոր լճերը (օգտագործեք նաև հավելված 7-ի 
տվյալները)։
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ԲՆԱԿԱՆ ԶՈՆԱՆԵՐԸ։ ԲԱՐԵԽԱՌՆ ԳՈՏՈՒ 
ԱՆՏԱՌՆԵՐ ԵՎ ՏԱՓԱՍՏԱՆՆԵՐ

Հիշեք՝ ինչ են աշխարհագրական (բնական) գոտին և բնական զո
նան։

Նախորդ դասերին դուք արդեն ծանոթացել եք բնական զոնաներին։ 
Գիտեք, որ բնական զոնաներն առանձնացվում են ջերմության և խոնա
վության տարբերությունների շնորհիվ։ ֊Բանի որ Եվրասիան ունի մեծ 
ձգվածություն հյուսիսից հարավ, այստեղ տարածվում են բնական բոլոր 
զոնաները։ Եվրասիայում դրանք ձգվում են արևմուտքից արևելք ուղ
ղությամբ, իսկ լեռնային երկրներում արտահայտվում են վերընթաց գո– 
տիականությամբ։

Հյուսիսից հարավ ուղղությամբ Եվրասիայում իրար են հաջորդում 
արկտիկական անապատների (սառցային) (նկ. 16), տունդրայի և անտա– 
ռատունդրայի, բարեխառն գոտու անտառների, անտառատափաստան
ների ու տափաստանների, կիսանապատների ու անապատների, սավա
նաների, հասարակածային ու արևադարձային խոնավ մշտականաչ ան
տառների բնական զոնաները։ Բոլոր զոնաների մասին դուք արդեն ան
ցել եք։ Այդ է պատճառը, որ մենք այժմ կծանոթանանք Եվրասիային բնո
րոշ և մեծ տարածում ունեցող բարեխառն գոտու անտառների և տա
փաստանների բնական զոնաներին։

Նկ. 16. Բևեռային բուն 
սառցային զոնայում

Բարեխառն գոտու անտառների 
զոնա։ Այս զոնան մեծ տարածում ունի 
Եվրասիայում։ Այն տարածվում է Ատ– 
լանտյան օվկիանոսի առափնյա շրջան
ներից մինչև Ւսաղաղ օվկիանոս և 
ընդգրկում է Եվրասիայի բարեխառն 
գոտու հյուսիսային և կենտրոնական 
շրջանները (տես «Բնական զոնաներ» 
քարտեզը, Էջեր 22-23)։

Բարեխառն գոտու անտառների 
զոնան բաժանվում է երեք ենթազոնա– 
յի՝ տայգայի կամ փշատերև անտառ
ների, խառն անտառների և լայնատերև 
(սաղարթավոր) անտառների։
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Տայգւսյի ենթազոնան տա
րածվում է բարեխառն գոտու հյու
սիսում և զբաղեցնում է ընդար
ձակ տարածք։ Արևմուտքից ա֊ 
րևելք կլիման դառնում է ցամա
քային։ Ձմեռը ցուրտ է, ձնածած– 
կույթը՝ կայուն։ Հունվարյան մի
ջին ջերմաստիճանն արևմուտ
քում ֊5° է, իսկ ցամաքի կենտրո
նական և արևելյան շրջաններում՝ 
–35°–40°։ Ամառը տաք է, տեղում
ների միջին քանակը 700-400 մմ է, ընդ որում՝ արևմուտքից արևելք այն 
նվազում է։ Հողը հումուսով հարուստ չէ, տարածված են պոդզոլային 
(մոխրատակ) հողերը։

Տայգայում աճում են ջերմության նկատմամբ քխ պահանջկոտ փշա
տերև ծառեր՝ եղևնի, սոճի, խեժափիճի, մայրի, հանդիպում են նաև ման
րատերևներ՝ կեփ, լաստենի (նկ. 17)։

Խառն անտառների ենթազոնան տարածվում է տայգայից հարավ 
և ունի ավելի մեղմ ու խոնավ կլիմա։ Դրա շնորհիվ այստեղ աճում են և 
փշատերև, և մանրատերև, և լայնատերև ծառեր։ Ւսառն անտառները 
համատարած խն։ Արևելքում, կլիմայի ցամաքայնության պատճառով, 
ենթազոնան նեղանում է և Ենիսեյ գետից արևելք փ տարածվում՝ աճում 
են միայն փշատերևները։ Հողերը ճմապոդզոլային են (նկ. 18)։

Լայնատերև անտառների ենթազոնան նույնպես համատարած չէ։ 
Այն տարածվում է բարեխառն գոտու արևմուտքում՝ Եվրոպայում։ Պատ
ճառն այն է, որ լայնատերև ծա
ռերն ավելի ջերմասեր են և խո
նավասեր։ Տեղումների տարեկան 
քանակն արևմուտքում 1000-800 
մմ է, իսկ արևելքում՝ 700-500 մմ։ 
Տարածված են անտառային գոր– 
շահողերը, որոնց վրա աճում են 
սաղարթավոր ծառատեսակներ՝ 
կաղնի, հաճարենի, շագանակե
նի, հացենի, թխկի։

Նկ. 18. էսառն անտառ
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Բարեխառն գոտու անտառ
ների զոնային բնորոշ է հարուստ 
ու բազմազան կենդանական աշ
խարհը։ Հիմնականում տարած
ված են գորշ կենդանատեսակ
ները, որոնց մի մասը տալիս է 
թանկարժեք մորթի։ Տարածված 
են գորշ արջը, գայլը, բևեռաղվե
սը, սկյուռը, կզաքիսը, իշայծյա
մը, թռչուններից՝ փայտփորիկը, 
խլահավը, ցախաքլորը, կույր բուն, 
կկուն, մայրահավը։

Բարեխառն անտառների
բնական զոնան համեմատաբար լավ է յուրացված, հատկապես՛ եվրո
պական մասում։ Այստեղ տարածված են բարձրարժեք փայտանյութ ու
նեցող ծառատեսակները, որոնք բավական ինտենսիվ օգտագործվում 
են։ Շատ վայրերում անտառը վերացել է, և անհրաժեշտ են լուրջ միջո
ցառումներ բնական անտառների պահպանության ու ռացիոնալ օգտա
գործման ուղղությամբ (նկ. 19)։

Տափաստանների բնական զոնա։ Անտառատափաստաններից հա
րավ օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, իսկ տեղումների քանակը՛ 
նվազում։ Սկսվում է համատարած խոտածածկույթը՝ տափաստանը (նկ. 
20)։ Եվրասիայում տափաստանները նույնպես մեծ տարածում ունեն՛ 
սկսած Ս՜իջին Դանուբյան դաշտավայրից մինչև Արևելյան Չինաստան 
(տես «Բնական զոնաներ» քարտեզը, Էջեր 22-23)։

Զոնայի կլիման բարեխառն 
ցամաքային է։ Ամառը տաք է ու 
չոր, իսկ ձմեռն արևմուտքում մեղմ 
է, արևելքում՝ ցուրտ։ Տարեկան 
տեղումների քանակն արևմուտ
քից արևելք նվազում է և կազ
մում 600-300 մմ։

Զոնան բնորոշ է հումուսով 
հարուստ սևահողերով, որոնք ին
տենսիվ մշակվում են մարդու կող– 

Նկ. 20. Ռուսական տափաստան
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մից։ Բուսատեսակներից տարածված են հացազգի խոտաբույսերը փետ
րախոտը, շյուղախոտը, սիզախոտը, երեքնուկը։

Կենդանիներից բնորոշ են կրծողները (մկների տարբեր տեսակներ), 
գիշատիչները (աղվես, գայլ, ճուռակ)։ Շատ են թռչունները։

Եվրասիայի բնական տափաստանները քիչ են պահպանված։ Դրանք 
դարձել են հացահատիկային (ցորեն, գարի, եգիպտացորեն) և տեխնի
կական (շաքարի ճակնդեղ, արևածաղիկ) մշակաբույսերի մշակության 
կարևոր շրջաններ։

Զարմանահրաշ մոլորակ

Աշխարհի ամենախոշոր ծաղիկը

Ինդոնեզիայի Կւսւիմանւրւսն և 
Սումաւրրա կղզիներում աճում է աշ
խարհի ամենախոշոր ծաղիկը՝ ռաֆ– 
լեզիան, որի ւրրամագիծը 1 մեւրր է, 
զանգվածը՝ /0 կգ։ Այն չունի արմաւը 
և ընձյուղ, աճում է լիանների վրա։

ՃԱՐ6ԵՐ, ԱՌԱՋԱԴՐԱնՔՆեՐ ------------------------------
Որոնք են Եվրասիայի բնական զոնաների բազմազա
նության պատճառները։ Ինչպիսքւ տարածում ունեն
դրանք։

2. Ի՞նչ բնական զոնաներ են տարածվում Եվրասիայամ։
3. Որոնք են Եվրասիայի բարեխառն գոտու անտառների

բնական զոնայի տարածման բնորոշ գծերը։ Այն համե
մատեք Հյուսիսային Ամերիկայի համանուն զոնայի հետ։ 
Ի՞նչ նմանություններ և տարբերություններ կգտնեք։

4. Ի՞նչ ենթազոնաների է բաժանվում բարեխառն գոտու
անտառների զոնան։ Թ՜վարկեք ենթազոնաներին բնո
րոշ հողատիպերը, բուսատեսակները և կենդանատե
սակները։

5. Եվրասիայի որ մասերում են տարածվում տափաստան
ները, ի՞նչ նմանություն և տարբերություն ունեն Հյուսի
սային Ամերիկայի պրերիաների համեմատ։

141 VՕՈ 163 12.02.2021, 10:32



քւրտքօճ 1աբտ։//օհօօ1<տ.հօոօօ.ոօէ/քաոք/ո\՚ճր/

Թեմս 9 ՕԱԿԻԱՆՈՍՆեՐ
ԽԱՂԱՂ ԵՎ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՍԱՌՈՒՑՅԱԼ 
ՕՎԿԻԱՆՈՍՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

էՏՕՍՒՍԱՅԻն

նԱՂււՂ

էձ-֊յւհո՝ էւՏւ.: ի հ։ –տ էյ՛; ■.։=

Խաղաղ օվկիանոս։ Տարածքով երկրագնդի ամենամեծ օվկիանոսը 
Խաղաղն է, որը զբաղեցնում է նրա տարածքի 1/3-ը և Համաշխարհային 
օվկիանոսի գրեթե կեսը (179 մլն կմ2)։ Հասարակածը Ւսաղաղ օվկիանո
սը բաժանում է գրեթե երկու հավասար մասի, նրա ջրերը ողողում են 
հինգ մայրցամաքների ափերը (նշեք այդ մայրցամաքները)։

Եվրասիայի արևելյան շրջանների ափագիծը խիստ մասնատված է։ 
Այստեղ շատ են կղզիներն ու թերակղզիները, ինչպես նաև ծովերը, որոն
ցից ամենամեծն ու ամենախորը Ֆիլիպինյւսնն է։ Օվկիանոսի կենտրո
նական մասում առաջացել են հազարավոր կղզիներ ու կղզեխմբեր։

Ւսաղաղ օվկիանոսի հատակի ռելիեֆը խիստ բազմազան է։ Այստեղ 
առաջացել են հիմնականում հրաբխային ծագման ավելի քան 10 հազ. 
ստորջրյա հրաբուխներ և լեռներ։ Ւսաղաղ օվկիանոսը մյուս օվկիանոս

ներից ամենախորն է. միջին խո
րությունը կազմում է 3980 մ։ 
Շրջապատված լինելով Խաղաղ
օվկիանոսյան «Հրե օղակ» գեռ֊ 
սինկլինալով օվկիանոսը եզրա
յին մասերում ունի թույլ զարգա
ցած ծանծաղուտային գոտի, ո– 
րը կազմում է նրա տարածքի ըն
դամենը 10%-ը։ Մայրցամաքային 
ծանծաղուտի եզր ամա սով ձգվում 
է 25 խորջրյա փողրակ, այդ 
թվում՝ հայտնի Մարիանյանը։

Ւսաղաղ օվկիանոսն ընկած 
է համարյա բոլոր կլիմայական 
գոտիներում։ Մակերևութային 
ջրերի ջերմաստիճանն ամռանը 
հասարակածային շրջանում +24° 
է, իսկ Անտարկտիդայի ափերին՝Նկ. 1. Խաղաղ օվկիանոսի ջրերի 

աղիությունը և ջերմաստիճանը
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Նկ. 2. Թ-այֆրսնի ալեկոծությունը 
Խաղաղ օվկիանոսում

ՕՎԿԻԱնՈՍնէՐ

0° (նկ. 1)։ Արևադարձային լայնություններում տիրապետում են պաս– 
սատները, բարեխառն լայնություններում՝ արևմտյան քամիները, Եվրա
սիայի ափերին՝ մուսսոնները։ Օվկիանոսի վրա հաճախ առաջանում են 
արևադարձային փոթորիկներ (թայֆուններ) (նկ. 2)։ Հասարակածային 
գոտու արևմտյան մասում թափվում են 3000 մմ, իսկ արևելյանում՝ 1000 
մմ տեղումներ։ Ջրերի աղիությունը միջին օվկիանոսայինից (35%օ) ցածր 
է, որը կապված է ոչ միայն օվ
կիանոսի վրա թափվող տեղում
ների մեծ քանակով, այլև գետե
րի կողմից օվկիանոս բերած 
քաղցրահամ ջրերով։

Ւսաղաղ օվկիանոսի հյուսի
սային ծովերը և Անտարկտիդա– 
յի առափնյա շրջանները ձմռա
նը սառչում են։ Անտարկտիկայի 
ջրերում լողացող այսբերգները 
ծովային հոսանքների կողմից 
տեղափոխվելով՝ հասնում են 
մինչև հվ.լ. 40°–ը։

Ւսաղաղ օվկիանոսի ջրերում տարածված է ավելի քան 2000 ձկնա– 
տեսակ, որոնցից արդյունագործական նշանակություն ունեն սաղմոնազ
գի ձկները, ձողաձուկը, սկումբրիան, սարդինիան, տափակաձուկը և 
այլն։ Օրգանական աշխարհն առավել հարուստ է բարեխառն լայնու
թյունների թթվածնով հարուստ ջրերում, որտեղօվկիանոսի տաք և սառը 
ջրերն անընդհատ միախառնվում են։

Օվկիանիա։ Ւսաղաղ օվկիանոսի կենտրոնական և հարավարևմտյան 
մասում ընկած ավելի քան 7000 կղզիները, որոնք միասին զբաղեցնում 
են շուրջ 1,3 մլն կմ2 տարածք, անվանում են Օվկիանիա։ Կղզիների մեծ 
մասը կազմում են կղզեխմբեր։ Օվկիանիան բաժանվում է երեք մասի՝ 
Ս՜ելանեգիա, Միկրոնեզիա և Պոլինեգիա։

Մելանեզիայի մեջ են մտնում Ավստրալիայի հարևան կղզիները, ո– 
րոնցից են՝ մայրցամաքային ծագման Նոր Գվինեա կղզին, Սողոմոնի, 
Նոր Հեբրիդներ, Ֆիջի հրաբխային կղզիները և այլն։ Աելանեզիայից 
հյուսիս՝ հյոաիային կիսագնդում գտնվող հրաբխային և կորալային մանր 
կղզիներին ու կղզեխմբերին անվանում են Միկրոնեզիա։ Դրա մեջ են 
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մտնում Մաըիանյան, Մարշալյան, Կարոլինյան և այլ կղզեխմբերը և կղզի
ները։ Ւսաղաղ օվկիանոսի կենտրոնական և հարավային շրջաններում 
ընկած բոլոր կղզիները խմբավորվում են Պոլինեգիւսյի մեջ։ Դրանցից 
նշանավոր են հրաբխային ծագման Հավայան կղզիները, որտեղ կան 
բազմաթիվ գործող հրաբուխներ։

Մարդու տնտեսական գործունեության հետևանքով Օվկիանիայի 
կղզիների բնությունը շատ արագ փոփոխվում է։ Ոչնչացված անտառնե
րի տեղում տարածվում են շաքարեղեգի, թեյի, արքայախնձորի և այլ 
մշակաբույսերի տնկատափերը։ Օղակղզիներում կատարվում են ատո
մային և ջրածնային զենքի փորձարկումներ, որոնց հետևանքով բարբա
րոսաբար ոչնչացել են մի շարք օղակղզիներ, և անճանաչելիորեն փոխ
վել են մյուսները։

Հյուսիսային սառուցյալ օվկիանոս։ Իր չափերով Հյուսիսային սա
ռուցյալ օվկիանոսն ամենափոքրն է, զբաղեցնում է 13 մլն կմ2 տարածք, 
որի մեծ մասը կազմում են եզրային ծովերը։ Մայրցամաքային ծանծա
ղուտը զբաղեցնում է օվկիանոսի տարածքի գրեթե կեսը, որն առանձին 
մասերում հասնում է ծովափից 1300 կմ հեռավորության։ Օվկիանոսի 
կենտրոնական մասը զբաղեցնում է խորջրյա գոգավորությունը, իսկ Լո– 
մոնոսովի խորջրյա լեռնաշղթան օվկիանոսը բաժանում է երկու մասի։ 
Միջին խորությունը 1225 մ է, իսկ ամենամեծ խորությունը գտնվում է 
Գրենլանդական ծովում (5527 մ)։

Իր աշխարհագրական դիրքի պատճառով Հյուսիսային սառուցյալ 
օվկիանոսն Արեգակից քիչ ջերմություն է ստանում, որի պատճառով այն 
գրեթե ամբողջ տարին ծածկված է սառույցներով։ Ծովային հոսանքներն 
արևմուտքից արևելք սառույցների անընդհատ տեղափոխության պատ
ճառ են դառնում։ Հյուսիսատլանտյան տաք հոսանքի ազդեցության հե

տևանքով Բարենցի ծովի հարավ
արևմտյան մասը նույնիսկ ձմռանը 
չի սառչում։

Հյուսիսային սառուցյալ օվկիա
նոսի ծանծաղուտային ջրերում բուռն 
զարգանում է պլանկտոնը, իսկ հա
տակին՝ ջրիմուռները։ Շատ են ար
դյունագործական ձկները՝ ձողաձու
կը, փրփրուկը, վահանաձուկը, իսկ 

Նկ. 3. Ծովափիղ
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խոշոր կաթնասուններից սառը ջրերում շատ են կետերը, փոկերը, ծո
վափղերը (նկ. 3)։

հարցեր, առաջադրանքներ----------------------
Առանձնացրեք Խաղաղ օվկիանոսի բնության բնորոշ 
առանձնահատկությունները։ Համեմատեք դրանք այլ
օվկիանոսների հետ։

2. Ինչպիսին է Խաղաղ և Հյուսիսային սառուցյալ օվկիա
նոսների հատակի ռելիեֆը։

3. Համեմատեք Խաղաղ և Հյուսիսային սառուցյալ օվկիա
նոսների կլիմայական պայմանները, օրգանական աշ
խարհը։

4. Ի՞նչ մասերից է կազմված Օվկիանիան։ Ուրվագծային 
քարտեզի վրա մակագրեք Օվկիանիայի նշանավոր կղզի
ները և կղզեխմբերը։

ԱՏԼԱՆՏՅԱՆ ԵՎ ՀՆԴԿԱԿԱՆ ՕՎԿԻԱՆՈՍՆԵՐԻ 
ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Ատլանտյան օվկիանոս։ Ատլանտյան օվկիանոսը (հաճախ այն ան
վանում են նաև Ատլանտիկա) մեծությամբ երկրագնդի երկրորդ օվկիա
նոսն է (93 մլն կմ2)։ Իր անվանումն օվկիանոսը ստացել է հին հունական 
դիցարանի Ատլանտ տիտանից, որն, ըստ ավանդության, իր ուսերի վրա 
էր պահում ողջ երկրագունդը։

Երկրակեղևի սալերի շարժման վերաբերյալ տեսության համաձայն՝ 
օվկիանոսն ամենաերիտասարդն է։ Նրա հատակի ռելիեֆը Ւսաղաղ օվ
կիանոսի պես բազմազան չէ։ Ատլանտիկայի ողջ երկարությամբ հյուսի
սից հարավ լատիներեն «Տ» տառի նման ձգվում է Միջինատլանտյան 
ստորջրյա լեռնաշղթան։ Լեռնաշղթայի ողջ երկարությամբ անցնում է 
երկրակեղևի մեծ բեկվածք՛ ռիֆտ՛ 2 կմ խորությամբ և 30-60 կմ լայնու
թյամբ։ Այստեղ ընթացող տեկտոնական շարժումներն ուղեկցվում են 
երկրաշարժերով և հրաբխականությամբ։ Դրանք լավ արտահայտված 
են Ազորյան կղզիներում, Իսլանդիա կղզում։ Վերջինս Աիջինատլանտ– 
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յան լեռնաշղթայի բարձրացած տեղամաս է։ Ատլանտյան օվկիանոսի մի
ջին խորությունը 3600 մ է, իսկ առավելագույն խորություն ունի Պուերտո 
Ռիկո փողրակը (8742 մ)։ Ատլանտիկայի՝ Եվրոպայի և Հյուսիսային Ամե
րիկայի առափնյա շրջանները մասնատված են, շատ են ծովածոցերը, 
ներքին ծովերը։ Ափերին զուգահեռ լայնակի ձգվում է ծանծաղուտային 
ընդարձակ շերտը։

Քարտեզի վրա ցույց տվեք Եվրոպայի և Հյուսիսային Ամերիկայի 
ափերը ողողող նշանավոր ծովերն ու ծոցերը։ Հիշեք՝ որտեղ է դիտվել 
ամենաբարձր մակընթացային ալիքն աշխարհում։

Ատլանտիկայի կլիմայական պայմանները հիմնականում պայմանա
վորված են նրա՝ միջօրեականի ուղղությամբ մեծ ձգվածությամբ և օվ
կիանոսի սահմանների գծագրությամբ։ Օվկիանոսի ջրերի հիմնական 
մասն ընկածի բարեխառն լայնություններում։ Մակերևութային ջրերի մի
ջին ջերմաստիճանը Ւսաղաղ օվկիանոսի համեմատ ցածր է (+17°), իսկ 
աղիությունը գրեթե հավասար է Համաշխարհային օվկիանոսի միջին ա–

ե-էՐՈՊԼ
ւ.նեւ■ յյՅւՎ

□տյ՚ր-ԿՍ

նյ|՝ւ –ււր37՝և 
տւտ-^ւ

-

Նկ. 4. Ատչանտյան օվկիանոսի 
աղիությանը

ղիությանը (35,4%օ)։ Ամենամեծ Լե
ղիությունն արևադարձային լայ
նություններում է՝ մոտ 36%օ (նկ. 
4)։ Ատլանտիկայի հյուսիսային և 
հարավային կիսագնդերի բարե
խառն լայնություններում տիրապե
տում են մեծ արագություն ունեցող 
արևմտյան քամիները, որոնք հա
րավային կիսագնդում հաճախ վե
րածվում են փոթորիկների։ Մերձ
արևադարձային լայնություններում 
ձևավորվում են հզոր ցիկլոններ, 
ուժեղ պտտահողմեր։

Ատլանտյան օվկիանոսի օր
գանական աշխարհի տեսակային 
կազմն ավելի աղքատ է, քան Ւսա
ղաղ օվկիանոսինը, բայց քանա
կական կազմն ավելի հարուստ է, 
քանի որ այստեղ մայրցամաքա
յին ծանծաղուտն ավելի լայն է։
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Ծովային օրգանիզմների ամենամեծ կուտակումները գտնվում են 
բարեխառն և ավելի բարձր լայնություններում (ձկներ, կաղամարներ, 
կետազգիներ)։ Ատլանտիկայի արևադարձային լայնությունների ջրերում 
տարածված են թրաձուկը, շնաձուկը, սարդինիան, ձողաձուկը և այլն։

Մերձարևադարձային գոտում, Հյուսիսային Ամերիկայի ափերից ոչ 
հեռու, Գոլֆստրիմ և Լաբրա– 
դորյան ծովային տաք և սառը 
հոսանքների միախառնման 
շրջանում գտնվում է Սարգաս֊ 
յան անափ ծովը։ Այստեղ բուռն 
կերպով զարգանում է օրգանա
կան աշխարհը, առատորեն ա– 
ճում են սարգասյան ջրիմուռնե
րը, որոնք հեռվից կանաչ 
կղզյակների տպավորություն են 
թողնում (նկ. 5)։

Հնդկական օվկիանոս։ Հնդկական օվկիանոսը զբաղեցրած տա
րածքով երրորդն է (76 մլն կմ2), որի բնությունը շատ ընդհանրություններ 
ունի Ւսաղաղօվկիանոսի հետ։ Այս օվկիանոսի մեծ մասն ընկած է հարա
վային կիսագնդում, հյուսիսում այն ողողում է Եվրասիայի հարավային ա– 
փերը։ Բացի Հյուսիսային սառուցյալ օվկիանոսից՝ մյուս բոլոր օվկիա
նոսների հետ ունի ջրային լայն սահմաններ։

«Ես և շրջակա աշխարհը» դասընթացից վերհիշեք, թե եվրոպա
ցիներից ովքեր և երբ առաջին անգամ հատեցին Հնդկական օվկիա
նոսը։

Հնդկական օվկիանոսի հատակին ձգվում է Կենտրոնահնդկական 
ստորջրյա լեռնաշղթան, որը բաժանում է օվկիանոսի առավել ծանծաղ 
արևմտյան և առավել խորը (ճավա կղզուց հարավ) արևելյան մասերը։ 
Արևմտյան մասում գտնվում են Աադագասկար կղզին, Սեյշելյան, Մաս– 
կարենյան կղզեխմբերը։

Օվկիանոսի միջին խորությունը մեծ է (ավելի քան 3700 մ)։ Ծանծա
ղուտ ափն գոտին զբաղեցնում է օվկիանոսի ընդամենը 4%-ը. այն զգա
լիորեն լայնանում է Ասիայի ծովափնյա մասում։ Զոնդյան կղզիների շրջա
նում, օվկիանոսի հատակում գտնվում է շուրջ 300 հրաբուխ, որոնցից 
100-ը՝ գործող են։ Հնդկական օվկիանոսի հատակը ստորջրյա լեռնա–
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շղթաներով և բարձրություններով բաժանվում է Արևմտաավստրալա– 
կան և Աֆրիկաանտարկտիկական գոգավորությունների։

Հնդկական օվկիանոսն ընկած է հասարակածային, մերձհասարա– 
կածային գոտիներից մինչև անտարկտիկական գոտու սահմանները։ Այն 
երկրագնդի ամենատաք օվկիանոսն է։ Մակերևութային ջրերի գերա
կշիռ մասի ջերմաստիճանը +20°–ից բարձր է։ Ամենաքիչ տեղումները 
թափվում են Կարմիր ծովի և Պարսից ծոցի առափնյա շրջաններում։ Իսկ 
հասարակածի և հվ.լ. 10° զուգահեռականի միջև տեղումների քանակը 
կազմում է մինչև 3000 մմ։

Հնդկական օվկիանոսը աշխարհի ամենաաղի օվկիանոսն է։ Մի
ջին աղիությունը 36,5%օ է։

Օվկիանոսի հյուսիսային մասի ջրերում բնակվող արդյունագործա
կան ձկներից են սարդինիան, սկումբրիան, շնաձուկը։ Օրգանական աշ
խարհը շատ հարուստ է մայրցամաքային ծանծաղուտում և կորալային 
խութերի տարածման շրջաններում։ Այստեղ ջրիմուռների տարբեր տե
սակներ առաջացնում են «ստորջրյա մարգագետիններ»։ Արևադար
ձային լայնությունների ջրերում բնակվում են ծովային կրիաներ, օձեր, 
ծովաստղեր և այլն։ Հնդկական օվկիանոսի անտարկտիկական ջրերում 
բազմանում են կետերը, կաղամարները և այլն։

Զարմանահրաշ մոլորակ

Քաղցրահամ ջրի հզոր շատրվան 
Ատլանտիկայում

Աւրլանւրիկայի աբևմւրյան ափի մուր կա օվկիանոսի շուրջ 30 կմ 
ւրրամագծով մի ւրեղամաս, որւրեղից կարելի է վերցնել քաղցրահամ 
ջուր։ Պարզվում է՝ այս վայրում օվկիանոսի հաւրակին կա մինչև 40 մ 
խորությամբ մի իջվածք, որից բխում է քաղցրահամ ջրի հզոր շաւրըր– 
վան, որն էլ հենց հասնում է օվկիանոսի մակերևույթ։ Դրա մուրով 
անցնող նավերը հաճախ իրենց խմելու ջրի պաշարները համալրում են 
քաղցրահամ ջրի այս «անվճար» պահեսւրարանից։
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ՃԱՐձ&Ր, ԱՈԱՋԱԴՐԱնՔնէՐ
Բնութագրեք Ատլանտյան և Հնդկական օվկիանոսների
աշխարհագրական դիրքի առանձնահատկությունները։ 
Նշեք տարբերություններն ու նմանությունները։

2. Ինչպիսի՞ն է Ատլանտյան և Հնդկական օվկիանոսների 
հատակի ռելիեֆը։ Ինչու է Ատլանտյան օվկիանոսի կլի
ման առավել բազմազան, քան Հնդկականինը։

3. Փորձեք բացատրել, թե ինչու է Հնդկական օվկիանոսը 
երկրագնդի ամենաաղի և ամենատաք օվկիանոսը։

4. Բնութագրեք Ատլանտյան և Հնդկական օվկիանոսների 
օրգանական աշխարհը։

5. Օգտվելով լրացուցիչ աղբյուրներից (հանրագիտարան, 
համազանց և այխ)՝ կազմեք Ատլանտյան և Հնդկական 
օվկիանոսներում տարածված օրգանիզմների վերաբեր
յալ հետաքրքիր նյութեր պարունակող ալբոմ։

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԱՄՓՈՓԻՉ ԿՐԿՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Ինչ բաղադրամասերից է կազմված աշխարհագրական թաղան
թը, ինչպես են դրանք փոխազդում միմյանց հետ։

2. Ինչպես է ընթացել աշխարհագրական թաղանթի զարգացումը։ 
Որոնք են երկրագնդի խոշոր պլատֆորմները և գեոսինկլինալա– 
յին մարզերը։

3. Որոնք են երկրագնդի օդային զանգվածներն ըստ կազմավոր
ման աշխարհագրական օջախների։ Բացատրեք դրանց առաջա
ցումը։

4. Ինչ է կլիմայական գոտին, ինչով են իրարից տարբերվում հիմ
նական և անցումային կլիմայական գոտիները։

5. Ըստ մայրցամաքների՝ առանձնացրեք ամենամեծ տարածում ու
նեցող բնական զոնաները։ Նշեք դրանց կլիմայական պայման
ները, հողաբուսական ծածկը և կենդանական աշխարհը։ Բա
ցատրեք վերընթաց գոտիականության պատճառները։
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6. Առանձնացրեք ճիշտ պատասխանները.
ա)Աֆրիկայի տարածքի մեծ մասն ընկած է տաք ջերմային գո

տում։
բ) Աֆրիկյան պլատֆորմի արևմուտքում առաջացել է Արևելաաֆ– 

րիկյան Աեծ բեկվածքային գոտին։
գ) Ավստրալիայի ամենախոշոր գետը՝ Աուրեյը, իր ջրառատու

թյամբ զիջում է միայն Ամազոնին, իսկ Էյր լիճն ամենամեծ 
բարձրլեռնային լիճն է։

դ) Ավստրալիայի բուսական և կենդանական աշխարհի մեծ մասն 
էնդեմիկ է։

ե) Անտարկտիդայի կենտրոնական շրջաններում օդի ջերմաս
տիճանն ամռանը հասնում է +10°, իսկ տեղումները՝ 800 մմ։

զ) Հարավային Ամերիկայի արևմտյան մասում միջօրեականի 
ուղղությամբ ձգվում է Անդերի լեռնաշղթան, որտեղ կան շատ 
գործող հրաբուխներ։

Է) Հարավային Ամերիկայի կլիմայի վրա մեծ է Ւսաղաղ օվկիա
նոսի ազդեցությունը, որը պայմանավորված է մայրցամաքի 
լեռնագրությամբ, օդային զանգվածների շրջանառությամբ և 
այլն։

ը) Հյուսիսային Ամերիկայի հյուսիսում շատ են սառցադաշտային 
ծագման լճերը։

թ) Հյուսիսային Ամերիկայում հյուսիսից թափանցող օդային զանգ
վածների մուտքը դեպի հարավ արգելակում են զուգահեռա
կանի ուղղությամբ ձգվող բարձր լեռնաշղթաները։

ժ) Եվրասիայի բնական պայմանները խիստ բազմազան են՝ հյու
սիսից հարավ և արևմուտքից արևելք մեծ ձգվածության շնոր
հիվ։

ժա) Ալպ-Հիմալայան գեոսինկլինալային մարզում են գտնվում 
Արևելաեվրոպական, Արևմտասիբիրական հարթավայրերը։

ժբ) Եվրասիայի բարեխառն գոտում արևմուտքից արևելք միմ
յանց են հաջորդում լայնատերև, խառը, փշատերև և մուսսո– 
նային անտառների զոնաները։

7. Նշված անվանումները դասավորեք ըստ մայրցամաքների. 
Կոսցյուշկո, տոռնադո, կենգուրու, Պամիր, տայգա, կարիբու, 
սեքվոյա, Ասսալ, Վալդես թ-կղ., Բենգելյան հոսանք, հոսքա– 
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քամիներ, պրերիա, Ֆանդի ծոց, Վիկտորիա ջրվեժ, Վոստոկ, 
Ինդոս, վադի, սելվաս, բադակտուց, Կլյոդևսկայա սոպկա, 
սեյբա, պումա, էվկալիպտ, Կապի լեռներ, Կարպատներ, կոն– 
դոր, Մեծ ավազային, Գոբի, Բարենցի ծով։

Եվրա
սիա

Աֆրիկա Ավստրալիա Անտարկ
տիդա

Հս, 
Ամերիկա

<Վ– 
Ամերիկա

8. Ին^ով են պայմանավորված.
ա) անապատային զոնայի մեծ տարածումը Աֆրիկայում։
բ) Հարավային Ամերիկայի՝ աշխարհի ամենախոնավ մայրցա
մաք համարվելը։

գ) Հյուսիսային Ամերիկայում տունդրայի զոնայի ավելի հարավ 
տարածվելը Եվրասիայի նույն լայնության համեմատ։

դ) Անտարկտիդայի՝ հսկայական սառցային զրահով պատված 
Լինելը։

ե) Եվրասիայի արևմուտքում ծովային տիպի կլիմայի առաջացու
մը։

զ) Ավստրալիայում գետային նոսր ցանցի առկայությունը։
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ՄԱՅՐՑԱՄԱՔՆԵՐ

Անվանումը
Մակերեսը 

մլն կմ2

Բարձրությունը, մ

միջինը առավելագույնը նվազագույնը

Եվրասիա 54,8 840 8848
Ջււմոլունգմա լեռ

-395
Մեռյալ ծովի 
մակերևու|թ

Աֆրիկա 30,3 750 5895
Կիւիմանջարո |եռ

-156 Ասսալլճի
մւսկերևոււթ

Հււ. Ամերիկա 24,2 720 6194
Մսւկ-Քինփ ւեռ

֊85
Մահվան հովիտ

Հվ. Ամերիկա 18,0 580 6960
Ակռնկագուա յեռ

֊40
Վալդես թ-կղ.

Անտարկտիդա 14,0 2040 5140
Վինաւն ւեռ

0
ծովի մակերևույթ

Ավստրալիա 7,7 215 2230
Կոսցյուշկո լեռ

֊12
էյր լճի 
մակերևույթ

ՕվկիԱնՈԱնեՈ

Անվանումը Մակերեսը 
մլն կմ2

Ծավալը 
մլն կմ՛

Ա՜իջին 
խորությունը, 

մ

Ամենախոր 
փողրակը, 

մ

Մակերևութային 
ջրի միջին 

ջերմաստիճանը, 
°€

Խաղաղ 179 710 3980 11022
Մարիանյան +18,1

Ատլանտյան 93 330 3600
8742
Պա եր աո
Ռիկոյի

+16,5

Հնդկական 76 283 3710 7729
Զոնդյան +17,0

Հյււաիսային
սառուցյալ

13 18 1220
5527
Գրենլան– 
դական ծով

–1 –2

ԾՈվեՐՕՈձեՐ

Անվանումը
Մակերեսը 

հագ. կմ2
Միջին 

խորությունը, մ
Առավելագույն 
խորությունը, մ Աղիությունը, %օ

Խաղաղ օվկիանոս, ծովեր

Ար ևելա չինական 836 309 2719 30-34,5
Բերինգի 2315 1640 4097 30-33
Դեղին 416 38 106 26-34
Թասմանի 3336 3285 5466 35-35,5
Կորալ ւ ան 4068 2468 9174 35,5
Հարավյինական 3537 1024 5560 32-34
ճապոնական 1062 1536 3699 27,5-34,8
Օխւաւի 1603 821 3521 32,8-33,8
Ֆի||այինլան 5726 5480 10265 34,5-35

Խաղաղ օվկիանոս, ծոցեր

Կալիֆոռնիական 180 750 3292 ֊
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Անվանումը
Մակերեսը 

հազ. կմ2
Միջին 

խորությունը, մ
Առավելագույն 
խորությունը, մ

Աղիությունը, %օ

Ատլանտյան օվկիանոս, ծովեր

Ադրիաւոիկ 144 320 1230 35-36
Ազովի 39 7 13 9-13,8
Բալթիկ 419 50 470 6-11
էգեյան 191 875 2561 36-37
Կարիբյան 2777 2429 7090 36
Հյուսիսային 565 87 725 31-35
Միջերկրական 2505 1438 5121 36-39,5
Մւսրմարա 12 250 1389 20-26
Սև 422 1315 2210 18

Ատլանտյան օվկիանոս, ծորեր

Բ իսկ այ ան 200 1510 5100 -
Գվինեակւսն 753 2579 5207 -
Մեքսիկական 1555 1522 3822 -
Ֆիննական 30 20-30 100 -

Հնդկական օվկիանոս, ծովեր

Անդամանյան 605 1850 4507 34.5-35
Արաբական 4832 3006 5803 35,8-36,5
Արաֆուրյան 1017 1755 3680 35-35,5
Թիմոբի 432 1816 3310 35-35,4
Կարմիր 460 437 3039 36-42

Հնդկական օվկիանոս, ծորեր

Ադենի 259 1359 4525
Բենգալական 2191 2507 4490
Մեծ
Աւխւորայական 1335 3063 5670
Կւսրպենւոարիայի 328 40 71
Պարսից 240 42 115

Հյուսիսային սառուցյալ օվկիանոս, ծովեր

Արևելասիբ իրական 913 54 915 20-30
Բւսրենցի 1424 222 600 32-35
Բաֆինի 530 885 2414 28-32
Բոֆորսւի 481 1118 3749 22-30
Կ֊րենլանդւսկան 1 195 1641 5527 32-34
Կւսրայի 883 111 600 32-33
Լւագսւևնեյփ 662 533 3385 20-34
Նորվեգական 1340 1980 3970 34-34,5
Չու կուոյ ան 595 71 1256 24-32

Հյուսիսային սառուցյալ օվկիանոս, ծոցեր

Հուրլգոնի 848 91 258 ֊
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ԿՂԶԻՆԵՐ Օ3I »հ 3 I 5
Անվանումը Մակերեսը 

հագ. կմ՜ Անվանումը Մակերեսը 
հագ. կմ՜

ԵվրասիաԹայվան 36 ճաւ|ւււ 126,5Իսրսնդիա 103 Մեծ Բրիտանիա 230Սպանդիւս 84 Նոր Զեյանդիա 82.6Լուսոն 105,6 Շրի Լանկա 65,6Կսդիմանաան 734 Շպիրրերգեն 62Կիպրոս 9,6 Սաիւսդին 76,4Հոկայդո 77,7 Մումւսւորա 435ԱֆւփկաՄադագասկար 590 Զանզիբար 1,7
Հյուսիսայ ին ԱմերիկաԲաֆինի Երկիր 476 Կաբա 105Գրենյանդիա 2176 Հայիթի 77էւսմիր 213 Ն յուֆաունդւենդ 111
Հասակային ԱմերիկաՀրո Երկիր 48 Ֆոլկլենդյան կդ-ներ 12

Ավսարաւիա և ՕվկիանիաՆոր Գվինեսւ 829 Թւսսմ անիւս 68,4Նոր Զեյւսնդիւս 269 Հավայան կգ-Աեր 16,7
Անտ արկ սւիւլաՀարավային Գեորգիա կր-ներ 4,8 Հարավշետլանդական կղ-ներ 2,3

ԳԵՏԵՐ օ31 »էր3 \ 6
Անվանումը Երկարու

թյունը. կմ
Տարեկան միջին 

հոսքը, կմ1
Անվանումը Երկարու

թյունը, կմ
Տարեկան միջին 

հոսքը, կմ՝
ԵվրասիաՅէսնկկի 5800 995 Ամուդւսրրս 2540 36Օբ 5410 395 Ուրդդ 2428 11,2Հուանհե 4845 54 Սիրդարյա 2212 10Մեկոնդ 4500 510 Դնեպր 2201 52,4Ամուր 4440 355 Իրավադի 2150 486Լենա 4400 532 Դոն 1870 27,8Ենիսե| 4102 610 Տիգրիս 1850 39Վպգա 3531 239 Պեյորա 1809 132Սւպուին 3200 211 Կուր 1360 18,1Ինդոս 3180 94 Հռենոս 1360 91,4Եւիրասւ 3065 29 ՀսԴվինա 1318 109Դանուր 2850 201 էյթւս 1110 26,3Գանգես 2700 395 Վիսրդ 1090 32,9
Աֆ1րիկւսՆեդոս 6671 73,1 Նիգեր 4160 268Կոնգո 4320 1414 Զւսմբեգի 2660 106

Հյոսփսայ ւն ԱմերիկաՄիսիսիւդի 6420 580 Կաորադո 2740 23Մւսկենգի 4250 350 Կորււմրիա 2250 267Յուկոն 3700 207 Սբ Լավրեն– տիոս 1200 439

Հարավ այ ւն ԱմերիկաԱմսւգոն 6400 5500 Օրինոկո 2730 914Պարանա 4700 725 Տոկանտինս 2850 280
Այ| ստրւս|իաՄարեք 2570 10, 5
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ԼԵՈնԱՇՂԹԱնԵՐ, ԼԵՌՆԱԳԱԳԱԹՆԵՐ, ՃՐ ԱԲ ՈՒէՍնԵ Ր

Լհոնաշւլթան, 
լեռնաշխարհը Լեռնագագաթը

Ասպ արձակ 
բարձրու
թյունը, մ

Հրաբխի 
տեղը

Հրաբխի 
անվանումը

Բացարձակ 
բարձրու
թյունը, մ

Եվրասիա

Հիմալայներ Ջոմոլանգմա 8848 էլբուրս լ-շդ. Դեմավենղ 5604

Կարակորամ Չոգորի 8611 Կամչատկա թ-կւլ. Կլյաչևսկայա 
սոպկա 4750

Պամիրի 
ւեռմաշխարհ Կոնգուր 7719 Հոնսյու կղ. Ֆուձիյամա 3776

Տյան Շան Հաղթանակի պիկ 7439 Հայկական 
ւեռնաշխարհ Թոնդրակ 3542

ՄեծԿովկաս էլբրուս 5642 Հայկական 
յեռն աշխարհ Նեմրութ 3050

Հայ կական 
յեռնաշխարհ Մեծ Արարատ 5165 Սիցիւիա կղ. էտ նա 3340

Ալպեր Մոնբլան 4807 Իսլանդիա կղ. Հեկլա 1491
Ալթայի 
յեռնաշխարհ Բելախա 4506 Ապենինյան թ-կղ. Վեզուվ 1281

Պիրենեյներ Պիկ Անետո 3404 Կրակատաու կդ. Կրակատաու 816

Կարպատներ Գեռլախովսկի 
Շտիտ 2655

Աֆրիկա

Քենիա Քենիա 5199 Տանզանիա Կիլիմանջայւո 5895
Եթովպական 
ւեռնաշխարհ Ռաս-Դէսշեն 4620 Կամերան Կամերան 4070

Ատլաս Թուբկալ 4165

Հյուսիսային Ամերիկա

Ալյասկա Մակ-Քինփ 6194 Մեքսիկա Օրիսաբա 5700
Ապալաչներ Միտչել 2037 Մեքսիկա Պոպոկատեպետլ 5492

Հարավային Ամերիկա

Անդեր Ակոնկագաա 6960 էկվադոր Կոտոպախի 5897
Կւղումբիա Ռուիս 5400

Ավստրալիա և Օվկիանիա

Մեծ ջրբաժան Կոսցյաշկո 2230 Հա վայ ան կղ-եր Մաունա Լաս 4170

Անտարկտիդա

Անտարկտիկա
կան Անդեր Վինաւն 5140 Ռոսսի կղ էրեբուս 3794
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ՄԱՔՍԻՄ ԳԱՌՆԻԿԻ ՄԱՆԱՍՅԱՆ

ԱՕսԱքշՍԳՐՈՒԹՅՈՒն-6
Մայրցամաքների և օվկիանոսների աշխարհագրություն

Հանրակրթական դպրոցի 6֊րդ դասարանի դասագիրք

Մասնագիտական խմբագիր՝
Ա. Գրիգորյան

Դասագրքի հեղինակներ՝

Հովսեփյան Արմեն - դասեր՝ 10-20, 28-30։
Գրիգորյան Արսեն - դասեր՝ 1-9, 21-27։

Աանասյան Մաքսիմ

Քարտեզների հեղինակ և կազմող՝ Վարդան Մխիթարյան

Հրատարակիչ֊ւոնօրեն՝ Ս. Չունգուրյան
Համակարգչային ձևավորումը՝ Մ. Գևորգյանի 
Սրբագրիչ՝ Ա. Ենոքյան

Չափսը՝ 70x100 1/16։ Թուղթը՝ օֆսեթ։ Տպագրությունը՝ օֆսեթ։

10 տպ. մամուլ։ Տպաքանակը՝ 39502։

«Աստղիկ Գրատուն» հրատարակչություն
ք. Երևան, Գևորգ Քոչարի փ. 21։

Հեռ.՝ (+374 10) 52 8 8 00։
քլ–րոՋւ1։ &տէ§հւ1<59@§րոձւ1.օօրո

ւ/™«/.ՅտէջհւԽՅոո

Տպագրված է՝ «Տիգրան Մեծ» ՓԲԸ-ի տպարանում։
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