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ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ    ՊԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՊԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՊԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՊԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ    ԽՈՒՄԲԸԽՈՒՄԲԸԽՈՒՄԲԸԽՈՒՄԲԸ    
    

    Առաքելյան ԱշոտԱռաքելյան ԱշոտԱռաքելյան ԱշոտԱռաքելյան Աշոտ    
        

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. Ֆունկցիա, պարբերություն, պարբերական 
ֆունկցիա, խումբ, պարբերությունների խումբ, ցիկլիկ խումբ:  

 
Ֆունկցիա ասելով հասկանալու ենք իրական փոփոխականի ֆունկ-

ցիա: � ≠ 0 թիվը կոչվում է � = �(�) ֆունկցիայի պարբերություն, եթե ∀� ∈ �(�) տարրի համար � − �, � + � ∈ �(�) և �(� + �) = �(�): 
Եթե ֆունկցիան ունի որևէ պարբերություն, ապա կոչվում է պարբե-

րական ֆունկցիա: 
Պարբերական ֆունկցիաներ են. 
1. Հաստատուն ֆունկցիաները; 
2. Բոլոր եռանկյունաչափական ֆունկցիաները; 

3. � = ��� կոտորակային մաս ֆունկցիան; 
4. Դիրիխլեի ֆունկցիան 

�(�) = � 1, երբ	� − ը	ռացիոնալ	թիվ	է	0, երբ	� − ը	իռացիոնալ	թիվ	է�: � = �(�) պարբերական ֆունկցիայի բոլոր պարբերություններին 
միացնենք 0-ն և ստացված բազմությունը նշանակենք ��: 

 ∀��, �� ∈ �� տարրերի համար �(� + (�� + ��)) = ��(� + ��) + ��� = �(� + ��) = �(�): 
Ուստի  �� + �� ∈ �� , 

այսինքն թվերի գումարումը բինար գործողություն է �� բազմության վրա: 
Ավելին, պարզվում է, որ �� -ը այդ գործողության նկատմամբ խումբ է՝ 
հանդիսանալով իրական թվերի ադիտիվ խմբի ենթախումբ: Իսկապես ∀� ∈ ��  տարրի համար �(�) = ��(� − �) + �� = �(� − �), 
այսինքն  −� ∈ ��: 
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 Ստացված ��; + խմբին անվանենք � = �(�) պարբերական ֆունկ-
ցիայի պարբերությունների խումբ:  

 Եթե � = �(�) պարբերական ֆունկցիան ունի �� ամենափոքր դրա-
կան պարբերություն, ապա �� – ն կոչվում է հիմնական պարբերություն, 
իսկ � = �(�) - ը՝ �� – պարբերական ֆունկցիա: 

Մեր օրինակներում.  
Հաստատուն ֆունկցիայի համար զրոյից տարբեր ցանկացած թիվ 

պարբերություն է: Ուստի նրա պարբերությունների խումբը իրական թվե-
րի ադիտիվ խումբն է, և, ուրեմն, հաստատուն ֆունկցիան հիմնական 
պարբերություն չունի: sin � -ը 2# – պարբերական ֆունկցիա է: cos � -ը 2# – պարբերական ֆունկցիա է: tg � -ը # – պարբերական ֆունկցիա է: ctg � -ը # – պարբերական ֆունկցիա է: ��� կոտորակային մաս ֆունկցիայի համար պարբերություններ են 
զրոյից տարբեր բոլոր ամբողջ թվերը և միայն դրանք: Ուստի նրա պարբե-
րությունների խումբը ամբող թվերի ադիտիվ խումբն է, և, ուրեմն, նա 1 – 

պարբերական ֆունկցիա է: 
Դիրիխլեի ֆունկցիայի համար ցանկացած ռացիոնալ թիվ պարբե-

րություն է, քանի որ ռացիոնալ թվերի գումարը ռացիոնալ թիվ է; իռացիո-
նալ թվի ու ռացիոնալ թվի գումարը իռացիոնալ թիվ է: Ուստի Դիրիխլեի 
ֆունկցիայի պարբերությունների խումբը ռացիոնալ թվերի ադիտիվ 

խումբն է, և, ուրեմն, Դիրիխլեի ֆունկցիան հիմնական պարբերություն 
չունի: 

Ինչպես տեսնում ենք բոլոր երեք հիմնական թվային ադիտիվ խմբե-
րը. իրական թվերի ադիտիվ խումբը, ռացիոնալ թվերի ադիտիվ խումբը և 
ամբողջ թվերի ադիտիվ խումբը հանդիսանում են պարբերությունների 

խմբեր: 
Թեորեմ 1. Եթե � = �(�) ֆունկցիան �� – պարբերական ֆունկցիա է, 

ապա նրա պարբերությունների ��; + խումբը ցիկլիկ խումբ է՝ ��	ծնիչ 
տարրով: 

 Ապացույց: Բավական է ցույց տալ, որ � = �(�) պարբերական ֆունկ-
ցիայի կամայական � պարբերության համար գոյություն ունի այնպիսի ( 
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ամբողջ թիվ, որ � = (��: 
Սկզբից ենթադրենք � > 0: Ապա, ըստ Արքիմեդի աքսիոմի, 

գոյություն ունի այնպիսի ( բնական թիվ, որ (�� ≤ � < (( + 1)��: 
 Ստացված կրկնակի անհավասարության երեք մասից հանելով (�� 

թիվը՝ կստանանք  
0≤ � − (�� < ��: 

Այստեղ � − (�� ∈ ��, 
քանի որ �� -ը խումբ է: 

Ուստի, ըստ �� –ի ընտրության, � − (�� = 0, 
այսինքն � = (��: 

 Այժմ ենթադրենք � < 0: 
Ըստ ապացուցված դեպքի՝ −�, �� զույգի համար գոյություն ունի այն-

պիսի , բնական թիվ, որ −� = ,��: 
Հետևաբար � = (−,)��, 

որտեղ −, -ը ամբողջ թիվ է: Թեորեմն ապացուցվեց: 
Ցիկլիկ խմբի սահմանումից անմիջապես բխում է, որ տեղի ունի այս 

թեորեմի հակադարձը ևս. եթե � = �(�) պարբերական ֆունկցիայի պար-
բերությունների ��; + խումբը ցիկլիկ խումբ է՝ ��	դրական ծնիչ տարրով, 
ապա � = �(�) ֆունկցիան հանդիսանում է �� – պարբերական ֆունկցիա: 

Միացնելով թեորեմ 1-ը իր հակադարձի հետ՝ ստանում ենք. 

Թեորեմ 2. Որպեսզի � = �(�) պարբերական ֆունկցիան լինի �� – 
պարբերական ֆունկցիա անհրաժեշտ է և բավարար, նրա պարբերու-
թյունների ��; + խումբը լինի ցիկլիկ խումբ՝ ��	դրական ծնիչ տարրով: 

Հետևանք 1. Եթե պարբերական ֆունկցիան չունի հիմնական պար-
բերություն, ապա նա ունի ցանկացած չափով փոքր դրական պարբերու-
թյուն: 
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Ապացուցում: Ենթադրենք � = �(�) պարբերական ֆունկցիան չունի 
հիմնական պարբերություն: Նրա դրական պարբերությունների բազմու-
թյունը նշանակենք �: � բազմության ճշգրիտ ստորին եզրը նշանակենք (: Անհայտորեն ( ≥ 0: 

 Քանի որ ֆունկցիան չունի հիմնական պարբերություն, ապա ( ∉ �: 
Հետևաբար � - ում գոյություն ունեն ( -ին ցանկացած չափով մոտիկ 
(ուստի նաև ցանկացած չափով իրար մոտիկ) տարրեր. ��, ��, որտեղ, 
օրինակ, �� < ��: Ուստի �� -�� > 0 և �� -�� ∈ �, քանի որ �� - ը խումբ է: 
Հետևանքն ապացուցվեց: 

Ինչպես գիտենք Դիրիխլեի ֆունկցիան կամայական կետում խզվող 
ֆունկցիա է, քանի որ ցանկացած իռացիոնալ թիվ ռացիոնալ թվերի ինչ-
որ հաջորդականության սահման է; կամայական ռացիոնալ թիվ իռացիո-

նալ թվերի ինչ-որ հաջորդականության սահման է: Ֆունկցիայի պարբե-
րականությունը և անընդհատությունը կապված են այսպես. 

Թեորեմ 3. Եթե (−∞; +∞) միջակայքում որոշված պարբերական 
ֆունկցիան անընդհատ է և հաստատուն չէ, ապա այդ ֆունկցիան ունի 
հիմնական պարբերություն, և, հետևաբար, նրա պարբերությունների 

խումբը ցիկլիկ խումբ է: 
Ապացուցում: Ենթադրենք հակառակը՝ գոյություն ունի (−∞; +∞) մի-

ջակայքում որոշված ինչ-որ � = �(�) ոչ հաստատուն պարբերական 
ֆունկցիա, որն անընդհատ է, սակայն չունի հիմնական պարբերություն: 

Քանի որ � = �(�) ֆունկցիան (−∞; +∞) միջակայքում անընդհատ է 
և հաստատուն չէ, ապա գոյություն ունի այնպիսի /0; 12 հատված, որտեղ 
այն խիստ մոնոտոն է: 

 Մյուս կողմից, քանի որ � = �(�) ֆունկցիան հիմնական պարբերու-
թյուն չունի, ապա, ըստ հետևանք 1-ի, գոյություն ունի այնպիսի � պարբե-
րության, որ 0 < � < 1 − 0: 

 Հետևաբար /0; 12 հատվածում գոյություն ունեն ինչ-որ �, � + � թվեր: 
Քանի որ � -ն պարբերություն է, ապա �(	� + �) = �(�), 

որը հակասում է /0; 12 հատվածում ֆունկցիայի խիստ մոնոտոնությանը: 
Թեորեմն ապացուցվեց:  
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ГРУППА ПЕРИОДОВ ФУНКГРУППА ПЕРИОДОВ ФУНКГРУППА ПЕРИОДОВ ФУНКГРУППА ПЕРИОДОВ ФУНКЦИИЦИИЦИИЦИИ    

Аракелян  Ашот Аракелян  Ашот Аракелян  Ашот Аракелян  Ашот  
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: функция, период, периодическая функция, группа, 
группа периодов, циклическая группа.                                           

Определяется адитивная группа периодов периодической функции. 
Доказываются следующие 2 теоремы: 1. Периодическая функция тогда и 
только тогда имеет основной период, когда ее группа периодов является 
циклической группой; 2. Если непостоянная периодическая функция 
определена и непрерывна на  (−∞; +∞), то она имеет основной период, и, 
следовательно, ее группа периодов является циклической.  

 
 
 
 

GROUP OF PERIODS FORGROUP OF PERIODS FORGROUP OF PERIODS FORGROUP OF PERIODS FOR    FUNCTIONFUNCTIONFUNCTIONFUNCTION    
Araqelyan Ashot    Araqelyan Ashot    Araqelyan Ashot    Araqelyan Ashot        

SummarySummarySummarySummary    
Key words:  Key words:  Key words:  Key words:  function, period, periodic function, group, group of periods, 

cyclic group. 
Define additive group of periods for any periodic function. The following 

2 theorems were proved: 1. periodic function has a basic period if and only if, 
when her group of periods is cyclic group; 2. if an unstable periodic function is 
continuous, it has a basic period, and therefore, her group period is cyclic. 
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ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՄԻՋԱՎԱՅՐԻՄԻՋԱՎԱՅՐԻՄԻՋԱՎԱՅՐԻ    ԴԻՍՍԻՊԱՏԻՎԴԻՍՍԻՊԱՏԻՎԴԻՍՍԻՊԱՏԻՎԴԻՍՍԻՊԱՏԻՎ    ((((ՑՐՈՂՑՐՈՂՑՐՈՂՑՐՈՂ) ) ) ) ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆՆԵՐԻՆՆԵՐԻՆՆԵՐԻ    
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ    ՍԵՅՍՄԻԿՍԵՅՍՄԻԿՍԵՅՍՄԻԿՍԵՅՍՄԻԿ    ՏԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐԻՏԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐԻՏԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐԻՏԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐԻ    ԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻ    

ՎՐԱՎՐԱՎՐԱՎՐԱ` ` ` ` ԱՊԱՐՆԵՐԻԱՊԱՐՆԵՐԻԱՊԱՐՆԵՐԻԱՊԱՐՆԵՐԻ    ՄԵՐՁՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆՄԵՐՁՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆՄԵՐՁՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆՄԵՐՁՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ    
ՑԱԾՐԱՐԱԳՑԱԾՐԱՐԱԳՑԱԾՐԱՐԱԳՑԱԾՐԱՐԱԳ    ՇԵՐՏԵՐՈՒՄՇԵՐՏԵՐՈՒՄՇԵՐՏԵՐՈՒՄՇԵՐՏԵՐՈՒՄ    

Սահակյան Ժասմենա Սահակյան Ժասմենա Սահակյան Ժասմենա Սահակյան Ժասմենա     
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. դիսսիպատիվ, մերձմակերևույթային, ռեոլո-
գիական, ռեզոնանսային հաճախություններ, ցածրարագ, սեյսմիկ տա-
տանումներ 

        
Դիսսիպատիվ էֆեկտները պայմանավորված են Հուկի իդեալակա-

նորեն առաձգական օրենքից լարումների և դեֆորմացիաների միջև եղած 
կապի շեղումներով: Վերլուծությունը կատարենք, օգտագործելով լար-
ման և դեֆորմացիայի միջև եղած կապի երկու տարբերակ` հետևյալ 
առնչությունների տեսքով. 

 45 = 60�75 − �8 4, (1) 

 4 = 60�7 + 6175, (2) 
որտեղ 7-ը դեֆորմացիան է, 4-ն` լարումը, 9 և 1-ն` հաստատուններ են 
(9, 9∗ = ;<

=  –ն ռելաքսացիայի ժամանակներն են), 75 և 45-ը 7 և 4-ի ածանց-
յալներն են ըստ ժամանակի: (1) ռեոլոգիական առնչություններով նկա-
րագրվող նյութը կոչվում է Մաքսվելի մարմին, իսկ (2) օրենքով որոշվող 
նյութը` Կելվինի մարմին:  

Այստեղ մենք սահմանափակվենք երկայնական ալիքների դիտար-
կումով, քանի որ լայնական ալիքների համար ամեն ինչ կլինի նույնը` 
նշանակումների ճշտությամբ: 

(1) հավասարությունից, երբ 4 = 4>>, 7 = ?@?>  և շարժման 
6 A�BAC� = A4>>AD , (3) 

հավասարումից կստանանք AEBACE = 0� AEBAD�AC − 19 ∙ A�BAC� , 
որը մեկ անգամ ինտեգրելով ըստ C-ի, կունենանք. A�BAC� = 0� A�BAD� − 19 ∙ ABAC + �(D), 
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որտեղ �(D)-ը D փոփոխականի կամայական ֆունկցիա է: 
Մեր խնդրում, առանց խախտելու ընդհանրությունը, կարող ենք 

ընդունել �(D) = 0 (կայունացված տատանումների դեպքում), այն է` A�BAC� = 0� A�BAD� − 19 ∙ ABAC : (4) 

Նույն կերպ օգտագործելով (2) և (3)-ը, կունենանք. A�BAC� = 0� A�BAD� + 1 AEBAD�AC: (5) 

(4) և (5) հավասարումները մաթեմատիկական տեսանկյունից ներ-
կայացնում են իդեալական առաձգական դեպքին համապատասխանող 
հավասարման երկու հակադիր բարդություններ. (4) դեպքում բարդու-

թյունը կապվում է − �8 ∙ ?@?G  անդամի ավելացման հետ (որը հավասարման 
մեջ ածանցյալի կարգը չի բարձրացնում), իսկ (5) դեպքում այն կապված է 
այդպիսի կարգի բարձրացման հետ (ավելանում է որոնելի ֆունկցիայի 
երրորդ կարգի ածանցյալով անդամը): Այսպիսի սահմանային թույլա-
տրումներով խնդրի ստորև կատարվող վերլուծությունը թույլ է տալիս 
պարզել, թե գծային ռեոլոգիական օրենքների դասում ոչ-առաձգականու-
թյան կոնկրետ տեսքի հաշվառումը ինչ չափով է ազդում արդյունքի վրա, 
հատկապես այն պայմաններում, երբ այդ օրենքների շեղումը իդեալա-
կան դեպքից (Հուկի օրենքից) փոքր է: Ինչպես կտեսնենք, ռեզոնանսային 
հաճախությունների փոքր շրջակայքերից դուրս այդ ազդեցությունն ընդ-
հանրապես փոքր է, ուստի կոնկրետ ռեոլոգիական օրենքի ընտրության 
հարցն այստեղ դառնում է ոչ էական: Ռեզոնանսային հաճախությունների 
մոտակայքում ռեոլոգիական օրենքի մեջ դիսսիպատիվ անդամների հաշ-
վի առնելն արդեն անհրաժեշտ է, որը հնարավորություն է տալիս որոշել 
ռեզոնանսային տատանումների ամպլիտուդը և արդյունքն, իհարկե, 
կախված է նրանից, թե ռեոլոգիական օրենքի կոնկրետ որ տեսքն է օգտա-
գործված: 

Նախ դիտարկենք խնդիրը (1) ռեոլոգիայի համար, այսինքն` (4) հա-
վասարման համար: 

Որոնելի մեծությունները ներկայացնելով հետևյալ տեսքով` 
 B = HI/J(D)IKLG2, 4>> = HI/M(D)IKLG2 (6) 
(4) հավասարումը կընդունի հետևյալ տեսքը. 

JNN + OP0Q� R1 − SP9T J = 0, 
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որի ընդհանուր լուծումը կլինի. J = UIKV> + WIXKV> ,	
որտեղ U, W-ն ինտեգրման հաստատուններն են, իսկ Y պարամետրը 
որոշվում է հետևյալ արտահայտությամբ. 

 Y = L; Z1 − KL8: (7) 

D = −[  դեպքում B = B\(C) եզրային պայմանից կունենանք. 
 UIXKV] + WIKV] = B\: (8) 

Եզրային պայմանը D = 0 դեպքում ունի հետևյալ տեսքը. 4>>/>_�= 0, 
 կամ հաշվի առնելով (6)-ը  

 M(0) = 0: (9) 
Բայց (1)-ից M և J-ի միջև կապը կարտահայտվի 

RSB + 19T M(D) = SP60�J′(D) 
տեսքով, ուստի (9) պայմանը կընդունի JN(0) = 0 տեսքը, որը կտա U	և	W 
հաստատունները միմյանց կապող երկրորդ առնչությունը. 

 U − W = 0:  (10) 
(8) և (10) հավասարումների համակարգի լուծումը կլինի U = W = B\IKV] + IXKV]: 
Ազատ մակերևույթի տեղաշարժերի J(0) ամպլիտուդը տրվում է 

հետևյալ բանաձևով. 

J(0) = U + W = 2B\IKV] + IXKV]: 
Ազատ մակերևույթի տատանումների ուժեղացման a գործակցի հա-

մար ստանում ենք. 

a ≡ |J(0)|B\ = 2|IKV] + IXKV]|: 
Այս առնչությունը ներկայացնենք հետևյալ տեսքով. 

aX� = 14 (IKV] + IXKV])�IXKVe ] + IKVe ]�: 
Հաշվի առնելով (7)-ը, որոշ ձևափոխություններից հետո կստանանք. 

 aX� = �� fcos g√2 ]L; Z1 + i1 + j�k + lℎ n √�opq ∙r
Z�si�sr<tu,  (11) 
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կամ` 

 aX� = cos� g ]L√�; Z1 + i1 + j�k + vℎ� n ]L√�; ∙ r
Z�si�sr<t,  (12) 

որտեղ նշանակել ենք 

j = 1P9: (13) 

j = 0 դեպքում այստեղից, բնականաբար, կստացվի a-ի արտահայ-
տությունը իդեալական առաձգական դեպքում: Երբ P → 0, (12)-ից ստա-
նում ենք 

 a = 1 − ]<Lx;<8 + ⋯ (14) 

ասիմպտոտիկան: Նկատենք նաև, որ (12) արտահայտությունը` նրա մեջ 
մտնող պարամետրերի բոլոր արժեքների դեպքում խիստ դրական է, իսկ 
դա նշանակում է, որ դիտարկվող դեպքում բացակայում են անսահմանա-
փակ a մեծություններով ռեզոնանսները, որը բնական է, քանի որ համա-
կարգում կա տատանումների էներգիայի ցրում: 

Վերջապես, ոչ առաձգական էֆեկտների փոքրության շնորհիվ, 
որոնք սովորաբար տեղի ունեն իրենց նկատմամբ ազդեցությունների 
փոքր ինտենսիվության դեպքում` գրունտներում և լեռնային ապարնե-
րում և թույլատրում են ռեոլոգիական օրենքի (1) գծային ներկայացումը, P9 պարամետրը պետք է համարել մեծ մեծություն` համեմատած միավո-
րի հետ, այսինքն` համարել, որ j ≪ 1: Դա նշանակում է, որ P∗ ռեզոնան-
սային հաճախությունները j ≠ 0 դեպքում քիչ կտարբերվեն դրանցից` j = 0 դեպքում, այն է`  P∗\ = (, + 0,5) #0[	 , , = 1,2, … 
արժեքներից, որոնք որոշվում են cos ]L∗}; =0 հավասարումով: 

Դա հնարավորություն է տալիս ստանալ a-ի արժեքի գնահատակա-
նը ռեզոնանսի դեպքում. 

a(P∗) ≈ a(P∗\) ≈ Rvℎ [209TX�: 
Եթե 209 ≫ [, ապա a(P∗) ≈ �;8] ≫ 1, այսինքն` առաձգականությունից 

ռեոլոգիական օրենքի ունեցած փոքր շեղման դեպքում ռեզոնանսային 
տատանումների ամպլիտուդը դառնում է մեծ, բայց վերջավոր մեծու-
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թյուն: Իսկ եթե հաճախություններն ընկած են ռեզոնանսային արժեքների 
փոքր շրջակայքերից դուրս, ապա ոչ առաձգականության ազդեցությունը a մեծության արժեքը հաշվելիս կարելի է անտեսել: 

Այժմ դիտարկենք (2) ռեոլոգիայի դեպքը, այն է` (5) հավասարման 
լուծման կառուցվածքը: Օգտագործելով (6) ներկայացումը, (5)-ից 
կստանանք հետևյալ հավասարումը. 

JNN + P�0� + S1P J = 0, 
որի ընդհանուր լուծումն է J = U�IKV�> + W�IXKV�>	, 
որտեղ ընդունված է Y� = P

0Z1 + S 1P0�
: 

Այս դեպքը նախորդից տարբերվում է նրանով, որ Y�-ը P-ից կախված 
է այլ կերպ, քան Y-ն` ըստ (7)-ի: Ուստի եզրային պայմաններից` U� = W� = B\IKV�] + IXKV�] 	, 

J(0) = U� + W� = 2B\IKV�] + IXKV�] 	, 
իսկ ազատ մակերևույթի տատանումների ուժեղացման a� գործակցի 
համար կունենանք. 

a�X� = 14 (IKV�] + IXKV�])�IKVe�] + IXKVe�]�, 
որը ձևափոխություններից հետո կբերվի հետևյալ տեսքի. 

 a�X� = �� fcos n√�L]; ∙ Z�si�s�<
i�s�< t� + lℎ n√�L]; ∙ �

i�s�<Z�si�s�<t  

կամ  

 a�X� = cos� n L]√�	; ∙ Z�si�s�<
i�s�< t + vℎ� n L]√�	; ∙ �

i�s�<Z�si�s�<t, (15) 

որտեղ	
� = 1P0 : 

a�-ի համար ստացված արտահայտության կառուցվածքն այս դեպքում 
նման է a-ի համար ստացած արտահայտությանը (տես (11)-(13)-ը): Այս-
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տեղ ևս 1 → 0 դեպքում, այսինքն, երբ � → 0, ստացվում է a-ի բանաձևը` 
իդեալական առաձգական դեպքում: Սակայն, երբ P → 0, ստացվում է 
հետևյալ ասիմպտոտիկան 

a� = 1 + 12 R[P0 T� + ⋯, 
որը որակապես տարբերվում է (14) ներկայացումից`	a-ի համար: (15)-ի 
աջ մասը նույնպես խիստ դրական է, այսինքն, այստեղ անսահմանափակ 
ամպլիտուդով ռեզոնանս չկա: Իդեալական առաձգականությունից փոքր 
շեղման դեպքում, այսինքն` փոքր �-ի դեպքում այստեղ ևս ռեզոնանսա-
յին հաճախությունները մոտ կլինեն իդեալական դեպքի տվյալներին, այն 
է` P∗\-ին, իսկ a� գործակցի ռեզոնանսային արժեքը կգնահատվի 
հետևյալ մեծությունով. 

 a�(P∗) ≈ a�(P∗\) ≈ �vℎ O]=L∗}<
�;< Q�X�: (16) 

P∗\ –ի ոչ շատ մեծ արժեքների դեպքում (ոչ այնքան մեծ ,-երի 
դեպքում) (16)-ից կհետևի հետևյալ գնահատականը. 

a�(P∗) ≈ 20�[1P∗\� = 2[#�(, + 0,5)�1:	
(15) և (12) արտահայտությունների էական տարբերությունն ի հայտ է 

գալիս մեծ հաճախությունների դեպքում, այսինքն, երբ P → ∞: Այն դեպ-
քում, երբ (12)-ի աջ մասը P → ∞ դեպքում մնում է սահմանափակ, ուստի 
և a մեծությունը մնում է վերջավոր, (15)-ի աջ մասը P → ∞ դեպքում 
աճում է, այնպես, որ 

aL→� ≈ gvℎ P[√20i�kX� = �vℎ g[Z P201k�X� → 0, 
այսինքն`(2) ռեոլոգիական օրենքի դեպքում բարձր հաճախության տա-
տանումները փափուկ ապարի շերտերում մարվում են: Եթե P հաճախու-
թյունները շատ մեծ չեն և գտնվում են ռեզոնանսային փոքր շրջակայքե-
րից դուրս, իսկ ոչ առաձգականության չափը փոքր է (� ≪ 1), ապա a� 
գործակցի արժեքները քիչ կտարբերվեն իդեալական առաձգական դեպ-
քիններից: 

Այսպիսով, խնդրի դիտարկված երեք դեպքերից`կապված տատա-
նումների էներգիայի կորուստների հետ (առաձգական ալիքների ճառա-
գայթման կորուստները, որոնք պայմանավորված են ապարների համար 
ռեոլոգիական օրենքի շեղումով` իդեալական առաձգականից) կարելի է 
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կատարել հետևյալ ընդհանուր հետևությունը. Եթե առաձգական օրենքից 
շեղման չափը փոքր է, այսինքն` փոքր են ոչ առաձգականության և 
առաձգական ալիքների ճառագայթման կորուստները, ապա ռեզոնանսա-
յին հաճախությունները քիչ են տարբերվում իդեալական առաձգական 
դեպքի նույն պարամետրերից, ռեզոնանսային հաճախությունների փոքր 
շրջակայքերից դուրս` ազատ մակերևույթի տատանումների ուժեղաց-
ման գործակիցը քիչ է տարբերվում առաձգական դեպքի նույն գործակ-
ցից, ռեզոնանսային տատանումների ամպլիտուդը վերջավոր է և գնա-
հատվում է վերևում ստացված պարզ բանաձևերով, ըստ որոնց` այդ 
ամպլիտուդը հակադարձ համեմատական է ռեոլոգիական օրենքում 
առաձգական անդամներին ավելացածի գործակցին կամ, ճառագայթու-
մով խնդրի դեպքում, առաձգական ալիքների ճառագայթման գործակցին: 
Նշենք, որ այս հետևությունը իր ուժը պահպանում է նաև փափուկ շերտի 
անհամասեռ միջավայրի առավել բարդ դեպքերում: 
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ВЛИЯНИЕ ДИССИПАТИВНЫВЛИЯНИЕ ДИССИПАТИВНЫВЛИЯНИЕ ДИССИПАТИВНЫВЛИЯНИЕ ДИССИПАТИВНЫХ СВОЙСТВ СРЕДЫ НА ДХ СВОЙСТВ СРЕДЫ НА ДХ СВОЙСТВ СРЕДЫ НА ДХ СВОЙСТВ СРЕДЫ НА ДИНАМИКУ ИНАМИКУ ИНАМИКУ ИНАМИКУ 

СЕЙСМИЧЕСКИХ КОЛЕБАНСЕЙСМИЧЕСКИХ КОЛЕБАНСЕЙСМИЧЕСКИХ КОЛЕБАНСЕЙСМИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ В ПРИПОВЕРХНОСТНЫИЙ В ПРИПОВЕРХНОСТНЫИЙ В ПРИПОВЕРХНОСТНЫИЙ В ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ Х Х Х 
НИЗКОСКОРОСТНЫХ СЛОЯНИЗКОСКОРОСТНЫХ СЛОЯНИЗКОСКОРОСТНЫХ СЛОЯНИЗКОСКОРОСТНЫХ СЛОЯХ ПОРОДЫХ ПОРОДЫХ ПОРОДЫХ ПОРОДЫ    
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РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова:::: диссипативный, приповерхностный, реологический, 

резонансные частоты, низкоскоростной, сейсмические колебания. 
В настоящей работе анализируется влияние диссипативных свойств 

среды в рамках линейных моделей на динамику сейсмических колебаний 
в приповерхностных низкоскоростных слоях породы. Анализ проводится 
для двух, в определенном смысле предельных, случаев моделей - модели 
Максвелла и модели Кельвина. Исследованием полученных простых 
явных формул устанавливается характер изменения параметров колеба-
тельного процесса и, в частности, резонансных эффектов, вследствие учета 
неупругих свойств породы. 
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Key words: Key words: Key words: Key words: dissipative, subsurface, rheology, resonant frequency, low 
speed, seismic vibrations. 

This paper analyzes the effect of the dissipative properties of the 
environment in the framework of linear models on the dynamics of the seismic 
waves in the low-speed subsurface layers of the rock. The analysis is performed 
for two models: Maxwell model and Kelvin model. The study of obtained 
explicit formulas sets the behavior of the change in parameters of the oscillation 
process and, in particular, the resonance effects, taking into account the 
inelastic properties of rocks. 	
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ԶՈՒԳԱՄԻՏՈՒԹՅԱՆԶՈՒԳԱՄԻՏՈՒԹՅԱՆԶՈՒԳԱՄԻՏՈՒԹՅԱՆԶՈՒԳԱՄԻՏՈՒԹՅԱՆ    ԹԵՈՐԵՄՆԵՐԸԹԵՈՐԵՄՆԵՐԸԹԵՈՐԵՄՆԵՐԸԹԵՈՐԵՄՆԵՐԸ    

 
Սահակյան ՌոբերտՍահակյան ՌոբերտՍահակյան ՌոբերտՍահակյան Ռոբերտ    

        
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... հավասարազուգամիտություն, սեփական 

վեկտոր-ֆունկցիա, վարիացիա, հանրագումարելի, տաուբերյան թեորեմ, 
քառակուսով ինտեգրելի: 

 
Դիտարկենք հետևյալ հավասարումը. 

W ���� + �(�)� = �����, (1) 

որտեղ W = R 0−��
��0 T , �(�) = R�(�)0 0H(�)T, իսկ �� և ���-ը համապատաս-

խանաբար , և 2, կարգի միավոր մատրիցներ են, ընդ որում �(�) և H(�) , կարգի մատրիցները որոշված են (−∞, ∞) ողջ առանցքի վրա: Նշանա-
կենք �K(�, �)S = 1,2, … ,2, (1) համակարգի լուծումը, որը բավարարում է �K(0, �) = �K , S = 1,2, … ,2,, (2) 

նախնական պայմաններին, որտեղ �K-ն ��� միավոր մատրիցի S-րդ 
սյունակն է, այն է` 

�K� = �1,0,	երբ		երբ 	S = �,	S ≠ �,� 	S, � = 1,2, … ,2,: 
Ըստ սեփական վեկտոր-ֆունկցիաների վերլուծության հատվածների 

համար հայտնի նախնական գնահատականներից ստացվել է հետևյալ 

բանաձևը (տես[3]) 

� ��
�

X�
(�)���M(�, �) − M∗(�, �)�

= � ��(�, v; 7) − ��(� − v)�����(v)�v,�s�
�X�

 

(3) 

որտեղ 
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M(�, �) = � �(�, v; �)�(v)�v,�
X�

	M∗(�, �) = � �∗(�, v; �)�(v)�v,�
X�

 

ընդ որում �(�, v; �)-ն (1) հավասարման սպեկտրալ կորիզն է, M∗(�, �) 
վեկտոր-ֆունկցիան և �∗(�, v; �) սպեկտրալ կորիզը` �(�) = H(�) ≡ 0 
դեպքում: ��(�)-ն ��(C) ֆունկցիայի Ֆուրյեի ձևափոխությունն է. 

��(�) = � ��
�

X�
(C)IK�G�C, (4) 

իսկ �(�, v; 7) = �a(�, v − �) + �(�, v − �)���(� − v) + 
+ 12 � ��(�, C, v) + ��(�, −C, v) �

|�X¡|
��(C)�C 

  

(5) 

2, կարգի մատրից է: 
Հենվելով (3) բանաձևի վրա և կիրառելով Բ. Մ. Լևիտանի տաուբեր-

յան թեորեմը` ապացուցենք (1)+(2) խնդրի ըստ սեփական վեկտոր-ֆունկ-

ցիաների վերլուծության հավասարազուգամիտության և ողջ թվային 

առանցքի վրա քառակուսով ինտեգրելի կամայական վեկտոր-ֆունկցիա-

յի Ֆուրյեի սովորական ինտեգրալի` ըստ սինուսների և կոսինուսների 

վերլուծության զուգամիտության վերաբերյալ թեորեմները: 

Նախ ձևափոխենք (3) բանաձևի աջ մասը, որտեղ �(�, v; 7) մատրիցը 
որոշվում է (5) հավասարությունով, ուստի այն տեղադրելով (3)-ի մեջ, 

կունենանք. 

� ��
�

X�
(�)���M(�, �) − M∗(�, �)�

= � �/a(�, v − �) + �(�, � − v)−���2��(� − v)��s�
�X�∙ �(v)�v + 

+ � ¢12 � £�(�, C, v) + ��(�, −C, v)¤�
|�X¡|

��(C)�C¥�s�
�X�

�(v)�v = ¦� + ¦� 
  

(6) 
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¦� ինտեգրալի մեջ կատարելով փոփոխականի փոխարինում, կունե-
նանք. ¦� = § �/a(�, −C) + �(�, C) − ���2�(� − C)��X� ��(C)�C:	 (7) 

Ընդունենք 

¨(�, �) = ��/a(�, −C) + �(�, C) − ���2�(� − C)��
X�

IK�G�C: (8) 

Այդ դեպքում Ֆուրյեի դասական ձևափոխության համար Պարսևալի 

ընդհանրացված հավասարության ուժով (4) և (8) հավասարություններից, 

հաշվի առնելով (7)-ը, կստանանք. 

¦� = 12# � ��
�

X�
(�)¨(�, �)��: (9) 

¦� ինտեգրալի մեջ փոխելով ինտեգրման կարգը, այն արտագրենք 
հետևյալ տեսքով. 

¦� = 12 � ¢ � £�(�, C, v) + ��(�, −C, v)¤�sG
�XG

�(v)�v¥ ��(C)�C�
�

:	
	 

(10) 

Ընդունենք  

©(�, C) = ª ��0,� § £�(�, C, v) + ��(�, −C, v)¤�(v)�v, 	0 ≤ C ≤ 7,	−7 ≤ C ≤ 0,�sG�XG 	 (10′) 
«(�, �) = � ©(�, C)�

X�
IK�G�C: (11) 

 

Այդ դեպքում (10) ինտեգրալը (4) և (11) հավասարությունների ուժով 

կընդունի հետևյալ տեսքը. 

¦� = 12# � ��
�

X�
(�)«(�, �)��:	 (12) 

Հետևաբար, (9) և(12) հավասարությունների շնորհիվ (6) բանաձևը 

կգրվի հետևյալ (վերջնական) տեսքով. 
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� ��
�

X�
(�)���(�, �) = 0, (6′) 

որտեղ  

�(�, �) = M(�, �) − M∗(�, �) − 12# �/¨(�, 9) + «(�, 9)2�
�

�9: (13) 

ԼեմմԼեմմԼեմմԼեմմ    1111°°°° . . . . Եթե (1) հավասարման �(�) և H(�) մատրիցների տարրերը 
բացարձակ անընդհատ են յուրաքանչյուր վերջավոր ինտերվալում, ապա 

ցանկացած ֆիքսված �-ի համար 0 → ∞ դեպքում իրավացի են հետևյալ 
գնահատականները. 

��V(�, �)�;s�
; = ®(1), Y = 1,2, … ,2,,	 (14) 

որտեղ �V(�, �)-ները �(�, �) վեկտոր-ֆունկցիայի բաղադրիչներն են: (14) 
գնահատականները տեղի ունեն հավասարաչափ` �-ի փոփոխման 
յուրաքանչյուր վերջավոր ինտերվալում: 

Ապացույց: Քանի որ գումարի վարիացիան չի գերազանցում 
գումարելիների վարիացիաների գումարին, ապա (14) գնահատական-

ների ապացուցման համար բավական է ցույց տալ, որ նրանք տեղի ունեն 

(13)-ի աջ մասի յուրաքանչյուր գումարելիի համար: M(�, �)և	M∗(�, �) վեկտոր-ֆունկցիաների բաղադրիչների համար (14) 
գնահատականները տեղի ունեն հետևյալ թեորեմի ուժով. 

Եթե �(�) և H(�) մատրիցների տարրերը բացարձակ անընդհատ են 
յուրաքանչյուր վերջավոր ինտերվալում, ապա ցանկացած ֆիքսված �-ի 
համար 0 → ∞ դեպքում իրավացի են հետևյալ գնահատականները. 

�MV(�, �)�;s�
; = ®(1), Y = 1,2, … ,2,, 

որոնք տեղի ունեն հավասարաչափ �-ի փոփոխման յուրաքանչյուր վեր-
ջավոր ինտերվալում, իսկ  

�MV∗(�, �)�;s�
; = ®(1), Y = 1,2, … ,2, 

հավասարաչափ` ողջ (−∞, ∞) ուղղի վրա, երբ 0 → ∞ [5, 17-35]: 
Մյուս կողմից, քանի որ  
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/a(�, −C) + �(�, C) − ���2�(� − C) 
վեկտոր-ֆունկցիան հանրագումարելի է, ուստի նրա նկատմամբ կիրառե-

լի է Ռիմանի-Լեբեգի լեմմը, ըստ որի` lim�→� ¨V (�, �) = 0, Y = 1,2, … ,2,: 
հետևաբար 

 ¢� ¨V(�, 9)�
�

�9	¥;s�
; = � |¨V(�, 9)|;s�

;
�9 = ®(1), 

իսկ քանի որ ©(�, C) վեկտոր-ֆունկցիան նույնիսկ դիֆերենցելի է, ապա 
� «V(�, 9)�
�

�9, Y = 1,2, … ,2,	 
ֆունկցիաների համար (14) գնահատականները կհետևեն դարձյալ 

Ռիմանի-Լեբեգի լեմմից: 

ԼեմմԼեմմԼեմմԼեմմ    2222°°°° .... Դիցուք (1) հավասարման �(�) և H(�) մատրիցների 
տարրերը բացարձակ անընդհատ են, իսկ �(�)-ը պատկանում է ��(−∞, ∞) դասին: Այդ դեպքում յուրաքանչյուր |�| ≤ �� միջակայքի հա-
մար ∃	² = ²(��) հաստատունն այնպիսին, որ C → 0 դեպքում իրավացի 
են հետևյալ գնահատականները. 

|©V(�, C)| < ²C��	, Y = 1,2, … ,2,: 
Ապացույց: Դիցուք ∀	� ∈ (−∞, ∞): Քանի որ (11) հավասարության 

մեջ ինտեգրալը ըստ C-ի վերցվում է – 7-ից 7 սահմաններում, ապա 
վերցնելով 7 ≤ �, կստանանք, որ � + C ≥ 0, � − C ≥ 0: Մյուս կողմից` 

©V(�, C) = 12 � ´��VK(�, C, v) + ��VK(�, −C, v) ��
K_�

�sG
�XG

�K(v)�v =	
= 12 ´ � ��VK(�, C, v) + ��VK(�, −C, v) �sG

�XG
�K(v)��

K_� �v, Y = 1,2, … ,2,	, 
հետևաբար, վերջին հավասարության ինտեգրալի նկատմամբ կիրառելով 

Կոշի-Բունյակովսկու անհավասարությունը, կգտնենք. 

|©V(�, C)| ≤ ´ ²K
��
K_� � |�K(v)|�sG

�XG
�v ≤ ´ ²KN

��
K_� C�� µ � �K�(v)�

X�
�v¶

�� = ²C��,	
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որտեղ  ²K = max�XG¹¡¹�s¡º�VK(�, C, v) + ��VK(�, −C, v)º , Y = 1,2, … ,2, ∶ 
 Լեմմ 3Լեմմ 3Լեմմ 3Լեմմ 3°°°° . . . . Նախորդ լեմմի պայմաններում ցանկացած ֆիքսված �-ի 

համար տեղի ունեն հետևյալ հավասարությունները. 

lim�→� � «V
�

X�
(�, 9)�9 = 0, 	Y = 1,2, … ,2,,	 (15) 

որտեղ «V-երը «(�, �)վեկտոր-ֆունկցիայի բաղադրիչներն են: (15) հավա-
սարությունները տեղի ունեն հավասարաչափ` � -ի փոփոխության յու-
րաքանչյուր վերջավոր միջակայքում: 

Ապացույց: «(�, �) վեկտոր-ֆունկցիայի սահմանումից, այսինքն (11) 
հավասարությունից հետևում է. 

� «V
�

X�
(�, 9)�9 = � ¼ � ©V(�, C)IK8G�C�

X�
½�

X�
�9 = 

= � ©V(�, C)�
X�

¢ � IK8G�9�
X�

¥ �C = 2 � ©V(�, C) sin �CC �C:�
X�

 

 

(16) 

Այնուհետև, քանի որ (10′) հավասարությունից հետևում է, որ  ©V(�, C) − ©V(�, 0) = 0�C¾�, � > 0, 
ապա մեր պնդումը հետևում է (16)-ից և  

lim�→� � ��
�

(C) sin �CC �C = �(0), 
պայմանից (տես[5]): 

ԼեմմԼեմմԼեմմԼեմմ    4444°°°° . . . . Լեմմ 1° .-ի պայմաններում յուրաքանչյուր ֆիքսված � 
կետում իրավացի են հետևյալ հավասարությունները. 

lim�→� � ¨V
�

X�
(�, 9)�9 = 0, 	Y = 1,2, … ,2,,	 (17) 

որտեղ ¨V(�, 9)-ները ¨(�, 9) վեկտոր-ֆունկցիայի բաղադրիչներն են, ընդ 
որում (17) հավասարությունները տեղի ունեն հավասարաչափ` � -ի փո-
փոխման յուրաքանչյուր վերջավոր միջակայքում: 

Ապացույց: ¨(�, 9) վեկտոր-ֆունկցիայի սահմանումից, այսինքն (8) 
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հավասարությունից անմիջականորեն հետևում է, որ  

� ¨�
X�

(�, 9)�9 = 2 ��/a(�, −C) + �(�, C)2�(� − C)��
X�

sin �CC �C, 
հետևաբար, Ռիմանի-Լեբեգի լեմմի ուժով և նկատի ունենալով հետևյալ 

պայմանը [5, 17-35] �/a(�, v − �) + �(�, � − v) − ���2|�_�¡_� = 0, 
կստանանք պահանջվելիքը: 

Այժմ ապացուցենք հիմնական թեորեմը հավասարազուգամիտու-

թյան վերաբերյալ: 

ԹեորեմԹեորեմԹեորեմԹեորեմ: Դիցուք �(�) ∈ ��(−∞, ∞): Եթե (1) հավասարման �(�) և H(�) մատրիցների տարրերը բացարձակ անընդհատ են յուրաքանչյուր 
վերջավոր միջակայքում, ապա ցանկացած ֆիքսված � կետում իրավացի 
է հետևյալ հավասարությունը. lim�→��/MV(�, �) − MV(�, −�)2 − /MV∗(�, �) − MV∗(�, −�)2� = 0, (18) 

այսինքն`	�(�) վեկտոր-ֆունկցիայի ըստ (1) + (2) խնդրի սեփական 
վեկտոր-ֆունկցիաների վերլուծության և Ֆուրյեի սովորական ինտեգրա-

լի` ըստ սինուսների և կոսինուսների վերլուծության միջև եղած տարբե-

րությունը ձգտում է զրոյի հավասարաչափ` �-ի փոփոխման յուրաքանչ-
յուր վերջավոր միջակայքում: 

Ապացույց: (14) գնահատականների ուժով և (6′) հավասարության 
հետևանքով կիրառելի է Բ. Մ. Լևիտանի տաուբերյան թեորեմը, որի 

հիման վրա ցանկացած ֆիքսված �-ի համար lim�→���V(�, �) − �V(�, −�)� = 0, Y = 1,2, … ,2,, 
որտեղից, ըստ (13) նշանակման, կունենանք. lim�→��/MV(�, �) − MV(�, −�)2 − /MV∗(�, �) − MV∗(�, −�)2� =	 

= 12# lim�→� �/¨(�, 9) + «(�, 9)2�9:�
X�

 

Այս դեպքում (18) հավասարությունը կհետևի լեմմ 3°  և 4° -ից: 

Այս թեորեմը տալիս է 2,-չափանի վեկտոր-ֆունկցիաների տարա-
ծությունում Դիրակի օպերատորի ըստ սեփական ֆունկցիաների վերլու-

ծության զուգամիտության հարցի վերջնական լուծումը` (−∞, ∞) ողջ 
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առանցքի վրա քառակուսով ինտեգրելի վեկտոր-ֆունկցիաների համար: 

Թեորեմից, մասնավորաբար, հետևում է զուգամիտության վերաբեր-

յալ հետևյալ թեորեմը. 

Դիցուք տեղի ունեն վերը նշված թեորեմի պայմանները: Այդ դեպ-

քում յուրաքանչյուր �� կետում, որտեղ տեղի ունեն �(�) ∈ ��(−∞, ∞) վեկ-
տոր-ֆունկցիայի Ֆուրյեի սովորական ինտեգրալի վերլուծության լոկալ 

պայմանները, տեղի ունի  lim�→��M(��, �) − M(��, −�)� = �(��) 
հավասարությունը, այսինքն �(�) վեկտոր-ֆունկցիայի վերլուծությունը 
Ֆուրյեի ընդհանրացված ինտեգրալի` ըստ Դիրակի օպերատորի սեփա-

կան վեկտոր-ֆունկցիաների, �� կետում, ձգտում է �(��) արժեքին: 
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ТЕОРЕМЫ РАВНОСХОДИМОТЕОРЕМЫ РАВНОСХОДИМОТЕОРЕМЫ РАВНОСХОДИМОТЕОРЕМЫ РАВНОСХОДИМОСТИ И СХОДИМОСТИ РАЗСТИ И СХОДИМОСТИ РАЗСТИ И СХОДИМОСТИ РАЗСТИ И СХОДИМОСТИ РАЗЛОЖЕНИЯЛОЖЕНИЯЛОЖЕНИЯЛОЖЕНИЯ    

ПО СОБСТВЕННЫМ ВЕКТОПО СОБСТВЕННЫМ ВЕКТОПО СОБСТВЕННЫМ ВЕКТОПО СОБСТВЕННЫМ ВЕКТОРРРР----ФУНКЦИЯМ ОПЕРАТОРАФУНКЦИЯМ ОПЕРАТОРАФУНКЦИЯМ ОПЕРАТОРАФУНКЦИЯМ ОПЕРАТОРА    
ДИРАКА 2ДИРАКА 2ДИРАКА 2ДИРАКА 2NNNN----ГО ПОРЯДКАГО ПОРЯДКАГО ПОРЯДКАГО ПОРЯДКА    

Саакян РобертСаакян РобертСаакян РобертСаакян Роберт    
            

Ключевые Ключевые Ключевые Ключевые словасловасловаслова:::: равносходимость, собственная вектор-функция, 
вариация, суммируемый, тауберова теорема, интегрируемый с квадратом. 

В настоящей работе, опираясь на предварительные оценки для 
отрезков разложений по собственным вектор-функциям задачи (1)+(2) и 
примененная тауберова теорема Б. М. Левитана, дано доказательство 
теоремы о равносходимости разложений по собственным вектор-
функциям задачи (1)+(2) в обычный интеграл Фурье по синусам и 
косинусам для произвольной вектор-функции с интегрируемым квадратом 
на всей числовой оси, притом эта теорема дает окончательное решение 
вопроса о сходимости разложения по собственным вектор-функциям 
оператора Дирака, определенного в пространстве 2n-мерных вектор-
функций, для вектор-функций с интегрируемым квадратом на всей оси (−∞,∞): 

 
 

DIRAC’S 2N DIMENSIONDIRAC’S 2N DIMENSIONDIRAC’S 2N DIMENSIONDIRAC’S 2N DIMENSIONAL OPERATOR THEOREMSAL OPERATOR THEOREMSAL OPERATOR THEOREMSAL OPERATOR THEOREMS    OF OF OF OF 
EQUICONVERGENCE AND EQUICONVERGENCE AND EQUICONVERGENCE AND EQUICONVERGENCE AND CONVERGENCE BASED ONCONVERGENCE BASED ONCONVERGENCE BASED ONCONVERGENCE BASED ON    EXPANSIONS IN EXPANSIONS IN EXPANSIONS IN EXPANSIONS IN 

THEIR OWN VECTORTHEIR OWN VECTORTHEIR OWN VECTORTHEIR OWN VECTOR----FUNCTIONSFUNCTIONSFUNCTIONSFUNCTIONS    
Sahakyan RobertSahakyan RobertSahakyan RobertSahakyan Robert    

            
Key words: Key words: Key words: Key words: equiconvergence, own vector function, variation, integral, 

Tauberian theorem, square-integrable. 
This paper is based on preliminary estimates for the expansions of the 

segments according to their own vector-functions of (1) + (2) and the 
application of Tauberian theorem by B. M. Levitan. It gives proof of the 
equiconvergence expansions in eigenvector functions of (1) + (2) in a 
conventional Fourier integral sine and cosine of an arbitrary vector functions 
square-integrable on the whole real axis. Moreover this theorem gives the final 
decision on the convergence of the expansion on its own vector-functions of 
the Dirac operator defined in the space of 2n-dimensional vector functions for 
vector functions square-integrable on the whole axis -∞, ∞:  
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ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՂՅՈՒՍԱԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՂՅՈՒՍԱԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՂՅՈՒՍԱԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԿՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԿՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԿՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ     
ՈՐՊԵՍ ՈՐՊԵՍ ՈՐՊԵՍ ՈՐՊԵՍ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԵՐՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԵՐՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԵՐՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ    
ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՄԱՆՄՈԴԵԼԱՎՈՐՄԱՆՄՈԴԵԼԱՎՈՐՄԱՆՄՈԴԵԼԱՎՈՐՄԱՆ    ՀԶՈՐ ԳՈՐԾԻՔՀԶՈՐ ԳՈՐԾԻՔՀԶՈՐ ԳՈՐԾԻՔՀԶՈՐ ԳՈՐԾԻՔ    

Կյուրեղյան Արմենուհի Կյուրեղյան Արմենուհի Կյուրեղյան Արմենուհի Կյուրեղյան Արմենուհի     
Քանարյան Գայանե Քանարյան Գայանե Քանարյան Գայանե Քանարյան Գայանե     
Օհանյան Հեղինե Օհանյան Հեղինե Օհանյան Հեղինե Օհանյան Հեղինե     

Թումանյան Ֆրիդա Թումանյան Ֆրիդա Թումանյան Ֆրիդա Թումանյան Ֆրիդա     
ՄաթևոսյանՄաթևոսյանՄաթևոսյանՄաթևոսյան    ՀասմիկՀասմիկՀասմիկՀասմիկ        

    
Բանալի բառերԲանալի բառերԲանալի բառերԲանալի բառեր. մոդել, մոդելավորում, համակարգչային մոդել, 

էլեկտրոնային աղյուսակներ, օբյեկտ-բնօրինակ: 
 
Ավագ դպրոցի ֆիզմաթ հոսքում ֆիզիկա առարկայի ուսուցման ըն-

թացքում ներկայացվող շատ ֆիզիկական երևույթների ուսումնասիրումը 
ենթադրում է աղյուսակային տեսքով տրված տվյալների հետ աշխա-
տանք: Նման տվյալների վերլուծությունը աշխատատար և ժամանակա-

տար գործընթաց է և այն կարելի է արդյունավետ իրականացնել՝ օտվելով 
Microsoft Excel ծրագրային փաթեթի հնարավորություններից: Ուստի կա-
րելի է աշակերտներին ներկայացնել մոդելավորման գաղափարը, ֆիզի-
կական երևույթների մոդելավորման հիմնական սկզբունքները, Microsoft 
Excel ծրագրային փաթեթի հնարավորություններն ու աշխատանքի հիմ-

նական սկզբունքները, և այնուհետև ստացված ընդհանուր տեսական գի-
տելիքները կիրառել կոնկրետ ֆիզիկական խնդիրների լուծման, նրանց 
մոդելների մշակման ժամանակ: 

Հաշվի առնելով, որ ավագ դպրոցի ֆիզմաթ հոսքի աշակերտները 
ուսումնասիրում են ինֆորմատիկա և ֆիզիկա առարկաները, կարելի է 

այդ առարկաների գործնական պարապմունքների պլանները մշակել հա-
մատեղ և համապատասխան թեմաներով խնդիրների լուծման ժամկետ-
ները իրականացնել միաժամանակ, վերջնական արդյունքները վերլուծե-
լու համար կոնկրետ անցնել Microsoft Excel-ի հնարավորությունների օգ-
տագործմանը՝ ֆիզիկայի դասաժամին և Microsoft Excel-ի հնարավորու-

թյունները ուսուցանելիս օգտագործել ֆիզիկայի խնդիրներ՝ ինֆորմատի-
կայի դասաժամին: 

Մոդելի գաղափարը կարելի է ներկայացնել որպես նյութական կամ 
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մտովի պատկերվող մի օբյեկտ, որը հետազոտության ընթացքում արտա-
ցոլում է օբյեկտ-բնօրինակն այնպես, որ նրա անմիջական ուսումնասի-
րությունները նոր գիտելիքներ են տալիս վերջինիս մասին:    

«Մոդել» գաղափարը լայնորեն կիրառվում է մարդկային գործունեու-
թյան տարբեր ոլորտներում և ունի բազմաթիվ իմաստային նշանակու-

թյուններ [1]: Մոդելավորման գործընթացը պարտադիր կերպով ներա-
ռում է աբստրակցիաների կառուցում, համանմանություններով եզրա-
հանգումներ, գիտական հիպոթեզների կառուցում: Մոդելավորման մեթո-
դի կիրառման անհրաժեշտությունը բխում է նրանից, որ շատ օբյեկտներ 
հնարավոր չէ անմիջականորեն ուսումնասիրել կամ ընդհանրապես հնա-

րավոր չէ ուսումնասիրել, կամ էլ այդ ուսումնասիրությունները բավակա-
նին երկար ժամանակ և միջոցներ են պահանջում:  

Մոդելի հետ աշխատանքի արդյունքում սովորողները պետք է 
առանձնացնեն ինչպես որակական, այնպես էլ քանակական կախվածու-
թյունը մեծությունների և բնութագրական երևույթների միջև: Մոդելի հետ 

աշխատանքի ժամանակ հարկավոր է սովորողներին առաջարկել տար-
բեր մակարդակի բարդության վարժություններ, որը կպարունակի ինք-
նուրույն աշխատանքի տարրեր: 

Ms Excel-ում գոյություն ունեն մեծ հնարավորություններ ֆիզիկա-
կան խնդիրների մոդելավորման համար: Ինֆորմատիկայի դասաժամին 

Ms Excel-ի հնարավորություններն ու աշխատանքի հիմնական սկզբունք-
ները ներկայացնելիս աշակերտների ուշադրությունը կարելի է հրավիրել 
ֆիզիկայի խնդիրների լուծման ժամանակ նրանց կիրառման վրա:  

Excel-ն իրենից ներկայացնում է արդյունավետ մի ծրագիր, որի օգ-
նությամբ կարելի է ստեղծել, փոփոխել, վերակառուցել և ցուցադրել ին-

ֆորմացիա` էլեկտրոնային աղյուսակի տեսքով: Էլեկտրոնային աղյու-
սակների օգտագործումը զգալիորեն հեշտացնում է միանման հաշվարկ-
ների կատարումը, ինչպես նաև խիստ խնայողական է ժամանակի առու-
մով: Օրինակ, ֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքներում շատ հաճախ 
պահանջվում են հաշվել միևնույն ֆիզիկական մեծությունները բազմա-

թիվ փորձերի համար: Master diagram Excel-ի օգնությամբ հնարավոր է 
կառուցել տարբեր տեսքի գրաֆիկներ և դիագրամաներ: Փորձի գրաֆի-
կական տեսքով արդյունքները հնարավորություն են տալիս ավելի ման-
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րամասն նկարագրել երևույթը, աչքի համար ավելի տեսանելի են ու ըն-
կալելի, իսկ էլեկտրոնային աղյուսակի օգտագործումը ոչ միայն ապահո-
վում է անմիջական կապը ինֆորմացիայի հետ, այլ նաև հնարավորու-
թյուն է տալիս ավելի առավել արդյունավետ օգտագործել դասի ժամա-
նակը: 

Սակայն չպետք է անտեսել նաև առաջարկվող մեթոդի կիրառման 
ռիսկերը և համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել դրանց հակազդման 
համար: MS Excel-ի օգնությամբ լաբորատոր աշխատանքներում առկա 
հաշվարկների կատարումը կարող է խանգարել աշակերտների մոտ հաշ-
վողական ունակությունների ձևավորմանը, առավել ևս նման մոտեցումը 

կարող է հանգեցնել մեխանիկական վերարտադրման: Որպեսզի մեթոդի 
կիրառությունը չնվազեցնի սովորողների հետաքրքրությունը կատարվող 
աշխատանքների հանդեպ, կարելի է ֆիզիկա և ինֆորմատիկա առարկա-
ների դասապրոցեսները կազմակերպել այնպես, որ ինֆորմատիկայի 
ծրագրում MS Exsel-ի աշախատանքի սկզբունքների ներկայացման ժա-

մանակահատվածը համընկնի ֆիզիկայի համապատասխան լաբորատոր 
աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածի հետ, և որ ամենա-
կարևորն է, յուրաքանչյուր առարկա լուծի իր առջև դրված խնդիրը՝ պար-
զապես համատեղելով բացատրվող թեմաների օրինակները: 

Ներկայացնենք կոնկրետ լաբորատոր աշխատանքի օրինակ, որի 

արդյունքների վերլուծությունը դառնում է առավել արդյունավետ 
Microsoft Excel-ի կիրառման շնորհիվ: 

 
Լաբորատոր աշխատանք Լաբորատոր աշխատանք Լաբորատոր աշխատանք Լաբորատոր աշխատանք     

Պինդ մարմինների գծային ընդարձակման ջերմային գործակցի որոշումըՊինդ մարմինների գծային ընդարձակման ջերմային գործակցի որոշումըՊինդ մարմինների գծային ընդարձակման ջերմային գործակցի որոշումըՊինդ մարմինների գծային ընդարձակման ջերմային գործակցի որոշումը    

Փորձնական ճանապարհով անհրաժեշտ է որոշել պինդ մարմիննե-
րի գծային ընդարձակման ջերմային գործակիցը: Ջերմային ընդարձակու-
մը հասկանալու համար անհրաժեշտ է աշակերտներին հիշեցնել, որ բյու-
րեղներում ատոմները կատարում են փոքր ամպլիտուդի տատանումներ 
իրենց հավասարակշռության դիրքերի շուրջը: Ջերմաստիճանի բարձ-

րացման հետևանքով ատոմներն իրենց նախկին հավասարակշռության 
դիրքերից անցնում են նոր հավասարակշռության դիրքերի, որի 
հետևանքով փոփոխվում է ատոմների միջև եղած հեռավորությունը: 
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Այսպիսով, բյուրեղներում ջերմային ընդարձակումը կապված է ոչ թե 
տատանումների ամպլիտուդների փոփոխման, այլ միջատոմային հեռա-
վորությունների մեծացման հետ [4]: 

Նյութերի ընդարձակման հատկությունը բնորոշվում է գծային և ծա-
վալային ընդարձակման ջերմային գործակիցներով: Եթե [�- ն ձողի երկա-
րությունն է 0�C-ում, իսկ [� − Á	ձողի երկարությունն է այն 0�C-ից C�C 
տաքացնելուց հետո, ապա ∆[ = [� + [� կոչվում է բացարձակ երկարացում 
[2]: Առավել հարմար է դիտարկել ոչ թե մարմնի բացարձակ, այլ ∆]]À հարա-
բերական երկարացումը. Á[[� = ¨ÁC (1.1) 

որտեղ α-ն գծային ընդարձակման ջերմային գործակիցն է:  

¨ = Á[[�ÁC (1.2) 

Եթե [� = 1,	∆C = 1�C	ապա ¨Ãí = ∆[: Այսինքն, գծային ընդարձակման 
գործակիցը ցույց է տալիս, թե որքանով է աճում պինդ մարմնի 
երկարության մեկ միավորը 1� −ով տաքացնելիս՝ 0�-ում նրա ունեցած 
երկարության հետ համեմատած: 

(1.1) բանաձևից հեշտ է ստանալ մարմնի երկարության 

կախումը ջերմաստիճանից. ∆[ = [�¨∆C կամ [G − [� = [�¨∆C, որտեղից՝ [G = [� + [�¨∆C = [�(1 +¨∆C): 
Ջերմաստիճանի փոփոխությունը հաշվում ենք 0�C-ից սկսած, ուստի ∆C = C − C� = C − 0 = C, որից էլ կունենանք [G = [�(1 + ¨C): 
Եթե տվյալ ջերմաստիճանում փորձարկվող ձողի երկարությունը 

նշանակենք [�, ապա [� = [�(1 + ¨C�) (1.3) 
Ձողը մինչև C��² տաքացնելու դեպքում ապա նրա երկարությունը 

կդառնա [�, որը կորոշվի (1.4) բանաձևով. [� = [�(1 + ¨C�) (1.4) 
Կատարելով պարզ ձևափոխություն՝ կստանանք  

¨ = [� − [�[�C� − [�C� 
(1.5) 

Քանի որ [�-ը շատ քիչ է տարբերվում [�-ից, ուստի հայտարարում 
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կարող ենք ընդունել, որ [� ≈ [� և (1.5) բանաձևը կընդունի ավելի պարզ 
տեսք. 

¨ = [� − [�[�(C� − C�) (1.6) 

Օգտվելով (1.5) հավասարումից՝ փորձնական եղանակով կարող ենք 
որոշել պինդ մարմնի գծային ընդարձակման գործակիցը: 

Ծավալի փոփոխությունը, կախված ջերմաստիճանից, բնութագրվում 
է ծավալային ընդարձակման գործակցով, որի համար կարող ենք գրել. 

« = ∆ÃÃ�∆C (1.7) 

որտեղ` V0-ն 00C-ում ունեցած ծավալն է, իսկ ∆C-ն (C − C�) ջերմաստիճանի 
փոփոխությունն է: Եթե մարմինը իզոտրոպ է, ապա այն բոլոր կողմերից 

միատեսակ է ընդարձակվում և, հետևաբար, պահպանվում է մարմնի 
ձևը: ¨-ի և «-ի կապը ստանալու համար վերցնենք տվյալ նյութից պատ-
րաստված մի խորանարդ, որի կողմի երկարությունը և ծավալը 00Cում 
հավասար են մեկի: Այն տաքացնենք 10C-ով, նրա կողի երկարությունը 

ընդարձակվելով կդառնա 1 + ¨, իսկ ծավալը` 1 + « : 1 + «	 = 1 + 3¨� + 3¨ + ¨E (1.8) 
Նկատի ունենալով, որ ¨-ն և «-ն շատ փոքր մեծություններ են, ¨� և ¨E անդամները կարող ենք անտեսել, ուստի կստանանք « ≈ 3¨: Եթե 

տվյալ մարմինը անիզոտրոպ է, ապա մարմինն ընդարձակվելուց հետո 

իր նախկին ձևը չի պահպանում [3]: 
Լաբորատոր աշխատանքի նպատակն է որոշել գծային ընդարձակ-

ման գործակցը ինդիկատորի օգնությամբ՝ կիրառելով Microsoft Excel-ի 
հնարավորությունները: 

 

Աշխատանքի կատարման մեթոդիկան. 
1. Թողարկել Microsoft Excel ծրագիրը: 
2. Մուտքագրել փորձի կատարման ընթացքում ստացված արդյունքները 

համապատասխան վանդակներում. 
 D6-ում ձողի սկզբնական երկարությունը 

 D7-ում ձողի երկարացման չափը 
 D8-ում սկզբնական ջերմաստիճանը 
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 D9-ում եռման ջերմաստիճանը 
3. Ներմուծել պինդ մարմնի գծային ընդարձակման ջերմային գործակցի 

հաշվման (1.6) բանաձևը:  
4. Հաշվել պինդ մարմնի գծային ընդարձակման ջերմային գործակիցը` 

կապ հաստատելով փորձի արդյունքում ստացված պարամետրերի 

հետ: 

 
ՆկարՆկարՆկարՆկար    1. 1. 1. 1. ՊինդՊինդՊինդՊինդ    մարմնիմարմնիմարմնիմարմնի    գծայինգծայինգծայինգծային    ընդարձակմանընդարձակմանընդարձակմանընդարձակման    ջերմայինջերմայինջերմայինջերմային    գործակցիգործակցիգործակցիգործակցի    որոշումըորոշումըորոշումըորոշումը    

5. D19 վանդակում ներդնել բանաձևը նկար 1-ում բերվածի համաձայն՝ 
կիրառելով α-ն հաշվող բանաձևի մեծությունների արժեքները համա-
պատասխանաբար D7; D6; D8; D9 վանադակներից: 
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Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова:::: модель, моделирование, компьютерная модель, 

электронные таблицы, объект-оригинал. 
В работе представлена идея компьютерной системной модели, основ-

ные принципы моделирования, обсуждается моделирование физических 
задач с помощью компьютера в курсе физики старшей школы.  

В статье описана методика построения компьютерных моделей с 
помощью программных пакетов Excel для оценки результатов конкретных 
лабораторных работ, применение  которых в курсе физики старших школ 
способствует более продуктивному проведению урока и поднятию уровня 
усвоения темы со стороны ученика. 
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Matevosyan HasmikMatevosyan HasmikMatevosyan HasmikMatevosyan Hasmik    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: model, modeling, computer model, spreadsheets, the original 
object. 

The article deals with the concept of computer model, the main modeling 
principles, as well as the importance of Microsoft Excel use for Physics tasks 
modeling.  

The article also introduces the techniques of creating computer models for 
working out concrete laboratory work results with the help of Microsoft Excel 
program package. The use of this technique in the high school Physics course 
will enable to plan the class more productively and help the students to acquire 
the topic on a higher level.   
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ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՐԴՎՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՐԴՎՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՐԴՎՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՐԴՎԱԾ ԲՅՈՒՐԵՂԱՑՄԱՆ (ՀՈՒԱԾ ԲՅՈՒՐԵՂԱՑՄԱՆ (ՀՈՒԱԾ ԲՅՈՒՐԵՂԱՑՄԱՆ (ՀՈՒԱԾ ԲՅՈՒՐԵՂԱՑՄԱՆ (ՀՈՒԲ)Բ)Բ)Բ)    
ՄԵԹՈԴՈՎՄԵԹՈԴՈՎՄԵԹՈԴՈՎՄԵԹՈԴՈՎ    ԿՈՐՈՒՆԴԻԿՈՐՈՒՆԴԻԿՈՐՈՒՆԴԻԿՈՐՈՒՆԴԻ    ((((Å − ÆÇ�ÈÉ) ) ) ) ՄԻԱԲՅՈՒՄԻԱԲՅՈՒՄԻԱԲՅՈՒՄԻԱԲՅՈՒՐՐՐՐԵՂՆԵՐԻԵՂՆԵՐԻԵՂՆԵՐԻԵՂՆԵՐԻ    
ԱՃԵՑՈՒՄԸ ԱՃԵՑՈՒՄԸ ԱՃԵՑՈՒՄԸ ԱՃԵՑՈՒՄԸ ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆԵՐԻՆԵՐԻՆԵՐԻ    

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԽՎԱԾԿԱԽՎԱԾԿԱԽՎԱԾԿԱԽՎԱԾ    
ՍԻՆԹԵԶԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՑՍԻՆԹԵԶԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՑՍԻՆԹԵԶԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՑՍԻՆԹԵԶԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՑ    

    
Թովմասյան Մարտուն Թովմասյան Մարտուն Թովմասյան Մարտուն Թովմասյան Մարտուն     

    Խաչատրյան ԷդիկԽաչատրյան ԷդիկԽաչատրյան ԷդիկԽաչատրյան Էդիկ    
Ղազարյան Ղազարյան Ղազարյան Ղազարյան ՀրաչիկՀրաչիկՀրաչիկՀրաչիկ    

    
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... կորունդի միաբյուրեղներ, պաշտպանիչ գազա-

յին միջավայր, ջերմային հանգույց, օպտիկական թափանցելիություն, լու-
սացրող կենտրոններ:  

 
 Կորունդի (¨ − U[�ÊE)    միաբյուրեղներն ունեն մի շարք բացառիկ 

հատկություններ, ինչպիսիք են բարձր օպտիկական թափանցելիությունը 
սպեկտրի ուլտրամանուշակագույն, տեսանելի և ինֆրակարմիր տիրույթ-
ներում, բարձր կարծրությունը, ջերմակայունությունը, ռադիացիոն և քի-
միական կայունությունը, բարձր ջերմահաղորդականությունը և ուրիշներ 
[1, 292–304]:  

Թվարկած հատկությունների շնորհիվ այս բյուրեղները լայն կիրա-
ռություն ունեն քվանտային էլեկտրոնիկայում, ռադիոէլեկտրոնիկայում, 
բարձր ջերմաստիճանային օպտիկայում, ատոմային էներգետիկայում, 
լուսատեխնիկայում և շատ այլ բնագավառներում: 

Վերջին տարիներին միջազգային շուկայոմ, կապված գերլուսավոր 

լուսադիոդների արտադրության տեխնոլոգիաների զարգացման հետ, 
դիտվոմ է առավել էժան և մեծ չափսերի կորոնդե դետալների պահան-
ջարկի նշանակալից աճ: Միևնույն ժամանակ պահանջները բյուրեղների 
օպտիկական և այլ բնութագրերի հանդեպ մնում են բարձր:  

Հալույթից կորունդի միաբյուրեղների աճեցման համար արդյունա-

վետ և լայնորեն կիրառվող մեթոդ է Խ.Ս. Բաղդասարովի կողմից մշակ-
ված հորիզոնական ուղղորդված բյուրեղացման (ՀՈՒԲ) մեթոդը [4, 97]:  

Վերջին տարիներին մեծ թափով զարգանում է ՀՈՒԲ մեթոդով կո-
րունդի միաբյուրեղների ստացման, այսպես կոչված «գազային տեխնոլո-
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գիաների» հետ կապված գիտական ուղղությունը, որոնց դեպքում ¨ − U[�ÊE–ի բյուրեղների աճեցման համար վակումի փոխարեն որպես 
պաշտպանիչ միջավայր օգտագործում են տարբեր բաղադրության և 
ճնշման գազեր, ինչը հնարավորություն է տալիս որպես կոնստրուկցիոն 
նյութեր, մոլիբդենի և վոլֆրամի փոխարեն, օգտագերծել գրաֆիտ:  

Հալույթ-բյուրեղ-գազային միջավայր–կոնստրուկցիոն նյութեր հա-
մակարգում փոխանակային պրոցեսների ուսումնասիրությունները [2, 8; 
3, 26] հնարավորություն են տվել մշակելու ցածր ճնշման (� =0,1 – 0,3 
Տորր) գազային միջավայրում ¨ − U[�ÊE-ի միաբյուրեղների աճեցման 
բարձր արդյունավետությամբ տեխնոլոգիա: 

Տնտեսական նկատառումներով առավել ձեռնտու է բյուրեղների աճն 
իրականացնել համեմատաբար բարձր ճնշմամբ գազային միջավայրում 
(մինչև 750 Տորր), սակայն այդ դեպքերում էլ դժվարանում է համասեռ 
միաբյուրեղների ստացումը պայմանավորված նրանցում լուսացրող 
կենտրոնների և այլ ներառուկների առաջացումով, որոնք վատացնում են 

բյուրեղների օպտիկական բնութագրերը: Այդ իսկ պատճառով անհրա-
ժեշտություն է առաջանում ուսումնասիրելու դրանց ծագման մեխանիզմ-
ներն ու բնույթը, պարզելու թե՞ այդ թերություններն առաջանում են հա-
լութում և այնուհետև գրավվում են բյուրեղացման ճակատի կողմից, թե՞ 
դրանց ձևավորումը տեղի է ունենում թթվածնային թափուր հանգույցնե-

րով հագեցած բյուրեղում պինդֆազային ռեակցիաների արդյունքում: 
 Մեր կողմից, երկու տարբեր պաշտպանիչ միջավայրերում` վակումում 

և վերականգնիչ գազային միջավայրում (UË + � ∙ ��,	որտեղ � = 0...20 %), 
ՀՈՒԲ մեթոդով աճեցվել են շափյուղայի միաբյուրեղներ և ուսումնասիր-
վել է դրանց օպտիկական թափանցելիությունը 180 – 800 նմ սպեկտրային 

տիրույթում, կախված բյուրեղացման աճի պայմաններից` արագությու-
նից, պաշտպանիչ միջավայրից և լուսացրող կենտրոնների առկայությու-
նից: Վակումի մջավայրում բյուրեղացման դեպքում միջավարի ճնշումը 
պահվել է 10-4 – 10-5 Տորր տիրույթում, իսկ պաշտպանիչ գազային միջա-
վայրի դեպքում այն փոփոխվել է 0,1-ից մինչև 750 Տորր տիրույթում: 

Միաբյուրեղներն աճեցվել են «СГВК-25.100.250» բյուրեղակայանքի 
վրա և որպես հումք օգտագործվել է Վեռնեյլի մեթոդով աճեցված բարձր 
մաքրությամբ ¨ − U[�ÊE-ի բյուրեղական ջարդոն: Բյուրեղների օպտիկա-
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կան թափանցելիության սպեկտրները (��, %) գրանցվել են «SPECORD-
UV-VIS» սպեկտրաֆոտոմետրի վրա: Կլանման սպեկտրները`Y�(սմ-1) կա-
ռուցվել են անդրադարձման սխալը հաշվի առնելուց և նմուշները միավոր 
հաստության բերելուց հետո հետևյալ բանաձևով. 

Y� 	 = 	 −	 1[·	[,	�	��	/	/1	 − 	H�	2� 
որտեղ H�  -ը անդրադարձման գործակիցն է, [-ը նմուշի հաստությունը (սմ): 

Գազային ներառուկները, լուսացրող կենտրոնները, բյուրեղական 
վանդակացանցի այլ թերությունները` դիսլոկացիաները, կետային թե-

րությունները, ինչպիսիք են F- կենտրոնները, որոնց կոնցենտրացիան 
վակումում աճեցված կորունդի միաբյուրեղներում կարող է գերազանցել 
1017 սմ-3-ը, որը կրիտիկական մեծություն է օպտիկական մաքրության 
առումով:  

ՀՈՒԲ մեթոդով բյուրեղների աճեցման ժամանակ այս կամ այն 

պաշտպանիչ միջավարի ընտրությունը նպատակաուղղված է ոչ միայն 
բյուրեղացման խցիկի հանգույցները և հալքանոթը քիմիական փոխազ-
դեցություններից (էրոզիայից) պաշտպանելուն, այլ նաև F-կենտրոնների 
և այլ քանակաչափական թերությունների կոնցենտրացիաները նվազեց-
նելուն և բյուրեղների օպտիկական բնութագրերը լավացնելուն:  

  
ՆկՆկՆկՆկ. 1. . 1. . 1. . 1. αααα    ----AAAAÍ�ՕՕՕՕÉ––––իիիի    բյուրեղներիբյուրեղներիբյուրեղներիբյուրեղների    օպտիկականօպտիկականօպտիկականօպտիկական    թափանցթափանցթափանցթափանցելիելիելիելիությանությանությանության    սպեկսպեկսպեկսպեկտրտրտրտրնենենեներըրըրըրը. . . .     
1111––––    վակումումվակումումվակումումվակումում    աճեցվածաճեցվածաճեցվածաճեցված    նմուշինմուշինմուշինմուշի, 2, 2, 2, 2----    Ar + 20% Ar + 20% Ar + 20% Ar + 20% Î�    միջավայրումմիջավայրումմիջավայրումմիջավայրում    աճեցվածաճեցվածաճեցվածաճեցված    նմունմունմունմուշիշիշիշի        

(p = 0,1(p = 0,1(p = 0,1(p = 0,1----03 03 03 03 ՏորՏորՏորՏորր), 3ր), 3ր), 3ր), 3----    Ar + 20% Ar + 20% Ar + 20% Ar + 20% Î�    միջավայրումմիջավայրումմիջավայրումմիջավայրում    աճեցվածաճեցվածաճեցվածաճեցված    նմուշինմուշինմուշինմուշի    (p = 700 (p = 700 (p = 700 (p = 700 ----    750 750 750 750 ՏորՏորՏորՏորր)ր)ր)ր)    
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Նկ. 1.-ում բերված են նմուշների օպտիկական թափանցելիության 
սպեկտրները 180 – 600 նմ սպեկտրային տիրույթում: Սպեկտրներում, 
ուլտրամանուշակագույն տիրույթում առկա է F-կենտրոններով պայմա-
նավորված օպտիկական կլանման շերտ λ ≈ 205 նմ մաքսիմումով: Ինչպես 
երևում է սպեկտրներից պաշտպանիչ գազային միջավայրերում աճեցված 

նմուշների մոտ, միջավայրի բարձր ճնշումների դեպքում, դիտվում է F-
կենտրոններով պայմանավորված օպտիկական կլանման ինտենսիվու-
թյան նշանակալից նվազում, որը խոսում է F-կենտրոնների կոնցենտրա-
ցիայի նվազման մասին: F-կենտրոնների կոնցենտրացիայի նվազումն 
ըստ երևույթին պայմանավորված է, պաշտպանիչ միջավայրի առկայու-

թյան դեպքում, դիսոցման պրոցեսների դժվարեցմամբ, որն էլ ազդում է F-
կենտրոնների ձևավորման վրա:  

Վերականգնող միջավայրում (UË + � ∙ ��) աճեցված նմուշներում 
կլանման ուլտրամանուշակագույն շերտի ինտենսիվության նվազումը 
բարձր ճնշումների (p > 500 Տորր) դեպքում թույլ է արտահայտված, այն 
դեպքում, երբ երկարալիքային տիրույթում նկատվում է թափանցելիու-
թյան զգալի նվազում: Այս հանգամանքը հուշում է այն մասին, որ անհրա-
ժեշտ է գտնել վերականգնող պաշտպանիչ միջավայրի օպտիմալ պայ-
մաններ (ճնշում և բաղադրություն), որոնց դեպքում F-կենտրոնների կոն-
ցենտրացիան չգերազանցի, օպտիկական բնութագրերի առումով, կրիտի-

կական համարվող 1017 սմ-3-ը: 
F-կենտրոնների կոնցենտրացիան կարելի է գնահատել ըստ Սմա-

կուլի բանաձևի [6, 356]. ©Ï 	 ∙ 	� = 0,87 • 1017 �(�	s	�	<)<	 YÐ;� ∙ ∆, (1) 

որտեղից՝  	©Ï 	= 0,87 ∙1017 ��(�	s	�	<)<	 YÐ;� ∙ ∆, (2) 

որտեղ ©Ï-ը F-կենտրոնների կոնցենտրացիան է, YÐ;�-ը կլանման գոր-
ծակցի առավելագույն արժեքն է, ∆ -ն կլանման շերտի լայնությունն է կի-
սաինտենսիվությունում, n -ը բեկման ցուցիչն է [5, 95] YÐ;�-ին համապա-
տասխանող ալիքի երկարության դեպքում, f -ը F-կենտրոնների օսցիլիա-
տորների ուժն է (f ≈ 1,3) [7, 7089-7098]: 

Օպտիկական կլանման սպեկտրներից, F-կենտրոնների կոնցենտ-
րացիայի փորձնական արդյունքները, կախված պաշտպանիչ միջավայրի 
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ճնշումից, ստացված համաձայն (2) բանաձևի, տրված են նկ.2-ում: Պատ-
կերված գրաֆիկից երևում է, որ միջավայրի ճնշման բարձրացման հետ F-
կենտրոնների կոնցենտրացիան՝	©Ï աճում է հասնելով որոշակի առավե-
լագույն արժեքի` ~ 7·1016 սմ-3 p ≈ 30 Տորր ճնշման դեպքում, որից հետո 
ճնշման հետագա բարձրացումը թափուր հանգույցների կոնցենտրացիա-

յի զգալի փոփոխության չի բերում: Պաշտպանիչ գազային միջավայրի 
բարձր ճնշումների դեպքում, սպեկտրի երկարալիքային ողջ տիրույթում, 
դիտվում է օպտիկական թափանցելիության համընդհանուր նվազումը և 
p > 500 Տորր ճնշումների դեպքում այդ նվազումը դառնում է նշանակալի 
(մոտ 15-20 %), այն դեպքում, երբ կարճալիքային տիրույքում փոփոխու-

թյունը գրեթե նկատելի չե: Օպտիկական կլանման աճը սպեկտրի երկա-
րալիքային տիրույթում մեր կարծիքով պայմանավորված է, այդ պայման-
ներում, տարբեր ներառուկների, այդ թվում նաև դիսոցման և վերա-
կանգնման արգասիքների ակտիվ գրավումով աճող բյուրեղի կողմից, որն 
ուղղեկցվում է երկրորդ ֆազի միկրոմասնիկների և այլ լուսացրող կենտ-

րոնների առաջացումով: Այդ մասին է վկայում նաև միջավայրի ճնշման 
աճից կախված լուսացրող միկրոմասնիկների կոնցենտրացիայի՝ ©�	կտրուկ աճը (Նկ.2): 

  
ՆկՆկՆկՆկ.2. .2. .2. .2. αααα    ----AAAAÍ�ՕՕՕՕÉ----իիիի    բյուրեղներումբյուրեղներումբյուրեղներումբյուրեղներում    FFFF----կենտրոններիկենտրոններիկենտրոններիկենտրոնների    ևևևև    միկրոմասնիկներիմիկրոմասնիկներիմիկրոմասնիկներիմիկրոմասնիկների    կոնկոնկոնկոնցենտցենտցենտցենտրարարարա----

ցիացիացիացիաներիներիներիների    կախվածությունըկախվածությունըկախվածությունըկախվածությունը    պաշտպանիչպաշտպանիչպաշտպանիչպաշտպանիչ    գազայինգազայինգազայինգազային    միջավայևրիմիջավայևրիմիջավայևրիմիջավայևրի    ճնշումիցճնշումիցճնշումիցճնշումից    Ar + 20% Ar + 20% Ar + 20% Ar + 20% Î�: : : :     
1111----    FFFF----կենտրոններիկենտրոններիկենտրոններիկենտրոնների    կոնցենտրացիանկոնցենտրացիանկոնցենտրացիանկոնցենտրացիան`̀̀̀	ÒÓ, 2, 2, 2, 2----    միկրոմասնիկներիմիկրոմասնիկներիմիկրոմասնիկներիմիկրոմասնիկների    կոնցենտրացիանկոնցենտրացիանկոնցենտրացիանկոնցենտրացիան`̀̀̀    ÒÔ	 
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Այսպիսով՝ օպտիկական սպեկտրնրի և լուսացրող մասնիկների 

բաշխման օրինաչափություննեի ուսումնասիրությունները ցույց են տա-
լիս, որ միաբյուրեղների օպտիկական թափանցելիությունը կախվածու-
թյան մեջ է գտնվում կիրառվող պաշտպանիչ գազային միջավարի բա-

ղադրությանից և ճնշումից:  
Ստացված արդյունքների վերլուծությունը թույլ է տալիս կատարելու 

պաշտպանիչ գազային միջավարի օպտիմալ պարամետրերի ընտրու-
թյուն, որոնց դեպքում առավելագույնս կպահպանվեն աճեցվող միաբյու-
րեղների օպտիկական բնութագրերը և հնարավորինս կպաշտպանվեն 

բյուրեղակայանքի ջերմային հանգույցի թանկարժեք մոլիբդենից և վոլ-
ֆրամից պատրաստված մասերը, ¨ − U[�ÊE-ի հալմանն ուղղեկցող դի-
սեցման պրոցեսների արգասիքներով, բարձրջերմաստիճանային քայքա-
յումից:  
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Казарян Казарян Казарян Казарян ГрачикГрачикГрачикГрачик    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: монокристаллы корунда, защитная газовая среда, 
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В работе исследованы оптическая прозрачность и распределение 
светорассеивающих центров монокристаллов корунда (α− Al�OE) в зависи-
мости от условий синтеза монокристаллов. Показано, что при выращи-
вании монокристаллов методом горизантальной направленной кристалли-
зации, в качестве защитной газовой смеси используя 	UË + � ∙ �� газовую 
смесь, получаются оптически чистые монокристаллы при давлении среды 
до значения 500 Тор. Одновременно показано, что применение такой за-
щитной среды позволяет для теплового узла, в  замен дорогих материалов 
молибдена и вольфрама, в качестве конструкционного материала при-
менять недорогой графит.  
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SummarySummarySummarySummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: Single crystals of corundum, shielding gas, thermal unit, 

optical clarity, light-scattering centers. 
We have studied the distribution of optical transparency and light 

scattering centers single crystals of corundum (¨ − U[�ÊE) depending on the 
conditions of synthesis of single crystals.   Shows that the method of growing 
single crystals horizontal directional solidification, as a protective gas mixture 
using  UË	 + 	�	 ∙ 	�� gas mixture obtained optically pure single crystals with 
medium pressure to a value of  500 Torr. Simultaneously, it is shown that the 
use of such a medium allows for protecting the thermal unit, in replacing 
expensive materials of molybdenum and tungsten, as the material of 
construction used inexpensive graphite.        
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    ԽանզաԽանզաԽանզաԽանզադդդդյան Մհերյան Մհերյան Մհերյան Մհեր    

    Հայրապետյան ԱշոտՀայրապետյան ԱշոտՀայրապետյան ԱշոտՀայրապետյան Աշոտ    
    Խանզադյան ՀասմիկԽանզադյան ՀասմիկԽանզադյան ՀասմիկԽանզադյան Հասմիկ    

    
Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. ծանր մետաղներ, կուտակում, աղտոտում, 

թունահարույցություն, սննդային շղթա: 
 
Կենսոլորտի աղտոտիչների շարքում յուրահատուկ տեղ են գրավում 

ծանր մետաղները, թեև մետաղների մեծ մասը որպես միկրոտարրեր ոչ 
մեծ քանակներով պարունակվում են հողում, բնական ջրերում, բույսե-
րում, մարդու և կենդանիների օրգանիզմներում և կարևոր կենսաբանա-

կան դեր են կատարում: Սրանք կարևոր են ոչ միայն որպես սննդանյու-
թեր, այլ որպես կատալիզատորներ բույսերի մեջ տեղի ունեցող կենսաքի-
միական պրոցեսների համար [1, 7, 19, 80, 123, 145]: 

Չապականված էկոլոգիական պայմաններում հողում և բույսերում 
պարունակվում են ծանր մետաղների որոշակի քանակ,որի գերազանցու-

մը վտանգավոր է կենդանի օրգանիզմների գոյության և զարգացման հա-
մար, քանի որ, անցնելով հողից բույսերին, իսկ ըստ բազմաթիվ գիտնա-
կանների, հենց բույսերն են հանդիսանում էկոլոգիական շղթայի այն հիմ-
նական օղակը,որը սննդային տեսակետից կապում է կենսոլորտի բոլոր 
օբյեկտների բնական ինտեգրումը, հեշտությամբ ներառվում են սննդային 

շղթա, ներթափանցում կենսաբանական պրոցեսներ: Մետաղներով աղ-
տոտված ջրերով գյուղատնտեսական կուլտուրաների ոռոգման դեպքում 
շատ թունահարույց նյութեր կարող են կուտակվել հողում և բույսերում, 
սննդի հետ անցնել մարդու և կենդանիների օրգանիզմ՝ առաջացնելով 
թունավորումներ: 

Բնական ջրերում մետաղները պարունակվում են կախված կամ լուծ-
ված վիճակում, որպես կանոն, ոչ մեծ կոնցենտրացիաներով, ուստի և էա-
կան վտանգ չեն ներկայացնում: Բացի այդ, եթե օդին և ջրին բնորոշ են 



– 47 – 

բնական ինքնամաքրման պրոցեսները, ապա հողն այս հատկությամբ 
օժտված է աննշան չափով և առանձնանում է մեկ այլ «առավելությամբ»՝ 
մի շարք նյութերի, հատկապես ծանր մետաղների, կուտակման հատկու-
թյամբ: Ըստ որոշ հետազոտողների [2, 21] ծանր մետաղները ադսորբվում 
են հողի կողմից և փոխազդում հումուսի հետ,որը հանգեցնում է անլուծե-

լի միացությունների առաջացման և նրանց հետագա կուտակման:Բացի 
կուտակիչի դերակատարությունից հողը նաև տարանցիկ ճանապարհ է 
իրենում պարունակվող ծանր մետաղների՝ տարբեր հեռավորություննե-
րի վրա միգրացիայի համար: Թունավոր ծանր մետաղները ջրային ավա-
զաններ և հողի մեջ են թափանցում տարբեր միացությունների տեսքով, 

որոնք ցուցաբերում են համատեղ կամ, այսպես կոչված, կոմբինացված 
ազդեցություն մարդու և տաքարյուն կենդանիների օրգանիզմների, ջրամ-
բարների ֆլորայի և ֆաունայի վրա: Գրականության մեջ կարծիքներ կան, 
որ համակցված ազդեցությունը կարող է տարբեր լինել յուրաքանչյուր 
քիմիական նյութի ցուցաբերած առանձին ազդեցությունից: Այս հարցի 

վերաբերյալ կան երկու հակադիր տեսակետներ: Որոշ հեղինակներ քի-
միական նյութերի կոմբինացված ազդեցությունը հանգեցնում են պարզ 
գումարման, իսկ մյուսները նշում են, որ այդ ազդեցությունը կարող է այլ 
բնույթի լինել և հանգեցնել սիներգիզմի, անտագոնիզմի կամ գործողու-
թյունների այլ առանձնահատկությունների [1, 7, 19, 80, 123, 145]: 

Ծանր մետաղների վտանգավորությունը պայմանավորված է նրանց 
ֆիզիկաքիմիական մի շարք հատկություններով՝ կայունություն արտա-
քին միջավայրում, լուծելիություն ջրում, հողում և բույսերում կուտակվե-
լու հատկություն: Ծանր մետաղների միացությունները, հատկապես աղե-
րը և օքսիդները, հողում ենթարկվում են վերափոխումների, որոնց արդ-

յունքում էլ առանձին տարրեր բույսերի կողմից յուրացման համար դառ-
նում են մատչելի: Հայտնի ճշմարտություն է, որ բնության մեջ թույնը դե-
ղից զանազանվում է միայն չափաքանակով: Հողում մետաղների փոքր 
կոնցենտրացիաներով պարունակությունը խթանում է բույսերի աճը, 
մինչդեռ դրանք գերազանցող քանակները կործանարար ազդեցություն 

ունեն: Հող-բույս համակարգում մետաղների ազդեցությունը դիտարկվում 
է երեք հիմնական ասպեկտով, բույսերի աճին նպաստող, վնասակար 
բույսերի աճի համար և հանդուրժող վերաբերմունք, որի դեպքում կա-
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տարվում է նրանց կուտակում բույսի կողմից: Հայտնի են նաև տվյալներ, 
որ թեև ծանր մետաղների տոկոսը բարձր է ՍԹԿ-ից, սակայն բացասա-
բար չի ազդել բույսերի աճի և զարգացման, բերքատվության վրա [3, 78]: 
Ծանր մետաղները թունահարույց ազդեցություն ունեն ինչպես մշակովի 
կուլտուրական, այնպես էլ վայրի օգտակար բույսերի վրա: Եթե առաջին-

ների մասին կան զգալի թվով հետազոտական աշխատանքներ՝տարբեր 
բնակլիմայական պայմաններում տարբեր տեսակի բույսերի աճի և զար-
գացման պրոցեսի ուսոմնասիրման վերաբերյալ,ապա վայրի օգտակար 
բույսերի վրա ծանր մետաղների ունեցած ազդեցության վերաբերյալ քիչ 
են գիտական հետազոտությունները: 

Հարկ է նշել, որ տարբեր հետազոտողներ տարբեր ժամանակներում 
և տարբեր բնակլիմայական պայմաններում աճեցված կուլտուրական 
բույսերի աճի և զարգացման վրա այս կամ այն ծանր մետաղների կենսա-
բանաքիմիական ազդեցության վերաբերյալ ունեն հակասական կարծիք-
ներ: Այսպես օրինակ,բնական, չաղտոտված հողերում քրոմի պարունա-

կությունը 1,8.10-2 մգ/կգ է: Գիտնականների մի խումբ ցույց է տալիս, որ 
չկա ոչ մի գիտական հիմնավորում համարելու համար, որ քրոմը անհրա-
ժեշտ է բույսերի սնման համար: Սրա հետ միասին կան ոչ քիչ թվով գրա-
կան աղբյուրներ այն մասին, որ հողին ոչ մեծ կոնցենտրացիայի քրոմի 
ավելացման դեպքում այն խթանիչ ազդեցություն ունի բույսերի աճի և 

բերքատվության բարձրացման վրա: Գ. Պ. Սեդովան (1958) ցույց է տալիս, 
որ 1մգ/կգ հաշվարկով հող ներմուծված եռավալենտ և վեցվալենտ քրոմը 
ընկճում, ճնշում է օրգանական նյութերի նիտրացումը և կատարվում է 
այս թունավոր նյութերի կուտակում բույսերում: Նրա տվյալներով քրոմ 
պարունակող հոսքաջրերով ոռոգված հողատարածքներում աճեցված 

պոմիդորում 12 անգամ,կաղամբում 10 անգամ, գազարում 6 անգամ ավե-
լի շատ է նրա կոնցենտրացիան,քան մաքուր ջրով ոռոգված նույն բանջա-
րեղենում: Շատ բույսեր հանդուրժող են ցինկի ավելցուկի նկատմամբ: 
Ոռոգման ջրում 3մգ/լ ցինկի կոնցենտրացիան թունահարույց ազդեցու-
թյուն ունի մանդարինի, նարնջի, իսկ 1մգ/լ կոնցենտրացիայի դեպքում 

նաև գյուղատնտեսական կուլտուրաների վրա: Հողում ցինկի կուտակ-
ման և բույսերում ակումուլյացիայի հետևանքով նվազում է պղնձի և եր-
կաթի յուրացումը բույսերի կողմից: Թե որքան ուժեղ են կուտակում բույ-
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սերը սելենը հողից կարելի է եզրահանգել այն փաստից, որ որոշ բույսեր 
պարունակում են մինչև 4500մգ/կգ կոնցենտրացիա, այն դեպքում, երբ հո-
ղում 0,5 մգ/կգ ,իսկ բույսերում 5մգ/կգ կոնցենտրացիաները վտանգավոր 
հիվանդությունների է հանգեցնում դրանցով սնվող կենդանիներին (ան-
պտղություն, բրդաթափություն, կաղություն, նյութափոխության թուլա-

ցում, անեմիա, մահ): 10մկ/կգ չոր նյութի նկատմամբ կոնցենտրացիայի 
դեպքում կապարի թունահարույց է շատ բույսերի համար,այն ճնշում է 
ֆոտոսինթեզի պրոցեսը,հողում ընդունակ է մնալ շատ երկար ժամանակ, 
իսկ շատ բույսերում այն կուտակվում է տարբեր մասերում բարձր կոն-
ցենտրացիաներով` 300-1500մգ/կգ: Սնդիկի ունեցած թունահարույց ազ-

դեցության մասին կարելի է դատել փաստից, որ 0,05մգ/լ կոն-
ցենտրացիայով երկվալենտ աղի դեպքում դադարում է ֆոտոսինթեզը 
ջրային որոշ բույսերի մոտ: Ըստ գրական տվյալների նիկելը որոշ բուսա-
տեսակների վրա, օրինակ վուշի, բացասաբար է ազդում նույնիսկ համե-
մատաբար ցածր կոնցենտրացիաների դեպքում, իսկ այլ կուլտուրաների 

վրա`ճակնդեղ, լոլիկ, կաղամբ, կարտոֆիլ և առվույտ, զգալիորեն բարձր 
կոնցենտրացիաների (15.9-29.4 մգ/լ) դեպքում: Արսենը նույնպես հողում 
կուտակվելու և բույսերի կողմից հյուսվածքներ թափանցելու հետևանքով 
թունահարույց ազդեցություն ունի: Ծաղկավոր բույսերի վրա կործանա-
րար է արսենաթթուն ջրում 3մգ/լ, հողում 15մգ/կգ պարունակության դեպ-

քում: Բարձր կոնցենտրացիաները զգալի վտանգավոր ազդեցություն 
ունեն շաքարի ճակնդեղի աճի և զարգացման վրա: Մոլիբդենի 0,5-100մգ/լ 
կոնցենտրացիայի դեպքում դիտվում է վուշի աննորմալ աճ, 50մգ/լ կոն-
ցենտրացիայի դեպքում թունավոր ազդեցությունը համեմատաբար փոքր 
է, 100 մգ/լ-ի դեպքում առաջանում է խլորոզ, իսկ ավելի մեծ կոնցենտրա-

ցիաների դեպքում կանգնեցվում է առվույտի, լոբազգիների աճը: Հակա-
սական է պղնձի ազդեցությունը: Օպտիմալ կոնցենտրացիայի պայման-
ներում այն արագացնում է բույսերի ֆոտոսինթեզի, շնչառական ֆունկ-
ցիաները, բարձրացնում է ցրտադիմացկունությունը, նպաստում է աճին 
և զարգացմանը: Դեֆիցիտի դեպքում դանդաղում կամ դադարում է որոշ 

բուսատեսակների՝ սոխ, ճակնդեղ արևածաղիկ, ցորեն, գարի, առվույտ, 
վերարտադրողական օրգանների ձևավորումը: 0,1 մգ/լ կոնցենտրացիան 
վտանգավոր է մանդարինի և նարնջի, իսկ 1մգ/լ կոնցենտրացիան դան-
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դաղեցնում է գարու և ոլոռի աճը: Մանգանը վտանգավոր ազդեցություն 
ունի նույնիսկ ցածր կոնցենտրացիաների դեպքում, 0,5-25 մգ/լ կոնցենտ-
րացիայի դեպքում այն վտանգավոր է տարբեր պատիճավոր բույսերի, 
պոմիդորի, վուշի, տարբեր լոբազգիների, մանդարինի և նարնջի սատիլ-
ների վրա: Կոբալտը նույնպես երկակի ազդեցություն ունի: Թույլատրելի 

սահմաններում նպաստում է բույսերի աճին և զարգացմանը հողում       
5-15մգ/կգ կոնցենտրացիայի դեպքում վտանգավոր ազդեցություն ունի 
պոմիդորի, վուշի, շաքարի ճակնդեղի վրա: Կոբալտի միացություններից 
հատկապես սուլֆատը դանդաղեցնում է գյուղատնտեսական բույսերի 
աճը և առաջ է բերում չորացում: Կոբալտը կուտակվում է բանջարեղեն-

ների կողմից, այսպես, կոբալտ պարունակող ջրով ոռոգելու դեպքում նրա 
պարունակությունը ստուգիչ բանջարեղենների համեմատ ավել է՝ գազա-
րում 3.5, կաղամբում 2.7, անգամ [4, 6, 15]: Կադմիումը համեմատաբար 
քիչ է ուսումնասիրված: Հայտնի է, որ ջրում կադմիումի 28 մգ/լ կոնցենտ-
րացիան վնասակար է շաքարի ճակնդեղի համար: Կադմիումը ճնշում է 

ֆոտոսինտեզը, ըստ բույսերում ունեցած թունահարությության գրավում 
է առաջին տեղը,անտագոնիստ է ցինկին, պղնձին, մանգանին,կոբալտին, 
նիկելին, սելենին: Մինչդեռ Մ.Ա. Ռոկնին (Рокни М. А.) ուսումնասիրել և 
հաստատել է, որ Իրանի երեք շրջաններում ոռոգման ջրերում թույլատ-
րելի սահմանը գերազանցող կոնցենտրացիաների դեպքում կադմիումը 

բացասական ազդեցություն չի ունեցել բրնձի աճի, զարգացման և բեր-
քատվության վրա: Մի շարք բույսեր՝ հնդկական մանանեխ, արևածաղիկ, 
եգիպտացորեն, համարվում են կադմիումի լավագույն կուտակիչներ: 
ԻԻՀ-ում կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ կադ-
միումով և կապարով վարակված հողերում աճեցված հլածուկի բույսե-

րում թեև նվազել են քլորոֆիլի և սպիտակուցների պարունակությունը, 
սորտերից մեկը դրսևորել է առավել կայուն հատկանիշներ [5, 9-10, 512]: 

Շատ մետաղների թունահարույց ազդեցությունը աճում է մետաղի ֆի-
զիկա-քիմիական հատկությունների ազդեցության հետևանքով, նաև բույ-
սերի կողմից կումուլյատիվ ազդեցությամբ: Հատկանշական է հատկապես 

տարատեսակ բուսատեսակների կողմից ծանր մետաղների կենսա-
կուտակման ընդունակությունը, որը հանգեցնում է քիմիական տարրերի և 
միացությունների ձևափոխմանը, ինչպես նաև նրանց տարագաղթին: 



– 51 – 

Այսպիսով, մեր կողմից կատարվել է բույսերի աճի և զարգացման 
վրա տարբեր ծանր մետաղների ունեցած ազդեցության վերլուծություն՝ 
ուսումնասիրելով ասպարեզում այդ մասին առկա մեզ հասանելի գրա-
կան տվյալները:  

Տվյալների վերլուծությունը թույլատրում է եզրահանգել, որ յուրա-

քանչյուր բուսատեսակ որոշակի զգայնություն և հետաքրքրություն է 
դրսևորում հիմնականում միայն առանձին մետաղի նկատմամբ: Եթե 
բույսը հակված է այս կամ այն ծանր մետաղը կուտակել տարբեր օրգան-
ներում (ֆիտոռեմեդիատոր)` մեծացնելով նրա կոնցենտրացիան ավելի, 
քան հողում է, նշանակում է, որ նա դրսևորում է ավելի դիմացկուն հատ-

կանիշներ, ուստի կարելի է դրանք մշակել ծանր մետաղներով վարակ-
ված հողերում`վերջիններիս մաքրելու նպատակով: 
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АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯВОЗДЕЙСТВИЯВОЗДЕЙСТВИЯВОЗДЕЙСТВИЯ    
ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА РАСТЕНИЯ ЛОВ НА РАСТЕНИЯ ЛОВ НА РАСТЕНИЯ ЛОВ НА РАСТЕНИЯ     

Казарян АрминеКазарян АрминеКазарян АрминеКазарян Армине    
    XXXXанзаанзаанзаанзаддддян Мгерян Мгерян Мгерян Мгер    
Айрапетян АшотАйрапетян АшотАйрапетян АшотАйрапетян Ашот    
XXXXанзадян Асмиканзадян Асмиканзадян Асмиканзадян Асмик    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
КлючевыеКлючевыеКлючевыеКлючевые    слова:слова:слова:слова: тяжелые металлы, накопление, загрязнение, пище-

вая цепь, токсичность 
В работе сделана попытка анализировать воздействие тяжелых метал-

лов на разные растения, изучая данные исследовательских работ, опубли-
кованных в литературе. 

Обобщение результатов позволяет прийти к заключению, что разные 
растения по разному реагируют на тяжелыe металлы. Если растение имеет 
наклонность аккумулировать тяжелые металлы и проявить более прочные 
свойства, то можно их рекомендовать культивировать на зараженных поч-
вах с целью их очищения. 

    
    
    
    

THE ANALYSIS  OF THETHE ANALYSIS  OF THETHE ANALYSIS  OF THETHE ANALYSIS  OF THE    STUDY ABOUT THE INFLSTUDY ABOUT THE INFLSTUDY ABOUT THE INFLSTUDY ABOUT THE INFLUENCEUENCEUENCEUENCE    
OF THE HEAVY METALS OF THE HEAVY METALS OF THE HEAVY METALS OF THE HEAVY METALS ON PLANTS.ON PLANTS.ON PLANTS.ON PLANTS.    

Ghazaryan ArmineGhazaryan ArmineGhazaryan ArmineGhazaryan Armine    
        KhanzaKhanzaKhanzaKhanzaddddyan Mheryan Mheryan Mheryan Mher    
    Hayrapetyan AshotHayrapetyan AshotHayrapetyan AshotHayrapetyan Ashot    

        Khanzadyan HasmikKhanzadyan HasmikKhanzadyan HasmikKhanzadyan Hasmik    
SummarySummarySummarySummary    

Key words: Key words: Key words: Key words: heavy metals, accumulation, pollution, food chain, toxicity. 
Studying the information of the literature, it has been rehearsed in this 

work to analyze the attitude of the plants towards the heavy metals. The 
summary of the results let us conclude that different plants react differently on 
the influence of various metals. If the plant is inclined to accumulate heavy 
metal and reveal more resistant immanence, thus it can serve for the 
purification of the soil polluted by certain heavy metals.    
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ԲԲԲԲՆԱԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐՆԱԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐՆԱԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐՆԱԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՌԻՍԿԵՐԻ ԳԵՐԻ ՌԻՍԿԵՐԻ ԳԵՐԻ ՌԻՍԿԵՐԻ ԳԵՐԻ ՌԻՍԿԵՐԻ     
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՈՒՄԶՈՒՄԶՈՒՄԶՈՒՄ    

    Բաղդասարյան ՍասունԲաղդասարյան ՍասունԲաղդասարյան ՍասունԲաղդասարյան Սասուն        
    ՆալբանդյանՆալբանդյանՆալբանդյանՆալբանդյան    ՀայկանուշՀայկանուշՀայկանուշՀայկանուշ    

Գրիգորյան Անահիտ Գրիգորյան Անահիտ Գրիգորյան Անահիտ Գրիգորյան Անահիտ     
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. Լոռու մարզ, բնաարտադրական համակարգ, 
ռիսկերի գնահատում, բնօգտագործում, շրջակա միջավայր, բարելավում, 
պլանավորում, արդյունավետության ցուցանիշ: 

 
ՆպատակՆպատակՆպատակՆպատակը: ը: ը: ը: Աշխատանքի նպատակն է բացահայտել Լոռու մարզի 

բնաարտադրական համակարգերի ռիսկերը բնօգտագործման տարբեր 
ձևերի ազդեցություններից ելնելով: 

ԱռաջադրվածԱռաջադրվածԱռաջադրվածԱռաջադրված    խնդիրներխնդիրներխնդիրներխնդիրներ: Բացահայտել բնություն-բնակչություն-
տնտեսություն շփման և արտադրության տարբեր ուղղություններում 
առաջացած վտանգները և ռիսկերը: 

ՀետազոտմանՀետազոտմանՀետազոտմանՀետազոտման    մեթոդներըմեթոդներըմեթոդներըմեթոդները: Հետազոտման համար օգտվել ենք Event 
history analysis(EHA) մեթոդից, որը իրենից ներկայացնում է ռիսկերի 
կախվածությունը բնական և արտադրական օբյեկտներում տեղի ունեցող 
իրադարձություններից, որը բնութագրում է ռիսկերի խումբը այդ նույն 
օբյեկտներում [4, 39-46]: 

ԱշխատանքիԱշխատանքիԱշխատանքիԱշխատանքի    բովանդակությունըբովանդակությունըբովանդակությունըբովանդակությունը: Ռիսկերի ծագման հիմնախնդիր-
ներն առնչվում են հասարակության կենսագործունեության բոլոր ոլորտ-
ների հետ: Այն աստիճանաբար դառնում է աշխարհագրության հետազո-
տության կարևոր ուղղություն: Ռիսկերի ձևավորման ինտենսիվությունը 
ավելի է մեծացել հատկապես 21-րդ դարի սկզբին: Այդ տեսակետից Լոռու 
մարզը բացառություն չի կազմում: Ռիսկերի գնահատումը բարդ խնդիր է, 
այն պահանջում է մեծ ծավալի տեղեկատվություն իրավիճակների վեր-
լուծության համար: Այդ հանգամանքին նպաստում են նաև աշխարհա-
գրական դիրքը, հետազոտվող օբյեկտների կառուցվածքը, կիրառվող 
տեխնոլոգիաների բնույթը, շուկայական հարաբերությունների փոփո-
խությունները և այլն: Աշխարհագրության համար կարևոր է վտանգավոր 
երևույթների առաջացման ռիսկերի գնահատումը բնաարտադրական 
համակարգերում, որոնք առաջացել են բնություն-մարդ-տնտեսություն 
շփման շղթայում: Այդ մոտեցումը հնարավորություն է տալիս կատարել 
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Լոռու մարզի տարածքի դիֆերենցում՝ միջոցառումների և նորմատիվնե-
րի համար: Այդ միջոցառումների իրականացումը հնարավորություն կտա 
զարգացնելու Լոռու մարզի տնտեսությունը առանց խոչընդոտների:  
    ՀիմնականՀիմնականՀիմնականՀիմնական    հասկացություններհասկացություններհասկացություններհասկացություններ    ևևևև    մոդելներմոդելներմոդելներմոդելներ: Ռիսկերի գնահատումը կա-
տարել ենք հաշվի առնելով բացասական երևույթների կանխատեսվող 
վնասները` հետևյալ բանաձևով՝ [5,150]. 

RRRR====∑ ÛÜÜ ÝÜ	    
R-ը ռիսկի մեծությունն է, ∑i-ն` բացասական երևույթի հավանակա-

նությունը, Pi-ն `իրադարձությունը, Ui-ն`վնասը: Այդ մոտեցմամբ ստացել 
ենք մարզի տարածքում տեղի ունեցող բացասական երևույթների կան-
խատեսվող վտանգների ռիսկերը և մարզի տարածքում առանձնացվել են 
ռիսկերի գնահատման մեծության դիֆերենցված տարածքներ: 

Տարածքի առանձնահատկությունները, բացասական երևութները, 
իրադարձությունները ու վնասները պատկերված են աղյուսակ 1-ում: 
        
ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    1. 1. 1. 1. ԼոռուԼոռուԼոռուԼոռու    մարզիմարզիմարզիմարզի    բնականբնականբնականբնական երևույթներիերևույթներիերևույթներիերևույթների    ռիսկերիռիսկերիռիսկերիռիսկերի    առանձնաառանձնաառանձնաառանձնահատհատհատհատկուկուկուկու----
թյունթյունթյունթյուններըներըներըները 
N ՏարածքՏարածքՏարածքՏարածք    Բացասական Բացասական Բացասական Բացասական 

երևույթներերևույթներերևույթներերևույթներ    
ԻրադարձուԻրադարձուԻրադարձուԻրադարձություններթյուններթյուններթյուններ    ՎնասներՎնասներՎնասներՎնասներ    

1. Լոռու մարզ  Երկրաշարժ Ռելիեֆի նոր ձևերի 
ստեղծում, շենքերի 
փլուզում, քառաթափ-
վածքներ 

Մարդկային և ֆինանս. 
կորուստներ 

2. Լոռու մարզ  Սելավներ Հողի էրոզիայի 
ավելացում 

Հողերի քայքայում 

3. Լոռու մարզ  Հրդեհներ  Անտառների 
ոչնչացում 

Օրգանական աշխարհի 
վերացում 

4. Վահագնա-
ձոր 

Ճահճացում Տվյալ տարածքի 
գերխոնավեցում 

Տեղամասը դուրս է գա-
լիս պիտանի հողերի 
շարքից 

5. Տաշիր Ցրտահարություն   
6. Լոռու մարզ Կայծակ, 

կարկուտ 
Բերքի ոչնչացում Մարդկային զոհեր 

7. Լոռու մարզ Երաշտ Հողի մակերևույթային 
շերտի խոնավության 
կտրուկ նվազում 

Չորացում, աղակալում, 
դեգրադացիա 

8. Լոռու մարզ Անապատացում Ոչ պիտանի հողա-
հանդակների 
առաջացում 

Օրգանական աշխարհի 
ոչնչացում 
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ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    2. 2. 2. 2. ԼոռուԼոռուԼոռուԼոռու    մարզիմարզիմարզիմարզի    տարածքիտարածքիտարածքիտարածքի    անթրոպոգենանթրոպոգենանթրոպոգենանթրոպոգեն    երևույթներիերևույթներիերևույթներիերևույթների    ռիսկերիռիսկերիռիսկերիռիսկերի    
առանձնահատկություններըառանձնահատկություններըառանձնահատկություններըառանձնահատկությունները    
1.  Լոռու մարզ Հանքերի 

շահագործում 
Անտառների վերացում, 
օդի աղտոտում 
թունավոր նյութերով,  

Աերոզոլների, մեծ թվով 
հիվանդությունների 
առաջացում 

2. Լոռու մարզ Ապօրինի 
անտառահատում
ներ, հրդեհներ 
մարդու կողմից 

Տվյալ տարածքի 
անապատացում կամ 
ճահճացում 

Օդում թթվածնի 
պարունակության 
նվազեցում 

3. Լոռու մարզ 
 

Գերարածեցում Էրոզիայի մեծացում Բերքատվության անկում 

4. Լոռու մարզ Հեղերի հերկում 
ոչ ճիշտ ուղղու-
թյամբ 

Էրոզիայի ավելացում Հողի բերրիության 
անկում 

 
Աղյուսակ 1-ը և 2-ը, որոնք կազմված են ըստ մեր հետազոտություն-

ների, ցույց են տալիս մարզի տարբեր տարածաշրջաններում տեղի ունե-
ցող բնական ու հասարակական երևույթներով պայմանավորված բացա-
սական երևույթները: Բնական բացասական երևույթներից ամենավտան-
գավորը և ամենաընդարձակ մակերեսը ընդգրկողը երկրաշարժերն են: 
Երկրաշարժերը հանգեցնում ռելիեֆի նոր ձևերի ստեղծման, քարաթափ-
ման, սողանքների և փլուզումների, շենքերի փլուզման և մարդկային զո-
հերի լուրջ պատճառ են դառնում: Հաշվի առնելով դրանց վտանգը, առա-
ջարկում ենք շենքերի կառուցման և բնակավայրերի կառուցապատման 
աշխատանքներում հաշվի առնել հատկապես ստորերկրյա ջրավազան-
ների տեղադիրքը, հողաշերտերի դասավորվածությունը, ինչպես նաև 
շենքերի կառուցումը կատարել սեյսմակայուն ճարտարապետությամբ: 
Մարզի տարածքում իր վտանգավորությամբ և ուժգնությամբ 2-րդ տեղը 
զբաղեցնում են սելավները: Սելավների առաջացումը նույնպես պայմա-
նավորված է Լոռու մարզի ռելիեֆի առանձնահատկություններով, հատ-
կապես մեծ թեքությունների ու հորդառատ անձրևների պատճառով: Այդ 
պրոցեսները ավելի ինտենսիվ բնույթ է կրում հատկապես այն տարածք-
ներում, որտեղ տեղի են ունենում լայնամասշտաբ անտառահատումներ: 
Լոռու մարզում սելավային հոսքերն առաջանում են Բազումի և Փամբակ 
լեռնաշղթաների հարավային, Լալվար ու Լեջան լեռների հարավային և 
արևմտյան լանջերի ձորակներում: Ընդհանուր առմամբ Դեբետ գետի 
առավելագույն ջրի ծախս նկատվում է 8-10 տարի պարբերությամբ և 
աղետալի հետևանքներ են ունենում: Սելավային երևույթները զարգացած 
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են գրեթե ամենուրեք՝ Փամբակի, Ձորագետի և բուն Դեբեդի ավա
րում՝ հիմնականում 1800-2800 մ բացարձակ բարձրություններում: Այդ 
գոտում սելավների մեծացմանը նպաստում են վերջին տասնամ
կատարված մեծածավալ անտառահատումները: Սելավային օջախների 
առաջացմանը և զարգացմանը նպաստում են նաև մարզում լեռ
քային արդյունաբերության և գյուղատնտեսության անկազմակերպ խա
տանքները [6]: 

Լոռու մարզում հատկապես մեծ տարածում են ստացել 
Սողանքների տեղաբաշխումը մարզի տարածքում բացահայտելու
տակով կատարել ենք այդ վտանգավոր երևույթների քարտեզագրում
որտեղ դրանց ուժգնությունը ցույց է տրված համապատասխան գունային 
ֆոնով: Ուժեղ վտանգավոր երևույթները` կապույտ գույնով, մի
միր, թույլ` նարնջագույն գույներով: Այն պատկերված է նկար
զում: 

 
ՆկարՆկարՆկարՆկար1. 1. 1. 1. ԼոռուԼոռուԼոռուԼոռու    մարզիմարզիմարզիմարզի    սողանքներիսողանքներիսողանքներիսողանքների    տարածականտարածականտարածականտարածական    տեղաբաշխումըտեղաբաշխումըտեղաբաշխումըտեղաբաշխումը

են գրեթե ամենուրեք՝ Փամբակի, Ձորագետի և բուն Դեբեդի ավազաննե-
մ բացարձակ բարձրություններում: Այդ 

տում սելավների մեծացմանը նպաստում են վերջին տասնամյակներին 
տարված մեծածավալ անտառահատումները: Սելավային օջախների 
ջացմանը և զարգացմանը նպաստում են նաև մարզում լեռնահան-

յան անկազմակերպ խա-

են ստացել սողանքները: 
բացահայտելու նպա-

քարտեզագրում, 
համապատասխան գունային 

գույնով, միջին` կար-
նկար 1-ի քարտե-

 
տեղաբաշխումըտեղաբաշխումըտեղաբաշխումըտեղաբաշխումը    [3, 232][3, 232][3, 232][3, 232]    
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Լոռու մարզում սողանքային երևույթների ազդեցության տակ է 
գտնվում մոտ 1900 հա տարածք: Սողանքները մարզի այն վայրերում են, 
որտեղ կան զառիկող 19 աստիճան և ավելի թեքության լանջեր: Դրդա-
պատճառներն են՝ հոսող ջրերը, ապարների հողմահարումը կամ տեղում-
ներից և գետնաջրերից առաջացած գերխոնավացումը, ինչպես նաև երկ-
րաշարժերը, մարդու տնտեսական գործունեությունը՝ երբ հաշվի չի առն-
վում տեղանքի երկրաբանական պայմանները, անտառահատումը [1, 102]:  

 ՎանաձորՎանաձորՎանաձորՎանաձոր քաղաքի հարավային կողմում, Փամբակ լեռնաշղթայի 
հյուսիսային լանջին առկա են սողանքավտանգ տեղամասեր, որոնք 
ձգվում են քաղաքի ամբողջ երկայնքով մեկ:  

ԿաճաճկուտԿաճաճկուտԿաճաճկուտԿաճաճկուտ գյուղի սողանքավտանգ տարածքը ներկայացված է 
երկու սողանքային լեզվակներով ու զբաղեցնում է մոտ 450 հա մակերես, 
ընդ որում մեծ մասը ընդգրկում է անմիջականորեն գյուղի տարածքը: 

    ՕձունՕձունՕձունՕձուն գյուղի սողանքային տեղամասը զբաղեցում է Դեբեդ գետի 
ձախ ափին՝ Օձունի սարահարթի արևելյան եզրից մինչև գետի ողողա-
հունն ընկած լանջի հատվածը: Սողանքային մարմնի երկրաչափական 
բնութագրիչներն են ՝ երկարությունը 300մ, լայնությունը 250 մ, մակերեսը 
մոտ 70 հա, սողանքային մակերեսի միջին թեքությունը մոտ 30-35 աստի-
ճան: Այդ զանգվածում նկատվում են նոր տեղաշարժեր, որոնք կարող են 
փլուզել սողանքի ճակատային մասով անցնող ավտոմայրուղին և երկաթ-
գիծը:  

ԴսեղԴսեղԴսեղԴսեղ: Համայնքի Վանաձոր-Ալավերդի ավտոմայրուղու 30-րդ կմ-ի 
հյուսիսային հատվածում՝ 300մ հեռավորությամ վրա, Դսեղ համայնքի 
հարավային մասում է գտնվում 500մ երկարությամբ և 50մ լայնությամբ 
սողանքային գոտի [ 6 ]:  

Քարաթափումներ և փլուզումներ: Քարաթափումերի, փլուզումների, 
նստվածքային երևույթների առաջացումը հիմնականում կապված են 
երկրաբանական էկզոգեն և էնդոգեն պրոցեսների հետ, հատկապես 
մթնոլորտային տեղումները մեծ ազդեցություն ունեն, նաև գետերը, մա-
կերևութային ջրային պրոցեսները, քամիները, անտառահատումները, 
երկրակեղևի տեկտոնիկ շարժումները, անթրոպոգեն գործընթացները 
կարևոր դեր են խաղում սողանք առաջացման պրոցեսներում:  Փամբակ 
համայնքի Վանաձոր-Ալավերդի ավտոմայրուղու 6-րդ կմ-ի՝ 50մ-ի հատ-
վածն անցնում է մեծ զառիթափ լանջի տակով, որտեղ սողանքների և սե-
լավաջրերի հետևանքով քարաթափումներ են առաջացնում՝ նպաստելով 
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մայրուղու տակ գտնվող խոշոր քարաբեկորների շարժմանը, դրանք լուրջ 
վտանգ են ներկայացնում գետի հովտի շինությունների և բնակչության 
համար: Օձուն-Ալավերդի ավտոճանապարհի ժայռաբեկորների ճեղքերը 
իրարից հեռացել են և վտանգ են ներկայացնում ճանապարհի երթևեկու-
թյանը: Առավել վտանգավոր հատվածը գտնվում է Վանաձոր-Ալավերդի 
մայրուղուց դեպի Օձուն գյուղ բարձրացող ոլորապտույտ ճանապարհի 
վերջում, որտեղ կան տարբեր չափսերի ժայռաբեկորներ, այդ ժայռերը 
ճեղքերով առանձնացված են հիմնական ժայռերից: Վտանգավոր ազդե-
ցության գոտում է գտնվում Վանաձոր-Ալավերդի միջպետական ավտո-
ճանապարհը: 

Լոռու մարզում էկոլոգիական վտանգավորությամբ աչքի ընկնող 
տնտեսական նշանակություն օբյեկտներն են՝ հատկապես հանքաարդյու-
նաբերությունը: Լոռու մարզի տարածքում հանքաարդյունահանման 
իրականացման իրավունք ունի 35 կազմակերպություն, որոնցից 5-ը իրա-
կանացնում են մետաղներային հանքավայրերի շահագործում: Հիմնակա-
նում այդ հանքավայրերը գտնվում են գետերի հարակից շրջաններում և 
թափոնների արտանետումները մեծամասամբ կատարվում են գետերի 
մեջ: Գետերում ավելանում է թունավոր նյութերի քանակը, օրինակ ` 
Շնող գետի ջրերում ավելացել են մանգանի, ցինկի, նիկելի քանակը, գե-
րազանցելով սահմանային թույլատրելի խտությունը մոտ 10 անգամ: Այդ 
աղտոտված ջրերով մարդիկ ոռոգում են իրենց այգիները և ցանքատարա-
ծություննրերը, հետևաբար այդ թունավոր նյութերը մարդու օրգանիզմ են 
թափանցում ոչ միայն օդի, այլ նաև ջրի ու սննդի միջոցով, ինչն էլ բերում 
է տարբեր հիվանդությունների առաջացման, օրինակ` մոլիբդենը առկա-
յությունը մարդու օրգանիզմում արգելակում է սաղմի ոսկորների ձևավո-
րումը: Նպաստում է նաև նյարդային, լյարդի, երիկամների, թոքերի, 
ատամների և սրտանոթային հիվանդությունների առաջացմանը: Ծծում-
բը մուտագեն է, բերում է հողերի բերրիության անկման: Ցինկը մարդու 
մոտ առաջացնում է չոր հազ, սրտխառնոց, անքնություն, շնչուղիների և 
թոքերի հիվանդություններ: Վտանգ կա նաև, որ թունավոր նյութերը թա-
փանցեն ստորգետնյա ջրերի մեջ: Մարզի որոշ հանքավայրերի թափոն-
ներ պարունակում են նաև ռադիոակտիվ նյութեր, որոնք կարող են դառ-
նալ ռադիոակտիվ ճառագայթման պատճառ, դրան են նպաստում նաև 
հանքերի բաց շահագործումը, որի հետևանքով մթնոլորտ են արտանետ-
վում ռադիոակտիվ նյութերի փոշին [7]: 
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Էկոլոգիական հիմնախնդիրներից են՝ հանքերի շահագործման 
հետևանքով կատարվող անտառահատումները, որն էլ նպաստում է օր
գանական աշխարհի ոչնչացմանը, օրինակ Թեղուտի տարածքում կա 6 
բուսական և 26 կենդանական տեսակներ, որոնք ընդգրկված են Կարմիր 
գրքում, դա լուրջ ահազանգ է օրգանական աշխարհի ոչնչացման վե
բերյալ: Անկանոն հատումների հետևանքով անտառները կորցնում են 
իրենց կլիմայակարգավորիչ, հակաէրոզիոն, ջրակարգավորիչ նշա
թյունը: Այն հանգեցնում է հողերի դեգրադացիայի, որի արդյունքում ժա
մանակի ընթացքում հողերը կորցնում են իրենց բերրիությունը և աս
ճանաբար վերածվում անապատի [2, 248]:  

Այդ ամենից կարելի է եզրակացնել, որ նշված էկոլոգիական խնդիր
ները լուրջ վնաս են հասցնում մարզի բնակչության առողջությանը և 
շրջակա միջավայրին, մեծացնելով այդ տարածաշրջան
թյան անվտանգ ու կայուն զարգացաման խաթարման ռիսկը:

 

ՆկարՆկարՆկարՆկար    2. 2. 2. 2. Արմանիսի ոսկուԱրմանիսի ոսկուԱրմանիսի ոսկուԱրմանիսի ոսկու----բազմամետաղների հանքավայրբազմամետաղների հանքավայրբազմամետաղների հանքավայրբազմամետաղների հանքավայրիիիի    պոչամբարպոչամբարպոչամբարպոչամբար

 

Էկոլոգիական հիմնախնդիրներից են՝ հանքերի շահագործման 
քով կատարվող անտառահատումները, որն էլ նպաստում է օր-

նական աշխարհի ոչնչացմանը, օրինակ Թեղուտի տարածքում կա 6 
սական և 26 կենդանական տեսակներ, որոնք ընդգրկված են Կարմիր 

գրքում, դա լուրջ ահազանգ է օրգանական աշխարհի ոչնչացման վերա-
յալ: Անկանոն հատումների հետևանքով անտառները կորցնում են 

ավորիչ, հակաէրոզիոն, ջրակարգավորիչ նշանակու-
նը: Այն հանգեցնում է հողերի դեգրադացիայի, որի արդյունքում ժա-
նակի ընթացքում հողերը կորցնում են իրենց բերրիությունը և աստի-

էկոլոգիական խնդիր-
մարզի բնակչության առողջությանը և 

կա միջավայրին, մեծացնելով այդ տարածաշրջանի հասարակու-
թյան անվտանգ ու կայուն զարգացաման խաթարման ռիսկը: 

  
պոչամբարպոչամբարպոչամբարպոչամբար 
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ОЦЕНКА РИСКОВ ПРИРОДОЦЕНКА РИСКОВ ПРИРОДОЦЕНКА РИСКОВ ПРИРОДОЦЕНКА РИСКОВ ПРИРОДНОНОНОНО----ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ    
В ЛОРИЙСКОЙ ОБЛАСТИВ ЛОРИЙСКОЙ ОБЛАСТИВ ЛОРИЙСКОЙ ОБЛАСТИВ ЛОРИЙСКОЙ ОБЛАСТИ    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Багдасарян СасунБагдасарян СасунБагдасарян СасунБагдасарян Сасун    
Налбандян АйканушНалбандян АйканушНалбандян АйканушНалбандян Айкануш    

Григорян АнаитГригорян АнаитГригорян АнаитГригорян Анаит    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: Лорийская область, природно-промышленная 
система, оценка рисков, природопользование, окружающая среда, улучше-
ние, планирование, показатель эффективности. 

Резюмируя работу, мы пришли к выводу, что на терретории Лорийс-
кой области риски природно-промышленных систем достигли высокого 
уровня. Особенно в конце 20-начале 21 вв. на терретории области наблю-
дались различные процессы, способствующие увелечению рисков при-
родно-промышленных систем, которые стимулировали интенсивность 
естественных и общественных процессов. Результаты выполненных иссле-
дований позволют выявить естественные процессы активизации рисков на 
терретории области, среди которых особое значение приобретают земле-
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трясения, оползни, ливни, град, интенсивная эксплуатация месторожде-
ний, вырубка лесов, сверхэксплуатация ландшафтов, впрочем, каждая из 
них по-своему влияет на процесс увеличения рисков. 

Результаты исследования могут стать основой для планирования и 
создания эффективных проектов и программ по управлению ландшафтами 
и терреториями области. Проведение соотвествующих мероприятий будет 
способствовать снижению рисков природно-промышленных систем и про-
филактике последующих опасных процессов.  

 
    
    

THE ESTIMATION OF THTHE ESTIMATION OF THTHE ESTIMATION OF THTHE ESTIMATION OF THE RISKS OF THE NATURE RISKS OF THE NATURE RISKS OF THE NATURE RISKS OF THE NATURALALALAL    
PRODUCTIVE SYSTEMS IPRODUCTIVE SYSTEMS IPRODUCTIVE SYSTEMS IPRODUCTIVE SYSTEMS IN LORI REGIONN LORI REGIONN LORI REGIONN LORI REGION    

                  
Baghdasaryan Sasun Baghdasaryan Sasun Baghdasaryan Sasun Baghdasaryan Sasun     

Nalbandyan Haykanush Nalbandyan Haykanush Nalbandyan Haykanush Nalbandyan Haykanush     
Grigoryan AnahitGrigoryan AnahitGrigoryan AnahitGrigoryan Anahit    

SummarySummarySummarySummary    
Key wordsKey wordsKey wordsKey words: Lori region, natural productive system, estimation of the risks, 

use of resources, environment, improvement, planning, efficiency indicator. 
Summing up the work, we came to the conclusion that the risks of natural 

productive systems of Lori region have got large degrees. Diverse processes have 
been noticed contributing to the increase of the risks of the natural productive 
system in the territory of the region, especially at the 21th centuries, which 
have stimulated the intensity of the natural and social processes. The results of 
the investigations have enabled to reveal the activating natural processes of the 
risks of the region, from which especially have outstanding importance: the 
earthquakes, the landslides, the hail, the intensive exploitation of the mines, the 
deforestation, the overexploitation of the landscapes, however, each of them 
affects the process of the increasing of the risks differently. 

The results of the investigation will serve as a basis for the forming the 
effective projects, programs of the planning managing of the regions landscapes 
and territories: 

 The application of the risks events will promote the reduction of the risks 
of the natural productive systems and prevention of the further dangerous 
processes.  
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 Գրիգորյան Հասմիկ Գրիգորյան Հասմիկ Գրիգորյան Հասմիկ Գրիգորյան Հասմիկ     
    Հարությունյան Արմինե Հարությունյան Արմինե Հարությունյան Արմինե Հարությունյան Արմինե     

    Քառյան ՇուշանՔառյան ՇուշանՔառյան ՇուշանՔառյան Շուշան    
        

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. ֆոբիա, վախ, ֆունկցիոնալ փոփոխություններ, 
ինքնապահպանման բնազդ, տագնապ: 

 
Հարցի արդիականությունը պայմանավորված է նրանով, որ ներկա-

յումս դժվար է գտնել մեկին, ով վախի զգացում երբեք չի ունեցել: Յուրա-

քանչյուր մարդ իր կյանքում երբևէ ինչ-որ վախ ապրում է: Դա բնական է, 

եթե տվյալ վախը պաշտպանական ֆունկցիա է կատարում, բայց լինում 

են դեպքեր, երբ վախերը մարդուն խանգարում են և վերածվում են ֆո-

բիայի, որը համարվում է վտանգավոր մարդու հոգեկան առողջության 

համար: 

Այսօր բազմաթիվ սևեռուն վախեր են առաջանում նաև ուսանողների 

շրջանում: Ուսանողական կյանքը լի է բազմաթիվ սոցիալական պրոբլեմ-

ներով, որոնք կապված են անձի մասնագիտական կայացման և վախը 

հաղթահարելու նրանց ունակություններից (վախ քննություններից, 

ելույթներից, հարցում և այլն): Ուսանողների մոտ հանդիպող վախերի 

առանձնահատկությունների հարցը մշտապես գտնվում է հոգեբանների և 

ֆիզիոլոգների ուշադրության կենտրոնում: Կան ենթադրություններ , որ 

տարբեր ֆակուլտետների ուսանողների մոտ կարող են դրսևորվել տար-

բեր տեսակի վախեր [1, 243; 2, 15-20]:  

Ֆոբիա (հուն.՝ φόβος — «վախ»), իռացիոնալ անկառավարելի վախ, 

որպես հոմանիշ օգտագործում են նաև «կպչուն» վախեր արտահայտու-

թյունը: Հոգեբուժության մեջ ընդունված է ֆոբիա անվանել վախի հիվան-

դագին ուժեղացված դրսևորումը՝ այս կամ այն գրգռիչի նկատմամբ: 

Ֆոբիան խիստ արտահայտված, «համառ» ու «կպչուն» վախն է, որը ան-

դառնալիորեն սրվում է որոշակի իրավիճակներում և չի ենթարկվում ամ-
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բողջական տրամաբանական բացատրության: Ֆոբիայի զարգացման 

արդյունքում, մարդը սկսում է վախենալ և հետևաբար խուսափել որոշա-

կի առարկաներից, գործունեության տեսակից կամ իրավիճակից: Ֆոբիան 

համեմատաբար հեշտ է հաղթել սկզբնական փուլում, սակայն այն կարող 

է ամրապնդվել մարդու հոգեկանում և ուժգնանալ ժամանակի ընթաց-

քում [3, 67-75]: 

Վախը հիմնված է ինքնապահպանման բնազդի վրա, կրում է պաշտ-

պանական բնույթ և ուղեկցվում է նյարդային գործունեության ֆիզիոլո-

գիական փոփոխություններով: 

Ենթարկվելով վախի զգացողությանը, ենթագիտակցաբար մարդկա-

յին օրգանիզմի բոլոր ռեսուրսները կենտրոնանում են վտանգի դեմ պայ-

քարի համար: Հանկարծակի առաջացած վախի ուժեղ զգացողությունը, 

ակտիվացնում է մարդու օրգանիզմի պաշտպանողական ռեակցիաները, 

որի արդյունքում, արյան հոսքը մեծ ինտենսիվությամբ ուղղվում է սրտին 

և մկաններին [4, 140-149]:  

Վախի արտահայտման ֆիզիոլոգիական դրսևորումները ուղեկցվում 

են օրգանների մկանային ազդակներով. մկանունքի անոթների նեղացում, 

որը կարող է հանգեցնել վերջույթների ընդարմացման, մարմնի տարբեր 

հատվածների (շուրթերի մատների, վերջույթների, ծնոտի) դող, առաջա-

նում է որովայնի խոռոչի անոթների սպազմ, սահմանափակվում է գլխու-

ղեղ գնացող, թթվածնով հագեցած արյան մատակարարումը և այլն [3, 

101-106]:  

Ֆոբիաների տակ հասկացվում են վախերի տեսակներ, որոնց առա-

ջացումը պայամանվորված չէ որևէ պատճառով: Եթե մենք վախենում ենք 

թվացյալ չսպառնացող իրերից, կամ երևույթներից, դրա արդյունքում ֆո-

բիա չի ձևավորվում:  

Առաջին հայացքից ֆոբիաների նշանները էականորեն չեն տարբեր-

վում իրական կամ արդարացված վախից: Սակայն նրանց միջև կան էա-

կան տարբերություններ: Եթե վախն առաջանում է մարդկանց մոտ և վե-

րանում է վտանգն անցնելուց հետո, ապա ֆոբիայի դեպքում, որպես կա-

նոն, անձը հասկանում է, որ իր ռեակցիան ոչնչով պայամանվորված չէ և 

նույնիսկ անիմաստ է: Գիտակցելով այս ամենը, մարդու մոտ վախը չի 

դադարում [1, 348-351]:  
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Վախը կենսաբանական հույզ է, որը մեզ է հասել էվոլյուցիայի արդ-

յունքում: Ի տարբերություն կենդանիների, մարդկանց մոտ առկա է նաև 

տագնապը, որն առաջանում է իրենց իսկ պատկերացումներից: Ֆոբիա-

ների առաջացման վարկածների մեծ մասը, այսօր կարելի է դասել երկու 

հիմնական խմբերի. առաջինը Ֆրեյդի հոգեվերլուծական հայեցակարգն է, 

երկրորդը՝ Պավլովի պայմանառեֆլեկտոր տեսությունը: Ըստ երկրորդ 

տեսակետի, ֆոբիաները ձևավորվում են պայմանառեֆլեկտոր պաթոլո-

գիական կապերի ամրապնդման մեխանիզմի հաշվին [3, 138-145]: 

Համաձայն դասական պայմանառեֆլեկտոր տեսության, պայմանա-

կան գրգռիչը աստիճանաբար կորցնում է ազդակ առաջացնելու ունակու-

թյունը՝ եթե չի ամրապնդվում ոչ պայմանական խթանիչի կրկնողու-

թյամբ: Ֆոբիայի ախտանիշը կարող է տևել տարիներ, առանց արտա-

հայտված ներքին ամրապնդման, ինչը չի հակասում պավլովյան տեսու-

թյանը: Պայմանական ռեֆլեքսի մարման արագությունը, ինչպես նաև 

նրա ձևավորման արագությունը կախված է ժամանակավոր կապի ձևա-

վորմանը ուղեկցող հուզական ֆոնից: Ցավի ազդեցությամբ ամրապնդվող 

պայմանական ռեֆլեքսները, համեմատած սննդով ամրապնդվողների, 

մարում են ավելի դանդաղ: Քանի որ, ֆոբիայի ախտանիշի հիմքում, 

որպես կանոն ընկած են բնազդները կամ սոցիալական նորմերը, նրանց 

իրականացման վտանգը առաջացնում է ուժեղ վախ, որը այսպիսի ժա-

մանակավոր կապերը դարձնում է ավելի կայուն: 

Ֆոբիան պատկանում է այն իրավիճակներին, որոնց դեպքում պետք 

է բուժել ոչ թե հիվանդությունը, այլ հիվանդին: Ֆոբիաների բուժման ամե-

նատարածված եղանակը կայանում է նրանում, որ հիվանդին աստիճա-

նաբար «մոտեցնում են» իր վախի առարկային, ռելակսացիայի և կոգնի-

տիվ՝ վարքային թերապիայի մեթոդների համադրական օգտագործմամբ: 

Այս մեթոդը հայտնի է որպես սիստեմատիկ դիսենսիբիլիզացիա: Ֆոբիա-

յի բուժման արդյունավետությունը կախված է ոչ միայն արտաքին գոր-

ծոններից և դեղորայքային թերապիայից, այլև մարդու անհատական ա-

ռանձնահատկություններից, նրա անցած կյանքի պատմությունից և ժա-

ռանգականությունից: Հաշվի առնելով այս ամենը, նշենք որ, դեռևս ֆո-

բիաների բուժման ունիվերսալ եղանակ չկա: 
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Աշխատանքի նպատակնԱշխատանքի նպատակնԱշխատանքի նպատակնԱշխատանքի նպատակն էէէէ. 
•  բացահայտել ուսանողների մոտ թաքնված ֆոբիաների տարատե-

սակների` մասնավորապես սոցոֆոբիայի առկայությունը և 

դրանց դրսևորման աստիճանները, 

•  բացահայտել վեգետատիվ ցուցանիշների փոփոխությունները 

վախի ժամանակ: 

Ուսումնասիրությունները կատարել ենք ՎՊՀ-ի կենսաբանաքիմիա-

կան ֆակուլտետի ուսանողների շրջանում:  

Ուսումնասիրության մեթոդըՈւսումնասիրության մեթոդըՈւսումնասիրության մեթոդըՈւսումնասիրության մեթոդը....    

Ուսումնասիրությունները կատարել ենք Յու. Շչերբատիխի և Ե. 

Իվլևայի՝ անձի արդիական վախերի հիերարխիական կառուցվածքի 

որոշման, հատուկ հարցաթերթիկի օգնությամբ [5, 144-151]: Այն հնարա-

վորություն է տալիս պարզել ֆոբիայի առկայությունը, ի՞նչ դրսևորման 

աստիճան ունի և որ տարատեսակներն են ավելի հաճախ հանդիպում: 

Վեգետատիվ ցուցանիշների բացահայտման համար չափել ենք զար-

կերակային արյան ճնշումը Կորոտկովի եղանակով,գրանցել ենք անոթա-

զարկը և որոշել՝ Կերդոի ինդեքսը: 

Ուսումնասիրություններին մասնակցել են կենսաբանաքիմիական 

ֆակուլտետի կենսաբանություն մասնագիտության առակա և հեռակա 

ուսուցման համակարգի 102 ուսանող:  

ՈւսումնասիրությանՈւսումնասիրությանՈւսումնասիրությանՈւսումնասիրության    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները    

Ֆոբիայի տարատեսակների ուսումնասիրությունների արդյունքնե-

րից պարզ դարձավ, որ 80 ուսանողի մոտ ֆոբիաներ չեն դրսևորվել, իսկ 

22-ի մոտ դրսևորվել են ֆոբիաների տարբեր տեսակներ. (աղյուսակ 1.) 

11%-ի մոտ առկա է նազոֆոբիան(կայուն, անբնական վախ հիվանդու-

թյուններից), 12%-ի մոտ` կլաուստրոֆոբիա (վախ փակ տարածություն-

ներից), 9.7%-ի մոտ` ագրեսոֆոբիա (վախ ֆիզիկական և հոգեկան ագրե-

սիայի դրսևորումներից), 8%-ի մոտ` ակրոֆոբիա (վախ բարձրությունից 

66), 10%-ի մոտ` պանոֆոբիա (վախ ցանկացած իրադարձություններից և 

փոփոխություններից), 10%-ի մոտ` ագորաֆոբիա(վախ բաց տարածու-

թյուններից) և 6.5%-ի մոտ` սոցիոֆոբիայի (վախ քննություններից, հան-

դիպումներից): Աշխարհում տարածված ֆոբիաների շատ տարատեսակ-

ներ, օր՝ ֆորտունոֆոբիա (վախ ճակատագրից), աերոֆոբիա (վախ թռիչք-
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ներից և թռչող սարքերից), քսենոֆոբիա (վախ օտար մարդկանցից) և 

այլն, ուսանողներից ոչ մեկի մոտ չի հայտնաբերվել: 

Ինչպես ցույց տվեցին մեր հետազոտությունները, վախի ցանկացած 

դրսևորում, այդ թվում նաև քննական սթրեսը, ակտիվացնում է սիմ

թիկ նյարդային համակարգը, մեծացնում է անոթազարկերի հա

նությունը, նկատվում է զարկերակային արյան ճնշման բարձրացում, 

սրտի ռիթմի խանգարում: Այս ցուցանիշները կարող են երկար պահ

վել և եթե ուսանողի մոտ չի վերացվում վախի աղբյուրը, կարող են առա

ջանալ մի շարք վեգետատիվ փոփոխություններ, օրինակ՝ հիպերթենզիա:

Աշխատանքները այս ուղղությամբ շարունակվում են: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
Նկ.Նկ.Նկ.Նկ.1.1.1.1.    Ֆոբիայի տարատեսակները: 1. Ֆորտունոֆոբիա, աերոֆոբիա, քսենոֆոբիաՖոբիայի տարատեսակները: 1. Ֆորտունոֆոբիա, աերոֆոբիա, քսենոֆոբիաՖոբիայի տարատեսակները: 1. Ֆորտունոֆոբիա, աերոֆոբիա, քսենոֆոբիաՖոբիայի տարատեսակները: 1. Ֆորտունոֆոբիա, աերոֆոբիա, քսենոֆոբիա

2.2.2.2.    սոցիոֆոբիա (վախ ելույթներից, քննություններից), 3. ակրոֆոբիա,սոցիոֆոբիա (վախ ելույթներից, քննություններից), 3. ակրոֆոբիա,սոցիոֆոբիա (վախ ելույթներից, քննություններից), 3. ակրոֆոբիա,սոցիոֆոբիա (վախ ելույթներից, քննություններից), 3. ակրոֆոբիա,
4. 4. 4. 4. ագրեսոֆոբիա, 5. կլաուստրոֆոբիա, 6. պանոֆոբիա,ագրեսոֆոբիա, 5. կլաուստրոֆոբիա, 6. պանոֆոբիա,ագրեսոֆոբիա, 5. կլաուստրոֆոբիա, 6. պանոֆոբիա,ագրեսոֆոբիա, 5. կլաուստրոֆոբիա, 6. պանոֆոբիա,

7. 7. 7. 7. ագորաֆոբիա,ագորաֆոբիա,ագորաֆոբիա,ագորաֆոբիա,    8. 8. 8. 8. նոզոֆոբիա.նոզոֆոբիա.նոզոֆոբիա.նոզոֆոբիա.    
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ֆոբիա (վախ օտար մարդկանցից) և 

Ինչպես ցույց տվեցին մեր հետազոտությունները, վախի ցանկացած 

դրսևորում, այդ թվում նաև քննական սթրեսը, ակտիվացնում է սիմպա-

մեծացնում է անոթազարկերի հաճախակա-

նկատվում է զարկերակային արյան ճնշման բարձրացում, 

սրտի ռիթմի խանգարում: Այս ցուցանիշները կարող են երկար պահպան-

վել և եթե ուսանողի մոտ չի վերացվում վախի աղբյուրը, կարող են առա-

նալ մի շարք վեգետատիվ փոփոխություններ, օրինակ՝ հիպերթենզիա: 

այս ուղղությամբ շարունակվում են:  

Ֆոբիայի տարատեսակները: 1. Ֆորտունոֆոբիա, աերոֆոբիա, քսենոֆոբիաՖոբիայի տարատեսակները: 1. Ֆորտունոֆոբիա, աերոֆոբիա, քսենոֆոբիաՖոբիայի տարատեսակները: 1. Ֆորտունոֆոբիա, աերոֆոբիա, քսենոֆոբիաՖոբիայի տարատեսակները: 1. Ֆորտունոֆոբիա, աերոֆոբիա, քսենոֆոբիա    
սոցիոֆոբիա (վախ ելույթներից, քննություններից), 3. ակրոֆոբիա,սոցիոֆոբիա (վախ ելույթներից, քննություններից), 3. ակրոֆոբիա,սոցիոֆոբիա (վախ ելույթներից, քննություններից), 3. ակրոֆոբիա,սոցիոֆոբիա (վախ ելույթներից, քննություններից), 3. ակրոֆոբիա,    

ագրեսոֆոբիա, 5. կլաուստրոֆոբիա, 6. պանոֆոբիա,ագրեսոֆոբիա, 5. կլաուստրոֆոբիա, 6. պանոֆոբիա,ագրեսոֆոբիա, 5. կլաուստրոֆոբիա, 6. պանոֆոբիա,ագրեսոֆոբիա, 5. կլաուստրոֆոբիա, 6. պանոֆոբիա,    
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Ստացված արդյունքները համադրելով համաշխարհային վիճակա-

գրական տվյալների հետ,ըստ որի առաջին տեղում ֆոբիաներից 

կլաուստրոֆոբիան է [5], եկանք այն եզրակացության, որ մեր հարցմանը 

մասնակցած ուսանողների մոտ ևս, այն առաջին տեղում է: Կլաուստրո-

ֆոբիային հաջորդում են նոզոֆոբիան, պանոֆոբիան, ագորաֆոբիան: 

Դրական ենք համարում այն փաստը, որ քննություններից և ելույթներից 

ֆոբիաները, որոնք համարվում են սոցիոֆոբիայի տարատեսակներ, հա-

մեմատաբար ցածր տոկոս են կազմում: Այս հանգամանքը կարող ենք հա-

մարել դրական, քանի որ այն կարող է հետագայում ուսանողների մոտ 

գիտելիքների գնահատման սուբյեկտիվության պատճառ հանդիսանալ:  
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    СТРАХОВ И ФОБИЙ  У ССТРАХОВ И ФОБИЙ  У ССТРАХОВ И ФОБИЙ  У ССТРАХОВ И ФОБИЙ  У СТУДЕНТОВ БИОХИМИЧЕСКТУДЕНТОВ БИОХИМИЧЕСКТУДЕНТОВ БИОХИМИЧЕСКТУДЕНТОВ БИОХИМИЧЕСКОГООГООГООГО    

ФАКУЛЬТЕТА ВГУФАКУЛЬТЕТА ВГУФАКУЛЬТЕТА ВГУФАКУЛЬТЕТА ВГУ    
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Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: фобия, страх, функциональные изменения, инстинкт 

самосохранения, тревожность. 
В статье показаны ключевые различия страхов и фобий, причины и 

основные проблемы их возникновения и развития. В статье также представ-
лены  результаты исследования студентов биохимического факультета ВГУ, 
выявлены  степень  страхов,  фобии и их типы.  

В целом полученные нами результаты подтверждают данные, имеющиеся 
в литературе, на первом месте клаустрофобия, затем нозофобия, понофобия и 
агарофобия.  

 Экзаменационный страх и страх публичных выступлений имеют до-
вольно малый процент встречаемости у студентов. 

 
 

 
DETECTION AND PREVENDETECTION AND PREVENDETECTION AND PREVENDETECTION AND PREVENTION OF EXISTEDTION OF EXISTEDTION OF EXISTEDTION OF EXISTED    
FEARS AND PHOBIAS AMFEARS AND PHOBIAS AMFEARS AND PHOBIAS AMFEARS AND PHOBIAS AMONG THE STUDENTSONG THE STUDENTSONG THE STUDENTSONG THE STUDENTS    

IN BIOCHEMICAL FACULIN BIOCHEMICAL FACULIN BIOCHEMICAL FACULIN BIOCHEMICAL FACULTY OF VSUTY OF VSUTY OF VSUTY OF VSU    
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Harutyunyan ArmineHarutyunyan ArmineHarutyunyan ArmineHarutyunyan Armine    
Karyan ShushanKaryan ShushanKaryan ShushanKaryan Shushan    

SummarySummarySummarySummary    
Key wordsKey wordsKey wordsKey words: Phobia, fear,  functional changes, self-preservation instinct, alarm 
In the article, there are represented central differences of fears and phobias, 

the reasons and global problems of their production and development. The degrees 
of existing fears and phobias with their types, discovered as a result of the studies 
done by the students of the Biochemical faculty in VSU are also involved in the 
article. 

Generally, the results we got, only prove materials from the literature, it is 
claustrophobia that comes to the first place, afterwards are nosophobia, ponophobia 
and agoraphobia. 

We consider it affirmative the fact of exam fear and stage fright to have pretty 
small percentage occurring with students.   
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ՀԵԼՄԻՀԵԼՄԻՀԵԼՄԻՀԵԼՄԻՆԹՆԵՐՈՎ ՎԱՐԱԿՎԱԾՈՒԹՅՆԹՆԵՐՈՎ ՎԱՐԱԿՎԱԾՈՒԹՅՆԹՆԵՐՈՎ ՎԱՐԱԿՎԱԾՈՒԹՅՆԹՆԵՐՈՎ ՎԱՐԱԿՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸ    
Ք.Ք.Ք.Ք.    ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ԵՎ ՆՐԱ ՏՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ԵՎ ՆՐԱ ՏՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ԵՎ ՆՐԱ ՏՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ԵՎ ՆՐԱ ՏԱՐԱԾԱՇՐԱՐԱԾԱՇՐԱՐԱԾԱՇՐԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻՋԱՆԻՋԱՆԻՋԱՆԻ    

ԳՅՈՒՂԵՐԻ ԱԶԳԱԲՆԱԿՉՈՒԳՅՈՒՂԵՐԻ ԱԶԳԱԲՆԱԿՉՈՒԳՅՈՒՂԵՐԻ ԱԶԳԱԲՆԱԿՉՈՒԳՅՈՒՂԵՐԻ ԱԶԳԱԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՄՈՏԹՅԱՆ ՄՈՏԹՅԱՆ ՄՈՏԹՅԱՆ ՄՈՏ    
    

Գրիգորյան ՀասմիկԳրիգորյան ՀասմիկԳրիգորյան ՀասմիկԳրիգորյան Հասմիկ    
    Հարությունյան ԱրմինեՀարությունյան ԱրմինեՀարությունյան ԱրմինեՀարությունյան Արմինե    

    Ավագյան ՕֆելյաԱվագյան ՕֆելյաԱվագյան ՕֆելյաԱվագյան Օֆելյա        
    

 Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. հելմինթներ, տափակ որդեր, կլոր որդեր, 
հելմինթոզներ, վարակվածություն:  

 
Հելմինթներով պայմանավորված հիվանդությունները բավականին 

լայն տարածում ունեն աշխարհում: Ըստ Առողջապահության համաշ-
խարհային կազմակերպության ժամանակակից գնահատականի, երկրա-
գնդի բնակչության 90%-ը վարակված է աղիքային մակաբույծներով: Այդ 
մակաբույծների շարքում մեծ թիվ են կազմում հելմինթները: Կապված 
նրանց հասցրած վնասների, տարբեր երկրներում կատարել են ազգա-
բնակչության և ընտանի կենդանիների բազմաթիվ ուսումնասիրություն-
ներ և հետազոտություններ` այդ հելմինթների բացահայտման, դասա-
կարգման, նրանցով պայմանավորված հիվանդությունների ախտաբա-
նական յուրահատկությունները վերծանելու նպատակով: 

ՀՀ պետական քաղաքականության հիմնական նպատակներից մեկը 
նույնպես հանդիսանում է ազգաբնակչության առողջապահությունը՝ 
որպես ազգային անվտանգության կարևոր գործոն: Սրա հետ կապված՝ 
հատուկ կարևորություն է ձեռք բերում մակաբուծային հիվանդություննե-
րի բացահայտումը և դրանց դեմ պայքարի կազմակերպումը: Առողջա-
պահության համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ) տվյալներով աշ-
խարհում ամեն տարի մահացող 50 մլն մարդկանցից ավելի քան 16 մլն-ի 
մահվան պատճառ են հանդիսանում ինֆեկցիոն և մակաբուծային հի-
վանդությունները: Այդ պատճառով ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի, ԱՀԿ-ի, 
ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամի ջանքերով իրականացվում են մի շարք 
ծրագրեր այդ հիվանդություններից առավել տարածվածների դեմ պայ-
քար կազմակերպելու համար:  

Ինչպես հայտնի է, շատ հելմինթների կենսական ցիկլը անցնում է 
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մարդկանց անմիջական մասնակցությամբ, որպես նրանց միջանկյալ 
կամ հիմնական տերեր: Մասնավորապես, տափակ որդերի տեսակները 
մարդուն անցնում են կաթնասունների, թռչունների կամ ձկների միջոցով, 
որոնք իրենց օրգանիզմում կուտակում և պահեստավորում են մեծ քանա-
կությամբ վարակունակ թրթուրներ: Հետևաբար, դրանք կարող են տա-
րածվել՝ վնաս հասցնելով ոչ միայն կենդանիներին, որոնք մեծ արժեք են 
ներկայացնում գյուղատնտեսության համար, այլև հանդիսանալ հելմին-
թոզների տարածման, դրանց բարդացման պատճառ՝ ամենայն լուրջ 
հետևանքներով:  

Հելմինթոզները մարդուն կարող են փոխանցվել ինչպես սպանդի են-
թարկված հիվանդ անասունի մսի օգտագործման միջոցով, երբ վերջինս 
բավարար ջերմամշակում չի անցել, այնպես էլ արտաքին միջավայրից 
(հող, ջուր, սնունդ, կենցաղային իրեր): 

Հելմինթոզները ունենում են բազմատեսակ պաթոլոգիական ազդե-
ցություն առողջության վրա՝ մասնավորապես մանկական տարիքում: 
Հելմինթոզներից շատերը չեն ունենում կործանարար ազդեցություն, սա-
կայն, ընթանալով խրոնիկական ձևով, հանդիսանում են երեխաների մոտ 
հոգեկան և ֆիզիկական զարգացման կանգի պատճառ, մեծահասակների 
աշխատունակության նվազման, օրգանիզմի արտահայտված ալերգի-
զացիայի, դիմադրողականության ճնշման պատճառ: Նրանք նպաստում 
են ուղեկցող երկրորդային ինֆեկցիոն և ոչ ինֆեկցիոն հիվանդություն-
ների զարգացմանը, բարդացնում և երկարաձգում են դրանց տևողու-
թյունը: Հետևաբար, կարևոր հետազոտություններից է անմիջականորեն 
մարդուն առնչվող հելմինթոզների ուսումնասիրումը և կանխարգելումը:  

 Չնայած, որ կան որոշակի հաջոզություններ հելմինթոզների հետա-
զոտման, բուժման ժամանակակից` գործիքային և շիճուկաբանական 
եղանակներ, այնուամենայնիվ, հելմինթոզներով ախտահարումը մեծ թիվ 
է կազմում աշխարհի բնակչության շրջանում: 

Հայաստանում հելմինթոզներով վարակվածությունը մարդկանց և 
կենդանիների մոտ նույնպես ուշադրության կենտրոնում է [1, 3-11; 2, 259-
363; 3, 95-97; 4, 3-10; 5,106-107]: Այստեղ հելմինթոլոգիայի, որպես գիտու-
թյան, արմատները ունեն գրեթե հարյուրամյա պատմություն:  

Հայաստանում հանդիպում են մարդու մակաբույծ 36 տեսակի որդեր 
(ՀՀ կառավարության 15 նոյեմբերի 2005 թ. N 2121 որոշում): Չնայած 
բժշկական լաբորատորիաներում, Հիվանդությունների վերահսկման և 
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կանխարգելման ազգային կենտրոնի տարածքային կենտրոններում կա-
տարվող հելմինթների բացահայտման աշխատանքների՝ ՀՀ տարածքում 
դրանց տեսակային և քանակական տարածվածության մասին ամբողջա-
կան և համակարգված տեղեկություններ չկան: 

Հայաստանի Հանրապետությունում hելմինթներով վարակվածու-
թյան վերաբերյալ կան բազմաթիվ հետազոտություններ [2, 259-363]: Սա-
կայն ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքի և Ստեփանավանի շրջանի 
համայնքներում մարդկանց հելմինթոֆաունայի ուսումնասիրության վե-
րաբերյալ աշխատանքներ գրեթե կատարված չեն: Որոշ մակաբույծ որդե-
րի հանդիպելիության վերաբերյալ Գուգարքի շրջանում բերված են 
տվյալներ Կ. Դիլանյանի աշխատանքում [5, 106-107]: 

Քաղաք Ստեփանավանում և հարակից գյուղերում 2012- 2016 թթ. -ին 
կատարված ուսումնասիրություններով փորձել ենք պարզել հելմինթնե-
րով վարակվածության ներկայիս պատկերը, բնակչության մոտ հանդի-
պող հելմինթների տեսակները, նրանցով վարակվածության աստիճանը 
և հիմնական պատճառները: Այդ նպատակով տվյալներ ենք վերցրել Հի-
վանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի 
Ստեփանավանի տարածքային կենտրոնից, Ստեփանավանի համաբու-
ժարանի լաբորատորիայից, Ստեփանավանի բժշկական կենտրոնի լաբո-
րատորիայից, ինչպես նաև Ստեփանավանի շրջանի Ամրակից, Գարգառ, 
Պուշկինո, Կողես, Գյուլագարակ, Հոբարձի, Կուրթան և Յաղդան հա-
մայնքների «Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն ՓԲԸ»-նե-
րի քարտադարաններից: Կատարվել են նաև բանավոր հարցումներ քա-
ղաքային և գյուղական բնակիչների շրջանում տափակ և կլոր որդերով 
ախտահարման մասին տեղեկություններ ստանալու նպատակով, հաշվի 
առնելով, որ նրանք ախտորոշման համար երբեք բուժհաստատություն-
ներ կամ լաբորատորիա չեն դիմել և, հետևաբար, տվյալ դեպքերը չեն 
գրանցվել ու հաշվառվել: Օգտագործել ենք նաև նշված շրջանում հել-
մինթների հայտնաբերման համար վեգետո - ռեզոնանսային թեսթավոր-
ման եղանակով կատարված հետազոտությունների տվյալները:  

Լաբորատոր պայմաներում հելմինթների հայտնաբերման համար 
բուժհաստատությունների լաբորատորիաներում կատարել ենք կղանքի 
մակրո- և միկրոհելմինթոսկոպիկ ուսումնասիրություններ: Ուսումնասի-
րության ենթակա փորձանմուշների մակրոսկոպիկ ուսումնասիրությունը 
կատարվել է զննման, նստեցման կամ մաղման եղանակներով: Այս եղա-
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նակներով հիմնականում հայտնաբերվել են մանր հելմինթներից՝ սրա-
տուտ, գաճաճ երիզորդ, իսկ առավել խոշոր չափեր ունեցող հելմինթնե-
րից՝ ասկարիդ, մազագլուխ, ժապավենաձև որդերի պրոգլոտիդներ: Կա-
տարել ենք նաև պերիանալ և ենթաեղունգային տարածքի պարունակու-
թյունների զննում: 

Հելմիթների ձվերի կամ թրթուրների հայտնաբերման համար օգտա-
գործել ենք միկրոհելմինթոսկոպիկ եղանակը: Այս դեպքում կիրառվել են 
Ֆյուլլեբորնի հարստացմնա եղանակը, Քալանթարյանի մեթոդը ֆլոտա-
ցիոն լուծույթի օգտագործմամբ [6, 71; 7,102-110]: Հիմնականում հայտնա-
բերվել են նեմատոդների, գաճաճ երիզորդի, եզան երիզորդի ձվեր:  

2012 թ.-ից մինչև 2016 թ.-ը ք. Ստեփանավանի և Ստեփանավանի 
շրջանի նշված ութ գյուղերի ընդհանուր բնակչության (29616 մարդ) միայն 
8.6% -ն է անցել հետազոտություն՝ (2549 մարդ): Հետազոտվածներից 
55.6%-ի մոտ (1416 մարդ) հայտնաբերվել են հելմինթներ, ընդ որում, վա-
րակվածությունը քաղաք Ստեփանավանում կազմել է 46.6 %, իսկ ութ 
գյուղերում համատեղ` 89 % (աղ. 1): Հելմինթոզներով վարակվածությունը 
գերակշռում էր մինչև 15 տարեկան երեխաների մոտ (62%): 

 
    Աղյուսակ Աղյուսակ Աղյուսակ Աղյուսակ 1. 1. 1. 1. Հելմինթներով վարակվածության աստիճանը 2012Հելմինթներով վարակվածության աստիճանը 2012Հելմինթներով վարակվածության աստիճանը 2012Հելմինթներով վարակվածության աստիճանը 2012----2016 2016 2016 2016 թթ.թթ.թթ.թթ.    

Ստեփանավանում և Ստեփանավանի շրջանումՍտեփանավանում և Ստեփանավանի շրջանումՍտեփանավանում և Ստեփանավանի շրջանումՍտեփանավանում և Ստեփանավանի շրջանում    

ԲնակավայրըԲնակավայրըԲնակավայրըԲնակավայրը    
ԲնակչությանԲնակչությանԲնակչությանԲնակչության    
թվաքանակըթվաքանակըթվաքանակըթվաքանակը    

ՀետազոտվածՀետազոտվածՀետազոտվածՀետազոտված    մարդկանցմարդկանցմարդկանցմարդկանց    
թվաքանակըթվաքանակըթվաքանակըթվաքանակը    

ՀելմինթներովՀելմինթներովՀելմինթներովՀելմինթներով    
վարակվածվարակվածվարակվածվարակված    
մարդկանցմարդկանցմարդկանցմարդկանց    
թվաքանակթվաքանակթվաքանակթվաքանակըըըը    

ԹիվԹիվԹիվԹիվ    %%%%    ԹիվԹիվԹիվԹիվ    %%%%    

ք. Ստեփանավան 23782 2011 8.45 937 46.6 

8 համայնքներ 5834 538 9.2 479 89 

համատեղ 29616 2549 8.6 1416 55.6 

 
Հավաքագրված տվյալների և կատարված ուսումնասիրությունների 

արդյունքում պարզվել է հելմինթների տեսակային կազմը և նրանցով վա-
րակվածության աստիճանը (աղ. 2, 3): Ստեփանավանում և Ստեփանա-
վանի շրջանի նշված ութ գյուղերում 2012-2016թթ. հայտնաբերվել են տա-
փակ որդերից՝ գաճաճ երիզորդ (Hymenolepis nana), անզեն կամ եզան 
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երիզորդ (Taeniarhynchus saginatus), խոզի երիզորդ (Taenia solium) և էխի-
նոկոկ (Echinococcus granulosus): Կլոր որդերից հայտնաբերվել են` ասկա-
րիդ (Ascrias lumbricoides), սրատուտ (Enterobius vermicularis) և մազա-
գլուխ (Trichocephalus trichiurus) : 

Ինչպես երևում է աղյուսակ 2–ից ք.Ստեփանավանի և նշված հա-
մայնքների բնակչության մոտ հանդիպել է տափակ որդերով վարակվա-
ծության 15 դեպք (0.5%)` 6- ը Ստեփանավանում, 9-ը՝ համայնքներում: 
Հայտնաբերվել է հիմենոլեպիդոզի 7 դեպք: Ստեփանավան քաղաքում 
այս հելմինթներով վարակվածությունը կազմել է հելմինթներով վարակ-
վածության ընդհանուր թվի 0.3 %-ը, իսկ համայնքներում՝ 0.8 %-ը (4 
մարդ): Հիմենոլեպիդոզի երկարատևությունը պայմանավորված է կրկնա-
կի աուտոինվազիայով : Չնայած, ըստ մեր ունեցած տվյալների, գաճաճ 
երիզորդ կրողների թիվը մեծ չէ, սակայն, իրականում այդ թիվը կարող է 
ավելի մեծ լինել, քանի որ ցածր ինվազիայի դեպքում կղանքում դրա 
ձվերի հայտնաբերումը ոչ միշտ է արդյունավետ:  

էխինոկոկոզի առկայությունը գրանցվել է միայն համայնքներից մե-
կում՝ Կուրթան համայնքում: Գրանցվել է ընդամենը 1 դեպք, որը բացա-
հայտվել է արյան շիճուկաբանական եղանակով՝ Երևանում: Այս զոոնոզ 
հելմինթոզի տարածումը սինանտրոպ կենդանիների շրջանում (ընտանի 
կենդանիներ, կրծողներ) ձևավորում է ինվազիայի անտրոպոուրգիական 
օջախ, որտեղ մարդը վարակվում է հելմինթներով ընտանի կենդանիներից: 

 
Աղյուսակ 2. Աղյուսակ 2. Աղյուսակ 2. Աղյուսակ 2. Տափակ որդերով վարակվածության աստիճանը Տափակ որդերով վարակվածության աստիճանը Տափակ որդերով վարակվածության աստիճանը Տափակ որդերով վարակվածության աստիճանը 

Ստեփանավան քաղաքի և համայնքների բնակչության շրջանումՍտեփանավան քաղաքի և համայնքների բնակչության շրջանումՍտեփանավան քաղաքի և համայնքների բնակչության շրջանումՍտեփանավան քաղաքի և համայնքների բնակչության շրջանում    

ՀելմինթիՀելմինթիՀելմինթիՀելմինթի    տեսակըտեսակըտեսակըտեսակը    
ՈւսումնասիրվածՈւսումնասիրվածՈւսումնասիրվածՈւսումնասիրված    
բնակավայրըբնակավայրըբնակավայրըբնակավայրը    

ՀելմինթներովՀելմինթներովՀելմինթներովՀելմինթներով    
    վարակվածությանվարակվածությանվարակվածությանվարակվածության    ստիճանըստիճանըստիճանըստիճանը    

ԹԹԹԹիվիվիվիվ    %%%%    

Hymenolepis nana  Ստեփանավան 
 Համայնքներ  

3 
4 

0.4 
0.6 

Taeniarhynchus 
saginatus 

 Ստեփանավան 
 Համայնքներ  

2 
2 

0.2 
0.4 

Taenia solium  Ստեփանավան 
 Համայնքներ 

1 
2 

0.1 
0.4 

Echinococcus 
granulosus 

 Ստեփանավան 
 Համայնքներ 

__ 
1 

__ 
0.2 
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Տենիարինխոզով հիվանդացությունը և՛ ք. Ստեփանավանում, և՛ 

նշված համայնքներում գրանցվել է երկուական մարդկանց մոտ, որը 
կազմում է այդ տարածքներում հելմինթներով վարակվածության, համա-
պատասխանաբար, 0.2 % և 0.4 %-ը: Ստեփանավանում գրանցվել է տե-
նիոզի մեկ դեպք` (0.1 %), իսկ համայնքներում՝ 2 (0.4 %):  

Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ինչպես Ստեփանավանում, 
այնպես էլ Ստեփանավանի շրջանի համայնքներում 2012-2016 թթ.-ների 
ընթացքում առավել բարձր է եղել վարակվածությունը կլոր որդերով, 
հատկապես, ասկարիդով, ինչը կազմել է համապատասխանաբար 94,7 % 
և 92 %: Ավելի քիչ է հանդիպել տրիխոցեֆալյոզը` 0,2 % և 0.6 %: Սրա-
տուոտով վարակված են եղել` Ստեփանավանում 41 մարդ (4.2 % ), գյու-
ղերում՝ 26 -ը (5.4 % ) ( աղ. 3.): 

 
Աղյուսակ 3.Աղյուսակ 3.Աղյուսակ 3.Աղյուսակ 3.    ԿլորԿլորԿլորԿլոր    որդերովորդերովորդերովորդերով    վարակվածությանվարակվածությանվարակվածությանվարակվածության    աստիճանըաստիճանըաստիճանըաստիճանը    ՍտեփանավանՍտեփանավանՍտեփանավանՍտեփանավան    

քաղաքիքաղաքիքաղաքիքաղաքի    ևևևև        համայնքներիհամայնքներիհամայնքներիհամայնքների    բնակչությանբնակչությանբնակչությանբնակչության    շրջանումշրջանումշրջանումշրջանում 
ՀելմինթիՀելմինթիՀելմինթիՀելմինթի    տեսակըտեսակըտեսակըտեսակը        ՈւսումնասիրվածՈւսումնասիրվածՈւսումնասիրվածՈւսումնասիրված    

բնակավայրըբնակավայրըբնակավայրըբնակավայրը    
ՀելմինթներովՀելմինթներովՀելմինթներովՀելմինթներով    

վարակվածությանվարակվածությանվարակվածությանվարակվածության    ստիճանըստիճանըստիճանըստիճանը    

ԹիվԹիվԹիվԹիվ    %%%%    

Ascarias 
lumbricoides 

Ստեփանավան 
համայնքներ 

887 
441 

91.1 
92 

Enterobius 
vermicularis 

Ստեփանավան 
համայնքներ 

41 
26 

4.2 
5.4 

Trichocephalus 
trichiurus 

Ստեփանավան 
համայնքներ 

2 
3 

0.2 
0.6 

        
Ինչպես հայտնի է, նշված կլոր որդերի թրթուրները մինչև ինվազիոն 

աստիճանի հասնելը ապրում են ձվերում և սրանցով մարդկանց վարա-
կումը կատարվում է պերօրալ ճանապարհով, փոխանցվելով հողի, ջրի և 
արտաքին միջավայրի տարբեր առարկաների միջոցով, որոնք աղտոտ-
ված են գեոհելմինթների ձվերով:  

Հաշվի առնելով այն փաստը, որ ասկարիդի ձվերը բարենպաստ 
պայմաններում կարող են գոյատևել մինչև 10 տարի, քաղցրահամ ջրե-
րում` մինչև 1 տարի, իսկ մազագլխի ձվերը ավելի կենսունակ են ինտեն-
սիվ արևային ճառագայթման պայմաններում [4], ապա բացատրելի է Լո-
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ռու մարզում, մասնավորապես Ստեփանավանում և նշված համայքնե-
րում ասկարիդոզի և տրիխոցեֆալոզի տարածվածությունը, քանի որ այս 
տարածաշրջանում բնակլիմայական պայմանները (օդի միջին ջերմաս-
տիճանը ձմռանը 5.2 °C է, ամռանը՝ 23 °C, օդի հարաբերական խոնավու-
թյունը՝ 45-80 %) բարենպաստ են այդ ձվերի գոյատևման համար: 

Ստեփանավան քաղաքում և նշված ութ գյուղերում հելմինթոզների 
տարածվածությունը պայմանավորված է մի շարք պատճառներով ու փո-
խանցման տարատեսակ եղանակներով: Հատկանշական է, որ ասկարի-
դոզով, էնտերոբիոզով վարակվածությունը գերակշռում է մյուս հայտնա-
բերված տեսակների նկատմամբ (հիմնականում մինչև 14 տարեկան երե-
խաների մոտ): 

Եթե նախկինում սոցիալական գործոններից ելնելով (եկամտի ստա-
բիլ աղբյուր, միջին կենսամակարդակ) ազգաբնակչությունը ավելի հա-
ճախ էր օգտագործում միս և մսամթերք, ներկայումս այդ սննդամթերքնե-
րի օգտագործումը որոշ չափով նվազել է: Դա կարող էր որոշակիորեն 
ազդել տենիոզով և տենիարինխոզով վարակվածության ցուցանիշների 
վրա: Մյուս կողմից, այս հելմինթոզների ցածր ցուցանիշը դեռևս չի նշա-
նակում, որ խնդիրը էական չէ, քանի որ շատ դեպքերում վարակված 
մարդը չի կասկածում իր օրգանիզմում հելմինթների գոյության մասին և 
չի դիմում բժկի: 

Գյուղական վայրերում, որտեղ զարգացած է անասնապահությունը, 
այս հելմինթոզներով վարակվածությունը ավելի մեծ թիվ է կազմում, քան 
քաղաքային բնակավայրերում: Անասնապահների մոտ վարակման հավա-
նականությունը առավել մեծ է: Սա, ըստ վիճակագրության, պայմանա-
վորված է ընդհանուր կենսակերպի, ցածր սանիտարահիգիենիկ պայման-
ների, անասնագոմերի ու անասունների խնամքի ցածր մակարդակով:  

Ստեփանավանում և Ստեփանավանի շրջանի գյուղերում հելմին-
թոզների դեմ կատարվող պրոֆիլակտիկ աշխատանքները դեռևս բավա-
րար մակարդակով չեն իրականացվում, և բնակչությանը չեն ապահո-
վագրում այդ վարակումներից: Անշուշտ, այդ աշխատանքները կարիք 
ունեն կատարելագործվելու, քանի որ կարևոր նշանակություն ունի հել-
մինթոզների կանխարգելումը: 
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СТЕПЕНЬ ЗАРАЖЕННОСТИСТЕПЕНЬ ЗАРАЖЕННОСТИСТЕПЕНЬ ЗАРАЖЕННОСТИСТЕПЕНЬ ЗАРАЖЕННОСТИ    НАСЕЛЕНИЯНАСЕЛЕНИЯНАСЕЛЕНИЯНАСЕЛЕНИЯ    
Г.Г.Г.Г.    СТЕПАНАВАНСТЕПАНАВАНСТЕПАНАВАНСТЕПАНАВАНАААА    И БЛИИ БЛИИ БЛИИ БЛИЗЛЕЖЗЛЕЖЗЛЕЖЗЛЕЖААААЩЩЩЩИХ СИХ СИХ СИХ СЁЁЁЁЛЛЛЛ    ГЕЛЬМИНТАМИГЕЛЬМИНТАМИГЕЛЬМИНТАМИГЕЛЬМИНТАМИ    

    
Григорян АсмикГригорян АсмикГригорян АсмикГригорян Асмик    

    Арутюнян АрминеАрутюнян АрминеАрутюнян АрминеАрутюнян Армине    
    Авагян ОАвагян ОАвагян ОАвагян Офелияфелияфелияфелия    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: гельминты, плоские черви, круглые черви, гельмин-

тозы, зараженность. 
В статье представлены данные исследований зараженности населения 

г. Степанавана и восьми близлежащих сёл гельминтами, проведенные в те-
чение 2012-2016 гг. Выявлены ленточные и круглые черви: свиной, бычий, 
карликовый цепни, эхинококк, аскариды, острицы и власоглав, общая 
зараженность которыми составляла 55,6% населения. В соответствующих 
таблицах представлены видовой состав выявленных гельминтов и степень 
зараженности ими в указанных районах. 

 
 
 

THE LEVEL OF INFECTITHE LEVEL OF INFECTITHE LEVEL OF INFECTITHE LEVEL OF INFECTIONOF OF THE POPULATIONOF OF THE POPULATIONOF OF THE POPULATIONOF OF THE POPULATION ON ON ON     
BY HELMINITHES IN STBY HELMINITHES IN STBY HELMINITHES IN STBY HELMINITHES IN STEPANAVANEPANAVANEPANAVANEPANAVAN    AND NEARBY VILLAGESAND NEARBY VILLAGESAND NEARBY VILLAGESAND NEARBY VILLAGES    

    
    Grigoryan HasmikGrigoryan HasmikGrigoryan HasmikGrigoryan Hasmik    

    Harutyunyan ArmineHarutyunyan ArmineHarutyunyan ArmineHarutyunyan Armine    
    Avagyan OAvagyan OAvagyan OAvagyan Opheliapheliapheliaphelia 

SummarySummarySummarySummary    
Key Words:Key Words:Key Words:Key Words: helminthes, flatworms,    roundwarms, helminthiasis, infection. 
The article presents data of researches of population in Stepanavan town 

and eight nearby villages infected by helminthes during 2012-2016. Flatworms 
and roundwarms are relvealed: Taenia solium, Taeniarhynchus saginatus, 
Hymenolepis nana, Echinococcus granulosus, Ascrias lumbricoides, Enterobius 
vermicularis and Trichocephalus trichiurus - 55,6% of the population were 
mainly infected by them. Identified species of composition helminthes and the 
level of infestation by them in these regions are presented in appropriate tables. 
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BOTANICAL PECULIARITBOTANICAL PECULIARITBOTANICAL PECULIARITBOTANICAL PECULIARITIES OF HYNERICUM PERIES OF HYNERICUM PERIES OF HYNERICUM PERIES OF HYNERICUM PERFORATUM FORATUM FORATUM FORATUM     
Z. AND CONTENT OF SOZ. AND CONTENT OF SOZ. AND CONTENT OF SOZ. AND CONTENT OF SOME HEAVY METALS IN SME HEAVY METALS IN SME HEAVY METALS IN SME HEAVY METALS IN SPROUTS PROUTS PROUTS PROUTS     

IN DIFFERENT ECOLOGIIN DIFFERENT ECOLOGIIN DIFFERENT ECOLOGIIN DIFFERENT ECOLOGICAL CONDITIONSCAL CONDITIONSCAL CONDITIONSCAL CONDITIONS    
Yedoyan RafikYedoyan RafikYedoyan RafikYedoyan Rafik    

    Yedoyan TatevikYedoyan TatevikYedoyan TatevikYedoyan Tatevik    
Keywords:Keywords:Keywords:Keywords: wild herb, safety of raw material, tincture. 
 
The aim of the work is to find out the quantitative content of several 

heavy metals (HM) in the sprouts of Hynericum perforatum Z., highly popular 

among population. Some problems related to wild useful plants used by the 

population of Armenia, as well as safety issues in the environment are touched 

upon. Expert analysis of biological peculiarities of Hynericum perforatum Z. in 

different ecological conditions has been carried out. It has been revealed that 

the height of sea surface affects the growth and development of the Hynericum 

perforatum Z. The content of heavy metals in the plant also changes on 

different heights above sea surface. 

IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    

All the nations over the world have always been interested in useful plants 

both as agricultural food, medicine and as dye-stuff and honey stuff both for 

usage of the tincture itself and after it’s processing. It’s also an essential 

selection initial material, especially for immune selection. They are considered 

the best invaluable sources of floral resources and are ranked among national 

properties of every country. Many of them were initiated into agriculture and 

are now cultivated as crops. The humankind will go on taking from the nature 

everything that is not initiated into the culture yet.  

Nowadays the most important problem of the humankind is to create 

clever relations between the nature and society, correct combination and 

solution of which supports prosperity and healthy lifestyle of population of a 

particular country and at the same time supports strengthening of efficiency of 

natural floral resources and landscapes, their safety, preservation, correct usage 

and permanent development. And all these are coincided with global processes 

taking place on the earth.  

Ecological clearness of the environment, poorness of sanitary-hygienic 
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conditions caused by ecological and anthropogenic factors, decrease of the 

quantity and dangerousness of numerous ecologically harmful waste, toxic 

substances, usage of toxics in agriculture, clearness of agro-ecosystem and 

natural landscape and the most important thing, providing mankind with safe 

and clean food, herbs and spices have been and remain the top priority of 

humankind. Existence of heavy metals in wild useful plants, including in herbs, 

is of importance. Though their small doses help normal growth of plants but 

they cause negative processes in surroundings, rich with heavy metals and their 

components. Heavy metals penetrating into a person’s organism through food 

and infecting it may cause different diseases. Heavy metals are especially 

dangerous for humanity because of their influence on genome that may cause 

even genetic diseases, malignant tumors. Dangerousness of heavy metals 

continually decreases. We have some doubts that the reason of cancer spread in 

the Lori region more than in any other regions of Armenia may be usage of 

wild useful plants by the population because of their being rich with heavy 

metals (wild greens) [1, 65-71; 2, 382-385; 3, 464-467; 4, 31-33] that may be of 

upmost attention in the case of Hynericum perforatum Z. as well. By the way, 

no acceptable limit of existence of heavy metals for any wild useful plant is 

decided while the whole population uses it.  

Today a number of international organizations make various decisions, 

work out conventions of various characters which pay attention to correct 

development of the global populations’ economic profit, to ecological problems 

of wild useful plants and animals that must be localized by every country, 

according to peculiarities of its flora and fauna and must serve its population, 

led by international norms. 

Armenia is known for its rich variety of valuable useful plants, floral 

variety and biodiversity, for exceptional richness of local species and their 

components [5, 352]. It’s a result of genetically beneficial conditions of the rind 

of the region, complicated geological structure, and climate, variety of lands, 

relief and flora. According to 2014 data, there are about 3650 types of plants in 

Armenia, about 480 of which are used by mankind. 

Herbs are of most importance among wild useful plants. They are both 

taken by the population directly from nature and tincture are prepared with the 
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help of corresponding technologies, then people themselves make use of them. 

Most of the population gathers the herbs from nature, later sales them in the 

market, just fresh or dried. Herbs taken from the nature are more profitable and 

acceptable for agriculture having lack of raw material, for countries having 

unusable lands like Armenia. No serious researches have been done by now for 

reservation of wild plants, multifactorial permanent development of inventory, 

safety issues, though separate wild plants are cultivated in agriculture. Issues of 

quantity and quality of heavy metals are of importance from the point of view 

of safety; here ecological conditions and anthropogenic problems are taken into 

consideration [6, 241]. It already becomes a necessity to improve usage and 

reservation of wild herbs. Factually, in conditions regulated by natures, we 

have a possibility to take from nature a valuable raw material without 

interference of mankind and additional expenses and to use it for treatment of 

numerous diseases within frames of herbal medicine. 

Material and methodMaterial and methodMaterial and methodMaterial and method    

Hynericum perforatum Z. is 20-60 sm tall perennial herb belonging to 

Hynericum perforatum Z. perforatum Z. family , with sharp, slick sprout, leaves 

are sessile, with opposite order of leaves, oval and wrinkled. It has numerous 

flowers with gold petals and small seeds. It has brown root with many 

brunches. It flowers during the whole summer and fruits in August and 

September. It grows in dry and light places, forest and semi-steppe zones, on 

the height of 2300 m above the sea surface. Many species of usual Hynericum 

perforatum Z. are used as a medicine.  

On the territory of Armenia Hynericum perforatum Z. has various folk 

names: arevquyrik, yeznatsaghik dashti, teyi tsaghik, hazartsaghik, hayfatizon, 

hipericon, hotmot, mkan aghiq, mshahamuk, popghak. 

Hypericum includes 10-20% of murrain, dyes, hypericin and 

pseudohypericin, resin, 5-6% of anthocyanin, saponins, glycoside, hyperoside, 

vitamin C, rutin, niacin, carotene choline, alcohols and quercetin, 0.2-0.3 % of 

essential oils. It’s also rich with microelements.  

The vegetative part of the herb is used for medical purposes, it’s stored 

during the flowering period, before its fructifying, cutting it with scissors or 

hook, without rigid part of the stem. Its green part in dried on a roof (in 
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shadow), in conditions of strong wind, hung or spread on the floor. Dried raw 

material which makes about 25% of the wet mass, is chopped, rigid parts are 

taken away and the herb is kept in paper-wrapped boxes. Bunch of sprouts is 

sold in the market (pic.1) 

 The herb has an old history of usage, Hippocrates, Plinius, 

Paracelsus, Tabernemontanus, Avicenna, M.Heratsi, Amirdovalt and today 

people have used it for treatment of different diseases. Hynericum perforatum 

Z. is used for treatment of different diseases in India, Russian Federation, 

Uzbekistan, Kazakhstan, France, Poland, Czech Republic and other countries. 

Antibiotics named Imani and Novoimani are synthesized from Hynericum 

perforatum Z. (Ukraine). 

Biological researches are done on the example of 20 plants in places of 

growth on different height above the sea surface. Average samples are taken 

from the same places for quantitative and qualitative analysis of existence of 

heavy metals. 

 

Pic. 1. Sale of Hynericum perforatum Z. in Vanadzor market (10.04.2015)Pic. 1. Sale of Hynericum perforatum Z. in Vanadzor market (10.04.2015)Pic. 1. Sale of Hynericum perforatum Z. in Vanadzor market (10.04.2015)Pic. 1. Sale of Hynericum perforatum Z. in Vanadzor market (10.04.2015)

n the floor. Dried raw 

material which makes about 25% of the wet mass, is chopped, rigid parts are 

wrapped boxes. Bunch of sprouts is 
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Z. is used for treatment of different diseases in India, Russian Federation, 
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The content of heavy metals was measured at NAS RA Center for 

Ecological-Noosphere Studies, with the help of equipment named innoy X-

5000, with the method of X-ray fluorescent analysis. Samples were taken from 

such places which are far from techno genic objects (chemical industry). 

DiscuDiscuDiscuDiscussion of resultsssion of resultsssion of resultsssion of results    

    Results of biological studies are presented in Table 1. 
 
Table 1. Average data of growth and development of Hynericum Table 1. Average data of growth and development of Hynericum Table 1. Average data of growth and development of Hynericum Table 1. Average data of growth and development of Hynericum 

perforatum Z. on different heights above sea surface, 2013perforatum Z. on different heights above sea surface, 2013perforatum Z. on different heights above sea surface, 2013perforatum Z. on different heights above sea surface, 2013----2015 2015 2015 2015     
NNNN    ObservationsObservationsObservationsObservations    One plantOne plantOne plantOne plant    
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1. Shnogh 600 42,3±2,5 7,3±0,8 64±2,4 10.2±0.06 62±3 11,1±8 10.1±1.2 10.6±1.1 

2. Chkalov 1400 47,1±1,8 6,9±0,7 60±2.7 10.9±0,05 64±4 115±6 11.3±0.9 9.1±1.4 
3. Darpas 2200 52,5±1,7 6,3±0,4 53.2±1.9 11.8±0.07 69±3 117±4 13.5±1.1 9.5±0.9 
4. Maymekh 2600 54,6±2,1 6,0±0,4 52.7±1.6 12.1±0.06 72±3 121±8 12.4±1.8 9.8±0.8 

 
Analysis of biological peculiarities of Hynericum perforatum Z. in 

different ecological conditions shows that on different geological heights above 

the sea surface (600m-2600m) the plants were 42.3-54.6 sm tall, the number or 

sprouts on a plant was 4.0-7.3, the number of leaves was 52.7-64.0, the surface 

of leaves were 10.2-12.1 sq. sm, the period from blossoming to beginning of 

lowering lasted from about 62-72 and of full flowering about 111-121 days. The 

underground and ground mass of the plants also differs.  

Table 2. presents results of analysis of some heavy metals in the sprouts 

and flowers of the Hynericum perforatum Z..  

 
    
    



– 84 – 

Table 2. The maximum quantity of content of heavy metals in sprouts and Table 2. The maximum quantity of content of heavy metals in sprouts and Table 2. The maximum quantity of content of heavy metals in sprouts and Table 2. The maximum quantity of content of heavy metals in sprouts and 
flower of Hynericum perforatum Z., 2014flower of Hynericum perforatum Z., 2014flower of Hynericum perforatum Z., 2014flower of Hynericum perforatum Z., 2014----2015201520152015    
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Heavy metalsHeavy metalsHeavy metalsHeavy metals    

FeFeFeFe    ZnZnZnZn    CuCuCuCu    MnMnMnMn    CoCoCoCo    NiNiNiNi    CdCdCdCd    HgHgHgHg    PbPbPbPb    CrCrCrCr    

1. 1400 245.1 124.2 114.1 121 0.7 35.0 0.7 0.03 0.91 0.3 
2. 1700 160 84.4 24.3 104.1 0.8 2.4 0.64  0.12 2.4 
3. 2000 132 65 19.7 84.3 0.9 10.4 1.3 0.8 0.8 1.8 

 
We can see from presented data that everywhere, with some exceptions, 

there is more Fe, then Mn, Zn, Ni, Cr. The quantity of Fe in the plant grows 

directly proportional to height above sea surface. The quantity of Zn, Cu, Mn 
decreases, there is no regularity in other. 

So, the content of heavy metals in the plant changes on different heights 
above sea surface. And this can be explained with their quantity in soil, their 
transparency and rate of migration from soil to the plant. 

We tried to compare acceptable limit of heavy metals in bread, vegetable, 
fruit, juices and non-alcoholic drinks (liohim 2005, narod. 
ru/himiya/metalli.doc (MPC)) with its indicator in Hynericum perforatum Z.. 
As a result of our experiments in Lori it turned out that indexes of Fe, Zn, Cu, 
Mn, Co, Ni, Cd, Hg, Pb, Cr in Hynericum perforatum Z. extends for many times 

the acceptable limit of heavy metals in floral stuff, ready food and non-
alcoholic drinks and juices what is very upsetting. We find that the issue should 
be regulated and limited, the usage of natural raw material of Hynericum 
perforatum Z. by the population should even be prohibited and responsible 
bodies should work out acceptable standard of deepness of heavy metals in 

Hynericum perforatum Z.. Some work should be done here and efforts should 
be made as the population of Lori region gets some profit from sale of 
Hynericum perforatum Z. that supports decrease of poverty. According to our 
average calculations (as a result of survey held among the population) a person 
may annually get a profit of up to 800000 and more dram.  

ConclusionConclusionConclusionConclusion    
1. The height of sea surface affects the growth and development of the 
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Hynericum perforatum Z. by its geographic positioning, in low territories the 
plants have many leaves but they are small, the plants are tall, more under the 
ground than on the ground, the vegetation ends early. 

2. The place where the Hynericum perforatum Z. grows affects the 
quantity of heavy metals in it. The quantity of Fe, Cd, Hg increases and the 

quantity of Zn, Cu, Mn decreases directly in correspondence to the height of 
the sea surface. Anthropogenic influence also exists. 

3. The quantity of some heavy metals in the natural raw material of 
Hynericum perforatum Z. in Lori marz is many times more than it is found in 
other natural raw material of floral origin, food and juices.  

4. In order to provide the mankind with safe raw material, usage of 
natural raw material of Hynericum perforatum Z. should be regulated in Lori 
region, within different ecological conditions, and the maximum acceptable 
limit of content of heavy metals in it must be decided and fixed and it will 
regulate the problem of the raw material taken from nature and its sale. 
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ՍՐՈՀՈՒՆԴԻ ՍՐՈՀՈՒՆԴԻ ՍՐՈՀՈՒՆԴԻ ՍՐՈՀՈՒՆԴԻ (HYNERICUM(HYNERICUM(HYNERICUM(HYNERICUM    PERFORATUM Z.) PERFORATUM Z.) PERFORATUM Z.) PERFORATUM Z.) ԲՈՒՍԱԲՈՒՍԱԲՈՒՍԱԲՈՒՍԱԲԱՆԱԿԱՆԲԱՆԱԿԱՆԲԱՆԱԿԱՆԲԱՆԱԿԱՆ    
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԸՆՁՅՈՒՂՈՒՄ ՐԸ ԵՎ ԸՆՁՅՈՒՂՈՒՄ ՐԸ ԵՎ ԸՆՁՅՈՒՂՈՒՄ ՐԸ ԵՎ ԸՆՁՅՈՒՂՈՒՄ     
ՈՐՈՇ ԾԱՆՐ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՈՐՈՇ ԾԱՆՐ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՈՐՈՇ ԾԱՆՐ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՈՐՈՇ ԾԱՆՐ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ    

ՏԱՐԲԵՐ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՊՏԱՐԲԵՐ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՊՏԱՐԲԵՐ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՊՏԱՐԲԵՐ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ    
Եդոյան ՌաֆիկԵդոյան ՌաֆիկԵդոյան ՌաֆիկԵդոյան Ռաֆիկ    
    Եդոյան Տաթևիկ Եդոյան Տաթևիկ Եդոյան Տաթևիկ Եդոյան Տաթևիկ     

Ամփոփում Ամփոփում Ամփոփում Ամփոփում     
Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. վայրի բույս, հումքի անվտանգություն, թուրմ: 
Աշխատանքի նպատակն է պարզել որոշ ծանր մետաղների (ԾՄ) քանա-

կական պարունակությունը բնակչության կողմից մասսայաբար օգտա-
գործվող սրոհունդի ընձյուղում: Քննարկված են Հայաստանի բնակչության 
կողմից վայրի օգտակար բույսերի օգտագործման որոշ խնդիրներ, ինչպես 
նաև շրջակա միջավայրում դրանց ավտանգության հարցերը: Իրականացվել 
է սրոհունդի բուսաբանական առանձնահատկությունների փորձագիտական 
վերլուծություն տարբեր էկոլոգիական պայմաններում: Պարզվել է, որ ծովի 
մակերևույթի բարձրությունը ազդում է սրոհունդի աճման և զարգացման 
վրա: Բույսում ծանր մետաղների պարունակությունը ևս փոխվում է ծովի 
մակերևույթից տարբեր բարձրության պայմաններում:  

 
 

БОТАНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННБОТАНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННБОТАНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННБОТАНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗВЕРОБОЯОСТИ ЗВЕРОБОЯОСТИ ЗВЕРОБОЯОСТИ ЗВЕРОБОЯ    
(HYNERICUM PERFORATU(HYNERICUM PERFORATU(HYNERICUM PERFORATU(HYNERICUM PERFORATUM Z.) M Z.) M Z.) M Z.) И СОДЕРЖАНИЕ НЕКОТОРИ СОДЕРЖАНИЕ НЕКОТОРИ СОДЕРЖАНИЕ НЕКОТОРИ СОДЕРЖАНИЕ НЕКОТОРЫХ ТЯЖЕЛЫХЫХ ТЯЖЕЛЫХЫХ ТЯЖЕЛЫХЫХ ТЯЖЕЛЫХ    

    МЕТАЛЛОВ В ПОБЕГЕ В МЕТАЛЛОВ В ПОБЕГЕ В МЕТАЛЛОВ В ПОБЕГЕ В МЕТАЛЛОВ В ПОБЕГЕ В РАЗНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХРАЗНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХРАЗНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХРАЗНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ    УСЛОВИЯХУСЛОВИЯХУСЛОВИЯХУСЛОВИЯХ    
    

Едоян Едоян Едоян Едоян РафикРафикРафикРафик    
    Едоян ТЕдоян ТЕдоян ТЕдоян Татевикатевикатевикатевик        

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: дикое растение, безопасность сырых материалов, отвар. 
Цель работы - определить количественное содержание некоторых тяже-

лых металлов в побеге зверобоя, широко используемого населением. Обсуж-
дены некоторые проблемы использования населением диких полезных рас-
тений, а также вопросы их безопасности в окружающей среде. Был проведен 
экспертный анализ бօтанических особенностей зверобоя в разных экологичес-
ких условиях. Было установлено, что высота морской поверхности влияет на 
рост и развитие зверобоя. Содержание тяжелых металлов в растении также 
меняется в условиях различной высоты над уровнем моря. 
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ԼՈՌՈՒԼՈՌՈՒԼՈՌՈՒԼՈՌՈՒ    ՄԱՐԶԻՄԱՐԶԻՄԱՐԶԻՄԱՐԶԻ    ԵՆԹԱԼՊՅԱՆԵՆԹԱԼՊՅԱՆԵՆԹԱԼՊՅԱՆԵՆԹԱԼՊՅԱՆ    ԳԳԳԳՈՏՈՒՈՏՈՒՈՏՈՒՈՏՈՒ    ՌԵԼԻԿՏԱՅԻՆՌԵԼԻԿՏԱՅԻՆՌԵԼԻԿՏԱՅԻՆՌԵԼԻԿՏԱՅԻՆ    
ԴԵՆԴՐՈՑԵՆՈԶՆԵՐԻԴԵՆԴՐՈՑԵՆՈԶՆԵՐԻԴԵՆԴՐՈՑԵՆՈԶՆԵՐԻԴԵՆԴՐՈՑԵՆՈԶՆԵՐԻ    ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸՆԴՀԱՆՈՒՐ    ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ    

        
Մխիթարյան Հասմիկ Մխիթարյան Հասմիկ Մխիթարյան Հասմիկ Մխիթարյան Հասմիկ     

    
Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. անտառ, ենթլպյան գոտի, ռելիկտային տեսակ, 

դենդրոցենոզ, բուսականություն: 
 
Քաղաքակրթության վերաճին զուգընթաց մարդու կողմից մարդու 

շահագործումը ձևափոխվել է մարդու կողմից բնության շահագործման: 
Ոչ կլիմայական պայմանները, ոչ էլ հողային պայմանները չեն կարող 
խոչընդոտել անտառի գոյատևմանը, որը ենթարկվել է մարդու կողմից 
ոչնչացման: Դարերի ընթացքում անտառը սիստեմատիկաբար հատվել է 
բնակչության կողմից զբաղեցրած տարածքի ընդարձակմանը զուգընթաց, 
մանավանդ, երբ տարածքն ազատվել է գյուղատնտեսական գործունեու-
թյան համար: Անտառային տարածքները մաքրվել են այնքան, որքան այդ 
հողերը նպատակահարմար և հասանելի են եղել արդյունաբերական և 
տնտեսական տեսանկյունից: Հենվելով պատմական քարտեզների վրա, 
կարելի է ենթադրել, որ վերջին 250 տարվա ընթացքում անտառի զբաղեց-
րած մակերեսը կրճատվել է կրկնակի անգամ [5, 193-197: 6, 242-249:7]: 

Շատ հետազոտողների կողմից ապացուցված է, որ անտառի վերին 
սահմանը ենթարկվում է մարդածին ճնշման, որի արդյունքում անտառը 
վերևից սեղմվում է ներքև [4]: 

Մեր կողմից ուսումնասիրություններ են կատարվել Լոռու մարզի 
Գուգարքի տարածաշրջանի Մարգահովիտի անտառպետության անտառ-
ներում: Ուսումնսիրության օբյեկտ են համարվել ենթալպյան գոտու 
դենդրոցենոզները: Լոռվա մարզում ենթալպյան գոտու դենդրացենոզների 
(կովկասյան մրտավարդի, թխկու, կեչու մաքուր և խառը ցենոզներ, վերին 
անտառային գոտու հաճարկուտներ, կաղնուտներ և խառը անտառներ) 
ուսումնասիրությունները տարվել են երթուղային, կիսաստացիոնար և 
ստացիոնար եղանակներով (ծովի մակերևույթից 2000-2600 մ բարձրու-
թյուն): Ընդ որում, երթուղային հետազոտությունները տարվել են այն վայ-
րերում, որտեղ գտնվում են նշված բուսատեսակների հիմնական ասո-
ցիացիաները, իսկ կիսաստացիոնար և ստացիոնար աշխատանքները 
ընդգրկել են նշված բուսատեսակների ամենատարածված վայրերից՝ Վա-
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նաձորի և Մայմեխի շրջակայքի անտառային և ենթալպյան գոտիները: 
Մարգահովիտի տարածքում, որտեղ գտնվում են Մարգահովիտ, Լեր-

մոնտովո, Ֆիալետովո գյուղերը, հսկայական տարածքներ անտառազուրկ 
են: Հյուսիսային թեքությունները կիսով չափ զբաղեցված են անտառով: 

Հարավային թեքությունները անտառազուրկ են, միայն տեղ-տեղ 
հանդիպում են մարդածին ծագման մնացորդային կաղնուտներ: Ուսում-
նասիրությունները ցույց են տալիս, որ նախկինում դրանք պատված են 
եղել անտառկազմող բազմաթիվ տեսակներով: Փամբակի կանյոնի վրա 
մարդածին ճնշումը բավականին երկարատև է եղել: Ենթադրվում է, որ 
դեռևս 1000 տարի առաջ, երբ Մարգահովտի տարածքը զբաղեցված է եղել 
առաջին բնակիչներով, սկսվել է տարածքի աստիճանական յուրացումը, 
որը պատճառ է դարձել բնական համակարգերի տրանսֆորմացիայի: 
Վերջինիս բնույթը և ինտենսիվությունն անուղղակի ձևով կախված են 
եղել մարդու մշակույթի զարգացման աստիճանից: Ուսումնասիրելով 
Փամբակի կանյոնի անտառազուրկ տարածքների վրա մարդածին 
ճնշման հետևանքները` Ն. Ա. Տրոիցկին [10] անտառազրկման պատճառ-
ները համարում է անտառահատումը, անասունների արածեցումը, 
հրդեհները և այլն: Ըստ նրա, Մարգահովիտից, Վանաձորից մինչև Գյում-
րի ժայռերը նախկինում անտառապատ են եղել: Կասկածի տեղիք չի տա-
լիս, որ մարդու գործունեությունն այստեղ եղել է հզոր գործոն, որը եթե ոչ 
ամբողջությամբ, ապա անտառի մահվան գործընթացն արագացնող է 
եղել և հետագայում թեք ժայռերի վրա խոնավության անբավարարության 
դեպքում անտառների հատումը գրեթե անհնարին է դարձնում բնափայ-
տային ծածկոցի վերականգնումը: Ըստ Ն. Ա. Տրոիցկու [10], հողն արագ 
հոսում է թեքություններից, անասունների արածեցումը, որն անխուսա-
փելիորեն հետևում է հատված անտառին, նպաստում է այդ երևույթին: 

Ա.Թախտաջյանը բերում է Ի.Շոպենի ցուցումը դեռևս 1852 թ. այն մա-
սին, որ ներկայիս տափաստաններում մեծամասամբ աճել է հզոր անտառ 
[7, 8, 9]: 

Ըստ որոշ հեղինակների կարծիքի, տեսակի տարածման արեալի 
կրճատումը տանում է դեպի ռելիկտային արեալի սահմանների ձևավո-
րում, իսկ տվյալ տեսակը համարվում է ռելիկտ [1, 437; 2, 463]: Ռելիկտնե-
րը հնագույն ֆլորաների` երրորդական դարաշրջանի պոլտավական, 
հնագույն միջերկրածովային և տուրգայական բուսականության մնա-
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ցորդներ են [3, 370]: Երրոդական ժամանակներից մեզ հասած ռելիկտա-
յին տեսակներից Հայաստանում հանդիպում են 29 ցեղի 31 տեսակներ, 
որոնք աճում են որոշակի ապաստարաններում(ռեֆիգիում): Այդ տեսակ-
ներն աճում են հիմնականում երրորդական ռելիկտային ֆլորայի որոշա-
կի օջախներում՝ հյուսիսարևելյան շրջաններում: Դրանց մեջ հանդիպում 
են ինչպես կոլխիդյան, այնպես էլ հիրկանյան տարրեր [3, 370]: Կոլխիդա-
յին տարրերից է կովկասյան մրտավարդը Rhododendron caucasicum:    

Լոռու մարզի ենթալպյան գոտու ռելիկտային դենդրացենոզները տե-
ղակայված են Մարգահովիտի անտառների վերին գոտում: Մարգահովի-
տի անտառները զբաղեցնում են 3900հա տարածք: Անտառային ֆորմա-
ցիաները էկոլոգո-տոպոգրաֆիական առումով լավ են արտահայտված, 
որի արդյունքում բուսական ծածկոցը ձեռք է բերել վերին գոտու բնորոշ 
հատկանիշներ: Լեռների տոպոգրաֆիական առանձնահատկությունները 
իրենց հետքն են թողել բարձր լեռնային անտառային բուսականության 
վրա, որի արդյունքում ձևավորվել են ինքնատիպ էկոհամակարգեր: Ան-
տառի առաջացմանը այստեղ մասնակցում են արևելյան հաճարենին 
Fagus orientalis, կովկասյան բոխին Carpinus caucasica, խոշորառէջ կաղնին 
Quercus macranthera, բարձրլեռնային թխկին Acer Trautwetteri, Լիտվինո-
վի կեչին Betula Litwinowii: 

Դրանցից յուրաքանչյուրին բնորոշ են խիստ որոշակի կենսաէկոլո-
գիական առանձնահատկություններ: 

Հյուսիսային լանջերը զբաղեցված են արևելյան հաճարենիով F. orientalis, 
կովկասյան բոխով, խոշորառէջ կաղնով Q. macranthera: Վերին գոտին 
զբաղեցնում են բարձրլեռնային թխկին A. Trautwetteri և Լիտվինովի 
կեչին B. Litwinowii: Ենթալպյան գոտու դենդրոցենոզների կազմում հան-
դիպող հիմնական տեսակներն են հացենի սովորական Fraxinus excelsior, 
կովկասյան լորենի Tilia caucasica, թխկի սրատերև և թխկի դաշտային 
Acer platanoides, A. campestre, Ulmus elliptica, U. scambra, արոսենի սո-
վորական Sorbus aucuparia, ուռենի այծատերև Salix carpea, Populus tremula, 
տանձենի կովկասյան Pyrus caucasica, Viburnum lantana, Daphne 
mezereum, մրտավարդ կովկասյան Rododendron caucasicum, թանթրվենի 
սև Sambucus nigra, մասրենի Rosa canina, մոռենի սովորական Rubus idaeus, 
Lonicera caucasica, հաղարջենի ալպիական Ribes alpine, Euonymus 
europaea:  
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Կովկասյան մրտավարդի և բարձրլեռնային թխկու արեալները 
կրճատվում են, և այդ բուսատեսակներն ընդգրկված են Հայաստանի 
Կարմիր Գրքում [3, 370]: 

Հաճարենու ցենոզները հարմարված են խոնավ տեղանքներին և 
որոշ վայրերում հասնում են մինչև անտառի վերին գոտուն: Հաճարենու 
տարածման արեալները հասնում են ծովի մակարդակից մինչև 2000մ 
բարձրության վրա: Դրանից վեր դենդրացենոզները հերթափոխում են 
մեկը մյուսին` հաճարկուտներին հերթափոխում են թխկուտները, 
դրանց` խառը կեչուտները սովորական արոսենու և այծատերև ուռենու 
հետ: 2100-2350մ բարձրության վրա հանդիպող դենդրացենոզներում 
դժվար է որոշել, թե որ ծառատեսակն է գերակշռում` ուռենին, արոսենին, 
կեչին, թե թխկին: Այդ սահմանից վեր հանդիպում են խոտաբույսերի 
ասոցիացիաները: Հարավային թեքությունների վրա հանդիպում են խո-
շորառէջ կաղնու ֆորմացիաները կղզյակների տեսքով որպես հետք տա-
փաստանային ասոցիացիաների ընդարձակ տարածքներում: 

Հարավային լանջերը հիմնականում անտառազուրկ են և ծածկված 
են մարգագետնա-տափաստանային բուսականությամբ, որոնք ներկա-
յացված են քսերոֆիլ տեսակներով: 

Անտառի վերին սահմանը խիստ կտրտված է և տարբեր տարածքնե-
րում գտնվում է տարբեր բարձրությունների վրա: Որոշ վայրերում այն 
հասնում է ծովի մակարդակից 1950 մ բարձրության վրա, իսկ մեկ այլ 
վայրում` մինչև 2500մ: Ընդ որում` 1950մ բարձրության վրա: 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА    РЕЛИКТОВЫХ ДЕНДРОЦЕНРЕЛИКТОВЫХ ДЕНДРОЦЕНРЕЛИКТОВЫХ ДЕНДРОЦЕНРЕЛИКТОВЫХ ДЕНДРОЦЕНОЗОВ ОЗОВ ОЗОВ ОЗОВ 
СУБАЛЬПИЙСКОГО ПОЯСАСУБАЛЬПИЙСКОГО ПОЯСАСУБАЛЬПИЙСКОГО ПОЯСАСУБАЛЬПИЙСКОГО ПОЯСА    ЛОРИЙСКОЛОРИЙСКОЛОРИЙСКОЛОРИЙСКОЙЙЙЙ    ОБЛАСТИОБЛАСТИОБЛАСТИОБЛАСТИ    

    Мхитарян Асмик Мхитарян Асмик Мхитарян Асмик Мхитарян Асмик         
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: лес, субальпийский пояс, реликтовый вид, дендроценоз, 
растительность. 

Реликтовые дендроценозы Лорийской области расположены в верхнем 
лесном поясе Маргаовита. В образовании леса здесь участвуют бук восточный 
Fagus orientalis, граб кавказский Carpinus caucasica,  дуб крупнопыльниковый 
Quercus macranthera, клен высокогорный Acer Trautwetteri, береза Литвинова 
Betula Litwinowii. Южные склоны в основном покрыты лугостепной расти-
тельностью, которая представлена ксерофильными видами. Верхняя граница 
леса изрежена и на разных участках находится на разных высотах. 

 
 

GENERAL DESCGENERAL DESCGENERAL DESCGENERAL DESCRIPTION OF THE RELICRIPTION OF THE RELICRIPTION OF THE RELICRIPTION OF THE RELICT DENDROCOENOSEST DENDROCOENOSEST DENDROCOENOSEST DENDROCOENOSES    
THE SUBTHE SUBTHE SUBTHE SUB----ALPINE ZONE IN THE LALPINE ZONE IN THE LALPINE ZONE IN THE LALPINE ZONE IN THE LORI REGIONORI REGIONORI REGIONORI REGION    

    Mkhitaryan HasmikMkhitaryan HasmikMkhitaryan HasmikMkhitaryan Hasmik    
SummarySummarySummarySummary    

Key words: Key words: Key words: Key words: forest, Sub-alpine zone, relict species, dendrocoenoses, vegetation.    
The relict dendrocoenoses of the Sub-Alpine zone in the Lori region are spread 

out in the upper areas of the Margahovit forest, whose emergence has been 
conditioned by the following species, such as Fagus orientalis, Carpinus Caucasus, 
Quercus macranthera, Acer Trautwelleri, Betula Litwinowii. The southern slopes 
are mostly covered meadow - steppe vegetation which is represented by 
xerophilous species. The upper boundary of the forest and divided into different 
sites located at different heights. 
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I.I.I.I.    PUMILA L.PUMILA L.PUMILA L.PUMILA L.    ՏԵՍԱԿԻ ՏԵՂԱԽՄԲԵՐԻ ՏԱՏԵՍԱԿԻ ՏԵՂԱԽՄԲԵՐԻ ՏԱՏԵՍԱԿԻ ՏԵՂԱԽՄԲԵՐԻ ՏԱՏԵՍԱԿԻ ՏԵՂԱԽՄԲԵՐԻ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ՍՊԵԿՏՐԸՐԻՔԱՅԻՆ ՍՊԵԿՏՐԸՐԻՔԱՅԻՆ ՍՊԵԿՏՐԸՐԻՔԱՅԻՆ ՍՊԵԿՏՐԸ    
ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԲՆԱԿԱՆ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԲՆԱԿԱՆ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԲՆԱԿԱՆ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԲՆԱԿԱՆ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ    

    
Վարդանյան ԶարուհիՎարդանյան ԶարուհիՎարդանյան ԶարուհիՎարդանյան Զարուհի    

    Բայրամյան ԼիլիաԲայրամյան ԼիլիաԲայրամյան ԼիլիաԲայրամյան Լիլիա    
    Ավետիսյան ԿարինեԱվետիսյան ԿարինեԱվետիսյան ԿարինեԱվետիսյան Կարինե    

    
Հանգույցային բառեր. Հանգույցային բառեր. Հանգույցային բառեր. Հանգույցային բառեր. վեգետացիոն շրջան, տեղախմբի տարիքային 

սպեկտր, գունային վարիացիա, եղանակային ադապտացիաներ    
 
Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսում Լոռու մարզը զբաղեց-

նում է ընդարձակ տարածաշրջան, բազմազան Ֆիզիկա-աշխարհագրա-

կան պայմաններով: Վանաձորը՝ մարզկենտրոնն է: Քաղաքը մտնում է 
Բազում-Փամբակի լեռնահարթավայրային լանդշաֆտային ենթաշրջանի 
կազմի մեջ:  

Քաղաքի շրջակայքի բուսականության բազմազանությունը պայմա-
նավորված է ոչ միայն ռելիեֆի բարդությամբ, բնակլիմայական պայման-

ների խայտաբղետությամբ, այլև քաղաքի ուրույն աշխարհագրական դիր-
քով:  

Բուսականության վեգետացիոն շրջանը ( ամենօրյա ջերմաստիճանը 
+100) սկսվում է ապրիլի վերջին, ավարտվում է հոկտեմբերի կեսերին: 

Հետազոտման օբյեկտը՝ Վանաձոր քաղաքի շրջակայքում Iridaceae 
ընտանիքի, Iris L. ցեղի, Iris pumila L տեսակի տեղախմբերի տարիքային 
սպեկտրի որոշումն է:  

Հետազոտության նպատակն է՝ որոշել Iris pumila L տեղախմբերի 
տարիքային սպեկտրը խախտված բնական էկոհամակարգերում: Ուսում-
նասիրությունները կատարվել են աչքաչափական մեթոդով: 

Նախօրոք առանձնացվել են 2 x 1000մ2 մակերեսով ստուգիչ կետեր, 
որոնք բաժանվել են ավելի փոքր 10 փորձահրապարակների, յուրաքանչ-
յուրը 100մ2 մակերեսով: Հետազոտությունը կատարվել է 1) «Սուլեյմանի 
դոշ» և 2) «Ղռեր» կոչվող լանջերին: Տեղախմբերի ներկայացուցիչները 
խիտ խմբավորումներ չեն առաջացնում, ներկայացված են ցրված, դիֆուզ 

տեսքով: Աչքաչափով երկու հետազոտվող կետերում որոշվել են տարբեր 
տարիքային խմբերի՝ 1. ծիլեր 2. յուվենիլ (մատղաշ) 3. իմատուրային (ան-
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ցում հասունացման փուլին) 4. վիրգինիլ (բույսը սերմ չի տվել և բազմա-
նում է վեգետատիվ եղանակով) 5. գեներատիվ (բույսը բազմանում է սեր-
մերով) 6. սենիլային (սերմնային բազմացումը դադարում է):  

«Սուլեյմանի դոշ» տեղամասից վերցրվել են մոտ 282 բույսեր, իսկ 
«Ղռեր» տեղամասից՝ 362:  

Iris pumila L. Հիրիկ թզուկային տեսակի տեղախմբի ընդհատված 
արեալները հայտնաբերվել են Վանաձորի հյուսիս-արևմտյան մասի ինչ-
պես հյուսիսահայաց, այնպես է հարավահայաց լանջերին, 1350-1450 
մետր ծովի մակերևույթից բարձրությունների վրա՝ Փամբակի լեռների, 
«Սուլեյմանի դոշ» և Բազումի լեռնաշղթայի՝ «Ղռեր» կոչվող չոր քարքա-

րոտ լանջերին:  
 Առաջին անգամ Iris pumila kaml. Furcata Bieb. L Հիրիկ թզուկային 

տեսակը նկարագրել է Ա.Ա.Գրոսգեյմը Անդրկովկասում: Լոռու մարզի 
հիրիկները ուսումնասիրվել են այլ հետազոտողների կողմից [4, 58-63]: 

Հայաստանի հիրիկները Ա.Ա. Գրոսգեյմը ընդգրկել է 5 սեկցիաների 

մեջ [3, 111-120]:  
 Iris pumila L (Հիրիկ թզուկային) տեսակը ընդգրկված է Pogoniris 

Baker սեկցիայի մեջ [1, 15-18]: Հայաստանում, մասնավորապես Վանաձո-
րում, այդ բուսատեսակի ծաղիկների գունային վարիացիաները ներկա-
յացված են առատ (նուրբ - դեղին, կապույտ, պոլիքրոմ):  

Մեր հետազոտման կետում հանդիպել են միայն վառ-մանուշակա-
գույն նմուշները: Բույսերի բարձրությունը չի գերազանցում 15-17 սմ, 
սովորաբար վերին մասում ցողունները ճյուղավորված են, իրենց վրա 
կրում են 2-3 խոշոր ծաղիկներ: Տերևները նետաձև են, 5-15 սմ երկարու-
թյան, 1-2 սմ լայնության: Բաց տարածքների գեոֆիտներ են, բայց հանդի-

պում են նաև անտառահատված տեղամասերում: Ծաղկում են մայիսի 
վերջին, հունիսի սկզբին [2, 25-30]:  

Ընդհանուր առմամբ, մինչ 20-րդ դարի 90-ական թվականները, Վա-
նաձորի շրջակայքում Iris pumila L տեսակի տեղախմբերի արեալը համա-
տարած էր: Բայց վերջին տասնամյակներում, մի կողմից՝ Տարոն թաղա-

մասի կառուցումը, մյուս կողմից բնակչության սոցիալ-տնտեսական վատ 
վիճակը հանգեցրել են տեսակի տեղախմբերի արեալների խախտման, 
շինարարական աղբի մնացորդների, բույսի անկանոն հավաքի, վաճառքի 
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արդյունքում Iris pumila L տեսակի արեալը կրճատվել է:  
Iris pumila L տեսակի տեղախմբերի տարիքային սպեկտրը ներկա-

յացվում է աղյուսակ 1-ում:  
    

Աղյուսակ 1. Աղյուսակ 1. Աղյուսակ 1. Աղյուսակ 1. Iris pumila L Iris pumila L Iris pumila L Iris pumila L տեսակի տեղախմբերի տարիքային սպեկտրըտեսակի տեղախմբերի տարիքային սպեկտրըտեսակի տեղախմբերի տարիքային սպեկտրըտեսակի տեղախմբերի տարիքային սպեկտրը, , , , (2015(2015(2015(2015    թթթթ....))))    
««««ՂռերՂռերՂռերՂռեր»»»»    ««««Սուլեյմանի դոշՍուլեյմանի դոշՍուլեյմանի դոշՍուլեյմանի դոշ»»»»    

Տարիքային սպեկտրՏարիքային սպեկտրՏարիքային սպեկտրՏարիքային սպեկտր    
ԱռանձԱռանձԱռանձԱռանձ----
նյակների նյակների նյակների նյակների 
քանակըքանակըքանակըքանակը    

%%%%    Տարիքային սպեկտրՏարիքային սպեկտրՏարիքային սպեկտրՏարիքային սպեկտր    
ԱռանձԱռանձԱռանձԱռանձ----
նյակների նյակների նյակների նյակների 
քանակըքանակըքանակըքանակը    

%%%%    

Ծիլեր ծ 4 1.10 Ծիլեր ծ 10 3.54 
Յուվենիլ յուվ 69 19.0 Յուվենիլ յուվ 50 17.8 

Իմատուրային իմ 140 39.0 Իմատուրային իմ 95 34.0 
Վիրգինիլ վ 30 8.3 Վիրգինիլ վ 28 10.0 

Գեներատիվ գ 104 28.72 Գեներատիվ գ 95 34.0 
Սենիլայի ս 15 4.14 Սենիլային ս 4 1.41 

 362  Ընդամենը 282  
 
Աղյուսակ թիվ 1-ի արդյունքների վերլուծությունից պարզ երևում է, 

որ «Ղռեր» տեղամասի տեղախմբում բույսերի թիվը՝ 362 ավելի շատ է, 
քան «Սուլեյմանի դոշ» կոչվող լանջին՝ 282: Հետազոտվող տեղամասերում 
բավականին բարձր է իմատուրային և գեներատիվ առանձնյակների 
տոկոսը, համապատասխանաբար՝ իմատուրային 39 («Ղռեր») և 34 («Սու-
լեյմանի դոշ»), գեներատիվ 28.72 («Ղռեր») և 34 («Սուլեյմանի դոշ»): 

Այսինքն «Ղռեր» և «Սուլեյմանի դոշ» կոչվող տեղամասերում հանդիպող 
բույսերի տարիքային սպեկտրը վկայում է այն մասին, որ տվյալ տեղա-
խմբերը երիտասարդ են և աճող ու նրանց ոչնչացման սպառնալիքը բա-
ցակայում է: Տեղախմբի տարիքային սպեկտրում հանդիպում են յուվենիլ 
69, իմատուրային 140, վիրգինիլ 30, գեներատիվ՝ 104, սենիլային 15 հա-

սակի ներկայացուցիչներ: «Ղռեր» տեղամասում բույսերի մեծ մասը պատ-
կանում է իմատուրային 140 տարիքային սպեկտրին, այսինքն՝ բույսեր, 
որոնք գտնվում են սեռահասուն շրջանին անցնելու փուլում: «Սուլեյմանի 
դոշ» տեղամասում բույսերի մեծ մասը նույնպես գտնվում է իմատուրային 
և գեներատիվ փուլերում 95: Բայց, ի տարբերություն «Ղռեր»-ի, այս տե-

ղանքում սենիլային խմբի ներկայացուցիչները ավելի քիչ են: Դա բացա-
տրվում է նրանով, որ հյուսիսահայաց լանջերը անտառապատ են, խո-
նավ, վեգետացիան տևում է ավելի երկար, բույսերը ուշ են հասունանում, 
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ծերանում: Ընդհանուր առմամբ երկու տեղամասերում մայիս-հունիս 
ամիսներին նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվում Iris pumila L տեսա-
կի տեղախմբերի աճի և զարգացման համար: 1, 2 աղյուսակների տվյալ-
ները վկայում են, որ երկու տեղամասերում էլ մեծ տոկոս են կազմում յու-
վենիլ, իմատուրային, գեներատիվ տարիքային սպեկտրի ներկայացու-

ցիչները:  
 Մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում տարբեր տարիքի բույսերի 

տարվա եղանակային ադապտացիաները: Սովորաբար, գարնանը և աշ-
նանը ուժեղ քամիները, տեղումները վնաս են հասցնում բույսի վեր-
գետնյա մասերին: Հետազոտվող տեղամասերում կոտրտված ցողուններ 

նկատվել են միայնակ աճող, զարգացման գեներատիվ փուլում գտնվող 
նմուշների մոտ: Խմբերով աճող բույսերի դիմացկունությունը բացա-
տրվում է բույսերի կարճությամբ, տեղախմբերի խտությամբ, որը մեղմում 
է քամու ուժը: Բացի դրանից, Iris pumila L ցողուններում լավ զարգացած է 
մեխանիկական հյուսվածքը :  

Այսպիսով, տեղախմբի տարիքային կառուցվածքը որոշվում է մեկ 
տարիքային խմբից մյուսին անցման արագությամբ, յուրաքանչյուր տա-
րիքային վիճակում մնալու ժամանակահատվածից, վեգետատիվ բազ-
մացման, անբարենպաստ պայմաններին դիմադրելու ուևակությամբ:  
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ВОЗРАСТНОЙ СПЕКТР ПОВОЗРАСТНОЙ СПЕКТР ПОВОЗРАСТНОЙ СПЕКТР ПОВОЗРАСТНОЙ СПЕКТР ПОПУЛЯЦИИ ВИДА ПУЛЯЦИИ ВИДА ПУЛЯЦИИ ВИДА ПУЛЯЦИИ ВИДА IIII....PUMILAPUMILAPUMILAPUMILA    LLLL....    
    В ПРИРОДНЫХ В ПРИРОДНЫХ В ПРИРОДНЫХ В ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ ВАНАДЗОРЭКОСИСТЕМАХ ВАНАДЗОРЭКОСИСТЕМАХ ВАНАДЗОРЭКОСИСТЕМАХ ВАНАДЗОРАААА    

Варданян Заруи Варданян Заруи Варданян Заруи Варданян Заруи     
Байрамян ЛБайрамян ЛБайрамян ЛБайрамян Лилияилияилияилия    
Аветисян КАветисян КАветисян КАветисян Каринеаринеаринеарине    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: вегетационный сезон, возрастной спектр популяции, 

цветовые вариации, сезонные адаптации. 
В последние десятилетия, в связи со строительством микрорайона Тарон 

и снижением уровня благосостояния населения, увеличилась нагрузка на при-
родные экосистемы в окрестностях Ванадзора. Под угрозой оказались также 
популяции вида Iris Pumila L.  

Исследован ареал распространения и возрастной спектр популяции 
I.Pumila L. в северо-западной части города. Возрастной спектр популяции 
представляет собой один из важнейших признаков популяции, определяющий 
ее устойчивость и способность к самоподдержанию. 

В результате исследования мы пришли к выводу, что, несмотря на сокра-
щение ареала I.Pumila L., в популяции преобладают особи иматурного возраст-
ного состояния, и они относятся к нормальному типу. 

    
    
    
THE AGE SPECTRUM OF THE AGE SPECTRUM OF THE AGE SPECTRUM OF THE AGE SPECTRUM OF THE POPULATION OF A THE POPULATION OF A THE POPULATION OF A THE POPULATION OF A SPECIES SPECIES SPECIES SPECIES IRIS PUMILA IRIS PUMILA IRIS PUMILA IRIS PUMILA 

L. L. L. L.     IN THE NATURAL ECOSYIN THE NATURAL ECOSYIN THE NATURAL ECOSYIN THE NATURAL ECOSYSTEM OF VANADZORSTEM OF VANADZORSTEM OF VANADZORSTEM OF VANADZOR    
Vardanyan ZaruhiVardanyan ZaruhiVardanyan ZaruhiVardanyan Zaruhi    
    Bayramyan LiliaBayramyan LiliaBayramyan LiliaBayramyan Lilia    
    Avetisyan KarineAvetisyan KarineAvetisyan KarineAvetisyan Karine    

Summary Summary Summary Summary     
Key words:Key words:Key words:Key words: the vegetation period, the age spectrum of population, color 

variations, a seasonal adaptation. 
In the last decade in connection with the construction of the district Taron 

and reduction of the level of populations welfare the pressure on natural ecosystems 
has increased. The population of a species I.Pumila L. are also endangered. The area 
of distribution and age spectrum of the population I.Pumila L.  in the north western 
part of the city was investigated . The age spectrum of the population I.Pumila L.  is 
one of the most important features of the population which defines its resilience 
and the ability of self-renew. The result of the study concluded that despite the 
reduction of the area of I.Pumila L.  the population has an individual immature age 
statues and they concern to the normal type.  
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ՔԼՈՐՈՖԻԼԻ ՊԱՐՔԼՈՐՈՖԻԼԻ ՊԱՐՔԼՈՐՈՖԻԼԻ ՊԱՐՔԼՈՐՈՖԻԼԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ        
SAMBUCUS NIGRA L. SAMBUCUS NIGRA L. SAMBUCUS NIGRA L. SAMBUCUS NIGRA L. ԵՎԵՎԵՎԵՎ    RUMEX ACETOSA L.RUMEX ACETOSA L.RUMEX ACETOSA L.RUMEX ACETOSA L.        

ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՏԵՐՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՏԵՐՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՏԵՐՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՏԵՐԵՎԵՎԵՎԵՎՆԵՐՈՒՄՆԵՐՈՒՄՆԵՐՈՒՄՆԵՐՈՒՄ    
    Վարդանյան ԶարուհիՎարդանյան ԶարուհիՎարդանյան ԶարուհիՎարդանյան Զարուհի    
    Հովհաննիսյան ԱնիՀովհաննիսյան ԱնիՀովհաննիսյան ԱնիՀովհաննիսյան Անի    
    Միրզոյան ՅուղաբերՄիրզոյան ՅուղաբերՄիրզոյան ՅուղաբերՄիրզոյան Յուղաբեր    

Բանալի բառեր.Բանալի բառեր.Բանալի բառեր.Բանալի բառեր. Սև թանթրվենի, ավելուկ սովորական, քլորոֆիլ, 
օպտիկական խտություն, ֆոտոսինթեզ 

 
Ներածություն 
20-րդ դարի վերջին կապված էներգետիկ ճգնաժամի հետ Հայաստա-

նում, մասնավորապես Լոռու մարզում լայն թափ ստացան ապօրինի ան-
տառահատումները: Դրան հետևեցին կենսաբազմազանությանը սպառ-
նացող վտանգները: Տնտեսապես օգտակար հիմնական անտառ կազմող 
տեսակներին փոխարինելու եկան պակաս արժեքավոր ձևեր, որոնք լինե-
լով անպահանջկոտ արագորեն զբաղեցրին հատատեղերը: Այդպիսի բու-
սատեսակներից է սև թանթրվենին Sambucus nigra L.: Լոռու մարզի տա-
րածքում դեռևս քիչ ուսումնասիրություններ են կատարվել սև թանթրվե-
նու բույսի կենսաէկոլոգիական առանձնահատկությունների ուսումնա-
սիրման ուղղությամբ [4, 82-88]: Բնական պաշարների կազմում իրենց 
կենսաբանական առանձնահատկություններով, ուրույն տեղ են զբաղեց-
նում վայրի օգտակար բուսատեսակները (ուտելի, կերային, ներկատու, 
եթերայուղատու, մեղրատու, դեղաբույսեր և այլն): Հայաստանի տնտեսա-
կան զարգացման հեռանկարները պահանջում են բնական պաշարների 
մանրակրկիտ հաշվառում և արդյունավետ օգտագործում, որը թելա-
դրվում է ոչ միայն նոր հարաբերությունների թևակոխման պահանջով, 
այլև նրա սահմանափակ հողատարածություններով, որի հետևանքով 
առաջնահերթ խնդիր է հանդիսանում, ինչպես ագրոհամակեցություննե-
րի կենսարտադրողականության բարձրացումը, այնպես էլ բնական հան-
դակների ռացիոնալ և նպատակահարմար օգտագործումը [1, 52; 2, 122]: 

Կենսաբազմազանության պահպանության հիմնական նախա-
պայմաններից է օգտակար բույսերի ուսումնասիրությունը և արդյունա-
վետ օգտագործումը: Խնդիրն արդիական է հատկապես այն առումով, որ 
20-րդ դարի 90-ականներից հետո ազգաբնակչության մի ստվար շերտի 
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համար օգտակար, վայրի ուտելի և համեմունքային բույսերը դարձան ոչ 
միայն սննդի անբաժան մաս, այլև եկամտի աղբյուր: Ուստի` ներկայումս, 
առավել քան երբևէ, օրհասական խնդիր է օգտակար բույսերի ռացիոնալ 
օգտագործման և պահպանության խնդիրների ճիշտ կազմակերպումը: 

Նյութը և մեթոդը 
Մեր կողմից ուսումնասիրման օբյեկտ են ընտրվել Թանթրվենի սև 

Sambucus nigra L. և Ավելուկ սովորական Rumex acetosa L. տեսակի բույսե-
րը: Sambucus nigra L. Պատկանում է այծատերևազգիների Caprifoliaceae 
ընտանիքին, իսկ Rumex acetosa L. տեսակը` մատիտեղազգիների կամ 
հնդկացորենազգիների Polygonaceae) ընտանիքին [3, 78]: Մեր նպատակն 
է եղել ուսումնասիրել այդ բույսերի տերևներում քլորոֆիլի պարունակու-
թյունը օպտիկական խտության միջոցով: Քլորոֆիլի օպտիկական խտու-
թյունը որոշվել է ֆոտոկալորիմետրի միջոցով: Փորձերը կատարվել են 
Վանաձորի պետական համալսարանի բնագիտական համալիր լաբորա-
տորիայում: 

Ինչպես նշեցինք վերևում, Sambucus nigra L. Տեսակն արագորեն զբա-
ղեցնում է հատատեղերը: Ճիշտ է բնափայտի առաջացման տեսակետից 
այն արժեքավոր չէ, բայց այն վայրի օգտակար բույսերից է: Օգտագործ-
վում են բույսի պտուղներից պատրաստված օշարակը, հյութը, մուրա-
բան, ծաղիկներից պատրաստված թուրմը [4, 82-88]: Ավելուկ սովորական 
բույսի տերևները վաղուց ի վեր ժողովուրդն օգտագործում է սննդի մեջ [1, 
52; 2, 122]: Քանի որ սննդի մեջ օգտագործվում են երկու տարբեր բույսերի 
տարբեր օրգանները, մեզ հետաքրքրել է այն հարցը, թե արդյոք այդ բույ-
սերի տերևներում տարբեր է նաև քլորոֆիլի պարունակությունը:  

Հետազոտվող բույսերի տերևները մկրատի օգնությամբ մանր 
կտրատվել են, լցվել հախճապակյա թասի մեջ, վրան ավելացվել է մի 
փոքր մաքուր ավազ լավ տրորելու համար և կալցիումի կարբոնատ 
(CaCO3): Կտրատված կանաչ մասսան լավ տրորվել է մինչև շիլայանման 
զանգվածի ստացումը, այնուհետև ավելացվել է ացետոն ու շարունակել 
տրորումը, մինչև մուգ կանաչ գույնի ստացումը, այնուհետև ֆիլտրի 
թղթով ֆիլտրվել է: 

Ստացված լուծույթը 30 րոպե պահվել է մութ պայմաններում, ապա 
որոշվել է լուծույթի օպտիկական խտությունը ֆոտոէլեկտրոկալորիմետ-
րի միջոցով (նկ.1): 
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Նկար1. ՖոտոէլեկտրոկալորիմետրՆկար1. ՖոտոէլեկտրոկալորիմետրՆկար1. ՖոտոէլեկտրոկալորիմետրՆկար1. Ֆոտոէլեկտրոկալորիմետր    
 
Այնուհետև հաշվարկվել է քլորոֆիլի պարունակությունը տերևնե

րում հետևյալ բանաձևերով. 
Ca=12,7 x E660 – 2,69 x E470 
Cb=22,9 x E470 – 4,68 x E660 
Ca և Cb – <ա> և <բ> քլորոֆիլի պարունակությունն է, 1մգ/լ, 

ֆիլ <ա>-ի օպտիկական խտությունն է 660 նմ երկարության ալիքի տակ,
E470-քլորոֆիլ <բ>-ի օպտիկական խտությունն է 470 նմ երկարության ալի
քի տակ:  

Քլորոֆիլի պարունակությունը տերևներում շատ կարևոր է, քանի որ 
առանց նրանց ֆոտոսինթեզը տեղի է ունենում քլորոֆիլի մ
ցությամբ: Գոյություն ունի որոշակի կախվածություն քլորոֆիլի քանակի 
և սինթեզվող ասսիմիլյանտների քանակի միջև: Որպեսզի պարզենք քլո
րոֆիլի քանակությունը տերևներում, նախ և առաջ անհրաժեշտ է հաշ
վարկել քլորոֆիլի օպտիկական խտությունը ֆոտոկալորիմետրով: Քլո
րոֆիլի օպտիկական խտությունը հաշվում ենք հետևյալ բանաձևով.

� = [� Þ\Þ = [� 19 
Բանաձևում D –ն կոչվում է օպտիկական խտություն, բնութագրում է 

օպտիկական ճառագայթման թուլացումը տարբեր նյութերի շերտերում, Þ\-ն նյութի շերտի վրա ընկնող ճառագայթման ինտեն
 Þ -ն՝ շերտից դուրս եկած, կլանման և ցրման հետևանքով թուլացած 

 

Այնուհետև հաշվարկվել է քլորոֆիլի պարունակությունը տերևնե-

քլորոֆիլի պարունակությունն է, 1մգ/լ, E660-քլորո-
ի օպտիկական խտությունն է 660 նմ երկարության ալիքի տակ, 

ի օպտիկական խտությունն է 470 նմ երկարության ալի-

տերևներում շատ կարևոր է, քանի որ 
առանց նրանց ֆոտոսինթեզը տեղի է ունենում քլորոֆիլի մասնակ-
ցությամբ: Գոյություն ունի որոշակի կախվածություն քլորոֆիլի քանակի 
և սինթեզվող ասսիմիլյանտների քանակի միջև: Որպեսզի պարզենք քլո-

և առաջ անհրաժեշտ է հաշ-
կել քլորոֆիլի օպտիկական խտությունը ֆոտոկալորիմետրով: Քլո-

ֆիլի օպտիկական խտությունը հաշվում ենք հետևյալ բանաձևով. 

ն կոչվում է օպտիկական խտություն, բնութագրում է 
ումը տարբեր նյութերի շերտերում,  

ենսիվությունն է, 
ն՝ շերտից դուրս եկած, կլանման և ցրման հետևանքով թուլացած 
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ճառագայթման ինտենսիվությունը,  9 -ն՝ նյութի թողանցման գործակիցը։ 
Փորձեր և արդյունքներ 
Նախապես վերցվել են Թանթրվենի սև Sambucus nigra L. և Ավելուկ 

սովորական Rumex acetosa L. տեսակի բույսերի տերևները: Փորձանմուշ-
ները մշակվել են վերևում նկարագրված մեթոդով և ֆոտոկալորիմետրի 
միջոցով որոշվել է <ա> և <բ> քլորոֆիլի օպտիկական խտությունը: 

Օպտիկական խտությունը կախված է նյութի միջով անցնող ճառա-
գայթման հաճախականությունից: Միմյանց հետ չփոխազդող հեղուկների 
խառնուրդի օպտիկական խտությունը հավասար է առանձին բաղադրիչ-
ների օպտիկական խտությունների գումարին: 

Լուծույթի օպտիկական խտությունը ուղիղ համեմատական է լու-
ծույթի խտությանը: Այդ պատճառով գործնականում նյութի խտությունը 
որոշում են չափելով լուծույթի օպտիկական խտությունը լուսագունաչա-
փով, սպեկտրալուսաչափով կամ աչքով: Թանթրվենի սև տեսակի մոտ 
ստացվել են հետևյալ արդյունքները. (Աղ.1) 

 
Աղյուսակ 1. Քլորոֆիլի օպտիկական խտության փոփոխությունը կախված Աղյուսակ 1. Քլորոֆիլի օպտիկական խտության փոփոխությունը կախված Աղյուսակ 1. Քլորոֆիլի օպտիկական խտության փոփոխությունը կախված Աղյուսակ 1. Քլորոֆիլի օպտիկական խտության փոփոխությունը կախված 

ալիքի երկարությունից Սև թանթրվենի տեսակի մոտալիքի երկարությունից Սև թանթրվենի տեսակի մոտալիքի երկարությունից Սև թանթրվենի տեսակի մոտալիքի երկարությունից Սև թանթրվենի տեսակի մոտ    

ՏեսակըՏեսակըՏեսակըՏեսակը    
ԱլիքիԱլիքիԱլիքիԱլիքի    

երկարություներկարություներկարություներկարություն((((նմնմնմնմ))))    
ՕպտիկականՕպտիկականՕպտիկականՕպտիկական    
խտությունխտությունխտությունխտություն    

Սև թանթրվենի 
660 745 
470 1427 

 Աղ. 1-ի տվյալներից երևում է, որ 660նմ ալիքի երկարության դեպ-
քում քլորոֆիլի օպտիկական խտության արժեքը գրեթե կրկնակի (1.91) 
անգամ պակաս է, 470նմ ալիքի երկարության ճառագայթման դեպքում: 

Օգտվելով աղյուսակի տվյալներից հաշվել ենք <ա> և <բ> քլորոֆիլ-
ների քանակությունը սև թանթրվենի բույսի տերևներում: 
Ca=12,7 x E660 – 2,69 x E470  Ca=12.7x745 - 2.69x1427 Ca=5.623գ/լ 
Cb=22,9 x E470 – 4,68 x E660 Cb=22.9x1427 - 4.68x745 Cb=29.19գ/լ 

Այս տվյալներից կարելի է եզրակացնել, որ սև թանթրվենի բույսի 
տերևներում <բ> քլորոֆիլի քանակությունը 5 անգամ գերազանցում է <ա> 
քլորոֆիլի քանակությանը: 

Սովորական ավելուկի տերևների փորձանմուշների արդյունքները 
բերված աղյուսակ 2-ում: 
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    Աղյուսակ 2. Քլորոֆիլի Աղյուսակ 2. Քլորոֆիլի Աղյուսակ 2. Քլորոֆիլի Աղյուսակ 2. Քլորոֆիլի օպտիկական խտության փոփոխությունը կախված ալիքի օպտիկական խտության փոփոխությունը կախված ալիքի օպտիկական խտության փոփոխությունը կախված ալիքի օպտիկական խտության փոփոխությունը կախված ալիքի 
երկարությունից սովորական ավելուկի մոտերկարությունից սովորական ավելուկի մոտերկարությունից սովորական ավելուկի մոտերկարությունից սովորական ավելուկի մոտ    

ՏեսակըՏեսակըՏեսակըՏեսակը    Ալիքի երկարություն, նմԱլիքի երկարություն, նմԱլիքի երկարություն, նմԱլիքի երկարություն, նմ    
Օպտիկական Օպտիկական Օպտիկական Օպտիկական 
խտությունխտությունխտությունխտություն    

Ավելուկ սովորական 
660 754 
470 1397 

 
Սովորական ավելուկի բույսի մոտ 470 նմ ալիքի երկարության պայ-

մաններում օպտիկական խտությունը 1.85 անգամ ավելի մեծ է, քան      
660նմ երկարությանը համապատասխանող օպտիկական խտությունը: 
Օգտվելով աղյուսակի տվյալներից հաշվել ենք <ա>  և <բ>  քլորոֆիլների 

քանակությունը սովորական ավելուկ բույսի տերևներում: 
Ca=12,7X E660 – 2,69 X E470 Ca=12.7x754-2.69x1397 Ca=5.817գ/լ 
Cb=22,9X E470 – 4,68 X E660 Cb=22.9x1397-4.68x754 Cb=28.462գ/լ 
Պարզվում է, որ սովորական ավելուկի տերևներում <բ> քլորոֆիլի պա-

րունակությունը 5 անգամ գերազանցում է <ա> քլորոֆիլի քանակությանը: 

Եզրակացություն 
Մեր կողմից կատարված ուսումնասիրությունները թույլ են տալիս 

եզրակացնել, որ 
1.  Թանթրվենի սև տեսակի մոտ քլորոֆիլի օպտիկական խտությու-

նը կլանվող ալիքի ճառագայթների երկարության հետ փոխվում է: 

Օպտիկական խտությունը 470 նմ ալիքի երկարության դեպքում 1.91 ան-
գամ մեծ է 660նմ ալիքի երկարության համեմատ, իսկ սովորական ավե-
լուկի մոտ` 1.85 անգամ: 

2.  Սև թանթրվենի և Ավելուկ սովորական տեսակի բույսերի 
տերևներում <բ> քլորոֆիլի քանակությունը գրեթե 5 անգամ գերազան-

ցում է <ա> քլորոֆիլի քանակությանը: 
3. Անկախ օգտագործվող բույսի օրգանների բնույթից, հետազոտ-

ված երկու տեսակի բույսերի մոտ <ա> և <բ> քլորոֆիլի հարաբերակցու-
թյունը նույնն է: կարելի է ենթադրել, որ սինթեզված ասսիմիլյանտները 
ուղղվում են դեպի բույսի գեներատիվ օրգաններ Սև թանթրվենի տեսակի 

մոտ, իսկ սովորական ավելուկի մոտ դրանց գերակշիռ մասը մնում է 
տերևներում: 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕОПРЕДЕЛЕНИЕОПРЕДЕЛЕНИЕОПРЕДЕЛЕНИЕ    СОДЕРЖАНИЯСОДЕРЖАНИЯСОДЕРЖАНИЯСОДЕРЖАНИЯ    ХЛОРОФИЛЛАХЛОРОФИЛЛАХЛОРОФИЛЛАХЛОРОФИЛЛА    В ЛИСТЬЯХВ ЛИСТЬЯХВ ЛИСТЬЯХВ ЛИСТЬЯХ 
SAMBUCUS NIGRA L. И SAMBUCUS NIGRA L. И SAMBUCUS NIGRA L. И SAMBUCUS NIGRA L. И RUMEX ACETOSA LRUMEX ACETOSA LRUMEX ACETOSA LRUMEX ACETOSA L    

Варданян ЗаруиВарданян ЗаруиВарданян ЗаруиВарданян Заруи    
Оганнисян АниОганнисян АниОганнисян АниОганнисян Ани    
Мирзоян ЮгаберМирзоян ЮгаберМирзоян ЮгаберМирзоян Югабер    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: бузина черная, щавель обыкновенный, хлорофилл, опти-

ческая плотность, фотосинтез. 
У видов Sambucus nigra L. и Rumex acetosa L. количество хлорофила <б>  в 

пять раз превышает количество хлорофилла <а>. В случае длины волны 470 нм, оп-
тическая плотность хлорофилла в 1,91 раз больше по сравнению с длиной волны 
660 нм, а у Rumex acetosa L. в 1,85 раза. Независимо от характера употребляемых 
органов растений, у исследуемых двух видов растений соотношение хлорофилла 
<а> и <б> одинаково. Можно предположить, что синтезированные ассимилянты 
направляются к генеративным органам растения у бузины черной, а у щавеля 
обыкновенного остаются в листьях. 

 
THE CONTENT OF CHLORTHE CONTENT OF CHLORTHE CONTENT OF CHLORTHE CONTENT OF CHLOROPHYLL COMPONENT IN OPHYLL COMPONENT IN OPHYLL COMPONENT IN OPHYLL COMPONENT IN SAMBUCUSSAMBUCUSSAMBUCUSSAMBUCUS    

NIGRA LNIGRA LNIGRA LNIGRA L....    AND RUMEX ACETOSA LAND RUMEX ACETOSA LAND RUMEX ACETOSA LAND RUMEX ACETOSA L....    SPECIESSPECIESSPECIESSPECIES    
    Vardanyan Zaruhi Vardanyan Zaruhi Vardanyan Zaruhi Vardanyan Zaruhi     
Hovhannisyan AniHovhannisyan AniHovhannisyan AniHovhannisyan Ani    
        Mirzoyan JughaberMirzoyan JughaberMirzoyan JughaberMirzoyan Jughaber    

SummarySummarySummarySummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: Black Elder, Common Sorrel, Chlorophyll, Optical density, Photosynthesis. 
In Sambuskus nigra L. and Rumex acetosa L. species B chlorophyll component 

almost 5 times exceeds the amount of A chlorophyll component quantity. The optical 
density of chlorophyll with length of 470 m exceeds the length of 660 m wavelength for 
1.91 times, in case of Common Sorrel for about 1.85 times. Regardless of the nature of 
used plant organs have investigated two plant species, the ratio of chlorophyll A and B 
are equal. It can be assumed synthesized assimiliants sent to the generative organs of the 
plant, at the black elderberry, while in case of ordinary sorrel they remain in leaves. 
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ՇԻՐԱԿԻՇԻՐԱԿԻՇԻՐԱԿԻՇԻՐԱԿԻ    ՄԱՐԶԻՄԱՐԶԻՄԱՐԶԻՄԱՐԶԻ    ՔԱՂԱՔԱՅԻՆՔԱՂԱՔԱՅԻՆՔԱՂԱՔԱՅԻՆՔԱՂԱՔԱՅԻՆ    ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ    ՌԵԿՐՌԵԿՐՌԵԿՐՌԵԿՐԵԵԵԵԱՑԻՈՆԱՑԻՈՆԱՑԻՈՆԱՑԻՈՆ    
ՊԱՀԱՆՋՄՈՒՔՆԵՐԻՊԱՀԱՆՋՄՈՒՔՆԵՐԻՊԱՀԱՆՋՄՈՒՔՆԵՐԻՊԱՀԱՆՋՄՈՒՔՆԵՐԻ    ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ    ՓՈՐՁՓՈՐՁՓՈՐՁՓՈՐՁ        

((((ԸՍՏ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԸՍՏ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԸՍՏ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԸՍՏ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԽՄԲԵՐԻ)ԽՄԲԵՐԻ)ԽՄԲԵՐԻ)ԽՄԲԵՐԻ)    
ԳրիգորյանԳրիգորյանԳրիգորյանԳրիգորյան    ԱնահիտԱնահիտԱնահիտԱնահիտ        

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . տուրիզմ, ռեկրեացիա, ռեկրեացիոն պահանջ-

մունքներ: 
 
Շիրակի մարզի զարգացման հեռանկարային ուղղություններից մեկը 

հանդիսանոմ է տուրիզմը և ռեկրեացիան: Վերջիններիս զարգացման հա-
մար անհրաժեշտ է տուրիզմի և ռեկրեացիայի զարգացման ռեսուրսների 
գնահատումը և արդյունավետ օգտագործումը: Արդյունավետ օգտագործ-
ման կարևոր գրավականներից է հանդիսանում բնակչության պահանջ-
մունքների հաշվառումը, և այդ պահանջմունքների հիման վրա տուրիզմի 
և ռեկրեացիայի համապատասխան տեսակների զարգացումը:  

Պահանջմունքը ինչ-որ բանի նկատմամբ կարիքն է, որը պահանջում 
է բավարարում: Գոյություն ունեն տարբեր պահանջմունքներ կյանքի 
տարբեր ոլորտներում: Օրինակ ամերիացի հոգեբան Ա.Մասլոուն 20-րդ 
դարի 50-ական թվականներին բուրգի տեսքով ներայացրել է անհատի 
պահանջմուքները, հենց այս բուրգը մինչ օրս հիմք է հանդիսանում տար-
բեր գիտնականների համար պահանջմունքների ուսումնասիրման և դա-
սակարգման: 

Ըստ բազմաթիվ ուսումնասիրողների ռեկրեացիոն գործունեության 
կազմակերպումը պայմանավորված է բնակչության որոշակի խմբերի 
պահանջմունքներով: Ընդհանուր առմամբ ռեկրեացիոն պահանջմունք-
ները կարելի է դասել պատմական կատեգորիաների շարքին, քանի որ 
դրանք էականորեն փոփոխվում են ժամանակի ընթացքում: Սովորաբար 
ռեկրեացիոն պահանջմունքները արտահայտվում են հասարակական, 
խմբային և անհատական մակարդակներով [3, 288]: Առավել առաջատա-
րը հասարակական ռեկրեացիոն պահանջմունքներն են, որոնք արտա-
հայտում են հասարակության պահանջները ֆիզիկական և մտավոր 
հանգստի նկատմամբ: Խմբային ռեկրեացիոն պահանջմունքները որոշա-
կի մարդկանց, անհատների հանգստի նկատմամբ վերաբերմունքն է: 
Դրանք կարող են նպատակաուղղված լինել բավարարելու առանձնին 
մարդկանց ճանաչողական, գեղագիտական, հոգևոր և բազմաթիվ այլ 
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ցանկությունները: Անհատական ռեկրեացիոն պահանջմունքները իրենց 
հերիթն ազդում են խմբային պահանջմունքների վրա և հատկապես այն 
խմբերի, որոնց պատկանում են տվյալ մարդիկ [1, 278]: 

Տվյալ աշխատանքում ուսումնասիրել ենք ամբողջությամբ Շիրակի 
մարզի և առանձին-առանձին քաղաքների բնակչության տարիքային կա-
ռուցվածքը, փորձել ենք վերլուծել տարբեր տարիքային խմբերի համա-
մասնությունը բնակչության կազմում, որն էլ կուրվագծի գերակշռող տա-
րիքային խմբի նախասիրությունները և պահանջմունքները ռեկրեացիոն 
գործունեության տեսակների նկատմամբ: Գիտական գրականության մեջ 
հանդիպում են ռեկրեացիոն գործունեության զանազան դասակարգում-
ներ, որոնց հիմքում ընկած են տարբեր հատկանիշներ՝ ճանապարհոր-
դության նպատակ, սեզոնայանություն, տեղաշարժման բնույթ, ռեկերան-
տի հասակ և այլն: Ըստ Գուլյաևի ռեկերանտների տարիքից ելնելով 
ռեկրեացիան բաժանվում է հետևյալ տեսակների՝ մանկական (5-14), երի-
տասարդական(15-29), հասուն (30-54), «երրորդ տարիքի» մարդկանց 
հանգիստ (55-64) և 65 տարեկանից բարձր մարդկանց հանգիստ և յուրա-
քանչյուր տարիքային խմբում մարդիկ ունեն տարբեր ռեկրեացիոն պա-
հանջմունքներ (գծապատկեր 1.) 
 
ԳծապատկերԳծապատկերԳծապատկերԳծապատկեր    1. 1. 1. 1. ՌեկրեացՌեկրեացՌեկրեացՌեկրեացիայիիայիիայիիայի    տեսակներըտեսակներըտեսակներըտեսակները    կախվածկախվածկախվածկախված    ռեկռեկռեկռեկրեարեարեարեանտներինտներինտներինտների    տարիքիցտարիքիցտարիքիցտարիքից 
ըստըստըստըստ    ԳուլյաևիԳուլյաևիԳուլյաևիԳուլյաևի....    

ՌեկրեացՌեկրեացՌեկրեացՌեկրեացիոնիոնիոնիոն    գործունեությանգործունեությանգործունեությանգործունեության    
տեսակըտեսակըտեսակըտեսակը    

ՌեկրացիոնՌեկրացիոնՌեկրացիոնՌեկրացիոն    գործունեությանգործունեությանգործունեությանգործունեության    նկատմամբնկատմամբնկատմամբնկատմամբ    
կանխատեսվողկանխատեսվողկանխատեսվողկանխատեսվող    պահանջմունքներըպահանջմունքներըպահանջմունքներըպահանջմունքները 

Մանկական (5-14) 
Երթուղային-ճանաչողական, ուսումնական, 
էկոլոգիական, բուժական, սպորտային 

Երիտասարդական (15-29) 
Ակտիվ հանգիստ, սպորտային և արկածային, 
էկոլոգիական, մշակութային-ճանաչողական 

Հասուն (30-54) 
Մշակութային, ճանաչողական, կրոնական, 
գիտական, էկոլոգիական, բուժական 

«երրորդ տարիքի» մարդկանց 
հանգիստ (55-64) 

Մշակութային-ճանաչողական, կրոնական, 
գիտական, բուժական 

65 տարեկանից բարձր մարդկանց 
հանգիստ 

Հանգիստ բուժման հետ 

 
Հիմք ընդունելով այս դասակարգումը և օգտվելով վիճակագրական 

տվյալներից, հաշվել ենք Շիրակի մարզի և առանձին քաղաքների առկա 
բնակչության տարքիային խբերի տոկոսային ցուցանիշը: 
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Գծապատկեր 2.Գծապատկեր 2.Գծապատկեր 2.Գծապատկեր 2. Շիրակի մարզի բնակչության տարիքային դասակարգումըՇիրակի մարզի բնակչության տարիքային դասակարգումըՇիրակի մարզի բնակչության տարիքային դասակարգումըՇիրակի մարզի բնակչության տարիքային դասակարգումը 
ՌեկրեացՌեկրեացՌեկրեացՌեկրեացիոնիոնիոնիոն    գործունեությանգործունեությանգործունեությանգործունեության    տեսակըտեսակըտեսակըտեսակը    ԲնակչությանԲնակչությանԲնակչությանԲնակչության    տարիքայինտարիքայինտարիքայինտարիքային    խմբիխմբիխմբիխմբի    

միջինմիջինմիջինմիջին    մարզայինմարզայինմարզայինմարզային    ցուցանիշցուցանիշցուցանիշցուցանիշ (%)    
Մանկական (5-14) 12,5 

Երիտասարդական(15-29) 27,4 
Հասուն (30-54) 32.4 

«Երրորդ տարիքի»  
մարդկանց (55-64) հանգիստ 

9,8 

65 տարեկանից բարձր մարդկանց հանգիստ 10,5 
 
    ԳծապատկերԳծապատկերԳծապատկերԳծապատկեր    3. 3. 3. 3. ՇիրակիՇիրակիՇիրակիՇիրակի    մարզիմարզիմարզիմարզի    քաղաքներիքաղաքներիքաղաքներիքաղաքների    բնակչությանբնակչությանբնակչությանբնակչության    տարիքայինտարիքայինտարիքայինտարիքային    
դասակարգումըդասակարգումըդասակարգումըդասակարգումը    

ՌեկրեացՌեկրեացՌեկրեացՌեկրեացիոնիոնիոնիոն    
    գործունեությանգործունեությանգործունեությանգործունեության    

    տեսակըտեսակըտեսակըտեսակը    

ԲնակչությանԲնակչությանԲնակչությանԲնակչության    
տարիքայինտարիքայինտարիքայինտարիքային    
խմբիխմբիխմբիխմբի    միջինմիջինմիջինմիջին    
ցուցանիշըցուցանիշըցուցանիշըցուցանիշը    

ԳյումրիումԳյումրիումԳյումրիումԳյումրիում (%)    

ԲնակչությանԲնակչությանԲնակչությանԲնակչության    
տարիքայինտարիքայինտարիքայինտարիքային    
խմբիխմբիխմբիխմբի    միջինմիջինմիջինմիջին    
ցուցանիշըցուցանիշըցուցանիշըցուցանիշը    

ԱրթիկումԱրթիկումԱրթիկումԱրթիկում (%)    

ԲնակչությանԲնակչությանԲնակչությանԲնակչության    
տարիքայինտարիքայինտարիքայինտարիքային    
խմբիխմբիխմբիխմբի    միջինմիջինմիջինմիջին    
ցուցանիշըցուցանիշըցուցանիշըցուցանիշը    
ՄարալիկումՄարալիկումՄարալիկումՄարալիկում 

(%)    
Մանկական(5-14) 12 12 12,8 
Երիտասարդական (15-29) 25 29,6 27 
Հասուն (30-54) 33 32,5 31 
«Երրորդ տարիքի» մարդկանց 
(55-64) հանգիստ  

11,5 10,5 10,5 

65 տարեկանից բարձր 
մարդկանց հանգիստ 

11,7 8,8 8,5 

 
Ստանալով բնակչության տարիքային խմբերի տոկոսային ցուցա-

նիշները, պարզ է դառնում, որ մարզում բնակչության տարիքային կազ-
մում ամենացածր տոկոսն է կազմում 55-65 տարեկան անձինք, իսկ ինչ-
պես ամբողջ մարզում (32,4%) այնպես էլ առանձին քաղաքներում (Գյում-
րի` 33% Արթիկ` 32,5% Մարալիկ` 31%) բնակչության մեջ գերակշռում են 
30-54 տարիքի անձինք, այսինքն անհրաժեշտ է զարգացնել մշակութային, 
ճանաչողական, կրոնական, գիտական, էկոլոգիական, բուժական 
հանգստի տեսակները և անհրաժեշտ ենթակառուցվածքները: 

Բնակչության տարիքային կազմում երկորդ տեղը (մարզում՝ 27,4%, 
Գյումրիում՝ 25%, Արթիկում՝ 29,6%, Մարալիկում՝ 27%) զբաղեցնում են 
15-29 տարեկան անձինք: Այս տարիքի անձինք նախընտրում են ակտիվ, 
սպորտային և արկածային, էկոլոգիական, մշակութային-ճանաչողական 
հանգիստ: 

Եզրահանգում. Այսպիսով հաշվի առնելով այն փաստը, որ Շիրակի 
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մարզի և նրա քաղաքների բնակչության շրջանում գերակշռող է բնակչու-
թյան 30-54 տարիքային խումբը, ուստի տուրիզմը և ռեկրեացիան պետք է 
զարգացնել հենց այս խմբի պահանջմունքերը հաշվի առնելով, այսինքն 
զարգացնել տոիրիզմի և ռեկրեացիայի «հասուն» տեսակը: 

 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
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развить в области и городах. Используя статистические данные,  было выявлено, 
что самая распространенная группа 30-54 лет, которые предпочитают ''зрелый'' вид 
туризма и рекреации, то есть здесь нужно развить этот вид туризма и рекреации. 
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ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառեր. բառեր. բառեր. բառեր. կրթություն, կրթական բարեփոխումներ, 
աշխատանք, կառավարում. շուկա, մրցակցություն, վերլուծություն, 
մեթոդ, հետազոտություն, տնտեսություն, համակարգ  

 
Մեր երկրում տեղի ունեցող սոցիալական, քաղաքական և տնտեսա-

կան փոփոխությունների պայմաններում հատկապես կրթությունն է հնա-
րավորություն տալիս հարմարվել կյանքի նոր պայմաններին: Ակնհայտ է, 
որ «կրթության առջև ծառացած հիմնական խնդիրներից կարելի է 

առանձնացնել երկուսը. մի կողմից` անձի իմացական և պրոֆեսիոնալ 
պահանջների ապահովումը, մյուս կողմից` հասարակության մտավոր և 

մասնագիտական ներուժի ձևավորումն ու համադրումը» [1,240]: Շուկա-
յական տնտեսության պայմաններում որոշակիորեն փոխվել են աշխա-
տաշուկայում առաջարկի և պահանջարկի ձևավորման օրինաչափու-
թյունները, թույլ է աշխատաշուկայի և մասնագիտությունների ու զբաղ-
մունքների ոլորտի միջև փոխադարձ կապը, որոշ մասնագիտությունների 
գծով առկա է կադրերի գերարտադրություն, որոշ մասնագիտություների 
գծով զգացվում է կադրերի պակաս: Որպես աշխատաշուկայի հավասա-
րակշռության ապահովման հեռակա միջոց հանդես է գալիս մասնագի-
տական կողմնորոշումը: Մասնագիտական կողմնորոշումը սոցիալ-
տնտեսական, հոգեբանամանկավարժական, բժշկակենսաբանական և 
արտադրատեխնիկական ծրագրավորված միջոցառումների համակարգ 
է, որը նպատակ ունի հանրակրթական դպրոցի շրջանավարտին օգնելու 
գիտակցաբար ընտրելու իրեն համապատասխան և հարմար մասնագի-
տություն: Մասնագիտական կողմնորոշման գլխավոր նպատակն է օգնել 
սովորողներին, որպեսզի նրանք դպրոցն ավարտելուց հետո կարողանան 
գիտակցաբար ընտրելու այս կամ այն մասնագիտությունը` ելնելով 
իրենց հոգեկան, ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններից, աշխա-
տաշուկայի պահանջարկից: Հայաստանում արդիական խնդիր է դառ-
նում մասնագիտական կողմնորոշման այնպիսի համակարգի ներդրումը, 
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որը անհատի հետաքրքրություններին և աշխատաշուկայում մրցունակ 
կադրերի պահանջարկին համապատասխան կստեղծի մասնագիտու-
թյան ազատ ընտրության հնարավորություն: Հայաստանի նորանկախ 
պետության ժամանակներում մասնագիտության ընտրությունը կրել է 
տարերային բնույթ: Մասնագիտական կողմնորոշումը կարևորագույն 
նշանակություն ունի յուրաքանչյուր մարդու կյանքում: Մասնագիտու-
թյան սխալ ընտրությունը կարող է փոխել կյանքի որակը, անհատի հե-
տագա կյանքի ուղին: Երեխաների մասնագիտության ընտրության հար-
ցում մեծ է ծնողների դերը, ովքեր հաճախ առաջնորդվում են սեփական 
նախասիրություններով, առկա հնարավորություններով: Պատանիների 
մի զգալի մասի համար կարևորվում է շրջապատի, ընկերների կարծիք-
ները, և ընտրում են այնպիսի «մոդայիկ» մասնագիտություններ, որոնց 
վերաբերյալ չունեն համապատասխան տեղեկություններ և պատկերա-
ցումներ, առավել ևս ընտրում են աշխատաշուկայում պահանջարկ չունե-
ցող մասնագիտություններ: Մասնագիտական կողմնորոշման առաջնա-
յին օղակը հանրակրթության համակարգն է, որտեղ իրականացվող 
կողմնորոշման աշխատանքների հիմնական ուղղությունը պետք է լինի 
ուսուցման և դաստիարակության ընթաքում անձի բացահայտումն ու 
զարգացումը, աշխատանքի նկատմամբ վերաբերմունքի ձևավորումը, 
մասնագիտության գիտակցված ընտրությանն աջակցելը` հաշվի առնե-
լով յուրաքանչյուրի հետաքրքրությունները և աշխատաշուկայի պա-
հանջները: Հանրակրթության ոլորտում իրականցվող բարեփոխումները 
ևս նպատակ ունեն ապահովելու շրջանավարտների` աշխատաշուկա 
մտնելու պատրաստվածությունը և իրենց գիտելիքներին և հետաքրքրու-
թյուններին համապատասխան մասնագիտական կրթություն ստանալու 
հնարավորությունը: Սակայն գործնականում այդ ուղղությամբ բավարար 
աշխատանքներ չեն կատարվում: Կրթական ծրագրերով նախատեսված 
չեն դասընթացներ, որոնք աշակերտներին կուղղորդեն դեպի աշխատա-
շուկա, նրանց տալով կարիերայում հաջողություններ ունենալու համար 
անհրաժեշտ նախնական գիտելիքներ և կարողություններ: Մասնագիտա-
կան կողմնորոշման խնդիրը առավել քան կարևորվում է մարզերում ապ-
րող երիտասարդների համար: Ինչպես վկայում է պաշտոնական վիճա-
կագրությունը, մի կողմից` մարզերում թափուր աշխատատեղերը շատ 
հաճախ չեն համալրվում մասնագետներ չլինելու պատճառով, մյուս կող-
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մից` երիտասարդների շրջանում արձանագրվում են գործազրկության 
միջինից բարձր ցուցանիշներ: Մասնագիտական կողմնորոշման աշխա-
տանքները հանրակրթական դպրոցներում պետք է կատարվեն հանրա-
կրթական ծրագրով մասնագիտական կողմնորոշման նպատակով նա-
խատեսված ժամերի հաշվին: Այս աշխատանքներում ընդգրկված մաս-
նագետները պետք է պարբերաբար անցնեն վերապատրաստման աշխա-
տանքներ, պետք է ունենան սովորողների հետ անհատական և խմբային 
աշխատանքներ իրականացնելու հմտություններ, ինչպես նաև աշխատա-
շուկայի, մասնագիտությունների և զբաղմունքների վերաբերյալ համա-
կողմանի տեղեկացվածություն: Մասնագիտական կողմնորոշման արդ-
յունավետ համակարգի ձևավորման կարևոր պայմաններից են ուսուցման 
գործընթացների ճիշտ կազմակերպումը և ժամանակակից մեթոդների 
կիրառումը: Մեթոդների ճիշտ ընտրությունը պետք է հիմնված լինի 
միջազգային նոր և առաջավոր փորձի վրա: «Ժամանակակից աշխարհում 
բոլոր երկրները գիտակցում են կրթության՝ որպես պետության զար-
գացման համակարգում գիտելիքների հասարակության բազային բաղադ-
րիչի դերը: Ավելին, կրթական ոլորտը դառնում է զարգացած պետություն-
ների տնտեսության առաջատար արտադրական ճյուղերից մեկը» [2, 145]:  

Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ մի 
շարք երկրներում աշակերտների մասնագիտական կողմնորոշման գոր-
ծառույթը ստանձնել է պետությունը: Մասնավորապես, ԱՄՆ-ում կողմ-
նորոշման աջակցության դերը ստանձնել են զբաղվածության կենտրոն-
ները, որոնք ունեն երիտասարդներին իրազեկման և կրթական բաժին-
ներ: Հիմնական դերակատարները մասնագիտական կողմնորոշման 
խորհրդատուներն են` ուսուցիչներ, հոգեբաններ կամ սոցիոլոգներ, 
ովքեր աշակերտների հետ թեմատիկ զրույցները սկսում են վարել վաղ` 
տարրական դպրոցի վերջում: Հաճախ այդ զրույցները ոչ մի կապ չեն 
ունենում մասնագիտության ընտրության կամ հետագա կրթության ընտ-
րության հետ: Դրանց նպատակը աշակերտներին մեծերի աշխարհի, 
շրջապատի արժեքների հետ ծանոթացումը և անձի զարգացումը խթա-
նելն է: Մասնագիտական կողմնորոշման հիմնական շեշտադրումն ար-
վում է միջին դպրոցում: Միջին դպրոցն ավարտողները լրացնում են հար-
ցաշարեր, թեստեր, որոնց միջոցով պարզում են իրենց նախասիրություն-
ները կրթության կամ աաշխատանքի ապագա ընտրության հարցում և 



– 111 – 

հետաքրքրությունները այս կամ այն մասնագիտության հանդեպ:  
Գերմանիայում մասնագիտական կողմնորոշման ծրագրերն իրա-

գործվում են աշխատանքի և սոցիալական հարցերով զբաղվող նախարա-
րության կողմից: Այստեղ գործում են աշխատանքի տեղավորման և մաս-
նագիտական կողմնորոշման 700 ինստիտուտներ` 30 հազար աշխատա-
կիցներով: Այդ ինստիտուտներն իրականացնում են մասնագիտական 
կողմնորոշում և խորհրդատվություն, շրջանավարտների աշխատանքի 
տեղավորում, մասնագիտական կրթության զարգացում, նոր աշխատա-
տեղերի բացահայտում: Տպագրվում են տեղեկատվական ամսագրեր, 
թերթեր, տեսահոլովակներ: Յուրաքանչյուր աշակերտ պետք է տեղեկաց-
ված լինի տեխնոլոգիական առաջընթացի, աշխատաշուկայում մասնա-
գիտությունների պահանջարկի մասին: Ուսումնական հաստատություն-
ներում մասնագիտական կողմնորոշման խորհրդատուները աշակերտ-
ների հետ անց են կացնում զրույցներ, խորհրդատվություն, ծանոթացնում 
են աշխատանքի տեղավորման պրակտիկ քայլերին` հարցազրույց, գոր-
ծատուի հետ պայմանագրի կնքում և այլն:  

Ֆրանսիացի գիտնականները մասնագիտական կողմնորոշման մեջ 
խիստ կարևորում են մանկավարժական ուղղվածությունը, նշում են, որ 
ուսումնադաստիարակչական աշխատանքները պետք է ուղղված լինեն 
ինքնաբացահայտման, ինքնագնահատման հմտությունների զարգացմա-
նը, ապահովելու որոշում կայացնելու, ընտրություն կատարելու կարո-
ղությունների խթանումը` հաշվի առնելով այդ ընտրության վրա ազդող 
օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոնները: Ֆրանսիայում գործող մասնագիտա-
կան կողմնորոշման մյուս կարևոր հայեցակարգային դրույթը համարվում 
է լայն տեղեկատվության տրամադրումը: Մասնագիտական կողմնորոշ-
ման և աշխատանքի տեղավորման խնդիրներով զբաղվող կենտրոնների 
աշխատակիցները համակարգում են աշխատանքը դպրոցում` մշակում 
են մասնագիտական կողմնորոշման դպրոցական ծրագրեր, համակար-
գում են ուսուցիչներից և ծնողներից կազմված մասնագիտական կողմնո-
րոշմամբ զբաղվող միավորումների աշխատանքները: 

Մեծ Բրիտանիայում մասնագիտական կողմնորոշմամբ զբաղվում են 
կրթության տեղական մասնաճյուղերը, զբաղվածության ծառայություննե-
րը: Իրականացվող մասնագիտական կողմնորոշման խնդիրը ոչ միայն 
աշակերտներին օգնելն է մասնագիտության ընտրության հարցում, այլև 
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տարբեր մասնագիտությունների գնահատումը ըստ աշխատանքի շուկա-
յի պահանջարկի: Կիրառվում են ուսուցման այնպիսի մեթոդներ, որոնց 
միջոցով կազմվում են պրակտիկ աշխատանքային փորձի ձեռք բերման 
ծրագրեր: Այդ ծրագրերում հաշվի են առնում բրիտանական աշխատան-
քի շուկայի առանձնահատկությունները և ներկայացվում են տարբեր սո-
ցիալական և աշխատանքային իրավիճակներ: Հատկապես ուշագրավ է 
ուսումնական հաստատություններում աշակերտների միջոցով փոքր 
ձեռնարկությունների ստեղծումը: Աշակերտներն են որոշում արտադ-
րանքի կամ ծառայության տեսակը, զբաղվում մարքեթինգով, իրակա-
նացնում են արտադրված ապրանքների վաճառք: Այսպիսի գործունեու-
թյունը նպաստում է հետաքրքրությունների և հակումների բացահայտ-
մանը և զարգացմանը, օգնում է փոքր բիզնեսում ձեռք բերել գործնական 
հմտություններ, սովորեցնում է հենվել սեփական ուժերի վրա, դրսևորել 
նախաձեռնություն և պատասխանատվություն տարբեր իրավիճակնե-
րում: Դպրոցում ստեղծվում է աշակերտների անհատական տվյալների 
թղթապանակ, որտեղ հավաքվում է տեղեկատվություն աշակերտների 
առաջադիմության, առողջության, ձեռնարկություններ կատարած այցե-
լությունների արդյունքում նրանց հետաքրքրությունների և հակումների 
վերաբերյալ: Ստացված թեստերի, հարցազրույցների արդյունքների վեր-
լուծությունը թույլ է տալիս հստակեցնել տվյալ աշակերտի համար առա-
վել նախընտրելի մասնագիտությունների շրջանակը: 

Մասնագիտական կողմնորոշման կազմակերպումը Ճապոնիայում 
մեծապես պայմանավորված է գործող կրթական համակարգով, որի 
գլխավոր նպատակներից մեկը նախապատրաստումն է կարիերային, սո-
վորողներին զինելը մասնագիտությունների մասին հիմնավոր գիտելիք-
ներով, հմտություններով, մասնագիտության ընտրության կարողություն-
ներով: Սեփական կարողությունները բացահայտելու նպատակով` սովո-
րողները վերլուծության են ենթարկում իրենց բնավորությունը, հմտու-
թյունները, կարողությունները, մտավոր ընդունակությունները և ֆիզի-
կական ուժը: Մասնագիտության վերլուծությունը սովորողներին հնարա-
վորություն է տալիս ուսումնասիրել տարբեր մասնագիտություններ, իսկ 
մասնագիտական փորձարկումները թույլ են տալիս փորձ ձեռք բերել 
ընտրած մասնագիտության ոլորտում, պարզել, թե որքանով է ընտրու-
թյունը համապատասխանում իրենց բնավորությանը, խառնվածքին, կա-
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րողություններին և հակումներին: Ամեն տարի ճապոնացի դեռահասները 
իրենց ընտրությամբ մասնակցում են տարբեր տեսակի աշխատանքների` 
ընտրված 16 տարբեր ոլորտներից: Երեք տարվա ընթացքում սովորողը 48 
մասնագիտական փորձարկման հնարավորություն է ստանում: Փորձա-
րարական մասնագիտական դիտարկումները երեխային հնարավորու-
թյուն են տալիս որոշելու ընտրած մասնագիտության մեջ իր պատրաստ-
վածության մակարդակը: 

Այս ուսումնասիրություններից եզրակացնում ենք, որ մի շարք 
երկրներում աշակերտների մասնագիտական կողմնորոշմանը մեծ տեղ է 
հատկացվում: Հատկապես ընդգծվում և առաջնային են համարվում ինք-
նուրույնության ձևավորումը, աշխատանքային շուկայի պահանջների 
համատեքստում ինքնագնահատման կարողությունները, մրցունակու-
թյան ձգտումը: «Կրթական համակարգը համարվում է ամենաբարդ 
ոլորտներից մեկը յուրաքանչյուր երկրի տնտեսության մեջ» [3, 37]: Աճող 
սերնդի մասնագիտական զարգացման հանդեպ նոր պահանջները Հա-
յաստանի Հանրապետությունում ևս բերել են մասնագիտական կողմնո-
րոշման վերաիմաստավորման` ինքնուրույն կարիերան զարգացնելու, 
պատասխանատու որոշումներ կայացնելու կարողությունների` ողջ աշ-
խատանքային գործունեության ընթացքում: Մասնագիտական կողմնո-
րոշման համակարգի արդյունավետությունը բարձրացնելու համար ան-
հրաժեշտ է իրականացնել օրենսդրական բարեփոխումներ, որոնք կամ-
րագրեն մասնագիտական կողմնորոշման ծառայություններ մատուցելուն 
ներկայացվող պահանջները հանրակրթական, նախնական և միջին մաս-
նագիտական, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում:  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ЕНТАЦИЯ ЕНТАЦИЯ ЕНТАЦИЯ     
КАК ЗАОЧНОЕ СРЕДСТВОКАК ЗАОЧНОЕ СРЕДСТВОКАК ЗАОЧНОЕ СРЕДСТВОКАК ЗАОЧНОЕ СРЕДСТВО    ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ     

РАВНОВЕСИЯ НА РЫНКЕ РАВНОВЕСИЯ НА РЫНКЕ РАВНОВЕСИЯ НА РЫНКЕ РАВНОВЕСИЯ НА РЫНКЕ ТРУДАТРУДАТРУДАТРУДА        
    

Арутюнян ВикторияАрутюнян ВикторияАрутюнян ВикторияАрутюнян Виктория    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые словКлючевые словКлючевые словКлючевые слова:а:а:а: образование, образовательные реформы, работа, 
управление, рынок, конкуренция, анализ, метод, исследование, экономика, 
система. 

В условиях современной рыночной экономики между системой 
образования и рынком труда существуют некоторые несоответствия, 
которые приводят к увеличению количества специалистов по некоторым 
специальностям, и наоборот, к сокращению количества специалистов 
других специальностей. На процесс установления равновесия на рынке 
труда большое влияние оказывает правильный выбор профессии. В статье 
представлены проблемы усовершенствования системы профессиональной 
ориентации как фактор обеспечения равновесия на рынке труда. 

    
    
    

    
THE PROFESSIONAL ORITHE PROFESSIONAL ORITHE PROFESSIONAL ORITHE PROFESSIONAL ORIENTATION ENTATION ENTATION ENTATION     
AS A CORRESPONDENCE AS A CORRESPONDENCE AS A CORRESPONDENCE AS A CORRESPONDENCE MEANS MEANS MEANS MEANS     

OF PROVIDING BALANCEOF PROVIDING BALANCEOF PROVIDING BALANCEOF PROVIDING BALANCE    OF LABOR MARKETOF LABOR MARKETOF LABOR MARKETOF LABOR MARKET    
 

Harutyunyan VictoryaHarutyunyan VictoryaHarutyunyan VictoryaHarutyunyan Victorya    
        SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words:  education, educational reform, work, management, market, 
competition, analysis, method, research, economics, system. 

In conditions of modern market economy there are several mismatches 
between the system of education and the labor market that lead to the number 
of specialists’ increase instead of  the number of specialists’ decrease. The choice 
of the correct profession has a great influence on the providing balance of labor 
market. In article the problem of the improvements of the professional 
orientation system is presented as a factor of providing balance of labor market. 
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ՊԵԼՏՅԵԻ ԷՖԵԿՏԻ ՈՒՍՈՒՊԵԼՏՅԵԻ ԷՖԵԿՏԻ ՈՒՍՈՒՊԵԼՏՅԵԻ ԷՖԵԿՏԻ ՈՒՍՈՒՊԵԼՏՅԵԻ ԷՖԵԿՏԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԿԻՍԱՀԱՂՈՐԴԻՉԱՅԻՆ ՆՅՈԿԻՍԱՀԱՂՈՐԴԻՉԱՅԻՆ ՆՅՈԿԻՍԱՀԱՂՈՐԴԻՉԱՅԻՆ ՆՅՈԿԻՍԱՀԱՂՈՐԴԻՉԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐՈՒՄՒԹԵՐՈՒՄՒԹԵՐՈՒՄՒԹԵՐՈՒՄ    

Ավագյան Ավագյան Ավագյան Ավագյան ԷդվարդԷդվարդԷդվարդԷդվարդ    
Քոչարյան ՎիլենՔոչարյան ՎիլենՔոչարյան ՎիլենՔոչարյան Վիլեն    

Փարսադանյան ՍմբատՓարսադանյան ՍմբատՓարսադանյան ՍմբատՓարսադանյան Սմբատ    
Շախկյան ԱնիՇախկյան ԱնիՇախկյան ԱնիՇախկյան Անի    

    
Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Պելտյեի էֆեկտ, Զեեբեկի էֆեկտ, Թոմսոնի 

էֆեկտ, Ջոուլ-Լենցի էֆեկտ, թերմոէլշու, թերմոզույգ: 
 
19-րդ դարի կեսերին մի շարք գիտական հայտնագործություններ 

հիմք են դրել թերմոէլեկտրականության զարգացմանը: Ուրախալի է, որ 
այդ ոլորտի գիտական ուղղությունները ընդլայնվում են մեր ժամանակ-
ներում: 18-րդ դարի սկզբին հիմնական գիտական ուղղությունները և տե-
սությունները դեռևս նոր էին կազմավորվում, իսկ հիմնական շարժիչ ուժ 
եղել են բազմազան էքսպերիմենտները, որոնք իրականացվել են իրենց 
գործի իսկական ջատագովների կողմից: Դրանց թվին է պատկանել նաև 
Ժան Աթանաս Պելտեն: Իր փորձերից մեկի ժամանակ Պելտեն հայտնա-
բերել է, որ երկու տարբեր մետաղների միացման տեղով անցնող հոսան-
քը առաջացնում է ջերմաստիճանների տարբերություն մետաղների կոն-
տակտի և ազատ ծայրերի միջև: Ընդ որում, եթե այդ ժամանակ Ջոուլն 
արդեն բացատրել էր հաղորդչի տաքացումը հոսանքի անցման ժամա-
նակ, ապա սառեցումը շրջակա միջավայրից ցածր ջերմաստիճանում 
թվում էր հրաշք: Բայց գիտությունը առաջ էր գնում, և շուտով Լենցը 
առաջ է քաշել տեսություն, որը լրիվ բացատրում է բոլոր թերմոէլեկտրա-
կան երևույթները, այդ թվում նաև հետագայում հայտնագործված Թոմսո-
նի երևույթը [1-3]: Ներկայումս տարբեր գիտահետազոտական լաբորա-
տորիաներում շարունակվում են ինտենսիվ որոնողական աշխատանք-
ներ տարվել այդ երևույթների օգտագործման համար և ավելի էֆեկտիվ 
նյութերի ստացման ուղղությամբ: Ընդ որում, շեշտը դրվում է կիսահա-
ղորդչային նյութերի վրա, որոնց մեջ նրանք արտահայտված են ավելի 
ցայտուն: Այսպիսով, այդ երևույթների ուսումնասիրությունները տարբեր 
նյութերում մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում գիտության և տեխ-
նիկայի բնագավառներում: Աշխատանքում ներկայացված են Պելտյեի 
երևույթի ուսումնասիրման համար ստեղծված փորձարարական կայան-
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քի նկարագրությունը և նրա օգնությամբ կատարված հե
ների արդյունքները: 

Պելտյեի էֆեկտը հայտնագործվել է ֆրանսիացի Ժան
կողմից 1834 թ.: Փորձերից մեկի կատարման ժամանակ նա վիս
պատրաստված լարով, որին միացված են եղել պղնձի լարեր, բաց է թո
էլեկտրական հոսանք (նկ.1): Փորձի ընթացքում նա հայտնաբերել է, որ 
բիսմուտ-պղինձ կոնտակտներից մեկը տաքանում է, մյուսը՝ սառչում:

 

Նկ. 1. ՊելտՆկ. 1. ՊելտՆկ. 1. ՊելտՆկ. 1. Պելտյեի էֆեկտի հայտնաբերման փորձի սխեմանեի էֆեկտի հայտնաբերման փորձի սխեմանեի էֆեկտի հայտնաբերման փորձի սխեմանեի էֆեկտի հայտնաբերման փորձի սխեման

 
Պելտյեն, լրիվ չէր հասկանում իր հայտնագործած երևույթի էու

նը: Երևույթի իրական միտքը ավելի ուշ 1838 թ. բացատրել է Լենցը: 
փորձերում նա օգտագործել է ջրի կաթիլ, որը տեղադրել է վիսմուտ
մա մետաղների կոնտակտի վրա: Երբ հոսանքը բաց է թողնվել մեկ ուղ
ղությամբ՝ ջրի կաթիլը սառցակալել է, իսկ հոսանքի ուղղության փո
խության դեպքում հալվել է: Այսպիսով հաստատվել է, որ երկու հա
ղորդիչներ կոնտակտների միջով մեկ ուղղությամբ հոսանք անցնելու 
դեպքում ջերմությունը անջատվում է, իսկ մյուս ուղղությամբ կլանվում է: 
Պելտյեի էֆեկտը Զեեբեկի էֆեկտի հակառակ երևույթն է: Երբ 
կան հոսանքը բաց ենք թողնում երկու տարաբնույթ հաղորդիչների 
կիսահաղորդիչների կոնտակտով, կոնտակտի վրա բացի ջոուլյան ջեր
մությունից, տեղի է ունենում լրացուցիչ Q Պելտյեի ջերմության ան
տում հոսանքի մեկ ուղղության դեպքում և նրա կլանում՝ հակառակ ուղ
ղության դեպքում (նկ.2): Անջատվող Q ջերմությունը և նրա նշանը կա
ված է կոնտակտի մեջ դրված նյութերից , հոսանքի ուժից և ժամանակից�� = ß��Þ�C 

քի նկարագրությունը և նրա օգնությամբ կատարված հետազոտություն-

Պելտյեի էֆեկտը հայտնագործվել է ֆրանսիացի Ժան-Շարլ Պելտյեի 
մից 1834 թ.: Փորձերից մեկի կատարման ժամանակ նա վիսմուտից 
րաստված լարով, որին միացված են եղել պղնձի լարեր, բաց է թողել 

հայտնաբերել է, որ 
պղինձ կոնտակտներից մեկը տաքանում է, մյուսը՝ սառչում: 

 
եի էֆեկտի հայտնաբերման փորձի սխեմանեի էֆեկտի հայտնաբերման փորձի սխեմանեի էֆեկտի հայտնաբերման փորձի սխեմանեի էֆեկտի հայտնաբերման փորձի սխեման    

Պելտյեն, լրիվ չէր հասկանում իր հայտնագործած երևույթի էությու-
նը: Երևույթի իրական միտքը ավելի ուշ 1838 թ. բացատրել է Լենցը: Իր 

ձերում նա օգտագործել է ջրի կաթիլ, որը տեղադրել է վիսմուտ-սուր-
մա մետաղների կոնտակտի վրա: Երբ հոսանքը բաց է թողնվել մեկ ուղ-

թյամբ՝ ջրի կաթիլը սառցակալել է, իսկ հոսանքի ուղղության փոփո-
թյան դեպքում հալվել է: Այսպիսով հաստատվել է, որ երկու հա-

ներ կոնտակտների միջով մեկ ուղղությամբ հոսանք անցնելու 
քում ջերմությունը անջատվում է, իսկ մյուս ուղղությամբ կլանվում է: 
տյեի էֆեկտը Զեեբեկի էֆեկտի հակառակ երևույթն է: Երբ I էլեկտրա-

կան հոսանքը բաց ենք թողնում երկու տարաբնույթ հաղորդիչների կամ 
սահաղորդիչների կոնտակտով, կոնտակտի վրա բացի ջոուլյան ջեր-

Պելտյեի ջերմության անջա-
տում հոսանքի մեկ ուղղության դեպքում և նրա կլանում՝ հակառակ ուղ-

ջերմությունը և նրա նշանը կախ-
ված է կոնտակտի մեջ դրված նյութերից , հոսանքի ուժից և ժամանակից 

(1) 
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Այստեղ П�� = П� − П�Պելտյեի գործակիցն է տվյալ կոնտակտի հա
մար, որը կապված է կոնտակտի մեջ դրված նյութերի բացարձակ 
գործակիցներից: Ընդ որում հաշվվում է, որ հոսանքը գնու
նմուշից դեպի երկրորդը: Երբ անջատվում է Պելտեյի ջերմություն՝ 
ունենք. � > 0,П�� < 0,П� < П�: Պարզ է, որ П�� = −П��: 

Նկ.2. Պելտյեի ջերմության առաջացման սխեմատիկ պատկերըՆկ.2. Պելտյեի ջերմության առաջացման սխեմատիկ պատկերըՆկ.2. Պելտյեի ջերմության առաջացման սխեմատիկ պատկերըՆկ.2. Պելտյեի ջերմության առաջացման սխեմատիկ պատկերը
 
Պելտյեյի գործակցի չափողականությունը միավորների միջազգային 

համակարգում. /П2 = Ջ/Կլ = Վ: 
Պելտեյի ջերմության փոխարեն հաճախ օգտագործվում է ջեր

ջատման հզորությունը, որը որոշվում է այն ջերմային էներգիայով, որը 
միավոր ժամանակում անջատվում է կոնտակտի միավոր մակերեսիցj = ß��� 
որտեղ � = Þ Mà  հոսանքի խտությունն է, S-ը կոնտակտի մակերեսը: 

Միջազգային համակարգում՝ /j2 = Վտ/մ	�: 
Թերմոդինամիկայի օրենքներից հետևում է, որ Պելտյեի և Զեեբեկի 

գործակիցները կապված են. 
П = ¨��� 

հարաբերակցությամբ, որտեղ T-ն կոնտակտի բացարձակ ջեր
ճանն է: 

Պելտյեի գործակիցը, որը հանդիսանում է նյութերի կարևորագույն 
տեխնիկական բնութագիրը, կախված է կոնտակտի մեջ մտած նյութերի 
բնույթից և կոնտակտների ջերմաստիճաններից: 

П�� = ¨��� = (¨� − ¨�)� 
որտեղ ¨�-ը և ¨�-ը նյութերի թերմոէլշուների բացարձակ գործակիցներն 

Պելտյեի գործակիցն է տվյալ կոնտակտի հա-
մար, որը կապված է կոնտակտի մեջ դրված նյութերի բացարձակ П� և П� 

ծակիցներից: Ընդ որում հաշվվում է, որ հոսանքը գնում է առաջին 
շից դեպի երկրորդը: Երբ անջատվում է Պելտեյի ջերմություն՝ 

    
Նկ.2. Պելտյեի ջերմության առաջացման սխեմատիկ պատկերըՆկ.2. Պելտյեի ջերմության առաջացման սխեմատիկ պատկերըՆկ.2. Պելտյեի ջերմության առաջացման սխեմատիկ պատկերըՆկ.2. Պելտյեի ջերմության առաջացման սխեմատիկ պատկերը 

Պելտյեյի գործակցի չափողականությունը միավորների միջազգային 

Պելտեյի ջերմության փոխարեն հաճախ օգտագործվում է ջերման-
ման հզորությունը, որը որոշվում է այն ջերմային էներգիայով, որը 
վոր ժամանակում անջատվում է կոնտակտի միավոր մակերեսից 

(2) 

ը կոնտակտի մակերեսը: 

Թերմոդինամիկայի օրենքներից հետևում է, որ Պելտյեի և Զեեբեկի 

(3) 
ն կոնտակտի բացարձակ ջերմաստի-

գործակիցը, որը հանդիսանում է նյութերի կարևորագույն 
նիկական բնութագիրը, կախված է կոնտակտի մեջ մտած նյութերի 

(4) 
ը նյութերի թերմոէլշուների բացարձակ գործակիցներն 
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են: Եթե մետաղական թերմոզույգերից շատերի համար թերմոԷլշուների 
գործակիցների արժեքներն ընկած են 10Xá÷10XâՎ/Կ	ինտերվալում, ապա 
կիսահաղորդիչների համար այն կարող է լինել շատ ավելի մեծ (մինչև 
1,5·10XE	Վ/Կ	): Կիսահաղորդիչների համար, որոնք ունեն տարբեր տիպի 
լիցքակիրներ (n կամ p), α-ն ունի տարբեր նշաններ, որի հետևանքով. 
 |¨��| = |¨�| + |¨�| 

Կիսահաղորդիչներում Պելտյեի էֆֆեկտի պրակտիկ կիրառության 
հիմնական ուղղություններն են 

1. թերմոէլեկտրական, սառեցնող սարքավորումներ 
2. ջեռուցման սարքեր 
3. բյուրեղացման պրոցեսների ղեկավարման ջերմահաստատուն 

սարքեր և այլն: 
Սառեցման թերմոէլեկտրական մեթոդն օժտված է մի շարք առավե-

լություններով համեմատած սառեցման ուրիշ մեթոդների հետ: Թերմո-
էլեկտրական սարքավորումները աչքի են ընկնում կառավարման պար-
զությամբ, ջերմաստիճանի նուրբ կարգավորման հնարավորությամբ, 
անաղմկությամբ, աշխատանքի բարձր հուսալիությամբ: Թերմոէլեկտրա-
կան սարքերի հիմնական թերությունը ցածր էֆեկտիվությունն է, որը 
հնարավորություն չի տալիս նրանց օգտագործումը մեծ ծավալներում 
«սառնություն» ստանալու համար: 

    
ՓորձարարականՓորձարարականՓորձարարականՓորձարարական մասմասմասմաս 

Տվյալ աշխատանքում բերված են Պելտյեի էֆեկտի ուսումնասիրման 
կայանքի նկարագրությունը և երևույթի հետազոտման արդյունքները: 
Օգտագործվել են Պելտյեի էլեմենտներ, որոնք սովորաբար կիրառվում են 
համակարգչի պրոցեսորը հովացնելու համար: Էլեմենտի մակնիշն է 
TEC1-12704, 65 Վտ հզորությունը 12 Վ հաստատուն լարման տակ: Այն 
բաղկացած է 127 զույգ 1,4x1,4x1,5 մմ3 չափերի իրար հաջորդաբար 
միացված n և p տիպի Se-ից պատրաստված թերմոզույգերից: Մոդուլի 
չափն է 40x40x4 մմ3: 

Մենք այսուհետև այն կանվանենք ՊԷ: Պելտյեի էֆեկտի էլեկտրական 
սխեման բերված է նկ. 3-ում, իսկ փորձարարական կայանքի ընդհանուր 
տեսքը՝ նկ. 4-ում: 
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Նկ.Նկ.Նկ.Նկ.    3.3.3.3.    Պելտյեի էֆեկտի էլեկտրական սխեման:Պելտյեի էֆեկտի էլեկտրական սխեման:Պելտյեի էֆեկտի էլեկտրական սխեման:Պելտյեի էֆեկտի էլեկտրական սխեման:    

1.1.1.1.    Փոփոխական դիմադրություն, 2. Թվային ամպերմետր,Փոփոխական դիմադրություն, 2. Թվային ամպերմետր,Փոփոխական դիմադրություն, 2. Թվային ամպերմետր,Փոփոխական դիմադրություն, 2. Թվային ամպերմետր,    3. 3. 3. 3. Պելտյեի էլեմենտ, Պելտյեի էլեմենտ, Պելտյեի էլեմենտ, Պելտյեի էլեմենտ,     
4. 4. 4. 4. Ռադիատոր, 5. Օդամղիչ, 6. Չափիչ զոդվածք,Ռադիատոր, 5. Օդամղիչ, 6. Չափիչ զոդվածք,Ռադիատոր, 5. Օդամղիչ, 6. Չափիչ զոդվածք,Ռադիատոր, 5. Օդամղիչ, 6. Չափիչ զոդվածք,    7. 7. 7. 7. Հենքային զոդվածք, Հենքային զոդվածք, Հենքային զոդվածք, Հենքային զոդվածք,     

8. 8. 8. 8. Վեցկոնտակտանոց փոխարկիչ, Վեցկոնտակտանոց փոխարկիչ, Վեցկոնտակտանոց փոխարկիչ, Վեցկոնտակտանոց փոխարկիչ, 9. 9. 9. 9. Միլիվոլտմետր,Միլիվոլտմետր,Միլիվոլտմետր,Միլիվոլտմետր,    10. 10. 10. 10. Թվային վոլտմետրԹվային վոլտմետրԹվային վոլտմետրԹվային վոլտմետր    
    

ՊԷ կոնտակտներից մեկը՝ 4-ը (Նկ. 3) թերմոմածուկի օգնությամբ 
սեղմված է ռադիատորին և փչվում է 6 օդամղիչով, որը միացված է 12Վ 
հաստատուն լարման աղբյուրին: ՊԷ կոնտակտների միջև ջերմաստիճա-
նային տարբերությունը չափվում է 7 և 8 զոդվածքներ ունեցող խրոմել-կո-
պել դիֆերենցիալ թերմոզույգով: Թերմոէլեմենտով անցնող հոսանքը և 
կիրառված լարումը չափվում են սնող աղբյուրի հետ համատեղ գործող 
թվային ամպերմետրով և վոլտմետրով: ՊԷ միջով բաց թողնենք հաստա-
տուն հոսանք, որի ուժը կարգավորվում է հոսանքի աղբյուրի պոտենցիո-
մետրով, իսկ ուղղությունը փոխվում է 9 վեցկոնտակտանոց փոխարկի-
չով: ՊԷ-ի կոնտակտներից մեկը կգտնվի սենյակային ջերմաստիճանում 
շնորհիվ 6 օդամղիչով 5 ռադիատորի ինտենսիվ շրջափչմանը, իսկ երկ-
րորդում կհաստատվի սենյակային ջերմաստիճանից տարբեր ջերմաս-
տիճան շնորհիվ Ջոուլյան ջերմության և Պելտեյի ջերմության անջատ-
ման: Արդյունքում հաստատվում է ջերմային հավասարակշռություն, երբ 
անջատվող ջերմության քանակը հավասար կլինի այն ջերմությանը, որը 
անցնում է առաջին կոնտակտին և օդին ջերմահաղորդականության 
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հետևանքով: Գրենք ջերմային բալանսի հավասարումը՝ [4

� = ãÁ� = 12 HÞ� + ßÞ 
    

    

Նկ.4.Նկ.4.Նկ.4.Նկ.4.    Պելտյեի էֆեկտի ուսումնասիրման կայանքի Պելտյեի էֆեկտի ուսումնասիրման կայանքի Պելտյեի էֆեկտի ուսումնասիրման կայանքի Պելտյեի էֆեկտի ուսումնասիրման կայանքի 
ընդհանուր տեսքը և սարքավորումներըընդհանուր տեսքը և սարքավորումներըընդհանուր տեսքը և սարքավորումներըընդհանուր տեսքը և սարքավորումները 

քով: Գրենք ջերմային բալանսի հավասարումը՝ [4-6] 
(5) 

 
Պելտյեի էֆեկտի ուսումնասիրման կայանքի Պելտյեի էֆեկտի ուսումնասիրման կայանքի Պելտյեի էֆեկտի ուսումնասիրման կայանքի Պելտյեի էֆեկտի ուսումնասիրման կայանքի     
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Այստեղ ã-ն ջերմահաղորդակնության գործակիցն է, իսկ ½ ար-
տադրյալը հաշվի է առնում, որ ջոուլյան ջերմությունը երկու կոնտակտ-
ների միջև բաշխվում է հավասարաչափ: Հարկ է նշել, որ ռադիատորի ին-
տենսիվ շրջափչումը ապահովում է ջերմաստիճանի տարածական բաշխ-
վածության ձևը ՊԷ շուրջը, անկախ անցնող հոսանքի ուղղությունից, 
առանց որի անհնար է խոսել ջերմահեռացման հաստատուն պայմանի 
մասին, այսինքն ջերմահեռացումը նկարագրող Նյուտոնի էմպիրիկ օրեն-
քի պահպանման մասին: Ջերմաստիճանների ոչ մեծ տիրույթի համար 
թերմոզույգի ℇ թերմոԷլշուն կարելի է ընդունել ∆T-ին համեմատական. 	ℇ = ¨NÁ� (6) 
որտեղ ¨N-ը թերմոզույգի թերմոԷլշուի գործակիցն է: (5) և (6)-ից 
կստանանք. 

ℇ = ¨Nã R12 HÞ� + ßÞT (7) 

ՊԷ կոնտակտների միջև նույնպես առաջանում է թերմոԷլշու, իսկ 
հաշվի առնելով լարման անկումը ՊԷ օհմական դիմադրության վրա՝ 
կոնտակտների միջև պոտենցիալների տարբերությունը կլինի. J = ÞH + ¨Δ� (8) ¨-ն նկարագրում է ՊԷ թերմոէլշուն: Հաշվի առնելով (5)-ը և (8)-ը կարող 
ենք բերել J = Rã̈ ß + HT Þ + 2̈ ãHÞ�	 (9) 

տեսքի: (7) և (9) հավասարումները գրենք ընդհանուր տեսքով. ℇ = UÞ + WÞ� 
(10) J = ²Þ + �Þ� 

Այս հավասարումներից դուրս մղելով æ′

ç-ն և æç-ն կստանանք. 
W = UH2ß, ² = 2 �ßH + H (12) 

և վերջնականապես. 

H = ² − U�W , ß = U²2W − U��2W�  (13) 

A, B, C, D հաստատունները կարելի է որոշել անմիջապես 

² = ã̈ ß + H, � = 2̈ã H 
(11) U = ¨Nã ß, W = ¨N2 ãH 
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անալիտիկորեն: Իրոք, վերցնենք Þs և ÞX հոսանքները այնպես, որ Þs = ÞX: 
Այս դեպքում (10)-ից կստանանք 
 ΔℇX = ℇ(Þs) 	− 	ℇ(ÞX) 	 = 	2AI 

(14) Áℇs = 	ℇ(Þs) 	+ 	ℇ(ÞX) 	 = 	2WÞ� 
ՊԷ կոնտակտների միջև լարման նմանօրինակ կախվածությունից (10) 
կգտնենք C և D գործակիցները: ÁJX 	 = 	J(Þs) 	− 	J(ÞX) 	= 	2²Þ 

(15) ÁJs 	 = 	J(Þs) 	+ 	J(ÞX) 	= 	2�Þ�	 
 
Այստեղ հարկ է նշել, որ Պելտյեի գործակիցը, որը հանդիսանում է 

նյութի կարևոր տեխնիկական բնութագիրը՝ որպես կանոն չի չափվում 
անմիջականորեն, այլ հաշվվում է փորձերի արդյունքներից՝ օգտվելով 
Զեեբեկի կամ Թոմսոնի էֆեկտից: Բացի այդ ինչպես ցույց են տալիս 

բազմաթիվ հետազոտություններ, Պելտյեի գործակիցը գտնվում է էական 
կախվածության մեջ ջերմաստիճանից [7-10]: 

 
Աշխատանքի կատարման կարգըԱշխատանքի կատարման կարգըԱշխատանքի կատարման կարգըԱշխատանքի կատարման կարգը    

1. Օդամղիչը միացնել 12Վ լարման հոսանքի աղբյուրին՝ ուշադրու-

թյուն դարձնելով հոսանքի աղբյուրի բևեռների ճիշտ ընտրությանը: Հա-
կառակ դեպքում օդամղիչը չի պտտվի և կարող է վառվել: 

2. Միացնել ՊԷ սնման աղբյուրը՝ աստիճանաբար մեծացնելով հո-
սանքը զրոյից մինչև մաքսիմալ արժեքը, որը հավասար է 1Ա: Հոսանքի 
ամեն մի փոփոխությունից հետո անհրաժեշտ է սպասել մինչև որ կհաս-

տատվի ջերմային հավասարակշռություն: Այնուհետև չափել Js լարումը 
ՊԷ սեղմակների վրա, իսկ միլիվոլտմետրով ℇs թերմոէլշուն: 

3. Չափման լրիվ ցիկլի համար անհրաժեշտ է ՊԷ հոսանքը իջեցնել 
մինչև զրո, փոխարկիչով փոխել հոսանքի ուղղությունը, և կրկնել չա-
փումները JX-ի և ℇX-ի համար: Չափման արդյունքները տեղադրել աղ-
յուսակ 2-ում և հաշվել ∆ℇX-ը և ∆ℇs-ը ըստ (14) բանաձևի, իսկ ΔJX-ը և ΔJs-ը ըստ (15) բանաձևի: Արդյունքները տեղադրելով աղյուսակում ÁℇX = 2UÞ-ից գտնել A-ն: Նույն ձևով Δℇs = 2BÞ� −ից գտնում ենք B-ն: C և 
D գործակիցները գտնվում են ΔU(Þs) և ΔU(ÞX)բանաձևերից: R-ի և П-ի ար-
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ժեքները ստացվում են (13) բանաձևից: Անհրաժեշտ է նշել, որ չափում-
ները կատարվել են 24℃ սենյակային ջերմաստիճանում, որն էլ ընդունել 
ենք ռադիատորին հպված և օդամղիչով շրջափչվող Պելտյեի էլեմենտի 8 
կոնտակտի հաստատուն ջերմաստիճան: 

    
ՉափումներՉափումներՉափումներՉափումներ    
    
ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    1. 1. 1. 1. Պելտյեի էլեմենտով անցնող տարբեր հոսանքների համար Պելտյեի էլեմենտով անցնող տարբեր հոսանքների համար Պելտյեի էլեմենտով անցնող տարբեր հոսանքների համար Պելտյեի էլեմենտով անցնող տարբեր հոսանքների համար 

չափված ֆիզիկական մեծությունների արժեքներըչափված ֆիզիկական մեծությունների արժեքներըչափված ֆիզիկական մեծությունների արժեքներըչափված ֆիզիկական մեծությունների արժեքները    

NNNN    
ìX,,,,    
ԱԱԱԱ    

íX,,,,    
˚̊̊̊CCCC    

ìs,,,,    
ԱԱԱԱ    

ís,,,,    
˚̊̊̊CCCC    

ℇX,,,,îïXÉ,,,,    
ՎՎՎՎ    

ℇs,,,,	îïXÉ,,,,    
ՎՎՎՎ    

ÛX,,,,        
ՎՎՎՎ    

Ûs,,,,        
ՎՎՎՎ    

∆∆∆∆ℇX, , , , îïXÉ    ∆∆∆∆ℇs, , , , îïXÉ    ∆∆∆∆Ûs,,,,    
ՎՎՎՎ    

∆∆∆∆ÛX,,,,    
ՎՎՎՎ    

1.1.1.1.    0,50,50,50,5    13131313    0,50,50,50,5    33333333    0,8580,8580,8580,858    2,1782,1782,1782,178    1,71,71,71,7    1,91,91,91,9    1,321,321,321,32    3,0363,0363,0363,036    0,20,20,20,2    3,63,63,63,6    
2.2.2.2.    0,60,60,60,6    12121212    0,60,60,60,6    36363636    0,7920,7920,7920,792    2,3762,3762,3762,376    2222    2,32,32,32,3    1,5841,5841,5841,584    3,1683,1683,1683,168    0,30,30,30,3    4,34,34,34,3    
3.3.3.3.    0,70,70,70,7    11111111    0,70,70,70,7    39393939    0,7260,7260,7260,726    2,5742,5742,5742,574    2,32,32,32,3    2,72,72,72,7    1,8481,8481,8481,848    3,33,33,33,3    0,40,40,40,4    5555    
4.4.4.4.    0,80,80,80,8    10101010    0,80,80,80,8    42424242    0,660,660,660,66    2,7722,7722,7722,772    2,62,62,62,6    3,23,23,23,2    2,1122,1122,1122,112    3,4323,4323,4323,432    0,60,60,60,6    5,85,85,85,8    
5.5.5.5.    0,90,90,90,9    9999    0,90,90,90,9    46464646    0,5940,5940,5940,594    3,0363,0363,0363,036    2,92,92,92,9    3,73,73,73,7    2,4422,4422,4422,442    3,633,633,633,63    0,80,80,80,8    6,66,66,66,6    
6.6.6.6.    1111    8888    1111    50505050    0,5280,5280,5280,528    3,33,33,33,3    3,23,23,23,2    4,74,74,74,7    2,7722,7722,7722,772    3,8283,8283,8283,828    1,11,11,11,1    7,57,57,57,5    

 
Աղյուսակ 1-ում բերված են չափված ֆիզիկական մեծությունների 

արժեքները Պելտյեի էլեմենտով անցնող տարբեր հոսանքների համար, 
իսկ աղյուսակ 2-ում աղյուսակ 1-ի տվյալների հիման վրա հաշվված (14) 

և (15) հավասարումների մեջ մտնող A, B, C, D գործակիցների, Պելտյեի 
էլեմենտի գործակցի և դիմադրության թվային արժեքները: 

 
    Աղյուսակ 2.Աղյուսակ 2.Աղյուսակ 2.Աղյուսակ 2. Պելտյեի էլեմենտի գործակցի և դիմադրության թվային Պելտյեի էլեմենտի գործակցի և դիմադրության թվային Պելտյեի էլեմենտի գործակցի և դիմադրության թվային Պելտյեի էլեմենտի գործակցի և դիմադրության թվային 

արժեքներըարժեքներըարժեքներըարժեքները    
NNNN    A, A, A, A, 10101010----3333    B, 10B, 10B, 10B, 10----3333    CCCC    DDDD    RRRR,,,,    ՕհմՕհմՕհմՕհմ    П, П, П, П, ՎՎՎՎ    
1.1.1.1.    1,321,321,321,32    6,16,16,16,1    3,63,63,63,6    0,40,40,40,4    3,513,513,513,51    0,380,380,380,38    

2.2.2.2.    1,321,321,321,32    4,44,44,44,4    3,563,563,563,56    0,410,410,410,41    3,453,453,453,45    0,520,520,520,52    

3.3.3.3.    1,321,321,321,32    3,43,43,43,4    3,573,573,573,57    0,4080,4080,4080,408    3,413,413,413,41    0,670,670,670,67    

4.4.4.4.    1,321,321,321,32    2,2,2,2,7777    3,6253,6253,6253,625    0,460,460,460,46    3,393,393,393,39    0,830,830,830,83    

5.5.5.5.    1,341,341,341,34    2222,24,24,24,24    3,663,663,663,66    0,490,490,490,49    3,373,373,373,37    1,021,021,021,02    

6.6.6.6.    1,361,361,361,36    1,91,91,91,9    3,753,753,753,75    0,550,550,550,55    3,353,353,353,35    1,21,21,21,2    

 
Նկ. 5-ում բերված է աղյուսակ 2-ում ստացված տվյալների հիման 

վրա կառուցված ÁℇX մեծության կախվածության գրաֆիկը ՊԷ-ով անցնող 
I հոսանքից: 
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Նկ.5. Թերմոէլշուի կախվածության գրաֆիկը ՊԷՆկ.5. Թերմոէլշուի կախվածության գրաֆիկը ՊԷՆկ.5. Թերմոէլշուի կախվածության գրաֆիկը ՊԷՆկ.5. Թերմոէլշուի կախվածության գրաֆիկը ՊԷ----ով անցնող հոսանքիցով անցնող հոսանքիցով անցնող հոսանքիցով անցնող հոսանքից    

 
Նկ.6-ում պատկերված է աղյուսակ 2-ի տվյալներով կառուցված ∆Js-

ի կախվածության գրաֆիկը ՊԷ-ով անցնող I հոսանքից: 
Այստեղ անհրաժեշտ է շեշտել, որ ինչպես հետևում է (10) հավասա-

րումներից, ÁℇX-ը պետք է պայմանավորված լինի Պելտյեի էֆեկտով, իսկ ΔJs-ի մեջ ոչ բացահայտ տեսքով մտնում է Ջոուլ-Լենցի օրենքով 
պայմանավորված ջերմության քանակը: 

 

    
Նկ. 6. ՊԷՆկ. 6. ՊԷՆկ. 6. ՊԷՆկ. 6. ՊԷ----ի կոնտակտների միջև առաջացող պոտենցիալների ի կոնտակտների միջև առաջացող պոտենցիալների ի կոնտակտների միջև առաջացող պոտենցիալների ի կոնտակտների միջև առաջացող պոտենցիալների 
տարբերության կախվածությունը անցնող հոսանքիցտարբերության կախվածությունը անցնող հոսանքիցտարբերության կախվածությունը անցնող հոսանքիցտարբերության կախվածությունը անցնող հոսանքից    
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ԱրդյունքներիԱրդյունքներիԱրդյունքներիԱրդյունքների    քննարկումքննարկումքննարկումքննարկում    եվ եվ եվ եվ եզրակացությունեզրակացությունեզրակացությունեզրակացություն 
Ինչպես երևում է աղյուսակ 3-ից, ՊԷ-ի դիմադրությունը ջերմաստի-

ճանից կախված փոքրանում է, որը յուրահատուկ է կիսահաղորդչային 
նյութերի համար: Այդ կախվածությունը ցույց է տալիս, որ փորձերով կա-
տարված չափումներն իրականացվել են ճիշտ, քանի որ մեր փորձերում 
օգտագործել ենք կիսահաղորդչային նյութից պատրաստված Պելտյեի 
էլեմենտ: 

Աղյուսակ 3-ից հետևում է, որ Պելտյեի գործակիցների թվային ար-
ժեքները ջերմաստիճանի բարձրացմանը զուգընթաց մեծանում են: Նման 
կախվածություն դիտվել են նաև բազմաթիվ այլ հետազոտություններում. 
oրինակ [8]-ում: ՊԷ-ի ջերմաստիճանային այդպիսի կախվածությունը 
ամենայն հավանականությամբ պայմանավորված է այն բանի հետ, որ 

ջերմաստիճանի բարձրացման հետ աճում է նաև նյութի ջերմահաղորդա-
կանությունը, որը ոչ բացահայտ կերպով համաձայն (7) բանաձևի կապ-
ված է Պելտյեի գործակցի հետ:    

Ինչպես երևում է նկ.5-ից, ÁℇX-ի կախվածությունը անցնող հոսանքից 
կրում է գծային բնույթ: Սա ցույց է տալիս, որ ÁℇX-ը պայմանավորված է 
Պելտյեի ջերմությունով, որը անցնող հոսանքից նույնպես կախված է 
գծայնորեն:    

Նկ. 6-ում բերված գրաֆիկից հետևում է, որ ∆Js-ը I-ից կախված է 
քառակուսային օրենքով, որն էլ հետևում է (15) բանաձևից և ցույց է 
տալիս, որ այս դեպքում գերակշռում է Ջոուլ-Լենցի օրենքով անջատված 

ջերմության քանակությունը: 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТАИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТАИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТАИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТА    ХОЛЛА ВХОЛЛА ВХОЛЛА ВХОЛЛА В    
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ КРПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ КРПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ КРПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ КРИСТАЛЛАХИСТАЛЛАХИСТАЛЛАХИСТАЛЛАХ    

    
АваАваАваАваггггян Эдвардян Эдвардян Эдвардян Эдвард    
Кочарян ВиленКочарян ВиленКочарян ВиленКочарян Вилен    

Парсаданян СмбатПарсаданян СмбатПарсаданян СмбатПарсаданян Смбат    
Агабабян ЭлинаАгабабян ЭлинаАгабабян ЭлинаАгабабян Элина    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: эффект Холла, постоянная Холла, подвижность 

носителей зарядов, удельная проводимость, экспериментальная установка. 
В статье представлены результаты измерения физических параметров 

полупроводниковых материалов с помощью установки для исследования 
эффекта Холла. Определены концентрация носителей зарядов, подвиж-
ность, постоянная Холла и удельная проводимость образца. Полученные 
данные показывают, что установка пригодна для проведения научных и 
специальных лабораторных работ. 

 
 
 
 

HALL EFFECT STUDIESHALL EFFECT STUDIESHALL EFFECT STUDIESHALL EFFECT STUDIES    
IN SEMICONDUCTOR CRYIN SEMICONDUCTOR CRYIN SEMICONDUCTOR CRYIN SEMICONDUCTOR CRYSTALS STALS STALS STALS     

Avagyan EdwardAvagyan EdwardAvagyan EdwardAvagyan Edward    
Kocharyan VilenKocharyan VilenKocharyan VilenKocharyan Vilen    

Parsadanyan SmbatParsadanyan SmbatParsadanyan SmbatParsadanyan Smbat    
Aghababyan ElinaAghababyan ElinaAghababyan ElinaAghababyan Elina    

SummarySummarySummarySummary    
Key wordsKey wordsKey wordsKey words: Hall Effect, Hall constant, charge carriers’ mobility, specific 

conductivity, experimental installation. 
The article introduces the physical parameters’ measurement results of 

semiconductor substances through Hall Effect research installation. The article 
reveals the charge carriers’ concentration and mobility, Hall constant and the 
specific conductivity of the sample. The obtained results indicate that the 
installation is suitable for performing scientific, research and specific laboratory 
activities. 
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8888----ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄ ԳԾԱՅԻՆՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄ ԳԾԱՅԻՆՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄ ԳԾԱՅԻՆՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄ ԳԾԱՅԻՆ    ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻ    
ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ    ԽՈՐԱՑԽՈՐԱՑԽՈՐԱՑԽՈՐԱՑՎԱԾ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆՎԱԾ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆՎԱԾ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆՎԱԾ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ    
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ    ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄԸԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄԸԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄԸԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄԸ    

ԿՐԱՄԵՐԻ ՄԵԹՈԴԻ ԿԻՐԱՌԿՐԱՄԵՐԻ ՄԵԹՈԴԻ ԿԻՐԱՌԿՐԱՄԵՐԻ ՄԵԹՈԴԻ ԿԻՐԱՌԿՐԱՄԵՐԻ ՄԵԹՈԴԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲՄԱՄԲՄԱՄԲՄԱՄԲ    
    

Բաղդասարյան ՆարինեԲաղդասարյան ՆարինեԲաղդասարյան ՆարինեԲաղդասարյան Նարինե    
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. գծային հավասարումներ, շատ փոփոխական-
ներ, Կրամերի մեթոդ, համակարգչային միջոցներ, Excel ծրագիր: 

 
 8-րդ դասարանում մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում 

ուսումնասիրվում են 2 և ավելի անհայտներով գծային հավասարումների 
համակարգերի լուծման տարբեր մեթոդներ՝ գործակիցների հավասա-
րեցման (տեղադրման), գումարման, Գաուսի մեթոդ, գրաֆիկական եղա-
նակ և այլն [1, 128]: 

 Հոդվածի նպատակն է աշակերտներին ներկայացնելով Կրամերի 

հայտնի մեթոդի էությունը և Excel ծրագրով համակարգչային ֆունկ՚ցիայի 

առկայությունը, ցույց տալ, թե ինչպես կարելի է մեծ թվով փոփոխական-
ներով գծային հավասարումների համակարգերի լուծումը դարձնել ավելի 

մատչելի և արագ։ 
Շատ աշակերտներ դժվարանում են հատկապես 3 և ավելի անհայ-

տով գծային հավասարումների համակարգերի լուծման ժամանակ: 
Կրամերի մեթոդով գծային հավասարումների համակարգի լուծման 

մեթոդի էությունը կայանում է հետևյալում [3, 2012-280]. 
Դիտենք հետևյալ հավասարումների համակարգը. 
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Կատարենք հետեւյալ նշանակումները  
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=∆  (համակարգի դետերմինանտ) 

Երկրորդ կարգի դետերմինանտը հաշվվում է հետևյալ ձեւով. 
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x∆  դետերմինանտը ստացվում է հիմնական դետերմինատի մեջ 

առաջին սյունակը փոխարինելով ազատ անդամների սյունով: y∆ դետեր-

մինանտը ստացվում է հիմնական դետերմինատի մեջ երկրորդ սյունակը 
փոխարինելով ազատ անդամների սյունով: 

     
22

11

     

      

bh

bh
x =∆   

22

11

     

      

ha

ha
y =∆  

Հնավոր է 3 դեպք. 

Դեպք 1:Դեպք 1:Դեպք 1:Դեպք 1: Հիմնական դետերմինանտը զրոյի հավասար չէ՝ 0≠∆ : 

Այս դեպքում համակարգն ունի միակ լուծում. 
x

x
∆

∆
= ,  

y

y
∆

∆
= 	

Դեպք 2:Դեպք 2:Դեպք 2:Դեպք 2: Հիմնական դետերմինանտը հավասար է զրոյի՝ 0=∆  

(այսինքն անհայտների գործակիցները համեմատական են) և 
x∆ , y∆  դե-

տերմինանտներից մեկը հավասար չէ զրոյի (այսինքն՝ ազատ անդամները 
համեմատական չեն անհայտների գործակիցներին)։ Այս դեպքում համա-
կարգը լուծում չունի: 

Դեպք 3:Դեպք 3:Դեպք 3:Դեպք 3: Հիմնական դետերմինանտը հավասար է զրոյի՝ 0=∆ ,

0=∆ x
, 0=∆ y , 0=∆ z  (այսինքն՝ գոր ՚ծակիցները և ազատ անդամները 

համեմատական են)։ 
Այս դեպքում համակարգն ունի անթիվ բազմությամբ լուծումներ: 
Բերենք օրինակ, տրված է հետևյալ համակարգը. 
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Այժմ դիտարկենք արդեն 3 անհայտով հավասարումների համա-
կարգ. 
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Նորից կազմվում է համակարգի հիմնական դետերմինանտը` հա-
մակարգի մեջ մտնող անհայտների գործակիցները դուրս գրելով.  
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Հիմնական դետերմինանտից x∆  դետերմինանտը ստացվում է հիմ-

նական դետերմինատի մեջ առաջին սյունակը փոխարինելով ազատ ան-

դամների սյունով: Համանման ձեւով ստացվում են նաև y∆ -ը և z∆ -ը: 
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x∆  
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z∆  

Եթե հիմնական դետերմինանտի մեջ որևէ երկու տողերի, ասենք 

առաջինի և երկրորդի համապատասխան տարրերը համեմատական 
լինեն, ապա այդ դեպքում (1) և (2) հավասարումները կամ անհամատեղե-
լի են, կամ հանգում են միևնույն հավասարմանը: Առաջին դեպքում հա-
վասարումների համակարգը լուծում չունի, երկրորդ դեպքում կստանանք 
երեք հավասարումներով համակարգի փոխարեն ստանում են երկու հա-

վասարումներով համակարգ՝ (1) եւ (3), այդ համակարգն էլ իր հերթին 
կարող է հանգել մեկ հավասարման: Ենթադրենք, որ հիմնական դետեր-
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մինանտում տողերի ոչ մի զույգ չկա, որի տարրերը համեմատական լի-
նեն: Այս ենթադրությամբ նորից կունենանք 3 դեպք: 

Դեպք 1:Դեպք 1:Դեպք 1:Դեպք 1: Հիմնական դետերմինանտը զրոյի հավասար չէ՝ 0≠∆   

Այս դեպքում համակարգն ունի միակ լուծում. 

x
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∆
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Դեպք 2:Դեպք 2:Դեպք 2:Դեպք 2: Հիմնական դետերմինանտը հավասար է զրոյի ՝ 0=∆  և 

zyx ∆∆∆ ,, 	դետերմինանտներից մեկը հավասար չէ զրոյի։	
Այս դեպքում համակարգը լուծում չունի: 

Դեպք 3:Դեպք 3:Դեպք 3:Դեպք 3: Հիմնական դետերմինանտը հավասար է զրոյի ՝  

0=∆  և 0,0,0 =∆=∆=∆ zyx  

Այս դեպքում համակարգն ունի անթիվ բազմությամբ լուծումներ: 

ՕրինակՕրինակՕրինակՕրինակ    1:1:1:1: Լուծել հետևյալ համակարգը [3, 948]. 
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Համակարգն ունի միակ լուծում. 
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Իհարկե, կարելի է հաշվել նաև չորրորդ և ավելի բարձր կարգի դե-

տերմինանտներ և դրա միջոցով լուծել գծային հավասարումների համա-
կարգը, բայց մեր նպատակն է ցույց տալ, թե ինչպես կարող ենք օգտա-
գործելով համակարգչային միջոցները՝ լուծել մի քանի փոփոխական պա-
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րունակող գծային հավասարումների համակարգը: 
Օրինակ 2:Օրինակ 2:Օրինակ 2:Օրինակ 2: Տրված է հետևյալ համակարգը, պահանջվում է լուծել այն 

և գտնել անհայտների արժեքները [2]. 
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Վարվում ենք հետևյալ ձևով՝ անհայտների գործակիցները առանձ
նացնելով գրում ենք Excel ծրագրի մեջ, առանձնացնում ենք նաև ազատ 
անդամների սյունը: 

 
Այնուհետև ազատ անդամների սյունը տեղադրում ենք անհայտների 

գործակիցների մեջ առաջին, երկրորդ և երրորդ սյուների փոխարեն: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Յուրաքանչյուր սյան համար հաշվում ենք մատրիցայի որոշիչը՝ 
օգտվելով Excel ծրագրի Math&Trig խմբի MDETERM ֆունկցիայից [1]: 

Տրված է հետևյալ համակարգը, պահանջվում է լուծել այն 

 

ով՝ անհայտների գործակիցները առանձ-
ծրագրի մեջ, առանձնացնում ենք նաև ազատ 

 

Այնուհետև ազատ անդամների սյունը տեղադրում ենք անհայտների 
գործակիցների մեջ առաջին, երկրորդ և երրորդ սյուների փոխարեն:  

Յուրաքանչյուր սյան համար հաշվում ենք մատրիցայի որոշիչը՝ 
ֆունկցիայից [1]:  
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Փոփոխականների արժեքները ստանում ենք ստացված որոշիչները 
հիմնական մատրիցայի որոշիչին բաժանելով: Ստացված եռյակն էլ 
x=1, y=2, z=3 կլինի մեր համակարգի լուծումը 

    
Օրինակ 3:Օրինակ 3:Օրինակ 3:Օրինակ 3: Դիտարկենք հետևյալ խնդիրը. 
Գտնել USB կրիչի մեջ քանի հատ 5Mb ծավալով mp3 

կտեղավորվի, եթե մեզ տրված է հետևյալ նկարը. 

Փոփոխականների արժեքները ստանում ենք ստացված որոշիչները 
նական մատրիցայի որոշիչին բաժանելով: Ստացված եռյակն էլ  

mp3 ֆորմատի երգ 
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Խնդրի լուծումը հանգում է 4 անհայտով գծային հավասարումների 
համակարգի լուծմանը: Այս և նմանատիպ խնդիրների լուծման համար 
կարելի է օգտվել Կրամերի մեթոդից:  

Մեր խնդրի մեջ յուրաքանչյուր կրիչ դիտարկելով որպես մեկ փո
խական (floppy- f, CD- c, DVD-d, USB – u) կարող ենք ունենալ հետ
հավասարումների համակարգը. 
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Այստեղ նույնպես վարվում ենք նախորդ օրինակի նման, նախ 
առանձնանցնում ենք անհայտների գործակիցները, ապա ա

ների սյունը տեղադրում ենք համապատասխանաբար առաջին, երկրորդ, 
երրորդ և չորրորդ սյուների փոխարեն: 

Փոփոխականների արժեքները ստանում ենք ստացված որոշիչները 
հիմնական մատրիցայի որոշիչին բաժանելով: 

 
Ստանալով USB կրիչի ծավալը 2000 Mb արդեն կարող ենք ասել, թե 

քանի 5 Mb ծավալով երգ կարող ենք տեղավորել նրա մեջ: 

Խնդրի լուծումը հանգում է 4 անհայտով գծային հավասարումների 
մակարգի լուծմանը: Այս և նմանատիպ խնդիրների լուծման համար 

ուր կրիչ դիտարկելով որպես մեկ փոփո-
կարող ենք ունենալ հետևյալ 

Այստեղ նույնպես վարվում ենք նախորդ օրինակի նման, նախ 
նանցնում ենք անհայտների գործակիցները, ապա ազատ անդամ-

րի սյունը տեղադրում ենք համապատասխանաբար առաջին, երկրորդ, 

Փոփոխականների արժեքները ստանում ենք ստացված որոշիչները 

 

արդեն կարող ենք ասել, թե 
ծավալով երգ կարող ենք տեղավորել նրա մեջ:  
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В статье рассмотрены вопросы, способствующие повышению эффективности 

обучения при решении систем линейных уравнений в учебном курсе 8-го класса. В 
частности, показано, как можно легко и быстро решить известным методом Кра-
мера систему линейных уравнений, содержащих большое количество переменных, 
используя функции компьютерной программы Excel. Такой подход позволяет осу-
ществить у учащихся перенос знаний по математике и информатике и развивать их 
творческое мышление.  
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The questions in the article help to improve the effectiveness of training of solving 
systems of linear equations in the curriculum of the 8th grade. In particular, it is shown 
how system of linear equations can be easily and quickly solved with Kramer’s the 
famous method which contains a large number of variables, using the functions of Excel 
computer program. This approach allows to give knowledge to students studying 
Mathematics and Computer science and to develop their creative thinking.  
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ՎԵԿՏՈՐԱԿԱՆՎԵԿՏՈՐԱԿԱՆՎԵԿՏՈՐԱԿԱՆՎԵԿՏՈՐԱԿԱՆ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ԿՈՈՐԴԻՆԱՏԱՅԻՆԿՈՈՐԴԻՆԱՏԱՅԻՆԿՈՈՐԴԻՆԱՏԱՅԻՆԿՈՈՐԴԻՆԱՏԱՅԻՆ    ՄԵԹՈԴՆԵՐԻՄԵԹՈԴՆԵՐԻՄԵԹՈԴՆԵՐԻՄԵԹՈԴՆԵՐԻ    
ԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆ    ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ    

ՈՐՈՇՈՐՈՇՈՐՈՇՈՐՈՇ    ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ    ԽՆԴԻՐՆԵՐԽՆԴԻՐՆԵՐԽՆԴԻՐՆԵՐԽՆԴԻՐՆԵՐ    ԼՈՒԾԵԼԻՍԼՈՒԾԵԼԻՍԼՈՒԾԵԼԻՍԼՈՒԾԵԼԻՍ    
    

ԵսայանԵսայանԵսայանԵսայան ՄարինեՄարինեՄարինեՄարինե 
Ծատուրյան ՍերինեԾատուրյան ՍերինեԾատուրյան ՍերինեԾատուրյան Սերինե    

    
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. վեկտորական և կոորդինատային մեթոդ, 

խաչվող ուղիղներ, երկու հարթություններով կազմած անկյուն: 
 
Դպրոցական առարկայացանկում ընդգրկված յուրաքանչյուր առար-

կայի ուսուցման կարևորագույն նպատակներից են սովորողների մոտ 

տվյալ առարկային բնորոշ մտածողության և ստեղծագործական ունա-

կությունների զարգացումը: Ժամանակակից դպրոցում ուսուցումն աս-

տիճանաբար ձեռք է բերում մեթոդաբանական ուղղվածություն, ինչը 

նշանակում է, որ ուսուցման ժամանակ առանձնակի կարևորություն է 

տրվում խնդիրների, պրոբլեմների լուծման ժամանակ համընդհանուր 

տեսական և մասնավոր առարկայական մեթոդների լայն կիրառումը: 

Վերջիններս թույլ են տալիս առավել ընդհանուր տեսանկյունից քննար-

կել դիտարկվող խնդիրը և առանձին դեպքերում կռահել խնդրի լուծման 

արդյունավետ ուղին: 

Դասավանդման փորձը ցույց է տալիս, որ երկրաչափության դպրո-

ցական դասընթացի ուսուցման ժամանակ սովորողների մոտ հիմնական 

դժվարություններն առաջանում են կապված նրանց մոտ տարածական 

պատկերացումների և անհրաժեշտ լրացուցիչ կառուցումներ կատարելու 

ունակությունների բացակայության պատճառով: Իսկ առանձին դեպքե-

րում էլ այդ դժվարությունները պայմանավորված են լինում խնդիրների 

լուծման համար ոչ արդյունավետ մեթոդների ընտրությամբ: 

Ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանի երկրաչափության դասընացում 

ուսուցանվում է վեկտորներ և կոորդինատներ թեման: Այս թեմայի խորը 

ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս ոչ միայն մաթեմատիկայում այլ նաև 

բնագիտական առարկաներում (առանձնապես ֆիզիկայում) լուծել բազ-

մաթիվ խնդիրներ: 
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Երկրաչափական առանձին խնդիրների լուծման ժամանակ վեկտո-

րական և կոորդինատային մեթոդների կիրառումը, թույլ է տալիս ոչ 

միայն առավել հեշտությամբ լուծել որոշ բարդ խնդիրներ, այլև սովորող-

ների մոտ ձևավորել այդ մեթոդների կիրառման հմտություններ: 

Հոդվածում քննարկված են խնդիրներ, որոնց լուծումը ներկայացված 

է ոչ թե ավանդական մոտեցմամբ, այլ՝ վեկտորական և կոորդինատային 

մեթոդների կիրառմամբ, որոնք առավել դյուրին են և հուսալի: Մասնավո-

րապես ներկայացված են հարթությունների կազմած անկյունը, խաչվող 

ուղիղների միջև եղած հեռավորության կետի՝ հարթությունից եղած հե-

ռավորության որոշման վերաբերյալ խնդիրներ: 

Խնդիր 1Խնդիր 1Խնդիր 1Խնդիր 1. . . .         

1111 DCBABCDA  խորանարդում MFE ,,  կետերը համապատասխա-

նաբար 111 ,, CCBBAA -ի միջնակետերն են: Գտնել EFD  ¨ MDA 11  հար-

թությունների կազմած անկյունը [1, 45-47]:  

Լուծում.Լուծում.Լուծում.Լուծում. 

Ներմուծենք կոորդինատային համակարգը D  սկզբնակետով, խորա-

նարդի կողի երկարությունը նշանակենք a  և գտնենք կոորդինատները` 
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Գրենք EFD  հարթության հավասարումը տրված երեք կետերով, 

որից հետևում է, որ 022 =−− zyx  և MDA 11 -ինը` :022 =−+ azy  

EFD -ի ուղղորդ վեկտորը` ( )2;2;11 −−n , իսկ MDA 11 -ինը` ( )2;1;02n : 

Հարթություններով կազմած անկյունը նշանակենք ϕ , հետևաբար 

5

2
cos

21

21 =
⋅

⋅
=

nn

nn
ϕ , ըստ  

2
2

2
2

2
2

2
1

2
1

2
1

212121
cos

zyxzyx

zzyyxx

++⋅++

++
=ϕ  բանաձևի:  

  Խնդիր 2.Խնդիր 2.Խնդիր 2.Խնդիր 2.        

  Տրված է 1111 DCBABCDA  խորանարդ, որի կողի երկարությունը 1 

է: 1AA  կողմնային կողի վրա վերցված է E  կետն այնպես, որ՝ 
3

1
=AE , 

BC  կողի վրա F  կետը՝ 
4

1
=BF : Խորանարդի կենտրոնով և E , F  

կետերով տրաված է α  հարթություն: Գտնել 1B -ի հեռավորությունը α  

հարթությունից [3, 7-8]:   

  Լուծում.Լուծում.Լուծում.Լուծում. 

Ընտրենք կոորդինատային համակարգ այնպես, որ B  գագաթը 

համընկնի սկզբնակետի հետ: Այս դեպքում կունենանք 

 

( ) 
























2

1
;

2

1
;

2

1
;1:0:0;0;

4

1
;0;

3

1
;0;1 1 OBFE : 

  Գտնենք  α  հարթություն հավասարումը`  

( )10=+++ DCzByAx , 

հաշվի առնենք, որ α  հարթությունը չի անցնում սկզբնակետով, 

հետևաբար 0≠D  և (1) հավասարումը կարող ենք բաժանել D -ի: 

Կատարենք՝ 01 =+++ z
D

C
y

D

B
x

D

A
 կամ կատարելով համապատաս-
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խան նշանակումներ՝ ( )201 =+++ czbyax :   

  Ակնհայտ գործակիցները գտնելու նպատակով տեղադրենք (2) 

հավասարման մեջ E , D  ¨ O  կետերի կոորդինատները (քանի որ 

դրանք պատկանում են α -ին):  

Կստանանք՝ 















=+⋅+⋅+⋅

=+⋅+⋅+⋅

=+⋅+⋅+⋅

01
2

1

2

1

2

1

010
4

1
0

01
3

1
01

cba

cba

cba

 

 
2

9
;4;

2

5
=−=−= cba  

Հարթության հավասարումն ունի հետևյալ տեսքը 02985 =−−+ zyx : 

  

Այժմ գտնենք ( )1;0;01B  կետի հեռավորությունը α -ից:   

Համաձայն  

222

111

cba

dczbyax
d

++

+++
=  

( 111 ,, zyx  կետի կոորդինատնեն են) բանաձևի 

170

11

816425

2190805
=

++

−⋅−⋅+⋅
=d :  

        Խնդիր 3.Խնդիր 3.Խնդիր 3.Խնդիր 3.            

        Տրված է 
1111 DCBABCDA  միավոր խորանարդը: M-ը 1BB  կողի 

միջնակետն է: Գտնել 
1AC  և DM  ուղիղների միջև եղած հեռավորությու-

նը [2, 24-26]: 
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Ենթադրենք P  և Q -ն այսպիսին են, որ PQ-ն և 1AC  և MD  

ուղիղների ընդհանուր ուղղահայացն է [4, 32-33]:  

0=++++ APBAMBQMPQ
 

Կստանանք PAABBMMQPQ +++= , QM  վեկտորը համագիծ 

է DM  ⇒ DMaQM = , իսկ քանի որ 






−

2

1
;1;1DM ⇒ 







 −− ααα

2

1
;;MQ , 









2

1
;0;0BM  { }0;1;0AB   

AP  վեկտորը համագիծ է 
1AC  վեկտորին, հետևաբար 

1ACAP β= , 

որից հետևում է { }βββ −−− ;;PA : Այս վեկտորները գումարելով 

ստանում ենք  







 −−−−− βαβαβα

2

1

2

1
;1;PQ ,  

իսկ քանի որ 
1ACPQ ⊥  ¨ DMPQ ⊥ ⇒որ նրանց սկալյար արտա-

դրյալը հավասար է 0-ի. 
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PQ : 

Նմանատիպ գործնական աշխատանքները հնարավորություն են տա-
լիս աշակերտների մոտ զարգացնել ստեղծագործական կարողությունները 
և ինքնուրույն կողմնորոշվել խնդիրների լուծման մեթոդների մեջ: 

Քննարկված նմանատիպ այլ խնդիրների լուծումները վեկտորական 
և կոորդինատային մեթոդներն կրկին հաստատում են այն փաստը, որը 
այդ մեթոդները կազմում են դպրոցում երկրաչափության ուսուցման ան-
հրաժեշտ բաղադրիչները: Դրանք թույլ են տալիս ոչ միայն կրճատել և 
պարզեցնել խնդիրների լուծման ընթացքը, այլ նաև ցույց տալ երկրաչա-
փության և հանրահաշվի սերտ կապը: 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕКТОРНОГО И ЕНИЯ ВЕКТОРНОГО И ЕНИЯ ВЕКТОРНОГО И ЕНИЯ ВЕКТОРНОГО И     
КООРДИНАТНОГО МЕТОДОКООРДИНАТНОГО МЕТОДОКООРДИНАТНОГО МЕТОДОКООРДИНАТНОГО МЕТОДОВ ПРИ РЕШЕНИИ В ПРИ РЕШЕНИИ В ПРИ РЕШЕНИИ В ПРИ РЕШЕНИИ     

НЕКОТОРЫХ ГЕОМЕТРИЧЕНЕКОТОРЫХ ГЕОМЕТРИЧЕНЕКОТОРЫХ ГЕОМЕТРИЧЕНЕКОТОРЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧСКИХ ЗАДАЧСКИХ ЗАДАЧСКИХ ЗАДАЧ    
    

Есаян Есаян Есаян Есаян МаринеМаринеМаринеМарине    
Цатурян СЦатурян СЦатурян СЦатурян Серинееринееринеерине    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: векторный и координатный метод, перекрещива-

ющиеся прямые, угол двух плоскостей. 
Учитывая универсальную особенность векторного и координатного 

методов,  в статье показана целенаправленность и эффективность примене-
ния методов на примере решения некоторых геометрических задач из 
учебного курса. Наглядно показано, что правильное использование мето-
дов позволяет учащимся формировать элементы методологического харак-
тера и практические навыки. 

 
 
THE THE THE THE EFFICIENCY OF FACTOREFFICIENCY OF FACTOREFFICIENCY OF FACTOREFFICIENCY OF FACTOR    AND COORDINATE METHOAND COORDINATE METHOAND COORDINATE METHOAND COORDINATE METHODSDSDSDS    

IN SOME GEOMETRIC SUIN SOME GEOMETRIC SUIN SOME GEOMETRIC SUIN SOME GEOMETRIC SUMSMSMSMS    
Yesayan MarineYesayan MarineYesayan MarineYesayan Marine    
Tsaturyan SerineTsaturyan SerineTsaturyan SerineTsaturyan Serine    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:  Key words:  Key words:  Key words:  vector and coordinate method, crossing lines, an angle 

occurred between 2 planes.    
Taking into account the fact that the methods of factor and coordinate are 

universal in the article the efficiency and expediency of using these methods 
are shown in the sample of solution of some school study geometric sums. It is 
presented that the proper and consistent application of the methods allows to 
develop methodological type of elements and practical skills among the 
students. 
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ՖԻԶԻԿԱՅԻՖԻԶԻԿԱՅԻՖԻԶԻԿԱՅԻՖԻԶԻԿԱՅԻ    ՀԻՄՆԱՐԱՐՀԻՄՆԱՐԱՐՀԻՄՆԱՐԱՐՀԻՄՆԱՐԱՐ    ՕՐԵՆՔՆԵՐԻՕՐԵՆՔՆԵՐԻՕՐԵՆՔՆԵՐԻՕՐԵՆՔՆԵՐԻ    ԿԻՐԱՌՈՒՄԸԿԻՐԱՌՈՒՄԸԿԻՐԱՌՈՒՄԸԿԻՐԱՌՈՒՄԸ    
ՄԻՄԻՄԻՄԻ    ՔԱՆԻՔԱՆԻՔԱՆԻՔԱՆԻ    ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ    

ԽՆԴԻՐՆԵՐԻԽՆԴԻՐՆԵՐԻԽՆԴԻՐՆԵՐԻԽՆԴԻՐՆԵՐԻ    ԼՈՒԾՄԱՆԼՈՒԾՄԱՆԼՈՒԾՄԱՆԼՈՒԾՄԱՆ    ԺԱՄԱՆԱԿԺԱՄԱՆԱԿԺԱՄԱՆԱԿԺԱՄԱՆԱԿ    
    

Թումանյան ՄարինեԹումանյան ՄարինեԹումանյան ՄարինեԹումանյան Մարինե    
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինբառեր. բառեր. բառեր. բառեր. մեխանիկական խնդիր, իմպուլսի պահպան-
ման օրենք, ուժի իմպուլս, իներցիայի մոմենտ, իմպուլսի մոմենտ: 

 

Ինչպես ֆիզիկայի, այնպես, էլ մյուս բնագիտական առարկաների 
ուսուցման ժամանակ կարևորվում է սովորողների մոտ տվյալ առարկա-
յին բնորոշ մտածողության տարրերի և ստեղծագործական ունակություն-
ների զարգացման խնդիրը: Այդ խնդրի լուծման արդյունավետ ճանա-

պարհներից մեկը ուսուցման գործընթացի գործնական ուղղվածությունը 
բարձրացնելն է: Ֆիզիկայի պարագայում դա ոչ միայն փորձարարական 
աշխատանքներ կատարելն է, այլ նաև խնդիրների լուծումը: Դասավանդ-
ման փորձը ցույց է տալիս, որ հաճախ սովորողները դժվարանում են տե-
սական գիտելիքները կիրառել կոնկրետ խնդիրների լուծման ժամանակ: 

Այդ բացը լրացնելու համար անհրաժեշտ է, որ ուոսուցիչը խնդրի լուծման 
ընթացքում մանրամասն մատնանշի այս կամ այն տեսական նյութի կի-
րառման անհրաժեշտությունը և ձևը: Հոդվածի նպատակն է մի քանի մե-
խանիկական խնդիրների լուծման օրինակով ցույց տալ մեխանիկայի 
հիմնարար օրենքների /էներգիայի պահպանման օերնք, իմպուլսի պահ-

պանման օրենք, իմպուլսի մոմենտի պահպանման օրենք, Նյուտոնի 
օրենքներ/ կոնկրետ կիրառման դեպքեր: Այդ խնդիրները կարելի է 
քննարկել ինչպես ֆիզիկայից խորացված ուսուցմամբ դասարաններում, 
այնպես էլ տեխնիկական բուհերի առաջին կուրսեցիների համար: 

Խնդիր 1. (� = 20կգ զանգվածով արկղը սահում է իդեալական հարթ [ = 2մ երկարությամբ նավով և խրվում ավազով լցված անշարժ սայլակի 
մեջ: Ավազով լցված ( = 80կգ զանգվածով սայլակը ազատ (առանց 
շփման) տեղափոխվում է ռելսերով (նկ. 1): Որոշել արկղով սայլակի 

արագությունը, եթե նավը ռելսերի նկատմամբ թեված է ¨ = 30� անկյու-
նով [1, 130]: 
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ՆկՆկՆկՆկ.1..1..1..1. ՄարմնիՄարմնիՄարմնիՄարմնի    սկզբնականսկզբնականսկզբնականսկզբնական    դիրքըդիրքըդիրքըդիրքը    թեքթեքթեքթեք    հարթությանհարթությանհարթությանհարթության    վրավրավրավրա 

 
Լուծում. Սայլակը և արկղը կարելի է դիտարկել որպես երկու ոչ 

առաձգական փոխազդող մարմիններ: Բայց այդ համակարգը փակ չէ, 
քանի որ նրա վրա ազդում են ծանրության (��ñ	և	(��ñև հակազդեցության ©òòñ� արտաքին ուժերը (նկ.1): Ուստի արկղ-սայլակ համակարգում իմպուլ-
սի պահպանման օրենքը չի կարելի կիրառել:  

Բայց քանի որ նշված ուժերի պրոեկցիաները ռելսերի ուղղության 
հետ համընկնող x առանցքի ուղղության վրա հավասար են զրոյի, ապա 
համակարգի իմպուլսի պրոեկցիան այդ ուղղության վրա կարելի է ընդու-
նել հաստատուն. 

 ��� + ��� = ���′ + ���′   (1) 

որտեղ ���և���-ը արկղի և ավազով սայլակի իմպուլսի պրեկցիաներն են 
սայլակի վրա արկղի ընկելու ժամանակի պահին, իսկ ���′ և	���′  նույն մե-
ծություններն են՝ արկղի ընկնելուց հետո: 

Այդ համակարգերը դիտարկելով որպես նյութական կետեր, մարմնի 
իմպուլսի (1) հավասարումը արտահայտենք նրանց զանգվածի և արա-

գության միջոցով, հաշվի առնելով, որ ��� = 0 (արկղի մինչև փոխազդելը 
սայլակի հետ հանգստի վիճակում է), քանի որ փոխազդեցությունից հետո 
երկու մարմինների համակարգը շարժվում են միևնույն u արագությամբ. (�Ã�� = ((� + (�)ó 
կամ 
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(�Ã� cos ¨ = ((� + (�)ó 
որտեղ Ã�-ըարկղիարագությանմոդուլն է սայլակիվրաընկնելուպահին, Ã�� = Ã� cos ¨ այդ արագության պրոեկցիան է x առանցքի վրա: 

Այստեղից ó = (�Ã� cos ¨	/((� + (�)  (2) Ã� արագության մոդուլը որոշենք էներգիայի պահպանման օրենքից. (��ℎ = (�Ã��/2 
Որտեղ ℎ = [ sin ¨, այստեղից Ã� = i2�[ sin ¨ Ã�-իարտահայտությունըտեղադրելով (2) բանաձևումկստանանք. 

ó = (�i2�[ sin ¨ cos ¨(� + (�  

Խնդիր 2. ( = 80գ զանգվածով հոծ սկավառակի (նկ. 2) տեսք ունեցող 
ճախարակի վրայով գցված է բարակ, ճկուն թել, որի ծայրերից կախված 

են (� = 100գև(� = 200գ զանգվածներով բեռներ: Որոշել արագացումնե-
րը, որով կշարժվեն բեռները, եթե նրանց ազատ թողնեն: Շփումը և թելի 
զանգվածն անտեսել [2, 30-33]: 

 
ՆկՆկՆկՆկ. 2. . 2. . 2. . 2. ԲեռներիԲեռներիԲեռներիԲեռների    շարժումըշարժումըշարժումըշարժումը    անշարժանշարժանշարժանշարժ    ճախարակովճախարակովճախարակովճախարակով 

 
Լուծում. Դիտարկենք ուժերը, որոնք գործում են յուրաքանչյուր բեռի 

և ճախարակի վրա առանձին: Յուրաքանչյուր բեռի վրա ազդում են երկու՝ 
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ծանրության և թելի լարման ուժերը: � առանցքը ուղղենք ուղղաձիգ դեպի 
ներքև և յուրաքանչյուր բեռի համար գրենք համընթաց շարժման դինա-
միկայի հիմնական հավասարումները (Նյուտոնի երկրորդ օրենքը) 
պրոեկցիաներով այդ առանցքի վրա: Առաջին բեռի համար`  

 (�� − �� = −(�0  (1) 
երկրորդ բեռի համար՝ 
 (�� − �� = (�0 (2) 

Նկարի հարթությանն ուղղահայց և դեպի այն ուղղված	D առանցքի 
նկատմամբ ��′  և ��′  ուժերի մոմենտների ազդեցության տակ ճախարակը 
ձեռք է բերում 7 անկյունային արագացում, որն ուղղված է նկարի հար-
թությանն ուղղահայաց: Համաձայն պտտական շարժման հիմնական հա-
վասարման՝  

 ��′Ë − ��′Ë = ¦>7,  (3) 
որտեղ 7 = 0/Ë, ¦> = (Ë�/2–համակարգի իներցիայի մոմենտն է՝ (համա-
սեռ սկավառակի) D առանցքի նկատմամբ: 

Նյուտոնի երրորդ օրենքի համաձայն թելի անկշռության և չձգվողու-
թյան լարման պատճառով (1), (2), (3) հավասարումներից կստանանք. ((�� − (�0)Ë − ((�� + (�0)Ë = (Ë�0/(2Ë): 

Որտեղից՝ 0 = (� − (�(� + (� + (/2 � 
Խնդիր 3. H = 0,2մշառավղով ( = 50կգ զանգվածով հոծ սկավառակի 

տեսքով թափանիվը պտտվում է ,� = 480րX� հաճախությամբ և ազատ 
թողնված: Շփման ուժերի ազդեցության տակ թափանիվը կանգ է առնում C = 50վ հետո: Գտնել շփման ուժերի � մոմենտը(2, 4) [3, 83, 150, 164]: 

Լուծում. Խնդիրը լուծելու համար օգտվենք պտտական շարժման դի-
նամիկայի հիմնական հավասարումից՝  

 ��ô = �>	�C,  (1) 
որտեղ ��ô-ը D առանցքի շուրջը պտտվող թափանիվի իներցիայի մոմեն-
տի պրոեկցիայի փոփոխությունն է �C ժամանակում: D առանցքը համընկ-
նում է թափանիվի երկրաչափական առանցքի հետ: �>-ը արտաքին ուժե-
րի մոմենտն է (տվյալ դեպքում շփման ուժերի մոմենտը), որն ազդում է 
թափանիվի վրա D առանցքի նկատմամբ �>	 = l®,vC, ուստի (1)-ի ինտե-
գրումից կստանանք՝  
 ∆�ô = �ô∆C:  (2) 
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Անշարժ D առանցքի նկատմամբ պինդ մարմինը պտտելիս իմպուլսի մո-
մենտի պրոեկցիայի փոփոխությունը կլինի 

 ∆�ô = ¦ô∆P  (3) 
որտեղ ¦ô-ը թափանիվի իներցիայի մոմենտն է D առանցքի նկատմամբ, ∆P-ն թափանիվի անկյունային արագության փոփոխությունն է: 

Հավասարեցնելով (2) և (3) հավասարումները կստանանք �ô∆C =¦ô∆P, որտեղից  
 �ô = ¦ô ∆L∆G : (4) 

Հոծ սկավառակի տեսք ունեցող թափանիվի իներցիայի մոմենտը 
որոշվում է՝ ¦ô = (H�/2 բանաձևով: 

Անկյունային արագության փոփոխությունը ∆P = P� − P� արտա-
հայտենք ,� սկզբնական և ,� վերջնական պտտման հաճախության միջո-
ցով, օգտվելով P = 2#, առնչությունից: ∆P = P� − P� = 2#,� − 2#,� = 2#(,� − ,�) 

(4) բանաձևի մեջ տեղադրելով ¦ô-ի և ∆P-ի արտահայտությունները, 
կստանանք՝  �ô = #(H�(,� − ,�)/∆C(5) 

(5)-ում տեղադրելով մեծությունների թվային արժեքները և կատա-

րենք հաշվարկ հաշվի առնելով, որ ,� = 480րX� = 480/60վX� = 8վX�, 
կստանանք �ô = E,�â∙á�∙(�,�)<∙(�Xx)á� Ն ∙ մ = −1Ն ∙ մ: 

Մինուս նշանը ցույց է տալիս, որ թափանիվի շփման ուժի մոմենտը 
ունի արգելակող ազդեցություն: 

Խնդիր 4. Երկրի մակերևույթին տեղակայված է հրթիռ, որը պետք է 
արձակել ուղղաձիգ ուղղությամբ: Հրթիռիը արձակելիս ի՞նչ Ã� նվազա-
գույն արագություն պիտի հաղորդել նրան, որպեսզի այն հեռանա Երիկրի 
շառավիղին (H = 6,37 ∙ 10Eկմ) հավասար հեռավորությամբ: Բացի հրթիռի 
և Երկրի գրավիտացիոն փոխազդեցության ուժը բոլոր ուժերը անտեսել 
[1, 130; 4, 36]: 

Լուծում. Երկրի կողմից հրթիռի վրա գործում է ծանրության ուժը, 
որը պոտենցիալային է: Երբ շարժիչը չի գործում հրթիռի մեխանիկական 
էներգիան պոտենցիալ ուժի ազդեցությամբ չի փոխվում: Հետևաբար �� +П� = �� + П�, (1) 
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որտեղ ��,П� և ��,П�-ը հրթիռի կինետիկ և պոտենցիալ էներգիաներն են 
շարժիչի միացումից հետո սկզբնական (Երկրի մակերևույթի մոտ) և 
վերջնական (Երկրի շառվիղին հավասար հեռավորության վրա) դիրքե-
րում՝ �� = (Ã��/2- հրթիռի կինետիկ էներգիան է արձակման պահին: 

Հրթիռի պոտենցիալ էներգիան սկզբնական դիրքում՝ П� = −ö(�/H: 
Երբ հրթիռը հեռանում է Երկրի մակերևույթից նրա պոտենցիալ 

էներգիան աճում է, իսկ կինետիկը՝ նվազում: Վերջնական դիրքում �� կի-
նետիկ էներգիան դառնում է զրո, իսկ պոտենցիալ էներգիան հասնում է 
իր առավելագույն արժեքին՝ П� = ö(�/(2H): ��,П� և ��,П�-ի արտահայտությունները տեղադրելով (1) մեջ կստա-
նանք. (Ã��/2 − ö(�/H = −ö(�/(2H), 
որտեղից Ã� = iö�/H: 

Նկատելով, որ ö(/H� = ÷(÷-նազատ անկման արագացումն է Երկրի 
մակերևույթին), վերջին բանաձևը կարելի է գրել հետևյալ տեսքով՝ Ã� = i÷H = 7,9կմ/վ, որը համընկնում է առաջին տիեզերական արագու-
թյան արտահայտության հետ: 

Այսպիսով, մեխանիկական խնդիրների լուծման ժամանակ ֆիզիկա-
յի հիմնարար օրենքների կիրառումը թույլ է տալիս սովորողների մոտ 
ձևավորել կոնկրետ իրադրություններում այդ օրենքների կիրառման 
հմտություններ: Մյուս կողմից նմանատիպ խնդիրների լուծումը թույլ է 
տալիս ապահովել սովորողների սահուն անցումը ուսուցման մի մակար-
դակից մյուսը, դրանով իսկ լուծելով շարունակական կրթության ապա-
հովման կարևորագույն խնդիրը: 
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В статье обсуждаются методологические вопросы, связанные с реше-
нием некоторых задач по механике. В частности показано, как основные 
законы механики, такие как законы сохранения импульса, энергии, мо-
мента импульса и законы Ньютона, можно применить при решении конк-
ретных задач. Задачи адресованы учащимся с углубленным обучением фи-
зике, студентам 1 курсов технических вузов, а также педагогам физики. 
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inertia momentum, impulse momentum. 
Some methodological issues concerning the solving of mechanical sums 

are discussed in the article. Especially how to use fundamental laws in 
mechanics such as impulse, energy, preserving impulse momentum, Newton’s 
laws in solving specific sums is depicted. The sums are addressed to the learners 
with thorough teaching of Physics and the freshmen of technical institutions as 
well as Physics teachers.    
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ՔԻՄԻԱՅԻՔԻՄԻԱՅԻՔԻՄԻԱՅԻՔԻՄԻԱՅԻ ԴԱՍԵՐԻՆԴԱՍԵՐԻՆԴԱՍԵՐԻՆԴԱՍԵՐԻՆ    

 
Հակոբյան ՄետաքսյաՀակոբյան ՄետաքսյաՀակոբյան ՄետաքսյաՀակոբյան Մետաքսյա    
Հովսեփյան ԼուսինեՀովսեփյան ԼուսինեՀովսեփյան ԼուսինեՀովսեփյան Լուսինե    

    
Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. գործնական աշխատանք, քիմիական փորձ, 

փորձարարական խնդիր, ցուցադրական փորձ, հետազոտական աշխա-
տանք, դիտարկման քարտ, նախագծային մեթոդ: 

 
Այսօր ՀՀ դպրոցների զգալի մասը տեխնիկապես շատ թույլ է զին-

ված, ինչը լուրջ խնդիր է առաջացնում քիմիայի գործնական մասի լիար-
ժեք ապահովման գործում, որնէլ առարկայի նկատմամբ սովորողի ան-
տարբեր վերաբերմունքի պատճառ է հանդիսանում:  

Հանրակրթական տասներկուամյա ավագ դպրոցում քիմիայի 
ուսումնասիրման համար առաջարկվում են ընդհանուր, խորացված 
ուսուցման, հարակից և հումանիտար հոսքերի համար նախատեսված, 
կրթության և գիտության նախարարության կողմից հաստատված չորս 
ծրագրեր [2, 15-22], որոնցից յուրաքանչյուրը բնութագրվում է նպատակ-
ներին, սկզբունքներին, հայեցակարգին համապատասխան առանձնա-
հատկություններով: Հանրակրթական ավագ դպրոցի քիմիայի բոլոր 
ծրագրերում հստակ ամրագրված են գործնական աշխատանքների քա-
նակը, թեման, կատարման եղանակը, աշխատանքի բովանդակությունը: 
Ելնելով դպրոցի կոնկրետ նյութատեխնիկական բազայից, լաբորատո-
րիայի ունեցած հնարավորություններից, գործնական աշխատանքի բնույ-
թից ու նպատակից, կարող ենք ընտրել գործնական աշխատանքի կազ-
մակերպման եղանակներից մեկը: Քիմիայի ծրագրերում նշվում են 
ուսուցչի կողմից կատարվող պարտադիր ցուցադրական փորձերը, ներ-
կայացվում է գործնական պարապմունքների բովանդակությունը: Ենթա-
դրվում է, որ ցուցադրական փորձերի ժամանակ ուսուցիչն աշակերտնե-
րին ցուցադրում է քիմիական փորձարարության նմուշներ, մեկնաբանում 
է, զննական օրինակներով պարզաբանում, լուսաբանում նյութի այս կամ 
այն հատկությունը, ձևավորում և ամրապնդում է քիմիական նյութերի և 
սարքավորումների հետ փորձերի կատարման ժամանակ անհրաժեշտ 
անվտանգ աշխատանքի կանոնները և տարբերակում է աշխատանքի 
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արդյունքների գրանցվող դիտարկումների ձևավորման եղանակները: 
Քանի որ գործնական աշխատանքներին հատկացված ժամանակը ծրագ-
րի շրջանակներով սահմանափակված է, առարկայի գործնական բաղադ-
րիչի արդյունավետությունը կարելի է կատարել արտադասարանական 
խմբակների միջոցով: Ուսուցչի խնդիրն է նկատել և կարողանալ հե-
տաքրքրել այն աշակերտներին, որոնք հետաքրքրություն են ցուցաբերում 
առարկայի նկատմամբ, դասից հետո մոտենում են ուսուցչին իրենց հու-
զող հարցերը տալու համար, կարդում են լրացուցիչ գրականություն: Լա-
բորատոր, ցուցադրական փորձերի կատարման ժամանակ ձևավորվում 
են գործնական կարողություններ, հմտություններ և գործողության կա-
տարման եղանակներ, սակայն, բնականաբար, ցուցադրական կամ լաբո-
րատոր փորձի կատարման համար աշակերտները չեն գնահատվում: 
Գործնական պարապմունքների ժամանակ աշակերտները կատարում են 
աշխատանքն ինքնուրույն` օգտվելով դասագրքի ցուցումներից: Կարող 
են նաև աշխատել խմբով: Փորձարարական խնդիրների լուծման ժամա-
նակ նախատեսվում է աշակերտների գիտելիքների, կարողությունների, 
հմտությունների ինքնուրույն կիրառում ենթադրությունների, եզրահան-
գումների հաստատման համար: «Գործնական աշխատանք» բաղադրիչով 
աշակերտներին գնահատելու համար նախատեսված են հիմնականում 
գործնական պարապմունքները և փորձարարական խնդիրների լուծումը: 
Աշակերտին գնահատելու համար հաճախ շեշտը դրվում է կատարված 
աշխատանքի գրավոր հաշվետվության վրա: Ըստ էության ավելի կարևոր 
է փորձարարական գործնական կարողությունների ձևավորման մակար-
դակը: Գործնական պարապմունքը պլանավորելու ժամանակ ուսուցիչը 
պետք է ընտրի մեկ կամ մի քանի գործնական կարողություն կամ գործո-
ղության կատարման եղանակ` կախված աշխատանքի բնույթից, ծավա-
լից, դասարանի պատրաստվածության մակարդակից, աշակերտների 
քանակից, ուսուցչի հայեցողությունից և այլն: Հարկավոր է պատրաստել 
հատուկ դիտարկման քարտ, որտեղ գործնական պարապմունքի կա-
տարման ընթացքում ուսուցչի կողմից կատարված նշումների օգնու-
թյամբ պարզ է դառնում դասարանի բոլոր աշակերտների մոտ տվյալ 
գործնական պարապմունքի համար ուսուցչի ընտրած այս կամ այն գործ-
նական կարողության կամ գործողության կատարման եղանակի ձևավոր-
ման աստիճանը: Քարտի միջոցով գործնական աշխատանքը գնահատե-
լու համար ուսուցիչը կարող է դիտարկման համար հատուկ ընտրված 
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սովորողների խմբի մոտ ստուգել մի քանի ուսումնական կարողություն-
ների տիրապետման մակարդակը, իսկ եթե անհաժեշտ է` որոշ աշա-
կերտների տրամադրել լրացուցիչ տեղեկատվություն կամ ցուցաբերել 
անհրաժեշտ օգնություն: Որևէ գործնական աշխատանքի համար դի-
տարկման քարտը կարող է ունենալ հետևյալ տեսքը (նկ.1). 

 
Նկ.1. Գործնական աշխատանքի ընթացքում սովորողների Նկ.1. Գործնական աշխատանքի ընթացքում սովորողների Նկ.1. Գործնական աշխատանքի ընթացքում սովորողների Նկ.1. Գործնական աշխատանքի ընթացքում սովորողների     

դիտարկման հատուկ քարտդիտարկման հատուկ քարտդիտարկման հատուկ քարտդիտարկման հատուկ քարտ    

 
Աշակերտի ազգանուն, Աշակերտի ազգանուն, Աշակերտի ազգանուն, Աշակերտի ազգանուն, 

անունանունանունանուն    

Ուսումնական կաորղություններ կամ Ուսումնական կաորղություններ կամ Ուսումնական կաորղություններ կամ Ուսումնական կաորղություններ կամ     
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Դասի ընթացքում ուսուցիչը դիտարկում է դասարանի աշխատանքը 

և դիտարկման քարտի վրա նշումներ է կատարում. 
+ աշակերտի ճիշտ կատարած գործողության համար, 
- աշակերտի ոչ ճիշտ կատարած, սակայն ուսուցչի դիտողու-

թյունից հետո ճշգրտված գործողության համար, 
0  նշանն այն դեպքում, երբ աշակերտն առանց ուսուցչի օգնության 

տվյալ գործողությունը ճիշտ կատարել չի կարող:  
Աշխատանքի արդյունքները վերլուծելու ժամանակ հորիզոնական 

սյունակով գումարային տեղեկությունները կօգնեն ուսուցչին որոշել, թե 
դիտարկվող աշակերտներից յուրաքանչյուրը որքանով է տիրապետում 
գործողության եղանակներին կամ կարողությանը: Ուղղահայաց սյու-
նակների գրառումնների հետազոտույթունն օգնում է ուսուցչին պարզել, 
թե վերահսկվող ո՞ր կարողութունն է սովորողների կողմից բավարար յու-
րացվել, իսկ ո՞ր կարողությունը կամ գործողության եղանակն է լրցուցիչն 
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վարժանքների կարիք զգում: Հետագայում, սովորողների քիմիական 
փորձ կատարելու ուսուցումը կազմակերպելիս, ուսուցչին հարկավոր է 
հաշվի առնել որոշ ընդհանուր դրույթներ. 

1. Դասը պլանավորելիս ժամանակ հատկացնել ոչ միայն նախնա-
կան գործնական կարողությունների ձևավորման, այլև գործողություննե-
րի կատարելագործման, ինչպես նաև այդ կարողությունների ձևավորման 
որակի ստուգման համար: 

2. Հարցման, կրկնության և ընդհանրացման դասերի ժամանակ 
պետք է կրկին անգամ ցուցադրել ազդանյութերն ու սարքավորումները, 
որոնք սովորողներն օգտագործել են լաբորատոր և գործնական պարապ-
մունքների ընթացքում, կամ տեսել են ուսուցչի ցուցադրական փորձերի 
ժամանակ, որպեսզի նրանք կարողանան մտովի պատկերացնել, վերհի-
շել մինչև այդ կատարված փորձերը:  

3. Գործնական պարապմունքների ժամանակ մեծ ուշադրություն 
դարձնել սովորողների գործնական կարողությունների ձևավորման, ան-
վտանգ տեխնիկայի կանոնների պահպանման կարողություններին և ոչ 
միայն աշխատանքի կատարման հաշվետվության ձևավորմանը: 

4. Կատարելագործել սովորողների գործնական կարողությունները 
և հասնել ճանաչողական ակտիվության մեծացմանը: Այդ նպատակով 
առաջարկել աշակերտներին հաճախ ինքնուրույն կատարել ոչ բարդ քի-
միական փորձերը ցուցադրաբար, կրկնելով մինչև այդ կատարված լաբո-
րատոր և ցուցադրական փորձերը, փորձարարական խնդիրների լուծում-
ները կամ տնային գործնական առաջադրանքները:  

Որպես գործնական աշխատանքի կազմակերպման ձև առաջարկում 
ենք գործնական աշխատանքը որպես աշակերտների կողմից իրակա-
նացվող ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք, որը կնպաստի սովո-
րողների նոր գիտելիքների ձեռք բերմանը արդեն իսկ յուրացվածի հիման 
վրա, կզարգանա տեղեկություններ հավաքելու և սեփական դիրքորոշում 
ձևավորելու կարողություններ, համագործակցելու և կատարած աշխա-
տանքը ճիշտ ներկայացնելու հմտություն:  

Թեման ընտրված է քիմիայի 12-րդ դասարանի դասընթացից «Սիլի-
կատային արտադրություն, ցեմենտի արտադրություն»-ը, քանի որ ար-
տադրության այս ճյուղը արդի ժամանակաշրջանում հայտնի է իր մեծ 
պահանջարկ ունեցող արտադրանքով [1, 104-108]: Թեման ներկայացնե-
լու, հետազոտական աշխատանքները կազմակերպելու համար անհրա-
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ժեշտ է կազմակերպել էքսկուրսիա դեպի Արարատի ցեմենտի գործա-
րան, որպեսզի նախապես ծանոթանան և պատկերացում կազմեն ար-
տադրության տեխնոլոգիական գործընթացների մասին: Կծանոթանան 
ցեմենտի արտադրության մեջ հումք հանդիսացող կավին և կրաքարին: 

Աշխատանքի կազմակերպման ներածական մասում հիմնավորվում 
է աշխատանքի թեմայի և կիրառված մեթոդի ընտրությունը, նկարա-
գրվում են աշխատանքի հիմնական փուլերը, տեղեկատվական աղբյուր-
ները: 

Դասարանը բաժանում է 4-5 համագործակցային խմբերի և ընտրում 
խմբի ղեկավար: Ուսուցչի կողմից տրվում է տեղեկատվություն սիլիակա-
տային արտադրության մասին: Նախնական տեղեկատվություն հաղոր-
դելուց հետո կատարվում է խմբերին հանձնարարությունների բաշխում. 

1-ին խումբ – Ներկայացնել Արարատի ցեմենտի գործարանի կազ-
մավորումը և դերը 

2-րդ խումբ- Հումք հանդիսացող նյութերը և դրանց օգտագործումը 
3-րդ խումբ- Արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացը  
4-րդ խումբ- Արտադրության դերը և կիրառությունը 
Վերլուծական մասում սովորողների կողմից սեփական գիտելիքների 

վրա հիմնված նոր գիտելիքների ձեռքբերումը, տեղեկատվության ինքնու-
րույն որոնումը, մշակումն ու վերլուծությունը: Այս փուլի ընթացքում 
ուսուցիչը հետևում է աշակերտների ակտիվ մասնակցությանը` ուղղոր-
դելով խմբերի աշխատանքները: 

Ամփոփման ժամանակ համակարգում են ստացված տեղեկատվու-
թյունը: Կատարված աշխատանքների վերաբերյալ ներկայացնում են 
հաշվետվություն:  

Նախագծային մեթոդով կատարված աշխատանքի գնահատման չա-
փանիշները պետք է լինեն թափանցիկ և կանխավ ծանոթ աշակերտների 
[3, 15-22]: 

Աշխատանքը ներկայացնելու համար պահանջվում է ժամանակ, իսկ 
վերջնական արդյունքի հասնելու համար կատարվում է հետազոտական 
արդյունքների գրառում: Արդյունքների ամփոփումից հետո յուրաքանչ-
յուր խմբի ղեկավար ներկայացնում է իրենց կատարած աշխատանքները: 

Հետազոտական աշխատանքը խթան կհանդիսանա աշակերտների 
մոտ քիմիայից գիտելիքների խորացմանը և տեսական գիտելիքների 
գործնականում կիրառելու կարողությունների զարգացմանը:  
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В работе показаны гарантированные виды организации практических работ 
по химии, предназначенных школьной программой, а также осуществляемая 
школьниками самостоятельная исследовательская работа в качестве вида организа-
ции практической работы на примере темы "Силикатное производство", которые 
будут способствовать углублению знаний школьников в области химии и примене-
нию теоретических знаний на практике, развитию умений по сбору информации и 
формированию потенциала собственного положения и навыков правильного пред-
ставления выполненной работы. 
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The paper shows the guaranteed service activities-designed curriculum of practical 

work in chemistry, as the same as the type of organization of practical work undertaken 
by students of independent research on the example of the theme of "Silicate 
production", which will contribute to the students' increased knowledge in the field of 
chemistry and the application of theoretical knowledge in practice, collecting 
information and capacity-building of their own situation and develop the skills of 
correct presentation of the work performed.... 
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 ՊԱՐԱՄԵՏՐՊԱՐԱՄԵՏՐՊԱՐԱՄԵՏՐՊԱՐԱՄԵՏՐ    ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ    ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻ    
ԼՈՒԾՄԱՆԼՈՒԾՄԱՆԼՈՒԾՄԱՆԼՈՒԾՄԱՆ    ԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ    ԵՂԱՆԱԿԵՂԱՆԱԿԵՂԱՆԱԿԵՂԱՆԱԿ    

ՂուկասյանՂուկասյանՂուկասյանՂուկասյան    ԱսյաԱսյաԱսյաԱսյա    
    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. կոորդինատային հարթություն, գրաֆիկի կա-
ռուցում, հավասարում, պարամետր, գրաֆիկների ձևափոխություններ։ 

 
Մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում ուսուցանվող նյու-

թերից համեմատաբար բարդ է համարվում պարամետր պարունակող 
հավասարումների լուծումը։ 

Երբեմն հավասարումը, բացի անհայտից պարունակում է նաև այլ 

տառեր, որոնք կոչվում են պարամետրեր։ Տվյալ դեպքում գործ ունենք 
անթիվ թվով հավասարումների հետ, քանի որ պարամետրի յուրաքանչ-
յուր թույլատրելի արժեքի դեպքում ստանում ենք մեկ հավասարում։  

Լուծել պարամետր պարունակող հավասարումը նշանակում է լուծել 
այն պարամետրի բոլոր թույլատրելի արժեքների դեպքում [2, 63]։ 

Այսպիսով՝ նախ անհրաժեշտ է գտնել պարամետրի թույլատրելի 
արժեքների բազմությունը, այնուհետև պարզել, թե այդ արժեքներից 
որոնց դեպքում հավասարումն ունի արմատ և գտնել այդ արմատները։  

Մի շարք պարամետրական հավասարումներ շատ հետաքրքիր են 
լուծվում, եթե դրանց լուծման ժամանակ օգտագործում ենք համապա-

տասխան գրաֆիկներ։ 
Մինչև դրանց լուծման մեթոդին անդրադառնալը ծանոթանանք մի 

քանի գրաֆիկնրեի կառուցման կարճ եղանակներին։ 

Գրաֆիկ 1. axy −= , այս գրաֆիկն ունի անգլերեն V տառի տեսքը 

(նկ. 1)։ 
 
 
 

 
 
 
Ըստ մոդուլի սահմանման, եթե դիտարկենք � ≥ 0 մոդուլի արժեքը 

կլինի � − 0, իսկ եթե � < 0՝ 0 − �, այդ պատճառով էլ գրաֆիկը 
Նկ. 1. Նկ. 1. Նկ. 1. Նկ. 1. «V»«V»«V»«V» 
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բաղկացած է երկու  ուղիղներից [1, 67]։ 
Գրաֆիկ 2. � = |� − 0| + |� − 1|; 1 > 0, ֆունկցիայի գրաֆիկն ունի 

«նավակ»-ի տեսք, որը դրված է 1 − 0 կողմով քառակուսու վրա։ 
Իսկապես, դիտարկենք հետևյալ դեպքերը, եթե � < 0; կունենանք 	� = |� − 0| + |� − 1| = 0 − � + 1 − � = 0 + 1 − 2� 
եթե 0 ≤ � ≤ 1; կունենանք� = |� − 0| + |� − 1| = 1 − 0 
եթե� > 1; կունենանք � = |� − 0| + |� − 1| = 0 − � + � − 1 = 2� − 0 − 1 
Կառուցելով յուրաքանչյուր միջակայքում գրաֆիկները կստանանք 

(նկ. 2) [1, 67]։ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Գրաֆիկ 3.	� = (/� − 02 + ,/� − 12; m, , > 0 ֆունկցիայի գրաֆիկն 

ունի «թեք նավակի» տեսք (նկ. 3)։ Գրաֆիկի կառուցման համար բավա-
կան է գտնել մոդուլատակ արտահայտության զերոները՝ � − 0 = 0, 	� − 1 = 0, այնուհետև հաշվել �(0) = ,|0 − 1| և �(1) = (|0 − 1| արժեքնե-
րը, միացնել ստացված կետերը և օգտվել այն փաստից, որ նավակի կող-
մերի անկյունային գործակիցները հավասար են	±(( + ,):  

Գրաֆիկ 4. � = |� − 0| + |� − 1| ֆունկցիայի գրաֆիկն ունի «աստի-
ճանի տեսք» (նկ. 4)։ Գրաֆիկի կառուցման մեթոդը նման է նավակի կա-

ռուցման մեթոդին։ 
Գրաֆիկ 5. � = º|� − 0| − 1º; 1 > 0։ Գրաֆիկն ունի անգլերեն «W» 

տառի տեսք (նկ. 5)։  
Եթե � < 0, կունենանքy=º|� − 0| − 1º = |−� + 0 − 1| = |� − (0 − 1)|. 

Եթե � ≥ 0, կունենանք y=º|� − 0| − 1º = |� − (0 + 1)|: 

 
Նկ. 3Նկ. 3Նկ. 3Նկ. 3. «. «. «. «թեք թեք թեք թեք նավակնավակնավակնավակ»»»» 

            
Նկ. 2. Նկ. 2. Նկ. 2. Նկ. 2. ««««նավակնավակնավակնավակ»»»» 
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Այդ պատճառով գրաֆիկը բաղկացած է երկու «V» գրաֆիկից, որոնց 
միացումը կատարվում է �(0, 1) կոորդինատներով կետում [5, 104]։    

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Նկ. Նկ. Նկ. Նկ. 4444. «. «. «. «աստիճանաստիճանաստիճանաստիճան»»»» 

        

W 

K=-1 

a-b a a+b 

K=1 

Նկ. 5. Նկ. 5. Նկ. 5. Նկ. 5. «W»«W»«W»«W» 

� 

� 

|R| 

|R| -|R| 

Նկ. 6. Նկ. 6. Նկ. 6. Նկ. 6. ««««կիսաշրջանագիծկիսաշրջանագիծկիսաշրջանագիծկիսաշրջանագիծ» » » »     
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Գրաֆիկ 6։ Կիսաշրջանագծի գրաֆիկը (նկ. 6)  y=√H� − ��, 
y=√H� − �� ⟺ � � ≥ 0	�� + �� > H� � 
Դժվար չէ նկատել, որ համակարգի երկրորդ հավասարումը շրջա-

նագծի հավասարումն է, որի կենտրոնի կոորդինատները՝ (0,0), իսկ շա-
ռավիղը՝ |H| և քանի որ � ≥ 0 կվերցնենք գրաֆիկի միայն վերին կիսա-
հարթությունում գտնվող մասը։ 

Գրաֆիկ 7. |�| + |�| = 0, 0 > 0 հավասարման գրաֆիկը։ Նկատենք, 
որ եթե � ∙ � ≠ 0 մեր հավասարումը համարժեք է հետևյալ համակարգերի 
միավորմանը.    

¼� = � + 0,� ≤ 0	� ≥ 0	 ½ ª� = � − 0,� < 0	� ≥ 0	 ü ¼� = −� + 0,� ≥ 0	� ≥ 0	 ½ ¼� = −� − 0,� < 0	� < 0	 ½ 
Իսկ եթե � = 0, � = ±	0 

եթե � = 0, � = ±	0 

    
Նկ. 7. Նկ. 7. Նկ. 7. Նկ. 7. ««««քառակուսիքառակուսիքառակուսիքառակուսի»»»» 

ՆՆՆՆկ. կ. կ. կ. 8888    

2 
x 5 7 

k=2 y=a2-a 

a2-a 

k=-2 
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Արդյունքում ստանում ենք|�| + |�| = 0 հավասարման գրաֆիկը   
(նկ. 7), բաղկացած է վերընշված ուղիների հատվածներով, որոնք միաց-
ված են միմյանց (0; 0),(0, −0), (0; 0), (−0; 0) կետերով։ 

Օգտվելով վերը դիտարկված ֆունկցիաների գրաֆիկներից, լուծենք 
մի քանի հավասարումներ. 

Օրինակ 1։ 0-ի ինչ արժեքի դեպքում |� − 5| + |� − 7| = 	 0� − 0 հա-
վասարումն ունի երկու լուծում։ 

Նկատենք, որ լուծումների քանակը  � = |� − 5| + |� − 7|;	� = 0� − 0 
ֆունկցիաների գրաֆիկների հատման կետերի քանակն է։ 

Կառուցենք � = |� − 5| + |� − 7|	գրաֆիկը ըստ գրաֆիկ 2-ի այն 2 
կողմով քառակուսու վրա դրված նավակ է, իսկ � = 0� − 0-ն աբսցիսների 
առանցքին զուգահեռ և օրդինատների առանցքը	0� − 0 կետում հատող 
ուղիղն է (նկ. 8)։ 

Խնդրի պահանջը տեղի կունենա, եթե 0� − 0 > 2 ⟹ 0 ∈ (∞, −1) ∪ (2, ∞) 
Սա հնարավորություն է տալիս հեշտությամբ պատասխանել պետա-

կան ավարտական և միասնական քննությունների համար նախատեսված 

շտեմարաններում զետեղված բազմաթիվ հարցերի։ 
Օրինակ.  
ա) Տրված է	|� + 4| + |� − 6| = b հավասարումը (b-ն պարամետր է)։ 
1. Եթե a թիվը տրված հավասարման արմատ է, ապա (2-a) թիվըևս 

այդ հավասարման արմատ է։ 

2. Գոյություն ունի b-ի այնպիսի դրական արժեք, որի դեպքում հա-
վասարումն արմատ չունի։ 

3. 1 = 10 դեպքում հավասարման արմատների բազմությունը [-2, 3] 
միջակայքն է։ 

4. 1 > 10 դեպքում [6, ∞] միջակայքում հավասարման արմատը =�-ն է։ 
5. 1 < 10 դեպքում հավասարումն արմատ չունի։ 
6. 1 > 10պայմանին բավարարող ցանկացած b-ի դեպքում հավասա-

րումն ունի նույն նշանի երկու արմատ [4, 236]։ 
բ) Տրված է a պարամետրով |�| + |� + 0| = 6 հավասարումը։ 
1. 0 = −8 դեպքում հավասարումն արմատ ունի։ 
2. 0 > 6 հավասարումն արմատ չունի։ 
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3. 0 = 1 հավասարման ամենափոքր ամբողջ արմատը (-3)-ն է։ 
4. −6 < 0	 ≤ 0 դեպքում հավասարումն ունի ճիշտ երկու արմատ։ 
5. 0 < 0 < 1 դեպքում հավասարումն ունի ճիշտ մեկ արմատ։ 
6. Եթե հավասարումն ունի ճիշտ երկու արմատ, ապա դրանց գումա-

րը (-a) է [4, 232]։ 

Օրինակ 2։ a-ի ի՞նչ արժեքի դեպքում |� − 7| − |� − 9| = 30 − 6 հա-
վասարումն ունի մեկ լուծում։ 

Կառուցենք հավասարման ձախ մասի գրաֆիկն ըստ գրաֆիկ 4-ի, 
իսկ աջ մասի գրաֆիկը ox առանցքին զուգահեռ ուղիղ է (կարող է նաև 
համընկնել, եթե 30 − 6 = 0) (նկ. 9)։ Խնդրի պայմանը տեղի կունենա, եթե 

−2 < 30 − 6 < 2; 4 < 30 < 8 ⇒ 43 < 0 < 83 ; 0 ∈ (43 ; 83) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Օրինակ 3։ Տրված է √8 − �� = 0 − � հավասարումը. 
ա) a-ի ի՞նչ ամբողջ արժեքի դեպքում հավասարումն ունի 2 արմատ։ 
բ) a-ի քանի՞ բնական արժեքի դեպքում հավասարումն ունի միակ 

արմատ։ 
գ) a-ի քանի՞ ամբողջ արժեքի դեպքում հավասարումն արմատ ունի։ 
Ըստ «գրաֆիկ 7»-ի՝ հավասարման ձախ մասի գրաֆիկը կիսաշրջան 

է։ Իսկ աջ մասի գրաֆիկը � = −� գրաֆիկից է ստացվում (նկ. 10)։ 
բ) ենթակետի պահանջը տեղի ունի, երբ 

 0 ∈ �−2√2	�; �2√2� ∪ �4�, վերցնենք 0 ∈ ©; 0 = 1; 2; 4 Պատ՝ 3 հատ։ 
ա) պահանջը տեղի ունի՝ 0 ∈ �−2√2	�; �4)	0 = 3;  Պատ՝ 3։ 
գ) պահանջը տեղի ունի, երբ  

-2 

7 

2 
y= 3a-6 

9 

ՆՆՆՆկ. 9կ. 9կ. 9կ. 9    
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� = −� − 2√2 
ՆՆՆՆկ. 10կ. 10կ. 10կ. 10    

 2√2 2√2 
3 

� − � + 4 −2√2 0 2√2 

−2√2 

y 

X 

0 ∈ �−2√2	; 4�; 0 ∈ �; ⇒ 0 = −2; −1; 0; 1; 2; 3; 4 Պատ՝ 7։ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Օրինակ 4։ Տրված է a պարամետրով º|� − 2| − 0�º = x հավասարումը 
ա) Գոյություն չունի a-ի այնպիսի արժեք, որի դեպքում հավասա-

րումն ունենա անթիվ բազմությամբ արմատներ։ 
բ) a-ի ցանկացած արժեքի դեպքում հավասարումն ունի արմատ։ 

գ) Եթե 0 ≠ ±√2 ապա հավասարումն ունի միակ արմատ։ 

 
 

Ըստ «գրաֆիկ 5»-ի ձախ մասի գրաֆիկը «W»-ի գրաֆիկն է (եթե 

Նկ. Նկ. Նկ. Նկ. 11111111    
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 0 = 0, կստացվի գրաֆիկ «V») (նկ. 11)։ 
ա) Եթե 0 = √2; «W1» գրաֆիկը և հավասարման աջ մասի � = � հատ-

վում են անթիվ բազմությամբ կետերում, հետևաբար պնդումը սխալ է։ 
բ) � = � ուղիղ հատում է և «W1; W2; W3» գրաֆիկները և «V» գրաֆի-

կը մի կետում, հետևաբար պնդումը ճիշտ է։ 

գ) Եթե 0 = ±√2դեպքում ստացվում է «W1» գրաֆիկը, եթե	0 ≠ ±√2 , 
ստացվում է «W2; W3; V» գրաֆիկներ, որոնք � = � ուղղի հետ հատվում է 
մի կետում [3, 88]։ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Օրինակ 5։ Տրված է 0 պարամետրով �|�| + |�| = 2�� + �� = 0�� համակարգը. 
ա) Համակարգը չի կարող ունենալ 3 լուծում։ 
բ) Համակարգը չի կարող ունենալ 4-ից ավելի լուծում։ 

գ) Համակարգն ունի լուծում այն և միայն այն դեպքում, երբ √�� ≤ |0| ≤ 1։ 
Ըստ «գրաֆիկ 8»-ի համակարգի առաջին հավասարման գրաֆիկը 

քառակուսի է, իսկ երկրորդի գրաֆիկը՝ շրջանագիծ, որի շառավիղը |0|-ն 
է։ Կառուցենք գրաֆիկները (նկ. 12)։ 

Եթե նկատում ենք, «r1» շրջանագիծն ունի Ë < √�� 	շառավիղ, այն քա-

1 

−1 

−1 

�5 

�4 
�3 

�2 �1 

1 

Նկ.12Նկ.12Նկ.12Նկ.12    
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ռակուսու հետ չի հատվում, եթե «r2» շրջանագիծն ունի Ë < √�
�  շառավիղ, 

այն քառակուսու հետ ունի 4 հատում; «r3» շրջանագիծը քառակուսու հետ 

ունի 8 հատման կետ, եթե շառավիղը √�
� < Ë < 1; «ս4» շրջանագծի շառա-

վիղը՝ Ë = 1 և քառակուսին հատում է 4 կետ. 
ա) պնդումը կստացվի սխալ 
բ) քանի որ «r3» և քառակուսին հատվում են 8 հատ կետում, պնդումը 

սխալ է։ 

գ) գրաֆիկից պարզ երևում է, որ եթե ª 0 > 1
0 < √�

�
�  շրջանագիծը և քառա-

կուսին չեն հատվում, հետևաբար պնդումը ճիշտ է։ 

Նմանատիպ օրինակները շատ են։ 
Հաճախ աշակերտների համար դժվար է լինում կողմնորոշվել՝ ինչ-

պես լուծել պարամետր պարունակող հավասարումները և ոչ միայն պա-
րամետր պարունակող, այլև այն վարժությունները, որոնց լուծման ըն-
թացքում օգտագործվում են ֆունկցիաների գրաֆիկներ։ Այդ իսկ պատ-

ճառով գրաֆիկները նմանեցրել ենք ինչ որ պատկերի, որի արդյունքում 
սովորողներն ավելի արագ կկողմնորոշվեն ճիշտ գծագրեր կատարելու 
մեջ։ 
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ГРАФИГРАФИГРАФИГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД РЕШЕНИЯЧЕСКИЙ МЕТОД РЕШЕНИЯЧЕСКИЙ МЕТОД РЕШЕНИЯЧЕСКИЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ    УРАВНЕНИЙ,УРАВНЕНИЙ,УРАВНЕНИЙ,УРАВНЕНИЙ,    
СОДЕРЖАЩИХ ПАРАМЕТРСОДЕРЖАЩИХ ПАРАМЕТРСОДЕРЖАЩИХ ПАРАМЕТРСОДЕРЖАЩИХ ПАРАМЕТР    

Гукасян АсяГукасян АсяГукасян АсяГукасян Ася    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: координатная плоскость, построение графика, 
уравнение, параметр, видоизменение графиков. 

Изучая решения уравнений, содержащих параметр, мы пришли к 
выводу, что графический метод решения уравнений является интересным 
и удобным методом для решения такого рода уравнений. Исходя из этого, 
считаю необходимым для начала изучить построение нескольких видов 
графиков на координатной плоскости, а затем, используя полученные ре-
зультаты, решить параметрические уравнения, классифицируя их по типу. 

Работа предназначена не только для учителей, но и для учеников 
старших классов. 

 
    
    

GRAPHICAL METHOD FORGRAPHICAL METHOD FORGRAPHICAL METHOD FORGRAPHICAL METHOD FOR    SOLVING EQUATIONSSOLVING EQUATIONSSOLVING EQUATIONSSOLVING EQUATIONS    
CONTAINING A PARAMETCONTAINING A PARAMETCONTAINING A PARAMETCONTAINING A PARAMETERERERER    

GhukasyanAsyaGhukasyanAsyaGhukasyanAsyaGhukasyanAsya    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: coordinate plane, graph building, equation, parameter, 
graphic’s transformation. 

Studying solutions of equations containing parameter, I came to the 
conclusion that the graphical method for solving equations is a very interesting 
and convenient method for such type of equations. Taking into consideration 
the above mentioned issue, I think, it is necessary first to study the construction 
of several types of graphs on the coordinate plane, and then using the results 
solve equations containing parameter classifying them by types. 

This article can be helpful not only for teachers but also for students 
studying in high schools. 
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ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՅԱԼ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՅԱԼ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՅԱԼ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆՆՆՆ    
ԿԱՐՈԿԱՐՈԿԱՐՈԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ    

ՁՁՁՁԵՎԵՎԵՎԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊԱՎՈՐՈՒՄԸ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊԱՎՈՐՈՒՄԸ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊԱՎՈՐՈՒՄԸ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄՐՈՑՈՒՄՐՈՑՈՒՄՐՈՑՈՒՄ    
    

Մանուկյան ԱշխենՄանուկյան ԱշխենՄանուկյան ԱշխենՄանուկյան Աշխեն    
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. լուծույթներ, լուծելիություն, լուծված նյութի 
զանգվածային բաժին, լուծույթի կոնցենտրացիա, խտություն, խնդիրների 
լուծում: 

 
Խնդիրներ լուծելը քիմիա առարկայի դասավանդման կարևորագույն 

բաղադրիչներից է, առանց որի հնարավոր չէ ապահովել դասընթացի 

արդյունավետ յուրացումը: Քիմիայի դասավանդման ընթացքում սովո-
րողների՝ խնդիրներ լուծելու կարողության զարգացման անհրաժեշտու-
թյունը ամրագրված է առարկայական ծրագրով և արտահայտվում է թե-
մատիկ պլաններում: Հատկապես մեծ կարևորություն է տրվում լուծույթ-
ների վերաբերյալ խնդիրների լուծման կարողությունների և հմտություն-

ների զարգացմանը: Լուծույթների վերաբերյալ խնդիրների լուծումը աշա-
կերտների մոտ ձևավորում է ստեղծագործելու հմտություն, մտածելու, 
քննարկելու, այլ տարբերակներ առաջարկելու ունակություններ: Լու-
ծույթներ թեմայից խնդիրների լուծումը հնարավորություն է տալիս սովո-
րողին ճիշտ կատարել գործնական աշխատանքները՝ այսինքն տեսական 

գիտելիքները կիրառել գործնականորեն: Օրինակ, տրված զանգվածային 
բաժնով լուծույթի պատրաստման համար աշակերտը պետք է համատե-
ղի տեսական գիտելիքները և խնդիր լուծելու կարողություններն ու 
հմտությունները: Սակայն դպրոցական պրակտիկայում միշտ չէ, որ ձևա-
վորվում է խնդիր լուծելու նոր տարբերակներ հայտնաբերելու հմտու-

թյուն: Կան խնդիրներ, որոնց լուծումներն ունեն սխեմատիկ բնույթ, բայց 
աշակերտի զարգացմանը հատկապես նպաստում են այն խնդիրները, 
որոնք ունեն լուծման տարբերակներ: Այսպիսի խնդիրների լուծման հա-
մար աշակերտը պետք է միատեղի տեսական գիտելիքները, մաթեմատի-
կական հմտությունները, և ինչու չէ նաև երևակայությունը նոր տարբե-

րակներ առաջարկելու համար: Լուծույթներ թեմայից խնդիրներ լուծելու 
համար աշակերտը պետք է ունենա համապատասխան քիմիական գիտե-
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լիքներ, կարողանա օգտագործել անհրաժեշտ միջոցներ, կատարել քայլե-
րի գիտակցված ընտրություն և կիրառում: Այն աշակերտների մոտ մե-
ծացնում է քիմիա առարկայի նկատմամբ սերն ու հետաքրքրությունը, 
ակտիվացնում է աշակերտի մտավոր գործունեությունը, ստեղծագործա-
կան ներուժը, բարձրացնում գործնական պատրաստվածության մակար-

դակը: 
Լուծույթների վերաբերյալ խնդիրները կարելի է բաժանել մի քանի 

տիպի, որոնք լուծելու համար անհրաժշտ է ունենալ համապատասխան 
տեսական գիտելիքներ՝ լուծված նյութի զանգվածային բաժին, լուծելիու-
թյուն, լուծված նյութի կոնցենտրացիա, լուծույթի խտություն, բյուրեղա-

հիդրատներ և այլն, ինչպես նաև աշակերտը պետք է ունենա որոշ մաթե-
մատիկական հմտություններ՝ հաշվարկներ կատարելու համար: Հաշվի 
առնելով դասարանում աշակերտերի տարբեր ընդունակությունները, 
խնդիրները կներկայացնեմ հետևյալ հաջորդականությամբ՝ ըստ բարդու-
թյան աստիճանների:  

1. Լուծույթում նյութերի զանգվածների որոշումը, եթե տրված նյութի 
զանգվածային բաժինը և լուծույթի զանգվածը:  

Օրինակ 1, տրված է 400 գ 5 % զանգվածային բաժնով լուծույթ, 
հաշվել որքա՞ն աղ և որքա՞ն ջուր պետք վերցնել այդ լուծույթը պատրաս-
տելու համար: 

Ա տարբերակ. 
Այս տիպի խնդիրների լուծման համար օգտվում ենք զանգվածային 

բաժնի բանաձևից, որից կարող ենք գրել m1= � · m : 100 = 5 · 400 : 100 = 20 գ: 

Գտանք լուծված նյութի զանգվածը, իսկ լուծիչի զանգվածը գտնելու հա-
մար լուծույթի զանգվածից կհանենք լուծված նյութի զանգվածը՝  

m (H2O) = 400 – 20 = 380 գ: 
Բ տարբերակ. 

Կազմում ենք համեմատություն.  
եթե 100գ լուծույթը պարունակում է 5 գ աղ, 
ապա 400գ ը կպարունակի x գ աղ:  
Կատարում ենք խաչաձև բազմապատկում՝ x = 5 · 400 : 100 = 20 գ աղ: 
400 – 20 = 380 գ ջուր: 

 Օրինակ 2, ի՞նչ ծավալով քլորաջրածին և ջուր կպահանջվի 2 լ         
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(ρ = 1,05գ/մլ) 20% զանգվածային բաժնով լուծույթ պատրաստելու համար:  
Օգտվում ենք ρ=m/V բանաձևից. m = ρv = 2000 · 1,05 = 2100 գ: Գտանք 

լուծույթի զանգվածը, այժմ որոշենք քլորաջրածնի զանգվածը:  
m(HCl) = ω · m = 2100 · 20/100=420գ 
 m (H2O) = 2100 – 420 = 1680 գ 

Հաշվենք ծավալը օգտվելով V = Vm . n բանաձևից, որտեղ Vm-ը մո-
լային ծավալն է, իսկ n-ը՝ մոլերի թիվը: n = m/M = 420 : 36,5 = 11,5 մոլ, 
հետևաբար V(HCl)= 22,4 · 11,5=257,6 լ: 

Պատ.՝ 257,6 լ HCl, 1680 գ ջուր: 
2. Լուծույթում նյութի զանգվածային բաժնի հաշվումը: 

Օրինակ, 30 գ նատրիումի քլորիդը լուծել են 170 գ ջրում: Հաշվել լու-
ծույթի զանգվածային բաժինը: 

Նախ հաշվենք լուծույթի զանգվածը,որը հավասար է լուծված նյութի 
և լուծիչիզանգվածների գումարին. m = 30 + 170=200 գ: Այնուհետև հաշ-
վենք զանգվածային բաժինը. ω    = = = = 30/ 200 · 100 = 15% 

Պատ.՝ 15 %: 
3.Տրված զանգվածային բաժնով լուծույթի ստացման համար անհրա-

ժեշտ նյութերի զանգվածների որոշումը: 
Օրինակ, ի՞նչ զանգվածով ջրում պետք է լուծել 0.5 գ շաքարը 1%-ոց 

լուծույթ ստանալու համար: 

Անհրաժեշտ ջրի զանգվածը նշանակենք x գ: Այդ դեպքում լուծույթի 
զանգվածը կլինի. m = (x + 0.5)գ: Շաքարի զանգվածային բաժինը կլինի. 

� = 0.5/x+ 0.5=0.01 

0.5 = 0.01x + 0.005 
0.01x = 0.495 
x = 49.5 հետևաբար, անհրաժեշտ ջրի զանգվածը կլինի 49.5 գ: 
4. Լուծված նյութի զանգվածային բաժնի որոշումը,եթե սկզբնական 

լուծույթի զանգվածը փոխվել է: 
 Օրինակ 1. 240 գ 4%-ոց աղի լուծույթին ավելացրեցին 80 գ ջուր: 

Որոշել նոր ստացված լուծույթում աղի կոնցենտրացիան: 
Նախ որոշենք սկզբնական լուծույթում աղի զանգվածը.  
m = 240 · 4 : 100 = 9.6 գ 
Ջուր ավելացնելով աղի զանգվածը չի փոխվել, բայց փոխվել է 
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լուծույթի զանգվածը: Գտնենք նոր ստացված լուծույթի զանգվածը. 
m լ- թ =240 + 80 =320 գ  
Այժմ գտնենք աղի զանգվածային բաժինը նոր լուծույթում. 
ω    ====9.6 : 320 · 100 = 3% : 
Օրինակ 2. 8 %-ոց 300 գ լուծույթը մասամբ գոլորշիացնելիս ստացվել 

է 160 գ լուծույթ: Որքա՞ն է ստացված լուծույթում աղի զանգվածային բա-
ժինը: 

m աղ = 300 · 8 : 100 = 24 գ 
ω    %    ==== 24 : 160 · 100 =15% 
բ) 3.6 կգ 3.5 % աղ պարունակող ծովի ջուրը գոլորշիացնելուց հետո 

ստացվել է 21% ոց լուծույթ : Որոշել գոլորշիացած ջրի զանգվածը: 
Նախ հաշվենք աղի զանգվածը՝ m = 3600 · 3.5 : 100 = 126 գ  
Այս դեպքում ջրի զանգվածը պակասել է, հետևաբար պակասել է լու-

ծույթի զանգվածը: Գոլորշիացած ջրի զանգվածը նշանակենք x, գոլորշիա-
ցումից հետո ստացված լուծույթի զանգվածը կլինի. mլ-թ = (3600 – x) գ: 

Ստացված լուծույթում աղի զանգվածային բաժինը կլինի. 126/3600 –x = 0.21  
3600 – x = 600 
x = 3000 գ կամ 3 կգ : 
Լուծված նյութի զանգվածային բաժինը կփոխվի նաև այն դեպքում, 

երբ երկու լուծույթներ խառնենք իրար: Օրինակ 3. կերակրի աղի 20% - ոց 

լուծույթի 100գ–ը խառնել են 32%-ոց 50 գ լուծույթի հետ: Որոշել ստացված 
լուծույթում աղի զանգվածային բաժինը: 

Հաշվենք երկու լուծույթներում աղի զանգվածները և գումարենք 
իրար, որպեսզի ստանանք նոր լուծույթում աղի զանգվածը.  

m աղ1=20 · 100 : 100 = 20 գ 
m աղ2 = 32 · 50 : 100 = 16 գ m (աղ) = 20 + 16 = 36 գ 
Նոր լուծույթի զանգվածը գտնելու համար երկու լուծույթների զանգ-

վածները գումարենք իրար.  
m լ- թ = 100 + 50 = 150 գ  
ω    %    =36 : 150 · 100=24% 
Օրինակ 4.Որքա՞ն կլինի ազոտական թթվի զանգվածային բաժինը 

լուծույթում, որն ստացվել է նույն թթվի 40 մլ 96 % ոց (ρ= 1.5 գ/մլ) և 30 մլ  
48 %-ոց (ρ= 1.3 գ/մլ) լուծույթների խառնումից: 



– 171 – 

Օգտվենք m = ρ v բանաձևից, որպեսզի հաշվենք լուծույթների զանգ-
վածները: 

m 1 =40 · 1.5 = 60 գ m2 = 30 · 1.3 = 39 գ 
m լ- թ= 60 + 30 = 90 գ 
m(HNO3)=(60 · 96 + 39 · 48)/100=76.32գ 
ω(HNO3)=76 .32/90=0.848 կամ 84.8% 
5. Լուծույթի մոլային կոնցենտրացիայի վերաբերյալ խնդիրներ: Օրի-

նակ, 28 գ կալիումի հիդրօքսիդը լուծել են ջրում: Լուծույթի ծավալը կազ-
մել է 500 մլ: Որոշել լուծույթի մոլային կոնցենտրացիան: 

Օգտվենք C=n/V բանաձևից, և n = m/M բանաձևից. n = 28 : 56 = 0,5 մոլ 

500 մլ = 0,5 լ C=0,5 : 0,5=1մոլ/լ: 
Կամ կազմում ենք համեմատություն.  
 500 մլ — 28 գ 
 1000 մլ — x գ 
x = 1000 · 28 : 500=56գ 
n = 56 : 56=1մոլ 
հետևաբար կոնցենտրացիան կլինի 1մոլ/լ: 
բ) Քանի՞ գ նատրիումի քլորիդ է անհրաժեշտ 4 լ 0,2 մոլ/լ կոնցենտ-

րացիայով լուծույթ ստանալու համար: 
C=n/V բանաձևից n = C.V=0,2 · 4 = 0,8 մոլ 
m = n · M = 0,8 . 58,5= 46,8գ: 
6. Լուծելիության վերաբերյալ խնդիրներ: 
Օրինակ, 20օC ինչ-որ աղի հագեցած լուծույթ ստանալու համար 

ծախսվել է 50գ աղ և 40գ ջուր: Հաշվել աղի լուծելիությունը այդ ջերմաս-
տիճանում: 

Հաշվի առնելով, որ լուծելիությունը 100 գ լուծիչում լուծված աղի 
առավելագույն քանակն է տվյալ ջերմաստիճանում, կազմենք հետևյալ 
համեմատությունը 

40 գ ջրում — 50գ աղ,  
100 գ ջրում — x գ աղ 

x = 100 · 50 : 40 =125 գ  
7. Մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում բյուրեղահիդրատների հետ 

կապված խնդիրները, որոնք հաշվարկային հմտություններ են պահանջում:  
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Քննարկենք կոնկրետ օրինակների վրա:  
100 գ ջրում 20 օC- ում առավելագույնը լուծվում է 115,5 գ դառը աղ՝ 

MgSO4. 7H2O: Որքա՞ն է անջուր աղի զանգվածային բաժինը լուծույթում:  
Որպեսզի որոշենք բյուրեղահիդրատի բերած անջուր աղի զանգվա-

ծը, նախ հաշվենք բյուրեղահիդրատի և անջուր աղի մոլեկուլային զանգ-

վածները:  
M(MgSO4. 7H2O) = 246 գ/ մոլ M(MgSO4)= 120 գ/ մոլ  
Կազմենք համեմատություն.  
246 գ բյուրեղահիդրատի մեջ — 120 գ անջուր աղ, 
115,5 գ — x գ x=120. 115,5 : 246=56,4 գ  

m (MgSO4) = 56,4 գ 
Այժմ գտնենք լուծույթի զանգվածը. m լ-թ = 100+ 115,5=215,5 գ  
ω    %    = = = = 56,4 : 215,5 . 100=26,2 %  
8. Խնդիրներ, որոնցում տրված է լուծույթի խտությունը: Օրինակ, 

ի՞նչ ծավալով քլորաջրածին և ջուր կպահանջվի 2 լ (ρ = 1,05գ/մլ) 20% 
զանգվածային բաժնով լուծույթ պատրաստելու համար:  

Օգտվում ենք ρ=m/V բանաձևից. m = ρ v = 2000 · 1,05 = 2100 գ: Գտանք 
լուծույթի զանգվածը, այժմ որոշենք քլորաջրածնի զանգվածը:  

m(HCl) = ω · m : 100 =20 . 2100 : 100 = 420 գ  
m (H2O) = 2100 – 420 = 1680 գ 

Հաշվենք ծավալը օգտվելով V = Vm · n բանաձևից, որտեղ Vm-ը մո-
լային ծավալն է, իսկ n-ը՝ մոլերի թիվը: n = m/M = 420 : 36,5 = 11,5, հետևա-
բար V(HCl)= 22,4 · 11,5=257,6 լ: 

Պատ.՝ 257,6 լ HCl,1680 գ ջուր: 
9. Խնդիրներ, որոնք վերաբերվում են լուծույթների մեջ ընթացող քի-

միական ռեակցիաների հետևանքով լուծույթի զանգվածի փոփոխությանը: 
Օրինակ 1. Ո՞րքան նատրիումի օքսիդ պետք է լուծել 507 գ ջրում նա-

տրիումի հիդրօքսիդի 20%-ոց լուծույթ ստանալու համար: 
Na2O + H2O = 2NaOH 
Նպատակահարմար է NaOH-ի նյութաքանակը նշանակենք x մոլ: 

Ըստ ռեակցիայի հավասարման Na2O-ի նյութաքանակը կլինի 0.5 x մոլ: 
Գտնենք այդ նյութերի զանգվածները. m(NaOH)=40. x գ 

m(Na2O)=62 · 0.5x=31x գ 
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Այժմ գտնենք NaOH ի զանգվածային բաժինը: 
40x / 31x + 507=0.2 
40x = 6.2x + 101.7 
x=3 հետևաբար m(Na2O)=62 .0.5x=31x =31 · 3 =93 գ: 
Օրինակ 2. Նատրիումի քլորիդի 468գ 15% ոց ջրային լուծույթը են-

թարկել են էլեկտրոլիզի: Այն դադարեցրել են, երբ անջատվել է 5.6 լ քլոր: 
Հաշվել էլեկտրոլիզից հետո լուծույթում գտնվող նյութերի զանգվածային 
բաժինները: 

2NaCl +2H2O = H2 + Cl2 +2 NaOH  
Որպեսզի իմանանք, թե ինչքան աղ է ենթարկվել էլեկտրոլիզի հաշ-

վենք քլորի նյութաքանակը. n = V/VՄ= 5.6 : 22.4 = 0.25 մոլ=n(H2) 
n ( NaCl)= 2 . 0.25 =0.5 մոլ = n(NaOH) 
m (NaCl)= 0.5 . 58.5 =29.25 գ 
Սկզբնական լուծույթում աղի զանգվածը՝ m = 468 · 15% =70.2 գ  
Վերջնական լուծույթում կմնա m (NaCl )= 70.2 – 29.25 = 40.95գ  

Լուծույթում նաև կա m(NaOH)= 0.5 · 40 = 20գ: 
Հաշվենք վերջնական լուծույթի զանգվածը,հաշվի առնելով,որ լու-

ծույթից դուրս են եկել ջրածին և քլոր գազերը՝ հետևյալ քանակներով. 
mH2=0.25 · 2=5գ 
mCl2=0.25 · 71 =17.75գ 
m լ-թ = 468-5-17.75=445.25գ 
ω    %    ((((NaCl)= 40.95 : 445.25 · 100 %=9.2% 
ω    %    (NaOH)=20 : 445.25 · 100% =5%  
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ И НАВИ НАВИ НАВИ НАВЫЫЫЫКОВ  РЕШЕНИКОВ  РЕШЕНИКОВ  РЕШЕНИКОВ  РЕШЕНИЯЯЯЯ    ЗАДАЧ ОЗАДАЧ ОЗАДАЧ ОЗАДАЧ О    
РАСТВОРАХ В ОСНРАСТВОРАХ В ОСНРАСТВОРАХ В ОСНРАСТВОРАХ В ОСНООООВНОЙ ШКОЛЕВНОЙ ШКОЛЕВНОЙ ШКОЛЕВНОЙ ШКОЛЕ    

    
Манукян АшхенМанукян АшхенМанукян АшхенМанукян Ашхен    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова:::: растворы, растворимость, массовая доля  растворен-

ного вещества, концентрация раствора, решение задач. 
Решение задач является важнейшим компонентом в обучении химии, 

без которого невозможно обеспечить эффективное развитие курса. Пра-
вильное решение задач  позволяет учащимся правильно выполнять практи-
ческие действия, то есть применять теоретические знания на практике. 
Решение задач  можно разделить на несколько типов. Для их решения  
необходимо иметь соответствующие теоретические знания. 

 
 
 
 

 
SOLUTION SOLUTION SOLUTION SOLUTION DDDDUE TO THE UE TO THE UE TO THE UE TO THE PPPPROBLEM ROBLEM ROBLEM ROBLEM SSSSOLVING  OLVING  OLVING  OLVING  AAAABILITIESBILITIESBILITIESBILITIES    

AND AND AND AND FFFFORMATION ORMATION ORMATION ORMATION SSSSKILLS AT KILLS AT KILLS AT KILLS AT BASIC SBASIC SBASIC SBASIC SCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLS    
    

Manukyan AshkhenManukyan AshkhenManukyan AshkhenManukyan Ashkhen    
SummarySummarySummarySummary    

KeyKeyKeyKey    wordswordswordswords:  solution, solubity, dissolved materialby mass, solution, 
concentration density,  problem’s solution. 

Problem solving is an important component of teaching chemistry, 
without which it is impossible to ensure the effective development of the 
course. The solution of problems in the framework of the theme 'Solutions' 
gives a learner an opportunity to do practicals in a right way, that is to use the 
theoretical knowledge in practice. Problems about solution can be divided into 
several types,for their solution it is necessary to have appropriate theoretical 
knowledge. 
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ԱՂԵՏԱԲԵՐ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԱՂԵՏԱԲԵՐ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԱՂԵՏԱԲԵՐ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԱՂԵՏԱԲԵՐ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ    
ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 9ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 9ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 9ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 9----ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆՐՈՒԹՅԱՆՐՈՒԹՅԱՆՐՈՒԹՅԱՆ    

ԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄ (ԼՈՌՈԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄ (ԼՈՌՈԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄ (ԼՈՌՈԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄ (ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)Ւ ՄԱՐԶԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)Ւ ՄԱՐԶԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)Ւ ՄԱՐԶԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)    
    

ՄանուկյանՄանուկյանՄանուկյանՄանուկյան    ՄարգարիտաՄարգարիտաՄարգարիտաՄարգարիտա    

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.    աշխարհագրության դասընթաց, Լոռու մարզ, 
աղետաբեր երևույթներ, սողանք, սելավ, կանխարգելիչ միջոցառումներ: 

 
9-րդ դասարանի «Հայաստանի աշխարհագրություն» դասընթացում 

ուսումնասիրվում է ՀՀ մարզերի և ԼՂՀ-ի բնությունը, բնակչությունը, 
տնտեսությունը և այլն: Սակայն հաշվի առնելով, որ հանրապետության 
տարածքի հիմնական մասում առկա են բազմաթիվ սողանքավտանգ և 
սելավավտանգ շրջաններ, որոնք ժամանակի ընթացքում առաջ են բերում 
բնապահպանական խնդիրներ և խոչընդոտում տնտեսության զարգաց-
մանը, անհրաժեշտություն կա այդ դասընթացում աշակերտներին գաղա-
փար տալ այդ երևույթների կանխարգելման և պաշտպանության մասին: 
Աղետաբեր երևույթների արդյունքում պարբերաբար տուժում են մարզե-
րի տարածքների քաղաքային և գյուղական բնակավայրերը, գյուղա-
տնտեսական հողատարածքները, արդյունաբերական և շինարարական 
օբյեկտները, հաղորդակցության ուղիները և այլն: Այդ իսկ պատճառով 
նապատակահարմար է «Հայաստանի աշխարհագրության» դպրոցական 
դասընթացի «Լոռու մարզ» թեմայի ուսուցման ժամանակ աշակերտներին 
գաղափար տալ սողանքների և սելավների մասին: Հոդվածի նպատակն է 
Լոռու մարզի օրինակով ներկայացնել և վերլուծել գոյություն ունեցող սո-
ղանքավտանգ և սելավավտանգ շրջանները և մատնանշել այն միջոցա-
ռումները, որոնք կարող են կանխարգելել կամ մեղմացնել դրանց առա-
ջացումը և զարգացումը:  

Աշակերտներին անհրաժեշտ է նախ գաղափար տալ սողանքների և 
սելավների մասին, որպես ռելիեֆառաջացնող երևույթներ, պարզաբանել 
դրանց առաջացման դրդապատճառները, որոնցից են հոսող ջրերը, 
ապարների հողմնահարումը կամ տեղումներից և գետնաջրերից գերխո-
նավացումը, ինչպես նաև երկրաշարժը, մարդու տնտեսական գործու-
նեությունը, տեղանքի երկրաբանական պայմանները հաշվի չառնելը և 
անտառահատումը: 
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Լոռու մարզում սողանքների զգալի մասը զարգացած է գետահովիտ-
ների ստորին լանջերին: Միայն Դեբեդի ավազանում առկա է Լոռու մար-
զում սողանքների զգալի մասը զարգացած է գետահովիտների ստորին 
լանջերին: Միայն Դեբեդի ավազանում առկա է մոտ 25 խոշոր սողանք: 
Օրինակ, Փամբակ գետի վտակ Լուսաղբյուր գետակի հովտի վերին տե-
ղամասում առաջացած սողանքը 1968 թվականի մայիսի 28-ին արգելա-
փակեց գետի հունը, առաջացավ լճակ 200x150մ չափերով: Սողանքի 
առաջացման պատճառներն էին բուռն ձնհալքների հետևանքով գրունտ-
ների գերխոնավացումը և լանջի ստորոտի լվացումը գետի կողմից: Ներ-
կայումս ևս սողանքը գտնվում է ակտիվ վիճակում: 

Սողանքային տեղամասեր արձանագրված են Վանաձոր և Սպիտակ 
քաղաքներում, Խնձորուտ և Ակոռի գյուղերի մոտակայքում, Ձորագետի 
հովտի ստորին մասում, Մարց և Ալարեքսի գետակների հովիտներում: 

Համաձայն ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության /ԱԻՆ/ 
Լոռու մարզային ստորաբաժանման տվյալների միայն վերջին տարինե-
րին Լոռու մարզում տեղի են ունեցել մի շարք սողանքներ, որոնցից առա-
վել ուշագրավ է 2005 թվականի հոկտեմբերի 29-ին Նեղոց գյուղում տեղի 
ունեցած սողանքը, որի ժամանակ գյուղի հարավարևմտյան մասում մոտ 
70 մետր բարձրության վրա գտնվող լեռնաբեկորների մեծ շղթայից խոշոր 
քարաբեկորներ են թափվել: Նույն թվականի փետրվարին Ալավերդի-Վա-
նաձոր ավտոմայրուղու Սանահին կայարանից 1կմ դեպի Վանաձոր 
հատվածում տեղի է ունեցել հողի սողանք՝ 40 մ երկարությամբ, 4 մ լայ-
նությանբ, որը փակել է ճանապարհը: 2006 թ-ին սողանքներ են գրանցվել 
Ջրաշեն և Ձորագյուղ գյուղերում, որոնք անանցանելի են դարձրել դեպի 
գյուղեր տանող ճանապարհները, նաև Վանաձոր-Ալավերդի երկաթուղու 
հատվածում, Թումանյան և Վանաձոր քաղաքներում: Վանաձորի հյուսի-
սային մասի լանջում գտնվող  ժայռաբեկորից պոկվել և գլորվել է 4-5 տ 
զանգված ունեցող քարաբեկոր: 

 2007 թ.-ի ապրիլին Վանաձոր-Մայմեխ սար տանող ճանապարհի 
մոտ 5-րդ կմ-ին հարակից լանջից տեղի է ունեցել սողանք: Լանջը, որտեղ 
տեղի է ունեցել սողանք, ունի 50˚-60˚թեքություն, մոտ 80x30 մ չափեր, այն 
փակել է ճանապարհը և վնասել Մայմեխ- Վանաձոր ջրատարը: Այդ նույն 
ժամանակաշրջանում Օձուն-Ալավերդի ավտոճանապարհի ժայռաբե-
կորների ճեղքերը ձնհալի և անձրևաջրերի հետևանքով իրարից հեռացել 
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են և այժմ էլ լուրջ վտանգ են ներկայացնում երթևեկության համար:  
2008 թ.-ի ապրիլին Ալավերդի-Ախթալա 10-րդ կմ-ի հարակից սարա-

լանջի 300 – 400 մ բարձրությունից տարբեր չափերի ժայռաբեկորներ են 
պոկվել ու թափվել ճանապարհի վրա՝ անանցանելի դարձնելով այն:  

Ըստ Լոռու մարզի 2014-2017 թթ. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման 
ծրագրի մարզի առավել սողանքնավտենգ վայրերն են համարվում Վա-
նաձոր քաղաքի հարավային կողմը՝ Փամբակի լեռնաշղթայի հյուսիսային 
լանջը, Շահումյան գյուղի հարավ-արևելյան մասը, Կաճաճկուտ գյուղը, 
Օձուն գյուղը՝ Դեբեդ գետի ձախ հատվածում, Դսեղ գյուղի մոտ գտնվող 
«Տախտեր» կոչվող հատվածը, Վահագնի-Անտառամուտ ճանապարհի 
հատվածը և այլն: 

ՀՀ տարածքում սելավները ձևավորվում են գլխավորապես լեռների 
հարավհայաց լանջերին, որոնք բնութագրվում են անբավարար խոնա-
վացմամբ, ջերմացման ու խոնավացման ցուցանիշների կտրուկ տատա-
նումներով, աղքատ հողաբուսական ծածկույթով, հետևաբար հողմահար-
ման և բեկորային նյութի անջատման եռանդուն  տեմպով: Հյուսիսային 
կողմնադրություններում, ուր առկա է անտառային և մարգագետնային 
փարթամ բուսածածկույթը, սելավային երևույթները քիչ են կամ թույլ են 
արտահայտված: Լոռու մարզը պատկանում է սելավավտանգ տարածք-
ների թվին: 

Լոռու մարզի տարածքի մի շարք փոքր վտակներ սելավաբեր են, 
որոնք երբեմն աղետների պատճառ են դառնում: Այստեղ սելավներն 
առաջանում են ոչ միայն հորդառատ և տեղատարափ անձրևների պատ-
ճառով, որոնք ունեն տեղական ծագում, այլև երկարատև, միմյանց հա-
ջորդող անձրևներից, երբ հողագրունտները հագեցած են խոնավությամբ 
և հոսքի գործակիցը մեծ է: Մարզի տարածքում սելավային երևույթները 
զարգացած են գրեթե ամենուրեք՝ Փամբակի, Ձորագետի և բուն Դեբեդի 
ավազաններում՝ հիմնականում 1800-2800մ բարձրություններում, որտեղ 
առավել նպաստավոր պայմաններ կան սելավների ձևավորման համար: 
Այս շրջանում էլ տեղաբաշխված են սելավային օջախների մեծ մասը, 
որոնք ոչ միայն բնական գործոնների ազդեցության, այլև վերջին տաս-
նամյակներին մարզի լանդշաֆտների անթրոպոգեն փոփոխության՝ հիմ-
նականում անտառահատումների արդյունք են, որն էլ բացատրվում է 
վերջին տարիների էներգետիկ ճգնաժամի հետ: Սելավային օջախների 
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առաջացմանը և զարգացմանը նպաստում են նաև մարզում լեռնահան-
քային արդյունաբերության և գյուղատնտեսության զարգացումը [2, 292]: 

Լոռու մարզում Դեբեդի ավազանի գետերն աչքի են ընկնում իրենց 
սելավային ակտիվությամբ: Այստեղ տարածված են հիմնականում ցեխա-
քարային և ջրաքարային տիպի սելավները: Ցեխային սելավահոսքերով 
առանձնանում է Փամբակ գետի ավազանը: Այս շրջանում ավելի ակտիվ 
են Արջուտի և Լերմոնտովոյի ցեղաքարային սելավները: Փամբակի ավա-
զանում ջրաքարային սելավներ լինում են Վանաձոր գետակի հովտում, 
Քարաբերդ գյուղի շրջանում, նաև Բազումթուռ, Տանձուտ գետերի հովիտ-
ներում և աչքի են ընկնում ուժգնությամբ: 

Ձորագետի ավազանի սելավները հիմնականում ցեխաքարային տի-
պի են, բացի Ուռուտ վտակից, որը ցեխային է: Սելավային երևույթները 
թույլ են զարգացած Ձորագետի վերին և միջին ձախակողմյան վտակների 
ավազաններում, որտեղ հիմնականում տարածված են հրաբխածին 
ապարները՝ բազալտները, անդեզիտները և այլն: Միջին ակտիվություն 
ունի Գարգառ գետակը, որը, սակայն, աչքի է ընկնում սելավների մեծ 
տևողությամբ և ուժգնությամբ: Օրինակ, 1939 և 1959 թվականների օգոս-
տոսի սելավները տևեցին 12-ական ժամ՝ կապված երկարատև անձրևնե-
րի հետ [1, 238]: 

Դեբեդ գետի ավազանի սելավներն առաջանում են այն վտակներում, 
որոնք սնվում են Լալվարի զանգվածից կամ Գուգարաց շղթայից: Դրանք 
առավել ինտենսիվ են Մարցիգետի հովտում: Սելավային վարարումների 
ժամանակ Դեբեդի մակարդակը բարձրանում է, գետը դուրս է գալիս 
ափերից՝ ավիրելով տները, երկաթգծերը, խճուղին:  

Պետք է նշել, որ համարյա բոլոր բնակավայրերի սահմաններում հու-
ների և կամրջային  անցումների ճնշող մեծամասնությունը մասամբ կամ 
ամբողջությամբ լցված են սելավային բերվածքներով: Հեղեղատները և սե-
լավաթող կառուցվածքներն ու ջրանցքները խցանված են և գարնանային 
վարարումների, հորդացումների ժամանակ վտանգ կա հեղեղումների: 
Չնայած Դեբեդի գետավազանում սելավային և հեղեղային երևույթները 
զգալի տարածված են, վերջին տասնամյակում մեծ մասշտաբի համալիր 
հակասելավային աշխատանքներ չեն իրականացվում:  

Աշակերտներին ներկայացնելով տվյալ տարածաշրջանում գոյու-
թյուն ունեցող սելավները անհրաժեշտ է նաև ներկայացնել հետևյալ կան-



– 179 – 

խարգելիչ միջոցառումները, որոնցից են. 
•  սելավավտանգ ավազաններում անտառատնկման աշխատանքնե-
րի իրականացում, 

•  հունային սելավային կուտակումների, ափամերձ տարածքների 
մաքրում,  

•  սելավաթող ջրանցքների, թունելների մաքրում, վերանորոգում, 
•  հունային հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների վերակառուցում և 
կառուցում: 

Ինչ վերաբերում է սողանքներին, ապա դրանք կարելի է կանխատե-
սել, քանի որ դրանք հանկարծակի չեն առաջանում: Լեռնային ապարնե-
րում և հողի վրա սկզբում առաջանում են ճեղքեր: Նախանշաններ նկա-
տելիս անհրաժեշտ է անմիջապես իրականացնել կանխարգելիչ միջոցա-
ռումներ՝ հողային շերտի ջրազրկում, պետք է սողանքավտանգ վայրե-
րում արգելել մթնոլորտային և հոսող ջրի մուտքը, հեռացնել մակերևու-
թային ջրերն արտաքին և ներքին ցամաքեցման համակարգերով, կատա-
րել ծառատնկում: 

Հայտնի և որ սելավներից և սողանքներից պաշտպանվելու համար 
անհրաժեշտ է. 

•  նախատեսել մթերքի, հանդերձանքի, դեղորայքի վթարային պա-
հուստներ, 

•  չանտեսել ապաստարանների մասին տեղեկությունները և տար-
հանման վերաբերյալ գործադիր մարմինների կոնկրետ ցուցումները, 

•  թույլ չտալ սողանքային վտանգի ուժեղացմանը նպաստող գործո-
ղություններ: 

Այսպիսով 9-րդ դասարանի «Հայաստանի աշխարհագրություն» դաս-
ընթացի շրջանակններում` ՀՀ մարզերի և ԼՂՀ վերաբերվող տարբեր հար-
ցերին զուգահեռ արդիական է նաև գաղափար տալ աղետաբեր երևույթ-
ների մասին: Բացի այն, որ այն ունի գործնական նշանակություն և կարևո-
րություն, այդ երևույթների ուսումնասիրությունը թեման դարձնում է առա-
վել հետաքրքիր և կարող է նպաստել սովորողների մասնագիտական 
կողմնորոշմանը: Ուսուցման գործնական ուղղվածությունը բարձրացնելու 
նպատակով կարելի է կազմակերպել ճանաչողական էքսկուրսիաներ այն 
տեղանքներում, որտեղ առկա են տվյալ մարզում առավել աչքի ընկնող 
աղետաբեր երևույթներ: 
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Манукян Манукян Манукян Манукян МаргаритаМаргаритаМаргаритаМаргарита    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: учебный курс географии, Лорийская область, бедствен-
ные явления, оползни, ливни, профилактические меры. 

В статье рассмотрены вопросы, связанные с обучением курсу “География 
Армении” (9 класс). В частности, было уделено внимание вопросам о необхо-
димости ознакомления с существующими в Армении и НКР катастрофами и 
бедственными явлениями (оползни и ливни). Этот вопрос не только актуален, 
поскольку таким образом обучение становится более интересным. В статье на 
примере представлены бедственные явления, происходящие в Лорийской 
области. 

 
THE IMPORTANCE OF DITHE IMPORTANCE OF DITHE IMPORTANCE OF DITHE IMPORTANCE OF DISCUSSING DISASTERS ISCUSSING DISASTERS ISCUSSING DISASTERS ISCUSSING DISASTERS IN THE 9TH GRADE N THE 9TH GRADE N THE 9TH GRADE N THE 9TH GRADE 

GEOGRAPHY COURSE (LOGEOGRAPHY COURSE (LOGEOGRAPHY COURSE (LOGEOGRAPHY COURSE (LORI REGION AS AN EXAMRI REGION AS AN EXAMRI REGION AS AN EXAMRI REGION AS AN EXAMPLE)PLE)PLE)PLE)    
Manukyan MargaritaManukyan MargaritaManukyan MargaritaManukyan Margarita    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: Geography course, Lori region, disaster, landslide, downpour, 

preventive measures. 
Some issues connected with the teaching of “Armenian Geography” in the 9th 

grade are discussed in the article. Especially it’s been referred to the necessity of 
giving an idea about the disasters /landslide and downpour/existing in the Republic 
of Armenia and the Republic of Nagorno-Karabakh during the course as it’s not 
only topical but it also makes the course more interesting and promotes the 
students’ professional orientations. As an example, different types of disasters 
existing in Lori region are depicted in the works. 
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Նալբանդյան ԿՆալբանդյան ԿՆալբանդյան ԿՆալբանդյան Կատյաատյաատյաատյա    
    

 Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. ամփոփիչ կրկնություն, քիմիական խնդիրներ, 
էկոլոգիական դաստիարակություն, մասնագիտական կողմնորոշում: 

 
 Հայաստանի Հանրապետությունում 12-ամյա կրթական համակար-

գին անցումը ենթադրում էր ուսուցանվող առարկաների ծրագրային և բո-
վանդակային փոփոխություններ կատարել, որի արդյունքում հնարավոր 
կլիներ ապահովել ուսուցման անհրաժեշտ որակ: Նորություններից մեկը 
12-ամյա կրթական համակարգի անցնել այն է, որ 12-րդ դասարանի երկ-

րորդ կիսամյակն ամբողջությամբ տրամադրվում է քննական առարկա-
ներից ամփոփիչ կրկնությունների, խորհրդատվությունների և անհատա-
կան պարապմունքների անցկացմանը: Ընդ որում, կրկնություններին 
տրվում է բավականին ժամանակ. օրինակ՝ ավագ դպրոցի խորացված 
հոսքում ըստ գործող ուսումնական պլանի քիմիա առարկայի դասերը 

կազմում են 578 ժամ, իսկ միայն 12-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակում 
հատկացվում է 144 ժամ, որը, ինչպես երևում է, քիչ չէ և կազմում է ամ-
բողջ ժամաքանակի մոտ 25 %-ը: Կարելի է ասել, որ այսօր դեռևս ամբող-
ջությամբ չի մշակված տարբեր առարկաներից կրկնությունների արդյու-
նավետ կազմակերպման ուսումնամեթոդական համակարգը [3, 45-46; 4, 

141-148]:   
Ամփոփիչ կրկնությունները կարելի է կազմակերպել տարբեր մոտե-

ցումներով, սակայն այսօր հստակ նշմարվում է այն մոտեցումը, որը 
հիմնվում է «Կրկնությունը որպես ուսուցման ընդհանրացնող մոդել» կոն-
ցեպցիայի վրա [4, 141-148]: Այսօր արդեն գործածության մեջ է մտել 

«Ֆիզիկա» առարկայից ամփոփիչ կրկնությունների կազմակերպման հա-
մար նախատեսված ուսումնաօժանդակ ձեռնարկը [2,194]: Մյուս կողմից, 
ինչպես ցույց է տալիս դասավանդման փորձը, կրկնությունն առավել 
արդյունավետ կարող է լինել, եթե այն հիմնված լինի նախկինում անցածի 
նյութի կոնկրետ կիրառության վրա:   
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   Հոդվածի նպատակն է քննարկել 12-րդ դասարանում ամփոփիչ կրկնու-
թյան ժամանակ էկոլոգիական բովանդակությամբ քիմիական խնդիրների 
լուծման մեթոդաբանական հարցեր:  

Թեմայի ընտրությունը պայմանավորված է նրանով, որ էկոլոգիան 
ժամանակակից քաղաքակրթության կարևորագույն գոյապահպանման 

խնդիրներից է: Քննարկվող թեման տեղ է գտել տասներկուամյա 
կրթական ծրագրերում և հատկապես խորացված ուսուցմամբ դպրոցնե-
րում [3, 45-46]: 

ԴասիԴասիԴասիԴասի    թեմանթեմանթեմանթեման՝՝՝՝                
Էկոլոգիական բովանդակությամբ քիմիական խնդիրներ  (2 դասաժամ): 

ԴասիԴասիԴասիԴասի    տիպըտիպըտիպըտիպը՝՝՝՝            
Դասախոսություն-գործնական աշխատանք: 
ԴասիԴասիԴասիԴասի    նպատակընպատակընպատակընպատակը՝՝՝՝        
Աշակերտի մոտ ձևավորել, զարգացնել և ամրապնդել էկոլոգիական 

կուլտուրայի, էկոլոգիական մտածողության տարրեր: Ապահովել էկոլո-

գիական դաստիարակություն: 
ՄիջառարկայականՄիջառարկայականՄիջառարկայականՄիջառարկայական    կապերկապերկապերկապեր՝՝՝՝                  
•  Քիմիա – էկոլոգիա, բնապահպանություն:    
•  Քիմիա – ֆիզիկա ( ջերմոցային էֆեկտ, ծխամպ): 
•  Քիմիա – կենսաբանություն (արյան հեմոգլոբինի հետ կապված 

խնդիր, մանրէների ամոնիֆիկացիա): 
•  Քիմիա – բժշկություն (աղեստամոքսային տրակտի հիվանդություն 
և սրտի իշեմիա, կապարային թունավորման ազդեցությամբ նյար-
դային համակարգի ախտահարում): 

•  Քիմիա – աշխարհագրություն (ջրոլորտ՝ ջրամբարի սանիտարա-

կան վիճակ խնդրում, մթնոլորտ՝ թթվային անձրևներ, ջերմոցային 
էֆեկտ): 

ԴասիԴասիԴասիԴասի    ընթացքըընթացքըընթացքըընթացքը՝՝՝՝  Աշակերտներին ներկայացվում է թեմային 
առնչվող տեսական նյութ, որից հետո ծանոթացվում, թե էկոլոգիական 
բովանդակությամբ խնդիրներն ինչ պայմանների պիտի բավարարեն: 

Դասի ընթացքում հիմնական ուշադրությունը հրավիրվում է այն բանի 
վրա, որ բոլոր երեխաները ներգրավվեն և ապահովվի ակտիվ և արդյու-
նավետ փոխհամագործակցված աշխատանք: Իսկ խնդիրների քննարկ-
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ման ժամանակ այնպես պետք է արվի, որ աշակերտները տրամաբանո-
րեն հիմնավորեն իրենց ճիշտ կամ սխալ պատասխանը: Բնապահպանա-
կան ուղղվածությամբ խնդիրներն ուսուցման գործում միասնական եր-
կակի գործառույթ են կատարում՝ կրթական և զարգացնող դաստիարակ-
չական:  

Նպատակահարմար է առանձնացնել ուսումնական քիմիա-էկոլո-
գիական խնդիրների 4 խումբ. տեսական, հաշվարկային (քանակական), 
փորձարարական (որակական) և համակցված [1, 29-62]: 

Տեսական խնդիրները (բանավոր կամ գրավոր շարադրանքով) 
ընդգրկում են էկոլոգիական պրոբլեմների վերլուծության ու քննարկման 

համար նախատեսված տեքստեր: Խնդիրների բովանդակությունն ուղ-
ղորդված է ճանաչողական հետաքրքրության և էկոլոգիական մտածողու-
թյան զարգացմանը, ինչը ներառում է մարդու և շրջապատող միջավայրի 
փոխադարձ ազդեցության խոր, գիտականորեն հիմնավորված իմացու-
թյունը, փաստերի վերլուծության ընդունակությունը, պատճառա-

հետևանքային կապերի բացահայտումն ու համապատասխան որոշման 
կայացումը:  

 Տեսական խնդիրները կարելի է օգտագործել սովորողների գործու-
նեության կազմակերպման, ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբային 
տարբերակում: Խնդիրների բովանդակությունն ընդգրկում է բնական մի-

ջավայրի քիմիական աղտոտման պրոբլեմները (աղտոտման աղբյուրնե-
րը) աղտոտող նյութերի՝ կենսոլորտ թափանցելու ուղիները, այդ նյութերի 
ազդեցությունն էկոհամակարգերի, առանձին օրգանիզմների ու նյութերի 
շրջանառության վրա, անթափոն և անվտանգ արտադրության ստեղծու-
մը, մարդու առողջության պահպանումը:  

   ՏեսականՏեսականՏեսականՏեսական    խնդիրներիխնդիրներիխնդիրներիխնդիրների    օրինակներօրինակներօրինակներօրինակներ    
1. Երկաթի իոնների սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան 

(ՍԹԿ) ջրում կազմում է 0.3 մգ/լ: ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի ջրերում 
(Թթու-ջուր) երկաթ տարրի քանակը 5 անգամ գերազանցում է ՍԹԿ, որի 
պատճառով այդ տարածքում մարդկանց մոտ շատ տարածված են աղե-

ստամոքսային տրակտի հիվանդությունները և սրտի իշեմիան: Առաջար-
կեք ջրից երկաթի հեռացման եղանակ, եթե հայտնի է, որ երկաթը 

գտնվում է երկաթի (II) հիդրոկարբոնատի ( )
23HCOFe     ձևով: Գրե'ք 
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ռեակցիաների հավասարումները: 

ՊատասխանՊատասխանՊատասխանՊատասխան.... հնարավոր եղանակներից մեկը +2
Fe     իոնների 

փոխարկումն է ջրում անլուծելի միացության՝ ( )3OHFe  ըստ հետևյալ 

ռեակցիաների հավասարումների. 

( ) ( )
( )

( )
( ) ( ) 423342

2442342

4242

3223

326

2325

18210

22

SONaOHFeNaOHSOFe

OHMnSOSOKSOFe

SOHKMnOOHFe

NaHCOOHFeNaOHHCOFe

↓=+

+++=

=++

+=+

    

2. Ձեր տան մոտի պուրակում պատրաստվում են կառուցել բենզինի 
լցակայան: Դրա համար անհրաժեշտ է ծառահատում կատարել: 
Արտահայտեք Ձեր վերաբերմունքն այդ փաստի նկատմամբ. 

ա) ինձ համար միևնույնն է,   
բ) ես ուրախ եմ, որովհետև եղբայրս անձնական օգտագործման մե-

քենա ունի,  
գ) ես բողոք-նամակ կգրեմ թերթին: (գ) կետը պետք է հանձնարարել 

բոլոր սովորողներին և պատասխանները միասին քննարկել հա-
ջորդ դասին):  

Հաշվարկային խնդիրները նպաստում են հասկանալու անվտանգ և 

անթափոն տեխնոլոգիաներ ստեղծելու, թափոնների վնասազերծմանն ու 
վերամշակմանը ծանոթանալու անհրաժեշտությունը: Հաշվարկային 
խնդիրները թույլ են տալիս գնահատել աղտոտման ծավալները, բնական 
օբյեկտների սանիտարական վիճակը՝ օգտագործելով այնպիսի ցուցանի-
շներ, ինչպիսիք են սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան, կենսա-
բանական կուտակման գործակիցը, թափոնների քանակ մեկ տոննա 
պատրաստի արտադրանքի համեմատ:  

Հաշվարկային խնդիրները նպատակահարմար է օգտագործել սովո-
րողների հետ անհատական աշխատանքում: 

1. Օրգանական նյութերի փտման ժամանակ մանրէները կարող են 
ամինաթթուների բաղադրության մեջ մտնող ազոտը փոխարկել ամոնիա-
կի: Այդ պրոցեսն անվանվում է ամոնիֆիկացիա: Գրեք մոնոամինակար-
բոնաթթվի ամոնիֆիկացման պրոցեսի սխեման, եթե հայտնի է, որ այն 
ունի հետևյալ բաղադրությունը. 34,29% C, 6,67% H, 45,71% O, 13,33% N 
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(ըստ զանգվածի):  

ՊատասխանՊատասխանՊատասխանՊատասխան՝՝՝՝    սերին՝ NOHC 373
:  

Հաշվի առնելով փորձարարական խնդիրների գործնական ուղղվա-
ծությունը՝ քննարկում եմ նաև այդ բնույթի հարցեր:  

 ՓորձարարականՓորձարարականՓորձարարականՓորձարարական    խնդիրներըխնդիրներըխնդիրներըխնդիրները հետազոտական բնույթ ունեն: Էկոլո-
գիական բովանդակությամբ փորձը ցույց է տալիս յուրացնել բնական մի-
ջավայրի հետազոտման ու դրա վիճակի վերահսկման պարզագույն մե-
թոդները, նյութերի հետ էկոլոգիապես անվտանգ աշխատանքի պայման-

ները, թունավոր թափոնների վնասազերծումը: Ուսումնական աշխա-
տանքը կազմակերպելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել ծրագրված ուսուց-
ման վերջնական արդյունքները: Գիտելիքների ստուգման գործառույթը 
կարող են կատարել այն առաջադրանքներն ու թեստերը, որոնց միջոցով 
հնարավոր է գնահատել սովորողի քիմիական ու էկոլոգիական գիտելիք-

ների ձևավորման ու զարգացման աստիճանը՝ նաև հաշվի առնելով մի-
ջառարկայական կապը, ստուգել սովորողների ընդունակությունը՝ էկոլո-
գիական խնդիրներ լուծելիս, տեսական գիտելիքներն ու գործնական 
հմտություններն օգտագործելիս, ինչպես և բացահայտել ուսումնական 
նյութի ընկալման խորությունը: Բնապահպանական ուղղվածությամբ 

ստուգող խնդիրներն օգնում են ուսուցման գործընթացն ամբողջական ու 
ավարտուն դարձնելուն:  

ՓորձարարականՓորձարարականՓորձարարականՓորձարարական    խնդիրներիխնդիրներիխնդիրներիխնդիրների    օրինակներօրինակներօրինակներօրինակներ.... 
1. Դուք պատահաբար կոտրել եք սնդիկային ջերմաչափ: Հաշվի առ-

նելով, որ սնդիկի գոլորշիները խիստ թունավոր են, շտապ պետք է 

ազատվել թափված սնդիկից: Դրա համար անհրաժեշտ է.  
ա) Հավաքել և դեն նետել ապակու բեկորները,  
բ) ծածկել սնդիկը ավազով,  
գ) հավաքել սնդիկը պիպետով,  
դ) ծածկել սնդիկը ծծմբով:  

Ընտրե'ք ճիշտ պատասխանը՝ հիմնավորելով այն քիմիական ռեակ-
ցիայի հավասարումով: 

Պետք է նշել, որ գոյություն ունեցող այն կարծիքը, թե շրջակա միջա-
վայրի հիմնական վնասը հասցնում է քիմիական արտադրությունը, վի-
ճակագրությունը հերքում է: Ավելին, քիմիայի խելամիտ օգտագործումը 
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կարող է կանխել միջավայրի աղտոտումը: Չնայած, ցավոք, պետք է ասել, 
որ դեռևս վերջնական ընդունելի համակարգ չի գտնվել այս հիմնահարցի 
առիթով:  

Այսպիսով, 12-րդ դասարանի ամփոփիչ կրկնության արդյունավե-
տությունը կարող է բարձրանալ, եթե քննարկվեն էկոլոգիական բովան-

դակությամբ քիմիական խնդիրներ: Վերջիններց թույլ են տալիս լուծել 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РОСЫ РОСЫ РОСЫ РЕШЕНИЯРЕШЕНИЯРЕШЕНИЯРЕШЕНИЯ    

ХИМИЧЕСКИХ ЗАДАЧХИМИЧЕСКИХ ЗАДАЧХИМИЧЕСКИХ ЗАДАЧХИМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ    С ЭКОЛОГИЧЕСКИМ СОДЕС ЭКОЛОГИЧЕСКИМ СОДЕС ЭКОЛОГИЧЕСКИМ СОДЕС ЭКОЛОГИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМРЖАНИЕМРЖАНИЕМРЖАНИЕМ    
ВО ВРЕМЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬВО ВРЕМЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬВО ВРЕМЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬВО ВРЕМЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПОВТОРА В 12НОГО ПОВТОРА В 12НОГО ПОВТОРА В 12НОГО ПОВТОРА В 12----ОМ КЛАССЕОМ КЛАССЕОМ КЛАССЕОМ КЛАССЕ    

    
Налбандян КатяНалбандян КатяНалбандян КатяНалбандян Катя    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: обобщающее повторение, химические задачи, 

экологическое воспитание, профессиональная ориентация. 
Учитывая организацию обобщающих повторений в 12 классе, в статье 

было обращено внимание методическим вопросам, касающимся решения 
химических задач экологического содержания. Теоретические задачи охва-
тывают тексты, предусмотренные для анализа и обсуждения экологичес-
ких проблем, а вычислительные задачи способствуют тому, чтобы понять 
необходимость создания безопасных и безотходных технологий, ознаком-
ления с обезвреживанием отходов и их обработкой.  

Данный подход побуждает учащихся к решению ряда вопросов, ка-
сающихся экологического воспитания и профессиональной ориентации. 

 
 
 
 

METHODOLOGICAL QUESTMETHODOLOGICAL QUESTMETHODOLOGICAL QUESTMETHODOLOGICAL QUESTIONS OF SOLVING CHEMIONS OF SOLVING CHEMIONS OF SOLVING CHEMIONS OF SOLVING CHEMICALICALICALICAL    
SUMS WITH ECOLSUMS WITH ECOLSUMS WITH ECOLSUMS WITH ECOLOGICAL CONTENT DURINOGICAL CONTENT DURINOGICAL CONTENT DURINOGICAL CONTENT DURING SUMMATIVEG SUMMATIVEG SUMMATIVEG SUMMATIVE    

REVISIONREVISIONREVISIONREVISION    IN THE 12IN THE 12IN THE 12IN THE 12THTHTHTH    GRADE GRADE GRADE GRADE     
Katya NalbandyanKatya NalbandyanKatya NalbandyanKatya Nalbandyan    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: summative revision, Chemical sums, ecological education, 

professional orientation.  
 Emphasizing the organization of final repetitions in the 12th form 

methodological questions on solving Chemical sums with ecological content are 
referred in the article. Theoretical sums involve texts analyzing and discussing 
ecological problems, calculated sums help to understand the importance of 
creating safe and non-waste technologies, and how to neutralize and dispose 
waste. The approach presented allows solving ecological education and 
professional orientation issues in students. 
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ԱՆՈՐՈՇԱՆՈՐՈՇԱՆՈՐՈՇԱՆՈՐՈՇ    ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԻԻԻԻ    ՄԵԹՈԴԻՄԵԹՈԴԻՄԵԹՈԴԻՄԵԹՈԴԻ    ԿԻՐԱՌՈՒՄՆԿԻՐԱՌՈՒՄՆԿԻՐԱՌՈՒՄՆԿԻՐԱՌՈՒՄՆ    ՈՐՈՇՈՐՈՇՈՐՈՇՈՐՈՇ    
ՎԵՐՋԱՎՈՐՎԵՐՋԱՎՈՐՎԵՐՋԱՎՈՐՎԵՐՋԱՎՈՐ    ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԳՈՒՄԱՐՆԵՐԳՈՒՄԱՐՆԵՐԳՈՒՄԱՐՆԵՐ    ՀԱՇՎԵԼԻՍՀԱՇՎԵԼԻՍՀԱՇՎԵԼԻՍՀԱՇՎԵԼԻՍ    

    
ՆիկողոսյանՆիկողոսյանՆիկողոսյանՆիկողոսյան    ԳագիկԳագիկԳագիկԳագիկ    
ԾատուրյանԾատուրյանԾատուրյանԾատուրյան    ԱրմենԱրմենԱրմենԱրմեն    

ՄանուկյանՄանուկյանՄանուկյանՄանուկյան    ՎարդանՎարդանՎարդանՎարդան    
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. գումար, բազմանդամ, կարգահամար, թեորեմ, 
անորոշ գործակիցների մեթոդ: 

 
Հանրահաշվի դպրոցական դասընթացում [2, 260-262, 278-279; 1, 91], 

ինչպես նաև մաթեմատիկայի տարբեր խնդրագրքերում [7, 7-9] հանդի-
պում ենք առաջադրանքների, որոնցում պահանջվում է հաշվել 

  nnS ααα +++= L21   
( )1

  

վերջավոր գումարներ: Առանձին դեպքերում նման վերջավոր գու-
մարների հաշվման անհրաժեշտություն է առաջանում նաև ֆիզիկայի 
դպրոցական դասընթացում քննարկվող տարբեր խնդիրների լուծման 

ժամանակ [6, 61; 3, 38]: Եթե ( )1 -ում 
1 2; ; ;

n
α α αL -ը թվաբանական կամ 

երկրաչափական պրոգրեսիաների հաջորդական անդամներ են, ապա 

n
S  գումարը հեշտությամբ հաշվվում է հանրահաշվի դպրոցական դաս-

ընթացից հայտնի համապատասխան բանաձևերով [2, 254-255, 267-268], 

իսկ առհասարակ, ( )1  գումարների հաշվման համար տարրական մաթե-

մատիկայում կիրառվող հայտնի եղանակներից մեկն այսպես կոչված 
«տարբերությունների» եղանակն է [5, 37-40], համաձայն որի փորձ է ար-

վում գտնել մի այնպիսի ( )xf  ֆունկցիա, որ ( )1  գումարի յուրաքանչյուր 

kα  գումարելու համար տեղի ունենա 

  ( ) ( )kfkfk −+= 1α   
( )2   

ներկայացումը: Եթե հաջողվում է գտնել այդպիսի ( )xf  ֆունկցիա, ապա 

( )1  գումարի համար, ( )2  ներկայացման դեպքում, կրճատումներից հետո 

ի վերջո կստանանք` 

  ( ) ( )1 1
n

S f n f= + − :  ( )3   

Սույն աշխատանքը նվիրված է բոլոր այն ( )1  գումարների հաշվմա-
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նը, որոնց 
k

α  անդամներն ըստ k -ի իրական գործակիցներով բազման-

դամներ են: Ստորև, նախ կձևակերպենք և կապացուցենք մեկ թեորեմ, 
որից հետո, անորոշ գործակիցների մեթոդի կիրառմամբ, կառաջարկենք 

նոր մոտեցում բոլոր այն ( )1 գումարների հաշվման համար, որոնց ընդ-

հանուր անդամներն որոշվում են կարգահամարից կախված իրական 
գործակիցներով բազմանդամների միջոցով: 

ԹեորեմԹեորեմԹեորեմԹեորեմ: Եթե ( )1  գումարում 
k

α -ն ( )1;k n=  որոշվում է ըստ k -ի 

m -րդ կարգի իրական գործակիցներով բազմանդամի միջոցով, ապա 
n

S  

գումարն իրենից կներկայացնի ըստ n -ի իրական գործակիցներով 

( )1m+ -րդ կարգի բազմանդամ: 

ԱպացույցԱպացույցԱպացույցԱպացույց: Դիցուք  

  ( )
0

 
m

i

k i i

i

a k a Rα
=

= ∈∑ :  ( )4   

[4, 160-167] աշխատանքում ցույց է տրված, որ  

 

( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2

1

1 1 1

;
2 2

1 1 ;   0 0 i i i i

x x
P x

P x i P x dx P P x P i N+ +


= −


  = + ⋅ − ⋅ = ∈  ∫

  ( )5   

բազմանդամները բավարարում են  

  ( ) ( ) ( )1 1 m

m m m
P x P x P x+ − − ≡

 
 ( )6   

նույնությանը: Ի նկատի ունենալով ( )5 -ն ու ( )6 -ը, 
k

α -ի համար կու-

նենանք` 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )0 0

0 1 1 1 1

1 1 1 1
m m m m m

i

k i i i i i i i i i i i

i i i i i

a k a a P k P k P a P k a P k a a Pα
= = = = =

= = + + − − = + − + −∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ,  

որում կատարելով 

  ( ) ( ) ( )0 0

1 1

;    1
m m

i i i i

i i

x a P x a a P
= =

= = −∑ ∑P p   ( )7   

նշանակումը, ի վերջո կստանանք` 

  ( ) ( ) 0
1

k
k kα = + − +P P p :  ( )8   

Ի նկատի ունենալով ( )8 -ը, ( )1  գումարի համար կստանանք` 

  ( ) ( ) 0
1 1

n
S n n= + − + ⋅P P p :  ( )9   
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Հեշտ է նկատել, որ ( )5  բանաձևերով որոշվող ( )i
P x  բազմանդամ-

ները ( )1i + -րդ կարգի են, հետևաբար ( )7  բանաձևով որոշվող ( )xP  

բազմանդամը կլինի ( )1m+ -րդ կարգի, իսկ ( )9  բանաձևով որոշվող 
n

S  

գումարն էլ իրենից կներկայացնի ըստ n -ի իրական գործակիցներով 

( )1m+ -րդ կարգի բազմանդամ: Թեորեմն ապացուցված է: 

Այժմ, անորոշ գործակիցների մեթոդի կիրառմամբ, առաջարկենք 

մեկ մոտեցում բոլոր այն ( )1  գումարների հաշվման համար, որոնց ընդ-

հանուր անդամն որոշվում է կարգահամարից կախված իրական գործա-

կիցներով m -րդ կարգի ( )4  բազմանդամի միջոցով: Համաձայն վերը 

նշած թեորեմի, որոնելի 
n

S  գումարը պետք է փնտրենք հետևյալ տեսքով` 

  1

1 2 1 1 0

m m

n n m mS c n c n c n cα α α +
+= + + + = + + + +L L ,  ( )10   

որտեղ 
0 1 1;  ;  ;  

m
c c c +K -ն առայժմ անորոշ իրական գործակիցներ են: 

Այս գործակիցների որոշման համար ( )10 -ում n -ին տալով, համապա-

տասխանաբար, 1;  2;  ;  1;  2m m+ +K  արժեքները, վերջիններիս նկատ-

մամբ կստանանք գծային հավասարումների հետևյալ համակարգը` 

 

( ) ( ) ( ) ( )

0 1 2 1 1

2 1

0 1 2 1 2

2 1

0 1 2 1 3

2 1

0 1 2 1 2

2 2 2 2

3 3 3 3

2 2 2 2  :

m m

m m

m m

m m

m m

m m

m m m

c c c c c S

c c c c c S

c c c c c S

c m c m c m c m c S

+

+
+

+
+

+

+ +

+ + + + + =


+ + + + + =


+ + + + + =


 + + + + + + + + + =

L

L

L

LLL

L

 ( )11   

Նկատենք, որ ( )11  համակարգի հիմնական որոշիչը Վանդերմոնդի 

2m + -րդ կարգի որոշիչն է [8, 104-105], որը զրոյից տարբեր է, հետևաբար 
այդ գծային հավասարումների համակարգը, համաձայն Կրամերի կանո-
նի, միշտ ունի միակ լուծում [2, 126-129; 8, 137]:  

Այսպիսով, լուծելով գծային հավասարումների ( )11  համակարգը, 

կորոշենք 
0 1 1;  ;  ;  

m
c c c +K  անհայտ գործակիցները, որից հետո, համա-

ձայն ( )10 -ի, կհաշվենք նաև ( )1  գումարը:  

[1, 91] դասագրքում, ինչպես նաև [7, 7] խնդրագրքում հանդիպում 
ենք այսպիսի խնդիրների. մաթեմատիկական ինդուկցիայի մեթոդով 
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ապացուցել, որ ցանկացած n  բնական թվի համար տեղի ունեն հետևյալ 
հավասարությունները.  

ա/ 
( )( )2 2 2

1 2 1
1 2

6

n n n
n

+ +
+ + + =K  ; [1, 91]  

բ/ ( ) ( ) ( )1 2
1 2 2 3 3 4 1

3

n n n
n n

+ +
⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ + =K ; [1, 91]  

գ/ 
( )

2

3 3 3
1

1 2
2

n n
n

+ 
+ + + =  

 
K : [7, 7]  

Ստորև փորձենք այս գումարները հաշվել վերը նշած մոտեցմամբ: 

ԽնդիրԽնդիրԽնդիրԽնդիր    1111: Հաշվել 2 2 21 2nS n= + + +K  գումարը: 

ԼուծումԼուծումԼուծումԼուծում: Ունենք` 2

0 1 2  2;  0;  0;  1,k k m a a aα = ⇒ = = = =  հետևա-

բար, համաձայն ( )10 -ի, 
nS -ի համար կարող ենք գրել`  

  2 2 2 3 2

3 2 1 01 2nS n c n c n c n c= + + + = + + +K :  ( )12   

Այս հավասարության մեջ n -ին տալով համապատասխանաբար 

1;   2;   3  և 4  արժեքները, համաձայն ( )11 -ի, կստանանք`  

2

0 1 2 3

2 2

0 1 2 3

2 2 2

0 1 2 3

2 2 2 2

0 1 2 3

1

2 4 8 1 2

3 9 27 1 2 3

4 16 64 1 2 3 4

c c c c

c c c c

c c c c

c c c c

 + + + =


+ + + = +


+ + + = + +
 + + + = + + +

: 

Լուծելով ստացված գծային հավասարումների համակարգը, կունե-

նանք` 3 2 1 0

1 1 1
;   ;   ;   0

3 2 6
c c c c= = = = , որտեղից, համաձայն ( )12 -ի, 

որոնելի 
nS  գումարի համար կստանանք` 

( ) ( )3 2
2 2 2

1 2 1
1 2

3 2 6 6
n

n n nn n n
S n

+ +
= + + + = + + =K : 

ԽնդիրԽնդիրԽնդիրԽնդիր    2222: Հաշվել ( )1 2 2 3 3 4 1
n

S n n= ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ +K  գումարը: 

ԼուծումԼուծումԼուծումԼուծում: Ունենք` ( ) 2

0 1 2
1   2;  0;  1;  1,

k
k k k k m a a aα = + = + ⇒ = = = =  

հետևաբար, համաձայն ( )10 -ի, 
nS -ի համար կարող ենք գրել`  
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 ( ) 3 2

3 2 1 0
1 2 2 3 3 4 1

n
S n n c n c n c n c= ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ + = + + +K : ( )13   

Այս հավասարության մեջ n -ին տալով համապատասխանաբար 

1;   2;   3  և 4  արժեքները, համաձայն ( )11 -ի, կստանանք`  

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

1 2

2 4 8 1 2 2 3

3 9 27 1 2 2 3 3 4

4 16 64 1 2 2 3 3 4 4 5

c c c c

c c c c

c c c c

c c c c

+ + + = ⋅
 + + + = ⋅ + ⋅


+ + + = ⋅ + ⋅ + ⋅
 + + + = ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅

: 

Լուծելով ստացված գծային հավասարումների համակարգը, կունե-

նանք` 
3 2 1 0

1 2
;   1;   ;   0

3 3
c c c c= = = = , որտեղից, համաձայն ( )13 -ի, 

որոնելի 
nS  գումարի համար կստանանք` 

( ) ( )( )3
2

1 22
1 2 2 3 3 4 1

3 3 3
n

n n nn n
S n n n

+ +
= ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ + = + + =K : 

ԽնդիրԽնդիրԽնդիրԽնդիր    3333: Հաշվել 3 3 31 2nS n= + + +K  գումարը: 

ԼուծումԼուծումԼուծումԼուծում: Ունենք` 3

0 1 2 3  3;  0;  1,k k m a a a aα = ⇒ = = = = =  
 հետևաբար, համաձայն ( )10 -ի, 

nS -ի համար կարող ենք գրել`  

  3 3 3 4 3 2

4 3 2 1 01 2nS n c n c n c n c n c= + + + = + + + +K :  ( )14   

Այս հավասարության մեջ n -ին տալով համապատասխանաբար 

1;   2;   3;   4  և 5  արժեքները, համաձայն ( )11 -ի, կստանանք`  

3

0 1 2 3 4

3 3

0 1 2 3 4

3 3 3

0 1 2 3 4

3 3 3 3

0 1 2 3 4

3 3 3 3 3

0 1 2 3 4

1

2 4 8 16 1 2

3 9 27 81 1 2 3

4 16 64 256 1 2 3 4

5 25 125 625 1 2 3 4 5

c c c c c

c c c c c

c c c c c

c c c c c

c c c c c

 + + + + =


+ + + + = +


+ + + + = + +
 + + + + = + + +
 + + + + = + + + +

: 

Լուծելով ստացված գծային հավասարումների համակարգը, կու-

նենանք` 4 3 2 1 0

1 1 1
;   ;   ;   0

4 2 4
c c c c c= = = = = , որտեղից, համաձայն 

( )14 -ի, որոնելի 
nS  գումարի համար կստանանք` 
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( )
2

4 3 2
3 3 3

1
1 2

4 2 4 2
n

n nn n n
S n

+ 
= + + + = + + =  

 
K : 

Ինչպես վերը նշեցինք, ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացում ևս 
քննարկվող տարբեր խնդիրների լուծումն ի վերջո հանգում է վերջավոր 
գումարների հաշվման: Որպես ասվածի հիմնավորում, դիտարկենք մի 

քանի ֆիզիկական խնդիրներ, որոնց լուծման ընթացքում, մասնավորա-

պես, անհրաժեշտություն է առաջանում հաշվել ( ) ( )12 14−  գումարները:  

ԽնդիրԽնդիրԽնդիրԽնդիր    4444: Սառցե երկար փողրակում միևնույն ուղղի երկայնքով, միմյան-

ցից հավասար 5.0=l մ ինտերվալներով դասավորված են բավականին 

մեծ քանակությամբ փոքրիկ միատեսակ տափօղակներ: Եզրային տափօ-

ղակին հաղորդում են 151 =v մ/վ արագություն` ուղղված տափօղակնե-

րի կենտրոնները միացնող ուղղի երկայնքով (նկ.1): Քա՞նի տափօղակ 

կտեղաշարժվի, եթե սառույցի հետ դրանց շփման գործակիցը 05.0=µ  

է: Տափօղակների բոլոր բախումները համարել կենտրոնական և բացար-
ձակ ոչ առաձգական [6, 61]: 

 
 
 
 
 

Օգտվելով էներգիայի և իմպուլսի պահպանման օրենքներից, 1+k  

հատ տափօղակների և առաջին տափօղակի արագությունների համար 

ստանում ենք հետևյալ կապը` ( ) ( )2222

1

2

1

2
...2121 kglvvk k +++−=+ + µ , 

որտեղից էլ, պահանջելով 01 =+kv , ստանում ենք` 
2

2 1

1 2

k

n

v
n

glµ=

=∑  : 

Այսպիսով, խնդրի լուծման ժամանակ անհրաժեշտաբար գործ ենք ունե-

նում ∑
=

k

n

n
1

2  գումարի հաշվման հետ և, օգտվելով ( )( )
6

121

1

2 ++
=∑

=

kkk
n

k

n   
նույնությունից, ի վերջո ստանում ենք 11=k : 

ԽնդիրԽնդիրԽնդիրԽնդիր    5555: 100 համասեռ գնդեր, որոնց կշիռները համապատասխա-

1v
r
 

Նկ. 1Նկ. 1Նկ. 1Նկ. 1    
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նաբար հավասար են 1 կգ, 2 կգ, 3 կգ…100կգ, այնպես են ամրացված ձո-

ղին, որ նրանց կենտրոնները գտնվում են միմյանցից հավասար 
0l  հեռա-

վորությունների վրա (նկ. 2): Անտեսելով ձողի կշիռը, որոշել այդ համա-
կարգի ծանրության կենտրոնը [3, 38]: 

Առաջին գնդի կենտրոնից մինչև համակարգի զանգվածների 

կենտրոնը եղած Cx
 հեռավորությունը որոշելու համար պետք է կիրառել 

հետևյալ հայտնի բանաձևը 

∑

∑

=

==
n

k

k

n

k

kk

C

m

xm

x

1

1 : Քննարկվող խնդրի 

տվյալների տեղադրման արդյունքում զանգվածների կենտրոնի դիրքի 
որոշման համար ստանում ենք հետևյալ արտահայտությունը 

0

1 2 2 3 ... 99 100

1 2 ... 100
C

x l
⋅ + ⋅ + + ⋅

=
+ + +

: Այսպիսով, խնդրի լուծումը անխուսափե-

լիորեն բերվում է թվաբանական պրոգրեսիայի և ( )∑
=

+
99

1

1
n

nn  գումարի 

որոշման: Օգտվելով նշված գումարների հաշվման բանաձևերից, ի վերջո 

ստանում ենք 066lxC = : 

ԽնդիրԽնդիրԽնդիրԽնդիր    6: 6: 6: 6: Հավասար լիցքեր կրող rrrr 20...,3,2,  շառավիղներով 

սնդիկի 20=N  կաթիլների միավորվելու արդյունքում առաջանում է 

մեկ մեծ կաթիլ: Քա՞նի անգամ է r  շառավղով կաթիլի մակերևույթին 

դաշտի լարվածությունը մեծ ստացված կաթիլի ստեղծած դաշտի 
լարվածությունից [6, 97]: 

Քանի որ հեղուկն անսեղմելի է, ստացված կաթիլի R  շառավղի 

համար կստանանք հետևյալ առնչությունը` ( )3 3 3 3 31 2 ... 20R r= + + + : 

Օգտվելով լիցքի պահպանման օրենքից և գնդային համաչափությամբ 

Նկ. 2Նկ. 2Նկ. 2Նկ. 2    
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լիցքավորված մարմինների ստեղծած էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվա-
ծության բանաձևից, որոնելի հարաբերության համար ստանում ենք` 

( )
2

3 3 30 3
1

1 2 ...
E

N
E N

= ⋅ + + + : Ինչպես տեսնում ենք, այս խնդրում էլ 

անհրաժեշտություն է առաջանում որոշել 3

1

N

n

n
=
∑  գումարը, և քանի որ 

( )22

3

1

1

4

k

n

k k
n

=

+
=∑ , դաշտերի լարվածությունների որոնելի հարաբերու-

թյան համար ի վերջո ստանում ենք` 
( )

4

3
0

11
124,8

2

N NE

E N

+ 
= ≈ 

 
: 

Կարծում ենք ներկայացված նյութը կհետաքրքրի ինչպես 
աշակերտներին, այնպես էլ մաթեմատիկայի ու ֆիզիկայի ուսուցիչներին 
և այն առավել նպատակահարմար է գործածել ավագ դպրոցի բնագիտա-
մաթեմատիկական հոսքերում: 
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ВЫЧИСЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХВЫЧИСЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХВЫЧИСЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХВЫЧИСЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ    
КОНЕЧНЫХ КОНЕЧНЫХ КОНЕЧНЫХ КОНЕЧНЫХ СУММ С ПРИМЕНЕНИЕМ МСУММ С ПРИМЕНЕНИЕМ МСУММ С ПРИМЕНЕНИЕМ МСУММ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ЕТОДА ЕТОДА ЕТОДА     
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метод неопределенных коэффициентов. 
Работа посвящена вычислению всех тех конечных сумм, общий член 

которых определяется с помощью многочлена с вещественными коэффи-
циентами, зависящий от порядкового номера. Сформулирована и доказана 
одна теорема, благодаря которому, с применением метода неопределенных 
коэффициентов предложен новый подход для вычисления отмеченных ко-
нечных сумм.  Обсуждены также некоторые не типовые задачи, при реше-
нии которых использован предлагаемых подход. 
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indefinite coefficients. 
This work is dedicated to the calculation of all finite sums, which general 

term is decided by polynomial with real coefficient depending on its order 
member. One theorem is formulated and proved due to which by application of 
the method of indefinite coefficients the new approach of calculating noted 
finite sums is suggested. Some not standard problems are also discussed. The 
above mentioned approach is applied during their solutions. 
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ՈՒՍԱՆՈՂՈՒՀԻՆԵՐԻ ՇԱՐԺՈՒՍԱՆՈՂՈՒՀԻՆԵՐԻ ՇԱՐԺՈՒՍԱՆՈՂՈՒՀԻՆԵՐԻ ՇԱՐԺՈՒՍԱՆՈՂՈՒՀԻՆԵՐԻ ՇԱՐԺՈՂԱԿԱՆՈՂԱԿԱՆՈՂԱԿԱՆՈՂԱԿԱՆ    
ՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ    ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ    

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾՐԸ ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾՐԸ ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾՐԸ ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ    
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ    

Շահվերդյան ԳևորգՇահվերդյան ԳևորգՇահվերդյան ԳևորգՇահվերդյան Գևորգ    
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. տարբերակված ուսուցում, համալիր վարժու-
թյուններ, մկանային ուժ, դիմացկունություն, շարժողական պատրաստա-
կանություն, շարժման ներդաշնակվածություն: 

 
Հիմք ընդունելով «Ֆիզիկական դաստիարակության» պետական 

կրթական ծրագիրը՝ յուրաքանչյուր բուհի ֆիզիկական դաստիարակու-
թյան ամբիոնը ռեկտորատի և ուսումանական մասի համաձայնությամբ 
կարող է կատարել որոշակի փոփոխություններ՝ կապված մարզաձևերի 
ընտրության հետ և ելնելով իր տրամադրության տակ գտնվող մարզա-
կան նյութատեխնիկական բազաներից, կլիմայական պայմաններից, ներ-
քին հնարավորություններից և մասնագիտական ուղղվածությունից՝ ա-
ռանց ժամաքանակի նվազեցման [1, 5]:  

Բուհերի ֆիզիկական դաստիարակության աշխատանքային ծրագրի 
մեջ պարտադիր ընդգրկվում են աթլետիկական վարժություններ, մարմ-
նամարզություն, մարզախաղեր (վոլեյբոլ, բաստկետբոլ), մասնագիտական-
կիրառական ֆիզիկական պատրաստականության վարժություններ [1, 21]: 

Բնութագրելով և վերլուծելով մարզական ուղղվածությամբ խմբերում 
պարապող ուսանողուհիների ֆիզիկական զարգացվածության և շարժո-
ղական պատրաստականության դինամիկան՝ կարելի է եզրակացնել, որ 
ուսումնամարզական գործընթացի տարբեր փուլերում մի շարժողական 
ընդունակության զարգացման հարաբերական բարձր մակարդակի հա-
մեմատ ստացվում են մի ուրիշ ընդունակության ոչ բավարար բարձր ցու-
ցանիշներ:  

Այսպես. աթլետիկայի խմբի ուսանողուհիների մոտ ոչ լիարժեք են 
մկանային ուժի և շարժումների կոորդինացիայի համագործակցությունը: 
Մարմնամարզական խմբերում ոչ լիարժեք են արագաշարժության և դի-
մացկունության մշակմանն ուղղված վարժությունները, իսկ մարզախա-
ղերի (վոլեյբոլ, բասկետբոլ) ուղղվածության խմբերում կարծես վարժու-
թյունները քիչ արդյունավետ են ազդում մկանային ուժի և դիմացկունու-
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թյան մշակման վրա:  
Այդ իսկ պատճառով հետաքրքրություն առաջացավ ուսումնասիրել 

ուսումնական ծրագրի նորմատիվային պահանջների հասնելու համար 
հատուկ ընտրված վարժությունների և համալիրների կիրառման հնարա-
վորությունները, որոնք ըստ մեզ կբարձրացնեն մարզական պարապ-
մունքներից հետ մնացած ուսանողուհիների շարժողական պարաստա-
կանության մակարդակը: 

Առավելապես մարզախաղերի (բ/բ, վ/բ) վարժությունների կիրառ-
մամբ մարզվող խմբերում ոչ բարձր արդյունքներ գրանցվեցին մկանային 
ուժի և դիմացկունության ցուցանիշներում: Մարզվողների շարժողական 
պատրաստականության հղկման և հետագա կատարելագործման նպա-
տակով մշակվեցին մկանային ուժի և դիմացկունության զարգացման հա-
մար անհրաժեշտ ֆիզիկական վարժությունների հատուկ համալիրներ: 
Այս համալիրները կկիրառվեն դասի նախապատրաստական և եզրափա-
կիչ մասերում: 

Այդ նպատակով փորձարարական հետազոտություններ անցկացվե-
ցին ՎՊՀ-ի ուսումնական երկու խմբերում՝ փորձարարական և ստուգո-
ղական: Առաջին խմբի ֆիզիկական վարժությունների համալիրները 
կազմվեցին մարզախաղերի՝ առավելագույն վոլեյբոլի և բասկետբոլի մի-
ջոցների կիրառմամբ, իսկ երկրորդ խմբի համալիները կազմվեցին մկա-
նային ուժի և դիմացկունության մշակման ընդունված միջոցներով: 

Մարզական մասնագիտական խմբերի դասերի նախապատրաստա-
կան և եզրափակիչ մասերին կիրառված վարժությունների արդյունավե-
տությունը բնութագրելու համար անցկացվեց հետազոտվող բոլոր ցուցա-
նիշների դինամիկայի վերլուծություն: Երկու խմբերի ուսանողուհիների 
շարժողական պատրաստականության ցուցանիշները հիմնականում հա-
վասարազոր էին:  

Շարժողական գործողության ցուցաբերման պարզեցված կառուց-
վածքի ցուցանիշներով առանձին դեպքերում որոշ առավելություն ունեին 
փորձարարական խմբի, մեկ այլ ցուցանիշներով` ստուգողական խմբի 
ուսանողուհիները: 

Արագաշարժության դրսևորում բնորոշող թեստի միջին արդյունքնե-
րը որոշ չափով բարձր էին փորձարարական խմբի ուսանողուհիների 
մոտ: Միևնույն ժամանակ, դիպուկության, ժամանակի և ուժի թեստերի 
ցուցանիշներով լավագույն արդյունքները ստուգողական խմբի ուսանո-
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ղուհիների մոտ էր: Համենայնդեպս, մարզիկ-ուսանողուհիները թեստերի 
ոչ մի ցուցանիշներով չհասան նշանակալի մակարդակի: Մնացած բոլոր 
ցուցանիշներով չհաջողվեց հայտնաբերել որևէ միակողմանի առավելու-
թյուն: 

Ստատիկ դիմացկունությունը բարձր էր փորձարարական խմբի 
ուսանողուհիների մաքսիմալ ճիգերի 50 % լարվածության դեպքում, իսկ 
ստուգողական խմբի ուսանողուհիների մոտ 75 % լարվածության դեպքում:  

Փորձարարական և ստուգողական խմբերի ուսանողուհիների արդ-
յունքների վերլուծությունից երևում է, որ գրանցված ցուցանիշները գրեթե 
նույնն են: Մի դեպքում վազք 100 մ, հեռացատկ տեղից վարժություննե-
րում լավագույն արդյունքները նկատվում են փորձարարական խմբի 
ուսանողուհիների մոտ, իսկ վազք 500 մ, ձեռքերի ծալում և ուղղում վար-
ժությունները` ստուգողական խմբի ուսանողուհիների մոտ: Երկու խմբե-
րի մոտ էլ բոլոր ցուցանիշներով աշնանային ստուգումների հետ համե-
մատած դրական տեղաշարժեր են նկատվում: 

Ստուգողական խմբի արագային որակի ցուցանիշների աճի տեմպը 
ցածր է արտահայտված: Կորդինացիոն ընդունակությունները երկու 
խմբերում էլ մոտավորապես նույն մակարդակի վրա են: Աճի տեմպերը 
նույնպես առանձնապես չեն տարբերվում: 

Շարժման տարածական ճշտության վերլուծությունը ցույց տվեց, որ 
փորձարարական խմբի ուսանողուհիների մոտ առավել արտահայտված 
են: Շարժման ժամանակային ճշտության վերլուծությունը ուսումնական 
տարվա վերջում բարձր էր փորձարարական խմբի ուսանողուհիների 
մոտ: Անհրաժեշտ է նշել, որ մկանային ուժի և դիմացկունության ցուցա-
նիշները բարձր են փորձարարական խմբի ուսանողուհիների մոտ՝ առա-
ջին հերթին 500 մ վազքի, ձեռքերի ծալում և ուղղում վարժությունների 
արդյունքներով: Մնացած բոլոր ցուցանիշներով նույնպես առավելությու-
նը փորձարարական խմբի ուսանողուհիների մոտ էր: 
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мышечная сила, выносливость, координация движений, двигательная подготовлен-
ность.     

В результате проведенного исследования было выявлено, что используемые 
средства для развития мышечной силы и выносливости в экспериментальной и 
контрольной группах оказывают специфическое влияние на общую двигательную 
подготовленность студенток. В одном случае, когда были использованы общеприн-
ятые упражнения (контрольная группа), высокий прирост по показателям мышеч-
ной силы и выносливости оказал тормозящее влияние на развитие скоростных 
проявлений и координацию движений. В то же время непосредственное использо-
вание упражнений данного вида спорта (экспериментальная группа) хотя и оказало 
менее выраженный прирост в развитии мышечной силы и выносливости, тем не 
менее оказалось значительно выше по своей эффективности.  

Наряду с повышением уровня развития мышечной силы и выносливости зна-
чительно выросли все другие показатели, характеризующие двигательную подго-
товленность студенток. Подтверждением этому явились полученные нами данные 
по результатам выполненных зачетных нормативов студентками контрольной и 
экспериментальной групп. 

В конце учебного года почти все студентки как контрольной, так и экспери-
менталньной групп успешно справились с выполнением зачетных нормативов: сги-
бание и выпрямление рук (90% ) и норматив выносливости- бег 500 м (85%). Все 
другие нормативы - бег 100 м, прыжок в длину с разбега, стрельба виполнили не 
все студентки.В целом, по группам процент выполнения нармативов составил: для 
контрольной - 80%, для экспериметальной - 85%. 
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SummarySummarySummarySummary    
Key wordsKey wordsKey wordsKey words: differential teaching, complex exercises, muscle strength, durability, 

motor activity training. 
As a result of a research it turned out that the exercises used for muscle strength 

and durability development in experimental and testing groups have unique influence 
on the general motor activity training of the students. When general exercises were used 
(testing group), the increase of muscles strength and durability hindered the movement 
coordination and flexibility development. At the same time the direct usage of concrete 
kinds of sport exercises though showed lower increase of muscle strength and durability, 
they proved to be more productive. Alongside the activities meant for the muscle 
strength and durability development all the other records of student motor activities 
increased considerably. All these facts are based on the test norms taken by the students 
belonging to experimental and testing groups.  

At the end of the academic year the students of both experimental and testing 
groups passed the test norms such as arm folding and stretching 90%, durability norm 
―race 500m (85%). Not all the students managed to pass the other test norms ―race 
100m and long jump running. On the whole 80% of testing group students and 85% of 
experimental group students managed to pass the test norms. 
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ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԲՆՈՒԹԱԳԻՐԲՆՈՒԹԱԳԻՐԲՆՈՒԹԱԳԻՐ    
Սիրադեղյան ԿարինեՍիրադեղյան ԿարինեՍիրադեղյան ԿարինեՍիրադեղյան Կարինե    

    
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. համակարգչային խաղ, դպրոցական, համեմա-

տական բնութագիր, գրաֆիկ, խաղի ազդեցություն: 
 
Երրորդ հազարամյակի սկիզբը նշանավորում է քաղաքակրթության 

զարգացման այնպիսի փուլ, որտեղ դժվար է պատկերացնել հավասար և 
բավարար պայմաններում մեծացող երեխաների հետաքրքրվածությունն 

ու զբաղվածությունն առանց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների՝ համա-
կարգչային կամ բջջային հեռախոսների ծրագրային միջոցներում ընդ-
գրկված խաղերի, ինչը փոքր հասակից սկսած նպաստում է անձի ինքնու-
րույնության ձևավորմանը, հոգևոր, ուսումնական և ապա աշխատանքա-
յին որակների, ստեղծագործական մտքի զարգացմանը և ազդում է դրանց 

դրսևորման վրա: 
Սակայն, նախադպրոցական, դպրոցական տարիքի երեխաների 

կյանքում համակարգչային խաղերի դերը միշտ չէ, որ դրական է:  
Որպես դրական ազդեցություն նշենք, որ համակարգչից չափավոր 

օգտվող երեխաները հեշտ են շփվում, ավելի կառավարելի են, սակայն լի-

նում են դեպքեր, երբ նրանք մեկուսանում են: Համակարգչով աշխատելիս 
կամ դրանից օգտվելիս ակտիվ շարժվում են ձեռքի մատները, զարգա-
նում է մատների մոտորիկան, որն իր հերթին նպաստում է երեխայի 
մտածողության և երևակայության զարգացմանը, սակայն բ ացասական 
ազդեցություն կարող է նկատվել երեխայի ֆիզիկական զարգացման վրա: 

Այն վնաս կարող է հասցնել երեխայի տեսողությանը և կեցվածքին: Ինչ-
պես նաև համակարգչային խաղը երեխաներին կարող է հաղորդել դրա-
կան կամ բացասական հուզական լիցքեր, որոնք այնուամենայնիվ չարա-
շահման դեպքում խրոնիկական սթրեսի պատճառ կարող են հանդիսա-
նալ: 

Եթե նախկինում այս կարգի ուսումնասիրությունները կատարվել են 
համակարգչային ինտերնետային ակումբներում խաղասերներին խաղա-
պրոցեսում հարցման դեպքում [2, 208-212], ապա ներկայումս խաղերը 
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հասանելի են գրեթե բոլորին՝ առանց տարիքային սահմանափակումների 
և գտնվելու վայրի: 

Ներկայումս համակարգչային ծրագրերը լայն հնարավորություններ 
են ընձեռնում այս կարգի ուսումնասիրությունները իրականացնել ավելի 
համակարգված և հիմնավորել իրենց մոտեցումները, սակայն ոչ բոլոր 

մասնագետներին են հասանելի այդ միջոցները, հետևաբար վերը նշվածը 
որոշակիորեն պարզաբանելու նպատակով անց է կացվել դպրոցահասակ 
տարիքային տարբեր խմբերի երեխաների հարցում՝ համակարգչային 
խաղերի իրենց վրա ազդեցության վերաբերյալ:  

Հարցաշարում ընդգրկված են. 

� տարիքը՝ 5-15, 
� սեռը,  
� խաղալու հաճախականությունը,  
� խաղերի տեսակները,  
� օրվա ժամանակահատվածը,  

� խաղի դրական կամ բացասական ազդեցությունը ըստ խաղացո-
ղի ինքնագնահատականի: 

Քանի որ ուսումնասիրության նպատակը խաղացողի վրա խաղի 
պրոցեսի դրական կամ բացասական ազդեցության որոշումն է, հետևա-
բար կանգ կառնենք պատասխաններից հենց այս հարցի վերլուծության 

վրա: Սովորաբար ուսումնասիրությունները կատարվում են ըստ տարի-
քային խմբերի, սակայն դիտարկումը կատարենք պայմանավորված 
միայն սեռի հատկանիշով, պարզաբանելու համար ընկալումները իրենց 
զբաղվածության վերաբերյալ: 

Հարցման պատասխանների արդյունքները դիտարկելու համար կի-

րառվել է էլեկտրոնային աղյուսակների Excel կիրառական ծրագրային 
միջավայրը: Կազմվել և լրացվել են համապատասխան նախնական աղ-
յուսակներ և ստացվել են գրաֆիկական ներկայացումներ, որոնք պարզո-
րոշ արտահայտում և ներկայացնում են ստացված արդյունքների հիմնա-
կան ընդհանուր պատկերը՝ 20-ական խմբերով հարցումների համար: 

Կատարելով մանրակրկիտ ուսումնասիրություն, ներկայացնենք միայն 
սեռային տարբերության դեպքում ստացվող գրաֆիկները: 
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Նկատենք, որ աղջիկներից մեծամասնությունը գտնում

խանգարում է երբեմն՝ 50%, իսկ տղաները գտնում են, որ խա
Դիտարկելով երկու գրաֆիկները (նկ.1, նկ.2), կարող ենք եզրա

գել, որ ընդհանուր դեպքում, փաստորեն 10% աղջիկները և 40% տղաները 

գտնում են, որ խաղը իրենց կտրում է կարևոր գործերից և խանգարում 

10%

20%

50%

20%

նկ. 1         Խաղը կարող է Ձեզ կտրել Ձեր սիրելի կամ
կարևոր գործերից

իգական սեռի համար՝

<<ա>> այո <<բ>>   ոչ <<գ>> երբեմն <<դ>> 

40%

30%

20%

10%

նկ. 2        Խաղը կարող է Ձեզ կտրել Ձեր սիրելի կամ այլ
կարևոր գործերից

արական սեռի համար՝

<<ա>> այո <<բ>> ոչ <<գ>> երբեմն <<դ>> հաճախ

 

 

գտնում է, որ խաղը 
իսկ տղաները գտնում են, որ խանգարում է՝ 40%: 

Դիտարկելով երկու գրաֆիկները (նկ.1, նկ.2), կարող ենք եզրահան-
գել, որ ընդհանուր դեպքում, փաստորեն 10% աղջիկները և 40% տղաները 

գտնում են, որ խաղը իրենց կտրում է կարևոր գործերից և խանգարում 

կամ այլ

>> հաճախ

այլ

հաճախ
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(պատասխան՝ «ա»), այսինքն տղաները ավելի իրատեսական են գնա
տում խաղի ազդեցությունը և ավելի վճռական են պատասխանում 
տրված հարցին: 

Դա նկատելի երևում է նաև երրորդ՝ «գ», տարբերակի ընտրության 
արդյունքի գրաֆիկական պատկերումից, որտեղ աղջիկների 50%

տղաների 20%-ը գտնում է, որ խաղը երբեմն իրենց կարող է խանգարել: 
Հաճախ խանգարելու հանգամանքը նշել են իգական սեռի 20%
կան սեռի՝ 10%-ը: Խաղը չի խանգարում տարբերակը՝ «բ
վճռական է արական սեռի դեպքում՝ 30%, իգականի դեպքում՝ 20% է: 

Ըստ բերված գրաֆիկական տվյալների, ընդհանուր համեմատական 

բնութագիրը սեռերի պատասխանների համար կունենա հետևյալ տեսքը 
(նկ. 3):  

Այստեղից երևում է, որ հստակ կողմնորոշված պատասխաններ 
տվել են տղաների 70%-ը, աղջիկների 30%-ը, և հետևաբար, խաղի իրենց 
վրա ազդեցության դերը դժվար են կողմնորոշվում պատասխանել են աղ

ջիկների 70%-ը, տղաների 30%-ը: 
Կարելի է կատարել շատ հետաքրքիր դիտարկում, որտեղ տեսանելի 

է դառնում, որ արական և իգական սեռերի արդյունքները ճիշտ հա

0

1

2

3

4

5

<<ա>> 

այո
<<բ>>   

ոչ
<<գ>> 

երբեմն
<<դ>> 

հաճախ

Նկ. 3. Ընդհանուր Նկ. 3. Ընդհանուր Նկ. 3. Ընդհանուր Նկ. 3. Ընդհանուր 
համեմատական համեմատական համեմատական համեմատական 

բնութագիրը սեռերի համար բնութագիրը սեռերի համար բնութագիրը սեռերի համար բնութագիրը սեռերի համար 

այսինքն տղաները ավելի իրատեսական են գնահա-
տում խաղի ազդեցությունը և ավելի վճռական են պատասխանում 

տարբերակի ընտրության 
յունքի գրաֆիկական պատկերումից, որտեղ աղջիկների 50%-ը, իսկ 

նում է, որ խաղը երբեմն իրենց կարող է խանգարել: 
ճախ խանգարելու հանգամանքը նշել են իգական սեռի 20%-ը, արա-

բ», նորից ավելի 
կան է արական սեռի դեպքում՝ 30%, իգականի դեպքում՝ 20% է:  

յալների, ընդհանուր համեմատական 

թագիրը սեռերի պատասխանների համար կունենա հետևյալ տեսքը 

 
 
 

 
 

հստակ կողմնորոշված պատասխաններ 
ը, և հետևաբար, խաղի իրենց 

վրա ազդեցության դերը դժվար են կողմնորոշվում պատասխանել են աղ-

Կարելի է կատարել շատ հետաքրքիր դիտարկում, որտեղ տեսանելի 
արական և իգական սեռերի արդյունքները ճիշտ հակա-

Նկ. 3. Ընդհանուր Նկ. 3. Ընդհանուր Նկ. 3. Ընդհանուր Նկ. 3. Ընդհանուր 
համեմատական համեմատական համեմատական համեմատական 

բնութագիրը սեռերի համար բնութագիրը սեռերի համար բնութագիրը սեռերի համար բնութագիրը սեռերի համար 

ար

իգ
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դարձ համեմատական են: 
Վերը նշված հարցաշարում ընդգրկված մյուս հարցերի պատաս-

խանների ուսումնասիրությունը և վերլուծությունը նույնպես կարելի է 
կատարել, իսկ ստացված պատկերների արդյունքների մանկավարժա-
կան և հոգեբանական վերլուծությունը թողնել այդ բնագավառի մասնա-

գետներին: 
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ГРАФИЧЕСКАЯ СРАВНИТЕГРАФИЧЕСКАЯ СРАВНИТЕГРАФИЧЕСКАЯ СРАВНИТЕГРАФИЧЕСКАЯ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА    
ВЛИЯНИЯВЛИЯНИЯВЛИЯНИЯВЛИЯНИЯ    КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРКОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРКОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРКОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР    

НА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИХ НА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИХ НА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИХ НА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИХ ПОНИМАПОНИМАПОНИМАПОНИМАНИЮНИЮНИЮНИЮ    
    

Сирадегян КаринеСирадегян КаринеСирадегян КаринеСирадегян Карине 
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: компьютерная игра, школьник, сравнительная харак-
теристика, график,  влияние игр 

В статье представлено исследование, в котором наглядно-графичес-
ким образом показаны и анализированы характеристики влияния совре-
менных компьютерных игр на школьников по собственным ощущениям, 
учитывая их пол. Обработка данных осуществлена с помощью функций 
программы Ms Excel. Графически представлены обработанные данные и 
сделаны соответствующие выводы. В результате исследования получено 
противоположное соотношение общего влияния компьютерных игр между 
мальчиками и девочками.  

 
 
 

COMPARATIVE GRAPHIC COMPARATIVE GRAPHIC COMPARATIVE GRAPHIC COMPARATIVE GRAPHIC CHACHACHACHARACTERISTICSRACTERISTICSRACTERISTICSRACTERISTICS    
OF INFLUENCE OF COMPOF INFLUENCE OF COMPOF INFLUENCE OF COMPOF INFLUENCE OF COMPUTERUTERUTERUTER    GAMES GAMES GAMES GAMES     

ON SCHOOLCHILDRENON SCHOOLCHILDRENON SCHOOLCHILDRENON SCHOOLCHILDREN    BY THEIR OWN PERCEPTBY THEIR OWN PERCEPTBY THEIR OWN PERCEPTBY THEIR OWN PERCEPTIONIONIONION    
Siradeghyan KarineSiradeghyan KarineSiradeghyan KarineSiradeghyan Karine    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: computer game, schoolchildren, comparative characteristics, 

diagram, the influence of the game. 
The article deals with the study in which, with the help of visual graphics, 

have been demonstrated and analyzed the characteristics of the influence of 
modern computer games on schoolchildren by their own perception depending 
on their gender. Processing data were carried out by program functions of Ms 
Excel. Processed data have been graphically represented and appropriate 
conclusions have been drawn. The investigation has shown the opposite ratio of 
the general perception among boys and girls.        



– 208 – 

ՊՐԵԶԵՆՏԱՑԻՈՆ ՀՄՏՈՒԹՅՊՐԵԶԵՆՏԱՑԻՈՆ ՀՄՏՈՒԹՅՊՐԵԶԵՆՏԱՑԻՈՆ ՀՄՏՈՒԹՅՊՐԵԶԵՆՏԱՑԻՈՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՈՒՆՆԵՐԸ ՈՒՆՆԵՐԸ ՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎԵՎԵՎԵՎ        
ԴՐԱՆՑ ՊՐԱԿՏԻԿ ԿԻՐԱՌՈԴՐԱՆՑ ՊՐԱԿՏԻԿ ԿԻՐԱՌՈԴՐԱՆՑ ՊՐԱԿՏԻԿ ԿԻՐԱՌՈԴՐԱՆՑ ՊՐԱԿՏԻԿ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸՒԹՅՈՒՆԸՒԹՅՈՒՆԸՒԹՅՈՒՆԸ  

 
 Վարդումյան Վարդումյան Վարդումյան Վարդումյան ՆարինեՆարինեՆարինեՆարինե    

    ՄազմանյանՄազմանյանՄազմանյանՄազմանյան    ՍիրանուշՍիրանուշՍիրանուշՍիրանուշ    
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. սլայդ, համակարգչային ցուցադրություն (պրե-
զենտացիա), անիմացիա, ձևավորման շաբլոն, սլայդի նմուշ, նշումներ:  

 
Մեր ժամանակի բնորոշ առանձնահատկություններից մեկը ինֆոր-

մացիոն տեխնոլոգիաների բուռն զարգացումն է ու նրանց նպատակա-

սլաց արմատավորումը հասարակական գործունեության առանց բացա-
ռության բոլոր բնագավառներում: Ինֆորմացիա, ալգորիթմ ու համակար-
գիչ գաղափարների հետ որոշակի մակարդակով ծանոթությունը յուրա-
քանչյուր մարդու համար անհրաժեշտ է, քանի որ նա իր առօրյա կյան-
քում ստիպված է այս կամ այն չափով առնչվել համակարգչի հետ և ունե-

նալ համակարգչային գրագիտության որոշակի մակարդակ [1, 1]: 
Հաճախ անհրաժեշտ է լինում որոշակի ինֆորմացիա մեծ լսարանին 

ներկայացնելու համար ստեղծել համակարգչային ցուցադրություն (պրե-
զենտացիա): Պրեզենտացիան ստեղծվում է տեղեկություններ հաղոր-
դելու, գաղափարներ տարածելու, կարծիքներ փոխանակելու, հանդիսա-

տեսի վրա ազդելու համար: Power Point ծրագիրը կարելի է հաջողու-
թյամբ կիրառել պրեզենտացիաների իրականացման, կազմակերպման 
համար: Ծրագիրը բացվում է քայլերի հետևյալ հաջորդականությամբ` 
Start � Programs � Microsoft Office � Microsoft Office � PowerPoint: 
PowerPoint ծրագրի օգնությամμ ստեղծված համակարգչային ցուցադրու-
մը սլայդների որոշակի հաջորդականություն է, որը կարող է պարունա-
կել ներկայացվող ինֆորմացիան լուսաμանող μանավոր խոսքի (ելույթի) 
ծրագիրը, արծարծվող նյութի հիմնական դրույթները, այնտեղ ներառված 
աղյուսակները, դիագրամները, գրաֆիկները, սխեմաները, նկարները և 
այլն: Ցուցադրման մեջ, անհրաժեշտության դեպքում, կարելի է մտցնել 

նաև ձայնային ու տեսաէֆեկտներ, օգտագործել կիրառական այլ ծրագրե-
րի միջոցով կատարված մշակումների արդյունքներ, օրինակ` Word-ի 
աղյուսակներ, Excel-ի գրաֆիկներ և այլն: 
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Պրեզենտացիա ստեղծելու հիմնական խնդիրներն են`  
1. պրեզենտացիան կօգնի ձեր ասելիքը արդյունավետ կերպով տեղ 

հասցնել 
2. պարզունակ ձևավորման միջոցով ավելի կենդանի դարձնել ձեր 

ասելիքը և հանդիսատեսի ուշադրությունը հրավիրել ձեր վրա: 
 Տեղեկատվությունը փաստերի հաղորդումն է: Հաղորդակցությու-

նը`մտքերի, գաղափարներ փոխանցումն է: Մարդը հաղորդակցվում է 
զրուցակցի վրա ներազդելու նպատակով: Կարելի է ասել, որ պրեզենտա-
ցիան ստեղծվում է հաղորդակցության համար, տեղեկատվություն տա-
րածելու համար: Պրեզենտացիան պետք է լինի փաստերով հարուստ, 
համոզիչ, հետաքրքիր:  

PowerPoint    ծրագի օգնությամբ տարատեսակ բնույթի տվյալներ (այդ 
թվում` Office    այլ հավելվածների տվյալներ) կարելի է ներկայացնել էկ-
րանային ցուցադրոթյան տեսքով, որը կազմվում է սլայդների հաջորդա-
կանությամբ: 

� Slide – ցուցադրության մեկ էջն է: Կարելի է այն տպել թղթի կամ 
թափանցիկ թաղանթի վրա, ինչպես նաև անմիջականորեն ար-
տապատկերել էկրանին, համապատասխան սարքավորումների` 
օրինակ պրոյեկտորի օգնությամբ: 

� Ձևավորման շաբլոն – շաբլոնի ֆայլն է, որը պարունակում է ձևա-
վորումների տեղակայումների հավաքածուն, որի օգնությամբ 
ստեղծվում է ընթացիկ ցուցադրությունը: 

� Սլայդի նմուշը, նշումներ և տպում – շաբլոնի էջն է ցուցադրվող 
ֆայլում, որում պատճենահանվում են շաբլոնի ձևավորման հատ-
կանիշները: 

� AutoLayout    –    նախատիպերի սլայդ է, այսինք սլայդ է փոխարին-
վող (տեղ զբաղեցնող) սիմվոլներով, օբյեկտներով, որոնք հետա-
գայում կտեղադրվեն էջի վրա: 

� Օբյեկտներ – սլայդի պարունակությունն է: 
� Կառուցվածք – տեքստային սլայդի հիրերարխիայի պատկերումը 

անխզելի տեքստի տեսքով: 
� Արտապատկերումներ –    երկու, երեք կամ վեց սլայդների փոք-

րացված չափով տպագրումը մեկ տպաէջի վրա: 
� Նշումներ – սլայդի տպումը բացատրական տեքստով: 
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� Անիմացիա – սլայդի օբյեկտների հաջորդական ցուցադրությունը 
էկրանին: 

� Սլայդի փոխարինում – մի սլայդի փոխարինումը մյուսով էկրա-
նին ցուցադրելու ժամանակ: 

Սլայդ ստեղծելու համար պետք է.  
1. Ստեղծել նոր ֆայլ PowerPoint-ում, նախապատրաստել սլայդների 

տեքստերը Outline դիտարկման կամ սլայդների սովորական դիտարկ-
ման ռեժիմներում: 

2. Անհրաժեշտության դեպքում ավելացրեք սլայդների նոր էջեր: 
3. Ներմուծեք օբյեկտներ այլ հավելվածներից: 
4. Կատարեք փորձնական ցուցադրություն,ընդ որում ֆիքսեք էկրա-

նի վրա սլայդի ցուցադրման տևողությունը: 
5. Ցանկության դեպքում սլայդը կարող եք տպման ուղարկել: 
Սլայդների ստեղծումը կարող է կատարվել տարբեր եղանակներով, 

կախված այն բանից, թե ինչպիսին է ցուցադրության նյութը:  
PowerPoint ծրագրի գործարկման    ժամանակ խնդիրների տիրույթում 

պատուհանի աջ մասում New presentation խմբում օգտագործողին հնա-
րավորություն է տրվում ընտրել նոր ցուցադրության ստեղծման եղա-
նակը: 

Blank prezentation – ստեղծում է    նոր ցուցադրություն առանց տեքստի 
և առանց ձևավորման հատկանիշների: Խնդիրների տիրույթում անհրա-
ժեշտ է ընտրել առաջին էջի սլայդի մակետը: 

From Design Template –    խնդիրների տիրույթում դուրս է բերում Slade 
Design    վահանակը, որտեղ բազմաթիվ շաբլոններից կարելի է ընտրել 
որևէ մեկը: 

From AutoContent Wizard    նմուշի կառուցվածքի հիման վրա ստեղ-
ծում է նոր ֆայլ մի քանի սլայդների էջերով: 

Դատարկ ցուցադրությունը կապված է New prezentation շաբլոնի 
ձևավորման հետ: File/ New    հրամանի ընտրությամբ էկրանին խնդիրների 
տիրույթում հայտնվում է New Slade    վահանակը,որի օգնությամբ կարելի է 
ստեղծել նոր սլայդ կամ բացել արդեն գոյություն ունեցողը: Եթե Windows-
ում արդեն ստեղծված է եղել ցուցադրության ստրուկտուրա և այդ 
ստրուկտուրայի փաստաթուղթը պահպանվել է որպես Word-ի փաստա-
թուղթ, ապա այն կարելի է փոխանցել PowerPoint:    Ցուցադրության հետ 
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աշխատելիս անհրաժեշտ է օգտվել PowerPoint-ի տարբեր աշ
յին ռեժիմներից: 

 Normal –    Արտապատկերում է ցուցադրության կազմն ամ
ինչպես նաև ընթացիկ սլայդը,այս ռեժիմը ամենահարմարն է ցու
րության ստեղծման և խմբագրման համար: 

Outline –    Ցուցադրում է դաշտերի և ցուցակների տեքստերը: Նկար
ված կամ ներմուծված օբյեկտները, ինչպես նաև տեքստերը, որոնք 
ստեղծվել են Draw    վահանակի Field    սեղմակի օգտագործմամբ, այս ռե
մում չեն պատկերվում էկրանին: 

Slide – Էկրանին պատկերվում է սլայդը այն տեսքով, ինչպիսին այն 
կունենա էկրանին ցուցադրելու կամ տպելու ժամանակ: Այս ռեժիմում 
հնարավոր է կատարել ցուցադրության խմբագրում: 

 Slide Sorter –    Թույլ է տալիս էկրանին ցուցադրել մի շարք սլայդ
ներ:Այս ռեժիմը ծառայում է էկրանային ցուցադրության բաղադրիչներն 
ամբողջակազմելու համար: Սլայդների պարունակությունը փոփոխել 
հնարավոր չէ: Հնարավոր է փոխել հաջորդականությունը: 

 Slide Show    ––––    Սեղմակը նախատեսված է էկրանային ցուցադրության 
համար: Էկրանային ցուցադրությունը վերջնական արդյունք է: Որևէ 
խմբագրում այստեղ հնարավոր չէ կատարել: Ուստի և էկրանին բա
կայում են խմբագրման գործիքները [3, 183-184]:  

 Պրեզենտացիաների դիզայնի հիմնական բաղադրիչներն են`
1. հետին պլանը և պատկերները կարևոր են, 
2. գույների ընտրությունը պետք է թեմայից չշեղի, 
3. պետք է օգտագործել ընթեռնելի տառատեսակ:  
Եվ որ ամենակարևորն է` պետք է պատրաստված լինել, լավ տի

պետել ներկայացվող նյութին, լրացուցիչ մանրամասներ հաղորդել: 
Որպես օրինակ կարելի է նշել աշխարհագրություն առարկայից կազ
կերպված համակարգչային ցուցադրությունը (պրեզենտացիան): Աշ
տանքների կատարման արդյունքում PowerPoint-ի միջոցների 
թյամբ ներկայացվեցին բոլոր մայրցամաքները, պետությունները
քաղաքները, բնակչությունը, գետերը, լճերը, կլիմայական
այլ հետաքրքիր նյութեր: 

ի տարբեր աշխատանքա-

Արտապատկերում է ցուցադրության կազմն ամբողջովին, 
ինչպես նաև ընթացիկ սլայդը,այս ռեժիմը ամենահարմարն է ցուցադ-

Ցուցադրում է դաշտերի և ցուցակների տեքստերը: Նկար-
նաև տեքստերը, որոնք 

սեղմակի օգտագործմամբ, այս ռեժի-

Էկրանին պատկերվում է սլայդը այն տեսքով, ինչպիսին այն 
նենա էկրանին ցուցադրելու կամ տպելու ժամանակ: Այս ռեժիմում 

ույլ է տալիս էկրանին ցուցադրել մի շարք սլայդ-
ներ:Այս ռեժիմը ծառայում է էկրանային ցուցադրության բաղադրիչներն 

բողջակազմելու համար: Սլայդների պարունակությունը փոփոխել 
ունը:  

եղմակը նախատեսված է էկրանային ցուցադրության 
մար: Էկրանային ցուցադրությունը վերջնական արդյունք է: Որևէ 

ստի և էկրանին բացա-

դիզայնի հիմնական բաղադրիչներն են` 

Եվ որ ամենակարևորն է` պետք է պատրաստված լինել, լավ տիրա-
լրացուցիչ մանրամասներ հաղորդել: 

Որպես օրինակ կարելի է նշել աշխարհագրություն առարկայից կազմա-
ված համակարգչային ցուցադրությունը (պրեզենտացիան): Աշխա-

ի միջոցների կիրառու-
պետությունները, մայրա-

կլիմայական պայմանները և 
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Նկ. 1 մուտքի սլայդՆկ. 1 մուտքի սլայդՆկ. 1 մուտքի սլայդՆկ. 1 մուտքի սլայդ    

Պրեզենտացիոն թեմայի ներկայացումը անցավ հետաքրքիր, տպա
վորիչ, լրացուցիչ նյութերով հարուստ ցուցադրության կազմակերպմամբ:
Ցուցադրությունը ուղեկցվում էր նաև Movie, Sound հրամանների կի
ռությամբ: Պրեզենտացիայի արդյունքում պահպանվեցին նաև մի
կայական կապերը: Այսպիսի էկրանային ցուցադրություններ կարելի է 
կազմակերպել ցանկացած առարկայի ցանկացած թեմայի շրջա
րում: Պրեզենտացիայի արդյունքում պահպանվեցին նաև միջ
կան կապերը: Այսպիսի էկրանային ցուցադրություններ կարելի է կազ
մակերպել ցանկացած առարկայի ցանկացած թեմայի շրջանակներում: 

Որպես ամփոփում կարելի է նշել, որ PowerPoint ծրագիրը կարելի է 
հաջողությամբ կիրառել պրեզենտացիաների իրականացման, կազ
կերպման համար: Արդյունքում ցանկացած թեմայով կազմակերպված 
էկրանային ցուցադրությունն ունի ուսուցողական նպատակ:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
1. Հովսեփյան Վ. - MS Windows XP Word 2002, Excel, Access 

համակարգերը, Երևան, ՎՄՎ- պրինտ հրատարակչություն
2. Սարգսյան Ա. - Office XP, Երևան, 2004, 225 էջ: 
   

 

Պրեզենտացիոն թեմայի ներկայացումը անցավ հետաքրքիր, տպա-
րիչ, լրացուցիչ նյութերով հարուստ ցուցադրության կազմակերպմամբ: 

հրամանների կիրա-
թյամբ: Պրեզենտացիայի արդյունքում պահպանվեցին նաև միջառար-
յական կապերը: Այսպիսի էկրանային ցուցադրություններ կարելի է 
մակերպել ցանկացած առարկայի ցանկացած թեմայի շրջանակնե-
Պրեզենտացիայի արդյունքում պահպանվեցին նաև միջառարկայա-
կապերը: Այսպիսի էկրանային ցուցադրություններ կարելի է կազ-

ցանկացած առարկայի ցանկացած թեմայի շրջանակներում:  
ծրագիրը կարելի է 

կիրառել պրեզենտացիաների իրականացման, կազմա-
ման համար: Արդյունքում ցանկացած թեմայով կազմակերպված 

էկրանային ցուցադրությունն ունի ուսուցողական նպատակ:        
    

MS Windows XP Word 2002, Excel, Access ծրագրային 
պրինտ հրատարակչություն, 2006, 272 էջ: 
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ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ УМЕНПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ УМЕНПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ УМЕНПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ УМЕНИЯИЯИЯИЯ    
ИИИИ    ИХИХИХИХ    ПРАКТИЧЕСКОЕПРАКТИЧЕСКОЕПРАКТИЧЕСКОЕПРАКТИЧЕСКОЕ    ИСПОЛЬЗОВАНИЕИСПОЛЬЗОВАНИЕИСПОЛЬЗОВАНИЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ    

    
Вардумян  НаринеВардумян  НаринеВардумян  НаринеВардумян  Нарине    
Мазманян СиранушМазманян СиранушМазманян СиранушМазманян Сирануш    

                                                              РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова::::    слайд,    презентация, анимация, шаблон оформления, 

образец слайда, заметки. 
Эта статья представляет  собой методическое  руководство  по препо-

даванию  темы «Презентационные умения  и  их практическое использова-
ние». На примере  показано, как используются презентации. На примере 
материков студенты показывали свои презентации, которые представляли 
большой интерес для слушателей. Представление слайдов сопровождалось 
использованием команд  Movie, Sound. Представлен входной слайд презен-
тации в PowerPoint. В результате представления обеспечены связи между 
предметами. 

 
 
 
 

PRESENTATION SKILLS PRESENTATION SKILLS PRESENTATION SKILLS PRESENTATION SKILLS AND AND AND AND     
THEIR PRACTICAL APPLTHEIR PRACTICAL APPLTHEIR PRACTICAL APPLTHEIR PRACTICAL APPLICATIONICATIONICATIONICATION    

    
Vardumyan NarineVardumyan NarineVardumyan NarineVardumyan Narine    

Mazmanyan SiranushMazmanyan SiranushMazmanyan SiranushMazmanyan Siranush    
SummarySummarySummarySummary    

Key words: Key words: Key words: Key words: slide, presentations, animation, design template, sample slide, 
notes. 

This article is intended as a methodical manual teaching the topic 
“Presentation Skills and their Practical Application”. It has been shown on a 
particular example how to use presentations. Based on the example of the 
continents, the students presented their works where were rather interesting 
for the audience. The slide presentations were accompanied by the movie and 
sound commands.  The PowerPoint presentation of the article had an entrance 
slide. The presentation also aimed at demonstrating the interdisciplinary bond. 
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ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ    

        
Առաքելյան ԱշոտԱռաքելյան ԱշոտԱռաքելյան ԱշոտԱռաքելյան Աշոտ – ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան 

Ավագյան ԷդվարդԱվագյան ԷդվարդԱվագյան ԷդվարդԱվագյան Էդվարդ – ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան 

Ավագյան Օֆելյա Ավագյան Օֆելյա Ավագյան Օֆելյա Ավագյան Օֆելյա – ուսուցչուհի, Լոռու մարզի ք. Ստեփանավանի ավագ դպրոց 

Ավետիսյան ԿարինեԱվետիսյան ԿարինեԱվետիսյան ԿարինեԱվետիսյան Կարինե – դասախոս, Մխ. Գոշի անվան հայ-ռուսական համալսարան 

Բաղդասարյան ՆարինեԲաղդասարյան ՆարինեԲաղդասարյան ՆարինեԲաղդասարյան Նարինե –  ուսուցչուհի, Վանաձորի մաթեմատիկական և բնագիտական 

առարկաների խորացված ուսուցմամբ հատուկ դպրոց 

Բաղդասարյան ՍասունԲաղդասարյան ՍասունԲաղդասարյան ՍասունԲաղդասարյան Սասուն – աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան 

ԲայրամյանԲայրամյանԲայրամյանԲայրամյան    ԼիլիաԼիլիաԼիլիաԼիլիա – գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածու, 

 Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան    

Գրիգորյան ԱնահիտԳրիգորյան ԱնահիտԳրիգորյան ԱնահիտԳրիգորյան Անահիտ – դասախոս, 

    Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի 

Գրիգորյան ԱնահիտԳրիգորյան ԱնահիտԳրիգորյան ԱնահիտԳրիգորյան Անահիտ – ուսուցչուհի, 

    Վանաձորի Եղիշե Չարենցի անվան թիվ 12 հիմնական դպրոց 

Գրիգորյան ՀասմիկԳրիգորյան ՀասմիկԳրիգորյան ՀասմիկԳրիգորյան Հասմիկ – կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,  

    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան 

Եդոյան ՌաֆիկԵդոյան ՌաֆիկԵդոյան ՌաֆիկԵդոյան Ռաֆիկ –  գյուղատնտեսական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 

    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան 

Եդոյան ՏաթևիկԵդոյան ՏաթևիկԵդոյան ՏաթևիկԵդոյան Տաթևիկ –  տեխնիկական գիտությունների թեկնածո, դոցենտ, 

    Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան (ՀՃՇՊՀ) 

Եսայան ՄարինեԵսայան ՄարինեԵսայան ՄարինեԵսայան Մարինե – ուսուցչուհի, Վանաձորի մաթեմատիկական և բնագիտական 

առարկաների խորացված ուսուցմամբ հատուկ դպրոց 

Թովմասյան ՄարտունԹովմասյան ՄարտունԹովմասյան ՄարտունԹովմասյան Մարտուն – ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, 

դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան 

Թումանյան ՄարինեԹումանյան ՄարինեԹումանյան ՄարինեԹումանյան Մարինե – մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դասախոս, 

Հայաստանի ագրարային պետական համալսրանի Վանաձորի մասնաճյուղ 

Թումանյան ՖրիդաԹումանյան ՖրիդաԹումանյան ՖրիդաԹումանյան Ֆրիդա – Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի քոլեջ 

Խանզադյան ՀասմիկԽանզադյան ՀասմիկԽանզադյան ՀասմիկԽանզադյան Հասմիկ – քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 

 Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան 

ԽանզադյանԽանզադյանԽանզադյանԽանզադյան    ՄհերՄհերՄհերՄհեր – քիմիայի բաժնի շրջանավարտ, 

    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան 
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Խաչատրյան ԷդիկԽաչատրյան ԷդիկԽաչատրյան ԷդիկԽաչատրյան Էդիկ – քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 

    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան 

Ծատուրյան ԱրմենԾատուրյան ԱրմենԾատուրյան ԱրմենԾատուրյան Արմեն – մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ,  

    Վանաձորի մաթեմատիկական և բնագիտական առարկաների խորացված ուսուց-

մամբ հատուկ դպրոց, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան 

Ծատուրյան ՍերինեԾատուրյան ՍերինեԾատուրյան ՍերինեԾատուրյան Սերինե – ուսուցչուհի, Վանաձորի մաթեմատիկական և բնագիտական 

առարկաների խորացված ուսուցմամբ հատուկ դպրոց 

Կյուրեղյան ԱրմենուհիԿյուրեղյան ԱրմենուհիԿյուրեղյան ԱրմենուհիԿյուրեղյան Արմենուհի – ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, 

դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան 

Հակոբյան ՄետաքսյաՀակոբյան ՄետաքսյաՀակոբյան ՄետաքսյաՀակոբյան Մետաքսյա – ուսուցչուհի, Վանաձորի մաթեմատիկական և բնագիտական 

առարկաների խորացված ուսուցմամբ հատուկ դպրոց 

Հայրապետյան ԱշոտՀայրապետյան ԱշոտՀայրապետյան ԱշոտՀայրապետյան Աշոտ – երկրորդ կուրսի ուսանող, 

    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան 

Հարությունյան ԱրմինեՀարությունյան ԱրմինեՀարությունյան ԱրմինեՀարությունյան Արմինե –  կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 

 Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան 

Հարությունյան ՎիկտորյաՀարությունյան ՎիկտորյաՀարությունյան ՎիկտորյաՀարությունյան Վիկտորյա – տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան 

Հովհաննիսյան ԱնիՀովհաննիսյան ԱնիՀովհաննիսյան ԱնիՀովհաննիսյան Անի – մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի, Վանաձորի 

Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան 

Հովսեփյան ԼուսինեՀովսեփյան ԼուսինեՀովսեփյան ԼուսինեՀովսեփյան Լուսինե – ուսուցչուհի,  

    Վանաձորի Եղիշե Չարենցի անվան թիվ 12 հիմնական դպրոց 

Ղազարյան ԱրմինեՂազարյան ԱրմինեՂազարյան ԱրմինեՂազարյան Արմինե – քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 

 Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան 

Ղազարյան ՀրաչիկՂազարյան ՀրաչիկՂազարյան ՀրաչիկՂազարյան Հրաչիկ – քիմիական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 

    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան 

ՂուկասյանՂուկասյանՂուկասյանՂուկասյան    ԱսյաԱսյաԱսյաԱսյա – դասախոս, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան 

Մազմանյան ՍիրանուշՄազմանյան ՍիրանուշՄազմանյան ՍիրանուշՄազմանյան Սիրանուշ    – մենեջեր, Յունիբանկ 

Մաթևոսյան ՀասմիկՄաթևոսյան ՀասմիկՄաթևոսյան ՀասմիկՄաթևոսյան Հասմիկ – Կրթության ազգային ինստիտուտ 

Մանուկյան ԱշխենՄանուկյան ԱշխենՄանուկյան ԱշխենՄանուկյան Աշխեն – ուսուցչուհի, Լոռու մարզի Նոր Խաչակապի միջնակարգ դպրոց 

Մանուկյան ՄարգարիտաՄանուկյան ՄարգարիտաՄանուկյան ՄարգարիտաՄանուկյան Մարգարիտա – ուսուցչուհի, ՀՀ Լոռու մարզի Ազնվաձորի միջնակարգ դպրոց 

Մանուկյան ՎարդանՄանուկյան ՎարդանՄանուկյան ՎարդանՄանուկյան Վարդան – ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 

Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ 

Միրզոյան ՅուղաբերՄիրզոյան ՅուղաբերՄիրզոյան ՅուղաբերՄիրզոյան Յուղաբեր – մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի, 

 Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան 

Մխիթարյան Հասմիկ Մխիթարյան Հասմիկ Մխիթարյան Հասմիկ Մխիթարյան Հասմիկ – ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի հայցորդ 

Նալբանդյան ԿատյաՆալբանդյան ԿատյաՆալբանդյան ԿատյաՆալբանդյան Կատյա – ուսուցչուհի, Վանաձորի մաթեմատիկական և բնագիտական 
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առարկաների խորացված ուսուցմամբ հատուկ դպրոց 

Նալբանդյան ՀայկանուշՆալբանդյան ՀայկանուշՆալբանդյան ՀայկանուշՆալբանդյան Հայկանուշ –  երրորդ կուրսի ուսանողուհի, Վանաձորի Հ. Թումանյանի 

անվան պետական համալսարան 

Նիկողոսյան ԳագիկՆիկողոսյան ԳագիկՆիկողոսյան ԳագիկՆիկողոսյան Գագիկ – ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, 

    ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ 

Շախկյան Անի Շախկյան Անի Շախկյան Անի Շախկյան Անի – չորրորդ կուրսի ուսանողուհի, 

    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան 

Շահվերդյան ԳևորգՇահվերդյան ԳևորգՇահվերդյան ԳևորգՇահվերդյան Գևորգ – ֆիզդաստիարակության ամբիոնի դոցենտ, 

    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան 

Սահակյան ԺասմինաՍահակյան ԺասմինաՍահակյան ԺասմինաՍահակյան Ժասմինա – ասիստենտ, 

    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան 

Սահակյան ՌոբերտՍահակյան ՌոբերտՍահակյան ՌոբերտՍահակյան Ռոբերտ – ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, 

 դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան 

Սիրադեղյան ԿարինեՍիրադեղյան ԿարինեՍիրադեղյան ԿարինեՍիրադեղյան Կարինե – դասախոս, 

    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան 

Վարդանյան ԶարուհիՎարդանյան ԶարուհիՎարդանյան ԶարուհիՎարդանյան Զարուհի – կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ, 

 Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան 

ՎարդումյանՎարդումյանՎարդումյանՎարդումյան ՆարինեՆարինեՆարինեՆարինե – դասախոս, 

    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան 

Փարսադանյան ՍմբատՓարսադանյան ՍմբատՓարսադանյան ՍմբատՓարսադանյան Սմբատ – ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, 

դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան 

Քառյան ՇուշանՔառյան ՇուշանՔառյան ՇուշանՔառյան Շուշան – կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,  

    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան    

ՔոչարյանՔոչարյանՔոչարյանՔոչարյան ՎիլենՎիլենՎիլենՎիլեն –  ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 

    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան 

ՕհանյանՕհանյանՕհանյանՕհանյան    ՀեղինեՀեղինեՀեղինեՀեղինե – տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 

 Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան 
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