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აბაზანა სხვადასხვა წარმოშობის

ԱՎԱԶԱՆ` տարբեր ծագման,

სიდიდისა და სიღრმის

մեծության և խորության

ჩადაბლება.

իջվածք:

აბრაზია ოკეანეების, ზღვებისა და

ԱԲՐԱԶԻԱ, ՔԵՐՈՒՄ`

დიდ წყალსაცავთა ნაპირების

ալեբախման հարվածներից

ნგრევა ტალღების

օվկիանոսների, ծովերի և

მოქმედებით.

խոշոր ջրամբարների ափերի
լվացման, քայքայման և
տեղափոխման պրոցես:

აბრაზიული ბაქანი სანაპირო

ԱԲՐԱԶԻՈՆ ՊԼԱՏՖՈՐՄ կամ

ბაქანი, ზღვის ძირისაკენ

ԴԱՐԱՎԱՆԴ՝ առափնյա

დამრეცად დაშვებული

դարավանդ, որն

ფსკერის ზედაპირი, რომელიც

աստիճանաբար վերածվում է

აბრაზიითაა გამომუშავებული.

ծանծաղուտի, որը ծածկված է
գլաքարերի բարակ շերտով, և
որն առաջացել է ափի քերման
հետևանքով:

აბსოლუტური ასაკი ქანების

ԲԱՑԱՐՁԱԿ ՀԱՍԱԿ`

ასაკი, რომელსაც ადგენენ

ապարաշերտերի հասակ, որը

ზოგიერთი ელემენტის,

որոշվում է որոշ տարրերի

რადიოაქტიური დაშლის

ռադիոակտիվ քայքայման

საფუძველზე.

հիման վրա:

აბსოლუტური მაქსიმუმი

ԲԱՑԱՐՁԱԿ ՄԱՔՍԻՄՈՒՄ`

მეტეოროლოგიური ელე-

օդերևութաբանական

მენტების ყველაზე დიდი

տարրերի ամենաբարձր

მაჩვენებელი მრავალწლი-

ցուցանիշը բազմամյա
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ური დაკვირვების პერიოდში.
აბსოლუტური მინიმუმი მეტეო-

դիտարկման ընթացքում:
ԲԱՑԱՐՁԱԿ ՄԻՆԻՄՈՒՄ`

როლოგიური ელემენტების

օդերևութաբանական

ყველაზე მცირე მაჩვენებელი

տարրերի ամենացածր

მრავალწლიური დაკვირვების

ցուցանիշը բազմամյա

პერიოდში.

դիտարկման ընթացքում:

აბსოლუტური ნული ტემპერა-

ԲԱՑԱՐՁԱԿ ԶՐՈ` ջերմաստի-

ტურა, რომლის დროსაც

ճան, որի ժամանակ դադա-

წყდება მოლეკულების

րեցվում է մոլեկուլների

მოძრაობა, ეს ტემპერატურაა

շարժումը, այս ջերմա-

(–) 273,15C.

ստիճաննն է (‐) 273,15C-ը:

აბსორბცია ხსნარიდან გრუნტის

ԱԲՍՈՐԲՈՒՄ, ԿԼԱՆՈՒՄ`

ნაწილაკების მიერ ნივთი-

լուծույթից հողի մասնիկների

ერების ფიზიკური შთანთქმა.

կողմից նյութի ֆիզիկական
կլանում:

აგლომერატი ფხვიერი, სხვადა-

ՇԵՂՋԱՔԱՐ, ԿՈՒՏԱԿԱՔԱՐ`

სხვა ზომის დაუხარისხებელი

փխրուն, տարբեր չափսի

ქანის მინერალური ნამსხვ-

չտեսակավորված ապարի

რევები.

հանքային բեկորներ:

აგლომერაცია ქალაქის ტიპის

ԱԳԼՈՄԵՐԱՑԻԱ` քաղաքային

დასახლების სივრცობრივი და

տիպի բնակավայրի

ფუნქციონალური ერთიანი

տարածական և ֆունկցիոնալ

დაჯგუფება, რომელიც ქმნის

միասնական խմբավորում, որը

საერთო სოციალ‐ეკონომი-

ստեղծում է ընդհանուր

კურ და ეკოლოგიურ

սոցիալ‐տնտեսական և

სისტემას.

էկոլոգիական համակարգ:

აგროეკოსისტემა არამდგრადი,

ԱԳՐՈԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳ`
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ხელოვნურად შექმნილი და

անկայուն, արհեստական և

ადამიანის მიერ რეგულა-

մարդու կողմից կանոնավոր

რულად ხელშეწყობილი

կերպով աջակցվող էկոհա-

ეკოსისტემა სოფლის

մակարգ գյուղատնտեսական

მეურნეობის პროდუქციის

արտադրանքի արտադրման

წარმოების მიზნით

նպատակով (արոտավայրեր,

(საძოვრები, ბოსტანი, ბაღი,

բանջարանոց, մրգատու այգի,

ვენახი და სხვა).

խաղողի այգի):

აგრომეტეოროლოგია მეტე-

ԱԳՐՈՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅ

ოროლოგიის ნაწილი,

ՈՒՆ` օդերևութաբանության

რომელიც სწავლობს

բաժին, որն ուսումնասիրում է

მეტეოროლოგიური

օդերևութաբանական

პირობების (ამინდის) როლს

պայմանների (եղանակի) դերը

მცენარეების განვითარებაში.

բույսերի զարգացման մեջ:

აგრონომიული ნიადაგმცოდ-

ԱԳՐՈՆՈՄԻԱԿԱՆ

ნეობა ნიადაგმცოდნეობის

ՀՈՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ`

ნაწილი, რომელიც სწავლობს

հողագիտության բաժին, որն

ნიადაგს, როგორც საფუძ-

ուսումնասիրում է հողը,

ველს სოფლის მეურნეობის

որպես հիմք

წარმოებისათვის.

գյուղատնտեսական
արտադրության համար:

აგროცენოზი ბიოტიკური გაერ-

ԱԳՐՈՑԵՆՈԶ` բիոտիկ

თიანება, შექმნილი სოფლის

միավորում` ստեղծված

მეურნეობის პროდუქციის

գյուղատնտեսական

მაღალი მოსავლიანობის

արտադրանքի բարձր

მიღების მიზნით.

արտադրողականություն
ստանալու նպատակով:
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ადამიანის ეკოლოგია მეცნიერე-

ՄԱՐԴՈՒ ԷԿՈԼՈԳԻԱ`

ბა, რომელიც შეისწავლის

գիտություն, որն

ადამიანის ზემოქმედებას

ուսումնասիրում է մարդկային

რთულ მრავალკომპონენტიან

ներգործությունը բարդ

გარემოზე.

շրջակա միջավայրի վրա:

ადაპტაცია ორგანიზმის შეგუება

ՀԱՐՄԱՐՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ`

ცვალებად გარემო პირობებ-

օրգանիզմի հարմարվելը

თან.

փոփոխական միջավայրի
պայմաններին:

ადგილობრივი ქარები ქმნის

ՏԵՂԱԿԱՆ ՔԱՄԻՆԵՐ` սահմա-

განსაკუთრებულ ამინდის

նափակ աշխարհագրական

რეჟიმს განსაზღვრულ

տարածություններում

გეოგრაფიულ რაიონში,

ստեղծում են առանձնահ-

ხასიათდება ხშირი

ատուկ եղանակային ռեժիմ,

განმეორებადობით.

դրանք բնութագրվում են
հաճախակի կրկնությամբ:

ადგილობრივი წყლები მიწის-

ՏԵՂԱԿԱՆ ՋՐԵՐ` ստորերկրյա

ქვეშა წყლები, რომლებიც

ջրեր, որոնք կապված են

დაკავშირებულია გარკვეულ

որոշակի ապարների հետ և

ქანებთან და გააჩნიათ

ունեն տարածման փոքր

გავრცელების უმნიშვნელო

տարածքներ:

ფართობები.
ადსორბენტი მყარი ან თხევადი

ԱԴՍՈՐԲԵՆՏԸ պինդ կամ հեղուկ

ნივთიერება, რომელთა

նյութ է, որոնց մասնիկների

ნაწილაკების ზედაპირზე

մակերևույթի վրա տեղի է

ხდება ადსორბცია.

ունենում ադսորբցիա`
կլանում:
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ადსორბცია ზედაპირული

ԱԴՍՈՐԲՑԻԱ` մակերևութային

შთანთქმა.
აერობიოზი სიცოცხლე

կլանում:
ԱԷՐՈԲԻՈԶ` կյանք ազատ
թթվածնի պայմաններում:

თავისუფალი ჟანგბადის
პირობებში.
აეროსფერო მიწის გარსი,

ՕԴՈԼՈՐՏ` հողի թաղանթ, որը

რომელიც შედგება

բաղկացած է մթնոլորտից,

ატმოსფეროსაგან, ნიადაგისა

հողից և ստորգետնյա օդից:

და ნიადაგქვეშა ჰაერისაგან.
აეროფოტოგადაღება დედამი-

ՕԴԱԼՈՒՍԱՆԿԱՐԱՀԱՆՈՒՄ`

წის ზედაპირის ფოტოგრაფი-

Երկրի մակերևույթի լուսա-

რება თვითმფრინავიდან ან

նկարահանում ինքնաթիռից

სხვა საფრენოსნო აპარატი-

կամ այլ թռչող սարքից:

დან.
აეროფოტოტოპოგრაფია ტოპო-

ՕԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉԱԿԱՆ

გრაფიის განხრა, რომელიც

ՏԵՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ` տեղա-

სწავლობს ტოპოგრაფიული

գրության ճյուղ, որն ուսումնա-

რუკების შედგენის მეთოდებს

սիրում է քարտեզագրման

აეროფოტოგადაღებების

մեթոդները` օգտագործելով

მასალების გამოყენებით.

օդային լուսանկարահանումների նյութերը:

ავიაციური მონიტორინგი

ԱՎԻԱՑԻՈՆ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳՆ

ხორციელდება თვითმფრი-

իրականացվում է

ნავიდან, ვერტმფრენიდან,

ինքնաթիռներից, ուղղաթիռն-

სხვა საფრენი აპარატიდან.

երից, այլ թռչող սարքերից:

ავიფაუნა ფრინველთა სახეები,

ԱՎԻԱՖԱՈՒՆԱ` թռչունների

რომლებიც მუდმივად,

տեսակներ, որոնք
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մշտապես,

დროებით, სეზონურად

ժամանակավոր, սեզոնային

ცხოვრობენ ან შემთხვევით

ապրում են կամ պատահաբար

მოხვდნენ ამ ტერიტორიაზე.

հայտնվել են այդ տարածքում:

ავტოგენეზი თვითწარმოშობა,

ԱՎՏՈԳԵՆԵԶ` ինքնաստեղծում,

ევოლუცია შინაგანი ფაქტო-

ուսմունք, որը ձգտում է օրգա-

რების მოქმედების შედეგად.

նիզմների էվոլյուցիան բացատրել արտաքին միջավայրից
կտրված, միայն ներքին
գործոններով:

აზოტიანი წყლები ბუნებრივი

ԱԶՈՏԱՅԻՆ ՋՐԵՐ`բնական ջրեր,

წყლები, რომლებიც შეიცავენ

որոնք պարունակում են ազոտ:

აზოტს.
აისბერგი ოკეანეში მცურავი ან

ԱՅՍԲԵՐԳ` օվկիանոսում լողա-

მეჩეჩზე აღმართული ყინულის

ցող լեռներ, որոնք առաջանում

გიგანტური ნატეხი.

են ցամաքից ծով սահող սառցադաշտերից կամ պարզապես լողացող սառցաշերտերի
բեկորներ են:

აკვატორია წყლის ზედაპირის

ԱԿՎԱՏՈՐԻԱ` ջրի մակերևույթի

უბანი, ოკეანის, ზღვის ან

տեղամաս օվկիանոսի, ծովի,

ნავსადგურის ამა თუ იმ

կամ նավահանգստի այս կամ

დადგენილ საზღვრებში.

այն որոշված սահմանների
մեջ:

აკლიმატიზაცია მცენარის ან

ԱԿԼԻՄԱՏԻԶԱՑԻԱ, ՕԴԸՆՏԵ-

ცხოველის ახალი სახის შექმნა

ԼՈՒԹՅՈՒՆ` բույսերի և

ადგილობრივ ან აგროცენო-

կենդանիների նոր տեսակի

ზურ კომპლექსში.

ստեղծում տեղական կամ
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ագրոցենոզային համալիրում:
აკუმულაცია ხმელეთზე ან წყლის

ԱԿՈՒՄՈՒԼՅԱՑԻԱ, ԿՈՒՏԱ-

აუზში ფხვიერი მინერალური

ԿՈՒՄ` ցամաքի վրա կամ

და ორგანული პროდუქტების

ջրային ավազանում փխրուն

მექანიკური დაგროვების

հանքային կամ օրգանական

პროცესი.

նյութերի մեխանիկական
կուտակման գործընթաց:

აკუმულაციური ვაკე სხვადასხვა

ԿՈՒՏԱԿՈՒՄԱՅԻՆ ՀԱՐԹԱ-

წარმოშობის ფხვიერი ნალექი

ՎԱՅՐ` տարբեր ծագման

ქანების დაგროვების შედეგად

փխրուն ապարների շերտերի

წარმოქმნილი ვაკე.

կուտակման հետևանքով
առաջացած հարթավայր:

აკუმულაციური მთები დედა-

ԿՈՒՏԱԿՈՒՄԱՅԻՆ ԼԵՌՆԵՐ`

მიწის წიაღიდან ან სხვა ად-

Երկրի ընդերքից կամ այլ

გილებიდან მოტანილი მასა-

վայրերից բերված նյութերի

ლის დაგროვების (მაგ., ვულ-

կուտակման (օրինակ,

კანური პროდუქტების და

հրաբխային և այլ նյութեր)

სხვა.) შედეგად წარმოქმნილი

հետևանքով առաջացած

მთები.

լեռներ:

აკუმულაციური რელიეფი

ԿՈՒՏԱԿՈՒՄԱՅԻՆ ՌԵԼԻԵՖ`

რელიეფის ფორმების ერთო-

ռելիեֆի ձևերի համակցու-

ბლიობა წარმოქმნილი ზღვი-

թյուն` առաջացած ծովային,

ური, მდინარეული, ტბური,

գետային, լճային, էոլային,

ეოლური, ვულკანური აკუ-

հրաբխային կուտակմամբ:

მულაციით.
აკუმულაციური ტერასა ციკლუ-

ԿՈՒՏԱԿՈՒՄԱՅԻՆ ԴԱՐԱ-

რი ტერასის ერთ-ერთი სახე,

ՎԱՆԴ` ցիկլային դարավանդի
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გამომუშავებული მდინარის,

մի տեսակ` մշա-կված գետի,

ზღვის ან ტბის მიერ დაგრო-

ծովի կամ լճի կողմից

ვილ ნაფენებში.

կուտակված նստվածքներում:

ალევრიტიზაცია ქანების ქიმი-

ԱԼԵՎՐԻՏԻԶԱՑԻԱ` ապարների

ური და ფიზიკური გამო-

քիմիական ևւ ֆիզիկական

ფიტვის შედეგად მტვრისე-

սպառման հետևանքով

ბური ნაწილაკების (ალევ-

փոշենման մասնիկների

რიტის) წარმოშობა.

(ալևրիտի) առաջացում:

ალკრეტი ალუმინის ჟანგით

ԱԼԿՐԵՏ` ալյումինի օքսիդով

გამდიდრებული გამოფიტვის

հարստացված քայքայման

მკვრივი ქერქი.

պինդ կեղև:

ალპური მცენარეულობა მაღალ-

ԱԼՊՅԱՆ ԲՈՒՍԱԿԱՆՈՒ-

მთიანი მცენარეულობის ტიპი.

ԹՅՈՒՆ` բարձրալեռ
բուսականության տեսակ:

ალპური სარტყელი ბუნებრივი

ԱԼՊՅԱՆ ԳՈՏԻ` բնական

სიმაღლითი სარტყელი ზომი-

բարձունքային գոտի չափավոր

ერი და სუბტროპიკული განე-

և մերձարևադարձային

დების კარგად გატენიანებულ

լայնության լավ խոնավ

მთებში, სუბალპურსა და ნივი-

լեռներում, մերձալպյան և

ალურ სარტყლებს შორის.

նավիալ գոտիների միջև:

ალპური რელიეფი თოვლითა

ԱԼՊՅԱՆ ՌԵԼԻԵՖ` ձյունով և

და ყინულით მუდმივად

սառցով մշտապես ծածկված

დაფარული მთები, რომლე-

լեռներ, որոնց բնորոշ են

ბიც ხასიათდება ციცაბო

ուղղաձիգ ժայռոտ լանջեր,

კლდოვანი ფერდობებით,

ատամնավոր գագաթներով և

დაკბილული თხემებით და

պիկերով:

პიკებით.
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ალტიმეტრია დედამიწის

ԱԼՏԻՄԵՏՐԻԱ` Երկրի

ზედაპირის სიმაღლეების

մակերևույթի

გაზომვა.

բարձրությունների չափում:

ალუვიონი მდინარეთა ხეობებში

ԲԵՐՈՒԿ` գետերի կիրճերում

ნაკადების მიერ გადატანილი

հոսքերի կողմից առաջացրած

ნალექები.

նստվածքներ:

ალუვიური ვაკე მდინარეთა

ԱԼՅՈՒՎԻԱԼ` ԲԵՐՈՒԿԱՅԻՆ

აკუმულაციური მოქმედებით

ՀԱՐԹԱՎԱՅՐ` գետերի

წარმოქმნილი ვაკე.

կուտակումային
ներգործությամբ առաջացած
հարթավայր:

ალუვიური ტარასა მდინარის

ԱԼՅՈՒՎԻԱԼ ՍԱՆԴՂԱՎԱՆԴ`

ტერასა აგებული მხოლოდ

գետի սանդղավանդ` կազմված

ალუვიონით.

միայն բերուկներից:

ანაბიოზი არახელსაყრელ ტემ-

ԱՆԱԲԻՈԶ` անբարենպաստ

პერატურულ პირობებში სა-

ջերմաստիճանային պայմա-

სიცოცხლო პროცესების

ններում կենսական գործըն-

დროებით შეჩერება ან

թացների ժամանակավոր

შეწყვეტა.

ընդհատում կամ դադարեցում:

ანადრომული მიგრაცია გამრა-

ԱՆԱԴՐՈՄԱՅԻՆ ԳԱՂԹ` բա-

ვლების მიზნით ცხოველთა

զմացման նպատակով կենդա-

მიგრაცია ზღვიდან

նիների գաղթ ծովից դեպի գետ:

მდინარეში.
ანაერობული ორგანიზმები

ԱՆԱԷՐՈԲ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐ`

ორგანიზმები, რომლებიც

օրգանիզմներ, որոնք անթթվա-

უჟანგბადო გარემოში

ծին միջավայրում են

ბინადრობენ.

բնակվում:
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ანაერობული პროცესები

ԱՆԱԷՐՈԲ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ`

მიკრობიოლოგიური,

միկրոկենսաբանական,

ბიოქიმირი და ქიმიური

կենսաքիմիական և քիմիական

პროცესები, რომლებიც

գործընթացներ, որոնք

მიმდინარეობენ ჰაერში

ընթանում են օդում թթվածնի

ჟანგბადის უკმარისობის ან

անբավարարության կամ

საერთოდ არარსებობის

ընդհանրապես բացակա-

პირობებში.

յության պայմաններում:

ანალოგიის მეთოდი მეტეორო-

ԶՈՒԳՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԸ

ლოგიაში - ამინდის გრძელ-

ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ

ვადიანი პროგნოზი, რომელ-

ՄԵՋ` եղանակի երկարաժա-

საც საფუძვლად უდევს

մկետ տեսություն, որի հիմքում

დასკვნა მომავალ ატმოს-

ընկած է եզրակացությունը

ფერულ პროცესებსა და

ապագա մթնոլորտային

მომავალ ამინდზე, ადრე

գործընթացների և ապագա

მომხდარი მოვლენების

եղանակի մասին` նախկինում

ანალოგიის საფუძველზე.

տեղի ունեցած իրադարձությունների զուգորդության
հիման վրա:

ანამორფოიდი რუკა, რომლის

ԱՆԱՄՈՐՖՈԻԴ ՔԱՐՏԵԶ`

საფუძველი შინაარსობრივად

քարտեզ, որի հիմքը

დამახინჯებულია.

իմաստային տեսակետից
խեղաթյուրված է:

ანემოლითი გაღუნული სტა-

ԱՆԵՄՈԼԻԹ` ծռված շթաքար

ლაქტიტი ან სტალაგმიტი,

կամ պտկաքար, հելիքտիտի

ჰელიქტიტის სახესხვაობა.

տարատեսակ:

ანემოფილი მცენარეულობა,

ԱՆԵՄՈՖԻԼ` բուսականություն,
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რომელთ დამტვერვა ხდება

որի փոշոտումը տեղի է

ქარის საშუალებით.

ունենում քամու միջոցով:

ანემოქორი მცენარეულობა და

ԱՆԵՄՈՔՈՐ` բուսականություն և

სოკოები, რომლებიც

սնկեր, որոնք տարածվում են

ვრცელდებიან ქარის

քամու միջոցով:

საშუალებით.
ანთროპოგენეზი ბუნებრივი

ԱՆՏՐՈՊՈԳԵՆԵԶ` բնական

ლანდშაფტის შეცვლა

լանդշաֆտի փոփոխություն

ანთროპოგენული

մարդաբանական երևույթների

მოვლენების ზეგავლენით.

ներգործությամբ:

ანთროპოგენური ნივთიერება

ՄԱՐԴԱԾԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ` Երկրի

დედამიწის სფეროში

ոլորտ մարդկային

ადამიანის საქმიანობის

գործունեության հետևանքով

შედეგად შეტანილი ქიმიური

ներմուծված քիմիական

შენაერთები.

միացություններ:

ანთროპოგენური პროცესები

ՄԱՐԴԱԾԻՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ`

ადამიანის საქმიანობის

մարդու գործունեության

შედეგად რელიეფის

հետևանքով ռելիեֆաստեղծ

წარმომქმნელი პროცესები.

գործընթացներ:

ანთროპოგენური რელიეფი ადა-

ՄԱՐԴԱԾԻՆ ՌԵԼԻԵՖ` մարդու

მიანის სამეურნეო საქმიანო-

տնտեսական գործունեության

ბით წარმოქმნილი ან

հետևանքով առաջացած կամ

სახეშეცვლილი რელიეფის

ձևափոխված ռելիեֆի ձևերի

ფორმათა ერთობლიობა.

միասնություն:

ანთროპოგენური ფაქტორები

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ, ԱՆՏՐՈՊՈԳԵՆ

ფაქტორები, რომლებიც

ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ` գործոններ,
13

განპირობებულია ბუნების

որոնք պայմանավորված են

ცალკეულ კომპონენტებსა და

բնության առանձին

ბუნებრივ კომპლექსებზე

բաղադրիչների և բնական

ადამიანის ზემოქმედების

համալիրների վրա մարդու

სხვადასხვა ფორმით.

ներգործության տարբեր
ձևերով:

ანთროპოეკოლოგია ადამიანისა

ԱՆՏՐՈՊՈԷԿՈԼՈԳԻԱ` մարդու

და მისი წინაპრების ევოლუცი-

և նրա նախնիների էվոլյուցիոն

ური ეკოლოგია.

էկոլոգիա:

ანთროპოლოგია მეცნიერება,

ՄԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ` գիտութ-

რომელიც შეისწავლის

յուն, որը ուսումնասիրում է

ადამიანის წარმოშობას

մարդու ծագման էվոլյուցիան և

ევოლუციას და მისი რასის

նրա ռասայի ֆիզիկական

ფიზიკური ცვლილებების

փոփոխությունների

კანონზომიერებას.

օրինաչափությունը:

ანთროპოსისტემა ერთ მთლია-

ԱՆՏՐՈՊՈՀԱՄԱԿԱՐԳ` որպես

ნობაში განვითარებული

մեկ ամբողջություն զարգացած

კაცობრიობა, რომელიც

մարդկություն, որը ներառում

მოიცავს ადამიანს, როგორც

է մարդուն, որպես

ბიოლოგიურ სახეს, ასევე მის

կենսաբանական ձև, ինչպես

მატერიალურ და სულიერ

նաև նրա նյութական և հոգևոր

კულტურას.

մշակույթը:

ანთროპოსპელეოლოგია

ԱՆՏՐՈՊՈՍՊԵԼԵՈԼՈԳԻԱ,

სპელეოლოგიის ნაწილი,

ՔԱՐԱՆՁԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ`

სწავლობს მღვიმეებს,

քարանձավագիտության

რომლებშიც შემონახულია

բաժին, ուսումնասիրում է
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ადამიანის ცხოვრებისა და

քարանձավները, որոնցում

საქმიანობის კვალი.

պահպանվել են մարդկային
կյանքի ու գործունեության
հետքեր:

ანტიგლაციალიზმი წარსულში

ՀԱԿԱԳԼԱՑԻԱԼԻԶՄ` անցյալում

დიდი გამყინვარების არსებო-

մեծ սառցապատման

ბის უარყოფა. დაფუძნებულია

գոյության ժխտում: Հիմնված է

ძველი გამყინვარების

հին սառցպատումը

დამადასტურებული ფაქტების

ապացուցող փաստերի

იგნორირებაზე.

անտեսման վրա:

აპველინგი ოკეანის

ԱՓՎԵԼԻՆԳ` օվկիանոսի

სიღრმისეული ცივი წყალი,

խորքային սառը ջուր, որը

რომელიც მდიდარია

հարուստ է օրգանական

ბიოგენური (ბიოფილური)

քիմիական տարրերով:

ქიმიური ელემენტებით.
აპობიოსფერო ატმოსფეროს

ԿԵՆՍՈԼՈՐՏԻՑ ԶՈՒՐԿ` մթնոլո-

მაღლი ფენა (60-80 კმ–ს

րտային բարձր շերտեր

ზევით), რომელიც

կմ-ից բարձր), որը զուրկ է

მოკლებულია ცოცხალ

կենդանի էակներից, իսկ

არსებებს, ხოლო ბიოგენური

օրգանական նյութերը փոքր

ნივთიერება ხვდება მცირე

քանակությամբ են:

(60‐80

რაოდენობით.
აპოგეა დედამიწიდან ყველაზე

ԱՊՈԳԵԱ` Երկրից ամենից հեռու

მეტად დაშორებული

գտնվող Երկրի կամ Լուսնի

დედამიწის ან მთვარის

արհեստական արբանյակի

ხელოვნური თანამგზავრის

ուղեծրի կետը:

ორბიტის წერტილი.
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არბოროციდი ქიმიური ნივთი-

ԱՐԲՈՐՈՑԻԴ` քիմիական նյութ,

ერება, რომელსაც იყენებენ

որն օգտագործվում է

არასასურველი ხეების ან

անցանկալի ծառերը կամ

ბუჩქების გასანადგურებლად.

թփերը ոչնչացնելու համար:

არეალი ფართობი, სივრცე,

ԱՐԵԱԼ` տարածություն,

რომელზედაც გავრცელებუ-

հրապարակ, որտեղ

ლია ესა თუ ის მოვლენა:

տարածված է այս կամ այն

ქიმიური ელემენტების ხსნარი,

երևույթը` քիմիական

ზედაპირული და მიწისქვეშა

տարրերի լուծույթ,

წყლების გაბინძურება და სხვა.

մակերևութային և
ստորգետնյա ջրերի
աղտոտում և այլ:

არეომეტრი ხელსაწყო,

ԱՐԷՈՄԵՏՐ` սարք, որով

რომლითაც იზომება სითხის

չափվում է հեղուկի

სიმკვრივე.

խտությունը:

არიდული ეროზია უდაბნოს

ԱՐԻԴԱՅԻՆ ԷՐՈԶԻԱ`

პირობებში ქარის მიერ

անապատային պայմաններում

წარმოებული ნგრევითი

քամու կողմից հարուցված

მოქმედება, რასაც ახლავს

քանդման գործողություն, ինչին

სპეციფიკური ფორმების

ուղեկցում է սպեցիֆիկ ձևերի

გაჩენა (მაგ., იარდანგები და

առաջացումը (օրինակ,

სხვა).

յարդանգներ և այլ):

არიდული კარსტი არიდული

ԱՐԻԴԱՅԻՆ ԿԱՐՍՏ` չորային

ჰავის პირობებში

կլիմայի պայմաններում

განვითარებული კარსტი.

զարգացած կարստ:

არიდული კლიმატი ზომიერად

ԱՐԻԴԱՅԻՆ ԿԼԻՄԱ` չափավոր
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ცივი, მკვეთრად კონტინენტუ-

ցուրտ, կտրուկ մայրցամա-

რი კლიმატი, რომლის

քային կլիմա, որի ժամանակ

დროსაც ატმოსფერული

մթնոլորտային տեղումները

ნალექები არ არის საკმარისი

բավական չեն բույսերի

მცენარეთა ვეგეტაციისათვის.

վեգետացիայի համար:

არიდული ლანდშაფტი ლან-

ԱՐԻԴԱՅԻՆ ԼԱՆԴՇԱՖՏ`

დშაფტი, რომელიც ფორმირ-

լանդշաֆտ, որը ձևավորվում է

დება მშრალი, რბილი ანდა

չոր, մեղմ կամ տաք

ცხელი კონტინეტური

մայրցամաքային կլիմայի

კლიმატის პირობებში.

պայմաններում:

არიდული ნიადაგები ნიადაგები,

ԱՐԻԴԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ` հողեր,

რომლებიც ფორმირდებიან

որոնք ձևավորվում են այնտեղ,

იქ, სადაც აორთქლება მეტია,

որտեղ գոլորշացումն ավել է,

ვიდრე სინოტივე და არ

քան խոնավությունը և չի

მიმდინარეობს ჩარეცხვის

ընթանում լվացման պրոցես

პროცესი სიღრმეში.

խորքերում:

არიდული პროცესები

ԱՐԻԴԱՅԻՆ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐ`

გამოფიტვის, დენუდაციისა და

հողմահարման, դենուդացիայի

აკუმულაციური პროცესების

և կուտակումային

ერთობლიობა, რომლებიც

գործընթացների միասնություն,

მიმდინარეობს უდაბნოებში.

որոնք տեղի են ունենում
անապատներում:

არტეზიული აუზი წნევიანი მიწის-

ԱՐՏԵԶՅԱՆ ԱՎԱԶԱՆ` մեկ կամ

ქვეშა წყლების აუზი, რომე-

մի քանի ճնշումային ջրատար

ლიც დაკავშირებულია მეტწი-

հորիզոն պարփակող

ლად დანალექი ქანებით

տեկտոնային կառուցվածք:

ამოვსებულ განსაზღვრულ

Արտեզյան ավազանի
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გეოლოგიურ სტრუქტურებთან

սահմաններում սնման,

- სინკლინებთან, როფებთან,

ճնշման և բեռնաթափման

მულდებთან, ღრმულებთან

մարզեր, առավելապես

და სხვა.

կապված նստվածքային
ապարներով լցված որոշակի
երկրաբանական կառույցների
հետ` սինկլինորիումների,
իջվածքների և այլն:

არტეზიული წყლები წნევიანი

ԱՐՏԵԶՅԱՆ ՋՐԵՐ` ջրամերժ

მიწისქვეშა წყლის ჰორიზონ-

շերտերով սահմանափակված

ტი, რომელიც მოქცეულია

և ջրատար ապարներում

წყალგაუმტარ ფენებს შორის.

տեղադրված ստորեկրյա
ճնշումային ջրեր:

არტეზიული ჭა ჭაბურღილი,

ԱՐՏԵԶՅԱՆ ՋՐՀՈՐ`

რომელიც ხსნის არტეზიულ

հորատանցք, որը բացում է

წყალს.

արտեզյան ջուրը:

არქეოლოგია მეცნიერება,

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ` գիտության,

რომელიც ძველი ხალხების

որն ուսումնասիրում է

კულტურასა და ყოფაცხოვ-

մարդկային հասարակության

რებას სწავლობს შემონახული

պատմությունը` նյութական

ნივთიერი ძეგლების მიხედ-

հուշարձաններով

ვით, ასეთი ძეგლების მოსაპო-

(աշխատանքի գործիքներ,

ვებლად არქეოლოგები

զենքեր, շիրիմներ և այլն):

აწარმოებენ გათხრებს.

Այսպիսի հուշարձաններ
գտնելու համար հնագետները
պեղումներ են կատարում:

არქაული ერა დედამიწის

ՀՆԱԳՈՒՅՆ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆ`
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გეოლოგიურ-ისტორიული

Երկրի երկրաբանական-

უძველესი ანუ სიცოცხლის

պատմական դարաշրջան կամ

დასაბამისდროინდელი ერა.

դարաշրջան` մարդակային
կյանքի գոյությունից ի վեր:

არქტიკული უდაბნო მიწის

ԱՐԿՏԻԿԱԿԱՆ ԱՆԱՊԱՏ` հողի

ზედაპირული ეკოსისტემები,

մակերեսի վրա տարածված

რომლებიც ვითარდებიან

էկոհամակարգեր, որոնք

ექსტრემალურ ეკოლოგიურ

զարգանում են ծայրահեղ

პირობებში, ხასიათდებიან

բնապահպանական

სითბოს დეფიციტით,

պայմաններում, բնութագրվում

მიწისზედა გამყინვარებებით.

են ջերմության պակասով,
վերգետնյա սառցապատումներով:

ატლასი რუკების კრებული.

ԱՏԼԱՍ, ՔԱՐՏԵԶԱԳԻՐՔ`

ატლასი შეიძლება იყოს

քարտեզների ժողովածու:

აგრეთვე ტაბულების,

Կարող է լինել նաև

ნახაზების, ნახატების და სხვა.

աղյուսակների, գծագրերի,
նկարների ատլաս:

ატმოსფერო გაზების გარსი,

ՄԹՆՈԼՈՐՏ` Երկրագունդը

რომელიც გარს აკრავს

շրջապատող գազերի շերտ:

დედამიწის ბირთვს.
ატმოსფერული წნევა წნევა,

ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՃՆՇՈՒՄ`

რომელსაც ატმოსფერული

մթնոլորտում գտնվող առա-

ჰაერი აწარმოებს მასში

րկաների և Երկրի մակերևու-

მოთავსებულ საგნებზე და

յթի վրա գործող օդի ճնշում:

მიწის ზედაპირზე.
აუზი დედამიწის ზედაპირის

ԱՎԱԶԱՆ` Երկրի մակերևույթի
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ნაწილი, საიდანაც ხდება

մաս, որտեղից ջրի հոսքը հա-

წყლის ნაკადის მოხვედრა

յտնվում է գետում, գետերի

მდინარეში, მდინარეთა

համակարգում և հողի

სისტემაში, ტბაში ან ზღვაში.

մակերևույթի վրա:

აუტობიოსფერო ბიოსფეროს

ԱՈՒՏՈԿԵՆՍՈԼՈՐՏ` կենսոլո-

ნაწილი, სადაც ვერ აღწევს

րտի մասն է, որտեղ չի հաս-

მზის სხივი (ჰიდროსფეროსა

նում Արևի լույսը (ջրոլորտ և

და ლითოსფეროში).

ընդերք):

აუტოეკოლოგია მეცნიერება,

ԱՈՒՏՈԷԿՈԼՈԳԻԱ` գիտություն,

რომელიც შეისწავლის

որն ուսումնասիրում է

ურთიერთობას ცალკეულ

հարաբերությունները

ორგანიზმსა და გარემოს

առանձին օրգանիզմների և

შორის.

շրջակա միջավայրի միջև:

აფოტოსფერო ზღვაში, ღრმა

ԱՖՈՏՈՍՖԵՐԱ` ծովում, խորը

წყალსატევებში სიცოცხლის

ջրամբարներում կյանքի

განვითარების არე მზის

տարածման միջավայր, առանց

სხივების გარეშე (ოკეანეში

արևի ճառագայթների,

იწოდება აფოტურ ზონად).

(օվկիանոսում կոչվում է
աֆոտիկ գոտի):

აფტერშოკი ძლიერი მიწისძვრის

ԵՏՑՆՑՈՒՄ` ուժեղ երկրաշա-

შემდეგ მომყოლი სუსტი

րժին հետևող թույլ ցնցումներ:

ბიძგები.
აქრონოზი დიდ მანძილზე

ԱԽՐՈՆՈԶ` մեծ տարածքների

გადანაცვლებისას საათის

վրա տեղաշարժվելիս ժամային

სარტყლის მკვეთრი

գոտու փոփոխականությամբ

ცვალებადობით გამოწვეული

հարուցված առողջության

ჯანმრთელობის დროებითი

ժամանակավոր տատա20

შერყევა.
აქტიური ზონა ქანების მდგომა-

նումներ:
ԱԿՏԻՎ ԳՈՏԻ` ապարների

რეობისა და თვისებების

վիճակի և հատկությունների

დროებითი ცვალებადობის

ժամանակավոր

ანომალური ინტერვალი.

փոփոխականության
անկանոն ընդմիջում:

აქტიური კარსტი კარსტი,

ԱԿՏԻՎ ԿԱՐՍՏ` կարստ, որն

რომელიც ინტენსიურად

այսօր էլ զարգանում է

ვითარდება დღესაც.

ինտենսիվորեն:

აქტიური მყინვარი მყინვარი,

ԱԿՏԻՎ ՍԱՌՑԱԴԱՇՏ` սառցա-

რომელიც წინ მიიწევს
აღმავალი წყლები წნევიანი ანუ

դաշտ, որ առաջ է շարժվում:
ՎԵՐԸՆԹԱՑ ՋՐԵՐ` ճնշումով,

არტეზიული წყლები.

այսինքն` արտեզյան ջրեր
կամ արտեզյան աղբյուրներ:

ბარი მეტ-ნაკლებად ვრცელი,

ԴԱՇՏԱՎԱՅՐ` ավելի կամ

გაშლილი ტერიტორია,

պակաս ընդարձակ, բաց

ჩვეულებრივ დასახლებული,

տարածք, որպես կանոն,

სახნავმიწებიანი.

բնակեցված, վարելահողերով:

ბარის ჭაობი იკვებება გრუნტის

ԴԱՇՏԱՎԱՅՐԱՅԻՆ ՃԱՀԻՃ`

და ნაწილობრივ ზედაპირული

սնվում է ստորերկրյա և

წყლებით.

մասամբ մակերևութային
ջրերով:

ბარხანები ქარის მოტანილი და

ԲԱՐԽԱՆՆԵՐ, ԱՎԱԶԱԹՄԲԵՐ`

მცენარეებით გაუმაგრებელი

քամու բերած և

ფხვიერი ქვიშის ბორცვები.

բուսականությամբ չամրացված
փխրուն ավազային բլուրներ:
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ბარხანული პირამიდები

ԲԱՐԽԱՆԱՅԻՆ ԲՈՒՐԳԵՐ`

პირამიდული ფორმის ქვიშის

բրգաձև կույտեր, որոնք

გროვები, რომელიც შედგება

բաղկացած են հավասար

რამდენიმე თანაბარი ზომის

չափի թեք լանջերով

ციცაბო ფერდობების მქონე

բլուրներից:

სერებით.
ბარხანული სერები

ԲԱՐԽԱՆԱՅԻՆ ԲԼՈՒՐՆԵՐ`

მცენარეულობით

բուսականությամբ չամրացված

დაუმაგრებელი ქვიშების

ավազի կույտեր, որոնք ձգվում

გროვები, რომელიც

են տիրող քամու ուղղությամբ:

გაჭიმულია გაბატონებული
ქარის მიმართულებით.
ბაქანი კონტინენტური ქერქის

ՊԼԱՏՖՈՐՄ` մայրցամաքային

შედარებით სტაბილური

կեղևի համեմատաբար կայուն

სეგმენტი, რომელზეც

հատված, որի վրա տեկտոնիկ

ტექტონიკური მოძრაობები

շարժումները համեմատաբար

სუსტად ვლინდება.

թույլ են դրսևորվում:

ბენტოსი ორგანიზმები, რომლე-

ԲԵՆՏՈՍ` օրգանիզմներ, որոնք

ბიც ცხოვრობენ ზღვის

ապրում են ծովի հատակին:

ფსკერზე.
ბენტოფაგი ცხოველები,

ԲԵՆՏՈՖԱԳ` կենդանիներ, որոնք

რომლებიც იკვებებიან

սնվում են ջրամբարների

წყალსაცავების ფსკერზე

հատակին բնակվող

მცხოვრები ორგანიზმებით.

օրգանիզմներով:

ბიოგაზი გაზის ნარევი

ԿԵՆՍԱԳԱԶ` գազի խառնուրդ

(მიახლოებითი შემადგენლო-

(մոտավոր բաղադրությունը.

ბა: მეთანი 55–65%, ნახშირ-

մեթան 55‐65%, ածխածնի
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მჟავის გაზი 35-45%, აზოტი,

երկօքսիդի գազ` 35‐45%,

წყალბადი, გოგირდწყალბა-

ազոտի, ջրածնի, ծծմբաջրածնի

დის ნარევი), რომლებიც

խառնուրդ), որոնք ձևավորվում

წარმოიქმნებიან სოფლის

են գյուղատնտեսության

მეურნეობის ნარჩენების

թափոնները փտելու

გახრწნის შედეგად.

արդյունքում:

ბიოგენური აკუმულაცია

ԿԵՆՍԱԾԻՆ ԿՈՒՏԱԿՈՒՄ`

ორგანიზმების ნარჩენები,

օրգանիզմների թափոններ,

რომელთა დაგროვებით

որոնց կուտակմամբ

წარმოიქმნება ნალექების

առաջանում են հատուկ

განსაკუთრებული ტიპი.

տեսակի տեղումներ:

ბიოგენური გარემო გარემო,

ԿԵՆՍԱԾԻՆ ՇՐՋԱԿԱ

რომლის წარმოშობაში

ՄԻՋԱՎԱՅՐ` շրջակա

ძირითადად მონაწილეობენ

միջավայր, որի ծագմանը

ორგანიზმები (განსაკუთრებით

հիմնականում օրգանիզմներ

მცენარეული საფარი).

են մասնակցում (հատկապես
բուսական ծածկույթը):

ბიოგენური პროცესები

ԿԵՆՍԱԾԻՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ`

ორგანიზმების მოქმედება,

օրգանիզմների գործողություն,

რომელთაც გეომორფოლო-

որը երկրաբանաձևաբանական

გიური მნიშვნელობა აქვთ.

նշանակություն ունի:

ბიოგეოცენოზი დედამიწის

ԲԻՈԳԵՈՑԵՆՈԶ` Երկրի

ზედაპირის გარკვეულ უბანზე

մակերևույթի որոշակի

ურთიერთშეპირობებული

տեղամասում փոխադարձ

მახასიათებელი გეოლოგიური

պայմանավորված բնորոշ

წყობით, ნიადაგებით, წყლის

երկրաբանական

რეჟიმით, მიკროკლიმატით,

կառուցվածքով, ընդերքներով,
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მცენარეული გაერთიანებე-

հողային ռեժիմով,

ბით, ცხოველთა სამყაროთი

միկրոկլիմայով, բուսական

და მიკროორგანიზმებით.

միավորումներով,
կենդանական աշխարհով և
միկրոօրգանիզմներով
համալիր:

ბიოგეოცენოლოგია მეცნიერუ-

ԲԻՈԳԵՈՑԵՆՈԼՈԳԻԱ`

գիտա-

ლი დისციპლინა, რომელიც

կան դիսցիպլին, որն ուսու-

არკვევს ბიოგეოცენოზების

մնասիրում է բիոգեոցենոզի

ფორმირების, ფუნქციონირე-

ձևավորման, գործունեության և

ბისა და განვითარების

զարգացման օրինաչափու-

კანონზომიერებებს.

թյունները:

ბიოენერგეტიკა მეცნიერება

ԿԵՆՍԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ` գիտու-

ენერგიის გარდაქმნის

թյուն էներգիայի

მექანიზმზე ორგანიზმის

փոխակերպման մեխանիզմի

ცხოველმყოფის პროცესში.

մասին` օրգանիզմի
կենսագործունեության
գործընթացում:

ბიოინდიკატორი ცოცხალი

ԿԵՆՍԱԻՆԴԻԿԱՏՈՐ` կենդանի

ორგანიზმები, რომელთა

օրգանիզմներ, որոնց

არსებობის, მდგომარეობისა

գոյության, վիճակի և վարքի

და ქცევის მიხედვით შეიძლება

համաձայն կարելի է դատել

მსჯელობა გარემო პირობების

շրջակա միջավայրի

ცვალებადობის ხარისხზე.

փոփոխականության
աստիճանի մասին:

ბიოლითები

ქანები, ან მინე-

ԲԻՈԼԻԹՆԵՐ` ապարներ կամ

რალები, რომელთაც აქვთ

հանքանյութեր, որոնք ունեն
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ბიოგენური წარმოშობა.
ბიოლინები ორგანიზმთა

կենսածին ծագում:
ԲԻՈԼԻՆՆԵՐ` օրգանիզմների

ცხოველმოქმედების

կենսագործունեության

გაზისებური, თხევადი და

գազային, հեղուկ և պինդ

მყარი პროდუქტები,

մթերքներ, որոնք փոխում են

რომლებიც ცვლიან გარემოს.

շրջակա միջավայրը:

ბიომი მსხვილი სისტემურ-

ԲԻՈՄ` խոշոր համակարգա-

გეოგრაფიული დანაყოფი

աշխարհագրական բաժանում

ბუნებრივ-კლიმატური ზონის

բնակլիմայական գոտու

ფარგლებში.

շրջանակներում:

ბიოსპელეოლოგია სპელეო-

ԲԻՈՍՊԵԼՈԼՈԳԻԱ` քարանձա-

ლოგიის დარგი, რომელიც

վագիտության բաժին, որն

სწავლობს ცოცხალ

ուսումնասիրում է կենդանի

ორგანიზმებს მიწის ქვეშ.

օրգանիզմները հողի տակ:

ბიოსფერო გეოგრაფიული

ԿԵՆՍՈԼՈՐՏ` աշխարհագրական

სარტყელის ერთ-ერთი

գոտու ոլորտներից մեկը, որն

სფერო, რომელიც მოიცავს

ընդգրկում է մթնոլորտի,

ატმოსფეროს, ჰიდროსფერო-

ջրոլորտի և երկրոլորտի

სა და ლითოსფეროს

կենդանի օրգանիզմներով

ცოცხალი ორგანიზმებით

բնակեցված մասը:

დასახლებულ ნაწილს.
ბიოსფეროს ენერგეტიკული

ԿԵՆՍՈԼՈՐՏԻ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ-

ბალანსი ბიოსფეროში შთან-

ԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ`

თქმული და გამოსხივებული

կենսոլորտում կլանված և

ენერგიის ალგებრული ჯამი.

ճառագայթված էներգիայի
հանրահաշվական գումարը:

ბიოცენოზი დედამიწის გარკვე-

ԲԻՈՑԵՆՈԶ` Երկրի որոշակի
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ულ მონაკვეთზე არსებულ

հատվածում առկա կենդանի

ცოცხალ ორგანიზმთა

օրգանիզմների ցանկացած

ნებისმიერი ერთიანობა.

համախումբ:

ბორა ძლიერი და მძაფრი ქარი,

ԲՈՐԱ` հզոր և ուժեղ քամին, որ

რომელიც მთის ფერდობზე

փչում է լեռան լանջին վերևից

ზემოდან ქვემოთ ქრის.

ներքև:

ბორიანი წყლები წყალი, ბორის

ԲՈՐՈՎ ՀԱՐՈՒՍՏ ՋՐԵՐ` նորմ-

ნორმაზე მეტი შემცველობით.

այից ավելի բոր պարունակող ջուր:

ბორცვი მცირე სიმაღლის (200მ-

ԹՈՒՄԲ` ոչ շատ մեծ

მდე) მქონე რელიეფის

բարձրություն (մինչև 200

ფორმა, შედარებით დამრეცი

մետր) ունեցող ռելիեֆի ձև,

(30 გრადუსზე ნაკლები).

համեմատաբար թեք (30
աստիճանից պակաս):

ბუნება ბუნებისმცოდნეობის

ԲՆՈՒԹՅՈՒՆ` բնագիտության

საერთო ობიექტი.
ბუნებისმცოდნეობა სამეცნიერო

ընդհանուր առարկան:
ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ` գիտական

დისციპლინების კომპლექსი,

առարկաների խումբ, որը

რომელიც მიძღვნილია

նվիրված է բնության

ბუნების შესწავლისადმი.

ուսումնասիրությանը: Նույնն է,

იგივეა, რაც ბუნებისმეტყვე-

ինչ բնական գիտություններ:

ლება.
ბუნებრივი (ეკოლოგიური)

ԲՆԱԿԱՆ (ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ)

წონასწორობის დარღვევა

ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ԽԱԽՏՈՒՄ`

ეკოსისტემის კომპონენტებისა

էկոհամակարգի

და ელემენტების შემადგენ-

բաղադրիչների և տարրերի

ლობაში პროცესების ურთი-

բաղադրության մեջ
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ერთქმედების ცვლილება,

գործընթացների

რომელსაც საბოლოო ჯამში

փոխներգործության

მივყავართ მისი სხვა

փոփոխություն, որն ի վերջո

ეკოსისტემით შეცვლამდე

հանգեցնում է նրա

ხანგრძლივი ან პირობითად

փոփոխության այլ

უსასრულო დროით.

էկոհամակարգերով` երկար
ժամանակով կամ
պայմանականորեն անսահման
ժամանակով:

ბუნებრივი ლანდშაფტი რაც არ

ԲՆԱԿԱՆ ԼԱՆԴՇԱՖՏ` ինչը չի

არის შეცვლილი ადმიანის

փոփոխված մարդու

საქმიანობით და ხასიათდება

գործունեությամբ և

ბუნებრივი განვითარებით.

բնութագրվում է բնական
զարգացմամբ:

ბუნებრივი პირობები

ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ`

ტერიტორიის გეოგრაფიული

տարածքի աշխարհագրական

მდებარეობის, ბუნებრივი

դիրքի, բնական ռեսուրսների և

რესურსებისა და

աշխարհագրական շրջակա

გეოგრაფიიული გარემოს

միջավայրի (օրինակ, գետերի

(მაგ. მდინარეებისა და ტბების

և լճերի ռեժիմ, կլիմա, ռելիեֆ և

რეჟიმი, ჰავა, რელიეფი და

այլն) և այլ բաղադրիչների

ა.შ.) სხვა კომპონენტების

միասնությունը:

ერთობლიობა.
ბუნებრივი რესურსები ბუნებრივი

ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ`

კომპონენტები, რომლებსაც

բնական բաղադրիչներ, որոնք

იყენებენ საწარმოო ძალთა

օգտագործվում են արտա-

განვითარების მოცემულ

դրողական ուժերի զարգացման
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ეტაპზე ადამიანთა საზოგა-

տվյալ փուլում մարդկային

დოების მატერიალურ და

հասարակության նյութական և

კულტურულ მოთხოვნილე-

մշակութային կարիքների

ბათა დასაკმაყოფილებლად.

բավարարման համար:

ბუნებრივი რესურსების

Բնական ռեսուրսների

მთავარი სახეობებია: მზის

հիմնական տեսակներն են`

ენერგია, დედამიწის შინაგანი

արևային էներգիա, երկրի

სითბო, წიაღისეული, კლიმა-

ներքին ջերմություն, օգտակար

ტი, წყალი, ნიადაგები, მცენა-

հանածոներ, կլիմա, ջուր, հող,

რეულობა და ცხოველთა

բուսական և կենդանական

სამყარო.

աշխարհ:

ბუნებრივი სტიქია ბუნების

ԲՆԱԿԱՆ ԱՂԵՏ` բնական հզոր

მძლავრი მოვლენა, დამა-

երևույթ, ավերիչ ուժ

ნგრეველი ძალა (ქარიშხალი,

(փոթորիկ, ջրհեղեղ,

წყალდიდობა, მიწისძვრა,

երկրաշարժ, սողանք և այլն):

ღვარცოფი და სხვა.)
ბუნებრივი ფილტრაცია წყლის

ԲՆԱԿԱՆ ՖԻԼՏՐԱՑԻԱ` ջրի

გაწმენდა გამაჭუჭყიანებელი

մաքրում աղտոտող նյութերից,

ნაწილაკებისაგან, ქანის მცირე

ապարի փոքր չափի

ზომის ფორებსა და სიცარიე-

անցքերում և դատարկությու-

ლეებში წყლის გადაადგილე-

ններում ջրի տեղափոխման

ბის შედეგად.

հետևանքով:

ბუნებრივი ჭა კარსტული არხი,

ԲՆԱԿԱՆ ՀՈՐԵՐ` կարստային

ვერტიკალური კედლებით,

ջրանցք, ուղղաձիգ

რომლის სიღრმე მეტია მის

պատերով, որի խորությունն

განივკვეთზე.

ավելի է նրա լայնական
կտրվածքից:
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გაზის დინამიკა სწავლება აირისა

ԳԱԶԻ ԴԻՆԱՄԻԿԱ` ուսմունք

და აირიანი სითხის მოძრა-

գազի և գազային հեղուկի

ობის შესახებ.

շարժման մասին:

გაზის ქუდი ნავთიანი გაზის

ԳԱԶԻ ԳԼԽԱՐԿ` նավթոտ գազի

დაგროვება გახსნილი

կուտակում բաց նավթային

ნავთიანი შრის ამოწეულ

շերտի ուռուցիկ մասում:

ნაწილში.
გაზის წნევა წნევა, რომელიც

ԳԱԶԻ ՃՆՇՈՒՄ` ճնշում, որը

მოქცეულია აირშემცველ

հայտնված է գազ պարունակող

ფენაში.

շերտում:

გალოფიტი მცენარეულობა,

ԳԱԼՈՖԻՏ` բուսականություն,

რომელიც შეგუებულია

որը հարմարված է աղի

არსებობას დამარილებულ

հողերում գոյությանը:

ნიადაგებზე.
გამდინარე წყალი მდინარეების

ՀՈՍՈՂ ՋՈՒՐ` գետերի ջուր, որը

წყალი, რომელსაც შეუძლია

կարող է իր հետ տանել պինդ

თან წაიღოს მყარი ნაწილაკე-

մասնիկներ և առաջացնել

ბი და აწარმოონ ეროზია.

էրոզիա:

გამოტუტვა მიწისქვეშა წყლების

ՏԱՐԼՎԱՑՈՒՄ, ԼՎԱՑԱԶԵՐ-

მიერ ქანების ზოგიერთი

ԾՈՒՄ` ստորգետնյա ջրերի

კომპონენტის გახსნა და

կողմից ապարների որոշ

გამოტანა.

բաղադրամասերի լուծում և
տարալվացում:

გამოფიტვა დედამიწის ზედაპი-

ՔԱՅՔԱՅՈՒՄ` Երկրի

რის ამგებელი ქანების ნგრე-

մակերևույթը կազմող

ვისა და ქიმიური ცვლილებე-

ապարների փլուզման և

ბის პროცესების ერთობლი-

քիմիական փոփոխությունների
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ობა, რაც მიმდინარეობს

գործընթացների միասնություն,

ატმოსფეროს, წყლების და

որոնք տեղի են ունենում

ორგანიზმების ზემოქმედებით.

մթնոլորտի, ջրի և
օրգանիզմների
ներգործությամբ:

გამოქარვა ნიადაგის ზედა

ՀՈՂՄԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` հողի

ფხვიერი ფენის გატანა ქარის

վերին փխրուն շերտի

მოქმედებით.

տեղափոխություն քամու
ներգործությամբ:

გამოქვაბული კლდეში

ՔԱՐԱՆՁԱՎ` ժայռափոր

გამოკვეთილი სათავსო.

դատարկ տարածություն`
խոռոչ:

გამყინვარება სხვადასხვა

ՍԱՌՑԱՊԱՏՈՒՄ` տարբեր

წარმოშობის ხანგრძლივად

ծագման բազմամյա բնական

არსებული ბუნებრივი

կուտակումից առաջացած

ყინულების ერთობლიობა.

սառցի հսկայական զանգված:

გარემო ადამიანის გარემომცვე-

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ` մարդուն

ლი ცოცხალი და არაცოც-

շրջապատող կենդանի և

ხალი ბუნების ობიექტების

անկենդան բնության

ერთობლიობა.

օբյեկտների միասնություն:

გარემოს დაცვა ადმინისტრა-

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏ-

ციულ, სამეურნეო, ტექნოლო-

ՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ` վարչական,

გიურ, პოლიტიკურ-სამართ-

տնտեսական, տեխնոլոգիա-

ლებრივ და საზოგადოებრივ

կան, քաղաքականիրավական

ღონისძიებათა ერთობლიობა,

և հասարակական միջոցառու-

რომელიც უზრუნველყოფს

մների ամբողջու-թյուն, որն

გარემოში არსებული

ապահովում է շրջակա միջա30

ბუნებრივი წონასწორობის

վայրում առկա բնական հա-

შენარჩუნებასა და აღდგენას.

վասարակշռության պահպանում և վերա-կանգնում:

გაუდაბნოება მიწის დეგრადაცია

ԱՆԱՊԱՏԱՑՈՒՄ` հողի

არიდულ, ნახევრად არიდულ

դեգրադացում չորային,

და მშრალ რაიონებში.

կիսաչորային և չոր
շրջաններում:

გაყინვის ზონა დედამიწის ქერქის

ՍԱՌԵՑՄԱՆ ԳՈՏԻ` երկրակեղևի

ზედაპირული ნაწილი, სადაც

մակերևութային մաս, որտեղ

გრავიტაციული წყლები

գրավիտացիոն ջրերը ձմռանը

ზამთარში გარდაიქმნება

վերածվում են սառցի:

ყინულად.
გაყინვის სიღრმე გრუნტის

ՍԱՌԵՑՄԱՆ ԽՈՐՈՒԹՅՈՒՆ`

გაყინვის სიღრმის დონე

հողի սառեցման խորության

მოცემული ადგილისათვის.

մակարդակը տվյալ տարածքի
համար:

გეიზერი შადრევნისებურად

ԳԵՅԶԵՐ` պարբերաբար եռացող

ამოტყორცნილი წყარო,

ջուր և գոլորշի շատրվանող

რომელიც პერიოდულად

աղբյուր:

უშვებს ცხელ წყალსა და
ორთქლს.
გენეზისი რაიმე გეოლოგიური

ԳԵՆԵԶԻՍ` որևէ երկրաբա-

წარმონაქმნების წარმოშობა

նական գոյացությունների

გეოლოგიური პროცესების

ծագումը` երկրաբանական

ზემოქმედებით.

գործընթացների
ներգործությամբ:
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გეოარქეოლოგია დედამიწის

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՀՆԱԳԻՏՈ-

შემსწავლელი და არქეოლო-

ՒԹՅՈՒՆ` Երկիրն ուսումնա-

გიური მეცნიერებების მიჯნაზე

սիրող և հնագիտական

აღმოცენებული

գիտությունների հատման

მიმართულება, რომელიც

կետում առաջացած ուղղու-

კომპლექსური მეთოდიკის

թյուն, որը համալիր մեթոդի-

გამოყენებით არქეოლოგიის

կայի կիրառմամբ ուսումնա-

პრობლემებს სწავლობს.

սիրում է հնագիտության
հիմնախնդիրները:

გეობოტანიკა მეცნიერება

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԲՈՒՍԱ-

მცენარეთა გაერთიანების

ԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ` գիտություն

შესახებ.

բույսերի միավորման մասին:

გეოგრაფია საბუნებისმეტყველო

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ`

და საზოგადოებრივ

բնագիտական և հասարա-

მეცნიერებათა სისტემა,

կական գիտությունների

რომელიც იკვლევს ბუნებრივ

համակարգ, որը հետազոտում

და საწარმოო-ტერიტორიულ

է բնական և արտադրական‐

გეოგრაფიულ კომპლექსებს

տարածքային համալիրները և

და მათ კომპონენტებს.

դրանց բաղադրիչները:

გეოგრაფიული გარემო ბუნებ-

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՄԻՋԱ-

რივი, ტექნიკური, ტექნოგე-

ՎԱՅՐ` բնական, տեխնիկա-

ნური, სოციალური და

կան, տեխնոլոգիական,

ეკონომიკური ცხოვრების

սոցիալական և տնտեսական

პირობების ერთობლიობა.

կյանքի պայմանների
համադրություն:

გეოგრაფიული გარსი დედა-

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԹԱՂԱՆԹ`
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მიწის გარსი, რომელშიც

Երկրագնդի թաղանթ, որն

ერთმანეთს ეხებიან და

ընդգրկում է մթնոլորտի

ურთიერთქმედებენ

ներքին շերտը մինչև օզոնի

ატმოსფეროს ქვედა ფენები,

էկրան, ջրոլորտն

ლითოსფეროს ზედა ნაწილი,

ամբողջությամբ և քարոլորտի

ჰიდროსფერო და ბიოსფერო.

վերին շերտը:

გეოგრაფიული გეომორფო-

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԳԵՈՄՈ-

ლოგია სამეცნიერო

ՐՖՈԼՈԳԻԱ գիտական

მიმართულება,რომელიც

ուղղվածություն, որն

სწავლობს დედამიწის

ուսումնասիրում է Երկրի

ზედაპირზე რელიეფის

մակերևույթի վրա ռելիեֆի

ფორმების გავრცელების

ձևերի տարածման

კანონზომიერებებს.

օրինաչափությունները:

გეოგრაფიული ზონა დედამიწის

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԶՈՆԱ`

ზედაპირის განედური და

Երկրի մակերևույթի լայնական

ზონალური ფიზიკურ-

և զոնայական ֆիզիկա-

გეოგრაფიული დაყოფის

աշխարհագրական բաժանման

ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი

ամենաբարձր աստիճաններից

საფეხური, გამოცალკევე-

մեկը` առանձնացված

ბული გეოგრაფიულ სარტ-

աշխարհագրական գոտում:

ყელში.
გეოგრაფიული სარტყელი მიწის

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՏԻ`

ზედაპირის განივზონალური,

Երկրի մակերևույթի

ფიზიკურ-გეოგრაფიული

լայնական-զոնայական,

დაყოფის უმაღლესი

ֆիզիկական-

საფეხური, რომელიც

աշխարհագրական բաժանման

ხასიათდება თერმული

ամենաբարձր մակարդակ, որը
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პირობების ერთიანობით.

բնութագրվում է ջերմային
պայմանների միասնությամբ:

გეოდინამიკა დადამიწის

ԳԵՈԴԻՆԱՄԻԿԱ` Երկիրն

შემსწავლელ მეცნიერებათა

ուսումնասիրող գիտությու-

სისტემის შემადგენელი

նների համակարգի բաղադրա-

ნაწილი, რომლის კვლევის

մաս, որի հետազոտության

საგანია ენდოგენური

առարկան էնդոգեն

პროცესებით შექმნილი

գործընթացներով ստեղծված

რელიეფის ფორმები.

ռելիեֆային ձևերն են:

გეოეკოლოგია გეოეკოლოგია

ԳԵՈԷԿՈԼՈԳԻԱ, ԵՐԿՐԱԷԿՈ-

სწავლობს გეოგრაფიული

ԼՈԳԻԱ` գեոէկոլոգիան

გარემოს სივრცობრივ

ուսումնասիրում է

დიფერენციაციას ბუნებისა და

աշխարհագրական միջավայրի

საზოგადოების

տարածական տարբերակումը

ურთიერთზემოქმედების

բնության և հասարակության

პროცესში და ამ ზემოქმედების

փոխգործակցության

ოპტიმიზაციის გზებს.

գործընթացում և այդ
ներգործության
օպտիմալացման ուղիները:

გეოიზოთერმა ხაზები რუკაზე ან

ԵՐԿՐԱՋԵՐՄԱՅԻՆ ԳԾԵՐ` գծեր

გეგმაზე, რომლებიც აერთებენ

քարտեզի կամ հատակագծի

ერთნაირ ტემპერატურის

վրա, որոնք միացնում են

წერტილებს მიწის ქერქში.

միանման ջերմաստիճանային
կետերը, հողի երկրակեղևում:

გეოიზოთერმული რუკა რუკა,

ԵՐԿՐԱՋԵՐՄԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶ`

რომელზედაც დატანილია

քարտեզ, որի վրա նշված են

თანაბარი ტემპერატურის,

հավասար ջերմաստիճանի,
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გრადიენტებისა და

գրադիենտների և երկրա-

გეოთერმული საფეხურების

ջերմային աստիճանների

ხაზები.

գծերը:

გეოლოგია მეცნიერებათა

ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ`

კომპლექსი დედამიწის ქერქის

գիտությունների համալիր

და დედამიწის უფრო ღრმად

երկրակեղևի և երկրի ավելի

განლაგებული სფეროების

խորը տեղակայված ոլորտն-

შედგენილობაზე, აღნაგობასა

երի կազմի, կառուցվածքի և

და განვითარების ისტორიაზე.

զարգացման պատմության
մասին:

გეოლოგიური ასაკი დრო,

ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔ`

რომელმაც განვლო გეოლო-

ժամանակ, որ անցել է երկրա-

გიური სხეულის ან რომელი-

բանական մարմնի կամ որևէ

მე მოვლენის გაჩენიდან.

երևույթի ծագումից:

გეოლოგიური პროცესები

ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆ-

პროცესები, რომლებიც

ԹԱՑՆԵՐ` գործընթացներ,

ცვლის დედამიწის რელიეფს,

որոնք փոխում են Երկրի

იწვევს ქანებისა და

ռելիեֆը, առաջացնում

მინერალების დაშლა-

ապարների և հանքանյութերի

შეცვლას.

քայքայում-փոփոխություն:

გეოლოგიური რუკა ასახავს

ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՔԱՐՏԵԶ `

დედამიწის ზედაპირის

արտացոլում է Երկրի

რომელიმე უბნის

մակերևույթի որևէ տեղամասի

გეოლოგიურ აღნაგობას.

երկրաբանական կազմը:

გეოლოგიური სტრუქტურა

ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ

სხეულის წოლის ფორმები,

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ` մարմնի

რომლისგანაც შედგება

ձևեր, որից կազմված է երկրի
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დედამიწის ქერქი მოცემულ

ընդերքը տվյալ տեղամասում:

უბანზე.
გეოსისტემა გეოლოგიური

ԳԵՈՀԱՄԱԿԱՐԳ`

ბუნებრივი და ხელოვნური

երկրաբանական բնական և

ობიექტების

արհեստական օբյեկտների

ურთიერთმოქმედების

փոխազդեցությունների

ერთობლიობა.

համադրություն:

გეოსპელეოლოგია სპელეო-

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ

ლოგიის დარგი, რომელიც

ՔԱՐԱՆՁԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ`

სწავლობს კარსტულ მღვი-

քարանձավագիտության

მეთა წარმოქმნას, განვითა-

բաժին, որն ուսումնասիրում է

რებას და თანამედროვე

կարստային քարանձավների

მდგომარეობას.

զարգացումը և ներկա վիճակը:

გეოსტატიკური წნევა წნევა

ԳԵՈՍՏԱՏԻԿ ՃՆՇՈՒՄ` ճնշում

მოცემულ ქანზე მის ზემოთ

տվյալ ապարի վրա` նրանից

განლაგებული ქანებისაგან.

բարձր տեղակայված
ապարների կողմից:

გეოტექტონიკა გეოლოგიის

ԳԵՈՏԵԿՏՈՆԻԿԱ`

დარგი, რომელიც სწავლობს

երկրաբանություն բաժին, որն

დედამიწის ქერქის სტრუქ-

ուսումնասիրում է երկրա-

ტურებს, მოძრაობებს,

կեղևի կառուցվածքները,

დეფორმაციებს და განვი-

շարժումները, ձևափոխու-

თარებას.

մները և զարգացումը:

გეოფიზიკა მეცნიერებათა კომ-

ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱ` գիտությու-

პლექსი, რომელიც სწავლობს

նների համախումբ, որն

დედამიწის შინაგან აგებულე-

ուսումնասիրում է Երկրի

ბას, ფიზიკურ თვისებებსა და

ներքին կառուցվածքը,
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მის გეოსფეროებში

ֆիզիկական հատկությունները

მიმდინარე პროცესებს.

և երկրոլորտում ընթացող նրա
գործընթացները:

გეოქრონოლოგია სხვადასხვა

ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱ-

ასაკის ქანების წარმოქმნის

ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ` երկրակեղևը

პროცესების დრო და

կազմող ապարների հասակի և

თანმიმდევრობა

առաջացման հաջորդականության տարեթվությունը:

გვალვა ბუნებრივი მოვლენა,

ԵՐԱՇՏ` բնական երևույթ, որը

რომელიც უარყოფითად

բացասաբար է ազդում հողա-

მოქმედებს მიწის რესურ-სების

յին ռեսուրսների արտադրա-

საწარმოო სისტემაზე.

կան համակարգի վրա, տեղումների երկարատև անբավարարություն` օդի բարձր
ջերմաստիճանի, ցածր
հարաբերական խոնավության
պայմաններում:

გვირაბი დიდი განიკვეთის მქონე

ԹՈՒՆԵԼ` մեծ լայնական

ჰორიზონტული ან სუსტად

կտրվածքով հորիզոնական

დახრილი დერეფანი.

կամ թեթևակի թեքված
միջանցք:

გლაციოლოგია მეცნიერება დე-

ԳԼԱՑԻՈԼՈԳԻԱ` գիտություն

დამიწის ზედაპირის და მიწ-

Երկրի մակերևույթի և

ისქვეშა ბუნებრივი ყინულების

ստորգետնյա բնական սառու-

ყველა ფორმის შესახებ

յցների բոլոր ձևերի մասին

(მყინვარები, თოვლის

(սառցալեռներ, ձյունածա-

საფარი, წყალსატევების

ծկույթ, ջրամաբարների
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ყინულსაფარი და სხვ.).
გლაციოსფერო თოვლ-

սառցածածկույթ և այլն):
ԳԼԱՑԻՈՍՖԵՐԱ, ՍԱՌՑՈԼՈՐՏ`

ყინულოვანი წარმონაქმნების

ձնասառցային գոյացու-

ერთობლიობა დედამიწის

թյունների համադրություն

ზედაპირზე, ატმოსფეროში,

Երկրի մակերևույթի վրա,

ჰიდროსფეროსა და

մթնոլորտում, ջրոլորտում և

ლოთოსფეროში.

քարոլորտում:

გლეტჩერი ყინულის ერთიანი

ԳԼԵՏՉԵՐ` սառցադաշտի մաս,

მასა ჩაწოლილი მთის

ձևավորված ձնածածկույթից

ხეობაში.

սառցադաշտերի սնուցման
մարզերում, լեռնային
հովիտներում:

გლობუსი დედამიწის, მთვარის,

ԳԼՈԲՈՒՍ` Երկրի, Լուսնի,

პლანეტებისა და ვარსკვლა-

մոլորակներն ու աստղային

ვიანი ცის შემცირებული

երկնքի նվազեցված գնդաձև

სფეროსებური მოდელი,

մոդել, որի վրա արտացոլված է

რომელზეც გამოსახულია

դրանց մակերևույթը`

მათი ზედაპირი, შენარჩუნე-

պահպանված են հիմնական

ბულია ძირითადი კონტურები

ուրվագծերը և մակերեսների

და ფართობების

հարաբերությունը:

თანაფარდობა.
გობი ვაკე და ბექობიანი უდაბ-

ԳՈԲԻ` հարթավայրային և

ნოების და ნახევარუდაბნო-

բլրային անապատների և

ების ლანდშაფტების საერთო

կիսաանապատների

სახელწოდება.

լանդշաֆտի ընդհանուր
անվանումը:

გრაველიტი შეცემენტებული

ԳՐԱՎԵԼԻՏ` ցեմենտված
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ღორღი.
გრავიტაციული პროცესები

քարաբեկորներ:
ԳՐԱՎԻՏԱՑԻՈՆ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐ`

რელიეფწარმომქმნელი

ռելիեֆաստեղծ գործընթացներ,

პროცესები, რომლებიც

որոնք հիմնականում տեղի են

მიმდინარეობს უმთავრესად

ունենում լեռներում և

მთებში და შეპირობებულია

հիմնականում

უშუალოდ სიმძიმის ძალის

պայմանավորված են

ზემოქმედებით.

անմիջապես ձգողականության
ուժի ներգործությամբ:

გრავიტაციული რელიეფი რე-

ԳՐԱՎԻՏԱՑԻՈՆ ՌԵԼԻԵՖ`

ლიეფი, რომელიც

ռելիեֆ, որը ձևավորված է

წარმოქმნილია ფერდობების

լանջերի գրավիտացիոն

გრავიტაციული პროცესებით.

գործընթացներով:

გრავიტაციული წყალი წყალი,

ԳՐԱՎԻՏԱՑԻՈՆ ՋՈՒՐ` ջուր,

რომელიც მოძრაობს სიმძიმის

որը շարժվում է ծանրության

ძალით ნიადაგსა და გრუნტში.

ուժով հողում և գրունտի մեջ:

გრიგალი ატმოსფერული

ՓՈԹՈՐԻԿ` մթնոլորտային

წარმონაქმნი ჰაერის მბრუნავი

երևույթ օդի պտտվող

მოძრაობის დროს.

շարժման ժամանակ: Օրինակ`

მაგალითად: ციკლონი,

ցիկլոն, փոթորիկ, հզոր

ქარბორბალა, ძლიერი

փոթորիկ և այլ:

გრიგალი და სხვ.
გრუნტების გაყინვა წყალ-

ՀՈՂԻ ՍԱՌԵՑՈՒՄ`

შემცველი გრუნტების

ջրամբարներում հողի

გამაგრება (მაგ, მცურავების)

պնդացում (օրինակ, լողացող)

ხელოვნური გაყინვის

արհեստական սառեցման

მეთოდით სამთო და

մեթոդով
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საამშენებლო სამუშაოების

հանքարդյունաբերության և

იოლად შესასრულებლად.

շինարարության ավելի հեշտ
իրականացման համար:

გრუნტი ყოველგვარი ნიადაგის

ԳՐՈՒՆՏ` բնահող, գետին,

ქანი.
გრუნტის წნევა ქანებით გამო-

ապար:
ԳՐՈՒՆՏԻ ՃՆՇՈՒՄ`

წვეული წნევა შემოფარგ-

ապարներով հարուցված

ლულ კონსტრუქციებზე ანდა

ճնշում սահմանազատված

გარემოზე.

կոնստրուկցիաների կամ
շրջակա միջավայրի վրա:

გრუნტის წყლები წყლები,

ԳՐՈՒՆՏԱՅԻՆ ՋՐԵՐ, ԳԵՏՆԱ-

რომლებიც ზედაპირიდან

ՋՐԵՐ` ջրեր, որոնք

პირველსავე

տեղակայված են

წყალშემკავებელ შრეზეა

քարոլորտում առաջին

განლაგებული.

ջրակայուն շերտի վրա:

გრუნტის წყლის აუზი გრუნტის

ԳԵՏՆԱՋՐԵՐԻ ԱՎԱԶԱՆ`

წყლის ნაკადის აუზი.
გრუნტმცოდნეობა საინჟინრო

գետնաջրի հոսքի ավազան:
ԳՐՈՒՆՏԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ,

გეოლოგიის დარგი,

ԳԵՏՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ`

რომელიც სწავლობს

ինժեներական երկրաբանու-

გრუნტების გენეტიკურ ტიპებს,

թյան բաժին, որն ուսումնա-

სტრუქტურასა და ფიზიკურ-

սիրում է գրունտների տարբեր

მექანიკურ თვისებებს.

գենետիկական տեսակների
կազմը, կառուցվածքը և
ֆիզիկամեխանիկական
հատկությունները:

დამბა ბუნებრივი კალაპოტის-

ԴԱՄԲԱ, ՀՈՂԱՊԱՏՆԵՇ` գետի
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პირა ზვინული, რომლის

հունի առափնյա

სიმაღლე ჭალიდან 6-8 მ-დეა.

բարձրություն, մինչև 6‐8 մետր:

დატბორვა გარკვეული დროით

ՀԵՂԵՂՈՒՄ` որոշակի

ტერიტორიის წყლით

ժամանակահատվածում

დაფარვა, წყალდიდობის,

տարածքի ծածկվելը ջրով`

წყალმეტობის ან

ջրհեղեղների, առատ

წყალმოვარდნის პერიოდში.

տեղումների, հեղեղումների
ժամանակ:

დატბორვის ზონა ტერიტორია,

ՋՐԱԾԱԾԿՄԱՆ ԳՈՏԻ`

რომელიც იფარება წყლით,

տարածք, որը ծածկվում է ջրով,

მდინარეებში წყალდიდობისა

գետերի վարարման կամ

და წყალმოვარდნის

հեղեղումների ժամանակ:

პირობებში
დაცული ლანდშაფტი

ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ ԼԱՆԴՇԱՖՏ`

ლანშაფტი, რომელშიც

լանդշաֆտ, որտեղ արգելված

აკრძალულია ყველაფერი ან

է ամեն ինչ կամ կանոնա-

რეგლამენტირებულია

կարգված են տնտեսական

სამეურნეო საქმიანობის

գործունեության որոշ ձևեր:

ზოგიერთი სახე.
დაცული ტერიტორია

ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔ` առանձ-

განსაკუთრებული

նակի նշանակություն ունեցող

მნიშვნელობის მქონე

ցամաքային տարածք և (կամ)

სახმელეთო ტერიტორია და

ջրային տարածք, որի

(ან) აკვატორია, რომლის

պահպանությունը և

დაცვა და მართვა

կառավարումն իրականացվում

ხორციელდება გრძელვადიან

է երկարաժամկետ և կայուն

და მყარ სამართლებრივ

իրավական հիմքերով:
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საფუძველზე.
დაჭაობება ჭაობის წარმოშობის

ՃԱՀՃԱՑՈՒՄ` ճահճի

პროცესი მიწის ზედაპირის

առաջացման պրոցես հողի

ძლიერ ტენიან ადგილებზე.

մակերևույթի շատ խոնավ
տեղերում:

დებიტომეტრი წყლის ხარჯის

ԴԵԲԻՏՈՄԵՏՐ, ՋՐԱՉԱՓ` ջրի

გამზომი ხელსაწყო.
დეგაზაცია გაზის ბუნებრივი ან

ծախսը չափող սարք:
ԴԵԳԱԶԱՑԻԱ, ԳԱԶԱԶԵՐԾՈՒՄ`

ხელოვნური გამოყოფა

գազերի բնական կամ

სითხიდან (მაგ. თიხოვანი

արհեստական անջատում

ხსნარიდან) ან რომელიმე

հեղուկից (օրինակ, կավային

ბუნებრივ კოლექტორიდან.

լուծույթից), կամ որևէ բնական
կոլեկտորից:

დედამიწა მზის სისტემის მესამე

ԵՐԿԻՐ` Արեգակնային

პლანეტა, რომელიც

համակարգի երրորդ մոլորակն

მოძრაობს მის ირგვლივ,

է, որը շարժվում նրա շուրջը`

ელიფსური ორბიტის

էլիպսաձև ուղեծրի երկայնքով

გასწვრივ 29,765 კმ/წმ საშ.

29,765 կմ / վրկ միջին

სიჩქარით და საშუალოდ

արագությամբ և միջինում

მზიდან 149,6 მლნ კმ.

Արեգակից 149,6 մլն կմ

დაშორებით.

հեռավորության վրա:

დედამიწისმცოდნეობა ფიზი-

ԵՐԿՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ`

კური გეოგრაფიის დარგი,

ֆիզիկական աշխարհագրու-

რომელიც შეისწავლის გეოგ-

թյան բաժին, որն ուսումնա-

რაფიული გარსის შედგენი-

սիրում է աշխարհագրական

ლობის, სტრუქტურისა და

թաղանթի կազմի, կառու-

განვითარების ზოგად

ցվածքի և զարգացման ընդհա42

კანონზომიერებებს.
დედუქცია რელიეფის განვითა-

նուր օրինաչափությունները:
ԴԵԴՈՒԿՑԻԱ` ռելիեֆի

რების ანალიზის მეთოდი

զարգացման վերլուծության

ლოგიკური დასკვნის გზით

մեթոդ` տրամաբանական

ზოგადიდან კერძოსაკენ.

եզրակացության ճանապարհով ընդհանուրից դեպի
մասնավորը:

დეზინტეგრაცია მკვიდრი

ԴԵԶԻՆՏԵԳՐԱՑԻԱ` բնիկ (հի-

(ძირითადი) ქანების ნგრევა

մնական) ապարների փլուզում

და დაშლა ნამსხვრევებად.

և կազմալուծում բեկորների:

მექანიკური გამოფიტვა.

Մեխանիկական

დელტა ზღვაში ან ტბაში შეჭ-

սպառում:

ԴԵԼՏԱ` գետաբերանի հատուկ

რილი მდინარის შესართავი,

ձև, գետի ստորին հոսանքում

რომელიც აგებულია რიყით

գետային ջրաբերուկներով

და გადაკვეთილია მეტ-ნაკ-

ստեղծված ցածրավայր`

ლებად დატოტვილი მდი-

մասնատված բազուկների և

ნარის ნაკადებით. გააჩნია

վտակների` մեծ կամ փոքր

ვაკე ზედაპირი, ხშირად

ճյուղավորված ցանցով: Ունի

დაჭაობებულია.

հարթ մակերևույթ, հաճախ
ճահճապատ:

დემოგრაფია სტატისტიკის

ԴԵՄՈԳՐԱՖԻԱ, ԱԶԳԱԳՐՈ-

დარგი, რომელიც იკვლევს

ՒԹՅՈՒՆ` վիճակագրության

მოსახლეობის სქესობრივ და

բաժին, որն ուսումնասիրում է

ასაკობრივ შედგენილობას და

բնակչության սեռական և

მის დინამიკას.

տարիքային կազմը և նրա
դինամիկան:

დემოგრაფიული აფეთქება

ԴԵՄՈԳՐԱՖԻԱԿԱՆ, ԱԶԳԱ43

ქვეყნის მოსახლეობის სწრაფი

ԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅԹՅՈՒՆ` երկրի

ზრდა.

բնակչության արագ աճ:

დენუდაცია ქანების ნგრევის

ԴԵՆՈՒԴԱՑԻԱ, ՄԵՐԿԱՑՈՒՄ`

პროდუქტების გადარეცხვისა

ապարների հողմահարման,

და გადატანის პროცესი.

քանդվելու արդյունքների
լվացման և հեռացման պրոցես:

დეფლაცია ქანებისა და ნიადა-

ԴԵՖԼԱՑԻԱ` ապարների և

გების დაშლა ქარის მოქმედე-

բնահողի քայքայում քամու

ბით.

ներգործությամբ:

დეფორმაცია მყარი სხეულის

ԴԵՖՈՐՄԱՑԻԱ` պինդ մարմնի

მოცულობის ან ფორმის

ձևի կամ չափերի

შეცვლა.

փոփոխություն:

დეჰიდრატაცია ქანებიდან და

ԴԵՀԻԴՐԱՏԱՑԻԱ, ՋՐԱԶՐԿՈՒՄ`

მინერალებიდან წყლის

ապարներից և

გამოყოფის პროცესი.

հանքանյութերից ջրի
անջատման գործընթաց:

დისტილაცია სითხის გამოხდა

ԴԻՍՏԻԼԻՑԻԱ, ԹՈՐՈՒՄ` թոր-

გაწმენდისა და კონცენტრა-

ման եղանակով բաժանում են

ციის შეცვლის მიზნით.

հեղուկներից բաղկացած
համասեռ խառնուրդները:

დიუნა ქვიშიანი ბორცვები,

ԴՅՈՒՆԵՐ` ավազաբլուրներ`

წარმოშობილი ქარის

առաջացած քամու

მოქმედებით.

ներգործությամբ:

დიუნების ზღვა უდაბნოს ვრცე-

ԴՅՈՒՆԵՐԻ ԾՈՎ` անապատի

ლი ტერიტორია ეოლური

ընդարձակ տարածք էոլային`

რელიეფით.

հողմային, ռելիեֆով:
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დრეიფი რაიმე საგნის (ყინულის

ԴՐԵՅՖ` որևէ առարկայի

მთის, ხომალდის და სხვა)

(սառցալեռ, նավ և այլն)

პასიური გადაადგილება.

պասսիվ տեղափոխություն:

დრენაჟი დაშრობის მეთოდი,

ԴՐԵՆԱԺ, ՋՐԱՔԱՇՈՒՄ`

რომელიც უზრუნველყოფს

չորացման, դրենաժային

გრუნტის წყლების დონის

մեթոդ, որն ապահովում է

დაწევას.

գրունտային ջրերի
մակարդակի իջեցում:

დრენაჟული წყლები წყლები,

ԴՐԵՆԱԺԱՅԻՆ ՋՐԵՐ` ջրեր,

რომლებიც იკრიბებიან

որոնք հավաքվում են

სადრენაჟო ნაგებობით.

դրենաժային կառույցով:

დრენირებული ფართობი

ԴՐԵՆԱՎՈՐՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔ`

ფართობი, სადაც ბუნებ-

տարածք, որտեղ բնական

რივად ხდება გრუნტისა და

եղանակով տեղի է ունենում

ზედაპირული წყლების

հողի և վերգետնյա ջրերի

დრენირება.

ջրահեռացում:

დროებით წყაროები მოქმედებენ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԱՂԲՅՈ-

მხოლოდ დროებით, ძლიერი,

ՒՐՆԵՐ` գործում է միայն

ხანგრძლივი წვიმების შემდეგ.

ժամանակավորապես, հզոր,
երկարատև անձրևներից հետո:

ეგზალური გარემო სხვა

ԷԳԶԱԼ ՄԻՋԱՎԱՅՐ` այլ

ორგანიზმების სხეულზე

օրգանիզմների մարմնի վրա

მცხოვრებ ორგანიზმთა

ապրող օրգանիզմների

გარემო.

միջավայր:

ევრიფაგები ყოვლისმჭამელი

ԱՄԵՆԱԿԵՐՆԵՐ` ամեն ինչ

ცხოველები, რომლებიც

ուտող կենդանիներ, որոնք

იკვებებიან მცენარეული და

սնվում են բուսական և
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ცხოველური წარმოშობის

կենդանական ծագման

სხვადასხვა საკვებით.

տարբեր կերակրով:

ეკოლოგია ბიოლოგიის ნაწილი,

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ` կենս-

რომელიც სწავლობს ორგა-

աբանության բաժին, որն ուսու-

ნიზმებისა და გარემოს ურ-

մնասիրում է օրգանիզմների և

თიერთდამოკიდებულებას.

շրջակա միջավայրի
փոխհարաբերու-թյունները:

ეკოლოგიური არეალი რეგიონი,

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔ`

სადაც სახეობას შეუძლია

տարածաշրջան, որտեղ տեսա-

იცხოვროს მისთვის მისაღებ

կը կարող է ապրել իր համար

პირობებში.

ընդունելի պայմաններում:

ეკოლოგიური აფეთქება ცოცხა-

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՊԱՅԹՅՈ-

ლი ორგანიზმების მასიური

ՒՆ` կենդանի օրգանիզմ-ների

გამრავლება.

զանգվածային բազմա-ցում:

ეკოლოგიური გარემო იგივეა,

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱ-

რაც გარემო, მხოლოდ

ՎԱՅՐ` նույնն է, ինչ շրջակա

ცოცხალ ორგანიზმებთან ან

միջավայր, միայն կենդանի

ობიექტებთან მიმართებით.

օրգանիզմների կամ օբյկտների
առումով:

ეკოლოგიური გეოგრაფია ბიო-

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱ-

გეოგრაფიის დარგი, რომე-

ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ` կենսաշխա-

ლიც შეისწავლის თნამედრო-

րհագրության բաժին, որ ուս-

ვე გარემოს ზემოქმედებას

ումնասիրում է ժամանակակից

ორგანიზმების გეოგრაფიულ

շրջակա միջավայրի

გავრცელებაზე.

ներգործությունը
օրգանիզմների աշխարհագրական տարածման վրա:
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ეკოლოგიური კატასტროფა

ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՂԵՏ` բնական

ბუნებრივი ანომალია.
ეკოლოგიური ფაქტორები

անոմալիա:
ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ`

გარემოს ელემენტები,

շրջակա միջավայրի տարրեր,

რომლებიც გავლენას ახდენენ

որոնք ազդում են կենդանիների

ცხოველებისა და მცენარეების

և բույսերի օրգանիզմների

ორგანიზმზე.

վրա:

ეკოსისტემა ცოცხალი ორგანიზ-

ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳ` կենդանի

მებისა და მათი გარემოს

օրգանիզմների և դրանց

ფუნქციონალური ურთიერთ-

շրջակա միջավայրի

დამოკიდებულების შედეგად

ֆունկցիոնալ

შექმნილი ერთიანი

փոխկախվածության

ეკოლოგიური სისტემა.

արդյունքում ստեղծված
միասնական էկոլոգիական
համակարգ:

ელუვიონი ქანების გამოფიტვის

ԷԼՈՒՎԻՈՆ` ապարների

შედეგად ადგილზე

ուժասպառման արդյունքում

დარჩენილი ნაშალი მასალა.

տեղում մնացած մասնատված
զանգված:

ემიგრაცია ორგანიზმების

ԳԱՂԹ` օրգանիզմների

გასახლება გარკვეული

վերաբնակեցում որոշակի

რაიონიდან.

շրջանից:

ენეოლითი ნეოლითიდან ბრინ-

ԷՆԵՈԼԻԹ` Նեոլիթյանից

ჯაოს ხანაზე გარდამავალი

Բրոնզե դար անցնող

არქეოლოგიური ეპოქა.

հնագիտական դարաշրջան:

ეოლური აბლაცია ქვიშიანი

ԷՈԼԱՅԻՆ, ՀՈՂՄԱՅԻՆ ԱԲԼԱՑ-

ზედაპირიდან ნაწილაკების

ԻԱ` քամու կողմից ավազոտ
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გადატანა ქარის მიერ.

մակերևույթի վրայից
մասնիկների հեռացում:

ეოლური ეროზია ქარისმიერი

ԷՈԼԱՅԻՆ, ՀՈՂՄԱՅԻՆ ԷՐՈԶԻԱ`

ეროზია.
ეოლური პროცესები ქარის

քամով հարուցված էրոզիա:
ԷՈԼԱՅԻՆ, ՀՈՂՄԱՅԻՆ` քամու

მოქმედებით შეპირობებული

ներգործությամբ

რელიეფწარმომქმნელი

պայմանավորված

პროცესები.

ռելիեֆաստեղծ գործընթացներ:

ეპიქანი მეორადი ქანი, რომელ-

ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ ԱՊԱՐ` ապար,

შიც შენარჩუნებულია პირ-

որում պահպանվել են առա-

ველადი ქანის რელიქტები.

ջնային ապարի մնացուկներ:

ეპიცენტრი ადგილი, რომელიც

ԷՊԻԿԵՆՏՐՈՆ` վայր, որը

წარმოადგენს მიწისძვრის

հանդիսանում է երկրաշարժի

კერას.

օջախ:

ერთციკლიანი რელიეფი

ՄԻԱՑԻԿԼ ՌԵԼԻԵՖ` ռելիեֆ`

რელიეფი, ჩამოყალიბებული

ձևավորված մեկ

ერთი გეოგრაფიული ციკლის

աշխարհագրական ցիկլի

განმავლობაში.

ընթացքում:

ეროზია წყლის ნაკადის

ԷՐՈԶԻԱ` ջրի հոսքի ավերիչ,

დამანგრეველი მოქმედება

քայքայիչ ներգործությունը

კალაპოტის ამგებელ ქანებსა

հունը կազմող ապարների և

და ნიადაგზე.

հողի վրա:

ეროზიული ვაკე ხშირი

Էրոզիայի ենթարկված

ეროზიული ქსელით და

հարթավայր` խիտ էրոզիայի

საკმაოდ ღრმად

ցանցով և բավականին խոր

დანაწევრებული რელიეფი.

մասնատված ռելիեֆ:

ეროზიული კრატერი ეროზიის

Էրոզիայի հետևանքով
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შედეგად წარმოქმნილი

առաջացած խառնարան`

ღრმული ვულკანის ზედა

էրոզիայի հետևանքով հրաբխի

ნაწილში.

վերին մասում առաջացած
իջվածք:

ეროზიული მეწყერი მეწყერი,

ԷՐՈԶԻԱՅԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ

რომელიც წარმოიშობა

ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՍՈՂԱՆՔ`

ფერდობის ძირის

սողանք, որն առաջանում է

გამორეცხვით.

լանջի հիմքի լվացմամբ:

ეროზიული ხეობა მდინარის

Էրոզիայի հետևանքով

ეროზიული მოქმედებით

առաջացած կիրճ` գետի

წარმოშობილი ხეობა.

քայքայիչ ներգործությամբ
առաջացած կիրճ:

ექსოლუცია მაგარი ხსნარის

ԷՔՍՈԼՅՈՒՑԻԱ` պինդ լուծույթի

დაშლა.
ექსპედიცია ადამიანთა ჯგუფის,

կազմալուծում:
ԱՐՇԱՎԱԽՈՒՄԲ` մարդկանց

რაზმის გამგზავრება

խմբի, ջոկատի ուղևորություն

სპეციალური მიზნით.

հատուկ նպատակով:

ვაკე რელიეფის ელემენტი,

ՀԱՐԹԱՎԱՅՐ` ռելիեֆի տարր,

რომლისთვისაც

որին բնորոշ են

დამახასიათებელია

բարձրությունների փոքր

სიმაღლეების მცირე

տատանումները և աննշան

ცვალებადობა და სუსტი

թեքություն:

დახრილობა.
ვიზუალური დაკვირვება

ՎԻԶՈՒԱԼ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄ`

ბუნებრივ წარმონაქმნებზე

բնական կազմավորումների

შეუიარაღებული თვალით

դիտարկում անզեն աչքով:

დაკვირვება.
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ვულკანი გეოლოგიური

ՀՐԱԲՈՒԽ` երկրաբանական

წარმონაქმნი, აღმოცენებული

կառուցվածքներ երկրակեղևի

დედამიწის ქერქში არსებულ

ճեղքերի կամ խողովակների

ხვრელებსა და ნაპრალებზე,

մղանցքների վրա, որոնցով

რომელთა მეშვეობით

երկրի խորքից

ზედაპირზე ამოედინება ან

մագմայանական օջախներից

ამოიტყორცნება ლავა, ცხელი

պարբերաբար կամ անընդհատ

აირები, წყლის ორთქლი და

մակերևույթ են ժայթքում

ქანების ნამსხვრევები.

լավա, մոխիր, խարամ, այլ
ապարների բեկորներ,
շիկացած գազեր ու գոլորշի:

ვულკანოლოგია მეცნიერება

ՀՐԱԲԽԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ`

ვულკანების შესახებ.

գիտություն հրաբուխների ու
հրաբխականության մասին:

ვულკანური კონუსი კონუსის

ԽԱՐԱՄԱՅԻՆ ԿՈՆ` կարճատև,

ფორმის ვულკანური

պայթյունային, հրաբխային

ნაგებობა.

գործունեության հետևանքով
առաջացած կոնաձև
կազմություն:

ვულკანური მთები ვულკანური

ՀՐԱԲԽԱՅԻՆ ԼԵՌՆԵՐ` հրաբխ-

ამოფრქვევის შედეგად

ային ժայքումների հետևանքով

წარმოქმნილი მთები.

առաջացած լեռներ:

ვულკანური რელიეფი

ՀՐԱԲԽԱՅԻՆ ՌԵԼԻԵՖ`

ვულკანური ლავებით

հրաբխային լավաներով

წარმოქმნილი რელიეფი.

առաջացած ռելիեֆ:

ვულკანური წყლები ვულკანური

ՀՐԱԲԽԱՅԻՆ ՋՐԵՐ` հրաբխային

ლავების გაცივებისას

լավաները սառչելու
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გამოყოფილი წყლები.
ზეგანი ხმელეთის ზედაპირის

հետևանքով առաջացած ջրեր:
ՍԱՐԱՀԱՐԹ` ցամաքի

ვრცელი უბანი, რომელიც

մակերևույթի ծավալուն

ირგვლივ მდებარე

տեղամաս, որն իր շուրջ

ტერიტორიიდან მაღლაა

գտնվող տարածքներից բարձր

აზიდული და ხასიათდება

է տեղակայված և բնորոշվում է

მნიშვნელოვანი ეროზიული

էրոզիական զգալի

დანაწევრებით.

մասնատումներով:

ზედაპირული წყლები დედამიწის

ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐ`

ზედაპირზე მუდმივად ან

Երկրի մակերևույթի վրա

დროებით გავრცელებული

մշտապես կամ

ყოველნაირი ბუნებრივი

ժամանակավորապես

წყალი.

տարածված ամեն տեսակի
բնական ջրեր:

ზვავ-მეწყერი ციცაბო ფერდობზე

ՀՈՒՍԻՆ-ՍՈՂԱՆՔ`

მასივის მოცილება.

լեռնալանջերով կամ թեք
տեղանքով ապարների
զանգվածային սահաշարժեր:

ზვავმცოდნეობა თოვლმცოდ-

ՀՈՒՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ` ձնա-

ნეობის დარგი, რომელიც

գիտության բաժին, որն

სწავლობს ზვავებს.

ուսումնասիրում է հուսինները:

ზოგადი ეკოლოგია მეცნიერების

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԷԿՈԼՈԳԻԱ`

დარგი ორგანიზმთა ურთი-

գիտության բնագավառ օրգա-

ერთდამოკიდებულების

նիզմների փոխկախվածու-

საერთო კანონზომიერებასა

թյան ընդհանուր օրինաչա-

და გარემოზე.

փությունների և շրջակա
միջավայրի մասին:
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ზღვა ოკეანის განაპირა ნაწილი,

ԾՈՎ` օվկիանոսի եզրային մաս,

რომელიც მეტ-ნაკლებადაა

որն այս կամ այն չափով

გამოყოფილი ხმელეთით ან

շրջապատված է ցամաքով կամ

წყალქვეშა მაღლობებით.

ստորջրյա ռելիեֆի
բարձրացումներով:

ზღვის დონე ოკეანეებისა და

ԾՈՎԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿ`

ზღვების წყლის ზედაპირის

օվկիանոսների և ծովերի ջրերի

მდებარეობა.

մակերևույթի դիրքը:

ზღვის მიმოქცევა ოკეანის (ზღვის)

ԾՈՎԻ ՄԱԿԸՆԹԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

დონის პერიოდული რყევა,

ԵՎ ՏԵՂԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` օվկի-

რომელიც გამოწვეულია

անոսի (ծովի) մակարդակի

მთვარისა და მზის

պարբերական տատանում-

მიზიდულობით.

ներ, որոնք առաջանում են
Լուսնի և Արևի ձգողականությամբ:

ზღვის ნაპირი ზღვისა და

ԾՈՎԻ ԱՓ` ծովի և ցամաքի

ხმელეთის ურთიერთზე-

փոխներգործության գոտի:

მოქმედების ზონა.
ზღვის რეგრესია ზღვის უკან

ԾՈՎԻ ՌԵԳՐԵՍԻԱ` ծովի ջրերի

დახევა ნაპირიდან.
ზღვის ტალღები წყლის რყევითი

նահանջը ափից:
ԾՈՎԻ ԱԼԻՔՆԵՐ` ջրի

მოძრაობა ზღვებში ან

տատանողական շարժում

ოკეანეებში.

ծովերում կամ
օվկիանոսներում:

ზღვის წყალი ზღვისა და ოკეანის

ԾՈՎԻ ՋՈՒՐ` ծովի և օվկիանոսի

წყალი, რომლის საშუალო

ջուր, որի միջին աղայնությունը

მარილიანობა 35%.

35% է:
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თაღური კაშხალი როგორც წესი,

ԿԱՄԱՐԱՁԵՎ ԱՄԲԱՐՏԱԿ`

აშენებენ ბეტონისაგან ან

սովորաբար կառուցում են

რკინაბეტონისაგან თაღისე-

բետոնից կամ երկաթբետոնից,

ბურად.

կամարի ձևով:

თიხა რბილი ქანი, რომელშიც

ԿԱՎ` փափուկ ապար, որում

ჭარბობს თიხური

գերակշռում են կավային

მინერალები.

հանքանյութերը:

თოვლიანი მთები მთები,

ՁՅՈՒՆԱԾԱԾԿ ԼԵՌՆԵՐ`

რომელთა მწვერვალები სულ

լեռներ, որոնց գագաթները

თოვლშია გახვეული.

միշտ ձնով են պատած:

თოვლის ზვავი თოვლის ან

ՁՆԱՀՅՈՒՍ` ձյան կամ սառցի

ყინულის მასა, რომელიც

զանգված, որը ակնթարթորեն

მყისიერად ვითარდება მთის

զարգանում է լեռան թեք

ციცაბო კალთებიდან.

լանջերի վրա:

თოვლის კარსტი თოვლის ქვეშ

ՁՅԱՆ ԿԱՐՍՏ` ձյան տակ

წარმოშობილი წყლების მიერ

առաջացած ջրերի կողմից

ქანების ქიმიური გახსნა.

ապարների քիմիական լուծում:

თოვლის საფარი თოვლის ფენა,

ՁՆԱԾԱԾԿՈՒՅԹ` ձյան շերտ,

რომელიც წარმოიქმნება

որն առաջանում է

ზედაპირზე თოვლის

մակերևույթի վրա ձյան

დაგროვების შედეგად.

կուտակման հետևանքով:

თოვლის სიმკვრივე თოვლის

ՁՅԱՆ ԽՏՈՒԹՅՈՒՆ` ձյան

ფენიდან აღებული სინჯის

շերտից վերցված

წონის შეფარდება

փորձանմուշի զանգվածի

მოცულობასთან (გ/კუბური სმ)

հարաբերակցությունը
ծավալին (գ / խորանարդ սմ):

თოვლმცოდნეობა მოძღვრება

ՁՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ` ուսմունք
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თოვლსა და თოვლსაფარზე.

ձյան և ձնածածկույթների
մասին:

თხრილი ხელოვნური ან

ԽՐԱՄԱՏ` բնական կամ

ბუნებრივი ჩაღრმავება

արհեստական իջվածք

რელიეფში.

ռելիեֆում:

იარუსული მეწყერი ფერდობზე

ՍՈՂԱՆՔԱՅԻՆ ԽՈՒՄԲ` լանջի

ერთიმეორეზე განლაგებული

վրա իրար վրա տեղակայված

რამდენიმე მეწყერი.

մի քանի սողանք:

იზობათები წყლის აუზის

ԻԶՈԲԱԹՆԵՐ` ջրային ավազանի

თანაბარი სიღრმის ხაზები

հավասար խորության գծեր

(ტბა, ზღვა, ოკეანე).

(լիճ, ծով, օվկիանոս):

იზობარები ატმოსფერული

ԻԶՈԲԱՐՆԵՐ, ՀԱՎԱՍԱՐԱ-

წნევის თანაბარი ხაზები.

ՃՆՇՈՒՄ` մթնոլորտային
ճնշման հավասար գծեր:

იზოსეისტი მიწისძვრის

ԻԶՈՍԵԻՍՏ` երկրաշարժի

ინტენსივობის იზოხაზები.
ინდექსი ტერმინი ინდექსი

ինտենսիվության իզոգծեր:
ԻՆԴԵՔՍ, ԴԱՍԻՉ` տերմինն

გამოიყენება სხვადასხვა

օգտագործվում է տարբեր

მოვლენების მაჩვენებლის

երևույթների ցուցանիշների

აღსანიშნავად.

նշման համար:

ინსოლიაცია მიწის ზედაპირის

ԻՆՍՈԼՅԱՑԻԱ` հողի

მზით განათება.

մակերևույթի արևով
լուսավորում:

ინფილტრაციის ზონა ზონა,

ԻՆՖԻԼՏՐԱՑԻԱՅԻ ԳՈՏԻ` գոտի,

რომლის ფარგლებში ხდება

որի շրջանակներում տեղի է

წყლის ჩაჟონვა

ունենում ջրի ներծծում

(ინფილტრაცია).

(ինֆիլտրացիա):
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ინფილტრაციული ყინული

ԻՆՖԻԼՏՐԱՑԻՈՆ ՍԱՌՈՒՅՑ`

წარმოშობილია თოვლისგან

առաջանում է ձյունից,

ამ უკანასკნელის ფორებში

վերջինիս անցքերի մեջ ջրի

წყლის ჩაჟონვის შედეგად.

ներծծման հետևանքով:

ინფილტრაციული წყლები

ԻՆՖԻԼՏՐԱՑԻՈՆ ՋՐԵՐ`

მიწისქვეშა წყლები,

ստորերկրյա ջրեր, որոնք

რომლებიც წარმოშობილია

առաջանում են մթնոլորտային

ატმოსფერული ნალექების

տեղումների ապարների մեջ

ჩაჟონვით ქანებში.

ներծծմամբ:

ირიგაცია ხელოვნური მორწყვის

ԻՌԻԳԱՑԻԱ` արհեստական

პროცესი.
ირიგაციული ეროზია ვითარდება

ոռոգման գործընթաց:
ԻՌԻԳԱՑԻՈՆ ԷՐՈԶԻԱ`

მიწების არასწორი მორწყვის

զարգանում է հողերի ոչ ճիշտ

პირობებში.

ոռոգման պայմաններում:

ისტორიული გეოლოგია

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԵՐԿՐԱԲԱՆ-

გეოლოგიის დარგი, რომე-

ՈՒԹՅՈՒՆ` երկրաբանություն

ლიც შეისწავლის დედამიწის

բաժին, որն ուսումնասիրում է

ქერქის განვითარებას მისი

երկրակեղևի զարգացումը նրա

წარმოშობიდან დღემდე.

ակունքներից մինչև մեր օրերը:

ისტორიული გეომორფოლოგია

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԵՐԿՐԱՄՈՐՖՈԼՈ-

გეომორფოლოგიის დარგი,

ԳԻԱ` երկրամորֆոլոգիայի

რომელიც სწავლობს დამარ-

բաժին, որն ուսումնասիրում է

ხულ და ხილულ რელიეფს

թաղված և տեսանելի ռելիեֆը`

ქრონოლოგიური თანმიმდევ-

ժամանակագրական

რობით.

հաջորդականությամբ:

კადასტრი მონაცემების
სისტემატიზებული კრებული,

ԿԱԴԱՍՏՐ` տվյալների համակարգված ժողովածու, որը
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რომელიც ობიექტებისა და

բաղկացած է օբյեկտների և

მოვლენების რაოდენობრივი

իրադարձությունների քանա-

და ხარისხობრივი აღწერისაგან

կական և որակական նկա-

შედგება.

րագրից:

კალაპოტი მდინარის ხეობის
უდიდესი ნაწილი, რომელზეც

ՀՈՒՆ` գետահովտի ամենամեծ
մասը, որով հոսում է գետը:

გაედინება ნაკადი.
კალაპოტური ეროზია მდინარის

ՀՈՒՆԻ ԷՐՈԶԻԱ` գետի հունի

კალაპოტის გაღრმავება და

խորացում և լայնացում`

გაფართოება უმთავრესად

հիմնականում ջրհեղեղների և

წყალდიდობისა და

վարարումների ժամանակ:

წყალმოვარდნისას.
კალმიროლიზი წყალქვეშა
გამოფიტვა.
კალციუმიანი წყლები ბუნებრივი

ԿԱԼՄԻՐՈԼԻԶ` ստորջրյա
քայքայում:
ԿԱԼՑԻՈՒՄԱՅԻՆ ՋՐԵՐ` բնական

წყლები კალციუმის იონის

ջրեր` կալցիումի իոնի

სიჭარბით.

առատությամբ:

კანიონი მდინარის ღრმა ხეობა,
ციცაბო, ვერტიკალური.

ԿԱՆՅՈՆ, ԿԻՐՃ` գետի խորը
հովիտ, զառիվեր, ուղղահայաց
լանջերով:

კარსტის გეოგრაფია

ԿԱՐՍՏԱՅԻՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈ-

გეოგრაფიის დარგი, რომელიც

ՒԹՅՈՒՆ` Աշխարհագրության

სწავლობს კარსტის ფიზიკურ-

ճյուղ, որն ուսումնասիրում է

გეოგრაფიულ პირობებს.

կարստի ֆիզկաաշխարհագրական պայմանները:

კარსტის გეომორფოლოგია
გეომორფოლოგიის დარგი,

ԿԱՐՍՏԱՅԻՆ ԳԵՈՄՈՐՖՈԼՈԳԻԱ` գեոմորֆոլոգիայի
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რომელიც სწავლობს წყალში

ճյուղ, որն ուսումնասիրումէ ջրի

ხსნად ქანებს.

մեջ լուծվող ապարները:

კარსტის მორფოგენეზისი მეც-

ԿԱՐՍՏԱՅԻՆ ՄՈՐՖՈԳԵՆԵԶԻՍ`

ნიერება კარსტული ფორმებისა

գիտություն կարստային ձևերի և

და მისი წარმოშობის შესახებ.

նրա ծագման մասին:

კარსტის მორფოლოგია მეცნი-

ԿԱՐՍՏԱՅԻՆ ՄՈՐՖՈԼՈԳԻԱ`

ერება ზედაპირულ და

գիտություն մակերևութային և

მიწისქვეშა კარსტულ

ստորգետնյա կարստային ձևերի

ფორმებზე.

մասին:

კარსტის ჰიდროლოგია კარსტო-

ԿԱՐՍՏԱՅԻՆ ՀԻԴՐՈԼՈԳԻԱ`

ლოგიისა და ზოგადი

կարստոլոգիայի և ընդհանուր

ჰიდროლოგიის დარგი.

հիդրոլոգիայի բնագավառ:

კარსტული პროცესები მიმდი-

ԿԱՐՍՏԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ`

ნარეობენ ზედაპირული და

ընթանում են մակերևութային և

მიწისქვეშა წყლების

ստորգետնյա ջրերի

მოქმედებით ხსნად ქანებში.

ներգործությամբ լուծվող
ապարներում:

კარსტული რელიეფი რელიეფის

ԿԱՐՍՏԱՅԻՆ ՌԵԼԻԵՖ` ռելիեֆի

ტიპი, რომელიც ყალიბდებდა

տեսակ, որը ձևավորվում է

უმთვრესად წყალში ხსნად

առավելապես ջրում լուծվող

ქანებში.

ապարներում:

კარსტული ტბა ტბა, რომელიც

ԿԱՐՍՏԱՅԻՆ ԼԻՃ` լիճ, որը

ავსებს კარსტულ ძაბრებს,

լցնում է կարստային

აბაზანებს, ჩადაბლებულ

ձագարները, ավազանները,

ნაწილებს.

ցածրադիր մասերը:

კარსტული წყაროები კარსტული
წყლების გამოსავალი მიწის

ԿԱՐՍՏԱՅԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ`
կարստային ջրերի ելքը երկրի
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ზედაპირზე.
კარსტული წყლები ძლიერ

մակերևույթ:
ԿԱՐՍՏԱՅԻՆ ՋՐԵՐ` շատ

ცვალებადი დებიტის მქონე

փոփոխական հոսք ունեցող

მიწისქვეშა წყლები.

ստորերկրյա ջրեր:

კარტოგრაფია მეცნიერება

ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ`

გეოგრაფიული რუკებისა და

գիտություն աշխարհագրական

სხვა კარტოგრაფიული

քարտեզների և այլ քարտեզա-

რესურსების, მათი შექმნის

գրական ռեսուրսների, դրանց

მეთოდების და გამოყენების

ստեղծման մեթոդների և

შესახებ.

կիրառության մասին:

კატადრომული მიგრაცია

ԿԱՏԱԴՐՈՄ ՄԻԳՐԱՑԻԱ`

გამრავლების მიზნით წყლის

բազմացման նպատակով ջրային

ცხოველების მიგრაცია

կենդանիների միգրացիա

მდინარიდან ზღვაში.

գետերից ծովեր:

კატაკლიზმი დამანგრეველი
ბუნებრივი მოვლენა;

ԿԱՏԱԿԼԻԶՄ` կործանարար
բնական երևույթ, աղետ:

კატასტროფა.
კატასტროფა ცვალებადობა,

ԱՂԵՏ` փոփոխականություն, որը

რომელიც დაღუპვის

ոչնչացման սպառնալիքի տակ է

საშიშროების ქვეშ აყენებს

դնում ամեն կենդանի բան:

ყოველგვარ ცოცხალს.
კაშხალი ჰიდროტექნიკური

ԱՄԲԱՐՏԱԿ` հիդրոտեխնիկա-

ნაგებობა, რომლებსაც აშენებენ

կան կառույց, որը կառուցվում է

მდინარეებზე მათი ენერგიის

գետերի վրա` դրանց

გამოყენების მიზნით.

էներգիայի օգտագործման
նպատակով:

კედელი ციცაბო ფერდობი

ՊԱՏ` զառիվեր տարածք,
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შემდგარი მაგარი, მჭიდრო

բաղկացած պինդ, կուռ

ქანებისაგან.

ապարներից:

კლდე მცირე ზომის შვერილი ან

ԺԱՅՌ` փոքր չափի խութ կամ

ნარჩენი, რომელიც შედგება

մնացորդ, որը բաղկացած է

კლდოვანი ქანებისგან.

ժայռային ապարներից:

კლიმატის გენეტიკური

ԿԼԻՄԱՅԻ ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ

კლასიფიკაცია კლიმატის

ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ` կլիմայի

კლასიფიკაცია მისი

դասակարգում ըստ նրա

წარმოშობის მიხედვით.

ծագման:

კლიმატოგრაფია კლიმატოლო-

ԿԼԻՄԱՏՈԳՐԱՖԻԱ` կլիմայա-

გიის ნაწილი, რომელიც

գիտության բաժին, որը

აღწერს დედამიწის სხვადასხვა

նկարագրում է Երկրի տարբեր

ნაწილის ჰავას.

մասերի կլիման:

კოლიტიტრი წყლის ბაქტერიული დაბინძურების მაჩვენე-

ԿՈԼԻ-ՏԻՏՐ` ջրի մանրէաբանական աղտոտման ցուցիչ:

ბელი.
კომპასი ხელსაწყო, რომელიც

ԿՈՂՄՆԱՑՈՒՅՑ` սարք, որը ցույց

გვიჩვენებს მაგნიტური ან

է տալիս մագնիսական կամ

გეოგრაფიული მერიდიანის

աշխարհագրական

მიმართულებას.

միջօրեականի ուղղությունը:

კომპოსტი სასუქი, მიღებული

ԿՈՄՊՈՍՏ` պարարտանյութ,

ორგანული ნივთიერებების

ստացված օրգանական

მიკრობების გახსნის შედეგად.

նյութերի մանրէների լուծման
հետևանքով:

კონდენსაცია წყლის ორთქლის

ԿՈՆԴԵՆՍԱՑՈՒՄ, ԽՏԱՑՈՒՄ`

გადასვლა გაჯერებული

սեղմման կամ սառեցման

ჰაერიდან თხიერ

հետևանքով նյութի անցումը
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მდგომარეობაში.

գոլորշի վիճակից հեղուկ կամ
պինդ վիճակի:

კონდენსაციური კოროზია

ԿՈՆԴԵՆՍԱՑԻՈՆ ԿՈՐՈԶԻԱ`

კოროზია, რომელიც ხდება

կորոզիա, որ տեղի է ունենում

წყლის წვეთების კონდენსაციის

ջրի կաթիլների կոնդենսացման

ადგილებში.

տեղերում:

კონკურენცია პროცესი, როცა

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ`

ორი სახეობა ერთმანეთზე

գործընթաց, երբ երկու

ახდენს არახელსაყრელ

տեսակներ միմյանց վրա

გავლენას საკვების მოპოვებაში,

անբարենպաստ ներգործություն

თავშესაფრის ძებნაში,

են ունենում` սննդի

გამრავლების ადგილის

հայթայթման, ապաստան

შერჩევასა და სხვ.

որոնելու, բազմացման վայրի
ընտրության մեջ և այլն:

კონტინენტი დედამიწის რელი-

ՄԱՅՐՑԱՄԱՔ` Երկրի ռելիեֆի

ეფის უდიდესი, პლანეტარული

ամենամեծ մոլորակային ձևը:

ფორმა. თანამედროვე

Ժամանակակից երկրաբա-

გეოლოგიურ ეპოქაში

նական դարաշրջանում

გამოიყოფა 6 კონტინენტი:

առանձնացնում են 6

ევრაზია, აფრიკა, ჩრდილოეთ

մայրցամաքներ` Եվրասիա,

ამერიკა, სამხრეთ ამერიკა,

Աֆրիկա, Հյուսիսային Ամերիկա,

ავსტრალია და ანტარქტიდა.

Հարավային Ամերիկա,
Ավստրալիա և Անտարկտիդա:

კონფლუენცია ორი ან რამდე-

ԿՈՆՖԼՈՒԵՆՑԻԱ` երկու կամ մի

ნიმე მყინვარის ერთობლივი

քանի սառցադաշտերի

მოძრაობა.

համատեղ շարժում:

კონცხი ხმელეთის მცირე ნაწილი,

ՀՐՎԱՆԴԱՆ` ցամաքի փոքր մաս,
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რომელიც შეჭრილია ზღვაში.

որ սուր անկյունով մտած է ծովի
մեջ:

კორდი ნიადაგის ზედაპირული

Խճճված արմատներով հող` հողի

ფენა, სადაც გადახლართულია

մակերեսային շերտ, որտեղ

მრავალწლიანი ბალახების

իրար են խճճված բազմամյա

ცოცხალი და მკვდარი ფესვები,

խոտերի կենդանի և մեռած

ყლორტები და სხვა.

արմատներ, ընձյուղներ և այլն:

კორდილიერი მთიანი ქედების
სისტემა.
კოსმოსური მონიტორინგი

ԿՈՐԴԻԼԻԵՐՆԵՐ`
լեռնաշղթաների համակարգ:
ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՄՇՏԱԴԻՏ-

კოსმოსური დაკვირვებების

ԱՐԿՈՒՄ` տիեզերական

საშუალებით წარმოებული

դիտարկման միջոցով ընթացող

მონიტორინგი.

մշտադիտարկում:

კრატერი ძაბრისებური

ԽԱՌՆԱՐԱՆ` ձագարանման

ჩაღრმავება ვულკანური

խորություն հրաբխային կոնի

კონუსის მწვერვალზე ან

գագաթին կամ լանջին:

ფერდობზე.
კრატერული აუზი ღრმული,

ԽԱՌՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆ`

რომელშიც მოთავსებულია

խորություն, որում տեղակայված

კრატერი.

է խառնարանը:

კრიკი მდინარე ან ნაკადული,

ԿՐԻԿ` գետ կամ առվակ, որը

რომელიც პერიოდულად

պարբերաբար չորանում է:

შრება.
კრიოგენული მინერალები

ԿՐԻՈԳԵՆԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՆՅ-

მინერალები, რომლებიც

ՈՒԹԵՐ` հանքանյութեր, որոնք

არსებობენ მხოლოდ 0-ზე

գոյություն ունեն միայն 0-ից

დაბალი ტემპერატურის დროს.

ցածր ջերմաստիճանի
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ժամանակ:
კრიომორფოგენეზისი

ԿՐԻՈՄՈՐՖՈԳԵՆԵԶԻՍ`

სპეციფიკური რელიეფის

հատուկ ռելիեֆի առաջացում

წარმოქმნა ყინვითი

սառցային գործընթացներով:

პროცესებით.
კრიოფილები მცენარეული

ԿՐԻՈՖԻԼՆԵՐ` բուսական ծա-

საფარი, რომლისთვისაც

ծկույթ, որի համար օպտիմալ է

ოპტიმალურია დაბალი

ցածր ջերմաստիճանը:

ტემპერატურა.
კრიოფიტი სიცივეგამძლე
მცენარეულობა.
კრიპტოსტრუქტურა ფარული

ԿՐԻՈՖԻՏ` ցրտադիմացկուն
բուսականություն:
ԿՐԻՊՏՈԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ` թա-

სტრუქტურა, რომელიც ვერ

քնված կառուցվածք, որը չի

პოულობს ასახვას რელიეფში.

արտացոլվում ռելիեֆում:

კუთრი თბოტევადობა 1 გრ
ნივთიერების თბოტევადობა.

ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ՋԵՐՄԱՏԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ` 1 գ նյութի ջերմատարողությունը:

კუთრი მოცულობა ქანის მასის

ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԾԱՎԱԼ`

ապարի

ერთეულის მოცულობა,

զանգվածի միավորի ծավալը,

რომელიც გამოისახება კუბური

որն արտահայտվում է խորա-

სმ გრამებში.

նարդ սանտիմետր գրամներով:

კუთრი წონა ქანის მყარი ნაწილის ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԿՇԻՌ` ապարի
წონისა და მისი მოცულობის

պինդ մասի քաշի և նրա ծավալի

ფარდობა.

հարաբերակցությունը:

კუნძულიანი მეჩეჩი თხელი,
წყალმარჩხი ზღვის ზოლი,

ԿՂԶՈՒ ԾԱՆԾԱՂՈՒՏ` ոչ խորը,
ջրասակավ ծովային գոտի, որը
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რომელიც გარს ერტყმის

շրջապատում է կղզին:

კუნძულს.
ლაგუნა წყალმარჩხი აუზი,

ԲՈՒՍՏԱԼՃԱԿ` ավազով կամ

რომელიც ზღვას უერთდება

բուստախութով ծովից

ვიწრო სრუტით

բաժանված փոքր ջրամբար, որը
ծովին է միանում նեղ նեղուցով:

ლავა ცეცხლოვანი სილიკატური

ԼԱՎԱ` հրաբխային

მასა, რომელიც ამოინთხევა

ժայթքումների

დედამიწის ზედაპირზე

ժամանակ մագմայական օջախն

ვულკანური ამოფრქვევის

երից Երկրի մակերևույթ

დროს.

արտավիժած հրահեղուկ
զանգված:

ლანდშაფტთმცოდნეობა

ԼԱՆԴՇԱՖՏԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ`

მეცნიერება ლანდშაფტურ

գիտություն լանդշաֆտային

გარსზე.

թաղանթի մասին:

ლანდშაფტი ბუნებრივი კომპ-

ԼԱՆԴՇԱՖՏ` բնական համալիր,

ლექსი, წარმოშობილი კლიმა-

որն առաջանում է

ტური, ჰიდროგეოლოგიური,

կլիմայական, երկրաբանական,

გეომორფოლოგიური და სხვა

երկրաձևաբանական, և այլ

ფიზიკურ-გეოგრაფიული

ֆիզիկակա-աշխարհագրական

პირობების შერწყმით.

պայմանների միաձուլմամբ:

ლანდშაფტის ასაკი დროის

ԼԱՆԴՇԱՖՏԱՅԻՆՆ ՏԱՐԻՔ`

მონაკვეთი, რომლის

ժամանակահատված, որի

საწყისიდან ჩვენს დრომდე

սկզբից մինչև մեր օրերը գործում

ლანდშაფტი ფუნქციონირებს.

է լանդշաֆտը:

ლანდშაფტის გეოქიმია დარგი,
რომელიც სწავლობს ქიმიური

ԼԱՆԴՇԱՖՏԱՅԻՆ
ԵՐԿՐԱՔԻՄԻԱ` բնագավառ,
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ელემენტების მიგრაციას

որն ուսումնասիրում է

ლანდშაფტში.

քիմիական տարրերի
միգրացիայի լանդշաֆտը:

ლანდშაფტის დაცვა

ԼԱՆԴՇԱՖՏԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈ-

ღონისძიებათა სისტემა,

ՒԹՅՈՒՆ` միջոցառումների

მიმართული ლანდშაფტის

համակարգ` միտված

შენარჩუნებისკენ.

լանդշաֆտի պաշտպանությանը:

ლანდშაფტის დეგრადაცია

ԼԱՆԴՇԱՖՏԻ ԴԵԳՐԱԴԱՑԻԱ`

შეუქცევადი ცვლილებები,

անդառնալի փոփոխություններ,

რომელიც არღვევს მის

որոնք խախտում են նրա

სტრუქტურას

կառուցվածքը:

ლითოლოგია მეცნიერება

ԼԻԹՈԼՈԳԻԱ` գիտություն

დანალექი ქანებისა და

նստվածքային ապարների և

საბადოების შესახებ.

հանքավայրերի մասին:

ლიპყინული მკვრივი ყინულის

ՍԱՌՑԱԾԱԾԿՈՑ` սառույցի

ფენა, წარმოშობილი

հաստ շերտ, որն առաջանում է

დედამიწასა და საგნებზე.

Երկրի մակերևույթի և
առարկաների վրա:

ლოდები დაკუთხული, დამუშავებული ქანის ნამტვრევები.
მაგმა გავარვარებული,

ՔԱՐԱԲԵԿՈՐՆԵՐ` անկյունաձև,
մշակված բեկորներ:
ՄԱԳՄԱ` հրահեղուկ զանգված,

მეტწილად სილიკატური მასა,

հիմնականում սիլիկատային

რომელიც წარმოიქმნება

զանգված, որն առաջանում է

დედამიწის ქერქის სიღრმეში.

երկրակեղևի խորքերում:

მაგმატიზმი მაგმის წარმოშობის,

ՄԱԳՄԱՏԻԶՄ` մագմայի

მისი შემდგომი განვითარების

առաջացման, նրա հետագա

პროცესები.

զարգացման գործընթացները:
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მაგმატური ქანები ამონთხეული

ՄԱԳՄԱՏԻԿ ԱՊԱՐՆԵՐ` հրային

ქანები, რომლებიც წარმო-

ապարներ, որոնք առաջանում

იქმნება მაგმის გაცივებისა და

են մագման սառչելուց և

კრისტალიზაციის დროს.

բյուրեղանալուց հետո:

მაკროკლიმატი მსხვილი

ՄԱԿՐՈԿԼԻՄԱ` խոշոր

გეოგრაფიული რეგიონის

աշխարհագրական

კლიმატი.

տարածաշրջանի կլիմա:

მაკრორელიეფი დედამიწის

ՄԻԿՐՈՌԵԼԻԵՖ` Երկրի տարբեր

ზედაპირის რელიეფის მსხვილი

տեղամասերի մակերևույթի

ფორმები.

խոշոր ձևեր:

მაკროციკლი დროის მონაკვეთი,

ՄԱԿՐՈՑԻԿԼ`

რომლის განმავლობაშიც

ժամանակահատված, որի

რელიეფი იცვლება.

ընթացքում փոխվում է ռելիեֆը:

მარილმზომი ხალსაწყო,

ԱՂԱՉԱՓ` սարք, որի միջոցով

რომლის საშუალებითაც

գնահատվում է (չափվում) է ջրի

ფასდება (იზომება) წყლის

հանքայնացումը:

მინერალიზაცია.
მარილოვანი გამოფიტვა ქანის

ԱՂԱՅԻՆ ՔԱՅՔԱՅՈՒՄ` ապարի

დაშლა ნაპრალებში

քայքայում` ճեղքերում աղերի

მარილების

բյուրեղացմամբ:

გამოკრისტალებით.
მარილხსნარიანი წყლები

ԱՂԱԼՈՒԾՈՒՅԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐ`

წყლები, რომლებშიც ხსნადი

ջրեր, որոնցում լուծվող աղերի

მარილების რაოდენობა

քանակը գերազանցում է 50

აღემატება 50 გ/ლიტრზე.

գ/լիտրը:

მარშრუტი მსვლელობის

ԵՐԹՈՒՂԻ` ընթացքի
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განსაზღვრული გზა.
მარჯნის კუნძულები

սահմանված ճանապարհ:
ՄԱՐՋԱՆԻ ԿՂԶԻՆԵՐ`

წარმოქმნილი მარჯნული

առաջանում են մարջանային

ნაგებობების დაშლის

օբյեկտների քայքայման

პროდუქტებით.

արդյունքում:

მარჯნის რიფი მარჯნის ნაგებობა,

ՄԱՐՋԱՆԻ ԽՈՒԹ` մարջանի

გეოლოგიური წარმონაქმნი,

կառույց, երկրաբանական

ყალიბდება ნაკლებად ღრმა

կազմավորումներ, ձևավորվում

(30-50 მ-მდე) ტროპიკულ

է ավելի քիչ խորությամբ (մինչև

ზღვებში.

30‐50 մ) արևադարձային
ծովերում:

მაღალი ვაკე ვაკე, რომლის

ԲԱՐՁՐԱԴԻՐ ՀԱՐԹԱՎԱՅՐ`

აბსოლუტური სიმაღლე 200

հարթավայր, որի բացարձակ

მეტრს აღემატება.

բարձրությունը գերազանցում է
200 մետրը:

მაღალმთიანეთი ვერტიკალურ

ԲԱՐՁՐ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ԳՈՏԻ` 2-3

სარტყელი 2-3 ათასი მეტრის

հազար մետրից բարձր

ზემოთ.

ուղղահայաց գոտի:

მაღლობი მაკრორელიეფის

ԲԱՐՁՐԱՎԱՆԴԱԿ`

ფორმა, რომელიც ირგვლივ

մակրոռելիեֆային ձև, որը

არსებულ ვაკე ტერიტორიაზე

շուրջն առկա հարթավայրային

მაღალია (პირობითად,

տարածքից ավելի բարձր է

აბსოლუტური სიმაღლე 200-

(պայմանականորեն, բացարձակ

500მ-ს აღწევს.

բարձրությունը հասնում է 200‐50
մետրի):

მეგარელიეფი დედამიწის
ზედაპირის რელიეფის

ՄԵԳԱՌԵԼԻԵՖ` Երկրի
մակերևույթի ռելիեֆի
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უმსხვილესი ელემენტები -

խոշորագույն տարրեր`

კონტინენტური შვერილები,

մայրցամաքային օբյեկտներ,

ოკეანური კალაპოტები, მთიანი

օվկիանոսային հուներ, լեռնոտ և

და ვაკე ადგილები.

հարթավայրային վայրեր և այլն:

მეზოლითი შუა ქვის ხანა,

ՄԵԶՈԼԻԹ` միջին քարի դար,

პალეოლითიდან ნეოლითზე

պալեոլիթից նեոլիթին անցնող

გარდამავალი ეპოქა.

դարաշրջան:

მეზოსფერო ატმოსფეროს ფენა

ՄԵԶՈՍՖԵՐԱ` մթնոլորտի շերտ

სტრატოსფეროსა და

ստրատոսֆերայի և

იონოსფეროს შორის 40-50 კმ.

իոնոսֆերայի միջև` 40-50կմ

სიმაღლიდან 80-85კმ.

բարձրությունից մինչև 80-85կմ:

სიმაღლემდე.
მეზოფილები ცხოველები,

ՄԵԶՈՖԻԼՆԵՐ` կենդանիներ,

რომლებიც ბინადრობენ

որոնք բնակվում են միջին

საშუალო ტენიანობის

խոնավության պայմաններում:

პირობებში.
მეზოფილური მცენარეულობა

ՄԵԶՈՖԻԼԱՅԻՆ ԲՈՒՍԱԿԱՆ-

წარმოადგენენ გარდამავალ

ՈՒԹՅՈՒՆ` անցումային խումբ

ჯგუფს თერმოფილურსა და

են թերմոֆիլ և կրիոֆիլ բույսերի

კრიოფილურ მცენარეთა

միջև:

შორის.
მეზოფიტური მცენარეები მცენა-

ՄԵԶՈՖԻՏ ԲՈՒՅՍԵՐ` բույսեր,

რეები, რომელთაც შეუძლიათ

որոնք կարող են գոյատևել մի

გადაიტანონ ხანმოკლე

կարճ երաշտի ընթացքում,

გვალვა, იზრდებიან საშუალო

աճում են միջին խոնավության

ტენიანობის პირობებში,

պայմաններում, չափավոր

ზომიერი სითბოს რეჟიმში.

ջերմության պայմաններում:
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მეთანიანი წყლები მეთანის
აირიანი ბუნებრივი წყლები.

ՄԵԹԱՆԱՅԻՆ ՋՐԵՐ` մեթանի
գազ պարունակող բնական
ջրեր:

მელიორაცია მიწების ძირითადი

ՄԵԼԻՈՐԱՑԻԱ, ՀՈՂԱԲԱՐԵ-

თვისებების გაუმჯობესება

ԼԱՎՈՒՄ` հողի հիմնական

ჭაობების დაშრობით, ფხვიერი

առանձնահատկությունների

ქანების დამაგრებით, მიწის

բարելավում ճահիճների

ხელოვნური მორწყვით და სხვ.

չորացմամբ, փխրուն ապարների
ամրացմամբ, հողի արհեստական ոռոգմամբ և այլն:

მეტეორიტული კრატერი მე-

ԵՐԿՆԱՔԱՐԱՅԻՆ ԽԱՌՆԱՐԱՆ`

ტეორის ჩამოვარდნის ადგილ-

երկնաքարի ընկնելու տեղում

ზე გაჩენილი ღრმული.

առաջացած խառնարան:

მეტყევეობა ტყის მოშენების

ԱՆՏԱՌԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ`

მეთოდების შესწავლა, მათი

անտառի պլանավորված աճեց-

მოვლა და წარმოების

ման մեթոդների ուսումնասիրու-

გადიდება.

թյուն, անտառի խնամում և
անտառատնկումների
ընդլայնում:

მეწყერთმცოდნეობა მეცნიერება,

ՍՈՂԱՆՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ`

რომელიც შეისწავლის

գիտություն, որն

მეწყრულ მოვლენებს.

ուսումնասիորւմ է սողանքային
երևույթները:

მეწყერი ქანების მასივის ცოც-

ՍՈՂԱՆՔ` ապարների զանգվածի

ვითი გადაადგილება ფერდო-

սահաշարժով տեղափոխություն

ბებზე.

լանջերի վրա:
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მეწყერის ბაზისი მეწყერის და-

ՍՈՂԱՆՔԻ ՀԻՄՔ` սողանքի

ცურების ყველაზე დაბალი

սահաշարժի ամենացածր

დონე.

մակարդակը:

მეწყრული ენა მეწყრული
სხეულის ქვედა ნაწილი.

ՍՈՂԱՆՔԱՅԻՆ ԼԵԶՈՒ`
սողանքային զանգվածի
ստորին մասը:

მეწყრული უბანი ტერიტორია,

ՍՈՂԱՆՔԱՅԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍ`

რომლის ფარგლებში

տարածք, որի շրջանակներում

ხორციელდება მეწყრული

իրականացվում են սողանքային

პროცესების შესწავლა.

գործընթացների
ուսումնասիրություններ:

მზის სისტემა გრავიტაციულად

ԱՐԵԳԱԿՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ`

დაკავშირებული ციური

ձգողականությամբ իրար հետ

სხეულების სისტემა, რომელიც

կապված երկնային մարմինների

შედგემა ცენტრალური სხეულის

համակարգ, որոնք բաղկացած

- მზის და მის ირგვლის

են կենտրոնական մարմնից`

მბრუნავი 9 დიდი პლანეტისგან.

Արեգակից, և նրա շուրջ
պտտվող 9 մեծ մոլորակներից:

მთა 200 მ-ზე მაღალი, მკვეთრად

ԼԵՌ` 200 մետրից բարձր ռելիեֆի

გამოხატული ძირის მქონე

հատված` մեկուսացված և

იზოლირებული ამაღლება

համեմատաբար հարթ վայրից

ხმელეთის მეტ-ნაკლებად

կտրուկ բարձրացված:

მოვაკებულ ზედაპირზე.
მთაგრეხილი ერთმანეთს
მიყოლებული ქედები.
მთიანეთი დედამიწის ზედაპირის

ԼԵՌՆԱՇՂԹԱ` միմյանց
հաջորդող լեռներ:
ԲԱՐՁՐԱՎԱՆԴԱԿ` Երկրի
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ზღვის დონეზე მაღლა

մակերևույթի ծովի

აზიდული ვრცელი უბნები.

մակարդակից վեր խոյացած
տեղամասեր:

მთის ლანდშაფტი ლანდშაფტი,

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ԼԱՆԴՇԱՖՏ`

რომლისთვისაც

լանդշաֆտ, որին բնորոշ է

დამახასიათებელია იარუსული

յարուսային դասավորությունը:

წყობა.
მთის მასივი სუსტად დანაწევრე-

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ԶԱՆԳՎԱԾ` թույլ

ბული მთა, რომლის სიგრძე და

մասնատված լեռ, որի

სიგანე დაახლოებით ერთნა-

երկարությունն ու լանությունը

ირია.

մոտավորապես նույնն են:

მთის მდინარე ხასიათდება

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ԳԵՏ` բնորոշվում է

კალაპოტის დიდი დახრი-

գետահովտի մեծ թեքությամբ,

ლობით, სწრაფი დინებით.

արագ հոսքով:

მთის მწვერვალი მთის მასივის
ყველაზე მაღალი ნაწილი.
მთის ნატანი უახლესი ნალექები,

ԼԵՌՆԱԳԱԳԱԹ` լեռնային
զանգվածի ամենաբարձր մասը:
ԼԵՌԱՆ ՆՍՏՎԱԾՔ` նորագույն

რომლებიც დევს მთის

տեղումներ, որոնք դրված են

ფერდობებზე.

լեռան լանջերին:

მთის ტბა წყალსატევი მთებში,

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ԼԻՃ` ջրամբար

რომელსაც მეტწილად აქვს

լեռներում, որն ունի

ტექტონიკური, მყინვარული,

առավելապես տեկտոնային,

კაშხალური წარმოშობა

սառցային, ամբարտակային
ծագում:

მთის ძირი მთიანი ნაგებობების

ԼԵՌԱՆ ՍՏՈՐՈՏ` լեռնային

გეგმაში შემოსაზღვრული

կազմությունների պլանի մեջ

პირობითი ხაზი, რომელიც მას

սահմանազատված
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ვაკე სივრცისაგან გამოყოფს.

պայմանական գիծ, որը այն
առանձնացնում է
հարթավայրային տարածքից:

მიკოცენოზი სოკოების
ბიოტიკური ერთიანობა,

ՄԻԿՈՑԵՆՈԶ` սնկերի բիոտիկ
միասնություն, բիոցենոզի մաս:

ბიოცენოზის ნაწილი.
მიკროელემენტები ბუნებაში

ՄԻԿՐՈՏԱՐՐԵՐ` բնության մեջ

მცირე რაოდენობით არსებული

փոքր քանակությամբ առկա

ქიმიური ელემენტები.

քիմիական տարրեր:

მიკროკლიმატი რომელიმე
მცირე უბნისათვის

ՄԻԿՐՈԿԼԻՄԱ` որևէ փոքր
տեղամասին բնորոշ կլիմա:

დამახასიათებელი კლიმატი.
მიკროლანდშაფტი დაბალი

ՄԻԿՐՈԼԱՆԴՇԱՖՏ` ցածր

ფიზიკურ-გეოგრაფიული

ֆիզիկաաշխարհագրական

კომპლექსის ლანდშაფტი.

համալիրի լանդշաֆտ:

მიკრორელიეფი რელიეფის

ՄԻԿՐՈՌԵԼԻԵՖ` ռելիեֆի ձևեր,

ფორმები, რომელთა ზომები

որոնց չափերը սովորաբար չեն

ჩვეულებრივ რამდენიმე მეტრს

գերազանցում մի քանի մետրը:

არ აღემატება.
მინერალური წყლები წყლები,

ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՐԵՐ` ջրեր, որոնք

რომლებიც შეიცავენ დასაშვებ

պարունակում են թույլատրելի

ნორმაზე ნაკლებ ან მეტ

նորմայից պակաս կամ ավել

სპეციფიკურ კომპონენტებს.

յուրահատուկ բաղադրիչներ:

მიქცევა ზღვის დონის დაწევა

ՏԵՂԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` ծովի

სრული წყლს მომენტიდან

մակարդակի իջեցում լրիվ ջրի

მცირე წყლის მომენტამდე.

պահից մինչև սակավաջրության
պահը:
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მიწა ხმელეთის ბიოპროდუქტი-

ՀՈՂ` ցամաքի բնական

ული სისტემა რომელიც მოი-

գոյացություն, որն ընդգրկում է

ცავს ნიადაგს, მცენარეულ

բնահողը, բուսական ծածկույթը:

საფარს.
მიწის რეკულტივაცია

ՀՈՂԻ ՌԵԿՈՒԼՏԻՎԱՑԻԱ`

სამუშაოების კომპლექსი

աշխատանքների համակարգ`

უვარგისი მიწების

ոչ պիտանի հողերի

პროდუქტიულობის

բերքատվության բարելավման

გაუმჯობესებისათვის.

համար:

მიწის ზვავი მიწის მასის

ՀՈՂԻ ՓԼՎԱԾՔ` հողի զանգվածի

მოულოდნელი ჩამოქცევა

անսպասելի սահաշարժ

ფერდობიდან.

լանջերից:

მიწისპირა თოვლიანი ქარი

ԵՐԿՐԻ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹԻ ՁՅՈՒ-

ნამქერის გადატანა ქარის მიერ

ՆԱԽԱՌՆ ՔԱՄԻ` մակերևու-

უშუალოდ თოვლის საფარზე.

թային ձյան տեղափոխում
քամու կողմից, անմիջապես
ձյան ծածկույթի վրա:

მიწისქვეშა კანიონი მღვიმის

ՍՏՈՐԳԵՏՆՅԱ ԿԻՐՃ` քարան-

ვიწრო და მაღალი დერეფანი

ձավի նեղ և բարձր միջանցք`

ვერტიკალური კედლებით.

ուղղահայաց պատերով:

მიწისქვეშა წყლები დედამიწის
ქერქის ზედა ნაწილის წყლები.
მიწისძვრა ტექტონიკური

ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՋՐԵՐ`
երկրակեղևի վերին մասի ջրեր:
ԵՐԿՐԱՇԱՐԺ` տեկտոնիկ

პროცესებით გამოწვეული

գործընթացներով հարուցված

მიწისქვეშა ბიძგები.

ստորգետնյա ցնցումներ:

მიწისძვრის კერა მიწისძვრის
წარმოქმნის არე.

ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ ՕՋԱԽ` երկրաշարժի առաջացման տեղը:
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მიწისძვრის მაგნიტუდა მიწის-

ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ ՄԱԳՆԻՏՈՒԴ`

ძვრის კერაში გამოყოფილი

երկրաշարժի օջախում անջա-

ენერგიის გამომხატველი

տված սեյսմիկ էներգիան

პირობითი სიდიდე.

արտահայտող պայմանական
մեծություն:

მიწისძვრის პროგნოზი იმ

ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ ԿԱՆԽԱ ՏԵՍՈ-

რეგიონის განსაზღვრა, სადაც

ՒՄ` այն տարածաշրջանի

მოსალოდნელია მიწისძვრა.

սահմանում, որտեղ սպասելի է
երկրաշարժը:

მკვდარი ჩამონაშალი მცენარეულობით დაფარული უმოძრაო

ՄԵՌԱԾ ՓԼՎԱԾՔ` բույսերով
ծածկված անշարժ փլվածք:

ჩამონაშალი.
მკვდარი ხეობა უწყლო ხეობა.

ՄԵՌԱԾ ԳԵՏԱՀՈՎԻՏ` անջուր
գետահովիտ:

მლაშობი (ბიცი) ქლორიანი

ԱՂՈՒՏՆԵՐ` նատրիումի

ნატრიუმით, მაგნიუმითა და

քլորիդով, մագնիումով և

კალციუმით გაჟღენთილი

կալցիումով հագեցած հողեր:

ნიადაგები.
მონოლითი განსაზღვრული

ՄՈՆՈԼԻՏ` սահմանված ձևի և

ფორმისა და სიდიდის ქანის

չափի ապարի նմուշ` վերցված

ნიმუში, აღებული სტრუქტურის

առանց կառուցվածքի

დაურღვევლად ბუნებრივი

խախտման` բնական

წოლის პირობებში.

անշարժության պայմաններում:

მონოცენოზი მცენარეულობა,

ՄՈՆՈՑԵՆՈԶ` բուսականություն,

რომელიც შედგება ძირითადად

որը հիմնականում բաղկացած է

ერთი სახეობისგან.

մեկ տեսակից:

მორფოლითოლოგია გეომორ-

ՄՈՐՖՈԼԻԹՈԼՈԳԻԱ` գեոմորֆո73

ფოლოგიის დარგი, რომელიც

լոգիայի բաժին, որն ուսումն-

იკვლევს რელიეფისა და მისი

ասիրում է ռելիեֆի և նրա

ცალკეული ფორმების კავში-

առանձին ձևերի կապերը

რებს ლითოლოგიურ შედგე-

նստվածքային կազմի հետ:

ნილობასთან.
მორფოლოგიური სტრუქტურა

ՁԵՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑ-

კონტინენტებისა და მსოფლიო

ՎԱԾՔ` մայրցամաքների և

ოკეანის ფსკერის რელიეფის

համաշխարհային օվկիանոսի

მსხვილი ელემენტები.

հատակի ռելիեֆի խոշոր
տարրեր:

მორფომეტრია გეომორფოლო-

ՄՈՐՖՈՄԵՏՐԻԱ`

გიის დარგი, რომელიც სწავ-

գեոմորֆոլոգիայի բաժին, որն

ლობს დედამიწის ზედაპირის

ուսումնասիրում է Երկրի

რელიეფის ფორმების მაჩვე-

մակերևույթի ռելիեֆի ձևերի

ნებლებს (სიგრძე, ფართობი,

ցուցանիշները (երկարություն,

მოცულობა, სიმაღლე...)

տարածք, ծավալ, բարձրություն):

მორფოსტრუქტურა დედამიწის

ՄՈՐՖՈԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ` Երկրի

ზედაპირის რელიეფის მსხვილი

մակերևույթի ռելիեֆի խոշոր

ფორმები, რომელთა

ձևեր, որոնց կազմավորման մեջ

ჩამოყალიბებაში წამყვანია

առաջատար են էնդոգեն

ენდოგენური პროცესები.

գործընթացները:

მორფოტექტონიკური რუკა რუკა,

ՄՈՐՖՈՏԵԿՏՈՆԻԿ ՔԱՐՏԵԶ`

რომელზეც გამოსახულია

քարտեզ, որի վրա պատկերված

რელიეფის ანალიზით

են ռելիեֆի վերլուծությամբ

გამოვლენილი სტრუქტურები.

բացահայտված կառույցները:

მორფოციკლი რელიეფის
განვითარების ეტაპი, რომელიც

ՄՈՐՖՈՑԻԿԼ` ռելիեֆի
զարգացման փուլ, որը
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ხასიათდება ერთმანეთის

բնութագրվում է միմյանց

კანონზომიერად ცვლადი

օրինաչափ փոխարինող

ფაზებითა და სტადიებით.

ֆազերով և փուլերով:

მოსახლეობის მიგრაცია ხალხის

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂԹ`

გადაადგილება ან გადასახლე-

ժողովրդի տեղափոխություն

ბა სხვადასხვა ვადით.

կամ վերբնակեցում տարբեր
ժամկետներով:

მოქმედი ვულკანი ვულკანი,

ԳՈՐԾՈՂ ՀՐԱԲՈՒԽ` հրաբուխ,

რომელიც ამოირფქვევა

որը ժայթքում է մշտապես կամ

მუდმივად ან პერიოდულად.

պարբերաբար:

მოქმედი მეწყერი მეწყერი,
რომელიც ამჟამად მოძრაობს.
მოქცევა ზღვის დონის აწევა

ԳՈՐԾՈՂ ՍՈՂԱՆՔ` սողանք, որը
ներկայումս շարժվում է:
ՄԱԿԸՆԹԱՑՈՒԹՅՈՒՆ` ծովի

მცირე წყლის მომენტიდან

մակարդակի բարձրացում

სრული წყლის მომენტამდე.

սակավաջրության պահից մինչև
լրիվ ջրի պահը:

მოძრავი დიუნა მცენარეულობით

ՇԱՐԺՎՈՂ ԴՅՈՒՆԵՐ`

დაუმაგრებელი ქვიშის გროვა,

բուսականությամբ չամրացված

რომელიც წარმოქმნილია

ավազակույտ, որն առաջանում է

ქარით.

քամուց:

მტაცებელი თავისუფლად მცხოვ-

ԳԻՇԱՏԻՉ` ազատ ապրող

რები ორგანიზმი, რომელიც

օրգանիզմ, որը սնվում է այլ

იკვებება სხვა ცხოველებით და

կենդանիներով և բույսերով:

მცენარეებით.
მუდმივი მზრალობა გაყინული

ՀԱՎԵՐԺԱԿԱՆ ՍԱՌՑՈՒՅԹ`

ქანის ფენა, რომელიც არ დნება

սառած ապարաշերտ, որը չի

რამდენიმე ათეული და ასეული

հալչում մի քանի տասնամյակ և
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წელი.

հարյուրամյակ:

მუტაცია მკვეთრად გამოხატული

ՄՈՒՏԱՑԻԱ` կտրուկ

მემკვიდრეობით ცვლილებები

արտահայտված ժառանգական

ორგანიზმში, რომლებიც

փոփոխություններ

ცვლიან მათ მორფოლოგოურ

օրգանիզմներում, որոնք

და ფიზიოლოგიურ ქცევის

փոխում են դրանց

ნიშნებს.

ձևաբանական և
ֆիզիոլոգիական վարքային
հատկանիշենրը:

მუტუალიზმი შემთხვევა, მოვლე-

ՄՈՒՏՈՒԱԼԻԶՄ` դեպք, երևույթ,

ნა, როდესაც თითოეულ

երբ յուրաքանչյուր տեսակ

სახეობას შეუძლია ცხოვრება,

կարող է ապրել, աճել և

ზრდა და გამრავლება

բազմանալ միայն երկրորդի հետ

მხოლოდ მეორესთან

կապի մեջ, օրգանիզմներից

კავშირში.

յուրաքանչյուրը շահում է մյուսի
գործունեությունից:

მღვიმე მცირე სიღრმის გამოქვა-

ՔԱՐԱՆՁԱՎ, ԱՅՐ, ՔԱՐԱՅՐ`

ბული თაღისებური ჭერით და

երկրակեղևի վերին շերտերի

ფართო გამოსავალით.

դատարկ տարածություն,
խոռոչ` կամարաձև
առաստաղով և լայն ելքով:

მღვიმეთმცოდნეობა

კარსტ-

ՔԱՐԱՆՁԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ`

მცოდნეობის ნაწილი, რომე-

կարստագիտության բաժին, որն

ლიც შეისწავლის მღვიმეებს.

ուսումնասիրում է
քարանձավները:

მყინვარული ტბა ტბა, რომლის
ქვაბულის წარმოშობა

ՍԱՌՑԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ԼԻՃ` լիճ, որի
գոգավորության առաջացումը
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დაკავშირებულია მყინვარის

կապված է սառցադաշտի

ეგზარაციულ-აკუმულაციურ

էկզարացիոն‐կուտակային

მოქმედებასთან.

ազդեցության հետ:

მცენარეთა გეოგრაფია

ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈ-

მეცნიერება მცენარეთა

ՒԹՅՈՒՆ` գիտություն բույսերի

გავრცელებაზე.

տարածման մասին:

მცენარეულობის დაცვა ღონის-

ԲՈՒՍԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱ-

ძიებათა ერთობლიობა ფიტო-

ՆՈՒԹՅՈՒՆ` միջոցառումների

ცენოზის დაცვის მიზნით.

միասնություն` ֆոտոցենոզի
պահպանության նպատակով:

მძინარე ვულკანი მორფოლოგიურად ფორმაშენარჩუნებუ-

ՔՆԱԾ ՀՐԱԲՈՒԽ` ձևաբանորեն
ձևը պահպանած հրաբուխ:

ლი ვულკანი.
მწვერვალი მთის, ქედის ან

ԳԱԳԱԹ` լեռան, լեռնաշղթայի

მასივის ყველაზე მაღალი

կամ զանգվածի ամենաբարձր

ნაწილი.

մաս:

ნაკადული მცირე ზომის, 5-6 კმ
სიგრძის მდინარე.
ნაპირი ხმელეთისა და წყალსატევების (ოკეანე, ზღვა, ტბა,

ԳԵՏԱԿ` փոքր չափսի, 5-6 կմ
երկարությամբ գետ:
ԱՓ` ցամաքի և ջրամբարների
(օվկիանոս, ծով, լիճ) շփման եզր:

წყალსაცავი...) შეხების კიდე.
ნატანი მყარი ნაწილაკები, რომე-

ՆՍՏՎԱԾՔ` պինդ մասնիկներ, որ

ლიც გადააქვს დინებებს

տեղափոխում են հոսքերը

მდინარეებში, წყალსაცავებში,

գետերում, ջրամբարներում,

ტბებსა და ზღვებში.

լճերում և ծովերում:

ნატანის ბალანსი სანაპირო
ზონის განსაზღვრულ უბანზე

ՆՍՏՎԱԾՔԻ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ`
ափամերձ գոտու սահմանված
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ზღვის ნატანი შემოსავლის და

տեղամասում ծովի նստվածքի

გასავლის შეფარდება.

մուտքի և ելքի հարաբերակցությունը:

ნატანის დეფიციტი ნატანის
უკმარისობა სანაპირო ზოლში

ՆՍՏՎԱԾՔԻ ՊԱԿԱՍ` նստվածքի
անբավարարություն
մերձափնյա գոտում:

ნახევარუდაბნო ლანდშაფტის

ԿԻՍԱԱՆԱՊԱՏ` լանդշաֆտի

ტიპი; ყალიბდება არიდული

տեսակ, ձևավորվում է չորային

ჰავის პირობებში; გამოირჩევა

կլիմայի պայմաններում: Աչքի է

უტყეობით, მცენარეული და

ընկնում անտառի բացակա-

ნიადაგური საფარის

յությամբ, բուսական և հողային

თავისებური კომპლექსით.

ծածկույթի յուրահատուկ
համալիրով:

ნეოკარსტი ნეოგენურ-მეოთხეული ასაკის კარსტი.
ნეოლითი ქვის ხანის ბოლო

ՆԵՈԿԱՐՍՏ` նեոգենայինքառորդային հասակի կարստ:
ՆԵՈԼԻԹ` Քարի դարի վերջին

საფეხური, რომელიც შეცვალა

աստիճան, որին փոխարինել է

ენეოლითმა.

էնեոլիթը:

ნეოტექტონიკური მოძრაობები

ՆԵՈՏԵԿՏՈՆԻԿ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐ`

დედამიწის ქერქის უახლესი

երկրակեղևի նորագույն

მოძრაობები.

շարժումներ:

ნეოტექტონიკური რუკა ნეოგენ-

ՆԵՈՏԵԿՏՈՆԻԿ ՔԱՐՏԵԶ`

ტექტონიკური მოძრაობების

նեոգեն-տեկտոնիկ շարժումների

რუკა,

քարտեզ:

ნიადაგების გამორეცხვა

ԲՆԱՀՈՂԵՐԻ ԼՎԱՑՈՒՄ`

პროცესი, რომლის დროსაც

գործընթաց, որի ժամանակ հողի

ნიადაგის ზედაპირზე

մակերևույթի վրա հոսող ջուրը
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მიმდინარე წყალი აშორებს

հողից հեռացնում է փոքրիկ

ნიადაგს მცირე ნაწილაკებს.

մասնիկները:

ნიადაგების დამლაშება ნიადა-

ՀՈՂԵՐԻ ԱՂԻԱՑՈՒՄ` հողերի

გებში იმ მარილების დაგროვე-

մեջ այն աղերի կուտակում,

ბა, რომლებიც მავნეა

որոնք վնասակար են

სასოფლო-სამეურნეო

գյուղատնտեսական բույսերի

მცენარეებისათვის.

համար:

ნიადაგების დეგრადაცია

ՀՈՂԵՐԻ ԴԵԳՐԱԴԱՑԻԱ` հողերի

ნიადაგების თვისებების

հատկությունների աստիճա-

თანდათანობით გაუარესება.

նական վատթարացում:

ნიადაგების დეფლაცია ქარის

ՀՈՂԵՐԻ ԴԵՖԼՅԱՑԻԱ` քամու

მიერ ნიადაგის ამგები მასალის

կողմից հողը կառուցող նյութերի

გადაადგილება.

տեղափոխություն:

ნიადაგების ეროზია წყლისა და

ՀՈՂԵՐԻ ԷՐՈԶԻԱ` ջրի և քամու

ქარის მიერ ნიადაგის ზედა

կողմից հողի վերին արգասաբեր

ნაყოფიერი ფენის ჩამორეცხვა

շերտի լվացում և տեղափոխում

და სხვა ადგილებში გადატანა.

այլ վայրեր:

ნიადაგების მარილიანობის

ՀՈՂԵՐԻ ԱՂԱՅՆՈՒԹՅԱՆ

რეჟიმი ნიადაგების პროფილში

ՌԵԺԻՄ` հողերի պրոֆիլներում

მარილების პერიოდული

աղերի պարբերական

გადაადგილება.

տեղափոխություն:

ნიადაგი დედამიწის ქერქის ზედა

ՀՈՂ` երկրակեղևի վերին փխրուն

ფხვიერი ნაწილი, რომელსაც

մաս, որին բնորոշ է

გააჩნია ნაყოფიერება.

բերքատվություն:

ნიადაგის აგროგამოფიტვა
ნიადაგის ნაყოფიერების

ՀՈՂԻ ԱԳՐՈՔԱՅՔԱՅՈՒՄ` հողի
արգասաբերության անկում:

დაცემა.
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ნიში მთის ფერდობზე ან მის

ՈՐՄՆԱԽՈՐՇ` լեռան լանջին

ძირთან სხვადასხვა ზომის

կամ նրա ստորոտի մոտ

ჩაღრმავება.

տարբեր չափի խորություններ:

ოაზისი ადგილი უდაბნოში, სადაც

ՕԱԶԻՍ` վայր անապատում,

არის მცენარეულობა და

որտեղ կա բուսականություն և

წყალი.

ջուր:

ოკეანე წყლის უწყვეტი გარსი,

ՕՎԿԻԱՆՈՍ` ջրի ահռելի

რომელიც გარს აკრავს

զանգված, ջրոլորտի հիմնական

კონტინენტებსა და კუნძულებს.

բաղադրիչը, որը շրջապատում է
մայրցամաքները և կղզիները:

ოკეანის (ზღვის) ეკოლოგიური

ՕՎԿԻԱՆՈՍԻ (ԾՈՎ) ԲՆԱՊԱ-

ზონა ოკეანის ან ზღვის ზონა,

ՀՊԱՆԱԿԱՆ ԳՈՏԻ` օվկիանոսի

რომელიც მკვეთრად

կամ ծովի գոտի, որը պայմա-

განსხვავდება ბუნებრივი

ններով կտրուկ կերպով տա-

პირობებით მისი დანარჩენი

րբերվում է նրա մնացած մասից:

ნაწილისაგან.
ოკეანოგენეზისი მოძრაობები,

ՕՎԿԻԱՆՈՍԻ ԳԵՆԵԶԻՍ` շարժո-

რომლებიც იწვევს ოკეანური

ւմներ, որոնք հանգեցնում են

ქვაბულების წარმოქმნას.

օվկիանոսային խորությու-նների
առաջացման:

ოკეანური ღრმული ოკეანის

ՕՎԿԻԱՆՈՍԱՅԻՆ ԽՈՐՈՒԹՅՈ-

ფსკერის შედარებით ვიწრო და

ՒՆ` օվկիանոսի հատակին

გრძელი ჩადაბლება, რომლის

համեմատաբար նեղ ու երկար

სიღრმე 6000 მ-ს აღემატება.

իջվածք, որի խորությունը
գերազանցում է 6000 մետրը:

ოპტიმუმი ყველაზე უფრო
ხელსაყრელი ეკოლოგიური

ՕՊՏԻՄՈՒՄ` ամենաբարենպաստ էկոլոգիական
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პირობების ერთობლიობა.
ორიენტაცია სივრცეში
ადგილმდებარეობის გარკვევა.

պայմանների միասնություն:
ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՈՒՄ` տարածության մեջ գտնվելու տեղի
պարզում:

ოროგენეზისი მთების წარმოშობის პროცესი.
ორონომია ცოდნის სისტემა

ՕՐՈԳԵՆԵԶԻՍ` լեռների
առաջացման գործընթաց:
ՕՐՈՆՈՄԻԱ` գիտելիքի

დედამიწის ზედაპირის

համակարգ Երկրի մակերևույթի

რელიეფსა და მის

ռելիեֆի և նրա ծագման մասին:

წარმოშობაზე.
პალეოგეოგრაფია მეცნიერება,

ՊԱԼԵՈԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ`

რომელიც იკვლევს დედამიწის

գիտություն, որն

გეოგრაფიული გარსისა და

ուսումնասիրում է Երկրի

მისი შემადგენელი ლანდშაფ-

աշխարհագրական թաղանթի և

ტის განვითარების

դրա բաղադրիչ լանդշաֆտի

კანონზომიერებებს.

զարգացման
օրինաչափությունները:

პალეოგეომორფოლოგია გეო-

ՊԱԼԵՈԳԵՈՄՈՐՖՈԼՈԳԻԱ`

მორფოლოგიის დარგი, რომე-

գեոմորֆոլոգիայի բաժին, որն

ლიც სწავლობს წარსული გეო-

ուսումնասիրում է անցյալի

ლოგიური ეპოქების რელიეფს

երկրաբանական
դարաշրջանների ռելիեֆը:

პალეოლითი ქვის ხანის ყველა-

ՊԱԼԵՈԼԻԹ` Քարի դարի

ზე ხანგრძლივი და ძველი

ամենաերկարատև և հին շրջան:

პერიოდი. პალეოლითი იწყება

Պալեոլիթը սկսվել է

დაახლოებით 2-2,5 მლნ. წლის

մոտավորապես 2-2,5 մլն տարի
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წინ.
პალეორელიეფი დედამიწის

առաջ:
ՊԱԼԵՈՌԵԼԻԵՖ` Երկրի

ზედაპირის გარდასული

մակերևույթի անցյալի

გეოლოგიური ეპოქების

երկրաբանական

რელიფი.

դարաշրջանների ռելիեֆ:

პალინოლოგია ბოტანიკისა და

ՊԱԼԻՆՈԼՈԳԻԱ`

პალეობოტანიკის დარგი,

բուսաբանության և

რომელიც სწავლობს

պալեոբուսաբանության բաժին,

მცენარეების მტვერსა და

որն ուսումնասիրում է բույսերի

სპორებს.

փոշին և սպորները:

პარაზიტი მცირე ზომის ცხოველი,
იკვებება მასპინძლის ხარჯზე.

ՄԱԿԱԲՈՒՅԾ` փոքր չափսի
կենդանի, սնվում է հյուրընկալի
հաշվին:

პელიტიზაცია თიხოვანი ქერქის

ՊԵԼԻՏԻԶԱՑԻԱ` կավային կեղևի

შექმნა ქიმიური გამოფიტვის

առաջացում քիմիական

შედეგად.

քայքայման հետևանքով:

პესტიციდები ქიმიური საწამლა-

ՊԵՍՏԻՑԻԴՆԵՐ` քիմիական

ვების ზოგადი სახელწოდება,

թույների ընդհանուր անվանում,

რომელის გამოიყენება

որ օգտագործվում է

სოფლის მეურნეობაში.

գյուղատնտեսության մեջ:

პიკი მთის წაწვეტებული

ՊԻԿ` լեռան սրածայր գագաթ:

მწვერვალი.
პლაჟი ზღვის, მდინარის, ტბის
სანაპირო ზონის წყალზედა

ԼՈՂԱՓ` ծովի, գետի, լճի
ափամերձ գոտու վերջրյա մաս:

ნაწილი.
პლაჟის კარიერი პლაჟის უბანი,
საიდანაც ნატანი სისტემატურად

ԼՈՂԱՓԻ ԿԱՐԻԵՐ` լողափի
տեղամաս, որտեղ
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და დიდი რაოდენობით

պարբերաբար և մեծ

ამოიღება, როგორც საშენი

քանակությամբ նստվածք է

მასალა.

հանվում, որպես շինանյութ:

პლატო მაღალი, ბრტყელი ან

ԲԱՐՁՐԱՎԱՆԴԱԿ` բարձր, հարթ

ტალღოვანი ვაკე, რომელიც

կամ ալիքաձև հարթավայր,

განლაგებულია თითქმის ერთ

որը գտնվում են գրեթե նույն

დონეზე და მკაფიოდ გამოხა-

մակարդակի վրա, և հստակ

ტული კალთებით გამოყოფი-

արտահայտված լանջերով

ლია მიმდებარე სივრცისაგან.

առանձնանում է շրջակա
տարածքից:

პოპულაცია გარკვეულ ტერიტო-

ՊՈՊՈՒԼՅԱՑԻԱ` նույն

რიაზე გავრცელებული ერთი

բնակեցման տարածք

სახეობის ინდივიდთა

զբաղեցնող, միևնույն գենոֆոնդ

ერთობლიობა.

ունեցող տեսակների
համախումբ:

პოპულაციის რიცხოვნება

ՊՈՊՈՒԼՅԱՑԻԱՅԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿ`

პოპულაციაში ზრდასრულ

պոպուլյացիայում չափահաս

ინდივიდთა რაოდენობა.

անհատների քանակը:

პოპულაციური აფეთქება

ՊՈՊՈՒԼՅԱՑԻԱՅԻ ՊԱՅԹՅՈՒՆ`

რომელიმე ინდივიდის ან

որևէ անհատի կամ տեսակի

სახეობის მკვეთრი რიცხობრივი

թվաքանակի կտրուկ աճ:

ზრდა.
პროდუცენტები მცენარეები,

ՊՐՈԴՈՒՑԵՆՏՆԵՐ` բույսեր,

რომლებიც არაორგანული

որոնք անօրգանական նյութերից

ნივთიერებებიდან წარმოქმნიან

ստեղծում են օրգանական

ორგანულს.

նյութեր:

პულპა ქანის ფხვიერი მასალის

ՊՈՒԼՊԱ` ապարի փխրուն նյութի
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ნარევი წყალთან.
ჟანგბადიანი წყლები შეიცავენ
თავისუფალ ჟანგბადს.

խառնուրդ ջրի հետ:
ԹԹՎԱԾՆԱՅԻՆ ՋՐԵՐԸ
պարունակում են ազատ
թթվածին:

ჟეოდი სიცარიელე მაგმურ ქანებ-

ԺԵՈԴ` դատարկություն

ში, შევსებული რომელიმე

մագմային ապարներում, լցված

მინერალით.

որևէ հանքանյութով:

რეაკლიმატიზაცია რომელიმე

ՌԵԱԿԼԻՄԱՏԻԶԱՑԻԱ` որևէ

სახის ხელოვნური დაბრუნება

տեսակի արհեստական

ძველ ადგილზე.

վերադարձ նախկին վայր:

რეგენერაცია ტექტონიკური პრო-

ՌԵԳԵՆԵՐԱՑԻԱ` տեկտոնիկ

ცესი, რომელიც კონსოლი-

գործընթաց, որը համախմբման

დაციის საპირისპიროა და

հակառակն է և տեկտոնիկ

მდგომარეობს ტექტონიკური

շարժումների ակտիվացում է

მოძრაობების გააქტიურებაში,

հանդիսանում:

რეგიონალური მონიტორინგი

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՄՇՏԱ-

დაკვირვება რომელიმე

ԴԻՏԱՐԿՈՒՄ` որևէ տարա-

რეგიონის პროცესებსა და

ծաշրջանի գործընթացների և

მოვლენებზე.

երևույթների մշտադիտարկում:

რეგიონი დიდი ტერიტორიული
ერთეული.
რეგიონული ატლასი სახელმწი-

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ` տարածքային
մեծ միավոր:
ՌԵԳԻՈՆԱԼ ՔԱՐՏԵԶ` պետությ-

ფოს ნაწილის, კონტინენტებისა

ան մասի, մայրցամաքի և

და ოკეანეების ატლასები.

օվկիանոսների քարտեզագիրք:

რეგრესია ნაპირებიდან ზღვის
ნელი უკუსვლა.
რეგრესიული მეწყერი იზრდება

ՌԵԳՐԵՍԻԱ` ափից ծովի
աստիճանական ետընթաց:
ՌԵԳՐԵՍԻՎ ՍՈՂԱՆՔ` աճում է
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მისი მოძრაობის

նրա շարժման հակառակ

საწინააღმდეგოდ.

ուղղությամբ:

რეზერვატი ბუნებრივად დაცული

ՌԵԶԵՐՎԱՏ` բնական,

ტერიტორია შეკვეთილი

պահպանված տարածք`

რეჟიმით.

պատվիրված ռեժիմով:

რეკრეაცია ჯანმრთელობის და

ՌԵԿՐԵԱՑԻԱ` առողջության և

შრომისუნარიანობის აღდგენა

աշխատունակության

ბუნების წიაღში ან ტურისტული

վերականգնում բնության գրկում

მოგზაურობის დროს.

կամ զբոսաշրջական ճանապարհորդության ժամանակ:

რეკულტივაცია ნიადაგების

ՌԵԿՈՒԼՏԻՎԱՑԻԱ` հողի

ნაყოფიერების და მცენარეული

բերքատվության և բուսական

საფარის ხელოვნური აღდგენა.

ծածկույթի արհեստական
վերականգնում:

რელაქსაცია დაძაბულობის
შემცირება, შესუსტება.

ՌԵԼԱՔՍԱՑԻԱ` լարվածության
թուլացում, նվազեցում:

რელიეფის ასაკი რელიეფის ან

ՌԵԼԻԵՖԻ ՏԱՐԻՔ` ռելիեֆի կան

მისი ცალკეული ფორმების

նրա առանձին ձևերի ծագման

წარმოშობის მომენტიდან

պահից անցած ժամանակ:

გასული დრო.
რელიეფის რუკები ასახავენ

ՌԵԼԻԵՖԻ ՔԱՐՏԵԶՆԵՐ` արտա-

დედამიწის ზედაპირის ხმე-

ցոլում են Երկրի մակերևույթի

ლეთისა და ზღვის ფსკერის,

ցամաքի և ծովի հատակի, նաև

აგრეთვე სხვა ციური სხეუ-

այլ երկնային մարմինների

ლების ზედაპირების მოყვანი-

մակերևույթների կազմվածքը:

ლობას.
რიფი ზღვის ფსკერის წყალზედა

ԽՈՒԹ` ծովի հատակի վերջրյա
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ან წყალქვეშა მკვეთრი

կամ ստորջրյա թմբաշար ծա-

ამაღლება წყალმარჩხ

նծաղ տեղերում, ինչը խոչընդո-

ადგილებში, რომელიც

տում է նավագնացությունը:

აფერხებს ნაოსნობას.
რკინიანი წყლები წყლები რკინის გაზრდილი შემცველობით.

ԵՐԿԱԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐ` ջրեր`
երկաթի առատ պարունակությամբ:

რკინის ბაქტერიები ბაქტერიები,

ԵՐԿԱԹԻ ՄԱՆՐԷՆԵՐ`

რომლებიც ჟანგავენ რკინის

մանրէներ, որոնք օքսիդացնում

ქვეჟანგის მარილებს.

են երկաթի երկօքսիդի աղերը:

სამეურნეო - სასმელი წყლები

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ` ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԵՐ`

ბუნებრივი წყლები, რომლებიც

բնական ջրեր, որոնք

გამოიყენება სასმელად და

օգտագործվում են խմելու և

სამეურნეო წყალმომარაგები-

տնտեական ջրամատակարա-

სათვის.

րման համար:

სამკურნალო წყლები

ԲՈՒԺԻՉ ՋՐԵՐ` բուժիչ

სამკურნალო თვისებების

հատկություններով բնական

ბუნებრივი წყლები.

ջրեր:

სანაპირო სასაზღვრო ზოლი
ხმელეთსა და ზღვას შორის
სანაპირო ზონა მოიცავს სამ

ԱՓ` սահմանային գոտի ցամաքի
և ծովի միջև:
ԱՓԱՄԵՐՁ ԳՈՏԻ` ընդգրկում է

გეომორფოლოგიურ

երեք երկրաբանաձևաբանական

ელემენტს: ნაპირს, წყალქვეშა

տարրեր` ափ, ստորջրյա լանջ և

ფერდობს და პლაჟს.

լողափ:

სანაპირო ხაზი ხმელეთთან

ԱՌԱՓՆՅԱ ԳԻԾ` ցամաքի հետ

შეხების გასწვრივ მრავალ-

շփման երկայնքով բազմամյա

წლიური საშუალო ზღვის დონე.

միջին ծովի մակարդակ:
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სეგრეგაცია ყინულის სუფთა

ՍԵԳՐԵԳԱՑԻԱ` սառցի մաքուր

კრისტალების წარმოშობა

բյուրեղների առաջացում խոնավ

ტენიანი და წყლით

կամ ջրով հագեցած ապարների

გაჯერებული ქანების გაყინვით.

սառչելուց:

სეისმოგრაფი ხელსაწყო,

ՍԵՅՍՄՈԳՐԱՖ` երկրաշարժերով

რომლის საშუალებითაც ხდება

հարուցված երկրակեղևի

მიწისძვრებით გამოწვეული

տատանումների ավտոմատիկ

რყევის ჩაწერა.

գրանցման սարք:

სეისმოლოგია გეოფიზიკის

ՍԵՅՍՄՈԼՈԳԻԱ` գեոֆիզիկայի

დარგი, რომელიც სწავლობს

բաժին, որն ուսումնասիրում է

მიწისძვრებს და მასთან

երկրաշարժերը և դրանց հետ

დაკავშირებულ მოვლენებს.

կապված երևույթները:

სეისმური მეწყერი წარმოიშობა
მიწისძვრის შედეგად.

ՍԵՅՍՄԻԿ ՍՈՂԱՆՔ`
առաջանում է երկրաշարժի
հետևանքով:

სეისმურობა განსაზღვრული

ՍԵՅՍՄԻԿՈՒԹՅՈՒՆ`

ინტენსივობის მიწისძვრის

սահմանված ինտենսիվության

შესაძლებლობა და

երկրաշարժի հնարավորություն

პერიოდულობა.

և պարբերականություն:

სელენომორფოლოგია

ՍԵԼԵՆՈՄՈՐՖՈԼՈԳԻԱ`

მეცნიერება მთვარის

գիտություն լուսնի մակերևույթի

ზედაპირის რელიეფის შესახებ.

ռելիեֆի մասին:

სერი ვიწრო, გაჭიმული,

ԲԼՐԱՇԱՐ` նեղ, ձգված,

ამაღლებული რელიეფი ან

վերերկրյա, բարձրադիր ռելիեֆ

ბორცვების ჯაჭვისებური

կամ բլուրների շղթայաձև շարք:

მწკრივი.
სეტყვა წლის თბილი პერიოდის

ԿԱՐԿՈՒՏ`տարվա տաք ժամա87

მყარი ნალექი, რომელიც

նակվա պինդ տեղումներ, որը

მოდის ყინულის არათანაბარი

տեղում է սառցե անհամաչափ

ფორმის პატარა ნაწილაკებით,

ձև ունեցող փոքրիկ 5-ից մինչև

ზომით 5-დან 55 მმ-მდე.

55 մմ-անոց մասնիկներով:

სიმკვრივე ქანის მასის მყარი

ԽՏՈՒԹՅՈՒՆ` ապարի զանգվածի

ნაწილაკების შეფარდება მის

պինդ մասնիկների

მოცულობასთან.

հարաբերակցությունը նրա
ծավալին:

სპელეოგენეზისი კარსტული

ՍՊԵԼԵՈԳԵՆԵԶԻՍ` կարստային

მღვიმეების ჩამოყალიბების

քարանձավների ձևավորման

კანონზომიერებათა

օրինաչափությունների

დასაბუთება.

հիմնավորում:

სპელეოკლიმატი მღვიმეების
კლიმატი.
სპელეომორფოლოგია
მღვიმეების მორფოლოგია.

ՍՊԵԼԵՈԿԼԻՄԱ`
քարանձավների կլիման:
ՍՊԵԼԵՈՄՈՐՖՈԼՈԳԻԱ`
քարանձավների
ձևաբանությունը:

სტალაგმიტი კარსტული მღვიმის

ՍՏԱԼԱԳՄԻՏ, ՊՏԿԱՔԱՐ`

ფსკერზე კონუსისებურ სვეტად

կարստային քարանձավների

აღმართული წარმონაქმნი.

հատակին
հոսանքանստվածքային,
սյունաձև, կոնաձև գոյացումներ:

სტალაგნატი სტალაქტიტისა და

ՍՏԱԼԱԳՆԱՏ` պտկաքարերի և

სტალაგმიტის შეერთებით

շթաքարերի միացությամբ

მიღებული კოლონა.

ստացած սյունաշար:

სტალაქტიტი კარსტული მღვიმის
ჭერიდან ჩამოზრდილ-

ՍՏԱԼԱԿՏԻՏ, ՇԹԱՔԱՐ` հոսանքանստվածքային գոյացումներ,
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ჩამოგრძელებული სხვადასხვა

որոնք սառցալեզվակների,

ფორმის ნაღვენთი.

խողովակաձև, ծոպերի և այլ
տեսքով կախվում են քարայրերի
առաստաղներից:

სტიქიური უბედურება დამანგრე-

ՏԱՐԵՐԱՅԻՆ ԱՂԵՏ` բնության

ველი ბუნებრივი მოვლენა,

ավերիչ երևույթ, որը

რომელიც იწვევს ადამიანის

մարդկային զոհերի պատճառ է

მსხვერპლს და მოაქვს დიდი

դառնում և բերում նյութական

მატერიალური ზარალი.

մեծ վնաս:

სუსპენზია ქანის მექანიკური
წვრილი ნაწილაკები წყალში.

ՍՈՒՍՊԵՆԶԻԱ` ապարի
մեխանիկական մանր
մասնիկներ ջրի մեջ:

ტაიგა ამერიკისა და ევრაზიის

ՏԱՅԳԱ` Ամերիկայի և

ჩრდილოეთი ნაწილი, სადაც

Եվրասիայի հյուսիսային մաս,

ფართო ზოლადაა გადაჭიმული

որտեղ լայն շերտով ձգված են

მარადმწვანე წიწვიანი ტყეები.

մշտադալար փշատերև
անտառներ:

ტაფობი სხვადასხვა წარმოშობის

Տարբեր ծագման, տարբեր

განსხვავებული

ձևաբանությամբ և մեծությամբ

მორფოლოგიისა და სიდიდის

տափակ հիմքով ԻՋՎԱԾՔ:

ბრტყელძირიანი ჩადაბლება.
ტერასა ხეობებში, ტბებისა და

ՍԱՆԴՂԱՓՈՒԼ` հովիտներում,

ზღვების სანაპიროებზე

լճերի և ծովերի ափին գոյություն

არსებული ბუნებრივი

ունեցող բնական սանղդուղքներ,

საფეხურები, რომლებსაც

որոնք ունեն հարթակ:

გააჩნიათ ბაქანი.
ტექნოსფერო დედამიწის ქერქის

ՏԵԽՆՈԼՈՐՏ` երկրակեղևի գոտի,
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ზონა, რომლის ფარგლებშიც

որի շրջանակներում ընթանում է

მიმდინარეობს ადამიანის

մարդու ինժեներային

საინჟინრო საქმიანობა.

գործունեությունը:

ტექტონიკა გეოლოგიის დარგი,

ՏԵԿՏՈՆԻԿԱ` երկրաբանության

რომელიც სწავლობს დედამი-

բաժին, որն ուսումնասիրում է

წის ქერქის სტრუქტურებს.

երկրակեղևի կառուցվածքը:

ტექტონიკური რუკა ასახავს

ՏԵԿՏՈՆԻԿ ՔԱՐՏԵԶ`

დედამიწის ქერქის

արտացոլում է երկրակեղևի

სტრუქტურებს და მათ

կառուցվածքները և դրանց

განვითარებას.

զարգացումը:

ტექტონოსფერო დედამიწის

ՏԵԿՏՈՆԱՈԼՈՐՏ` Երկրի

გარე გარსი, რომელიც მოიცავს

արտաքին շերտը, որն

ქერქსა და ზედა მანტიას.

ընդգրկում է կեղևը և արտաքին
թաղանթը:

ტოპოგრაფია გეოდეზიის დარგი,

ՏԵՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ` գեոդեզիայի

რომელიც სწავლობს

բաժին, որն ուսումնասիրում է

დედამიწის ზედაპირს, მისი

Երկրի մակերևույթը, նրա

გაზომვისა და გეგმაზე ან

չափումը և հատակագծման

რუკაზე გამოსახვის ხერხებს.

կամ քարտեզագրման
միջոցները:

ტოპოგრაფიული რუკა ზოგადი

ՏԵՂԱԳՐԱԿԱՆ ՔԱՐՏԵԶ`

გეოგრაფიული რუკა,

ընդհանուր աշխարհագրական

რომელზეც დეტალურად არის

քարտեզ, որի վրա

გამოსახული ადგილის

մանրամասնորեն արտացոլված

ბუნებრივი და სოციალურ-

են տեղանքի բնական և սոցիալ-

ეკონომიკური ობიექტები.

տնտեսական օբյեկտները:
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ტორფის წყლები ჭაობიანი
ტორფის წყალი.
უბე ოკეანის (ზღვის) ნაწილი,

ՏՈՐՖԱՅԻՆ ՋՐԵՐ` ճահճային
տորֆի ջրեր:
ԽՈՐՇ` օվկիանոսի (ծովի) մաս,

რომელიც შეჭრილია სიღრმეში

որը խորությամբ մտած է

ხმელეთისაკენ.

ցամաքի մեջ:

უდაბნო ლანდშაფტის ზონალური ԱՆԱՊԱՏ` լանդշաֆտի զոնալ
ტიპი ძლიერ მეჩხერი და გაღა-

տեսակ, երկրի շոգ և ծայրահեղ

რიბებული ფიტოცენოზებით.

չորային շրջաններ, աղքատ
ֆիտոցենոզներով:

უღელტეხილი ქედის ან მთის

ԼԵՌՆԱՆՑՔ` շեռնաշղթան կամ

მასივის გადასასვლელად

լեռնային զանգվածն անցնելու

მოხერხებული, ყველაზე

համար հարմար, ամենից ցածր

დაბალი ადგილი.

վայր:

ფენოლოგია მეცნიერების

ՖԵՆՈԼՈԳԻԱ` գիտության ճյուղ,

დარგი, რომელიც შეისწავლის

որն ուսումնասիրում է բնու-

ბუნების სხვადასხვა მოვლენის

թյան տաբեր երևույթների սեզո-

სეზონურ ცვალებადობას.

նային փոփոխականությունը:

ფიზიკური გეოგრაფია

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈ-

გეოგრაფიული მეცნიერების

ՒԹՅՈՒՆ` աշխարհագրական

სისტემა, რომელიც

գիտության համակարգ, որը

კომპლექსურად იკვლევს

համակողմանիորեն

დედამიწის გეოგრაფიულ

ուսումնասիրում է Երկրի

გარსს.

աշխարհագրական թաղանթը:

ფიზიოგრაფია მეცნიერება,

ՖԻԶԻՈԳՐԱՖԻԱ` գիտություն, որն

რომელიც შეისწავლის

ուսումնասիրում է Երկրի

დედამიწის ზედაპირის სამ

մակերևույթի երեք հիմնական

მთავარ ფიზიკურ დანაყოფს -

ֆիզիկական միավորները`
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ხმელეთს, ატმოსფეროსა და

ցամաքը, մթնոլորտը և

ოკეანეებს.

օվկիանոսները:

ფლატე ფერდობის გაშიშვლე-

ԽԱՆԴԱԿ, ԴԱՐԱՓ ՝ լանջերի

ბული უბანი მცენარეული და

վրայի մերկ տեղամաս` առանց

ნიადაგის საფარის გარეშე.

բուսական և հողային
ծածկույթի:

ქანი მინერალის ბუნებრივი

ԱՊԱՐ` հանքային բնական

აგრეგატი მეტნაკლებად

ագրեգատ ավել կամ պակաս

მუდმივი მინერალოგიური და

մշտական հանքագիտական և

ქიმიური შემადგენლობით.

քիմիական բաղադրությամբ:

ქანის სტრუქტურა ქანის წყობის
თავისებურება.

ԱՊԱՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ`
ապարի կազմության
յուրահատկությունը:

ქარბორბალა ქარბორბალა,
რომელიც მოძრაობს ქვემოდან

ՄՐՐԿԱՀՈՂՄ` հողմ, որը
շարժվում է ներքևից վերև:

ზემოთ.
ქარის ძალა (ქარის სიჩქარე)

ՔԱՄՈՒ ՈՒԺ, ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈ-

ქარის სიჩქარე გამოსახული

ՒԹՅՈՒՆ` քամու արագությու-

ბალებში.

նը` արտահայտված բալերով:

ქედი ხაზობრივად გადაჭიმული

ԼԵՌՆԱՇՂԹԱ` գծով ձգված

რელიეფის ფორმა, ურთიერთ-

ռելիեֆի ձև, փոխադարձաբար

საწინააღმდეგოდ დახრილი

հակառակ թեքված լանջերով:

ფერდობებით.
ქვეყნის ნაწილები დედამიწის

ԵՐԿՐԱՄԱՍԵՐ` Երկրագնդի

ხმელეთის ისტორიულად

ցամաքի պատմականորեն

ჩამოყალიბებული რეგიონები,

ձևավորված տարածաշրջաններ,

რომლებიც მოიცავენ

որոնք ընդգրկում են մայրցա92

კონტინენტებს ან მათ ნაწილებს

մաքներ կամ դրանց մասերը,

ახლომდებარე კუნძულები-

մերձակա կղզիներով հանդերձ:

თურთ. ესენია: ევროპა, აზია,

Դրանք են` Եվրոպա, Ասիա,

აფრიკა, ამერიკა, ავსტრალია

Աֆրիկա, Ամերիկա, Ավստրա-

და ანტარქტიდა.

լիա և Անտարկտիդա:

ქვიშა სხვადასხვა პეტროგრაფი-

ԱՎԱԶ` տարբեր պետրոգրաֆիկ

ული შედგენილობის დანალექი

կազմով նստվածքային փխրուն

ფხვიერი ქანი.

ապարներ:

ქვიშიანი უდაბნო უდაბნოს ტიპი
ქვიშიანი ზედაპირით.

ԱՎԱԶԱՅԻՆ ԱՆԱՊԱՏ` անապատի տեսակ ավազոտ
մակերևույթով:

ქვიშის დიუნა ქარის მიერ მოტა-

ԱՎԱԶԱՅԻՆ ԴՅՈՒՆ` քամու

ნილი ქვიშიანი ბორცვი ან

կողմից բերված ավազաբլուր

გორაკი.

կամ բլրակ:

ქიმიური ნალექები ნალექები,

ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՍՏՎԱԾՔՆԵՐ`

რომლებიც გამოიყოფა

նստվածքներ, որոնք

ხსნარიდან ქიმიური და

անջատվում են լուծույթից

ბიოქიმიური რეაქციის შედეგად.

քիմիական և կենսաքիմիական
ռեակցիայի հետևանքով:

ღარტაფი რელიეფის წაგრძე-

ԱՆՏԱՌԱՊԱՏ ՀՈՎԻՏ` երկար

ლებული, უარყოფითი ფორმა

ձգված ռելիեֆ, բացասական

დამრეცი ფერდობებით.

ձև՝ կտրուկ լանջերով:

ღვარცოფგამტარი ღვარცო-

ՍԵԼԱՎԱՏԱՐ` սելավային

ფული ნაკადების გამტარი

հոսքատար հիդրոտեխնիկական

ჰიდროტექნიკური ნაგებობა.

կառույց:

ღვარცოფი ტალახიანი ან
ქვატალახიანი ნაკადი,

ՍԵԼԱՎ` լեռնային գետերի
հուներում հանկարծահաս, մեծ
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რომელიც წარმოიშობა

քայքայիչ ուծով, կարճատև,

მეტწილად ჭარბი წვიმებისა და

բավական մեծ արագության

ინტენსიური თოვლდნობის

ցեխային, ցեխազանգվածային

პირობებში.

հոսք:

ღვარცოფის კერა ღვარცოფის

ՍԵԼԱՎԻ ՕՋԱԽ` սելավի

აუზის ნაწილი, რომელშიც

ավազանի մաս, որում ընթանում

მიმდინარეობს მყარი ფაზის

է պինդ ֆազային ձևավորումը:

ფორმირება.
ღია ზღვა ზღვა სანაპირო ზონის
იქით.
ღია ნაპრალები ნაპრალები ღია
კედლებით.

ԲԱՑ ԾՈՎ` ծովը ափամերձ
գոտուց այն կողմ:
ԲԱՑ ՃԵՂՔԵՐ` ճեղքեր բաց
պատերով:

ღორღი ფხვიერი, მსხვილნატე-

ԽԻՃ` փխրուն, խոշորաբեկոր,

ხოვანი, თითქმის დაუმუშავე-

համարյա անմշակ ապար:

ბელი ქანი.
ღრმა ზღვა ზღვა, რომელშიც

ԽՈՐԸ ԾՈՎ` ծով, որում քամու

ქარის ტალღების გავრცელება

ալիքների տարածումը չի

არ შეიზღუდება მისი სიღრმით.

սահմանափակվում նրա
խորությամբ:

ღრმული ტექტონიკური წარმოშობის ჩადაბლება.
ყელი სრუტე, რომელიც აერთებს

ՓՈՍՈՐԱԿ` տեկտոնիկ ծագման
իջվածք:
ՊԱՐԱՆՈՑ` նեղուց, որը

უბეს ან შიდა ზღვას გარე

միավորում է խորշը կամ ներքին

ზღვასთან.

ծովը արտաքին ծովի հետ:

ყინული წყალი კრისტალურ
მდგომარეობაში.

ՍԱՌՈՒՅՑ` ջուրը բյուրեղային
վիճակում:
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ყორღანი იზოლირებული

ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԲԼՈՒՐ` մեկուսա-

მრგვალი, 50 მეტრამდე

ցված կլոր, մինչև 50 մետր

სიმაღლის მაღლობი ვაკეზე.

բարձրությամբ բարձունք
հարթավայրում:

შახტი სამთო მრეწველობის

ՀԱՆՔԱՀՈՐ` հանքարդյունա-

საწარმოო ერთეული, რომლის

բերության արտադրական

საშუალებითაც ხდება

միավոր, որի միջոցով տեղի է

სასარგებლო ნამარხების

ունենում օգտակար

მოპოვება.

հանածոների հայթայթում:

შელფი კონტინენტის ზღვით

ԾԱՆԾԱՂՈՒՏ` մայրցամաքի

დაფარული ნაწილი, რომელიც

ստորջրյա հարթություն, որը

გარს არტყია სანაპირო ხაზიდან

հարում է ափին, այն

300 მ. სიღრმემდე –

շարունակվում է ափից մինչև

კონტინენტის კიდემდე.

զառիթափը` 300 մետր
խորությամբ` մինչև
մայրցամաքի եզրը:

შენაკადი ნაკადი, რომელიც
ერთვის უფრო დიდ ნაკადს ან

ՎՏԱԿ` հոսք, որը միանում է
ավելի մեջ հոսքի կամ լճի:

ტბას.
შერეული ზვავი ფხვიერი და
კლდოვანი ქანების

ԽԱՌԸ ՀՈՒՍԻՆ` փխրուն և
ժայռային ապարների թափվելը:

ჩამონაზვავი.
შერჩევითი ჭერა ცხოველების

ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՄԲ ԲՌՆԵԼԸ`

შერჩევითი ჭერა განსაზღ-

կենդանիների ընտրությամբ

ვრული დანიშნულების

բռնելը` ըստ սահմանված

მიხედვით.

նշանակման:

შესართავი მდინარეში, ზღვაში,

ԳԵՏԱԲԵՐԱՆ` գետում, ծովում,
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ტბაში (წყალსაცავში) შერთვის

լճում (ջրամբարում) միացման

ადგილი.

տեղ:

შტორმი ხანგრძლივი, ძალიან

ՇՏՈՐՄ` երկարատև, շատ ուժեղ

ძლიერი ქარი, 20-25 მ/წმ (72-90

քամի, 20‐25 մ / վ (72‐90 կմ / ժ)

კმ/სთ) სიჩქარით. იწვევს ძლიერ

արագությամբ: Առաջացնում է

ღელვას ზღვაზე.

հզոր հուզումներ ծովում:

შუამდინარეთი მეზობლად

ՄԻՋԱԳԵՏՔ` հարևանությամբ

მდებარე ორ მდინარეს შორის

գտնվող երկու գետերի միջև

მოთავსებული ტერიტორია.

գտնվող տարածք:

ჩამონაშალი ღორღის გროვები
ფერდობების ძირის გასწვრივ.
ჩამქრალი ვულკანი ვულკანი,

ՓԼՎԱԾՔ` մանրախճերի կույտեր
լանջերի ստորոտի երկայնքով:
ՀԱՆԳԱԾ ՀՐԱԲՈՒԽ`հրաբուխ,

რომელიც მოკლებულია

որը զուրկ է ակտիվ

აქტიურობის ნიშნებს.

հատկանիշներից:

ჩანჩქერი წყლის ვარდნა

ՋՐՎԵԺ` գետի այն հատվածը,

მდინარის კალაპოტში შვეული

որտեղ ջուրը բարձրությունից է

ან ციცაბო საფეხურიდან.

թափվում` ուղղահայաց կամ
զառիթափ աստիճանից:

ცივი წყლები წყლები ტემპერა-

ՍԱՌԸ ՋՐԵՐ` ջրեր 4 աստիճանից

ტურით 4 გრადუსიდან 20

մինչև 20 աստիճան ջերմա-

გრადუსამდე.

ստիճանով:

ციკლონი მსხვილმასშტაბიანი,

ՑԻԿԼՈՆ` լայնամասշտաբ,

გრიგალისებური ხასიათის

փոթորկանման մթնոլորտային

ატმოსფერული მოძრაობა,

շարժում, որը կապված է մթնո-

რომელიც დაკავშირებულია

լորտային ցածր ճնշման հետ:

დაბალ ატმოსფერულ
წნევასთან.
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ცუნამი ტალღა, რომელიც

ՑՈՒՆԱՄԻ` ալիք, որն առա-

წარმოიქმნება ზღვის ფსკერზე

ջանում է ծովի հատակում

მიწისძვრის და ვულკანური

երկրաշարժի կամ հրաբխի

ამოფრქვევის დროს.

ժայթքման ժամանակ:

ცხოველთა გეოგრაფია მეცნი-

ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԱՇԽԱՐՀԱ-

ერება ცხოველთა სახეების

ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ` գիտություն

გავრცელების კანონებზე.

կենդանիների տեսակների
տարածման օրենքների մասին:

წყალგამყოფი ხაზი, რომელიც

ՋՐԱԲԱԺԱՆ` գիծ, որը բաժանում

ყოფს ზედაპირულ ნაკადს ორი

է մակերևութային հոսքը երկու

ურთიერთსაწინააღმდეგო

փոխադարձաբար հակառակ

მიმართულებით.

ուղղությունների:

წყალდიდობა ყოველწლიურად

ՋՐՀԵՂԵՂ` ամեն տարի կրկնվող

განმეორებადი მდინარის

գետի ջրառատության

წყლიანობის ხანგრძლივი და

երկարատև և նշանակալի

მნიშვნელოვანი მატება.

ավելացում:

წყალმარჩხობა ოკეანეებისა და

ՍԱԿԱՎԱՋՐՈՒԹՅՈՒՆ` ծովերի

ზღვების ფსკერის რელიეფის

և օվկիանոսների հատակի

აწეული ადგილები სიღრმის

ռելիեֆի բարձրացած մասեր`

უეცარი შემცირებით.

խորության հանկարծակի
անկման պատճառով:

წყალმოხმარება წყლის მოხმა-

ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ` ջրի օգտա-

რება წყლის ობიექტიდან ან

գործում ջրի օբյեկտից կամ ջրա-

წყალმომარაგების სისტემიდან.

մատակարարման համակարգից:

წყალმცენარეები მცენარეები,
რომლებიც იზრდებიან წყალში.

ՋՐԱԲՈՒՅՍԵՐ` բույսեր, որոնք
ջրի մեջ են աճում:
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წყალსადინარი კალაპოტში
დენადი წყალი (რუ, ნაკადული

ՋՐԻ ՀՈՍՔ` հունով հոսող ջուր
(առու, առվակ և այլն)

და სხვა).
წყალსაზომი ხელსაწყო, რომე-

ՋՐԱՉԱՓ` սարք, որը ցույց է տա-

ლიც გვიჩვენებს გამდინარე

լիս հոսող ջրի քանակը տվյալ

წყლის რაოდენობას მოცემულ

կոնտուրում:

კონტურში.
წყალსატევი წყლის დაგროვება

ՋՐԱՄԲԱՐ` ջրի կուտակում

ხელოვნურ ან ბუნებრივ

արհեստական կամ բնական

ქვაბულში.

հովտափոս:

წყალსაცავი ხელოვნური წყალ-

ՌԵԶԵՐՎՈՒԱՐ` արհեստական

სატევი, რომელიც წარმოი-

ջրամբար, որն առաջանում է

ქმნება მდინარის ხეობაში

գետահովտում ամբարտակի

კაშხლის აგების შედეგად.

կառուցման հետևանքով:

წყალშემკრები აუზი ფართობი,

ՋՐԱՀԱՎԱՔ ԱՎԱԶԱՆ` տարածք,

საიდანაც ზედაპირული და

որտեղից մակերեսային և

მიწისქვეშა წყლები ჩაედინება

ստորերկրյա ջրերը թափվում են

მდინარეში, ტბაში ან ზღვაში.

գետը, լիճը կամ ծովը:

წყარო მიწისქვეშა წყლის

ԱՂԲՅՈՒՐ` ստորգետնյա ջրի

კონცენტრირებული ბუნებრივი

կենտրոնացված բնական ելք

გამოსავალი უშუალოდ მიწის

անմիջապես հողի մակերևույթի

ზედაპირზე ან წყლის ქვეშ.

վրա կամ ջրի տակ:

წყაროს ჭაობი წარმოიშობა და

ԱՂԲՅՈՒՐԻ ՃԱՀԻՃ` առաջանում

იკვებება ატმოსფერული და

է և սնուցվում մթնոլորտային և

წყაროს წყლებით.

աղբյուրի ջրերով:

წყვეტილი მდინარე მდინარე,

ԸՆԴՀԱՏՎՈՂ ԳԵՏ` գետ, որի
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რომლის კალაპოტის გასწვრივ

երկայնքով իրար են

ერთმანეთს ენაცვლება

փոխարինում հատվածներ

მონაკვეთები ზედაპირული და

վերգետնյա և ստորգետնյա

მიწისქვეშა დინებებით.

հոսքերով:

წყლის აერაცია წყლის
ჟანგბადით გამდიდრების

ՋՐԻ ԱԷՐԱՑԻԱ` ջրի թթվածնով
հարստացման պրոցես:

პროცესი.
წყლის ბაქტერიოლოგიური

ՋՐԻ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ

ანალიზი წყალში ბაქტერიების

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ` ջրի մեջ

რაოდენობის განსაზღვრა.

մանրէների քանակի որոշում:

წყლის ბიოლოგიური ანალიზი

ՋՐԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ

წყალში მცენარეული და

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ` ջրի մեջ

ცხოველური მიკროორგანიზ-

բուսական և կենդանական

მების რაოდენობის განსაზ-

միկրոօրգանիզմների թվի

ღვრა.

որոշում:

წყლის გემო წყლის თვისება,

ՋՐԻ ՀԱՄ` ջրի հատկություն, որ

რომელიც დამოკიდებულია

կախված է նրանում լուծված

მასში გახსნილ მარილებსა და

աղերից և գազերից:

აირებზე.
წყლის რესურსები მიწისზედა და

ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ`

მიწისქვეშა წყლების

վերգետնյա և ստորգետնյա

რაოდენობა.

ջրերի քանակը:

წყლის სიმკვრივე წყლის მასა,

ՋՐԻ ԽՏՈՒԹՅՈՒՆԸ` ջրի

რომელიც იმყოფება მისი

զանգված, որ պարունակում է

ერთეულის მოცულობაში.

նրա միավորի ծավալում:

წყლის ტუტიანობა წყლის
თვისება, განპირობებული მასში

ՋՐԻ ՀԻՄՆԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ` ջրի
հատկություն` պայմանավո99

სუსტი მჟავეების ანიონების

րված նրանում թույլ թթուների

არსებობით.

անիոնների առկայությամբ

ჭაბურღილი ბურღვით შესრუ-

ՀՈՐԱՏԱՆՑՔ` հանքափորվածք,

ლებული ვერტიკალური სამთო

որ կատարվում է հորատման

ნამუშევარი.

հաստոցներով ու հորատման
տեղակայանքներով ուղղահայաց հանքարդյունաբերական աշխատանքով:

ჭალა მდინარის კალაპოტის

ԳԵՏԱՀՈՎԻՏ` հարթավայր, որի

მომიჯნავე ვაკე ზედაპირის მონე

միջով հոսում է առնվազն մեկ

ადგილი, რომელიც დიდი

գետ: Գետի վարարման

წყალდიდობისას ან

շրջանում գետահովիտը

წყალმოვარდნისას იტბორება

ամբողջովին կամ մասամբ
ողողվում է գետաջրով:

ჭაობის მცენარეულობა მცენა-

ՃԱՀՃԱՅԻՆ ԲՈՒՍԱԿԱ-

რეთა ერთობლიობა განვითა-

ՆՈՒԹՅՈՒՆ` բույսերի միա-

რებული ჭარბტენიან ნიადა-

սնություն` զարգացած ճահճա-

გებზე.

խոնավ հողերի վրա:

ჭაობის წყლები ჭაობიან ნალე-

ՃԱՀՃԱՅԻՆ ՋՐԵՐ` ճահճոտ

ქებთან დაკავშირებული

նստվածքների հետ կապված

წყლები.

ջրեր:

ჭორომი მდინარის კალაპოტის

ՀՈՐՁԱՆՈՒՏ, ԲՈՒՌՆ ՍԱՀԱՆՔ`

თხელწყლიანი, ქვიანი ან

գետի հունի ծանծաղ, քարոտ

კლდოვანი უბანი.

կամ ժայռոտ տեղամաս:

ხეობა მდინარის ეროზიული

ՀՈՎԻՏ` ռելիեֆի երկայնաձիգ,

მოქმედების შედეგად

իջվածքային ձև` առաջացած

გამომუშავებული რელიეფის

գետի քայքայիչ գործունեության
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წაგრძელებული უარყოფითი

և երկրակեղևի տեկտոնային

ფორმა, რომლის ძირი

խախտումների հետևանքով, որի

ნაწილობრივ მდინარის

հիմքը զբաղեցնում է գետի

კალაპოტს უკავია.

հունը:

ჰაერის ტენიანობა ჰაერში წყლის
ორთქლის შემცველობა.

ՕԴԻ ԽՈՆԱՎՈՒԹՅՈՒՆ` օդում
ջրի գոլորոշու
պարունակություն:

ჰავა ამა თუ იმ ადგილისათვის

ԿԼԻՄԱ` այս կամ այն վայրին

დამახასიათებელი

բնորոշ օդերևութաբանական

მეტეოროლოგიური

տարրերի միասնություն:

ელემენტების ერთობლიობა.
ჰელოფიტები ჭაობის მცენარები.

ՀԵԼՈՖԻՏՆԵՐ` ճահճի բույսեր:

ჰიბრიდიზაცია ორი ან რამდენიმე

ՀԻԲՐԻԴԱՑՈՒՄ` երկու կամ

სახეობის განსხვავებული

ավելի տեսակի տարբեր

მემკვიდრეობითი ნიშან-

ժառանգական հատկանիշներով

თვისებების მქონე ფორმების

առանձնյակների խաչասերում:

შეჯვარება.
ჰიდრობიონტი ორგანიზმები,
რომლებიც ცხოვრობენ

ՀԻԴՐՈԲԻՈՆՏ` օրգանիզմներ,
որունք ջրում են ապրում:

წყალში.
ჰიდროგეოლოგია მეცნიერება
მიწისქვეშა წყლების შესახებ.

ՋՐԱԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ`
գիտություն ստորերկրյա ջրերի
մասին:

ჰიდროგეოქიმია მეცნიერება

ՋՐԱԵՐԿՐԱՔԻՄԻԱ` գիտություն

ქიმიური ელემენტებისა და მათი

բնական ջրերում քիմիական

შენაერთების მიგრაციის შესახებ

տարրերի և դրանց

ბუნებრივ წყლებში.

միացությունների միգրացիայի
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մասին:
ჰიდროგრაფი წყლის ხარჯის

ՀԻԴՐՈԳՐԱՖ` ջրի ծախսի

ცვლილებების გრაფიკი წლის

փոփոխությունների

დროის რომელიმე

ժամանակացույցը տարվա որևէ

მონაკვეთში.

ժամանակահատվածում:

ჰიდროდინამიკა მეცნიერება

ՀԻԴՐՈԴԻՆԱՄԻԿԱ` գիտություն

სითხეების მოძრაობის შესახებ

հեղուկների շարժման մասին`

გარე ძალების ზემოქმედებით.

արտաքին ուժերի
ներգործությամբ:

ჰიდროლოგია მეცნიერება
მიწისქვეშა წყლებზე.
ჰიდრომექანიკა მექანიკის

ՀԻԴՐՈԼՈԳԻԱ` գիտություն
ստորգետնյա ջրերի մասին:
ՀԻԴՐՈՄԵԽԱՆԻԿԱ`

ნაწილი, რომელიც სწავლობს

մեխանիկայի բաժին, որն

სითხეების მოძრაობის

ուսումնասիրում է հեղուկների

კანონებს.

շարժման օրենքները:

ჰიდროსფერო დედამიწის

ՋՐՈԼՈՐՏ` Երկրի ընդհատվող

წყვეტილი წყლიანი გარსი,

ջրային թաղանթ, բոլոր ջրային

რომელიც განლაგებულია

պաշարների ամբողջությունը,

ატმოსფეროსა და დედამიწის

որը տեղակայված է մթնոլորտի

მყარ ქერქს (ლითოსფეროს)

և Երկրի պինդ կեղևի

შორის.

(քարոլորտի) միջև:

ჰიდროფიტები წყალხმელეთა
მცენარეები.
ჰიდროქიმია მეცნიერება ბუნებ-

ՀԻԴՐՈՖԻՏՆԵՐ` ջրացամաքային
բույսեր
ՀԻԴՐՈՔԻՄԻԱ` գիտություն

რივი წყლების ჰიდროქიმიის

բնական ջրերի հիդրոքիմիայի

შესახებ.

մասին:
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