Սփիւռքի հայ աշակերտները կը ծանօթանաÝ
հայրենի շրջակայ միջավայրին։

Նախատեսուած տարիք՝ 6-10 տարեկան,
12-րդ թիւ

ԲԱՌԵՐՈՒ ՑԱՆԿ
Անտառահատութիւն - Անտառին ծառերը կտրելը։
Բնածուխի hետք - Բնածուխի երկթթուակ կազի քանակը, որ կ’արտադրուի
մարդկութեան սպառողական գործունէութեան հետեւանքով, կամ գործարաններու եւ փոխադրամիջոցներու աշխատանքներուն հետեւանքով։

Բնական երկրագործութիւն - Առանց քիմիական նիւթեր օգտագործելու սնունդի եւ այլ բուսական եւ անասնական արտադրութեան
ձեւ:
Բնակավայր - Մարդու, անասունի կամ բոյսի մը բնական
միջավայրը:
Երաշտ - Անձրեւի պակասէն յառաջացած չորութիւնը։
Երկրագունդի ջերմաստիճանի բարձրացում - Երկիր
մոլորակին ջերմաստիճանին բարձրացումը։
Կլիմայ - Շրջանի մը եղանակային պայմաններու փոփոխութեան
վիճակները։
Կլիմայի փոփոխութիւն - Կլիմայական փոփոխութիւնները, ինչպէս՝
անձրեւը, ձիւնը, ջերմաստիճանը եւ հովերը, որոնք կը յառաջանան
երկրագունդի ջերմաստիճանի բարձրացումի հետեւանքով։
Հանքային վառելանիւթեր - Բնածուխ պարունակող վառելանիւթ,
ինչպէս քարիւղ եւ բնական կազեր, որոնք ձեւաւորուած են հին
բոյսերու եւ կենդանիներու մնացորդներէն:
Հողմաղաց (հողմակայան) - Հովանիւներու շարժումով
արտադրուած ելեկտրականութիւն:
Ջերմոցի երեւոյթ - Երկրագունդի մակերեսի տաքնալը, որ տեղի
կ’ունենայ երբ արեւուն ջերմութիւնը կը պահուի մթնոլորտին միջոցով:
Ջերմոցի կազեր - Կազեր են, որոնք երկրագունդի մթնոլորտին
տաքութիւնը կը պահեն եւ կ’արտօնեն որ արեւուն ճառագայթները
անցնին մթնոլորտին ընդմէջէն: Բնածուխի երկթթուակը այս կազերէն է:
Մթնոլորտ - Երկիրը շրջապատող կազերու շերտ։
Ուժի արդիւնաւէտութիւն - Աւելի քիչ ուժ օգտագործել բան մը
ընելու համար, սահմանափակելով ուժ սպառելու բոլոր միջոցները:
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Ի՞ՆՉ Է ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹԻՒՆԸ
Մթնոլորտին կազերու բարակ շերտն է,
որ շրջապատած է Երկիրը: Անիկա կը
հաւասարակշռէ մեր մոլորակին ցուրտ
կամ տաք ըլլալը:

Արեւուն ուժը
մթնոլորտէն կ’անցնի
լոյսի ձեւով: Արեւուն
ուժը ջերմութեան
կը վերածուի եւ կը
տաքցնէ Երկիր մոլորակը:
Ջերմութենէն մաս մը կը
փախչի դէպի տիեզերք,
ուրիշ մաս մըն ալ կը ներծծուի կազերու միջոցով
մթնոլորտին մէջ:
Կազերը, որոնք կ’արգիլեն
ջերմութիւնը փախչելէ,
կը կոչուին ջերմոցի կազեր:
Ջերմոցի կազերէն ամենէն կարեւորներն են.

ջրաշոգի

մեթան

բնածուխի
երկթթուակ

CՕ2

Ջերմոցի կազերը Երկրի
ջերմաստիճանը կը պահպանեն
մօտաւորէս 59 աստիճան F-ի
(15 աստիճան C-ի) վրայ: Բայց
այսօր կը տեսնենք, թէ այս
ջերմոցի կազերը մեծ քանակութեամբ մթնոլորտին մէջ
կը մտնեն, եւ այդպիսով շատ
տաքութիւն կը պահեն:

Երկիրը բնականէն աւելի տաք կը դառնայ: Այս երեւոյթը գիտնականները
երկրագունդի ջերմութեան բարձրացում կամ կլիմայի փոփոխութիւն
կ’անուանեն:
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ՄԵՆՔ ԻՆՉՊԷ՞Ս Կ՚ԱԶԴԵՆՔ ԿԼԻՄԱՅԻ
ՓՈՓՈԽՈՒԹԵԱՆ ՎՐԱՅ

Ես գիտեմ, որ
ջրաշոգին մթնոլորտին
կը բարձրանայ, երբ
ցամաքին ջուրը տաքնայ
եւ կազի վերածուի:

Բարե՛ւ, ես բնածուխի երկթթուակ
կազն եմ։ Ես կը ծնիմ, երբ մարդիկ
հանքային վառելանիւթեր այրեն։

Ուրկէ՞ կու գայ
բնածուխի երկթթուակ
կազը: Ի՞նչ է մեթանը։

Կա՛ց, ի՞նչ է
հանքային
վառելանիւթը։
Երկրի վրայ
ապրող բոլոր էակները բնածուխ
կը պարունակեն: Երբ բոյսերն ու անասունները
մեռնին եւ հողին տակ թաղուին, միլիոնաւոր տարիներ
ետք անոնք կը վերածուին ածուխի,
նաւթի եւ բնական կազի,
որոնք մարդիկ կը
գործածեն իբրեւ վառելանիւթ։ Այդ վառելանիւթերը մենք
կը կոչենք հանքային վառելանիւթեր, որոնք հարուստ են
բնածուխով, քանի որ կազմուած են ապրող էակներու
մնացորդներէն: Բնածուխի երկթթուակը
կը բարձրանայ դէպի Երկիրին մթնոլորտը, երբ մենք
հանքային վառելանիւթերը այրենք:

Մարդիկ ինչո՞ւ հանքային վառելանիւթերը կ’այրեն։
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Ահաւասիկ գծապատկեր մը, որ ցոյց կու
տայ, թէ իւրաքանչիւր հանքային վառելանիւթ
ինչպէ՛ս կ’օգտագործուի:
Ածուխ - Աշխարհի ելեկտրականութեան

գրեթէ կէսը կը գոյանայ
վառած ածուխէն, որպէսզի ջրաշոգի ստանանք։ Ջրաշոգին
հովանիւներով կ’աշխատի, որոնք ալ իրենց հերթին ելեկտրականութիւն կը յառաջացնեն:

Քարիւղ - Ինքնաշարժներն

ու բեռնատարները
մեր օգտագործած
քարիւղին կէսէն աւելին կ’այրեն: Մնացածը կը գործածուի
գործարաններու մեքենաները աշխատցնելու համար, տուները
տաքցնելու եւ ելեկտրականութիւն արտադրելու համար:

Բնական Կազ - Բնական կազը կ’այրի ելեկտրականութիւն արտադրելու
համար: Անիկա կը գործածուի նաեւ տուները տաքցնելու
եւ կազէ փուռերուն մէջ ճաշ պատրաստելու համար:

Ուրեմն, երբ ես վիտէօ խաղեր կը խաղամ,
ելեկտրականութիւն կը գործածեմ,
որ հանքային վառելանիւթեր այրելո՞վ
շինուած է:
Այո՛, բայց մի՛ մտահոգուիր ստիպուած չես վիտէօ
խաղերդ դադրեցնելու, կամ լոգանք չառնելու կամ
երբ պաղիս, ջեռուցիչը չմիացնելու,
բայց մենք պէտք է ձեւով մը օգնենք:

Իսկ մեթանը, ուրկէ՞ կու գայ։

Շնորհակալ եմ, որ զիս չես մոռցած: Ես
մեթան կազն եմ, կը ծնիմ, երբ մարդիկ
կ’արտադրեն եւ կը տեղափոխեն հանքային
վառելանիւթեր: Ես կը ծնիմ նաեւ
աղբավայրերու թափօններէն: Այո, ես կու
գամ բաւական հոտաւէտ տեղերէ:
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Բայց արդեօք
կլիման միշտ չէ՞ որ
կը փոխուի:

Այո՛, այո,
կլիման միշտ կը փոխուի։
Մօտաւորապէս 130 միլիոն տարի
առաջ, երբ հոյամողէզները կ’ապրէին,
Երկիրը շատ տաք էր, բայց հոյամողէզները
կարծես գոհ էին: Այսօր մարդիկ պիտի չկարենային
գոյատեւել այդպիսի կլիմայական
դժուար պայմաններու մէջ:

Գիտնականները փաստած են, որ կլիմայի փոփոխութիւնները մարդոց արարքներու հետեւանքն է: Անոնք մտահոգ են,
որովհետեւ կլիմայի փոփոխութիւնը կ’ազդէ անձրեւին,
ձիւնին, հովուն, եղանակներուն եւ
ովկիանոսներուն վրայ:

Մարդիկ ինչպէ՞ս կրնան
կլիմայի փոփոխութիւն
յառաջացնել եւ Երկիրը աւելի
տաք դարձնել:

Մարդիկ ամէն օր հանքային վառելանիւթեր կ’այրեն, որ բնածուխի
երկթթուակ կը գոյացնէ:
Իսկ հանքային վառելանիւթեր արտադրելն
ու աղբահանութիւնը մեծ քանակութեամբ մեթան կազ կը յառաջացնեն:
Ապա, այս կազերուն կուտակումը կլիմայի փոփոխութիւն կը պատճառէ։
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ԻՆՉՊԷ՞Ս ԿՐՆԱՆՔ ԴԱԴՐԵՑՆԵԼ
ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹԻՒՆԸ
Իսկ ինչպէ՞ս կրնանք
դադրեցնել կլիմայի
փոփոխութիւնը։

Պահպանել
անտառները։

Այո, ծառերը իմ եւ ընկերներուս
արտադրած բնածուխի երկթթուակը
կը ներծծեն եւ փոխարէնը մաքուր
թթուածին կու տան աշխարհին: Երբ
անտառները կ’ոչնչացուին, բնականաբար
CՕ2-ին քանակը կը բարձրանայ
մթնոլորտը մէջ:

1994 թուականէն ի վեր «Էյ Թի Փի»ն Արցախի
եւ Հայաստանի տարածքին տնկած է 6 միլիոնէ
աւելի ծառ: Անտառահատումը երկրագունդի
ջերմաստիճանի բարձրացման երկրորդ
հիմնական պատճառն է՝ հանքային
վառելանիւթերէն ետք:
Պէտք է անտառներուն տարածքները աւելցնենք եւ
պահպանենք ինչ որ ունինք, որպէսզի կարենանք
դադրեցնել կլիմայի փոփոխութիւնը:

Հայաստանի մէջ կան երկու անտառային արգելոցներ՝
Խոսրովի անտառային պետական արգելոցը եւ Շիկահող
պետական արգելոցը: Անտառներուն առընչուող երեք ազգային
զբօսայգիներ կան՝ Դիլիջան ազգային զբօսայգի, Սեւան ազգային
զբօսայգի եւ Արեւիկ ազգային զբօսայգի:
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ԵՐԿՐԱՋԵՐՄԱԿԱՆ ՈՒԺԱՆԻՒԹ
Երկրին խորքը շատ տաք է: Երկրաջերմական ուժը կու գայ այդ ջերմութենէն:
Երկրաջերմական ելեկտրակայանին մէջ
ջրհորներ կը փորուին, որպէսզի ջրաշոգին
ելեկտրականութիւն արտադրէ:

ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ՈՒԺ
Աթոմակայանին մէջ երբ ուրանիոնի
աթոմները բաժնուին, ուժանիւթ կը
յառաջացնեն: Այս ուժանիւթը երբ ջուրը
տաքցնէ, ջրաշոգիի կը վերածէ։ Ջրաշոգիներուն օգնութեամբ ջրանիւները
կ’աշխատցնեն շարժակը, որ
ելեկտրականութիւն կը ստեղծէ:

ՋՐԵԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ
Արագահոս գետերը ելեկտրականութիւն
կ’արտադրեն, ջրելեկտրական կայաններու մէջ:

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹԻՒՆ
Բնական գիւղատնտեսութիւնը աւելի քիչ
հանքային վառելանիւթ կը գործածէ եւ
արհեստական պարարտանիւթ չի գործածեր:
Անոնք երկրագունդի ջերմաստիճանի
բարձրացման չեն վնասեր:
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ՀՈՎՈՒ ՄԻՋՈՑՈՎ ՈՒԺԱՆԻՒԹ
Հողմանիւները կը գործածուին ելեկտրականութիւն ապահովելու համար: Երբ հովը փչէ,
հողմանիւին շեղբերը կը դառնան: Դարձող
շեղբերը շարժակի մը կապուած են, եւ այդ
շարժակը ելեկտրականութիւն կը ստեղծէ։

ԱՐԵՒԱՅԻՆ ՈՒԺԱՆԻՒԹ
Արեւային ելեկտրակայանները արեւուն ճառագայթները հեղուկ պարունակող աշտարակի
մը վրայ ամփոփելու համար, մեծ հայելիներ
կը գործածեն: Երբ հեղուկը տաքնայ, ջրաշոգիի
կը վերածուի, որ կը գործածուի ելեկտրականութիւն ստեղծելու համար:

ԵԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ
Ելեկտրական ինքնաշաժները քարիւղով
աշխատելու փոխարէն, ելեկտրական շարժակով
կ’աշխատին։ Այս փոխադրամիջոցները
կենսոլորտը չեն ապականեր:

Գիտէ՞իր, որ ջրելեկտրական կայարանը ամենէն
նուազ քանակով բնածուխի երկթթուակ կազ
կ’արտադրէ, անոր կը յաջորդէ հովուն ուժը, ապա
արեգակնային ուժանիւթը:

9

10

10

ՓԱՍՏԵՐ

ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹԵԱՆ
Ù³ëÇÝ

ԲՆԱԾՈՒԽԻ ԱՄԵՆԷՆ ՊԶՏԻԿ ՈՏՆԱՀԵՏՔԸ
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ԻՆՉՊԷ՞Ս ԽԱՂԱԼ
Խաղացողները տեղադրեցէ՛ք ՍԿԻԶԲ-ին վրայ։ Ամենէն փոքր խաղացողը թող առաջին
զառը նետէ։ Զառին թիւերուն համեմատ յառաջացէ՛ք։ Եթէ կանաչ մասին վրայ կենաք,
կը շահիք բնածուխի 0 կամ 1 ոտնահետք։ Իսկ եթէ նարնջագոյն մասին վրայ կենաք,
կը շահիք բնածուխի 2 ոտնահետք։ Խաղը վերջ կը գտնէ, երբ խաղացողներէն մէկը
ՎԵՐՋ կը հասնի։ Ամենէն քիչ բնածուխի ոտնահետք հաւաքողը ախոյեան կը դառնայ։

ՍԿԻԶԲ

+1

ուտելիքներուն մնացորդները
պարարտացուցիչներու կը
վերածես

Երբ մեծնաս,
հագուստներդ
կը նուիրես
ուրիշներուն

տաք օրերուն հովահարներ կը գործածես
օդափոխիչներու
փոխարէն

կ’օգնես ծառեր
տնկելու

+1

վերամշակուած արտադրութիւններ կը գնես

յաճախ բնական
արտադրութիւններ
կ’ուտես

+1

յաճախ միս կ’ուտես

+2

+1

հագուստներդ քիչ-քիչ
կը լուաս եւ կը չորցնես

կոտրած ապրանքները կը վերանորոգես,
նորը գնելու փոխարէն

+2

կը վերամշակես

+1

+1

+0
տունը
նուազ ելեկտրականութիւն սպառող
լամբեր կը գործածես

- Թուղթ եւ մատիտ՝
հաշուելու համար

+2

+2

յաճախ կը քալես
կամ հեծանիւ կը քշես

- Խճաքար մը

+2

կերպընկալէ տոպրակներ
կը գործածես, վերամշակուածներու փոխարէն

+0

ճաշերուն մնացորդները կը նետես

+0

- Զառ մը

յաճախ կը գնես
ծրարուած արտադրութիւններ

+0

յաճախ հանրային փոխադրամիջոց կը գործածես

ՁԵԶԻ ՊԷՏՔ Է

շատ երկար
կը լոգնաս

+1

երբ սենեակէն
դուրս ելլես, լոյսը
կը մարես

ձմրան շատ ելեկտըրականութիւն չես
սպառեր, սենեակը
տաքցնելու համար

ՎԵՐՋ

+1
+2

+0
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Building Bridges
Սփիւռքի հայ աշակերտները կը ծանօթանաÝ
հայրենի շրջակայ միջավայրին։

Ինչպէ՞ս կրնաս օգնել, որ աշխարհի անտառները չվնասուին։
Կրնաս §Էյ Թի Փի¦-ին օգնել աւելի շատ ծառեր տնկելու։
1. Դրամահաւաք կազմակերպէ եւ հաւաքուած դրամը նուիրէ §Էյ Թի Փի¦-ին։
2. Քու ընկերներուդ եւ ընտանիքիդ պատմէ §Էյ Թի Փի¦-ի մասին։
3. Քու դպրոցդ այցելութեան հրաւիրէ §Էյ Թի Փի¦-ն։
Նաեւ կրնաս օգնել, որ անտառներուն մէջ հրդեհներ չըլլան։
1. Լուցկիով ու հրահանով մի՛ խաղար։
2. Չոր թուփերու եւ ծառերու մօտ խարոյկ մի՛ վառեր։
3. Խարոյկը մի՛շտ լաւ մարէ։

Photo credits: Alexander Popov/Unsplash (traffic); David Bruyndonck/Unsplash (forest); Jeremy Zero/Unsplash (ocean); Juniperphoton/Unsplash (pollution); Nicholas Bartos/Unsplash (tin can);
Vince/Unsplash (glacier); Vazgen Harutyunyan/Unsplash (Armenia mountains); Zhu Wei/Unsplash (air conditioners); Lukasz Szmigiel/Unsplash (burning trees);

ARMENIA TREE PROJECT
(617) 926-8733 www.armeniatree.org
Funded by Calouste Gulbenkian Foundation
Այս թերթը կը հրատարակուի Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան օգնութեամբ։

Պատրաստուած է Armenian Kids Club-ի կողմէ։
Գծագրութիւն՝ Լուսինէ Սահակեանի
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