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Գլիւավոր խմբագիր՛ 
Գլխավոր խմբագրի 
տեղ սւ կաւ
Բաժինների խմբագիրներ՛ 
Ֆիզիկամսւթհմսւսփ- 
կական բաժին՜ 
բնագիտական բաժին' 
տեխնիկական բաժին՛ 
հումանիտար բաժին՝
Գործադիր տնօրեն՜ 
Տեխնիկական խմբագիր' 
Սրբագրիչ'
Լուսանկարիչ'
Դիզայներ՜
Համակարգչային օպերատոր'
Համարի պատասխանատու

Դազարյան էդ. 

Շահին/ան Ա.

եերսիսյաՕ Ա. 
Նորավյան Ա. 
Պոդոսյան Ա. 
Խառատյան Ա.
Սարգսյ.սն Ա.
մխիթարյան Գ.
Վարդանյան Ն. 
ՄուրադխսՀյաՕ Ա 
Օհանշանյան 11. 
Հովհաննիսյան «.
Ա էսւաատ|ւսն

Ստորագրված է տպագրության 21 05 2005

«Գիտության աշխարհում» հանդեսի խմբագրական 
կոլեգիայի կազմը՛
Ադամյան Կ.. Աղալովյան Լ .  Ադասյան Ա.. Առաթելյան Ն . 
Ավետիսյսւն Ա., Ս$(փկյան է., Օարխուդարյան Վչ., 
Բրուտյան Գ.. Գաբրիելյան է.. Գրիգորյան Ս., 
Հւսմբարձումյան Ս., Հարությունյան Հ.. Հարությունյան 
Վ.. ՄանթաշյաՏ Ա.. Մելջոնյսւն Ա.. Շուքուրյան Յոս 
Ջահուկյան Գ.. Մարզպան Յոս, Սեդրական Դ., 
ՔուչուկյաՕ Ա.:

Խմբագրության հասցեն'
Մարշալ ԲսւղրաՕյան 24 դ.
Հիմնարար գիտական գրադարանի շենք,
9-րդ հարկ. 911 սենյակ, 
հեօ^ֆաքս ' 56 80 68
•■говй: ;оштий̂ й8и .а т . ЬмЬеиФм.՜! аш
в> «Գիտության աշխարհում* գիտահանրամատչելի 
հանդեսը ստեղծվել Է կառավարության և ՀՀ ԳԱՍ 
նախագահակ՛ան որոշմամբ:
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Տ Ո էա ւԱ ^ Տ Ա Ը
ՍԱՐՅԱՆԻ ՄԵՋ ՄԻՇՏ ՏՐՈՓԵԼ է 
ՄԱՅՐ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՍԻՐՏԸ
Շահեն Խ ա չա տ րյա ն
«ՈՉ ԹԵ ՍՐՏԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ,
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ՆԵրսԵս Մկրտչյան
ՀԱՐԵՄԻ ԿԱՄՔԸ 
ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԶՈՐԵՂ
Մ իսա ք ճև ա հիրճ յա ն
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ՆԱՆՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՖԻ&ԻԿԱ
էդուարդ Ղազարյան, ԱլբԵրտ Կիրակոսյան

ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ"
ՀԱՑ ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐԱՀԱՅՏ ՄԻ է9
Ա սա տ ոտ  Փ ա շա յա ն
ՍՐՏԱՄԿԱՆԻ ԻՆՖԱՐԿՏԸ ԵՎ 
ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ազատ Ծնգիբարյան

34 ԿԼԻՄԱՅԻ ԱՆԿԱՆհւԱՏԵՍԵԼԻ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ռիչւսրդ էլլի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ

Տպաքանակը
6ավալր
Դինր

1000661?
պայմանագրային

Հոդվածների վերատպումը հնարավոր է йг-այն 
խմբագրության գրավոր համաձայնության դեպքում: 
Սեքրերոմների դեպքում հանդեսին հղումց պարտադիր 
Է Խմբագրությունը միշտ չէ, որ համակարծիք է 
հեղինակների հետ: Խմբագրությունը 
պատասխանատվություն չի կրում գովազդային 
նյութերի բովանդակության համար:
Տպագրված է ՀՀ ԴԱՍ սւսքս|սււհւււմ

41 ՇԱՐԺՄԱՆ ՀՐԵՇՏԱԿՆ ՈՒ 
ՍԱՏԱՆԱՆ
Ալբերտ Պողոսյան

40 ՈՒ*Ր Է ՏԱՆՈՒՄ ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՅՈՒԹՅԱՆ 
ԳԼՈԲԱԼԱՅՈՒՄԸ
Վլադիմիր Առուստամյան
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Գ ագիկ Հովհա ննիս յա ն
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Ш  АЛФЕЮ5
Лауреат Нобелевской 
премии по физике, 
Академик РАН

0)Щ№Э УН
ՀՀ ԳԱԱ 
նա խ ա գա հ

« Գ ի ՛տ ութ յա ն ա շխ ա րհում»  հ ա ն դ ե ս ի  ա ն դ ր ա ն ի կ  հ ա ս ա ր ի  
հ րա տ ա ր ա կ ՛մա ն  ա ո ի թ ո վ  ջ ե ր մ ո ր ե ն  ողջո ւնո ւմ  և շն ո ր հ ա վ ո ր ո ւմ  ե մ  
հ ա ն դ ե ս ի  հ ի մ ն ա դ ր ո ւմ ը  ն ա խ ա ձ ե ռ ն ա ծ  Հ Հ  Գ ի ՛տ ո ւթ յո ւն ն երի  
ա զգա յին  ա կա դ ե մ իա յի  ղ ե կա վա րո ւթ յա նը , հա նրա պ ետ ո ւթ յա ն  
գ իտ նա կա ննե ր ի ն  և ը ն թ եր ցող  հա սա րա կա յնո ւթ յա նը :

Աևվի&ելի է, ո ր  գ իտ ա կա ն  մ տ քի  զա րգա ցո ւմ ը  մ ե ծա պ ես  
ն ա խ ա պ ա տ ր ա ս տ վ ո ւմ  է գ իտ ա հ ա ն ր ա մ ա տ չե լի  գ իտ ե լի քն ե ր ի  
տ ա րա ծմ ա մ բ , հ ա ս ա ր ա կ ո ւթ յա ն  մեջ  գ իտ ո ւթ յա ն  ն կ ա տ մ ա մ բ  
հ ետ ա քր քր ո ւթ յա ն  մեծա ցմա մբ , ե հենց ա յս  կա րև որա գույն  խ ն դ ր ի  
լո ւծմա նն  է ծա ՛ռա յելու ն ո րա հա յտ  հա ն դ ե ս ը :

Լիա հո ւյս  եմ, ո ր  « Գ իտ ությա ն ա շխ ա րհում»  հ ա ն դ ե ս ն  էա պ ես  
կ նպ ա ստ ի  Հ Հ  Գ իտ ութ յո ւնների  ա զգա յի ն  ա կա դեմ իա յի  կողմից  
գիտ ո ւթ յա ն  ն վա ճ ո ւմ ն ե ր ի  ժ ո ղ ո վ ր դա կա նա ց մա ն ը , գ իտ ո ւթ յա ն  
ո լո րտ ն  ա ճող  ս ե ր ն դ ի  հ ա մ ա ր  հրա պ ուրիչ դա րձնե լո ւն  ինչն  էլ ի ր  
հ ե րթ ի ն  գիտ ութ յա ն  զ ա ր գ ա ց մ ա ն  հա սա րա կո ւթ յա ն  գ իտ ա տ եխ 
նիկա կա ն  և կ րթ ա կա ն  ներուժի  հ ետ ա գա  բ ա զ մ ա պ ա տ կ մ ա ն  հա յոց  
պ ետ ա կա նո ւթ յա ն  վ երե լքի  գ րա վ ա կ ա ն ն  է:

Ա. Մ ա րգա ր յա ն

Дорогие друзья!

Приветствую инициативу НАН Армении издать на армянском 
языке научно-популярный журнал “Вмире науки ”.

Популяризация новейших достижений в различных областях 
науки и техники, в том числе в областях нанотехнологий и высоких 
технологий несомненно послужат делу создания в Армении необхо
димого общественно-политического климата для развития 
наукоемких отраслей производства и общества 21-го века, 
основанного на знаниях.

Издание журнала поможет привлечь в науку талантливую 
молодежь и воспитывать ее в духе лучших традиций армянских 
ученых, внесших немалый вклад в советскую и мировую науку.

В добрый путь.

Ж.И. Алферов ^  _

Ջ ե ր մ ո ր ե ն  ողջո ւնո ւմ  ե մ  « Գ իտ ությա ն ա շխ ա րհում»  հա ն դ ե ս ի  
հրա տ ա րա կի չն ե ր ի ն  և խ մ բ ա գ ր ա կ ա զ մ ի ն  ա ն դ ր ա ն ի կ  հա մա ր ի  
լո ւյս ը նծա յմա ն  ա ոթ իվ :

Մ եր  օրերում , ե ր բ  գ իտ ո ւթ յա ն  ա րա գ ը ն թ ա ց  զա րգա ցո ւմ ը  
հա նգեցրել է գ իտ ա կա ն  լրա տ վո ւթ յա ն  ա ն ն ա խ ա դ ե պ  ա ճ ի ն  ա ռա վե լ 
հ ր ա տ ա պ  է դ ա ո ն ո ւմ  գիտ ա հա նրա մա տ չե լի  գ րա կա նո ւթ յա ն  դ ե ր ը : 
Այն ն ա խ ա տ ե ս վ ա ծ  է հա սա րա կո ւթ յա ն  ա մե նա լա յն  շր ջա նա կների  
հ ա մ ա ր  ե ն պ ա տ ա կ  ո ւնի  հ ա ղ ո ր դ ա կ ի ց  դա ր ձ ն ե լո ւ ն ր ա ն ց  
գիտ ութ յա ն  ա ր դ ի  վիճա կին  ե նվա ճո ւմ ներին :

Հ ա մ ո զ վա ծ  ե մ  ո ր  հա նրա պ ետ ո ւթ յա ն  գ ի տ ն ա կա ն ն ե ր ը  և, 
ա ոա ջին  հ ե ր թ ի ն  Հ Հ  ԳԱԱ  գ իտ ա կա ն  հա սա րա կա յնո ւթ յո ւն ն  ի ր  
գործո ւն  մա սնա կցո ւթ յա մբ  կնպ ա ստ ի  հ ա ն դ ե ս ի  կա յա ցմա նը  ա յն  
ո ւղ ղ ո ր դ ե լո վ  դ եպ ի  ը ն թ եր ցող  լա յն  շր ջ ա ն ն ե ր  և դա ր ձն ե լո վ  նրա նց  
սեփ ա կա նութ յո ւնը :

Շ նորհա վորո ւմ  ե մ  « Գ իտ ությա ն ա շխ ա րհում»  հ ա ն դ ե ս ի  բ ո լո ր  
ը ն թ ե ր ց ո ղ ն ե ր ի ն  ս պ ա ս վ ա ծ  պ ա ր բ ե ր ա կ ա ն ի  տ պ ա գ ր ո ւթ յա ն  
ա ո ի թ ո վ  և մ ա ղ թ ո ւմ  ը ն թ ե ր ց ա ն ո ւթ յա ն  բ ա զ ո ւմ  հա ճե լի  ու 
հ ե տ ա քր քի ր  պ ա հեր :

Ֆ. Ս ա րգ ս յա ն



ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ

ՇՍՀ1 и д о е д

Արվեստաբան, արվեստի վաստակավոր գործիչ,
1967թ.-ից' Սարյանի տուն-թանգարանի հիմնադիր տնօրեն,
1990-2002թթ. եղել է Հայաստանի ազգային պատկերասրահի 
տնօրեն: Ներկայումս Ամենայն հայոց կաթողիկոսի 
մշակութային հարցերով խորհրդականն Է:

ՍԱՐՅԱՆԻ ՍԵ9 ՍԻՕՏ ՏՐՈՓԵԼ է 
ՍԱ8Ր ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՍԻՐՏԸ

Հայրենասիրությունն ու կենսա
պաշտությունը Սարյանի անհատա
կանության գլխավոր հատկանիշ
ներն են, որոնք ապրելու ե ստեղծսւ- 
գործելու մղիչ ուժ են եղել ողջ կյան
քում: Բնապաշտական աշխարհ
ընկալումը նրա մեջ սկսել Է ձևավոր
վել դեռևս վաղ մանկության տարի
ներից: Երբեմն, երբ հարց Էին տա
լիս, թե ինչով եք բացատրում Ձեր 
երկարակեցությունր, նա մանկա
կան անմիջականությամբ պատաս
խանում Էր. «Ես բնության դեմ ոչինչ 
չեմ արել»: Նրա մեջ զարմանալի 
կերպով զուգակցված Էին հողի 
մարդն ու մտավորակսւնր: Բնատուր 
իմաստությամբ օժտված նկարիչը 
քչախոս Էր, բնավորությամբ' հան
գիստ: Անսանձ տարերքի մեջ Էր 
ընկնում միայն, երբ ձեռքն Էր 
սանում վրձինր:

Վարպետր առինքնում Էր շրջա
պատը իր պարզ, մարդկային 
կեցվածքով, նուրբ հումորով, անբա
սիր ու համեստ նկարագրով: Հա
ճախ խոսելով կյանքի ու բնության 
մասին' նա կրկնում Էր միևնույն 
միտքը, սակայն ամեն անգամ 
ասելու նոր ձև Էր գտնում: Մահից մի 
քանի օր առաջ նա ասաց.

«Կյանքը մի կղվի Է, մարդիկ 
դուրս են գափս ծովից, անցնում են 
կղզու վրայով և նորից մտնում են 
ծովը: ճանաչելով բնությունը' մենք 
փառաբանում ենք կյանքի հրաշք 
գեղեցկությունը»: Երիտասարդ 
տարիքին իր օրագրում գրել Է. 
«Բնությունր ստեղծում Է մարդուն, 
որպեսզի մարդու միջոցով տեսնի 
իրեն, սքանչանա իրենով: Մարդը 
բնություն Է, բնությունը'մարդ: Մահ 
գոյություն չունի»: Մարյանն իրեն

միշտ զգացել Է բնության մի մաս- 
նիկր, որ աշխարհ Է եկել'արտահայ
տելու բնության հանդեպ իր հիա- 
ցումր:

Մարյանի համար այդ «հրաշք 
գեղեցկության» կենտրոնը հայրե
նիքն Էր, որի հետ նա կապված Էր, 
ինչպես ծառր հափ հետ: Մարյանը 
մեծ քաղաքացի Էր: Արվեստի բարձր 
իդեալներին ծառայելու նրա ձգտու
մը ներդաշնակված Էր հայրենիքի 
հանդեպ տածած սիրով: «Ուսում
նառության տարիներից հետո ես 
համոզվեցի, որ նկարիչը պետք Է 
փնի հասարակության առաջադեմ 
անդամը' բարոյական իր բարձր 
հատկանիշներով: Էժան փառքը 
պետք Է խորթ փնի նրան, նա պետք Է 
նվիրվի ժողովրդին ծառայելու մեծ 
իդեափն և դառնա նրա սիրտն ու 
հոգին»: Իր ողջ կյանքով այդպիսին 
Է ներկայանում մեզ Մարյանը:

1901 թվականին, Մոսկվայի 
Գեղարվեստական ուսումնարանը 
դեռ չավարտած, քսանմեկամյա 
Սարյանր, որոշ գումար ստանալով 
ավագ եղբայր Հովհաննեսից, որո
շում Է ճամփորդել, տեսնել իր 
նախնիների երկիրը: Տպավորու
թյուններն այստեղ այնքան խորն 
եղան, որ նա Հայաստան եկավ և 
հաջորդ տարիներին շրջագայեց 
Շիրակում ու Լոռիում, տեսավ Անին 
ու Էջմիածինր, Հաղպատն ու 
Սանահիեը, Երևանն ու Սևանը: 

Իևչն էր երիտասարդ Սարյանին 
կանչում հայրենիք: Իսկական 
արվեստագետի ուղին շատ բանով 
կանխագծվում է մանկության 
հիշատակներով: Սարյանր ծնվել էր 
Դոնի ափին' Նոր Նախիջևանում, 
իսկ մանկությունն անցկացրել 
քաղաքից հեռու գտնվող հայրական 
խուտորում: Անիից Ղրիմ, Ղրիմից 
Դոնի ափերր գաղթած Սարյանների 
տոհմը շարունակվում էր Սարգիս 
Սարյանի բազմանդամ րնտանիքով, 
որն այդտեղ ապրում էր նահա
պետական կյանքով, պարզ, հնա
վանդ կենցաղով:

Հայրենիքում Սարյանը կրկին 
գտավ իր մանկության աշխարհը: 
Նա իրական տեսավ այն ամենը, ինչ 
«երազում էր մանուկ հասակում»: 
Լեռնային, կախարդական բնաշ- 
խարհր, ճարտարապետական 
հինավուրց հուշարձանները, արևի 
կիզիչ լույսի զարմանահրաշ խա- 
ղերր' Արևելքին հատուկ, հողին 
առնչված մարդու կյանքը անջնջեփ 
տպավորություն ունեցան նրա վրա: 
Քաղաքի կյանքին չմերված, զուլալ 
աչքերով իրականությանը նայող, 
բնության գեղեցկություններով
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Արարատը Արագածի բարձունքներից, 1945

հափշտակվող երիտասարդ նկարչի 
և հայրենի երկրի հանդիպումից 
սկսեց ձևավորվել Սարյանի 
ստեղծագործական «եսր», և 
բնական մղումով ծնվեցին նրա 
առաջին ինքնուրույն գործերր' 
«Հեքիաթներն ու երազները»: 
Սարյանի «Երազներում» բնությու- 
նր ներկայացված է իր ամբողջու
թյան մեջ անաղարտ: Սարդիկ, 
բուսականությունր, կենդանիները, 
թռչունները, նույնիսկ գիշատիչներր 
խաղաղ ապրում են մեկ ընտանիքի 
մեջ: Բնությունն այ նքան անընդգըր- 
կեփ է, խորհրդավոր, որ նկարիչն 
այն ընկալում է մանկան պես, իբրև 
երազ-իրականություն, ասես իբրև 
դրախտ:

Հիմնականում ջրաներկով կա
տարված «Հեքիաթների» առաջին

շարքի գործերը (1904) բնության 
հետ բանաստեղծական երկխոսու
թյուններ են: Գծերի երգող ռիթմն ու 
գեղանկարչական ձևերի հեքիա- 
թայնությունր առանձնահատուկ 
հմայք են տափս այդ փոքրաչափ 
գործերին:

1905-1908 թվականներին արդեն 
տեմպերայով կատարված «Հե
քիաթներում» նկատելի է նոր բան: 
«Արևի հմայքր», «Նռնենու մոտ», 
«Հովազներ», «Շոգ օր. ջրհորի 
մոտ», «Ծովափին. Սֆինքս» 
նկարների մեջ շնորհիվ գույների 
հակադիր ներդաշնակումների 
էքսպրեսիվ արտահայտչակա
նություն է ստացել պատկերների 
գունալուսային մթնոլոտը: Ասես 
ներսից ճառագալ տաք լույսը, որ 
հայրենի բնությունից նկարչի ստա

ցած ամենազորեղ տպավորու
թյունն էր, դիտվում է իբրև այդ 
գործերի ամենաակներև հատկա
նիշը:Սարյանական «Երազը» ներկա
յանում է մեզ' իբրև մարդկային 
բնական ու նվիրական ապրումների 
արտահայտություն: Իսկ ամեեա- 
նվիրականը նկարչի համար կապն 
էր հայրենի երկրի հետ, երկիր, որ իր 
ու իր ժողովրդի համար կար ու մնում 
էր լուսավոր երազ:

Երիտասարդ Սարյանի «Հե
քիաթներում» արտացոլում գտան ոչ 
միայն հայկական արվեստի համար 
ավանդական բնապաշտությունը, ոչ 
միայն բնության ժողովրդական, 
բանաստեղծական ընկալումները, 
այլև հայրենիքի հանդեպ նկարչի 
անհուն սերր: Իսկ դրանցում^

Հա յա ստ ա նի ծաղիկները, 1916
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►կիրառված ոճաձևակաե սկգբուեք- 
ները եշանավորեցին Սարյանի 
հայտնությունը իբրև արդիական 
նկարչի: Խուսափելով ավելորդ 
հայտարարություններից' գեղջուկի 
համբերությամբ ու հավատով 
Սարյանր ձգտեց իր արվեստի 
առավելագույն ինքնատիպության' 
դիմելով իր «միակ ուսուցչին' 
բազմադեմ, բազմերանգ, անհայտ 
մի ձեռքով կերտված բնությանը»:

«Հեքիաթների» հիմքում րնկած 
աշխարհը որպես մի հավերժական 
ու շարժուն ամբողջություն ընկա
լելն ու իրական տպավորություն
ներից մտահայեցողական կերպար 
ստեղծելու ձգտումը յուրօրինակ 
հիմք դարձան Սարյանի նոր ու 
առավել համարձակ որոնումների 
համար:

Անապատի հեռավոր աեկյու- 
նումերկնքի անհուն կապույտի մեջ, 
լայնաթև իր ճյուղերն է ազատորեն 
պարզել փյունիկյան արմավենին: 
Արևի կիզիչ լույսի իշխանությունն 
զգացվում է ամենուր' մարդկանց, 
կենդանիների, տնակների վրա: 
Եււյսի ու գույնի զմայլելի զուգերգր 
կյանքի, ուրախության ու կարոտի 
երջանիկ ու անմոռաց զգացումներ է 
հաղորդում դիտողին:

Սարյանի կտավներում գունա
յին համակարգը երբեք չի կրկնվում: 
«Գիշերային բնանկարում» չորս 
հիմնական գույների նրբին հարա- 
բերումներով արտահայտված է 
արևելյան լուսնկա գիշերների բա
նաստեղծական լռությունը: «Առա
վոտ. կանաչ լեռներ» բնանկարն 
ասես բնության կուսականությանը 
նվիրված հեքիաթ փնի: Դիտողին է 
հասնում մարդկանց երկրի նախա
ստեղծ գեղեցկության հոգեպարար 
բույրը: «Քաղաքիկի ծաղիկները» 
նատյուրմորտում վճիտ գույներր 
հեչում են զանգակների բերկրալի 
ղողանջների նման:

Կիսատոներից ազատված մա
քուր գույնը Սարյանի տասական 
թվականների գործերում ստացավ 
բացարձակ արժեք: Իր մշակած ու 
միայն իրեն պատկանող գեղան
կարչական լեզվով Սարյանր հավի
տենություն պատգամող լեգենդներ 
հյուսեց: Նրա կտավներից ճառա- 
գող լույսը կյանքի երջանկության 
ներբողն է: Այդ լույսով Սարյանը 
գտավ իր արվեստի «հրապուրանքի 
ուժը, որին հասել են բոլոր ժամա
նակներում, տարբեր ճանապարհ
ներով»:

Սարյանր կարողացավ տեսնել, 
վերլուծել ու յուրացնել այն նոր ու 
առողջ միտումները, որ հատուկ էին 
ֆրանսիական ու ռուսական նկար
չությանը: Ստեղծագործական ճա
նապարհին, սակայն, նա միշտ 
հետևեց ներքին ձայնին, հավատա
րիմ մնաց իր խառնվածքին: Նրա 
արվեստր սնող գլխավոր ակունքր 
մայր երկիրն էր ու հարազատ 
ժողովրդի մշակույթը:

Սարյանի ստեղծագործության 
հետապնդած բովանդակությունը, 
որ թելադրված է «արյան ձայնով», 
բխում էր ժողովրդի' դարերում կոփ
ված ամենահատկաեշակաե գծից' 
անսասան կենսասիրությունից: 
Իբրև նկարչի' նրա հայտնությունը 
պայմանավորված էր դարասկզբի 
հայ մշակույթի հրաշափ ծաղկու
մով: Х1Х-ХХ դարերի սահմանա
գլխում ազգային զարթոնքի գի
տակցում ապրող և մշակույթի 
սեփական ավանդներ ունեցող 
ժողովրդի համար այդ վերելքը 
պատմական անխուսափեփ երե
վույթ էր:

Հենց այդ շրջանում կենդա
նություն առավ ժողովրդական 
դյուցազներգությունը: Սի նոր 
ոսկեդար ապրեցին պոեզիան և 
թատրոնը: Թ. Թորամանյաեը 
գիտականորեն հիմնավորեց հայ
կական ճարտարապետության 
ինքնահատուկ դեմքը, Կոմիտասը' 
ազգային երաժշտությունր: Սարյա- 
նը' իբրև ներկայացուցիչն արվես
տագետների այս համաստե
ղության, հաստատեց գեղանկար
չության ազգային մտածելակերպը: 
Եվրոպական դպրոցներում ուսա
նած հայ նկարիչներից առաջինն էր 
նա, որին վիճակվեց հայտնաբերել 
նկարչության ազգային ոճի վերա
կերտման ուղիները: Դա հանճարի 
առաքելություն էր:

«...Նույնիսկ ճնշված ու հալած
ված և իբրև քաղաքացի ապրելու 
իրավունքներից զուրկ ժողովրդի 
հոգու խորքերում առկայծում է 
կրակը, որ ընդունակ է ազատու
թյան ժամանակ բոցավառվել և 
լուսավորել ամեն ինչ», - գրել է 
Սարյանը դեռ 1906թ.:

Մարտիրոս Սարյանր երեսուն
չորս տարեկան էր, երբ պայթեց 
առաջին աշխարհամարտը: Պատե
րազմին հետևեց հայ ժողովրդի 
ծաերազույն ողբերգությունը' ցեղա
սպանությունը: Ահագնացավ իս
պառ բնաջնջվելու վտանգը:
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Համաժողովրդական ճակատա
մարտը Սարդարապատում կասեց
րեց արյունախում ոսոխի առաջխա
ղացումը դեպի Հայաստանի սիրտր: 
ժողովրդական համախմբված 
ուժերի հաղթանակով երկիրը ոչ 
միայն փրկվեց կործանումից, այլե 
ստացավ դարերով երագած իր 
պետականությունը:

1915-1920 թթ. Սարյանի ստեղ
ծագործական կյանքը (այդ շրջա
նում նա շատ քիչ է նկարել) փոխա
րինվեց հայրենանվեր գործունեու
թյամբ: Այլ կերպ չէր էլ կարող փնել: 
Ամեն իսկական արվեստագետ 
մարմնավորում է իր ժողովրդի 
լավագույն գծերր, ապրում նրա 
ճակատագրով: 1915-ին Սարյանր 
էջմիածին է գափս օգնելու հայ 
գաղթականներին, 1916-ին Թ-իֆլի- 
սում ակտիվ մասնակցություն է 
ունենում առաջին Հայ նկարիչների 
միության ստեղծմաեր, նույն թվին 
ձևավորում է վ. Բրյուսովի «Հայկա
կան պոեզիայի անթոլոգիան», 
1919-ին Ռոստովում հիմնում է հայ
կական թանգարան և իր մասնակ
ցությունն է բերում Հայաստանի 
դրոշի ստեղծմանը: Այս բոլորից 
հետո կարո՞ղ էր նա ընտրել ուրիշ 
ուղի, մեկնել մեկ այլ երկիր, «երբ 
մայր ժողովրդի մի մասը, դեռ 
արցունքները չսրբած, սկսել էր դնել 
իր նոր կյանքի հիմքերր», երբ 
սկսվել էր հայրենիք կերտելու սուրբ 
գործր: Սարյանր եկավ և րնդմիշտ 
ձուլվեց հայրենի օջախի զարթնող 
կրակին:

Նկարչի հոգին բոցավառվեց 
հայրենիքի վերածենդով: Եվ հայրե
նիքի արշալույսը դարձավ նրա 
արվեստի նոր արշալույսր:

Առաջին տարիներին նկարիչը 
մասնակցություն է բերում մշակու
թային մի շարք օջախների' Հայաս
տանի կերպարվեստի թանգարանի, 
գեղարվեստական ուսումնարանի, 
հնությունների պահպանության 
կոմիտեի հիմնադրմանը: Հասարա
կական գործունեությանր զուգրն- 
թաց նա ստեղծում է տասնյակ 
փոքրաչափ բնանկարներ ու գրաֆի
կական գործեր, որոնցով «բացում 
է» նոր Հայաստանի դիտարկման իր 
պւստուհանր:

1923-ից ծնվում են նկարչի հռչա
կավոր նկարները, որոնք մեկ տարի 
հետո մեծ հաջողությամբ ցուցա
դրվում են վենետիկի XIV բիեեա- 
լեում: «Լեռներ», «Հայաստան», 
«Կեսօրյա անդորր», «Իմ բակը», «Ե.

Չարենցի դիմանկարր», «Արա- 
գած», «Երևան» և ուրիշներ: Նույն 
տարիներին նա ստեղծում է 
Խորհրդային Հայաստանի զի
նանշանն ու առաջին պետական 
թատրոնի վարագույրը:

ժամանակի ոգով են թելադրված 
այս գործերի սինթետիկ, մոնումեն
տալ բնույթն ու էպիկական շունչը: 
Օդի, լույսի և գույների կախարդիչ 
ներդաշնակության ու հավիտենա
կան անդորրի մեջ մարմնացած է 
բիբլիական, դրախտային երկրի 
հավաքական կերպարը: Դիտում ես 
երկար, ու թվում է, թե երազ ես տես
նում: Հայ ժողովրդի հարյուրամ
յակների երազանքն է դա' իրական, 
շոշափեփ դարձած:

Կյանքը, գեղեցիկը սիրող նկար
չի հավատն րնդհանրացել է, դարձել 
համաժողովրդական հավատի ար
տահայտություն: Դարերով կու
տակված զգացումների բռնկում է 
դա, արվեստագետի համար ստեղ
ծագործական երջանիկ բարձունք: 
Քսանական թվականների իր 
գործերով Սարյանը հաստատեց 
մեր ինքնատիպ ազգային նկարչա
կան դպրոցի ծնունդը:

Իր նոր շրջանի ստեղծագոր
ծության մասին նկարիչն ասել է. «Իմ 
ձգտումն է դաժան արհավիրքներով 
անցած, բազմիցս պղծված, բայց

արյամբ և հավատքով սրբագործ
ված այս փոքր հողակտորը կտավի 
վրա ցույց տալ իր շոշափեփ գոյու
թյամբ: Արագածի փեշր կազմող այս 
հողակտորը ես դիտում եմ իբրև 
հույսի աղբյուր, մեր հին ժողովրդի 
փայփայած իդեալների հենարան, 
իբրև նրան եռանդ ու կորով սնուցող 
մայր: Ուզում եմ ցույց տալ աշխար
հին, որ մեր այս լեռնոտ երկիրը 
փաստացի կա, իր կրծքի վրա պա
հում է, ճիշտ է մի բուռ, բայց 
աշխատասեր ու տաղանդավոր մի 
ժողովուրդ' իր հերոսական պատ- 
մությունր խորհրդանշող հոգևոր 
բազմադարյա արժեքներով»:

Հայրենիքը դառնում է Սարյանի 
գլխավոր ու անփոփոխ թեման: 
Այնքան է նա կապվում իր երկրին, 
որ 1926 թվականի աշնանից մեկու- 
կես տարի ապրելով Փարիզում' 
պանդուխտ բանաստեղծի նման շա
րունակում է երգել հայրենի բնաշ
խարհի գեղեցկությունը: 1928-ի 
հունվարին Փարիզի «ժերար» 
պատկերասրահում ցուցադրված 
նրա գործերը վերադարձի ճանա
պարհին այրվեցին նավի վրա 
ծագած հրդեհից: Պատերազմի ու 
մայր ժողովրդի ողբերգությունը 
վերապրած նկարիչր կարողացավ 
հաղթահարել նաև այս անձնական
վիշտը; ►
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Շաղիկներ, 1,9(29.

^ Սարյանի արվեստը հետագա 
տասնամյակներին համընթաց 

քայլեց ժամանակի, իր երկրի կյան
քի հետ: Գույնի մեծ բանաստեղծը 
ստեղծում է հայրենի երկիրն ու 
մարդուն գովերգող մի վիթխարի 
պատկերասրահ, թատերական 
հիանալի ձևավորումներ, դեկորա
տիվ պաննոներ, գրքերի ու հեքիաթ
ների նկարազարդումներ, գրաֆի
կական գործեր:

Սարյանի «Ծաղիկները» գեղե
ցիկի առանձնահատուկ աշխարհ է: 
Կոլորիտի, գծային երգող ռիթմերի, 
գեղարվեստական ձևերի հսկայա
կան բազմազանությունը, որին 
հաղորդակից ես դառնում միանգա
մից, ակամա ցանկություն են ծնում 
այդ նատյուրմորտները տեսնել 
միասին, հայտնվել սարյանական 
ծաղիկների «այգում»: Այդ այգու 
«ծաղիկներից» մեկը սակայն կենտ
րոնականն է: 1945-ի մայիսի 9-ին 
Մեծ հաղթանակի առթիվ ժողովուր

դը շնորհավորելու է գափս Վարպե
տին: Արվեստանոցը լցվում է 
ծաղիկներով: Ստսւծելով դեռ բա
նակում գտնվող իր որդու մասին' 
Սարյանը ստեղծում է իր ամենա
նշանակալի նա տ յուրմորտ ր' 
«Ծաղիկներ. Հայրենական պատե
րազմին մասնակցած հայ մարտիկ
ներին»: Ինչպես միշտ, այստեղ ևս 
նկարչին խթանող ուժը անմահու
թյամբ մահվանն հաղթելու ժողո- 
վըրդից սերած անսասան հավատն 
է:

Սարյանի միաձուլումը հայրենի 
բնաշխարհին այնքան սերտ է, 
այնքան ներդաշնակ, որ նա վեր է 
բարձրանում ինքն իրենից, արտա
հայտում անանձնական զգացում
ներ' նման երկրագործի արարմանր:

Վարպետը ծերություն չապրեց, 
աշխատում էր անընդհատ, միտքն ու 
հոգին պայծառ էին միշտ: Արդեն 
իննսուներկու տարեկան էր: Ամեն 
առավոտ նկարչական թուղթ էի

տափս և խնդրում էի մի բան գծել: 
Կես ժամ անց, երբ հարցնում էի, թե 
ինչ եք նկարում, պատասխանում էր. 
«Չգիտեմ, ինքն իրեն է ստացվում, 
ինչ որ նկարում եմ, Հայաստան է 
դուրս գափս...»:

Սարյանի մեջ միշտ տրոփել է 
մայր ժողովրդի սիրտը: Եվ նրա 
արվեստր մեզ ժառանգված իմաս
տուն պատգամ է. «Հողը կենդանի 
էակ է, նա ունի իր հոգին, և առանց 
հայրենիքի, առանց հարազատ 
երկրի հետ սերտ կապի մարդ չի 
կարող ճանաչել իրեն, գտնել իր 
հոգին...»: ■
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Ստորև մ ե ջ բ ե ր վ ո ղ  ծա ծկա գիր Հ ե ռա գրե րն  

Հա լեպ ի նահանգապետին է ո ւ ղ ա ր կ ե լ  ա յղ  ЬрЦ.р ի 

ն ե ր ք ի ն  գ ո ր ծ ե ր ի  նախարար Օալեաթօ 1915- 

1916թթ.է Դրանք ա ն հ ե ր ք ե լ ի ո ր ե ն  վ կ ա յ ո ւ մ  են  

Օ սմա ն յա ն Թ ո ւր քի ա յի  տ ա րա ծ քն ե ր ո ւմ  բ նա կ վ ո ղ  

Տ ա յերի  տեղահանման ե. կ ոտ ո րա ծնե րի  պետական 

ծրա գրվա ծ քա ղա քա կա նո ւթ յա ն  մս ւսին , որ  

բ ն ո ւ թ ա գ ր վ ո ւ մ  Է իբրև  ց ե ղ ա ս պ ա ն ո ւթ յո ւ ն :

վա վ ե րա գր ե ր ը  քա ղված են  Ա. Անտո ն յա ն ի  „Մ եծ  

ո Օ ի ր օ „  / հ ո ս տ ո ն ,  1921/ գ ր ք ի ց :

ծա նոթ  ս ւն ճ նա վոր ո ւթ յա ն ց  առաքման /ա ք ս ո ր ի -  

խ մ բ . /  նպատակն Հ ա յր ե ն ի ք ի ն  ապագա բա ր

օ ր ո ւ թ յա ն  ա պ ա հ ո վ ո ւթ յո ւ ն ն  Է . որովհետ և  ատոնք 

/ Հ ա յ ե ր օ - խ մ բ . /  ո ւ ' ր  որ  ալ բ ն ա կ ե ց վ ի ն ' 

դ ա ր ձ յա լ  ետ շպիտի կ ե նա ն  ի ր ե ն ց  անիծապարտ  

գա ղա Փ արներեն, պետք Է ա շխա տ իլ, որ  կ ա ր ե լի  

եղա ծին  /ափ նվա զի  ա նոնց  թ ի վ օ :

Օ սմա ն յա ն Թ ո ւր քի ա յի  ն ե ր ք ի ն  գ ո ր ծ ո ց  

նա խ ա րա րո ւթ յա ն  1916 թ . ն ո յ ե մ բ ե ր ի  ծա ծկագիր  

Հեոս ւգիրо Հա լեպ ի  նահանգապետին
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ՀՈՎԻԿ ՉՍքևՉՇՍյ

«П9 Թէ ՍՐՏԻ ՏէԴԱաՈԽՈ1ԹՅՈ1ն, 
ԱՅԼ /ՈԳՈՒ ԱՅԼԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 1)

Պարույր Սևակի գրական ժառանգության անբաժանելի մասն 
են կազմում նրա գրականագիտական ուսումնասիրությունները, 
հրապարակախոսական ելույթներն ու հոդվածները: Այդ Էջերում 
Է, որ բանաստեղծը մատուցել Է պոեզիայի արդիական պահանջ
ների ու խնդիրների մասին իր մտքերն ու դատողությունները' 
սահմանելով այն հավատամք-բսւնաձևը, որն ուղենիշ պիտի 
դառնար նաև 1970-80-ականների գրական սերնդի համար: 
Չմերժելով դասական ավանդները և դրանց ժառանգման 
անհրաժեշտությունը' գրողը միևնույն ժամանակ կարևորում Էր 
նոր ձևերի, արտահայտչամիջոցների և լեզվամտածողության 
դավանումը, ինչը պիտի հանգեցներ պոեզիայում որակական 
աստիճանի փոփոխմանը' հօգուտ գեղարվեստական խոսքի ու 
մտքի ինքնատիպության:

Գրավոր երկերի հետ մեկտեղ հայտնի են նաև Պ. Սևակի 
բազմաթիվ բանավոր ելույթներ, որոնք տարբեր տարիներին 
հնչել են հեռուստա- և ռադիոեթերներից: Մի քանիսը վերջին 
շրջանում հրապարակվեցին: Սակայն մեծ թվով ձայնա
գրություններ ու հարցազրույցներ այդպես Էլ մնում են անհայտ 
կամ մոռացված: Դրանց որոնման և ներկայացման անհրաժեշ
տությունը պայմանավորվում Է ոչ միայն բանաստեղծի 
ստեղծագործական ժառանգության ամբողջականությունն 
ապահովելու պահանջով, այլ նաև բացակա նյութերի 
արժևորմամբ, մի Էական հանգամանք, ինչն անվիճելիորեն 
կարող Է հաստատվել ստորև հրապարակվող վավերագրով:

1968 թ. հուլիսի 12-ին, երեկոյան ժամը 20:40-ին ռադիոյով 
եթեր Է հեռարձակվել հարցազրույց Պարույր Սևակի հետ: 
Հաղորդման հեղինակն Էր Կ. Քալանթարը: Այն տևել Է 20 րոպե: 
Ձայնագրությունը, ցավոք, դեռ չի գտնվել: Սակայն Հայաստանի 
ազգային արխիվում' ՀՍՍՀ Մինիստրների Սովետի ռադիո
հաղորդումների և հեռուստատեսության Պետական Կոմիտեի 
գրական հաղորդումների խմբագրությանը վերաբերող թղթա
պանակներում պահպանվում Է այդ զրույցի սղագրությունը 
(ֆոնդ 191, ցուցակ 5, գործ 495): Շարադրանքը թույլ Է տալիս 
կարծել, որ Սևակը նախապես ծանոթացել Է հարցաշարին և ըստ 
այդմ Էլ գրառել Է իր պատասխանները: Այնուհետև մեքենագըր- 
ված Էջերի վրա նա ձեռագիր ուղղումներ Է կատարել: Բացի այդ, 
մի քանի նշումներից կարելի Է ենթադրել, որ զրույցի ընթացքում 
եղել Է նաև բանաստեղծի, այսպես կոչված, ազատ խոսքը, ինչը 
տեղ չի գտել սղագրության մեջ: Հարցերը բացակայում են, թեև 
պատասխաններից տրամաբանորեն հնարավոր Է կռահել դրանց 
բովանդակությունը:

Ռադիոհաղորդման մտահղացման առիթ են հանդիսացել 
Սևակի բանասիրական ուսումնասիրությունները: Ինչպես 
հայտնի Է, նա 1967 թ. հունիսի 27-ին պաշտպանել Էր 
թեկնածուական ատենախոսություն' ներկայացնելով «Սայաթ- 
Նովա» մենագրությունը: Սակայն զրույցը շատ ավելի ընդգրկուն 
և տարողունակ Է դուրս եկել, քան սկզբնական գաղափարն Էր: 

Հրապարակվում Է առաջին անգամ:

1. Իսկապես Էլ, ես իմ թեկնա
ծուական դիսերտացիայի նյութն 
ընտրել եմ Սայաթ-Նովայի ստեղ- 
ծագործություեր, ե աշխատանքն 
սկսվեց այնպիսի ծավալով ու 
խորությամբ, որ ի պատասխան իմ 
հայցի, Գրական ինստիտուտի 
գիտական խորհուրդը որոշեց այդ 
աշխատության դիմաց ինձ տալ 
բանասիրական գիտությունների 
դոկտորի կոչում: Անգլիացի գրող 
Կիպրիներր իր նշանավոր բանա
ստեղծություններից մեկում ասել Է, 
որ Արեելքը Արևելք Է, Արևմուտքը' 
Արևմուտք, և նրանք երբեք չեն 
հանդիպելու: Անգլիացի գրողի այս 
կւսրծիքր, հիմնականում սխալ 
լինելով, մի որոշ չավւով նաև ճիշտ Է: 
Եթե նկատի ունենանք այնպիսի 
անհատականությունների, որպի
սին Է Սայաթ-Նովան: Իսկապես Էլ, 
եվրոպական գրականության մեջ 
դժվար թե հնարավոր լինի ցույց 
տալ այնպիսի մի բանաստեղծի, որը 
միաժամանակ ստեղծագործած 
լինի երեք լեզուներով և ստեղծա
գործած այնպես, որ համարվի այդ 
ժողովուրդների մեծ բանաստեղծ, 
միաժամանակ չմոռանանք, որ այդ 
անձը սքանչելի կոմպոգիտոր Էր, 
երգիչ և երաժիշտ, որր ոչ միայն 
գրում Էր, այլ իր գրածը եղանա
կավորում, երգում ու նվագակցում: 
Չենք կարող մեզ թույլ չտալ ասելու, 
որ երևի միայն Արևելքի շքեղ 
բնությունր կարող Է նմանօրինակ 
«խաղ» խաղալ մեկի հետ: Ահա թե 
ով Է Սայաթ-Նովաե: Բայց միաժա
մանակ հարկ եմ համարում նշել մի 
հանգամանք, որը կարող Է առերե- 
վույթ թվալ պարադոքսալ: Բանն 
այն Է, որ ես' իբրև բանաստեղծ, իմ 
գրական առաջին իսկ քայլերից եղել 
եմ ոխերիմ թշնամի բանաստեղ
ծության այն տեսակին, որ կոչվում Է 
աշուղություն: Այսինքն' այն տեսա
կին, որի հիմնադիրր հայ, վրացա
կան և ադրբեջանական գրակա
նության մեջ եղել Է Սայաթ-Նովաե: 

Աշուղություն ասելով' նախ 
պետք Է հասկանալ դարեր առաջ 
ստեղծված, կանոնիզացված բա
նաստեղծական այնպիսի չափեր, 
որոնք պարտադրանքի ուժ ունեին, 
որոնք վաղուց դարձել Էին կաղա
պար կամ կլիշե: Բանաստեղծական 
իմ խառնվածքով ես դեմ եմ ամեն 
տեսակ կաղապարվածության ու 
տրաֆարետի, ուստի և բնական Է, 
որ իմ ողջ գործունեությամբ 
գիտակցաբար և անգիտակցաբար
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պետք է պայքարեի ու պայքարել եմ 
այդ կարգի բանաստեղծության դեմ: 
Ավելացնեմ ես մեկ հանգամանք, 
որպեսզի մոտենամ պարադոքսր 
բացատրելուն:

Եթե աշուղությունը հասկանալի 
երևույթ էր ХУ1-ХУШ, մինչև իսկ 
XIX դարերում, ապա անտանելի 
անախրոնիզմ է XX դարում, առավել 
ևս նրա երկրորդ կեսին: Այսպես 
դատելով' ես թշնամին եմ եղել ոչ թե 
Սայաթ-Նովային, այլ նրա ուշացած 
էպիգոններին: Մեր այսօրվա զրույ
ցի ժամանակ ես առիթ կունենամ ևս 
մի այլ կողմից մոտենալու Մայաթ- 
Նովայի բանաստեղծական էությա- 
նր' կապված առհասարակ բանա
ստեղծության էության, մաշված 
բառով ասված' հավերժակա
նության հետ, որտեղ սայաթնովա- 
կանությունը կունենա ինձ համար 
ապացույցի մեծ ուժ: Բանն այն է, որ 
սայաթեովագիտություեր իր գոյու
թյան 120 տարիների ընթացքում 
զարգացել է մեծ մասամբ բանասի
րական, աղբյուրագիտական ուղ
ղությամբ: Եվ դա բնական է: 
Մայաթ-Նովայի մեզ հասած եռալե
զու բանաստեղծությունների ձեռա
գիր տետրակը գրված է հայերեն ու 
վրացերեն տառերով, ըստ որում 
հաճախ խառր այբուբեններով, 
հայերեն բանաստեղծությունները' 
վրացական տառերով, իսկ ադրբե
ջանականը' հայերեն, դժվար կար
դացվող մի ձեռագրով: Սայաթ-Նո- 
վայի բառապաշարը լեցուն է ոչ 
միայն հայերեն, վրացերեն, ադրբե
ջաներեն այսօր արդեն անգոր
ծածելի և անհասկանալի բառերով, 
այլ նաև արաբական, պարսկական 
և թուրքական այնպիսի բառերով ու 
արտահայտություններով, որոնց 
մեկնաբանությունը շատ ու շատ 
կողմերով այսօր էլ լրիվ պարզա
բանված չի, ու եթե ավելացնենք, որ 
Մայաթ-Նովայի մասին քիչ թե շատ 
լրիվ գաղափար կազմելու համար 
հարկավոր է թարգմանել նրա մի 
լեզվով գրված բանաստեղծու
թյունները մեկ այլ լեզվի, ապա 
հասկանափ կդառնա, թե ինչու է 
սայաթնովագիտությունը իր ողջ 
պատմության ընթացքում զարգա
ցել մեծ մասամբ բանասիրական և 
աղբյուրագիտական ուղղությամբ: 
Հասկանափ է, միաժամանակ, որ 
որքան էլ անհրաժեշտ եղած փնի 
այդ աղբյուրագիտական և բանասի
րական աշխատանքը, որևէ գրողի 
ճիշտ գնահատություեր հնարավոր

պետք է փնի միայն գրականագի
տական բարձունքից նայելիս: 
Անարդար կլիներ ասել, թե մինչև 
այսօր այդ դիրքերից չի դիտվել 
բանաստեղծը, բայց և անարդար չի 
փնի ասել, որ այդ կարգի վարձերը 
չեն էլ բարձրացել փորձ լինելու 
աստիճանից: Իմ աշխատանքը նախ 
և առաջ կրել է հենց այդ գրականա
գիտական բնույթը: Մայաթ-Նովաե 
ունեցել է ողբերգական կյանք, այդ 
ողբերգությունր խորանում է նաև 
երանով, որ մենք այդ արտակարգ 
մարդու կյանքի մասին ունենք շատ 
քիչ տեղեկություններ: Մինչև հիմա 
էլ հայտնի չէ նույնիսկ այնպիսի մի 
հասարակ բան, թե երբ է ծնվել նա: 
Իմ ուսումնասիրության րնթացքում, 
բնավ էլ նպատակ չունենալով նորից 
խրվելու բանասիրության մեջ, ես 
ստիպված եղա իմ աշխատանքի մեկ 
երրորդը նորից դարձնել բանասի
րական և այդտեղ, ինչպես թվում է 
ինձ, հասա որոշակի արդյունքի, 
հատկապես Սայաթ- Նովայի ծեըն- 
դյան թվականը որոշելու ուղղու
թյամբ:

Մայաթ-Նովայի խաղերը լեցուն 
են բազմաթիվ ծածկագրություն
ներով, որոնց մի աննշան մասն է 
միայն մինչև հիմա լուծվել: Ինձ 
թվում է, որ ինձ հաջողվեց վերա
կանգնել նրա այդ կարգի ծածկա
գրություններից մի ամբողջ շարք և 
դրանով իսկ ապացուցել, որ Մա- 
յաթ- Նովան ծնված պետք է փնի 
1722 թվականին: Այդ ծածկա
գրությունների վերականգնումը 
միաժամանակ պարզեց, թե ով է 
եղել Սայաթ-Նովայի առեղծվա
ծային սիրո օբյեկտը, երբ են նրան 
երկրորդ անգամ վտարել վրաց 
արքունիքից և այլն:

Աշուղությունն, իմ հաշիվներով, 
պիտի որ ծագած փնի 14-րդ դարում: 
Մինչև Մայաթ-Նովան անդրկով- 
կասյան իրականության մեջ ան
պայման պետք է եղած լինեն 
աշուղներ, բայց, դե, նրանցից մեզ 
համարյա բան չի հասել: Աշուղները, 
իբրև օրենք, գրել են թուրքերեն 
լեզվով: Մեզ հայտնի են 400-ից ավել 
հայ աշուղների անուններ, որոնք 
բոլորն էլ, ըստ ընդունված անգիր 
օրենքի, գրել են թուրքերեն: Իբրև 
այդպիսին' նա մեր դարավոր 
գրականության հազվադեպ նորա
րարներից մեկն է: Իր և իր ժամանա
կակիցների վկայությամբ, երանից 
առաջ ոչ ոք չի գրել նաև վրացերեն: 
Նա առաջինն էր, որ Վրաստանում

հիմք դրեց աշուղության և ստեղծեց 
մի ամբողջ դպրոց: Բայց Մայաթ- 
Նովայի նորարարությունը սրանով 
չի վերջանում: Անհրաժեշտ է ասել, 
որ աշուղները' իբրև ժողովրդական 
երգիչներ, ավելի շատ քարոզիչ են, 
քան արվեստագետ, ավելի շատ 
դաստիարակ, քան բանաստեղծ: 
Նրանք ոչ այնքան խոսում էին իրենց 
անձնականի մասին, որքան կատա
րում էին իրենց ունկնդիրների 
պահաեջր: Բավական է նշել մի 
հանգամանք, որ ասածս ապացուց
ված համարվի, բազմաթիվ են այն 
աշուղները, որոնք ի ծեե եղել են 
կույր, ուրեմն և' գաղափար իսկ չեն 
ունեցել ոչ բնության, ոչ էլ կանացի 
գեղեցկության մասին, մարդիկ, 
որոնք, բնականաբար, չեն կարող 
ունենալ և չունեն էլ երջանիկ կյաեք, 
բայց նրանց երգերի գերակշիռ 
մեծամասնությունը այլ բան չէր, 
քան բնության, կնոջ գեղեցկության 
գովքը և խնջույքի ու ուրախության 
երգերր: Մա արդեն ցույց է տափս, 
որ նրանք իսկապես ոչ այնքան 
խոսում են իրենց անունից, որքան 
կատարում իրենց մասնագի
տությունը, այն, ինչ Մայակովսկին 
կոչում էր սոցիալական պատվեր: 
Եվ ահա Մայաթ-Նովան այն առա
ջին աշուղն է, որ շարունակելով իր 
մասնագիտություեր, կատարելով 
այդ սոցիալական պատվերը' 
խոսեց իր անունից, իր անձնականը 
դարձրեց իր մասնագիտության 
նյութ և դրանով իսկ մնալով աշուղ' 
դարձավ ճշմարիտ բանաստեղծ:

2. Ինչպես հայտնի է, վերջին 
տարիներին պոեմի ժանրը առիթ ̂
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►տվեց լուրջ խոսակցությունների: 
Հիշենք թեկուզ այն բանավեճր, որ 
մղվեց «Լիտերատուրեայա գազե- 
տայի» էջերում, դա անկասկած 
ժամանակին էր և բնական: Պոեմն' 
իբրև ժանր, ինչ-որ չափով կապ ունի 
արձակի հետ: Եթե կարելի է ասել 
նա մի տեսակ միջանկյալ օղակ է 
արձակի և պոեզիա յի միջև: 
Համեեայն դեպս, համաշխարհային 
գրականության նշանավոր պոեմնե
րի մեծ մասն այդ են ապացուցում: 
Բայց իմ խորին համոզումով ճշմա
րիտ պոեզիան ոչ միայն գրական 
սեռ է այդ բառի род իմաստով, այլ 
նաև пол իմաստով: Պոեզիայի և 
պրոզայի տարբերությունը արտա
քին չէ, այլ ներքին: Այսինքն'պոեզի
ան պրոզայից տարբերվում է ոչ 
միայն այն բանով, որ գրվում է 
ոտանավորով և հանգավորումով, 
այլ ճշմարիտ պոեզիան պոեզիա է 
նաև առանց այդ հանգի ու չափի: 
Ինչպես գիտեք, հիմա մոդա է 
դարձել, կանայք էլ են շալվար 
հագնում, բայց դրանից, ինչպես 
հայտնի է, չի փոխվում նրանց սեռը: 
Նույնը կարելի է ասել նաև 
պոեզիայի մասին: Շալվար հագած 
որևէ օչերկ, որևէ վիպակային 
սյուժե չի կարող վախել իր սեռը:

(Գրել «Անլռելի զանգակատան» 
մասին)

Այդ իմաստով էլ ես պոեզիա չեմ 
համարում այն ամենը, ինչ հնարա
վոր է գրել արձակով: Մանավանդ 
հիմա, երբ մենք ունենք դասական 
պոեզիայի մի այնպիսի հարստու
թյուն, մանավանդ հիմա, երբ ինքը 
արձակը հասել է մարդկային 
զգացումների և հոգեբանական 
նյուանսների արտահայտման 
այնպիսի նրբության ու խորության, 
երբ լրջորեն խոսվում է վեպի 
մահացման մասին, նստել և 
չափածո դարձնել մի սյուժե, որը 
ոչնչով չէր տուժի, եթե գրվեր արձակ, 
ես պարզապես համարում եմ 
անախրոնիզմ և աշխատանքի 
վատնում: Անձամբ ես' իբրև 
րնթերցող, մեծագույն դժվարու
թյամբ եմ կարդում այն բոլոր 
պոեմները, որոնք պատմողական եե 
և նկարագրական, ու ես' իբրև 
բանաստեղծ, նմանօրինակ պոեմ
ները համարում եմ պարզապես 
շալվարավոր կանայք:

Գալով այն հարցին, թե բանա
ստեղծության ժանրերից որն եմ 
համարում մնայուն, ապա պետք է 
ասեմ, որ այս հարցի պատասխանն
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էլ ակամա կապվում է պոեմի ժանրի 
հետ: Գրականության պատմու- 
թյունր ցույց է տափս, որ ամենից 
շատ և ամենից շուտ հնանում է 
կոնկրետ սյուժեն: Սայաթ-Նովայից 
600 տարի առաջ աստում էր մի հայ, 
որին շատ բաներով կարող ենք 
համարել մեր նախահայր: Խոսքը 
Ներսես Շեորհալու մասին է: Նա, 
լինելով հայ կաթողիկոս, միաժամա
նակ մեծ բանաստեղծ էր, մեծ երգիչ, 
կոմպոզիտոր և երաժիշտ: Դարեր 
շարունակ նրա գլուխգործոցը 
համարվել է «Ողբ Եդեսիոյ» պոեմը' 
մի հսկայական գործ, որը գրվել է 
մեկ հանգով: Պոեմն ունի կոնկրետ 
սյուժե, գրվել է Եդեսիա հայկական 
քաղաքի կործանման առթիվ:

Հ /֊է Հ ք /-

Շնորհալուց մեզ հասել եե նաև 
բազմաթիվ փոքրիկ բանաստեղ
ծություններ, հոգևոր երգերի տեքս
տեր, որոնք ոչ իր ժամանակ, ոչ էլ 
հետագայում երբևէ չեն համարվել 
ու չեն էլ կարող համարվել գլուխ
գործոց: Բայց ահա այսօր մենք' 
Շեորհալու մեծ երկրպագուներս, 
միաբերան կարող ենք հաստատել, 
որ Շեորհալու գլուխգործոցը կար
դում են միայն նրանք, ովքեր պիտի 
քննություն տան բանասիրական 
ֆակուլտետում: Ընթերցողի համար 
բնավ հետաքրքրական չէ, թե որ
տե՞ղ է այդ Եդեսիա քաղաքր, երբ է 
կործանվել, ինչու'’ է կործանվել: 
Կոնկրետ պատմական սյուժեն, 
հեռանալով մեզանից, դադարել է 
մեզ հետաքրքրելուց: Այդպես նաև

այն բոլոր պոեմների հետ, որոնք 
կապված են եղել կոնկրետ պատ
մական, նկարագրական իրադար
ձությունների հետ՝ գրված Շեոր- 
հալու ժամանակներից մինչև կոլ- 
խոզշարժման ժամանակները: 
Մինչդեռ եույե Շնորհալու փոքրիկ 
երգերը այսօր բոլորիս աչքին թվում 
եե մի-մի գլուխգործոց, որոնք 
երգվում եե, անգիր արտասանվում 
և իրենց թարմությունը, կասկած 
չունեմ, չեն կորցնելու այսուհետև: 
Դրաեք ներբողներ եե լույսի, դրանք 
հայցեր են, հոգու ճիչեր'ուղղված առ 
Աստված, որոնց այսօր մենք չենք 
հավատում, բայց չէ՞ որ հավատում 
ենք ինքներս մեզ: Այստեղ արդեե 
կարևորը ոչ թե հասցեատերն է, այլ 
հոգեկան այն ճիչը, որը երբեք չի 
հնանում ու չի հնանալու, քանի մենք 
մարդ ենք: Եվ քանի որ խոսքր 
հասավ հոգու մասին, ապա ես չեմ 
կարող չասել, որ իմ րմբռնումով 
ժամանակակից բա նա ստ եղ
ծությունը բնորոշելու համար այսօր 
հոգի  բստր ես համարում եմ վճռա
կան: Դարեր շարունակ բաեաստեղ- 
ծությունր կապել են սրտին, համե
մատել երգի հետ ու երգ էլ կոչել: Եվ 
ճիշտ են արել, բայց սրտից ու գփփց 
բացի մենք ունենք ևս մի բան, որ 
ժամադրավայրն է այդ երկուսի և 
կոչվում է հոգի  կամ ոգի: Արդի 
բանաստեղծությունդ ընդհանուր 
ուրվագծով (և ճիշտ բանաստեղ
ծությունն առհասարակ և միշտ) վեր 
է սիրտ կոչվածից և ավելին է երգ 
կոչվածից: Սիրտ ունենալը քիչ է, 
սիրելի' բարեկամներս, հարկավոր է 
նաև հոգի ունենալ: Եվ ասածս 
արտառոց նորություն մի համարեք: 
Այս «նոր»ություեը շատ լավ հաս
կացել էիե տակավին հին հնդիկ
ներն ու քրիստոնյաները՝ մարդ
կային անմահությունդ հեղյուսելով 
ոչ թե սրտի տեղափոխության, այլ 
հոգու այլակերպության վրա:

Սեեք (բազմադարյան մարդկու
թյունը) փ և առատ ենք սրտառուչ 
խոսքերով, ուրեմն և' մի քիչ էլ կուշտ 
ենք: Այժմ արդեե մենք առավել 
կարիք ունենք այդ հոգու դիալեկտի- 
կա յին ավելի, քա ն սրտալի 
զեղմանը, որը (այդ սրտի զեղումը) 
հիմքն է նախնական արվեստի, բայց 
ոչ երբեք' զարգացած արվեստի: 
Դրանով (սրտալի զեղմամբ) բա
նաստեղծությունը ոչ թե վերջանում 
է, այլ սկսվում է միայն, ինչպես որ 
երաժշտական ստեղծագործության 
մեջ էլ երգր երկուշաբթին է միայն և
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ոչ թե շաբաթը:
Այդ պատճառով էլ արդի բանա

ստեղծության հիմնական տիպարը, 
երաժշտական տերմինով ասած, ես 
համարում եմ ոչ թե երգային 
մտածողությունը, այլ համանվա- 
գայինր (սիմֆոնիզմր): Ոչ թե մենա- 
ձայնություեը, այլ բազմաձայնու
թյունը: Եվ սիմֆոնիզմ ու բազ
մաձայնություն ասելիս ես չեմ 
ենթադրում անպատճառ սիմֆոնիա 
(պոեմ) կամ երգչախումբ (դրամա
տիկական պոեմ): Սիմֆոեիզմ և 
բազմաձայնություն' նույնիսկ 10-15 
տողաեոց բանաստեղծության մեջ: 
Ոչ թե մի երգ, որի եղանակը 
վերջանում է առաջին իսկ տնով 
(հետագա տների խոսքերն եե 
փ ոխվում, իսկ եղանակն ու 
կրկներգր մնում են նույնը), այլ մի 
երգ, որի յուրաքանչյուր հաջորդ 
տունը նախորդ տան եղանակը 
փոփոխակում ու զարգանում է 
բոլորովին այլ ձևերով: Իսկ սիմֆո
նիկ զարգացած երաժշտությունը ոչ 
թե բացառում, այլ ենթադրում է նաև 
այն, ինչ կոչվում է դիսոնանս, որ 
բանաստեղծության տիտղոսավոր 
և աետիտղոս գնահատողները 
հաճախ կոչում են «կոպիտ տեղեր» 
կամ «արձակայեություն»: Եկեք 
երաժիշտներին չծիծաղեցնենք մեզ 
վրա, դիսոնանսը երաժշտության ու 
երաժշտի թուլություեր չէ կամ 
անզորությունը, այլ ուժն է ու 
կարողությունը: Եվ անհամեստու
թյուն կհամարվի, եթե ասեմ, որ 
այսօրվա մարդը առավել բարդ 
կառուցվածք ունի, քան Դաեեմար- 
քայի արքայազնը: Այդ դեպքում 
արտահայտվեմ ավելի համեստ, 
մի՞թե մենք ավեփ բարդ չենք, քան 
նույն այդ արքայազնի զրուցակից
ները' գերեզմանափորը կամ 
խեղկատակը: Գոեե պիտի ամաչել 
այդ գերեզմանափորից ու խեղկա
տակից և 20-րդ դարի բանաստեղ- 
ծությունր չրմբռնել իբրև խադիկ- 
ջաեգյուլումեերի բազմառարկու
թյուն: Խորալներ եե ղողանջում մեր 
հոգում, իսկ մեզ ուզում եե հաճույք 
պատճառել ճաշարանային նվա
գախմբով: Ռեքվիեմների կարիքն է 
մեզ տանջում, իսկ մեզ խորհուրդ եե 
տափս գեալ պարային հրապարակ: 
Սիմֆոնիաների են ծարավի մեր 
ականջները, իսկ մեր նույն այդ 
ականջները քաշում են հենց այդ 
պատճառով և, ականջներից 
քաշելով, ստիպում լսել հովվական 
այն շվին, որ ընդամենը երկու ծակ

ունի' մեկի անուեր'«հույզ», մյուսի 
անունը' «սիրտ»:

Վաղուց է եկել ժամանակը 
մտածող-մտավորակաե-իմացա- 
կանությամբ լեցուե հերոսի' փնի դա 
քնարական հերոս, թե հերոս վեպ ու 
վիպակի: Ու եթե այդպես դատեեք, 
արժե’ արդյոք այնքան շատ խոսել 
ժողովրդական բանահյուսությու
նից օգտվելու, դա մշակելու-վերա- 
մշակելու անհրաժեշտության մա
սին: Բանահյուսությունն ունի իր 
անկրկնելի հմայքն ու հարստու
թյունը: Եվ ամեն ազգի գրող էլ, 
ծնվելով ու մինչև մեռնելը, օգտվում 
է դրանից, ինչպես օդից: Բայց 
չմոռանանք նաև, որ բանահյու
սությունն այլևս չի զարգանում, 
որովհետև չի կարողանում (անեկ
դոտները չհաշված): Ու եթե դեռ 
զարգացող բանահյուսություն կա, 
այդ էլ միայն հետամնաց ազգերի 
մեջ:

Արդ' հարաբերականության 
տեսության աղը ծամած, քվան
տային տեսությունը համտեսած, 
կիբեռնետիկայով կոկորդը ողողած 
ընթերցողիս և ընթերցողիդ ինչպե՞ս 
պիտի հոգեպես գոհացնես քո 
ֆոլկլորային մտածելակերպով: 
Գրականությունր երգի ու պարի 
ազգային անսամբլ չէ, ոչ էլ համեր
գային դահլիճներում օր ու գիշեր 
ելույթ եե ունենում նմանատիպ 
անսամբլները միայն:

Ինքնին հասկանափ է, որ եթե ես' 
իբրև րեթերցող, չեմ բավարարվում 
սրտառուչ զեղումներով և պահանջը 
ունեմ հոգեկան կերակուրի, ուրեմն 
և'չեմ կարող լրջորեն պոեմ համարել 
այն, ինչ կոչվում է կոնկրետ 
սյուժետային բանաստեղծություն: 
Ինձ բնավ չի հետաքրքրում, թե 
Վորոնեժ կամ մեկ այլ քաղաքում 
անձրևոտ թե արևոտ մի եղանակի 
ո՞վ էր քայլում, ու՞մ հանդիպեց և 
ինչո՞վ վերջացավ երանց հանդի- 
պումր: Հիշենք, որ պոեզիայի 
բազմադարյան սիմվոլը եղել է ոչ թե 
...-ը կամ կրիան, այլ պեգասը, որր 
միայն ձի չէր, այլև թևավոր ձի: 
Ուստի և' պոեզիան չի կարող լինել 
գետնատարած, գետնահուպ, նա 
պետք է լինի հրեղեն ձի, որը ոտները 
գետնին չի դիպցնում: Ուստի և' 
այլևս տարածականը չէ նրա 
մեծության չափանիշը, այլ մխվածք 
կամ սլացք, այլևս պետք է լինել ոչ թե 
երկրաչափ կամ աշխարհագրագետ, 
այլ երկրաբան կամ օդաչու, ոչ թե 
փռվել, լճանալ, այլ մտնել տուրբին

ջրի պես կամ գազի նման, հետազո- 
տել մութը' փնի դա մթնոլորտ կամ 
ընդերք, միևնույն է: Այլ կերպ և 
մասամբ կրկնելով ասածը' պետք է 
մտեել ոգու ոլորտները, շահագործել 
հոգու հարստությունը: Այսինքն' 
նորից ու նորից հիշել, որ մեր 
մասնագիտության սիմվոլը հրեղեն 
ձինէր:

Այսքան կողմնակից լինելով 
ձիուն' հարկ եմ համարում նշել, որ 
ես ոխերիմ թշնամին եմ նրա մեկ 
հատկության: Ինչպես հայտեի է, եա 
ճանճեր քշելու համար անում է գլխի 
մի շարժում միայն, վերևից ներքև, 
որի թարգմանությունը մարդկային 
լեզվով կոչվում է'այո: Բանաստեղծն 
ամեե բան կարող է լինել, բայց ոչ 
բոլոր դեպքերում և բոլոր հարցերին 
այո պատասխանող: Իմ կարծիքով, 
դա ցինիզմի վատթարագույե տե
սակն է:

3. Այո, ես կողմնակից եմ մեծ 
գաղափարներով հագեցած, ինտե- 
լեկտուալ կշիռ ունեցող բանաստեղ
ծության, որով հեշտությամբ չպիտի 
մոռանանք, որ կենդանական աշ
խարհի ցուցակի մեջ մենք կոչվում 
ենք հոմոսափիեես, մեծ բանական 
կենդանի ենք: Ինչքան էլ պոեզիան 
փնի հակոտնյա գիտություն, ինչ
քան էլ դա համարվի մարդու ոչ թե 
իմացական աշխարհի, այլ զգաց
մունքային աշխարհի արտահայ
տություն, այնուհանդերձ չպիտի 
մոռանանք, որ մեր զգացմունքն էլ 
բանական է, և մեր ամեեաթաքուն, 
տակավին չըմբռնված հույզերի ու 
զգացմունքների մեջ մշտապես 
ներկա է մեր միտքը: Այս չափով էլ 
բանաստեղծության գաղափարայ
նությունը, բանաստեղծության 
մտավոր լիցքն ինձ համար ունի 
վճռական կշիռ: Վկա' համաշ
խարհային ողջ պոեզիան, այդ 
թվում նաև այն Սայաթ-Նովան, 
որով սկսեցինք մեր զրույցր: 200 
տարվա րեթացքում մարդկություեր 
գաղափարապես զարգացել է այն
պես, որ Սայաթ-Նովայի արտա
հայտած և պաշտպաեած գաղա
փարների մի զգալի մասն այսօր մեզ 
համար հնացած են բացարձա
կապես, և այդ այն դեպքում, երբ 
նրա արտահայտած մարդկային 
հույզերն ու ապրումները, երբ նրա 
հոգեկան խռովքը լիապես թարգմա
նում է մեզ' XX դարի քաղաքա
ցիներիս:

Ինտելեկտուալ պոեզիայի անու
նից խոսողները չպիտի մոռանանք
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►նաև այս հանգամանքը, որը, ճիշտն 
ասած, ոչ թե հանգամանք է, այլ 
արվեստի էությունն է: Ուրեմն' եթե 
ճիշտ է, որ այն ամենը, ինչ կարելի է 
գրել վեպով կամ օչերկով, բանաս
տեղծություն չէ, ապա ճիշտ է, որ 
պոեզիա չէ այն ամեեը, ինչը կարելի 
է կարդալ այս կամ այն մենա
գրության, հոդվածի կամ գիտապո- 
պուլյստ շարադրանքի մեջ: Սի բաե, 
որ այնքան նկատելի է, այսպես 
կոչված, ինտելեկտուալ պոեգիայի 
մեջ: Հիշեցնեմ, որ այն դարը (XVIII), 
որի ծնունդն էր Սայաթ-Նովան, ե 
որր մարդկության լավագույն 
դարերից մեկն է, բանականության 
և լուսավորիչների դարը, մեզ 
կտակելով անգնահատելի ժառան
գություն, զարմանալիորեն շատ քիչ 
բան տվեց բանաստեղծության մեջ: 
Եկեք չվախենանք հիշելու այնպիսի 
վիթխարի մարդկանց, որպիսիք են, 
ասենք, Վոլտերն ու Լոմոեոսովը' 
իսկական գիգանտներ, որոնց 
պ ոեզիա ն իրենց վիթխ ա րի 
գործունեության ամենաթույլ տեղն 
է: Բնական է, որ այսքաեից հետո 
պոեզիայի ժանրերից ամենից 
մնայունը, ինչպես ցույց է տափս 
հա մա շխ ա րհա յին  գրա կա 
նությունը, բանաստեղծությունն է: 
Ահավասիկ, մի այնպիսի հանճար, 
ինչպիսին է Ֆիրդուսին' իր «Շահ- 
նամեով»: Սարդկայիե տիտա
նական աշխատանքի մի արդյունք, 
և նրա կողքին' իր ժամանակակից 
1սայամր' իր վտքրիկ քառյակներով, 
մեզ համար' նրանցից հազար տարի 
հետո ապրողներիս համար, ո՞րն է 
ավելի մնայուն, կենդանի, րնթերց- 
վող' Ֆիրդուսու բազմահատոր 
«Շահնամե՞ե», թե՛ Խայսւմի փոքր 
հատորյակը: Ինչպես տեսնում ենք, 
պոեզիայի մնայունության մասին 
դատեփս' ապագան զրկված է մեզ 
օգնելու հնարավորությունից: Ոչ մի 
մարգարե չի կարող ասել, թե ինչ է 
լինելու 100 տարի հետո: Այստեղ մեր 
լավագույն խորհրդատուն կարող է 
լինել անցյալը, որը, կարծում եմ, 
հազարավոր օրինակներով ապա
ցուցում է զուտ լիրիկական ե 
փիլիսոփայական բանաստեղծու
թյան առավելությունը պատմողա
կանի և նկարագրականի հանդեպ:

4. Թվում է, թե այս հարցին 
պատասխանելը ամենից հեշտն է, 
որովհետև ես որոշակի նախասի
րությունների բանաստեղծ եմ և, 
անկարելի է, որ չունենամ իմ ամենից 
մոտիկ բանաստեղծները, բայց
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հարցի դժվարությունր կայանում է 
երանում, որ ես դեղձ էլ եմ սիրում, 
խաղող էլ, մանդարին էլ: Ինձ շատ ու 
շատ կողմերով մոտիկ է, օրինակ, 
լիտվական բանաստեղծ Սեժելայ- 
տիսը, ռուս նորագույն բանաստեղծ
ներից ամենից շատ հավանում եմ 
Աեդրեյ Վոզնեսեեսկուն: Սեժելայ- 
տիսի մեջ, օրինակ, ինձ դուր է գափս 
նրա անկաշկանդությունն ու 
փիլիսոփայական այն հայացքը, 
որով նա նայում է կյանքին ու 
մարդուն:

Ես այսօր շատ երկար խոսեցի 
պոեզիայի այն տեսակի մասին, որր 
կապում եմ հոգի  բառի հետ: Ինձ 
թվում է, որ այդ ուղղությամբ ամե
նից շատ տառապում և արդյունքի է 
հասնում Աեդրեյ Վոզնեսեեսկին: 

Քաղաքակրթության ներկա 
էտապում մենք կանգնած ենք 
պարադոքսալ վիճակի առջև: Սի 
կողմից, երկրագունդն այնքան է 
փոքրացել, որ կարծես թե լինի 
իսկապես գլոբուս, կրճատվել են 
տարածություեեերր: Սոսկվայից 
Նյու Յորք գնալու և վերադառնալու 
վրա մենք ծախսում ենք ավելի քիչ 
ժամանակ, քան կծախսեին մեր 
հայրերը Սոսկվայից Լենինգրադ 
գնալու համար: Ռադիոն և հեռուս
տացույցը մայրցամաքներր մոտեց
րել եե այնքան, որ կարծես թե դար
ձել են դրկիցներ: Ոչ մի ժամանակ 
մարդիկ այնքան կապված չեն եղել, 
որքան հիմա, բայց, մյուս կողմից, 
քաղաքակրթության նույն բարիք
ները մեզ գամել են մեր տներին' մեզ 
դարձնելով մի տեսակ մենատնտես: 
Աշխարհ տեսնելու փոխարեն մեեք 
կարող ենք նայել կինոնկար, ըստ 
որում մեր սեվւական տանը' մեր 
սեփական հեռուստացույցի առջև: 

Գնացք նստելու ու հարյուրավոր 
մարդկանց հետ կամա թե ակամա 
ծանոթանալու փոխարեե' մեեք 
օգտվում եեք ինքնաթիռի ծառայու
թյունից, որի մեջ իրար անուն հարց
նելու ժամանակ էլ չենք գտնում: Այս 
չւաիով էլ մեեք հետզհետե ավեփ ենք 
առանձնանում մեր շրջապատից: 
Ստացվում է այնպես, որ ոչ մի 
ժամանակ մեեք այնքան միասին 
չենք եղել և միաժամանակ' այնքան 
առանձնացած: Այսպիսի պայման
ներում մեր հոգեկան տվայտանք
ների և մեր խորունկ խոհերի ու 
ապրումների լավագույն թարզմաեր 
կարող է լինել մարդկային քաղաքա
կրթության ամենահին միջոցներից 
մեկր' պոեզիան: Բառերն էլ շատ 
գործածելուց մաշվում եե, հաճախ

նույնիսկ գրկվում են իրենց վսեմ 
նշանակությունից: Այդպիսի բառե
րից մեկն է' խա ՜ղ ա ղոտ յուև : Բայց 
իսկապես էլ, մեր դարաշրջանում 
ավեփ քան երբևէ, խ ա ղա ղո ւթ յո ւն ը  
ձեռք է բերում ճակատագրական 
նշանակություն: Աշխարհի ամենա
մեծ նվաճողներն էլ անցյալ դարե
րում իրենց արծարծած պատե
րազմներով սպառեացել են երկրա
գնդի այս կամ այն մասիե միայն: 
Սեեք հիմա ապրում եեք մի այն
պիսի, իսկապես էլ, անհանգիստ 
դարում, տեխնիկայի զարգացման 
այնպիսի մի վտւլում, երբ պատե
րազմի վտաեգը իսկապես էլ 
հավասարվում է մարդկության 
քաղաքակրթության կործանման 
վտանգին: Այստեղ է, որ մենք' 
բա նաստեղծությա ն սպասա- 
վորներս, ստանում եեք մի բոլորո
վին նոր պաշտոն: Իմ խորին 
համոզումով, բանաստեղծ և դիվա
նագետ հասկացությունները ոխե
րիմ թշնամիներ են: Բայց կա 
դիվանագիտության մի տեսակ, որն 
այդ յանուսյաե բառին տափս է 
սրբազան նշանակություն: Խոսքս 
հոգու դիվանագետների մասիե է: 
Ինձ թվում է, որ մենք' այս 
անհանգիստ դարի բանաստեղծ
ներս, մեր արվեստով պիտի 
կոտրենք հենց այդ դարր' վարելով 
հոգեկան մի բանակցություն, որի 
հիմնական նպատակն է ոչ թե 
թաքուե պատերազմ վարելր, մի 
բան, որ հատուկ է, այսպես կոչված, 
կլասիկ դիվանագիտությանը, այլ 
ա յդ պատերազմը հետաձգել 
այնպիսի մի անորոշ ժամանակով, 
որ հավիտյան է կոչվում: Հայտնի է, 
որ աստվածաշեչյան ժամանակ
ներում, ինչպես նաև հին Հունաս
տանում կային հատուկ ամիսներ, 
երբ ամենակատաղի պատերազմն 
անգամ դադարում էր, ինչպես, 
օրինակ, ուխտագնացության և 
օլիմպիական խաղերի ժամանակ: 
Սեեք' բանաստեղծներս, որ հավեր
ժական ուխտավորներ եեք սիրո և 
բարության, մենք, որ դարավոր 
կրողներն ենք օփմպիակաե ջահի, 
պիտի աեեեք մեզնից կախված 
ամեն բաե, որպեսզի տարին իր 12 
ամիսներով դառնա խաղաղության: 

Կա՞ ավեփ վսեմ ծառայություն, 
քան ասածս: Չեմ կարող չավելաց- 
նել նաև, որ ինձ համար' իբրև մի 
ժողովրդի զավակի, որ թերևս ամե
նից շատ վտանգված ժողովուրդն է 
եղել դարերով, խաղաղությունր 
բառ չէ, այլ գոյության պայմանդ



ՃԱնՍՊՍՐՃ ԴԵՊԻՈէՐՍԱՐԴ
ճապոնացի գիտնականները .հայտնաբերել են գեն, որի 

օգնությամբ կարելի է բազմաթիվ անօայ] արագացնել 
նյարդային համակարգի հակազդողը, մտքի ավագությունը և 
աշխատանքն ընդհանրապես: Նւ|ւգոյայ^ համալսարանի 
նեյրոֆիզիոլոգներին հաջողվել է հետևել նյարդային բջջի 
ձևավորման մեխանիզմին, ավելի ստույգ'յյրսւ այն մասի, որը 
պատասխանատու է օրգաններին տեղեկատվություն 
փոխանցելու համար և, միացվելով այլ բջիջների հետ, 
ստեղծում է նյարդաթելեր: Խոսքը աքսւյնի' նեյրոնի երկար 
ելունդի մասին է, որին և պատկանում են թվարկված 
գործառույթները: Դրւփց ազդանշածները հասնում են բջիջ' 
դենդրիտներիՏ, բազմաթիվ կարճ ելունդների միջոցով, իսկ 
պածւասխան գործողությունները ուղեղը ղեկավարում են այն 
նույն աքսոնների, օգնությամբ, որոնցից յուրաքանչյուր 
նեյրոնում առկա է մեկից ոչ ավելի: Առնետների վրա 
կսււզճւրված փորձերում գոսականները նկատել են, որ 
աքսոնի խասորսան համար պատասխանատու է Սի- ար- էմ- 
պի-2 1 գենը, որն ուն^ն նաև մարդկիկ: Հետազոտողները 
կարողացել են բարձրացնել նրա աշխատանքի ինտեն
սիվությունը, և բջիջում մի աքսոնի փոխարեն սկսեցին 
հայտնվել բազմաթիվ երկար ելունդներ: ճապոնացիները 
պնդում են, որ փձրձերի արդյունքները մոտեցնում են այն 
ժամանակը, երբ մարդը կկարողանա ըմբռնել գերհամա- 
կարգչից ավելի արագ: Նրանք նաև հավաստիացնում են, որ ոչ 
հեռու ապագայում իրենց հայտնագործությունները ճանա
պարհ են հարթելու կենտրոնական նյարդային համակարգի 
անբուժելի շատ հիվանդություններ բուժելու համար, ինչպես 
օրինակ' Ալցհեյմերի կամ Պարկինսոնի հիվանդությունները:
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Դարերե ի վ ե ր  պ ետ ո ւթ յա ն  

ա մո ւր  Տ իւք о ք ա ն դ ե լ ո ւ  բաղձա 

ց ո ղ  1ւ կա ռա վա րո ւթ յա ն  Տամար 

կա րևոր փ որձա նքի  մ օ  ե ր և ո ւ յթ ն  

աոաե Տայ սա րր ի ն  չ ն ^ ո ւ մ օ  թեև  

նախապես մտադրված Է ր ,  բա յց  

ժամանակին ստ իպ ո ւմ ն ե ր ը  ա յս  

սրբա զա ն մ տ ա դ ր ո ւ թ յո ւ ն ը  իրա 

կ ա ն ա ց ն ե լո ւ  կ ա ր ե լ ի ո ւ թ յ ո ւ ն  

/ Է ի ն  ը ն ծ ա յե ր *  Հիմա  բ ո լ ո ր  
ւ ս ր զ ե լ ք ն ե ր օ  վերցա ծ  և Տ ա յր ե -  

ն ի ք ը  ա յս  վնասակար ա արրեն  

Փ ր կ ե լո ւ  ժամանակը Տասահ 

ն կ ա տ ե լ ո վ ,  կ ա ր և ո ր ո ւ թ յա մ բ  

կՏանճնարարվի» որ ա նոնց  

արգաՏատելի վ ի ճա կի ն  Տանդեպ  

գ ո ւ թ ի  զ գ ա ց ո ւ մ ն ե ր ո ւ  ;Տա ն4 - 

ն ը վ ի ք  և ա նոնց  ը ն դՏ ա ն ո ւր ի ն  

գ ո յ ո ւ թ յ ա ն  վ ե ր  ̂  ս ա լ ո վ ,  

» ո ւր ք ի ո  մ ե ք  Տայ ա ն ո ւն ի ն  

/ մ ն ա լ ո ւ ն  ո գ ի  ի բ ռ ի ն  

ա շխ ա տ ի ք :  Ո ւ շ ա դ ր ո ւ թ յ ո ւ ն

ը ն ե ք ,  որ  ա յս  նպատակը իրակա

ն ա ց ն ե լ ո ւ  կ ո / վ ե լ ի ք  պաշտոն

յա ն ե ր ն  Տ ա յրենա սեր  և վստա - 

Տ ելի  մա ր դ ի կ  ը լ լա ն :

Օ ս մ ա ն յա ն  Թ ո ւ ր ք ի ա յ ի  

ն ե ր ք ի ն  գ ո ր ե ո ց  նախարա 

ր ո ւ թ յա ն  Տ եոա գիրօ Հա լեպ ի նա -  

Տսւնգապեաին, 1916 թ . ,  ո ր ն  իր Щ. 

Տ երթին  ա յս  ո ւ ղ ղ ե լ  Է Գաղ

թա կա նների  օ ն դՏ ա նո ւր  տ ես

չ ո ւ թ յա ն ն
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И М  1ԱՐՇՉՇ1ԼԼ
Բանասիրական գիտությունների դոկտոր: 
Աշխատում է ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության 
ինստիտուտի Հին արևելքի բաժնում և 
զբաղեցնում պրոֆեսորի ամբիոն Երևանի 
պետական մանկավարժական 
համալսարանում:

ՃՍՊ ՍՎ Ու-ՍՆ էՐԻծ  
ՍնՎ ՈՒմ Ե ն  Ն ՈՐ  ԲԱՌԵՐ
Ամբողջ աշխարհում նորաստեղծ 

հապավումների անկասելի գործըն
թաց է տեղի ունենում: Դա պայմա
նավորված է գիտության և տեխ
նիկայի հարաճուն վերելքով: Յու
րաքանչյուր օր լրատվական միջոց
ներով տեղեկանում ենք, որ ստեղծ
վել եե եոր ղեղորայքներ, նոր 
գործիքներ, նոր շինանյութեր, նոր 
ներկեր, նոր սոսինձներ, նոր հյու
թեր, նորաձև հագուստներ, կոշիկ
ներ եայլե,եայլն:

Այս ամեեի հետ սեկերի եման 
բուսնում եե նաև եոր կազմա
կերպություններ, որոնց անունները 
բավական երկար եե, ինչը ժամա
նակ է խլում բանավոր խոսակ
ցության ժամանակ, իսկ գրավորի 
դեպքում անհարկի տեղ են զբաղեց
նում թղթի վրա, ազդագրերում, 
ցուցանակներում ե այլն:

Թանկացել է ժամանակը, ուստի' 
մարդր դժվար է րեկալում երկարա- 
շունչ ցուցանակներն ու վերնա- 
գրերը. դրանք դանդաղեցնում են 
կյանքի տեմպր: Ուստի' մեր օրերում 
հանցագործություն է և տհաճ, եթե 
խլում ենք մարդու ժամանակը: Չէք՛ 
որ դեռևս Հին Հռոմում բարձր էր 
գնահատվում ժամանակը, դրա 
արդյունքն էր Тетро ев րԽէօ «ժամա- 
նակր ոսկի է, փող է» արտահայտու
թյունը: Ուրեմն' երկու և կես հազա
րամյա այս ասացվածքը ուժի մեջ է 
նաև այսօր առավել ևս: Ահա 
հապավումները գափս եե հեշտաց
նելու, արագացնելու մարդկանց 
կյանքի ընթացքը: Միաժամանակ 
հապավումներր դարձել եե նոր 
բառերի կերտման աղբյուր, որոնք 
արդեն ընկալվում են որպես
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արմատական բառեր, և իրենք էլ 
հիմք են դառնում եոր բառերի 
ստեղծման համար:

Հատկապես ոչ հայերեն լեզվով 
հապավված բառերր, երբ գործած
վում են հայերենում, գիտակցվում 
եե որպես ամբողջական բառեր և ոչ 
թե հապավված ձևեր: Նախ, բերենք 
մեր բառապաշարում ամուր տեղ 
գտած մի քանի հապավումներ, 
որոնք եկել են ռուսերենից:

ՏԱԳՍ
֊Աղջի, ձերոնք էսօ՞ր եե ԶԱԴՄ 

գնալու, թե՞ վաղր: Նորապսակ
ներին ե՞րբ եք զագսավորելու, 
եկեղեցի տանելուց առա՞ջ, թե՞ 
հետո: Հերդ էս երկյտրդ կեկա հետ 
զագսավորվե՞լ ա.. .

Զագս գնալ, զագսից հանել, 
զագս րնկնել առօրյա խոսակցու
թյան սովորական արտահայտու
թյուններ են դարձել:

Ինչպես տեսնում եեք, հայերե
նում ԶԱԴՍ-ի բայական ձևերն էլ են 
ստեղծվել և օգտագործելիս չեն 
տարբերվում մյուս հայերեն բայե
րից:Իսկ ինչպե՞ս և ի՞նչ պայմաննե
րում ստեղծվեց այս բառը, նոր 
սերունդը չգիտե:

Բոլշևիկյան կամ խորհրդային 
տարիներին եկեղեցին մերժվեց, ա- 
մուսնությունները սկսեցին գրանց
վել պետական գրասենյակներում, 
որոնք էլ հապավված ձևով սկսեցին 
կոչվել ռուսերեն ЗАГС, այսինքն' 
Запись актов гражданского состоя
ния: Հայերեն թարգմանված կլինի' 
Քաղաքացիական կացության

ակտերի գրանցում: Զագսերում 
գրանցվում էին նաև ծնունդներն ու 
մահերը, որդեգրումր:

Ուրեմն' եկեղեցում քահանայի 
օրհնությամբ կատարվող պսակի 
արարողությունը վերացավ և վտ- 
խարինվեց զագսով: Ոչ միայն 
Հայաստանում, այլև Ոուսաս- 
տանում ևս загс բառն ընկալվում է 
որպես արմատական, ամբողջական 
բառ:

ԺԷԿ
Դարձյալ խորհրդային տարինե

րին ստեղծված հապավում-բառե- 
րից է ԺԷԿ-ը, որը հայերենում օգտա
գործվում է որպես արմատական 
բառ: Այն ռուսերենի жилищно
эксплуатационная контора բառերի 
հապավումն է, որի հայերենը Բնա
կարանային շահագործման գրա
սենյակն է' ԲՇԳ, որր ժողովրդա
խոսակցական լեզվում երբեք, ան
գամ ամեեագրագետ մարդկանց 
կողմից, չի օգտագործվում, գործած
վում է միայն ԺԷԿ ռուսական ձևը: 
Քանի որ ժէկերը շինարարական 
նորոգման աշխատանքներ իրակա- 
նացնելու հետ մեկտեղ նաև 
ընտանիքների անձերի քանակի և 
գրանցման վերաբերյալ անհրա
ժեշտ տեղեկանքներն էին տափս, 
այս հապավումը նույնպես մեծ տեղ 
բռնեց հայերենի և ռուսերենի 
բառապաշարում:

Այսպես օրինակ' ոչ մի մարդ 
երբեք չի ասում' ԲՇԳ գնացի 
տեղեկանք վերցնելու համար, այլ' 
ԺԷԿ գնացի:

- Աղջի', ո՞րտեղից ես գափս:
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- ԺԷԿ-ից եմ գալիս, ԺԷԿ-ում մեծ 
հերթ էր, հիմա մի՜ գեա: Առավոտյաե 
9-ից է աշխատում ԺԷԿ-ը, ե այդ 
ժամին մարդ չի լինում:

ԲՈՄԺ
- ԲՈ՞ՄԺ ես, ի՞նչ է, չես էլ 

սափրվում:
- էլ տեղ չես գտել գեացել ես, 

նստել էդ զզվելի ԲՈՄԺԻ կոդքին:
Վերջին երկու-երեք տասնամ

յակների ծնունդ է ԲՈՄԺ բաոը, որն 
ա նկա սելիորեե տ եղ գտավ 
հատկապես երիտասարդ ուսանող
ների ժարգոնում: Ուսանողները 
հաճույքով են օգտագործում այս 
բառը' նկատի ունենալով թշվառու
թյան ամեեավերջին եզրին հասած 
մարդկանց, որոնք չունեն բնակա
րան, կացարան, առօրյա գործածու
թյան իրեր և անգամ դրամական 
միջոցներ: Այսինքն' ՈՆՉԱԶՈՒՐԿ 
հայերեն բառն իր իմաստով գրեթե 
համապատասխանում է ԲՈՄԺ-ին: 
Բայց ԲՈՄԺ-ի մեջ հատկապես 
ընդգծվում է բեակարաե-կացարան 
չունենալու պահր: Այն կազմված է 
ռուսերեն БОМЖ = без опреде
ленного места жительства բառերի 
հապավումից, որի հապավում 
լինելը շատերը չեն գիտակցում: 
Ոուսերենի բառապաշարում ես այն 
նորաբանություն է, և ոչ բոլորն եե 
գիտակցում, որ ռուսերեն բառերից է 
հապավված:

ՌԱԲԻՏԸ ԿԱՊ ՈՒՆԻ՞
ԱՐՎԵՍՏԻ ՀԵՏ...

- էդ ռաբիզ տղայի կատարում
ները չեմ կարող տանել, մանավանդ, 
որ բեմ է ելնում իր ռաբիզ վաղկա- 
պով,- քրթմնջում էր հարևանուհիս:

Ի տարբերություն դասական 
երաժշտության' քսաներորդ դա
րում երաժշտության մեջ ստեղծվեց 
մի ուղղություն, որի նպատակն էր 
աշխատավոր զանգվածներին մատ
չելի, հասկանափ երաժշտություն 
ստեղծելը: Այս նկատառումներով 
ստեղծված երաժշտությունը կոչվեց 
рабочее искусство, կրճատ' рабиск: 
Рабиск-ը հայերենում դարձավ ՈԱ- 
ԲԻԶ: Իր էությամբ ռաբիզ երաժշ
տությունը դասական կանոններից 
դուրս էր և ձգտում էր մոտենալ ժո
ղովրդական ոճին' իր ավեփ պարզ 
մեղեդայնությամբ և ժողովրդա
խոսակցական ժարգոնից վերցված 
բառերով:

Ոաբիզ բստր այնուհետև ավեփ 
լայն գործածություն ստացավ'որա
կելու համար կյանքում սովորա
կանից դուրս, անճաշակություն
ներն ու անարվեստ երևույթները: 
Այն դարձավ չափանիշ, գնահատա
կան ցածր ճաշակի, անարվեստ 
գործերի համար ևս: Այսպես օրի
նակ' նրա ռաբիզ երգերից ես ամա
չում եմ: Դա ռաբիզ է, ոչ թե արվեստ 
և այլն:

Աստիճանաբար ռաբիզ որա
կումն արդեե դարձավ սովորական' 
այլ անճաշակություններն էլ գնա
հատելու չափանիշ: Եվ այսպես մո
ռացվեց նախկին իմաստը' рабиск-ը 
ու կյանք մտան ռաբիզ տղա, ռաբիզ 
նշանած, ռաբիզ փողկապ, ռաբիզ 
շոր և նման այլ որակումներ:

ԿԱՊՐՈՆ ԵՎ ՆԱՅԼՈՆ, 
ՆԵՅԼՈՆ

Պոլիմերացման մեթոդով ման
րաթելեր արտադրելու տեխնիկան 
մեծ տարածում ստացավ 30-ակաե 
թվականներից: Արհեստական թե
լերից սկսեցին ամենատարբեր 
տեսակի գործվածքներ և նյութեր 
արտադրել: Խորհրդային Միությու
նում պոփամիդայիե միացությունից 
ստացվող մանրաթելը և դրանից 
պատրաստվող գործվածքե ու զա
նազան իրերը սկսեցին կրճատված 
անվանել ԿԱՊՐՈՆ: Այն կրճատվել 
է поликапроамид բառից: Արտասահ
մանում, եթե դուք այս բառն օգտա
գործեք, կարող է ձեզ չհասկանան, 
որովհետև նույն այդ նյութը և 
երանից ստացվող արտադրանքը 
անգլերեն հորջոջմամբ է հայտնի և 
ասվում է եայլոն, եեյլոե (пу1оп):

ԲՈՒՀ, ԲՈՒՀԱԿԱՆ
Մինչև հիսնական թվականները 

լույս տեսած հայերեն բառարան
ներում դուք չեք կարող գտնել ԲՈՒՀ, 
ԲՈՒՀԱԿԱՆ բառերի բացատրու- 
թյունր: Այս բառերը կես դար սաաջ 
սկսեցին մուտք գործել մեր լեզվի 
մեջ: Դրանք նախապես գրվում էին 
մեծատստերով' ԲՈՒՀ, ԲՈՒՀ-ակաե, 
որպեսզի գիտակցվի դրանց հապա
վում փեելու պարագան: ԲՈՒՀ-ր 
բարձրագույն ուսումնական հաս
տատություն բառերի հապավումն է 
ռուսերեն ВУЗ-ի' высшее учебное 
заведение, հապավման հետևողու
թյամբ:

Հայերենում ներկայումս բուհ  և

բ ո ւհա կա ն  գրվում են փոքրատա
ռերով' որպես սովորական բսաեր, 
այսպես' ԽՍՀՄ տարիներին բու
հերի շրջանավարտները պետք է 
երկու տարի պարտադիր աշխա
տեին գյուղերում:

Կայուն բուհակաե ծրագրեր չու
նենք: Բուհական արձակուրդներին 
Ծաղկաձորը լեցուն է լինում ուսա
նողներով և այլն:

ՉԵԶՈՔ
Հայերենում չկա մեկ այլ բառ, որ 

ՉԵԶՈՔ-ի եման տառերից կազմ
ված լիեի և յուրաքանչյուր տառն էլ 
արմատական բառ լինի: Մինչև 
հունաբան դպրոցի թարգմաեիչ- 
լեզվաբանների հայտնվելը, չեզոք 
(գրաբարում' չէզոք) բառր մեր 
մատյաններում չի եղել, որովհետև 
այն հապավում է' նրանց ձեռքով 
ստեղծված: ՉԷԶՈՔ-ը կազմված է 
Չ-է-Զ-Ո-Ք տառ-բառերից. Չ-ն հա
յերենի ժխտական մասնիկն է, է-ե' 
էական բայր (կա նշանակությամբ), 
Զ-ն' գրաբարյան նախդիրն է, որը 
հաճախ «կպչում» էր բառերին, 
ինչպես ուեեեք' ա ր բ ո ւ ն , և 
զա րթուն, ա ր դ  և զա րդ , նաև միա
ցած' ա րդո ւզա րդ , ա ր վ ա ն ա լ և 
զա րսա նա լ, և այլն, Ո-ն գրաբարի 
հարաբերական դերանունն է, որն 
օգտագործվում էր նաև որպես տեղ 
ցույց տվող բառ, ինչպես ունենք Հ. 
Մենկևիչի «Յո՞ երթաս» (ՈՒբ ես 
գնում) վերնագրում, ուր յո -ն  
կազմված է ի  « դեպ ի»  (ի-ե 
ձայնավորներից առաջ դառնում էր 
յ) և ո  «ուր» բառերից, և հինգե
րորդը' ք-ե անվանակերտ ածանց է, 
ինչպես ունենք ' սեոք, սիտ ք, ոտ ք, 
հա նք, բ ե ր ք  և նման շատ այլ 
բառերում:

Եվ այսպես' հինգ տսաանի այս 
բառն ստեղծվեց հունաբան 
քերականների լեզվաշինարարա
կան մեծ արվեստի շնորհիվ' որպես 
թարգմանություն հունարենի 
гоп «երկուսից ոչ մեկր» և լատինե
րեն пеШгит բառերի, որ չուներ 
հայերենը:

Երբ ասում եեք եա չեզոք է կամ 
չեզոքություն է պահպանում, ուրե- 
մըե' ոչ այս, ոչ այն կողմից է: 
Գործածում ենք նաև չեզոք գոտի, 
չեզոք տարրեր, չեզոքացնել, չեզոք 
մասնիկներ և այլ կապակցու
թյունների
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օնվել է Թուրքիայի Ստամբուլ քաղաքում: 
Դասավանդել է Ստամբուլի Տեխնիկական 
համալսարանում: Պատրաստել է Կիլիկիայի 
հայկական պետության տարածքի 
պատմաաշխարհագրական 
հանրագիտարանը: Հայրենադարձվել է 1958 
թ., աշխատել է լազերային տեխնիկայի 
բնագավառում:

V

ՃԱՐԵմԻ ԿԱմՔԸ 
ԻՇԽԱնՈՒԹՏՈՒնԻձ ԸՈՐԵԴ

1915 թ. ապրիլին Կ. Պոլսի 
բազմաթիվ հայ մտավորականների 
հետ ձերբակալվեց և աքսորի 
ճամփան բռեեց սուլթանական 
պալատի հայ բժիշկ, գինեկոլոգ և 
վիրաբոսժ Մհսաք ճեԱահիրճւանո 
(1858-1924)' մեծ հայրս:

Մ. ճեվահիրճյաեը նախնական 
կրթությունը ստացել է իր ծննդա
վայր Կեսարիայում: 1882 թ. ավար
տել է Կ. Պոլսի քաղաքային բժշկա
կան ուսումնարանը: 1882-1895թթ. 
որպես Առողջապահության նախա
րարության բժշկական քննիչ պաշ- 
տոնավարել է Սիրխսյում, Իրաքում, 
արաբական վիլայեթներում և 
փոքրասիական գավառներում: Իր 
տրամադրության տակ ուներ ձիա
քարշ վագոններից բաղկացած 
առողջապահական կարավան և 10 
ոստիկաններ: Բժիշկն անձնվիրա
բար պայքարել է այդ տարիներին 
տարածված խոլերայի, ծաղկի ե մի 
շարք այլ մանկական համաճա
րակային հիվանդությունների դեմ, 
հասել շոշափեփ հաջողությունների 
և ձեռք բերել արժանի համբավ ու 
հեղինակություն: Գավառական հե
տամնաց ու անձուկ պայմաններում 
կատարել է բարդ վիրահատու- 
թյուններ: Բժիշկ ճեվահիրճյանն 
ուներ վեց եղբայր, որոնք բոլորն էլ 
վաճառականներ էին: 1895-1898թթ.
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մեկնել է Փարիզ ե հետեել բժշկա
կան դասընթացների, ապա վերա
դարձել է Կ. Պոլիս և հաստատվել 
Կում կափու թաղամասում, որտեղ 
հայերն ապրում էին դեռևս XV 
դարից:

1903 թ., Կ. Պոլսի հայոց պատ
րիարք Մաղաքիա Օրմանյանի դեմ 
կատարված մահափորձից հետո 
բժիշկն ի հայտ է բերել իր մասնա

գիտական մեծ հմտություներե ու 
մարդասիրական վերաբերմունքը, 
որին և առհասարակ իր գործունեու
թյանն ի վտխհատուցում' ստացել է 
օսմանյան կայսրությունում շատ 
հարգի' սանիյեի աստիճան (բարձր 
աստիճան է պետական ծառայու
թյան ասպարեզում) և երկրորդ 
կարգի «Մեջիդիյե» պատվանշան: 
Սուլթանական ֆերմանով երաե
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տրվել եե արտոնություններ: 1905 թ. 
մի հայի զրպարտության հետևան
քով (անտառը կտրող կացնի կոթը 
միշտ էլ անտառից է լինում) բան
տարկվել է, բայց երեք ամիս աեց 
անպարտ արձակվել պատրիարք Մ. 
Օրմանյաեի միջնորդությամբ:

Մ. ճեվահիրճյաեը մայրա
քաղաքի ավագանու և չքավոր 
հայրենակիցների անշահախնդիր 
բժիշկն էր. շնորհակալ ժողովուրդը 
նրան անվանում էր «Հայրիկ»: 
ճանաչված հասարակական գործիչ 
էր: 1908-1909 թթ. անդամակցել է 
Ազգային երեսփոխաեակաե ժողո
վի դատաստանական խորհրդին և 
Մայր եկեղեցու (ս. Աստվածածին, 
Կում կափու) թաղական խորհրդին: 
Աշխատում էր նաև իբրև նույն 
թաղամասի «Աղքատախնամի» 
բժիշկ: Բացի մայրենի լեզվից, 
տիրապետում էր թուրքերենին, 
արաբերենին, պարսկերենին, 
հունարենին և ֆրանսերենին: Բայց 
ո՜չ իմացությունը, ո՜չ մասնա
գիտական ծառայություններն ու ոչ 
կ  կառավարական շողոմ պարգևեե- 
րր հաշվի պետք է առնվեին, երբ վրա 
հասավ 1915 թ. ապրիլի 24-ը, երբ 
ազդանշան տրվեց ազգը գլխատել ի 
դեմս իր մտավորականների: Մխաւք 
ճեվսւհիրճյաեր 300 հայ մտավորա
կանների հետ աքսորվեց Չանկըր 
քաղաք: Աքսորականների այս խմբի 
մեջ էին նաև մեծանուն Կոմիտասը, 
«Բյուզանդիոն» թերթի (Կ. Պոլիս, 
1896-1914) խմբագիր և հրապարա
կախոս Բյուզաեդ Քեչյանը (Մ. 
ճեվահիրճյաեի աներորդին), բժիշկ 
և նշանավոր բաեասեր-պատմա- 
բան Վահան Թորգոմյանը և շատ 
ուրիշներ:

Բժշկի աքսորի և երան սպառնա
ցող օրհասի լուրը հասավ օսմանյան 
սուլթանների կանանոց (հարեմ), 
որտեղ խմբված էին 300-ի չափ 
կանայք և նրանց նաժիշտներր: 
Թվում է' հարեմը ապրում էր 
միջնադարյան իր մեկուսի կյանքով, 
մռայլ խորհրդավորությամբ ու 
անաղմուկ ինտրիգներով, վափդե 
սուլթանուհիով (սուլթանի մայրը), 
առաջին կնոջով (բիրինջի կադըն) և 
երկրորդ կեոջով (իքիեջի կադըե), 
խասեքիներով (հարճեր) և սև ու 
սպիտակ ներքինապետելւով: Մա- 
կայն հարեմը լավատեղյակ էր 
իրադարձություններին: Իրենց 
բժշկիե ազատելու համար հարեմի 
կանայք մի իսկական խռովություն 
բարձրացրին պալատում: Հուզված

կանանց իր աջակցությունը ցույց 
տվեց Մ  ճեվահիրճյաեի զործրե- 
կեր բժիշկ Ռեսիմ Եոմեր փաշաե, 
որոնց համառ միջամտությունից 
հետո երիտթուրքական իշխանու
թյունները տեղի տվեցին, և Մ. 
ճեվահիրճյաեը վերադարձվեց աք
սորից : Հարեմի կանանց շնորհակա
լության զգացումն ու պահանջն 
ավեփ զորեղ դուրս եկաե, քան Թսւ- 
լեաթի ա նզիջում ու գրեթե 
բացառություն չենթադրող հրա- 
մաեներր' անվերադարձ աքսորի 
վերաբերյալ:

Մ  ճեվահիրճյանն այնուհետև 
մեաց և աշխատեց Կ. Պոլսում, որ
տեղ և պետք է կնքեր իր մահկանա
ցուն: Նա թաղված է Պալրգլըի 
հնագույն գերեզմանոցում' ս. Փրկիչ 
հայկական հիվանդանոցի մոտ: 
Նրա կազմած հնագիտական տպա
վորիչ և արժեքավոր հավաքածուի 
մի մասր այժմ պահվում է Հայաս
տանի Պատմության պետական 
թանգարանում: ■

*Եփրսւտի գիծին վրա գտ նվող կայքերեն 
մեկուե' Ապուհարրարի Մյուտիրը, Րսւհմետտին 
օնպսւշի, որ զարհուրանք մր դարձեր էր հոն գտ նվող 
գաղթականներու գլխուն, 1ւ իրմե անբա ժան ահռելի 
բիրով մը շարունակ մարդ կը սպաններ, բա զմա թիվ 
բողոքներու վրա այդպես ձևական դատաստանի մը 
համար Հալեպեն կանչվեցավ, բա յց  ա յս հեռագրին 
համեմատ իսկույն նորեն իր պաշտոնին գլուխը 
դրկվեցսւվ, սաանց իսկ քննվելու: Վերադարձին4երբ 
Մէսքենեեե կ’սւնցեէր Ապուհարրար իջնելու հա
մար, րեվոլվերի հարվածներ պարպեց դեպի գաղ
թականները, պոռալով.- «Բ ողոքեցիք ե ֊ ի՜՛նչ եղավ, 
ահա նորեն պաշտոնիս գլուխը կ’ա նցնիմ»: Կ ը  հաս
կցվի անշուշտ թե վերադառնալէն ետք ա՜լ ավեփ 
մեծ համեմատություններ ստացան խ ժդժություն
ները այս մարդուն զոր գաղթականները «Ոսկոր 
կոտրող» կանվանեին:

Հա լեպ ի  Կ ո ւ ս ա կ ա լ ո ւ 
թ յա ն .

110 լ ս ե ն ք  որ կա րգ  մր  
պ ա շտ ո ն յա ն ե ր  պատերազ
մական ատ յանի Հա նձնվա ծ  
ե ն ,  ծա նոթ  ա ն ժ ն ա վ ո ր ո ւ -  
թ յսւնց / Հ ա յ ե ր ո ւ ն /  Հանդեպ  
խ ս տ ո ւ թ յո ւ ն  և Հարստահա
ր ո ւ թ յ ո ւ ն  ի գ ո ր ծ  դրած  
Ս լ լ ա լ ո ւ  ա մ ր ա ս տ ա ն ո ւ -00
թ յս ւմր : Ա սի կա ' ո ր քա ն  ալ 
ժէւսւկան քա ն մ  օ ն  Է , բա յց  
կ ր կ ի ն  կրնա  Համանման  
պ ա շա ոն յա ն երո ւ  Հա մա ր յա -и
կ ո ւ թ յ ո ւ ն ր  ն վ ա զ ե ց ն ե լ ւ  
Ա յս  պատՕաոավ» կ օ  Հրամա
յ ե մ  որ  նմա նօրինա կ , ք ն ն ո ւ -  

թ յա ն ց  տ եղի շա ր վ ի * :
ն ե ր ք ի ն  Գ ործոց  նախարար

•гчГ
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է տ ո  тирщощ
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 

դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱՍ ակադեմիկոս, ՀՀ ԳԱՍ 
փոխպրեզիդենտ, ակադեմիկոս-քարտուղւսր: 

Գործունեության հիմնական ուղղություններն 
են' պինդ մարմնի ֆիզիկա, կիսահաղորդիչների 
օպտիկա, ցածր չափայնության 
կիսահաղորդչային համակարգերի ֆիզիկա:

Про щ п щ

Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
դոկտոր, պրոֆեսոր, Երևանի պետ. 
համալսարանի պինդ մարմնի ֆիզիկայի 
ամբիոնի վարիչ:

Զբաղվում Է ցածր չափայնության 
Էլեկտրոնային համակարգերի տեսությամբ:

ն Ա ե Ո շ Ա մ Ա Կ Ա Ր Գ է Ր Ի  Ֆ Ի Ը Ի Կ Ա

ՉԱՓԱՅԻՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ

Մեզ շրջապաստղ մարմինների հատկությունների 
աներևակայելի բազմազանությունը, դրանց յուրա
հատկությունները պայմանավորված են մարմինները 
կազմող մասնիկների (ատոմներ, մոլեկուլներ, իոններ, 
Էլեկտրոններ) հատկություններով, դրանց տեսակով և 
քանակով: Նույն կառուցվածքն ու բաղադրությունն ունե
ցող մակրոսկոպական մարմիններր, որոնք բաղկացած 
են հսկայական 10йկարգի) թվով մասնիկներից,
անկախ ձևից և չափերից, օժտված են միևնույն հատ
կություններով: Այսպես օրինակ' խոսելով որևէ հաղորդ- 
չից պատրաստված և տարբեր չափերով նմուշների էլեկ
տրահաղորդականության մասին միևնույն պայմաննե
րում (օրինակ' սենյակային ջերմաստիճանում)' մենք 
չենք նշում, թե կոնկրետ որ նմուշի (մե՞ծ, թե՞ վտքր) մա
սին է խոսքր:

Ի՞նչ կկատարվի մարմնի ֆիզիկական հատկություն
ների հետ, եթե սկսենք վտքրացնել մարմնի չափերը: 
Պարզվում է, որ մարմնի չափերի քանակական վտ- 
վւոխություններն ի վերջո հանգեցնում են որակական 
վւոփոխությունների, այսինքն' տվյալ բաղադրությամբ 
նմուշի հատկություններր դառնում են զգայուն նրա
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չափերի և երկրաչափական ձևի նկատմամբ: Այս 
դեպքում ընդունված է ասել, որ գործ ունենք չափային 
երևույթների հետ: Չափային երևույթներ ասելով' հաս
կանում են պինդ մարմնի ֆիզիկական հատկությունների 
կախում մարմնի երկրաչափական չափերից, երբ գոնե 
դրանցից մեկր դառնում է համադրելի երկարության 
չափայնություն ունեցող ֆիզիկական բնութագրական 
երկարության հետ: Այդպիսի մեծություններից է, օրինակ, 
բյուրեղում էլեկտրոնի ազատ վազքի միջին երկա
րությունը: Երբ նմուշի մի չափը, դիցուք' հաստությունը, 
դառնում է էլեկտրոնի ազատ վազքի միջին երկարության 
կարգի, ապա էլեկտրոնները սկսում են բախվել նաև 
նմուշի մակերևույթին: Դա բերում է էլեկտրոնների լրա
ցուցիչ ցրման, ինչն էլ վախում է նմուշի բնութագրերր, 
օրինակ' էլեկտրահաղորդականությունր: Նմուշի 
հաստության հետագա փոքրացման դեպքում ավելի ու 
ավելի մեծ թվով էլեկտրոններ են բախվում մա
կերևույթին, և հատկությունների փոփոխությունը 
դառնում է ավելի ցայտուն: Բացի ազատ վազքի միջին 
երկարությունից, կարեփ է նշել նաև այլ մեծություններ 
(օրինակ' դիֆուզային երկարություն, էկրանավորման 
երկարություն և այլն), որոնք թելադրում են բյուրեղի 
հատկությունների որոշակի վարք' կախված նրա 
երկրաչափական չափերից: Բերված օրինակներում' 
որպես բնութագրական ֆիզիկական երկարություն, որի
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հետ համեմատում են նմուշի չափերը, հանդես են գափս 
դասական մեծություններ, ուստի' համապատասխան 
չափային երևույթներն անվանում են դա սա կա ն ,:

Անցյալ դարի 60-ական թվականներից բոտն թափ 
ստացավ այնպիսի չափային երևույթների ուսումնա
սիրումը, որոնցում բնութագրական ֆիզիկական երկա
րության դեր խաղում է ոչ թե դասական, այլ քվանտային 
մեծությունը' էլեկտրոնի դր Բրոյլի սղիքի երկարու- 
թյունր: Այս երևույթր, որի էությունը բարակ թաղանթում 
էլեկտրոնի լայնական (այսինքն' սահմանափակման 
ոպղությամբ) շարժման էներգիայի քվանտացումն է, 
կրում է քվա հտ ա յիև չա փ ա յիև  երև ույթ  անվանումը: 

Հարկ է նշել, որ քվանտային չափային երևույթները, 
որպես կանոն, դիտվում են շատ ավեփ վտքր չափերի 
դեպքում, քան դասական չափային երևույթները:

Ի՞նչ նկատի ունենք, երբ խոսում ենք շատ ավեփ 
վտքր չափերի մասին: Որպես կանոն, նմուշի ֆիզիկա
կան հատկություններում քվանտային չափային երևույթ
ները դրսևորվում են հստակորեն, երբ նմուշի չափերը 
դառնում են տասնյակ և հարյուրավոր նանոմետրերի 
(1 նմ = 10"9մ) կարգի: Բերված չափերի մասին պատ
կերացում կազմելու համար ասենք, որ 100նմ-ր մոտ 100 
անգամ վտքր է մարդու մազի հաստությունից:

Ներկայումս ձևավորվել է գիտության մի նոր ուղ
ղություն' նանոհամակարգերի ֆիզիկա կամ նանոֆիզի- 
կա, որր զբաղվում է վտքր մարմինների ու դր Բրոյլի ափքի 
երկարության կարգի չափերի տարաբնույթ կաոուց
վածքների ստացմամբ և ուսումնասիրությամբ, որոնց 
ֆիզիկական, ֆիզիկաքիմիական և մեխանիկական հատ
կություններն էապես կախված են նրանց չափերից և 
երկրաչափական ձևից:

Մարմնի հատկությունների կախումը նրա չափերից, 
երբ վերջիններից մեկը դառնում է դը Բրոյփ ափքի 
երկարության կարգի, պայմանավորված է այն 
հանգամանքով, որ մի քանի հարյուր նանոմետրի ևավեփ 
վտքր չափերի դեպքում աոաջին պլան են մղվում նոր, 
քվանտային օրենքներ, որոնք նկարագրում են 
ատոմների, մոլեկուլների, էլեկտրոնների և այլ 
փոքրագույն մասնիկների վարքը և սկզբունքորեն 
տարբերվում են դասական ֆիզիկայի օրենքներից, 
որոնցով նկարագրվում են մեծ' մակրոսկոպական 
մարմինները:

Ինչպես գիտենք, բոլոր ֆիզիկական օբյեկտներր 
եռաչափ են. նրանցում ատոմներր, մոլեկուլները և 
տարբեր լիցքակիրներ կարող են շարժվել տարածական 
երեք ուղղություններով: Մակայն հնարավոր է, որ 
որոշակի պայմաններում մասնիկների շարժումը մի 
ոպղությամբ փնի սահմանափակված կամ ընդհան
րապես արգելված, իսկ մյուս երկու ուղղություններով' 
ազատ: Այս դեպքում րնդունված է ասել, որ համակարգր 
երկչափ (կամ քվազիերկչափ) է: Այդպիսի համակարգի 
օրինակներ են բարակ' ժ  < 100նմ հաստությամբ կի
սահաղորդչային թաղանթներր, էլեկտրոնային ինվեր- 
սիոն շերտերը, «ճախրող» էլեկտրոնները հեղուկ հելիու
մի մակերևույթին և այլն:

Նանոհամակարգերի հատկությունների' դրանց չա
փերից կախվածության ֆիզիկական պատճառներր 
հասկանալու համար անհրաժեշտ է համառոտակի ծա
նոթանալ ժամանակակից քվանտային մեխանիկայի 
որոշ հիմնական հասկացությունների հետ:

ՈՐՈՇ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ՔՎԱՆՏԱՅԻՆ ՄԵԽԱՆԻԿԱՅԻՑ

Դասական ֆիգիկայում էլեկտրոնր, ինչպես ցան
կացած այլ մասնիկ, շարժվում է որոշակի հետագծով, որր 
կարեփ է հաշվարկել Նյուտոնի օրենքներով: Մահմա- 
նելով էլեկտրոնի սկզբնական դիրքը և սկզբնական 
արագությունը (կամ իմպուլսը), ինչպես նաև այն ուժերը, 
որոնք ազդում են էլեկտրոնի վրա, կարեփ է հաշվարկել 
նրա հետագիծը: Այս ձևով են հաշվարկում, օրինակ, 
էլեկտրոնների հետագծերը էլեկտրոնաճառագայթային 
խողովակում կամ մագնետրոնում:

Մակայ ն, երբ խոսքը գնում է փոքր չափեր ունեցող 
ծավալներում միկրոմասնիկների շարժման մասին, 
շարժման բերված չափազանց բնական և համոզիչ 
դասական պատկերից մենք ստիպված ենք հրաժարվել: 
Շարժման դասական և քվանտամեխանիկական նկա
րագրությունների միջև ամենահիմնական տարբերու
թյունն այն է, որ քվանտային մեխանիկայում ընդհան
րապես բացակայում է հետագծի գաղափարը: Խնդիրն 
այն է, որ քվանտային մեխանիկայում միկրոմասնիկի 
կոորդինատր և իմպուլսը կարեփ է սահմանել միայն 
որոշակի ճշտությամբ: Այսպես' եթե մասնիկի կոորդի
նատը հայտնի է Ах ճշտությամբ, այսինքն' մասնիկր 
գտնվում է х, х + Ах տիրույթում, ապա նրա իմպուլսը կա
րեփ է որոշել ոչ ավեփ մեծ ճշտությամբ, քան Ар>Н /Ах 
մեծությունն է: Սա Վ. Հայզենբերգի նշանավոր անորո
շությունների առնչությունն է, որտեղ հ =հ/2ո, իսկ 
հ=6.63-10 34Ջ վ մեծությունը Պլանկի հաստատունն է կամ, 
ինչպես ընդունված է ասել, գործողության քվանտը: 
Համաձայն անորոշությունների առնչության' միկրոմաս
նիկի կոորդինատի Ах անորոշության շատ ճշգրիտ իմա
ցումը բերում է իմպուլսի Ар շատ մեծ անորոշության, 
հետևաբար անհնար է դառնում գտնել ուղղությունը, որով 
կշարժվի միկբոմասնիկը:

Քվանտամեխանիկական նկարագրության հիմնա
կան առանձնահատկությունն այ ն է, որ եթե ինչ-որ պահի 
միկրոմասնիկը գտնվում է տարածության սահմանա
փակ տիրույթում, ապա հետագա պահերին սկզբունքո
րեն հնարավոր չէ հավաստիորեն կանխատեսել նրա 
տեղը (կոորդինատները): Կարեփ է խոսել տարածության 
մեջ մասնիկի բաշխման և այդ բաշխման հավանակա
նության մասին: Այդ հավանականությունը տրվում է միկ
րոմասնիկի 4՜ (փսի) ալիքային ֆունկցիայի միջոցով, որը 
տափս է առանձին միկրոմասնիկի հավանական կամ վի
ճակագրական նկարագրությունը' հավանականու
թյունն այն բանի, որ մասնիկր գտնվում է Ас տիրույթում, 
հավասար է |Т|2Ах: Ափքային ֆունկցիան քվանտային 
համակարգի հիմնական բնութագրիչս է և պարունակում 
է լրիվ տեղեկատվություն ասամում, մոլեկուլում կամ 
բյուրեղում գտնվող էլեկտրոնների մասին:

Հարց է ծագում, ե՞րբ է անհրաժեշտ այս կամ այն 
երևույթի նկարագրման համար քվանտային մեխանի
կայի կիրառումը: Դեռևս ֆիզիկայի դպրոցական դաս
ընթացից մեզ ծանոթ է մասնիկ-ափք երկվության գաղա- 
փարր, որն առաջ է քաշել ֆրանսիացի նշանավոր ֆիզի
կոս Լուի դը Բրոյլը 1924թ., որի համաձայն' 
յուրաքանչյուր նյութական մասնիկի հետ կապվում է 
ալիք (ընդունված է ասել դը Բրոյփ ալիք), որի ^
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հանրահայտ և չափազանց պարզ բանաձևով, որտեղ 
р  = տՏէ վեկտորը մասնիկի իմպուլսն է, V* ֊ն' մասնիկի 
արագությունը, т -դ' մասնիկի զանգվածը: Ակնհայտ է, որ
(1)-ում Պլանկի հաստատունի առկայության հետևան
քով Хв-й ընդունում է չափազանց փոքր արժեքներ: 
Այսպես օրինակ' հրացանից արձակված գնդակի համար 
կո — 10գ, V- 105սմ/վ) — 10 32սմ, որը մոտ 1024 անգամ
փոքր է, քան ատոմների բ նութագրական չափը (а~10 8սմ): 

Այժմ գնահատենք էլեկտրոնի համար, որը, 
անցնելով 1Վ պոտենցիալների տարբերություն, ձեռք է 
բերել մոտ 6107սմ/վ արագություն: Դը Բրոյփ (1) 
բանաձևից հետևում է, որ Хв -  10՜7սմ = 100նմ: Այս 
մեծությունն արդեն համադրելի է և անգամ կարող է 
գերազանցել ներկայումս արհեստական եղանակներով 
ստեղծվող պինղմարմնային կաոուցվածք ների չափերին: 
Հետևաբար, նշված համակարգերում միկրոմասնիկների 
վարքը բնութագրելու համար անհրաժեշտ է օգտվել 
քվանտային մեխանիկայից:

Այսպիսով' քվանտային մեխանիկան տափս է 
ֆիզիկական աշխարհի միանգամայն այլ պատկեր: 
էլեկտրոնը (միկրոմասնիկը) նման է ւպիքի. այն կարող է 
տալինտերֆերենցային պատկեր, անցնել նեղ ճեղքերով 
և արգելքներով' միաժամանակ ունենալով սովորական 
մասնիկին բնորոշ հատկություններ' որոշակի զանգված 
և որոշակի փց ք, իմպուլս և է ներգիա:

Քվանտային տեսությունը բացատրում է ներկայումս 
հայտնի բոլոր երևույթները' սկսած գերհաղորդակա
նությունից միչև տարրական մասնիկների ծնումն ու ոչըն- 
չացումը: Սակայն անհրաժեշտ է նշել, որ խոսքը գնում է 
ոչ միայն արտասովոր կամ եզակի երևույթների բա
ցատրության մասին: Առանց քվանտային տեսության 
հնարավոր չէ հասկանալ երկրային պայմաններում մա
տերիայի կայունության փաստը, բացատրել գազերի և 
պինդ մարմինների ջերմունակության հատկությունները, 
քիմիական կապի բնույթը, հաղորդիչների և մեկուսիչ
ների գոյության փաստըևբազմաթիվայլերևույթներ:

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿՆԵՐԸ  
ՔՎԱՆՏԱՅԻՆ ՓՈՍՈՒՄ

Երբ կիսահաղորդչային թաղանթի հաստությունը 
դառնում է էլեկտրոնին վերագրվող դը Բրոյփ ափքի 
երկարության հետ համադրելի, էլեկտրոնի շարժման 
սահմանափակումը մեկ ուղղությամբ բերում է նրան, որ 
այդ ուղղությամբ (որպես այդ ուղղություն' հետագայում 
կընտրենք կոորդինատային համակարգի առանցքը) 
մասնիկի իմպուլսը կարող է ընդունել միայն որոշակի, 
ընդհատ արժեքներ' բ„: Ընդունված է ասել, որ г ուղղու
թյամբ շարժումը քվանտացվում է:

Թաղանթի հարթության մեջ իմպուլսի պրոյեկցիա
ների արժեք ները կ}„ ру) որոշվում են այդ հարթության մեջ 
համակարգի ունեցած չափերով և գործնականորեն փո
փոխվում են անընդհատ: Այսպիսով' չափայ նորեն քվսւն- 
տացված թաղանթում էլեկտրոնի վիճակը որոշվում էра ру 
և р„ մեծություններով, որոնք րնդունված է անվանել 
քվանտային թվեր: ք-\ւ քվանտացման արդյունքում 
էլեկտրոնի լայնական շարժմանը համապատասխանող 
էներգիան նույնպես քվանտացվում է: Թաղանթում շ 
ուղղությամբ էլեկտրոնի սահմանափակված փնելու 
փաստը կարելի է պատկերացնել որպես շարժում 
տարածության մի տիրույթում, որտեղից այն հեռանալ չի 
կարող: Թաղանթի նյութն էլեկտրոնի համար ծառայում է 
որպես պոտենցիալային փոս, որի խորությունը տվյալ 
նյութից էլեկտրոնի ելքի աշխատանքն է, որր, որպես 
կանոն, 4-5 ԷՎ-ի կարգի մեծություն է: Թաղանթում շարժ
վող էլեկտրոնների միջին ջերմային էներգիան' квТ-й, 
սենյակային ջերմաստիճանում (̂ ՅՕՕԿ) 0,026 ԷՎԷ, որը 
շատ փոքր է ելքի աշխատանքից, ուստի' կարեփ Է պո- 
տենցիալային վտսր համարել անվերջ խոր: Լայն տա
րածում գտած այս մոդելում (նկ.1.ա) էլեկտրոնի р7 
իմպուլսին վտխարինող մեծությունը տրվում է

ԲէԼ=ոհո, ո=1,2,..., (2)
բանաձևով, որտեղ Լ-դ  թաղանթի հաստությունն է (պո- 
տենցիալային փոսի լայնությունը), (2) հավասարումն 
ատոմային համակարգերի համար Բորի նշանավոր

....
ո = 3 Р5

"՜ "
Ч'г/'-'н,

ք, л =2
ո՜ 2_ У,

%.... ..
ո = 1

0 Լ 2 0 Լ
ա) բ)

Նկ.1. Միաչափ ուղղանկյուն պոտենցիալ փոս
ա) Անվերջ խոր փոս. Հ շ )  -ն էլեկտրոնի պոտենցիալ էներգիան է, որը փո

սում զրո է, իսկ փոսից դուրս' անվերջ, Լ - ը  փոսի լայնությունն է, հոծ հորիզոնական 
գծերով պատկերված են էներգիայի մակարդակները, կետագծերով' հիմնական 
(ո = 1) և գրգռված («=2,3) վիճակներում էլեկտրոնի ալիքային ֆունկցիայի' г  
կոորդինատից կախված մասը' Ч/П(г) = (2/Х)ш տւո(7է71շ/Լ):

բ) Վերջավոր խորությամբ փոս. Го-0 փոսի խորությունն է (կամ սահմանա
փակող արգելքների բարձրությունը): Պատկերված են էներգիայի մակարդակները 
և ալիքային ֆունկցիայի' г  կոորդինատից կախված մասի տեսքը л=1 և *  = 2 
քվանտային վիճակներում: Նկարում պարզորոշ պատկերված է զուտ քվանտա յին 
երևույթ' էլեկտրոնի «թափանցումը» արգելքների տիրույթ:

Նկ.2. Էլեկտրոնի դիսպերսիայի օրենքը
ա) էլեկտրոնի էներգիայի կախումն իմպուլսից զանգվածեղ նմուշում'

Б = (յ>1 + р 2у + р \ ) И т , որտեղ рх-\\, Ру-\\ և յ?2֊Ը էլեկտրոնի р  իմպուլսի պրոյեկ
ցիաներն են ж, У և շ կոորդինատային առանցքներով:

բ) էլեկտրոնի էներգիան չափայնորեն քվանտացված կիսահաղորդչային 
թաղանթում. Տյ-ը, 6շ-ը 83-ը չափային քվանտացման էներգիաներն են, «թասերը» 
(պտտման պարաբոլոիդները)' էներգիայի երկչափ ենթագոտիները:
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քվանտացման պայմանի նմանակնէ:
էլեկտրոնի լրիվ էներգիան թաղանթում կախված է 

ընդհատ արժեքներ ընդունող ո քվանտային թվից և 
անընդհատ փոփոխվող рх Ь.ру մեծություններից'

(̂Р„Р?)=Ъ+е(Р»Ру) (3)
որտեղ տ„-ը լայնական շարժման քվանտացված 
էներգիան է'

=- ո2հ2 
2 т Լ 2 (4)

իսկ (3)-ում երկրորդ գումարեփն թաղանթի հարթության 
մեջ էլեկտրոնի ազատ շարժման կինետիկ էներգիան է'

ь&х,Рг) =Рх+Ру
2 т (5)

(4) և (5) բանաձևերում առկա т -ը և т-й  էլեկտրոնի 
արդյունարար զանգվածն է' համապատասխանաբար 
թաղանթի հարթության մեջ և շ ուղղությամբ: Ամենափոքր 
էներգիան, որ կարող է ունենալ էլեկտրոնր թաղանթում, 
հավասար է V 2т յ?, որը ստացվում է (2) - (4)
բանաձևերից բրբ ֊Օ , ո= 1 դեպքում: Եթե պոտենցիա- 
լային վտսն ունի վերջավոր խորություն (նկ. 1 .բ), ապա (5) 
բանաձևր կիրառելի չէ, սակայն էներգիական սպեկտրի 
րնդհատության մասին եզրակացությունը մնում է ուժի 
մեջ: Իրոք, քանի որ էլեկտրոնը շ ուղղությամբ սահմա
նափակված է Լ  չափերով տիրույթում' Дշ~Լ, ապա, հա- 
մաձայ ն անորոշությունների առնչության'

Арг > Й/ձւ2 ~ հ/Լ և е(р2)՛ (АԲշք
2 т ,

ո

т М '■ (6)

էներգիայի արժեքները^=^=0 դեպքում, այսինք ն՝ տ„- 
երն, այսպես կոչված, չափային էներգիական մա
կարդակներն են, որոնք համարակալում ենք' ըստ 
քվանտային թվի ընդունած արժեքների. ո=1 դեպքում 
г1=%к V 2ա ք) առաջին (հիմնական) մակարդակ, ո=2, 
տ2=4ոհ2/  2т гЬ1=4е1 երկյտրդ մակարդակ և այլն: Տրված ո- 
ի դեպքում рх և ру պրոյեկցիաներն ընդունում են բոլոր 
հնարավոր արժեքները, որոնց բազմությունն ընդունված 
է անվանելո-րդ չափային ենթագոտի (նկ.2բ):

Այսպիսով' ի տարբերություն եռաչափ նմուշի, որտեղ 
գտնվող էլեկտրոնի էներգիան րնդունում է անրնդհատ 
արժեքներ, թաղանթում էլեկտրոնի էներգիական սպեկ- 
տրրր բաղկացած է առանձին երկչափ ենթագոտիներից: 

էլեկտրոնների ոչ շատ մեծ խտությունների և ցածր 
ջերմաստիճանների դեպքում էլեկտրոնի ըփվ էներգիան, 
որր տրվում է (3) բանաձևով, ավեփ վտքր է, քան տ2-ը: Այս 
դեպքում էլեկտրոնի առաձգական բախումներր տարբեր 
արատների հետ չեն կարող վտխել«=1 քվանտային թիվը, 
այլ կերպ' էլեկտրոնը չի կարող անցնել հաջորդ' ո=2 
էներգիական մակարդակ: Այս պայմաններում էլեկտբոն- 
ներր կարող են փովտխել իրենց իմպուլսր միայն ху 
հարթության մեջ, այսինքն' իրենց կպահեն որպես 
երկչափ մասնիկներ: Այս պատճառով այն կառուց- 
վածքներր, որոնցում լրացված է միայն ամենացածր 
(հիմնական) քվանտային մակարդակը, կոչվում են 
երկչափ էլեկտրոնային գազով կառուցվածքներ, չնայած

ՖԻԶԻԿԱ! ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ

շ ոպղությամբ համակարգն ունի վերջավոր չափեր 
(հաճախ այս փաստը նշելու համար օգտագործվում է, 
«քվւափերկչափ» տերմինը):

ՔՎԱՆՏԱՅԻՆ ՉԱՓԱՅԻՆ 
ԵՐԵՎՈՒՅԹԻ ԴԻՏՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
Թաղանթում էլեկտրոնի էներգիական սպեկտրի 

առանձնահատկություններր կարող են արտահայտվել 
միայն որոշակի պայմաններում: Այսպես' որպեսզի 
սպեկտրի ընդհատությունն ի հայտ գա, անհրաժեշտ է, որ 
հարևան չափային մակարդակների միջև էներգիաների 
տարբերությունը, օրինակ' 82-տ,-ը, էապես գերազանցի 
էլեկտրոնին բաժին րնկնող միջին ջերմային էներգիային, 
որր квТ կարգի մեծություն է, այսինքն' е2-е1 » к вТ:

Մյուս անհրաժեշտ պայմանր կապված է համա
կարգում ցրումների առկայության հետ: Իրական կա
ռուցվածքներում էլեկտրոնները ցրվում են բյուրեղային 
ցանցի տատանումների (ֆոնոնների) և տարբեր արատ
ների փոս: Ցրման ինտենսիվությունը բնութագրվում է 
երկու հաջորդական ցրումների միջև միջին ժամանակով' 
X մեծությամբ, որը կապված է վարձում հեշտությամբ 
չափվող շարժունություն կոչված \ւ բնութագրի հետ: 
Վերջինս սահմանվում է' որպես արտաքին էլեկտրական 
դաշտում էլեկտրոնի ուղղորդված շարժման արա
գության և դաշտի Е լարվածության միջև համեմատա- 
կանության գործակից' \̂ , =^1ւ, ունի 1 Վ/սմլարվածու
թյամբ դաշտում էլեկտրոնի ձեռք բերած արագության 
իմաստ և չափվում է սմ2/Վվ միավորներով: Այն կապված 
է т մեծության հետ г=\1-т/е առնչությամբ (е-ն էլեկտրոնի 
լիցքն է): Անորոշությունների առնչության համաձայն' 
վերջավոր т-ի գոյությունր բերում է տվյալ վիճակի 
էներգիայի անորոշության'

(7)

Համակարգում ընդհատ էներգիական մակարդակ
ների մասին կարեփ է խոսել միայն այն դեպքում, երբ 
հարևան մակարդակների էներգիաների տարբերու
թյունն էապես գերազանցում է էներգիայի անորոշության 
կամ, ինչպես րնդունված է ասել, մակարդակների 
«լղոզվածությ ան» չափը'

Е2 տլ »5е >հ _ հշ 
т т  ц (8)

Այս պայմանը համարժեք է այն պահանջին, ըստ որի 
էլեկտրոնի' երկու ցյտւմների միջև անցած ճանապարհը' 
ազատ վազքի միջին երկարությունր, պետք է շատ մեծ 
փնի թաղանթի հաստությունից' 1»Լ: Իրոք, համաձայն 
քվանտային պատկերացումների' քվանտացումը 
պայմանավորված է սահմանափակ տիրույթում էլեկ
տրոնի պարբերական շարժումով, որր հնարավոր է, եթե т 
ժամանակամիջոցում էլեկտրոնր հասցնում է մի քանի 
անգամ անցնել թաղանթի Լ  հաստությունը: Քանի որ 
էներգիական մակարդակների միջև հեռավորությունը 
հակադարձ համեմատական է Լ 2֊&, ապա (5) - (7) առնչու
թյուններից հետևում է, որ քվանտային չափային երևույթ- 
ներր վարձում դիտելու համար անհրաժեշտ են բարակ 
թաղանթներ, մեծ շարժունությամբ լիցքակիրներ և ցածր^
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^ ջերմաստիճաններ: Որոշ կիսահաղորդիչներում (օրի
նակ' 1ոՏե), ընդհուպ մինչև սենյակային ջերմաստիճա
նը, քվանտային երևույթները կցիտվեն, եթե/- < 10նմ, իսկ 
(ւ>103սմ2/Վվ:

Բարակ թաղանթներում քվանտացման իրականաց
ման համար անհրաժեշտ է մեկ պայման ևս. դա թաղանթ
ների մակերևույթների բարձր որակն է, ինչն ապահովում 
է մակերևույթից լիցքակրի հայելային անդրադարձում: 
Հակառակ դեպքում յուրաքանչյուր անդրադարձման 
արդյունքում էլեկտրոնը «մոռանում է» մինչև ցյաւմն իր 
վիճակի մասին, այսինքն' մակերևույթի վրա ցլտւմը 
«քանդում է» քվանտացումը: Հայելային անդրադարձում 
ապահովելու համար անհրաժեշտ է, որ մակերևութային 
անհարթությունների չափերը շատ փոքր լինեն մասնիկի 
դը Բրոյփ ափքի երկարությունից, և մակերևույթին չլինեն 
ցրման կենտրոններ:

Քվանտային երևույթների դիտման նշված պայման
ների ապահովումը կապված է փորձարարական լուրջ 
դժվարությունների հետ, այն է' շատ բարակ, գերմաքուր 
նյութից պատրաստված և հայելային հարթ մակերևույթ
ներով նմուշների ստացում, որի պատճառով էլ այդ 
երևույթները սկսեցին վարձնականորեն ուսումնասիրվել 
անցյալ դարի 60-ական թվականներից:

ԿԻՍԱՀԱՂՈՐԴՉԱՅԻՆ
ՀԵՏԵՈՈԱՆՑՈՒՄՆԵՐ

Բարձրորակ կիսահաղորդչային թաղանթների ստա
ցումը կապված է տեխնոլոգիական մեծ դժվարու
թյունների հետ: Խնդիրն այն է, որ և' զանգվածեղ, և' բա
րակ կիսահաղորդչի մակերևույթին միշտ ստկա են 
ցրման կենտրոններ, մակերևույթը ենթակա է շրջակա մի
ջավայրի ազդեցությանըևայլն:

Համաձայն պինդ մարմնի ֆիզիկայի պատկերա
ցումների՝ համակարգի ֆիզիկական հատկություններր 
որոշվում են նրանում մասնիկների դիսպերսիայի օրենք

ներով, այսինքն' մասնիկի էներգիայի և իմպուլսի միջև 
առնչությամբ: Ազատ մասնիկի համար այն տրվում է 
г=рг/2т օրենքով, իսկ երկչափ համակարգում' (4) բա
նաձևով: Բյուրեղական մարմիններում, մասնավորա
պես' կիսահաղորդիչներում, լիցքակիրների դիսպեր
սիայի օրենքր, կամ, ինչպես րնդունված է ասել, էներգիա- 
կան սպեկտրր, կազմված է էներգիայի թույլատրելի և ար
գելված գոտիներից, որոնք ձևավորվում են բյուրեղը կազ
մող ատոմների ընդհատ էներգիական մակարդակներից: 
էներգիայի հնարավոր մեծ արժեքներին համապա
տասխանող գոտին կոչվում է հաղորդականության (с) 
գոտի: Նրանից ներքև գտնվում է արժեքական կամ 
վալենտական (у) գոտին, որր հաղորդականության գո- 
տուց բաժանված է արգելված գոտիով: Արգելված գոտու 
լայնությունը կիսահաղորդիչներում վտվախվում է տաս
նորդական ԷՎ-ից մինչևմիքանիէՎ:

Ի՞նչ կկատարվի, եթե տարբեր արգելված գոտիներով 
երկու կիսահաղորդիչներ, օրինակ' ՕօճԼՎտ և Օօճտ, 
հպվեն միմյանց' առաջացնելով, այսպես կոչված, հե- 
տերոկստուցվածք (նկ.3.ա): Նեղ արգելված գոտիով կի- 
սահաղորդչում (Օոճտ) շարժվող էլեկտլտնների համար, 
որոնց էներգիաները լայն գոտիով կիսահաղորդչի 
(СаА1Ая) հաղորդակս! նությ ա ն գոտու Еа հատակից 
ներքև են ընկած, սահմանը հանդես կգա որպես պոտեն- 
ցիալային արգեւք: Եթե նման մի հետերոանցում ստեղծ
վի նաև մյուս կողմից, ապա նեղ արգելված գոտիով կիսա
հաղորդիչն էլեկտրոնի համար կկատարի վերջավոր 
խորությամբ պոտենցիալային փոսի դեր (նկ.Յ. բ):

Ստացված քվանտային վտսում էլեկտրոնի էներ
գիան կարողէ ընդունել միայն ընդհատ արժեքներ: Մյուս 
երկու ուղղություններով էլեկտրոնի շաբժումր մնում է 
ազատ, ուստի' նշված կառուցվածքում ստեղծվում է 
երկչափ էլեկտրոնային գազ:

Ներկայումս կիսահաղորդչային հետերոկառուց- 
վածք ներում երկչափ էլեկտլտնային գազի հատկություն
ներն հանգամանորեն ուսումնասիրվում են հետևյալ 

պատճառով:
Երկչափ էլեկտրոնների հատ

կություններն ուսումնասիրելու և 
գործնականում կիրառելու համար 
անհրաժեշտ է, որ նրանց կոնցենտ
րացիան բավականաչափ մեծ փնի 
և միաժամանակ (8)-ի համա-ձայն 
մեծ պետք է փնի նրանց շար
ժունությունը: Սովորական զանգ
վածեղ կիսահաղորդիչ ներում այս 
պահանջները միմյանց հակասում 
են, քանի որ կոնցենտրացիան մե
ծացնելու համար անհրաժեշտ է 
մեծաց նելլեգիրող խառնուրդի կոն
ցենտրացիան, ինչը, իր հերթին, 
ստեղծում է ցրման լրացուցիչ 
կենտրոններ, որոնց վրա ցրումնե
րի արդյունքում լիցքակիրների 
շարժունությունը վւոքրանում է: 

Հետերոկառուց վա ծք ներում 
մեծ շարժունություն և միաժամա
նակ մեծ էլեկտրոնային կոնցենտ
րացիաներ կարելի է ստանալ, 
այսպես կոչված, մոդուլված լեգիր- 
ման միջոցով: Դրա համար լեգի-

Նկ.Յ. Կիսահաղորդչային հետերոկառուցվածքի էներգիական սխեման

ա) Լայն ( ЕС2) և նեղ (ЕС1) արգելված գոտիով կիսահաղորդիչներից կազմ
ված հետերոանցում. ՔՏ-ով նշանակված է արգելված գոտու լայնությունը, ^Շ-ով 
և Ег -ով՜ հաղորդականության և արժեքական գոտիների սահմանները, հոծ 
հորիզոնական գծով' նեղ արգելված գոտիով կիսահաղորդչում էլեկտրոնի 
էներգիական մակարդակը, կետագծերով' հետերոանցմւսն սահմանը:

բ) Երկու հետերոանցումներով ստեղծված պոտենցիալային փոս: Փոսի 
խորությունը կախված է արգելված գոտիների էներգիաների տարբերությունից 
(հորիզոնական գծերը պատկերում են էներգիայի մակարդակները փոսում): 
Կետագծերով պատկերված են հետերուսնցումների սահմանները:
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րող խառնուրդը ներդրվում է լայն արգելված գոտիով 
կիսահաղորդչում, իսկ նրա' հետերոանցմանը մոտ 
շերտը, ինչպես նաև' նեղ գոտիով կիսահաղորդչի շերտը 
ստացվում են առավելագույ ն չափով մաքուր և չլեգիրված 
(նկ.4): Քանի որ էլեկտրոնները լայն գոտիով 
կիսահաղորդչից անցնում են դեպի նեղ գոտիով շերտ 
(պոտենցիալային վտս), ապա նրանք հեռանում են իրենց 
«ծնողներից»' խառնուրդային կենտրոններից, ինչի 
հետևանքով էլեկտրոնների ցրումն էապես թուլանում է: 

Այսպիսով' երկչափ էլեկտրոնային գազով կառուց
վածքներ ստանալու համար անհրաժեշտ է աճեցնել 
բարձրորակ կիսահաղորդչային շերտեր' տրված ձևով 
փոփոխելով դրանց քիմիական բաղադրությունը և 
լեգիրման մակարդակը ատոմական շերտի հաստության 
կարգի (~1 նմ-ի մասերի) ճշտությամբ:

Գործնականում երկու կիսահաղորդիչ ներից հետերո- 
կառուցվածքի ստեղծումր կապված է տեխնիկական մեծ 
դժվարությունների հետ:

Ներկայումս կան մեթոդներ, որոնք հիմնված են միա- 
բյուրեղային տակդիրների վրա կիսահաղորդչային միա
ցությունների շերտային (էպիտաքսային) աճի երևույթի 
վրա, որոնք թույլեն տափս ստանալբազմազան հետերո- 
կառուցվածքներ: էպիտաքսային աճը կողմնորոշված, 
ատոմականորեն հարթ միաբյուրեղային մակերևույթին 
ենթադրում է շերտ առ շերտ աճեցում կիսահաղորդչային 
այնպիսի միացության, որր մի կողմից' մոտ է միա- 
բյուրեւփն, մյուս կողմից' իր հատկություններով կարող է 
էապես տարբերվելվերջինից:

Կան չափազանց մեծ թվով հետերոզույգեր, որոնք 
ստեղծում են հետերոկառուցվածք: Սակայն որպեսզի 
ստացված հետերոկառուցվածքր հնարավոր փնի 
կիրառել միկրոէլեկտրոնիկայում, այն պետք է բավա
րարի որոշակի պահանջների, որոնցից ամենակարևորր 
հետերոսահմանի կատարելության բարձր աստիճանն է: 
Եթե նշված պայմանն իրականացվում է, ապա հարթ 
(պլանար) հետերոկառուցվածքները, որոնք ստացվում 
են նանոմետրական հաստությամբ և տարբեր քիմիական

բաղադրությամբ, իրար հաջորդող կիսահաղորդչային 
շերտերից, կարող են դիտվել որպես նոր, բնության մեջ 
գոյություն չունեցող և արտասովոր հատկություններով 
օժտված կիսահաղորդիչներ:

Հարթ հետերոկառուցվածքների հիմքի վրա ստեղծ
վում են նոր հատկություններով օբյեկտներ, որոնք ունեն 
նանոմետրական չւաիեր ոչ միայն մեկ, այլ երկու և երեք 
ուղղություններով (այսպես կոչված քվանտային լարեր և 
քվանտային կետեր):

Նշված կառուցվածքներում դիտվող քվանտային 
չափային երևույթներր էլեկտրոնիկայում և օպտոէլեկտ- 
րոնիկայում կիրառման լայն հնարավորություններ 
ունեն: Շատ ավեփ կարևոր է այն փաստը, որ հիմնովին 
փոխվում է էլեկտրոնային տեխնիկայի գաղափարախո
սությունը, քանի որ նշված կառուցվածքներում 
հիմնական դերր վերապահված է առանձին քվանտային 
վիճակների: Այսպիսով' 100նմ և ավեփ փոքր չափերի 
կառուցվածքների ստեղծումը, գրանցում ընթացող 
երևույթների տեսական և փորձարարական համակող
մանի հետազոտումը և կիրառումը գիտության և տեխնի
կայի բազմազան բնագավառներում ներկայումս 
դիտվում է որպես նոր գիտական ուղղություն, որն 
անվանվելէ նանոէլեկտրոնիկա: ■

(Շարունակելի)

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Б.А.Тавгер, В.Я.Демиховский. Квантовые размерные 
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Успехи физических наук (УФН), т.96, №  1, стр.61, (1968).

2. Է .Մ .Ղ ս ւզ ա ր յա ն , Ա .Ա .Կ ի ր ա կ ո ս յա ն , Ե րկչա փ  
էլեկտրոնային համակարգեր, Գիտություն և տեխնիկա, №  5, էջ 
12,1985:

3. А.Я.Шик, Двумерные электронные системы. Современное 
естествознание (энциклопедия), т.5, стр. 147, Изд. “Магистр 
Пресс” , М., 2000.

4. В.П.Драгунов, И.Г.Неизвестный, В.А.Гридчин, Основы 
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ОаА1Аз СаАв ОаАШ  10 10 ТМ
Ш) բ)

Նկ.4. Մոդուլված լեգիրմամբ հետերոկառուցվածք:

ա)ԼԵգիրող խառնուրդային (դոնորային) կենտրոնները ( ? ) ներդրված Են 
արգելքի (СаМАз) տիրույթներում, ստվերագծված շերտերը զերծ են խառնուրդ
ներից. էլեկտրոնները (?) շարժվում Են պոտենցիալային փոսում (СаАв -ում):

բ) Շարժունության ջերմաստիճանային կախումը. 1- СаАз -ում, 2- մոդուլ- 
ված լեգիրմամբ հետերոկառուցվածքում:
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Գիտատեխնիկական հեղափոխության 
նոր ուղղության հիմնական դրույթները 
ձևակերպվել են նանոտեխնոլոգիաների 
հայր Ռիչարդ Ֆեյմանի «Այնտեղ' ներքե- 
վում, չափազանց շատ տեղ կա» 
քրեստոմատիական ճառում, որը նա 
արտասանել է Կալիֆորնիայի տեխնոլո
գիական ինստիտուտում դեռևս 1Ց5Ց 
թվականին: Այն ժամանակ նրա խոսքերը 
ֆանտաստիկ էին թվում միայն մի 
պատճառով, դեռևս գոյություն չուներ 
այնպիսի տեխնոլոգիա, որը թույլ տար 
կառավարել առանձին ատոմի վարքը 
հենց ատոմի մակարդակում (նկատի 
ունենք առանձին ատոմը ճանաչելու, այն 
առանձնացնելու և այլ տեղ դնելու 
հնարավորությունը): Այդպիսի հնարավո
րություն առաջացավ միայն 1ՑՑ1 թվա
կանին, երբ IВМ-ի շվեյցարական 
բաժանմունքում մշակվեց թունելային 
սքան անող մանրադիտակ' նյութի 
մակերեսի և գերբարակ ասեղի միջև 
թունելային հոսանքի փոփոխություննե
րի նկատմամբ զգայուն մի սարք:

Ի՞նչ կարող է տալ նանոտեխնոլոգիան 
կյանքը երկարացնելու համար: Պատաս
խանը պարզ է. մենք կարող ենք ստեղծել 
միկրոսկոպիկ ռոբոտներ ներքին մոլեկու- 
լյար վիրաբուժության համար, անգամ 
առանձին բջիջների դեպքում: Եվ նման 
սարքերի նախատիպերն արդեն ստեղծ
վել են:

Քաղցկեղի ազգային ինստիտուտը 
(ԱՄՆ) և ՆԱԱԱ-ն (տիեզերագնացության 
ղեկավարություն) որոշում են ընդունել 
առաջիկա 3 տարիների ընթացքում 36 
միլիոն դոլար տրամադրել նանոտվիչներ' 
մարդու մազի հաստությունից հազար 
անգամ փոքր չափերի սարքեր, մշակելու 
համար: Այդ սարքերը կարող են սքան 
անել մարդու օրգանիզմը' փնտրելով 
քաղցկեղի մոլեկուլյար հատկանիշներ, 
օրինակ' չարորակ բջիջներին հատուկ 
արատավոր սպիտակուցներ, և պարզել 
ուռուցքների գտնվելու տեղն ու ձևերը:

Նախատեսված լինելով դեղերի կամ 
«փոփոխական» զեների տեղափոխման 
համար' այդպիսի սարքերը, չվնասելով 
առողջ բջիջները, կկարողանան գրոհել 
միայն քաղցկեղածինների վրա և մեկը 
մյուսի հետևից մշակել դրանք: Դա 
ավելորդ կդարձնի քիմիաբուժությունը և 
օրգանիզմի ռենտգենյան ռմբակոծումը' 
դրանց բոլոր տխուր հետևանքներով 
հանդերձ: Այնպես որ, մի ինչ-որ 
տասնհինգ տարի հետո քաղցկեղի 
ամենաահավոր տեսակների բուժումը 
սահմանափակվելու է օրգանիզմի 
ներսում քա ղցկեղա ծին  բջիջներ 
հայտնաբերելու և ոչնչացնելու համար 
նախատեսված միլիոնավոր միկրո- 
սարքեր պարունակող հաբերի ընդուն
մամբ: Եվ սա գիտական ֆանտաստիկա
չէ:

Լ

՚ ?
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Օդը ամենևին էլ իդեալական գազ չէ: Մո
լեկուլների անկանոն շարժումը չի կարող գազը 
դարձնել համասեռ: Ընդհակառակը, իրական գազում 
միշտ գոյություն ունեն նոսրացումներ և խտացում
ներ, որոնք առաջանում են քաոսային ջերմային 
շարժման արդյունքում: Հենց դրանք էլ հանգեցնում 
են լույսի ցրմանը, քանի որ խախտում են օդի 
համասեռությունը: Եթե միջավայրը օպտիկապես 
անհամասեռ է, ապա ընկնող լույսը ցրվելու է տարբեր 
կողմեր: Բայց քանի որ օդի մոլեկուլների քաոսային 
շարժման հետևանքով առաջացող անհամասեռու- 
թյունների չափերը ավելի փոքր են, քան լուսային 
ալիքների երկարությունը, ապա ցրվելու են 
գերազանցապես այն ալիքները, որոնք համապա
տասխանում են սպեկտրի մանուշակագույն և 
կապույտ մասերին, քանի որ արեգակի տեսանելի 
սպեկտրում մանուշակագույն և կապույտ ճառագայթ
ներն ունեն ալիքի ամենափոքր երկարությունը: Իսկ 
դա հանգեցնում է երկնքի կապույտ երանգա
վորմանը:

Արևածագին և արևամուտին, երբ արեգակի լույսը 
անցնում է օդի ամենամեծ ստվարաշերտի միջով, 
մանուշակագույն և կապույտ ճառագայթները առա
վել շատ են ցրվում: Ընդ որում, դրանք շեղվում են ու
ղիղ ճանապարհից և չեն ընկնում դիտողի աչքին: 
Դիտողը տեսնում է գլխավորապես կարմիր 
ճառագայթները, որոնք շատ ավելի թույլ են ցրվում: 
Այդ պատճառով էլ արևածագին և արևամուտին 

եգակը մեզ կարմիր է թվում: Նույն պատճառով 
րդագույն են թվում նաև հեռավոր ձյունապատ 
րերի գագաթները: ■

— ■՝-
*Սիջոց մը զինվորական կայարաններու հրամանատարները սկսան 

արհեստավորներ անջատել գաղթականներէն, զինվորական շենքերու 
կառուցման համար: Ասկե օգտվելով, շատ հայեր, կաշառքով, հակառակ 

նույնիսկ արհեստավոր չըլլալնուն, հաջողեցան արհեստավոր 
արձանագրվիլ 1ւ սաաջ քշվելե ազատելով, գործավորի հանգամանքով 
մնալ որոշ կայքի մը մեջ: Գաղթականներու առաքման պաշտոնյաները 

այս մասին բողոքած ըլլալով Պոլիս, Թալեաթ Պեյի հեռագրին այս 
հատվածը կը հասկցնէ թե այլևս զինվորական կայարաններու 

հրամանատարներէն առնված է արհեստավորներ վար դնելու
իրավունքը:

Հ ա յե ր ո ւ  Համար 0 ո ւ ր ք ի ո  
Տ ողքն  մ ե I  ա պ ր ե լ ո ւ ,  աշխատե
լ ո ւ  պես ի ր ա վ ո ւ ն ք ն ե ր  ա մբո ղ 
ջ ո վ ի ն  կ ն քվա ծ  են  1ւ ա յս  մա սին  
կ ա ռ ա վ ա ր ո ւթ յո ւն ն ,  բովանդակ, 
պ ա տ ա սխա նա տ վութ յո ւնն  ստանձ
ն ե լ ո վ ,  Հրամա յա ծ է ն ո ւ յ ն  ի ս կ  
օ ր ո ր ո ց ի  մ ա ն ո ւկ ն ե ր ն  / թ ո 
ղ ո ւ լ :  Քանի մ օ  նա հա ն գ ն ե ր ո ւ  
մ ն 1  ա յս  Հրա մա նին  գ ո ր ծ ա դ ր ո ւ 
թ յա ն  ա ր դ յ ո ւ ն ք ն ե ր ն  տ եսնվա ծ  
ե ն :  Ա յպ ես օ լ լ ա լ ո վ  Հա ն դ ե ր ձ ,  
մ ե զ ի  ա նՀա յտ  պատ ճա ռներով, 
կա րդ  մ օ  մա րդ ոց  մա սին  բացա
ռ ի կ  գ ո ր ծ ո ղ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր  կ ' օ ւ -  
լան և ա յդ  մս ւրդիկօ ո ւղ ղ ա կ ի  
տ ա ր ա գ ր ո ւ թ յ ա ն  վա յ р Ьր о 
/ ղ ր կ վ ե լ ո վ  Հա լեպ  կ օ  թ ո ղ վ ի ն ,  
ո ր ո վ  կ ա ռ ա վ ա ր ո ւթ յո ւն ն  ե ր կ 
ր ո ր դ  դ ժ վ ա ր ո ւթ յա ն  մ օ  կ օ  
մատնվիէ Առանց ա նոնց  պատճա
ռ ա կ ա ն ո ւ թ յո ւ ն ն ե ր ն  ը ն դ ո ւ ն ե 
լ ո ւ ,  կ ի ն  թե մ ա ն ո ւ կ ,  ի ն /  որ  
ալ օ լ լա ն ,  ն ո ւ յ ն  ի ս կ  շա րժե 
լ ո ւ  ա նկա րող  ե ղ ո ղ ն ե ր ն  Հա նե
ց ե ՜ ք  Հ ո ն կ ե  ե. տ եղի մ ի ՜  տաք, 
ո ր  զ ա ն ո ն ք  պ ա շ տ պ ա ն ն  
ժ ո ղ ո վ ո ւ ր դ ն ,  որ  տ գ իտ ո ւթ յա ն ն  
բ ե ր մ ո ւ ն ք ո վ  ն յ ո ւ թ ա կ ա ն  
շա Հ ե ր օ  իր Հա յրենա սիրա կա ն  
զ գ ա ց ո ւ մ ն ե ր ե ն  բա րձր կ օ  դա սե  
1ւ / ի  կրնա ր  կա ռա վա րո ւթ յա ն  
ա յս  մա սին  Հետապնդած մ ե ծ  
ք ա ղ ա քա կ ա ն ո ւթ յո ւն ն  գնա Հա -  
տել *  ՈրովՀետ և  ո ւ ր ի շ  տ եղեր  
ա նո ւղ ղա կ ի  կ ե րպ ով  կա տ արվող  
բնա ^ն^մա ն գ ո ր ծ ո ղ ո ւ թ յ ո ւ ն 
ներն,!)- խ ս տ ո ւ թ յո ւ ն ,  ա րա գո ւ
թ յ ո ւ ն  /տ ա ր ա գ ր ո ւթ յա ն  ընթա ց
ք ի ն / ,  ճա մ բ ո ւ  ն ե ղ ո ւ թ յ ո ւ ն 
ն ե ր ,  թ շ վ ա ռ ո ւ թ յ ո ւ ն ,  !ւ Հ ո դ  
ո ւ ղ ղ ա կ ի  կ ե ր պ ո վ  կ ր ն ա ն  
ա պ ա Հովվի լ, Հետ ևա բա ր ' առանց 
ժամանակ կ ո ր ց ն ե լ ո ւ ,  ո գ ի  ի 
բ ռ ի ն  ա շխատ եցեք* Պատերազ
մ ա կ ա ն  ն ա խ ա ր ա ր ո ւ թ ե ն ե ն  
բանակի Հ րա մա նա տ ա րո ւթ յո ւն 
ն ե ր ո ւ մ  օ ն դ Հ ա ն ո ւ ր  կ ե րպ ով  Հա
ղո րդվա ծ  է , որ  զ ի նվո րա կա ն  
կ ա յա ն ն ե ր ո ւ  Հրամանատարները  
/ ն օ ք թ ա  Ք օմա նտ անի/ գաղթա
կ ա ն ն ե ր ո ւ  ա ռաքման գ ո ր ծ ի ն  
պետք / է  մ ի ջա մտ են * : Ա յս
մա սին  Հա տ կա ցվե լի ք  պաշտոն- 
յա ն ե ր ո ւ ն  Հ ա ղ ո ր դ ե ց ե ք  որ  պա- 
տ ասխանատվութենե /վա խ նա լո վ  
պետք է աշխատին իսկա կա ն նպա- 
տակօ ի ր ա կ ա ն ա ց ն ե լո ւ !  Հա ճե 
ց ե ք  Յեր գ ո ր ծ ո ւ ն ե ո ւ թ յա ն  ար
դ յ ո ւ ն ք ն ե ր ն  ա մեն  շա բ թ ո ւ  ծած
կա գր ով  Հ ա ղ ո ր դ ե լ ո ւ !
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ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

Црм Լլտայ՚ւՐՒ Фидаи

Քիմիական գիտությունների թեկնածու է, 
աշխատությունների մեծ մասը նվիրված են 
Մխիթարյան միաբանության բնագիտության 
ժառանգությանը: Աշխատում է ՀՀ բարձրագույն 
որակավորման հանձնաժողովի (ԲՈՀ) բնական և 
տեխնիկական գիտությունների բաժնում որպես 
գլխավոր մասնագետ:

ШЗ ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ նՈՐԱՃԱՅՏ 1№ է9

Հայ ժողովրդի մտավոր մշակույ
թի պատմության մեջ Մխիթարյան 
միաբանության տված գիտական 
ժառանգությունը անգնահատելի 
արժեք ունի: 1717 թվականին 
հաստատվելով Վենետիկից 3-4 
կիլոմետր հեռավորության վրա 
գտնվող Մուրբ Ղազար կղզում'շուրջ 
երկու տասնյակ կաթոլիկական 
կրոնական դավանանքի հոգեոր 
գործիչները Մխիթար Մեբաստացու 
(1676-1749) գլխավորությամբ 
ձեռնամուխ եղան վիթխարածավալ 
գիտակրթակաե, հրատարակչական 
և թարգմանչական գործունեու
թյան:

Գործելով Եվրոպայում' Մխի- 
թարյան միաբանությունն իր 
Վենետիկի և Վիեննայի մասնաճյու- 
ղերով, հավատարիմ մնալով 
Մխիթար Մեբաստացու սկզբնավո
րած գործին, միաժամանակ դար
ձավ յուրօրինակ մի ոսպնյակ, որում 
բեկվեց եվրոպական գիտության 
լույսր' իր անդրադարձներն ուղղե
լով դեպի հայկական գաղթօջախ
ներ և Հայաստան:

Մխիթարյաեեերր թողել եե բնա
գիտական հսկայածավալ գրա
կանություն:

1815 թվականին Վենետիկի 
Մխիթարյաեների տպարանում 
գրաբար լույս Է տեսել Մինաս 
վարդապետ Բժշկյանի 380 Էջանոց 
«ճեմարան գիտելեաց» աշխատու
թյունը, որր երեք տարի անց' 1818 
թվականին, վերահրատարակվել Է 
անվւոփոխ:

Մինաս Բժշկյաեը ծնվել Է 1777 
թվականին Տրապիզոնում: Նախ
նական կրթությունն ստացել Է 
ծննդավայրում, ապա Վենետիկի 
Մխիթարյան միաբանության դպրո
ցում: 1804-ին ձեռնադրվել Է կուսա
կրոն քահանա ե ծայրագույն վար
դապետական գավազանը կրելուց 
հետո' մինչև 1808 թվականը, 
պաշտոեավարել Է Մուրբ Ղազարի 
միաբանությունում: 1808-ին մեկնել 
Է Մուրբ Ղազարից և կրթական ու 
մանկավարժական բեղմնավոր 
գործունեություն ծավալել Կ. Պոլ- 
սում, Տրապիզոնում, հիմնել դպրոց
ներ: 1825-ին բնակություն Է հաս
տատել Ղրիմի Ղարասուբազար 
(այժմ' Ուկրաինայի Բելեգորսկ քա
ղաք) բնակավայրում, հիմնել եկե
ղեցի և վարժարան: 1845-ին մեկնել 
Է Սևաստոպոլ, ապա Վենետիկ: 

Վախճանվել Է 1861 թվականին 
Մուրբ Ղազար կղզում, որտեղ և 
ամփոփված Է աճյունը:

Շուրջ 60-ամյա գիտամաեկա- 
վարժական գուրծունեության ըն
թացքում Մ  Բժշկյաեր հրատա
րակել Է բաեասիրությանր, պատ
մությանը, ուղեգրությանը, երաժըշ- 
տագիտությանը, ազգագրությանը, 
բառարանագրությանը և բնագի
տությանը նվիրված գիտական բար
ձրը մակարդակ ապահովող աշխա
տություններ, որոնցից շատերը 
այսօր ունեն սկզբնաղբյուրի նշա
նակություն: Նա ունի նաև անտիպ 
ուսումնասիրություններ:

«ճեմարան գիտելեաց»-ր Մ

Բժշկյանի' բեագիտությանր նվիր
ված միակ աշխատությունն Է:

Մեր ուսումնասիրություններից 
մեկում [1] հպանցիկ անդրադարձել 
ենք «ճեմարան զիտելեաց»-ին: 

Հանրագիտարանայիե սկզբուն
քով գրված հիշյալ գրքում ընդգրկ
ված են գիտության և մշակույթի 
հետևալ բեագավառեերր' մաթեմա
տիկա, ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբա
նություն, աշխարհագրություն, 
հանքաբանություն, մթեոլորտա- 
բանություն, բժշկագիտություն, 
իրավագիտություն, աստվածաբա
նություն, արվեստագիտություն, 
բանաստեղծական արվեստ, դի
ցաբանություն, ազգագրություն: 

«ճեմարան գիտելեաց»-ի կա
ռուցվածքը այսպիսին Է. նախ' չա
փածո քառատողերի ձևով տրվում Է 
բուն նյութը, և ապա' տողատակե- 
րում արձակ շարադրվում են տվյալ 
գիտությանն առնչվող տարաբնույթ 
արժեքավոր տեղեկություններ, 
որոնց մեծ մասը հագեցած եե 
պատմական տեղեկություններով: 

Մ. Բժշկյանի «ճեմարան գիտե- 
լեաց»-ի 380 Էջերից շուրջ 250-ր 
նվիրված են բնական գիտություն
ներին: Ամենաշատը' շուրջ 100 Էջեր, 
հատկացված եե կենսաբանությա
նը' բուսաբանություն, կենդանա
բանություն և մարդակազմություն
[2]: Քիմիային հատկացված Է 
ընդամենը երեք Էջ, որոնք շուրջ 200 
տարի անց մեր սաջև բացում են հայ 
բնագիտության պատմության 
անծանոթ Էջերր: Նախ նշենք, որ
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քիմիային նվիրված բաժինը վերնա
գրված է «Քիմիականություն»: Սա 
Մ. Բժշկյսւնի կատարած առաջին 
համարձակ գիտական քայլն է: 
Հայտեի է, որ Մխիթարյան միաբան
ները բնագիտական երկեր հրատա
րակելիք ընդհուպ մինչև XIX դարի 
վերջերը, աշխատում էին ողջ 
Եվրոպայում հսւմրնդհանուր ճա
նաչման արժանացած ք ի մ ի ա ,  
ֆիզիկա , մ ա թ ե մ ա տ ի կ ա  և բնագի
տական այլ տերմինների փոխարեն 
գիտական շրջանառության մեջ դնել 
տ ա րրա բա նո ւթ յո ւն , տ ա րրա լո ւ
ծություն, բնա բա նութ յուն, ա ս ո 
ղութ յուն, բ ն ա կ ա ն  գ իտ ութ յո ւն  
տերմինները:

Հ. Աճաոյանի կարծիքով, ք ի մ ի ա  
բառը հայ մատենագրության մեջ 
առաջին անգամ հանդիպում է XII 
դարի պատմիչ Սամուել Անեցու 
աշխատություններից մեկում: Տպա
գիր հայատսա գրականության մեջ 
ք ի մ ի ա  բաոն առաջին անգամ 
հանդիպում ենք XVIII դարի սկգբին 
բնագետներ Մատթեոս և Ղուկաս 
Վանանդեցիների' հայ իրականու
թյան մեջ առաջին զուտ բնագիտա
կան բնույթի ուսումնասիրությու
նում:

Մ. Բժշկյանը քիմիայից բացի, 
կիրառել է նաև քիմիա կա նութ յուն , 
ք ի մ ի ա կ ա ն  տերմինները:

Քիմիան' որպես բնական գիտու
թյուն, XIX դարի սկգբին ահա թե 
ինչպես է ներկայացրել Մ. Բժշկյանը 
(ներկայացվում է արևելահայերեն 
փոխադրությունր). «Քիմիան այն 
գիտությունն է, որն ուսուցանում է 
մարմինների քակումր' բաղադրու
մը, անջատումը և դրանց կրկին 
վերամիավորումը: Դրանով է հնա
րավոր մարմինների հատկություն
ների ուսումնասիրությունը: Քի
միան հնարավոր է դարձնում նաև 
տարբեր մարմիններր իրար հետ 
պես-պես չափով խառնելով, նոր 
մարմնի ստացումր»:

Վերը նշված արտահայտությու
նում ուշադրություն դարձնենք 
«Պես-պես չափով» բառակապակ
ցությանը: ժամանակակից հայերե
նում նշված արտահայտությունը 
մեկնաբանվում է այսպես' զանա
գան, տարբեր, բազմատեսակ, 
բազմազան:

Ուրեմն' «մարմինները իրար հետ 
պես-պես չափով խառնելը» կնշա
նակի որոշակի կշռային հարաբե
րությամբ մարմինները իրար 
խառնել:

Մինչև XVIII դարի վերջերր 
քիմիան առավելապես նկարա
գրական գիտություն էր, և քանակա
կան մեթոդներր քիմիայում դեռևս 
իրենց զգացնել չէին տափս: 1982-ին 
Մոսկվայում հրատարակված քիմի
այի պատմությանր նվիրված 
ուսումնասիրություններից մեկի 
տիտղոսաթերթում պատկերված է 
կշեռքը: Նշված աշխատությունը 
«Քիմիայի համընդհանուր պատմու
թյուն» մատենաշարի հերթական 
հատորներից մեկն է, որոնք չեն 
համարակալվում: Սակայն գրքի 
կազմի վրա և տիտղոսաթերթում 
յուրաքանչյուր հատորը պատկեր
ված է կազմին և տիտղոսաթերթին 
դրոշմված խորհրդանիշով: Նշված 
հատորը խորհրդանշում է կշեռքը: 
Ա յո, կշեռքը և քանակական 
հարաբերությունները քիմիան 
հանեցին ալքիմիայի մշուշից և 
դրեցին իսկական, ճշմարիտ ուղու 
վրա. «Քանակական մեթոդները 
ապահովեցին քիմիական երևույթ
ների համեմատական եղանակ, որր 
հիմնված է ֆիզիկական սարքերի 
օգնությամբ իրագործվող չափի և 
կշռի խիստ հաշվառման վրա»:

Քիմիայի իտալացի պատմաբան 
Մ. Տուան իր հանրահայտ «Քիմիա
յի պատմություն» գրքի յոթերորդ 
գլուխը վերնագրել է' «Քիմիան XIX 
դարում: Քանակական օրենքների 
ժամանակաշրջանը»: Ուրեմն' Մ. 
Բժշկյանը քիմիային տված իր 
սահմանման մեջ միանգամայն 
ճշմարտացի է գնահատել քիմիա
կան գիտության էությունր' հիմք 
ընդունելով իր ապրած ժամանակա
շրջանում քիմիային տված եվրոպա
կան չափոբոշիչներր: Բերենք այլ 
քիմիկոսների սահմանումները: 
Ֆրանսիացի քիմիկոս Ն. Լեմերի 
(1645-1716). «Քիմիան արվեստ է, 
որը սովորեցնում է, թե ինչպես 
բաժանել խառր մարմիններում 
եղած տարբեր նյութերր»: Ֆրան
սիացի քիմիկոս Ա. Լավուազյե 
(1743-1794). «Քիմիան, հետազո- 
տելով բնության տարբեր մարմին
ները, նպատակ ունի քայքայել այդ 
մարմիններր և ուսումնասիրել 
դրանց բաղադրության մեջ մտնող 
նյութերը»: Մ. Բժշկյսւնի «ճեմարան 
գիտելեաց»-ի լույս տեսնելուց 27 
տարի անց վիեննայում լույս տեսած 
Ս. 1սաղաթելյանի աշխատությու
նում քիմիան սահմանված է գրեթե 
նույն ձևով. «Ուստի կավիճը' վրան 
թթու թափելով, իր երկու կազմիչ

(բաղադրիչ - Ա. Փ.) մասերուե լուծ- 
վեցավ կամ բաժանվեցավ, այսինքն 
կրի և ածխո թթու օդի (ածխաթթու 
գազի Ա. Փ.): Այս եղանակ գործո
ղությունը ուսումնականությաեց 
մեկ ճյուղն է, որը Քիմիա կըսուի: 
Բայց քիմիային գործիքը միակ սա 
չէ, հապա միանգամայն զատ-զատ 
նյութերր միացնելով' նոր հոդվածո 
(բաղադրության Ա. Փ.) մարմին ալ 
կշինե»:

Առավել ուշագրավ է «ճեմարան 
գիտելեաց»-ի մեկ այլ նկատառում: 
Գրքի 112-րդ էջում բերված է «Տինչ է 
վայրաբերմունք» վերնագիրր կրող 
քառատողը և դրան հաջորդող տո
ղատակ բացատրությունր. «Քի
միական վերաբերմունք կոչին այն 
ամենայն գործողութիւնք, որով 
երկու լուծեալ մարմինք անջատին ի 
միմեանց սատարութեամբ այլ 
մարմնոյ, որում յատուկ է միանալը 
մին ի նոցանէ, և զմիւսն անջատել: 
Օրինակ, իմն ի մեծ բաքակ ապակի 
արկցի առատ ժանգաջուր, եդեալ ի 
նմին կոտորակ ինչ արծաթոյ և ահա 
լուծան է զայն: Ցոր սուզեալ 
զթիթղունս պղնձոյ' ժանգաջուրն 
սաստկագույն քան զարծաթ ձգե 
զպդիեձ, թողեալ զարծաթն իբրև 
գավազի յատուկ անօթոյն: Արկցի ի 
նմա դարձեալ խարտած երկաթոյ, 
երկաթն լուծանի ի ջուր, և պղինձն 
վայրաբերի ի յատակն»:

Շուրջ 200 տարվա ժամանակա
գրական հեռավորությունից փոր
ձենք մեկնել վարդապետ բնագետի 
վերը բերված միտքը: Ապակյա 
բաժակի մեջ, ըստ Մ. Բժշկյսւնի, 
լցված են ազոտական թթու և ար- ̂
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У ծաթ: Արծաթը լուծվում է ազոտական թթվում4 տալով 
արծաթի նիտրատ: Այնուհետև, ստացված ազի լուծույթ 
է իջեցվում պղնձյա թիթեղ: Լինելով արծաթից ակտիվ 
մետաղ' պղինձր արծաթի աղից դուրս է մղում արծաթր, 
և արծաթը նստում է անոթի հատակին: Ստացված 
պղնձի նիտրատի լուծույթին ավելացվում է երկաթի 
խարտուք: Հիմա էլ երկաթը, լինելով պղնձից ակտիվ 
մետաղ, դուրս է մղում պղնձին իր աղից: Ուրեմն' Ս. 
Բժշկյանի օգտագործած վ ա յր ա բ ե ր մ ո ւն ք  արտահայ
տությունը այսօրվա գիտական տերմինաբանությամբ 
ակտիվությունն է' քիմիական ակտիվություն իմաստով: 
Վերևում նկարագրված փորձում ընթացող ռեակցիա
ներն են'

А§ + 2НЖ)3 = А§Ж)3 + N02 + Н20  
Си + 2А§Ж)3 = Си(Ж)3)2 + 2А§
Ре + Си(Ж)3)2 = Ре(Ж)3)2 + Си 

Այսպիսով' րստ վերը նշվածի' Մ. Բժշկյանի 
«ճեմարան գիտելեաց »-ում առաջին անգամ հայատառ 
բնագիտական աշխատություններում երեք' արծաթ, 
պղինձ և երկաթ տարրերի օրինակով տրվում է մեր 
այսօրվա իմացած մետաղների էլեկտրաքիմիական 
լարվածության շարքի նախնական տեսքր'

Երկաթ Պղինձ Արծաթ
Ге Си А§

Հայտեի է, որ հիշյալ շարքր Ս. Բժշկյանի գրքի լույս 
տեսնելուց 50 տարի անց իր ամբողջական տեսքն 
ստացավ, այդ թվում և ջրածնի ընդգրկմամբ, շնորհիվ 
ռուս քիմիկոս Ն. Բեկետովի (1826-1911) վիթխարա
ծավալ աշխատանքների:

1865 թվականին Ն. Բեկետովր «Տարրերի' մեկր 
մյուսին դուրս մղման երևույթի ուսումնասիրությունը» 
թեմայով պաշտպանել է դոկտորական ատենախո
սություն, որում նա մետաղները, ըստ քիմիական 
ակտիվության, դասավորել է հետագայում իր անունը 
կրող «Դուրսմղման» շարքում:

Հայտեի է, որ Ս. Բժշկյանի գրքի լույս տեսնելու 
ժամանակահատվածում, այն է' XIX դարի առաջին 
քառորդում, Սխիթարյան միաբանության Սուրբ 
Ղազար կղզում չկար բնագիտական որևէ աշխատանոց- 
թանգարան-լաբորատորիա: Սիաբաեության անդամ 
վարդապետ Մինաս Բժշկյաեր Սուրբ Ղազար կղզում 
հնարավորություն չուներ քիմիական փորձեր 
կատարելու: Եվս մեկ կարևոր նկատառում: 1810-1815 
թվականներին, երբ գրվում և հրատարակության էր 
պատրաստվում «ճեմարան գիտելեաց»-ը, Ս. Բժշկյանը 
Կ. Պոլսում էր, որտեղ եա պաշտոնավարել է Բերա 
թաղամասում գտնվող Սխիթարյան վարժարանում և 
ապա' որպես տնային դաստիարակ ծառայել է Տյուզյաե 
նշանավոր հայկական գերդաստանի ապարանքում: 
Քիչ հավանական է, որ եա Կ. Պոլսում իրագործած 
լիեեր «ճեմարան գիտելեաց»-ում' վերը հիշատակված 
նկարագրությանն առնչվող փորձերր: Մեր կարծիքով, 
Ս. Բժշկյաեը երեք մետաղների (Ре, Си, А§) վարձի 
նկարագրությունը առանց հղման վեցրել է Եվրոպայում 
հրատարակված որևէ գրքից կամ հանրագիտարանից: 

«ճեմարան գիտելեաց»-ում Մ. Բժշկյանը շատ 
հստակ քիմիան զանազանել է ալքիմիայից: Սա ևս այդ

հարցում բնագետ վարդապետի համարձակ դիրքորո
շումն է: Ավելին' եա առաջիններից էր մեզանում, որ 
համարել է ալքիմիան կեղծ և գիտական հիմքից զուրկ 
գաղափար' ի հակադրություն քիմիայի, որր հենվում է 
միմիայն գիտական փաստերի վրա: Գրքի 112-րդ էջում 
նա գրել է (տրվում է հոդվածի հեղինակի արևելա
հայերեն փոխադրությունը). «Անցյալի քիմիկոսներր 
քիմիան ալքիմիա էին անվանում: Նրանց կարծիքով, 
կրակի միջոցով և այլ հնարքներով հնարավոր էր ոսկու 
ստացումը: Արդի ժամանակների քիմիկոսները, (խոսքը
XIX դարի սկգբների մասին է - Ա. Փ.) փիլիսոփայության 
և արվեստի շահերից ելնելով, հրաժարվեցին նախնյաց 
գաղափարից և ծաղկեցրին այսօրվա քիմիական 
ուսումը»:

«ճեմարան գիտելեաց »-ում հանդիպում ենք գա զ  
տերմինին. «Նախնիք եդիե, թե օդն է պարզ տարր: 
Բայց այժմեան քիմիակաեք լուծել չօդն զտին 
(բաղադրելով օդր պարզել են - Ա. Փ.), զի 72 երբ մասն է 
բորակածին (72 մասն է ազոտը-Ա. Փ.), որ կոփ կազ (որ 
կոչվի գազ - Ա. Փ.), և ազօթ և 28 երբ մասն է թթուածին, 
որ է օդ մաքուր»: Ակնհայտ է, որ սխալ է տրված օդի 
բաղադրությունը: Հայտնի է, որ մթնոլորտային օդի 
բաղադրությունն է 78,1% ազոտ, 20,95% թթվածին, 
մնացածը բաժին է ընկնում ջրային գոլորշիներին, 
ածխաթթու գազին և իներտ գազերին: Նշեեք նաև, որ 
բերված տվյալեերր ծավալային տոկոսներով են 
արտահայտված: Հասկանափ է, որ XIX դարի սկզբում 
հրատարակված գրքում հնարավոր չէր այդպիսի 
ճշգրտությամբ տալ օդի բաղադրությունը: Կարևորն 
այստեղ այն է, թե ինչու, ըստ հեղինակի, ազոտը գազ 
է, իսկ թթվածինը' մաքուր օդ: Նախ' գա զ  տերմինի 
մասին: Գ ա զ բառը առաջին անգամ' որպես գիտական 
տերմին, գիտական շրջանառության մեջ է դրել XVII 
դարի հոլանդացի բժիշկ և քիմիկոս 3. Հելմոետր (1577- 
1644): Թթվածինը մաքուր օդ անվանելով' հեղինակը, 
կարծում եեք, նկատի է ունեցել այն հանգամանքր, որ 
առանց թթվածնի անհնար է շնչառության գործընթացը: 
Սեկ այլ նկատառում ևս: Ս. Բժշկյանը, տալով օդի 
բաղադրություեր, թթվածինը' որպես շնչառությունն 
ապահովող օդի բաղադրամասի, առաջնային գազ է 
համարել:

Նյութ
Տեսակարար կշիռ 
Բժշկյանի տված 

տվյալները
Խտությանժամանակակիցտեւյենագոքհտվյալները

Ոսկի 19636 19320
Սնդիկ 14019 13546
Կապար 11345 11336
Արծաթ 10535 10500
Պղինձ 8843 8960
Երկաթ 7852 7874
Անագ 7321 7298
Տուր 1000 1000
Օդ 00015 0003
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Մեզ հետաքրքրեցին 1815 
թվականին լույս տեսած գրքում մի 
շարք պարզ նյութերի տեսակարար 
կշիռներր, որոնց հեդինակր անվա
նել է «տեսակարար ծանրություն», 
դրանց Լւ ժամանակակից տեղեկա
գրքերում սակա տվյալների բաղդա
տումը ն. «ճշգրտության աստի
ճանի» որոշումր:

Վերը ներկայացված է այդ 
աղյուսակը:

Մ  Բժշկյսւնի գրքում չի տված 
տեսակարար կշիռների չափման 
միավորը: Պարզ է, որ այս թվերը 
արտահայտված են կգ/մ3-ով: 
Ինչպես տեսնում ենք, Մ. Բժշկյսւնի 
բերած տվյալներր բավական մոտ 
են ներկայումս եղած տվյալներին: 
Ամենամեծ շեղումը դիտվում է 
սնդիկի դեպքում, ամենափոքրր' 
կապարի:

Մեր ուսումնասիրությունները 
պարզեցին, որ Մ. Բժշկյսւնի 
«ճեմարան գիտելեաց»-ը լիովին 
բավարարում է հանրագիտարան 
համարվելու գիտական պահանջ
ները: Այն գիտական կամ գիտահա
նրամատչելի տեղեկատու հրատա
րակություն է, որ առավել էական 
տեղեկություններ է պարունակում 
գիտելիքների կամ պրակտիկ գոր
ծունեության բոլոր կամ ստանձին 
բնագավառների վերաբերյալ: «ճե
մարան գխրելեաց»-ր լիովին բավա
րարում է նշված պահանջները: Այն 
ներառում է բնական գիտություն
ների շուրջ երկու տասնյակ մեծ ն. 
փոքր բնագավառներ:

Նշենք, որ հանրագիտարանային 
բառարաններ կազմելու փորձեր 
հայ իրականության մեջ արվել են 
դեռևս վաղ միջնադարում: Մեզ են 
հասել հանրագիտական բնույթի 
ձեռագրային պատառիկներ, ստան
ձին հատվածներ: Լույս տեսած 
հայատառ հանրագիտարաններից, 
մեր կարծիքով, առաջնությունր 
պետք է տալ Խաչատուր էրզրումցու 
(1666-1740) գրաբար մի աշխատու- 
թյանր, որի ութ մասից բաղկացած 
չափածո շարադրանքում հիմնա
կանում քննարկված են մաթե
մատիկան, աստղագիտությունը, 
մետաֆիզիկան:

ժամանակագրական առումով 
հաջորդ հանրագիտարանը պետք է 
համարել XVIII դարի հայ մշակու- 
թա յին գործիչ Արսեն Դպիր 
Կոստաեդնուպոլսեցու աշխատու
թյունը, որի էջերում քննարկված են 
հին և միջնադարյան գիտության

տարբեր բնագավառների, ինչպես և 
արհեստների հետ կապվող հար
ցերը: Մեկնաբանված են շուրջ 1200 
բառահոդված:

Մ  Բժշկյսւնի «ճեմարան գիտե
լեաց»-^ մեր կարծիքով, հայերե
նով հրատարակված հանրագիտա
րաններից թվով երրորդն է:

«ճեմարան գիտելեաց»-ից հետո 
Վենետիկի ն Վիեննայի Միփթա- 
րյանները մինչև 19-րդ դարի վերջը 
հրատարակել են ևս մեկ տասնյակ 
հանրագիտարաններ:

Անվարան կարելի է հավաստել, 
որ հայատառ հանրագիտարաններ 
հրատարակելու գործում առաջնու
թյան դափնին պատկանում է Մխի
թարյան միաբանությանը: Նրանք 
հիմնադրման առաջին իսկ օրվանից 
յուրահատուկ համակրանք են 
տածել հանրագիտական հրատա
րակությունների հանդեպ: Դրա 
լավագույն առհավատչյան տվել է Ս. 
Շտիկյանն իր ուսումնասիրու
թյուններից մեկում. «Մխիթարյան- 
ներր իրենց բոլոր պարբերական
ներում և ավեփ ամբողջական ձևով 
1843 թվականից հրատարակվող 
«Բազմավեպ»-ում, հասկանալի 
պատճառով, հերձվածող էին հայ
տարարում ֆրանսիական մատե
րիալիստ մտածողներ Վոլտերին, 
Լամետրիին, Ռուսսոյին: Հանրագի
տակների ամբողջ վիթխարի գոր
ծունեությունից հիշատակվում էր 
միայն այն, որ վերջիններս կազմել 
են աշխարհում առաջին լիակատար 
հանրագիտարանը:

Մինչև «ճեմարան գիտելեաց»-ի 
լույս տեսնելր հայատառ և ոչ մեկ այլ 
հանրագիտարան չի մեկտեղել 
բնական գիտությունների մասին 
այնպիսի հսկայածավալ տեղե
կություններ, ինչպես նշված հանրա
գիտարանը: Այս հաերագիտարանր 
գիտելիքների և պատմական տեղե
կությունների կարևոր մի տեղեկա
տու է ֆիզիկոսի, քիմիկոսի, հանքա
բանի, մաթեմատիկոսի, բժշկի, 
երկրաչափի, փիլիսոփայի, մթնո
լորտաբանի, պիրոտեխնիկի, հիդ
րավլիկի, բուսաբանի, կենդանա
բանի, մարդաբանի, մեխանիկի, 
ճարտարապետի, երաժշտագետի, 
վիրաբույժի, իրավագետի, նկարչի, 
նավագնացի, տպագրիչի, հեռա- 
գրիչի, վաճառականի և ազգագրա
գետի համար:

Մեր ուժերի ներածի չափով 
վարձեցինք ներկայացնել «ճեմա
րան գիտելեաց»-ի հեղինակին: Եվ

ապա փորձեցինք նշված հանրագի
տարանից վեր հանել քիմիական 
որոշ գիտելիքներ' այն համարելով 
XXI դարի բնագիտության պատմա
բանի համար հետազոտության մի 
անսպառ աղբյուր:

Միայն մեկ կամ մի քանի 
հոդվածներով հնարավոր չէ վեր 
հանել «ճեմարան գիտելեաց»-ում 
ամբարված բոլոր գիտեփքներր: 

«ճեմարան գիտելեաց»-ը և դրա
նից հետո լույս տեսած Մխիթարյան 
միաբանության մյուս հանրագիտա
րանները և գիտական բարձրարժեք 
այլ հրատարակություններդ բարձ
րաճաշակ թարգմանությունները, 
տարաբնույթ բառարանները, առա
ջին հայատառ գլոբուսը, տպա
գրության բարձր ճաշակով կատար
ված աշխարհագրական քարտեզ
ները պետք է համարել Հայկական 
առաջին ակադեմիայում լույս տե
սած ուշագրավ աշխատությունների

1. Ա. Փ արա յ ա հ , 19-րդ դարի 
քիմիան հայ բնագետների աշխա
տություններում, Երևան, 1992, էջ 
160:

2. Ա. Փ ա շա յա հ, Հայր Միեաս 
Բժշկյսւնի «ճեմարան գիտելեաց» 
հանրագիտարանը, «Բազմավեպ», 
2004 թ., 1-4, էջ 466:

3. Մ. ճաԱաշյաԱ , նշվ. աշխ., էջ
86:
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Ամերիկայի գիտնականները մշակել են արհեստական 
սերմնահեղուկ, որը ստիպում է ձվսսբջջին վերարտադրել 
սեփական քրոմոսոմներ և օգտագործել դրանք այն 
քրոմոսոմների փոխարեն, որոնք սովորաբար ներմուծում 
է արական սերմնաբջիջը (սպերմատոզոիդ): ճիշտ է, այդ 
կերպ կանայք կարող են ծննդաբերել միայն աղջիկներ: 
Այդ ամենը հիշեցնում է «ամազոնուհիների մոլորակը»' մի 
տեղ, ուր տղամարդ ընդհանրապես չի եղել, և կանայք 
նույնիսկ չգիտեին, թե «ինչ բան է տղամարդը»: Այդ 
մեթոդը մշակել են բժիշկ Ջերի Իոլը և Լոս Անջելեսի 
վերարտադրողական բժշկության և գենետիկայի 
ինստիտուտի աշխատակից Ցան Լինֆենը: Մեթոդն 
արդեն հաջողությամբ փորձարկվել է մկների' գիտության 
այդ նահատակների վրա: Գիտնականներն ունեն բոլոր 
հիմքերը ենթադրելու, որ այդ մեթոդը «կգործի» ոչ միայն 
կրծողների, այլ նաև մարդկանց դեպքում: Հայտնի է, որ 
մարդու սեռական բջիջները' սպերմատոզոիդներն ու 
ձվաբջիջները, պարունակում են յուրաքանչյուրը 23 
քրոմոսոմ, իսկ միաձուլվելու դեպքում կազմում են 46 
քրոմոսոմներ' սկիզբ դնելով նոր օրգանիզմի:

Ահա ևգենետիկները արդեն որերորդանգամ որոշեցին 
վիճել մայր բնության հետ' ապացուցելով, որ բոլոր 46
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Բժշկական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր: Գիտական աշխատանքները 
նվիրված են փորձարարական պայմաններում 
սրտամկանի ինֆարկտի 
կառուցվածքագործառնական 
խանգարումների և դրանց կարգավորման 
հարցերին:

ՍՐՏԱՍԿԱնԻ ԻՆՖԱՐԿՏԸ ԵՎ ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Սրտամկանի ինֆարկտի մասին 
մենք այժմ ավեփ հաճախ եեք լսում: 
Վերջին տարիներին երանով հի- 
վանդացություեը հաճախացել է ոչ 
միայն մեծահասակների, այլե 
երիտասարդների և նույնիսկ 
դեռահասների շրջանում: Չնայած 
կենսաբանության և բժշկագի
տության նվաճումներին' սրտամր- 
կաեի ինֆարկտի կանխման ու 
բուժման մի շարք հարցեր դեռևս 
գիտական լուրջ հետազոտություն
ների կարիք եե զգում: Պատահա
կան չէ, որ այսօր տարբեր երկրեերի 
բազմաթիվ գիտահետազոտական 
հիմնարկներ զբաղվում են այդ 
հիվանդության ուսումնասիրու
թյամբ:

Ինչպե՛ս է առաջանում սրտա
մկանի ինֆարկտը:

Սիրտը, որն ամբողջ կյանքում 
ապահովում է օրգանիզմի բոլոր 
օրգաեների ու հյուսվածքների 
արյունամատակարարումդ ոչ մի 
րոպե չի կարող գործել առանց 
սեփական հյուսվածքների արյու- 
նամատակարարմաե: Ուրեմն' նրա, 
հետևապես և մյուս օրգանների 
բնականոն գործունեության համար 
սիրտր սնող պսակաձև անոթներով 
անընդհատ դեպի սրտամկան պետք 
է հոսի բավարար քանակությամբ 
զարկերակային արյուն: Այն դեպ

քում, երբ միանգամից խիստ նեղա
նում կամ խցանվում է այս կամ այն 
պսակաձև անոթը կամ նրա ճյուղե
րից մեկը, սրտամկանի համապա
տասխան մասր, սնուցումից 
գրկվելով, մահանում է: Սա էլ հենց 
ինֆարկտն է:

Սրտամկանի ինֆարկտի առա
ջացմանը նպաստող գործոններից է 
տևական ոչ բավարար ֆիզիկական 
շարժունությունր: Դրանում համոզ
վելու համար ամերիկյան գիտնա
կանները մի խումբ մարդկանց 
մարմնի ստորին մասերի և ոտքերի 
վրա գիպսակապեր դրեցին' առանց 
վախելու երանց սնվելու ու քնի 
ռեժիմր: Փորձարկվողների ամենօր
յա բժշկական հետազոտություն
ները ցույց տվեցին, որ անգործու
թյան հետևանքով երանց մեջ 
առաջանում եե նյութափոխանա
կության շատ խիստ խանգարում
ներ' ճարպակալում, արյան մեջ որոշ 
վնասակար նյութերի քանակի 
ավելացում, մկանային հյուսվածքի 
խիստ հյուծվածություն: Վերջինիս 
հետևանքով առաջին հերթիե տու
ժում է սրտանոթային համակարգի 
(հիշենք, որ սիրտը ևս մկանային 
օրգան է) նորմալ գործունեությունը: 
Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը' 
7-րդ շաբաթից հետո փորձարկ
վողների կյանքր վտանգի չենթար

կելու համար փորձը դադարեցվեց: 
Սակավաշարժության հետևանքով 
սրտի պահեստային կոլատերալ 
անոթները թույլ են զարգանում, 
սրտամկանի, ինչպես նաև մյուս 
օրգանների ֆիզիոլոգիապես ակ
տիվ աշխատող կառուցվածքային 
տարրերր ներլցվում եե ֆունկ
ցիոնալ տեսակետից անգործունյա 
ճարպային նյութերով: Սակավա- 
շարժությունը բարենպաստ պայ
մաններ է ստեղծում նաև աթերո
սկլերոզի առաջացման համար: 
Վերջինիս դեպքում զարկերակ
ների, այդ թվում և պսակաձև 
անոթների պատերի վրա նստում ф
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►խոլեստերինը' դրանք ենթարկելով 
հյուսվածքային որոշակի կազմա
փոխության. զարկերակների լու
սանցքը խիստ նեղանում է ե կարող 
է նույնիսկ փակվել խանգարելով 
սրտի նորմալ արյունամատակա
րարումը: Մյուս կողմից' աթերո
սկլերոզով ախտահարված պսա
կաձև անոթները կորցնում են լայ
նանալու հատկությունր և սրտի 
աշխատանքի արագացման դեպ
քում (օրինակ' արագ քայլելիս, 
վազեփս, հուզմունքից, ֆիզիկական 
ծանրաբեռնվածությունից) չեն 
կարողանում բավարար քանա
կությամբ զարկերակային արյուն 
մատակարարել: Աթերոսկլերոզը 
պայմաններ է ստեղծում նաև 
զարկերակներում արյան մակար
դուկների առաջացման համար, 
որոնք արյան հոսքով կարող են 
մտնել պսակաձև անոթներ և խցա
նել նրանց լուսանցքը: Սակավա- 
շարժության հետևանքով սրտի 
բնականոն գործունեությունը և 
սնուցումը խանգարող վերր նշված 
բոլոր պայմաեներր կարող են 
ինֆարկտի առաջացման պատճառ 
դառնալ:

Սրտամկանի ինֆարկտի, ինչ
պես նաև մի շարք հիվանդություն
ների կանխարգելման գործում 
անգնահատելի միջոց է օրգանիզմի 
սիստեմատիկ կոփումը: Ֆիզիկա
կան աշխատանքը և սպորտը ոչ 
միայն կանխում են ճարպակալումը, 
նյութափոխանակության և այլ 
խանգարումները, ապահովում 
պսակաձև անոթների համապա
տասխան ռեակցիան սրտի գործու
նեության ինտենսիվության փո
փոխման հանդեպ, շեղում մարդու 
ուշսւդրությունր բացասական շատ 
հույզերից, որոնք կարող են հասց
նել պսակաձև անոթների սպազմի 
(նեղացման) և ինֆարկտի, այլև 
մարզում են սիրտը: Տեդին է հիշել 
մեծահամբավ պրոֆեսոր Ամոսովի 
խոսքերը. «Մարզված սիրտ ուենե- 
նալը մեծ երջանկություն է, ցավոք, 
ես ինքս դա հասկացա բավական

ուշ: Համենայն դեպս, երբ սկսեցի 
խորը մտածել իմ սեփական սրտի 
մասին, ինձ համարյա սպառնում էր 
հաշմանդամություեր... Սփածեցի' 
պետք է ինձ ուշադրություն դարձ
նեմ: Սկսեցի դեղեր փնտրել և գտա' 
ֆիզիկական վարժություեր: Այն ինձ 
վերադարձրեց ամեն ինչ' սիրտ, 
շարժունակություն, ինքնատիրա
պետում և, որ ամենագլխակորն է, 
աշխատունակություն' ամեեաթան- 
կր մարդու համար, ինչով ապրում է 
նա»:

Ի՞նչ վտփոխություններ են տեղի 
ունենում սրտի մարզման ժամանակ 
սրտամկանի կառուցվածքային 
տարրերում' բջիջներում: Բջիջը 
տարրական պարզ գոյացություն չէ, 
ինչպես թվում է առաջին հայացքից: 
Այն ներբջջային կառուցվածքային 
տարրերի' օրգանոիդների, կորի
զային ապարատի և այլ մասերի 
բարդ կենսաբանական համակարգ 
է: Ուսումնասիրությունները ցույց 
են տվել, որ որոշ ներբջջային 
գոյացություններ բջջի կյանքի րն- 
թացքում մահանում են և վտխարին- 
վում նորերով: Պարզված է, որ 
որքան ուժեղանում է բջջի գործու
նեությունը, այնքան արագ է կա
տարվում ներբջջային կառուց
վածքային տարրերի վերականգ
նումը, և ընդհակառակը: Նույնպիսի 
օրինաչափություն է նկատվում նաև 
բջջի ֆունկցիոնալ ակտիվության ու 
ներբջջային կառուցվածքային 
տարրերի քանակի միջև, որքան 
տևական և մեծ է բջջի աշխատան
քային ինտենսիվությունը, այնքան 
այն հարուստ է օրգանոիդներով: 
Ուրեմն' բջջի աշխատանքային 
գործունեության ինտենսիվացումր 
հանգեցնում է նրա բաղադրա
մասերի արագ վերականգնման, 
գործունյա տարրերի ակտիվացման 
ու քանակական ավելացման, բջջի 
աշխատանքային ներուժի բարձ
րացման:

Ֆիզիկական աշխատանքի, սիս
տեմատիկ մարզանքի դեպքում 
արագանում է նաև սրտի աշխա
տանքը: Դրա հետևանքով մեծա
նում է սրտամկանի բջիջների 
ֆունկցիոնալ ծանրաբեռնվածու
թյունը, դա էլ հանգեցնում է սրտի 
բջիջների կառուցվածքային տար
րերի քանակական ավելացման ու 
ակտիվացման, նրանց գործունյա 
մազանոթների պահեստի մեծաց
ման, մի բան, որը կարևոր նշանա
կություն ունի սրտամկանի արյու-

նամատակարարման որոշ խանգա
րումների դեպքում սրտի ընդհանուր 
գործունեության նորմալացման հա
մար: Ֆիզիկական կուլտուրան, աշ
խատանքը ոչ միայն կանխարգելիչ, 
այլև բուժիչ միջոցներ են:

Սրտամկանի բջիջներր, ինչպես 
հայտեի է, տվյալ անհատի կյանքի 
ընթացքում չեն բազմանում: Սրտի 
հիվանդությունների դեպքում (ին
ֆարկտ, մեխանիկական վնասվածք 
և այլն) վնասված օջախի վերա
կանգնումը կատարվում է շարակ
ցական հյուսվածքի հաշվին, իսկ 
ֆունկցիոնալ անբավարարությունր 
լրացվում է կենսունակ մնացած 
մկանային հյուսվածքի աշխատան
քի հաշվին: Սրտամկանի ինֆարկ
տի հետևանքով ախտահարված 
օջախը լցնող ակտիվ կծկողական 
ունակությունից զուրկ շարակցա
կան հյուսվածքը չի կարող գործել 
այնպես, ինչպես մկանայինր, 
հետևաբար այն ֆունկցիոնալ 
տեսակետից չի կարող փոխարինել 
սրտամկանի բջիջներին: Սրտի 
գործունեությունն ապահովելու 
համար ինֆարկտի օջախի մահա
ցած բջիջների ֆունկցիան իրենց 
վրա են վերցնում առոդջ բջիջները: 
Որքան վերջիններս հարուստ լինեն 
ներբջջային գործունյա կառուց
վածքային տարրերով, այնքան 
երկար և հուսալի կարող են 
դիմանալ լրացուցիչ ծանրաբեռն
վածության^ ապահովելով սրտի 
համեմատաբար կանոնավոր աշ
խատանքը: Իսկ սրտամկանի 
բջիջներր ներբջջային կսաուց- 
վածքաֆունկցիոնալ տարրերով 
հարուստ կլինեն, եթե մինչև ին
ֆարկտը սիրտր մարզվել է և 
ինֆարկտից որոշ ժամանակ անց 
նորից զգուշությամբ ենթարկվում է 
ֆիզիկական մարզման:^
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Ա ո  Հ ա ս ա ր ա կ .  ա մ ՛ ե ն

Հա ստ ա տ ութ յա ն . ե ր կ ա թ ո ւղ ի ի  և 
ո ւ ր ի շ  շ ի ն ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ո ւ  գ ո ր -  
ծ ե ր ո ւ ն  «ГЬյք ծա ռա յո ղ  Հ ա յե ր ո ւ ն  
ալ ի ր ե ն ց  տ ա րա գրո ւթ յա ն  վ ա յ 
ր ե ր ն  ղ ր կ վ ե լ ն ի ն  ո ր ո շվա ծ  (լ 
ա յս  մա սին  պատերազմական նա -  
խ ա րա րո ւթ ե ն են  բանակէ Հրամա- 
նա տ ա րութ յս ւնց  տ ե ղ ե կ ո ւ թ յ ո ւ ն  
արված է :  Ա ր դ յ ո ւ ն ք ն  Հա դո ր -  
դ ե ց ե ' ք *

26 Դեկա . [ 1 ] 915. 
Ն եր քի ն  Գ ործոց  նախարար

одни».

№ . 840.
ՏՅ

Հւսլեպի Կ ո ւս ա կ ա լո ւ թ յա ն .  
Կ օ լ ս ե ն ք  որ  ծ ն թ ի լ լ ի ,

Ա յրա նի  շ ր ^ ա ն ն ե ր ե ն  ս կ ս յա լ  
մ ի ն չև  Հա լեպ  ե ր կա րո ղ  զ ի ծ ե ր ո ւ  
ճ ա մ բ ա ն ե ր ո ւ ն  ե ր կ ա յ ն ք ն ,  
մ ե ծ ա գ ո ւ յ ն  մաս о կ ի ն  1ւ պ զտիկ
ն ե ր ,  40-50.000 Հա յե ր  կ օ

ДД
զտ նվինէ  Ամենախիստ  կե րպ ով  
պիտի պաաժվին ա յն  ա նձերն  
ո ր ո ն ք  զ ի նվ ո րա կա ն  ա ռա քմանց  
Համար մ ե ծ  կ ա ր և ո ր ո ւ թ յո ւ ն  
ո ւ ն ե ց ո ղ  ա յղ  ղ ի ր ք ե ր ո ւ ն  վրա  
թ շ վ ա ռ ո ւթ յա ն  Համախմբման մը  
կ ա զ մ վ ե լ ո ւ ն  պատճառ կ ՚ ր լ լա ն է  
Հետևաբար Ստանա յի կ ո ւս ա կ ա 
լ ո ւ թ յա ն  Հետ բ ա նա կ ց ե լո վ ,  
ա նմիջա պ ես , առանց Հա լեպ  
Հ ա ն ղ ի պ ց ն ե լ ո ւ , Հ ե տ ի ո տ ն  
ի ր ե ն ց  տ ա րա գրո ւթ յա ն  վ ա յր ե ր օ  
/ա նա պ ա տ ներն / Ղ ր կ ե ց ե ք  ա յղ  
Հ ա յե ր ն *  Կ ա րև ո ր ո ւթ յա մ բ  կ օ  
սպ ա սեմ որ մ ի ն /և  շաբաթ մը  
Հ ա ղո ր ղ ե ք  ա նոր ա ր դ յ ո ւ ն ք ն *

ն ե ր ք ի ն  Գ ործոց  նախարար 
16 Հ ո ւն վ ա ր  [ 1 ] 916.

ԹԱ՞ԱէյԱԹ.

մ հ  « փ ո ո ծ հ »  ա ր ո ւ ո ւ ն ը .
рш рЦ иЛ ш цш  ш р щ м и в п

Հռչակավոր գիտնականը լաբո
րատորիայում ուսումնասիրում Էր 
ծծմբական թթվի նոսր ջրային 
լուծույթում ացետիլենի հիդրատաց- 
ման ռեակցիան' Էթիլենի հիդրատա- 
ցիայի օրինակով, որը վաղուց 
հայտնի էր: Ուսումնասիրություն
ները գոհացուցիչ արդյունք չէին 
տալիս: Մի աշխատանքային օրվա 
վերջում հուսահատված գիտնա
կանը բարկանում է Ա ձեռքով հար
վածում սարքին, որը կազմված էր 
եռանցքանի կլորահատակ ապակյա 
փորձանոթից, նրան միացված ջրա
յին սառնարանից Ա սնդիկային ջեր
մաչափից, իսկ Երրորդ մուտքից անց 
էր կացվում ացետիլեն գազը: Հա
ջորդ օրն առավոտյան լաբորա
տորիա մտնելիս նա անսովոր հոտ է 
զգում, ինչը վկայում էր, որ ընթացել է 
ինչ-որ ռեակցիա, Ա հոտը ստացված 
նյութից է: Զննելուց հետո նկատում 
է, որ ամեն ինչ իր տեղում է, բացի 
ջերմաչափից, որը ջարդվել էր, Ա 
սնդիկը լցվել էր վտրձանոթի մեջ:

Խոսքն ի՞նչ ռեակցիայի Ա ո՞ր 
նյութի առաջացման մասին է, եթե 
հայտնի է, որ այն կրում է գիտնակա
նի անունը:

Գրե'լ այդ ռեակցիայի հավասա
րումը՝ նշելով ռեակցիայի պայման
ները Ա մեխանիզմը:

Ա. Ս. Նորավյան
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“ТЪе Бау айег Тошогголу”  հո- 
լիվուդյան ֆիլմում մեր մոլորակի 
վրա տարերային աղետ Է տեղի ունե
նում: Փրկվելու նպատակով միլիո
նավոր ամերիկացիներ սլանում են 
դեպի արևոտ Մեքսիկա, իսկ Նյու 
Տորքի սառցակալած վտղոց ներում 
գայլերի ոհմակները հարձակվում են 
սառչող մարդկանց վրա: Պտտահող
մերը ավերում են Կալիֆորնիան, իսկ 
հսկայական մեծության կարկուտը 
ռմբակոծումէ Տոկիոն:

Կարո՞ղ են արդյոք մոտ ապագա
յում տեղի ունենալ կլիմայի համ
ընդհանուր փովտիտւթյուններ, թե՞ 
հոլիվուդյան սցենարիստներն են 
չափազանցնում հնարավոր աղետի 
չափերը: Գիտնականների մեծա
մասնության կարծիքով մոտ ժամա
նակներս նոր սառցային շրջաններ 
մեզ չեն սպառնում: Սակայն կփմայի 
անակնկալ և էական փոփոխու
թյուններ, ինչպիսիք անցյալում սւեւփ 
են ունեցել Երկրի վրա, անխուսա
փելի են նաև ապագայում:

Որքան մարդիկ ձգտում են 
խորամուխ լինել կլիմայական 
վտփոխությունների և նրանց հնա
րավոր հետևանքների մեջ, այնքան 
ավեփ են խճճվում: Կփմայի կտրուկ 
փոփոխությունների համեմատու
թյամբ եղանակի համընդհանուր 
տաքացման դրսևորումները ման
րուք են թվում: Բայց, ինչպես ցույց 
են տափս վերջին հետազոտություն
ների տվյալները, հենց համընդհա
նուր տաքացումն է մեծ տագնապ 
առաջացնում, դա է կփմայի կտրուկ 
փոփոխությունների դրդապատ
ճառը:

ՏՍՔ116Ո1Ս ԵՎ ՍԱ1№ձՈՒմ
Գիտնականները երբեք չէին 

կարողանա գնահատել կփմայի
*  "В мире науки”, 2005, №2.

արմատական փոփոխությունների 
իրական կարողությունները, եթե 
1990-ական թվականների սկգբին 
Գրենլանդիայի սառցային հոծ 
ծածկույթի ստվարաշերտից չա- 
ռանձնացվեին սառույցի հնագույն 
նմուշներ: Այդ հսկայական սառցա- 
ձողերի (որոշ ձողերի երկարությունը 
հասնում է 3 կմ-ի) վերլուծությունը 
թույլ տվեց հայտնաբերել այն 
կլիմայական ժամանակաշըր- 
ջանների հերթագայությունները, 
որոնք Երկրի վրա միմյանց հաջորդել 
են 110 հազ. տարիների ընթացքում: 
Պարզվեց, որ կարեփ է նույնակա- 
նաց նել սառույցի տարեկան շերտա- 
նստվածքները, պարզել դրանց 
տարիքը, իսկ սառույցի բաղադրու
թյամբ դատել այն ջերմաստիճանի 
մասին, որի պայմաններում առաջա- 
ցելէ այդսառույցը:

Նման հետազոտությունները 
թույլ տվեցին քննել Երկրի կփմայի 
կտրուկ տատանումների' սաստիկ 
սառնամանիքների և կարճատև 
ձնհալների հերթագայությունների 
երկարատև պատմությունը: Սառեց
ման երկարատև ժամանակա
հատվածների ընթացքում Գրենլան- 
դիայի կենտրոնական մասում օւփ 
ջերմաստիճանն ընդամենը մի քանի 
տարում կարող էր նվազել Ցելսիուսի 
6°-ով: Մյուս կողմից, վերջին սառ- 
ցաշրջանի բարձրակետից հետո 
ընդամենը մեկ տասնամյակի ըն
թացքում, ջերմաստիճանն այստեղ 
բարձրացավ 10°-ով: 11,5 հազ. տա
րի առաջ տեղի ունեցած նման թռիչ
քը հավասարազոր է ցրտաշունչ 
Մոսկվայի մոգական փոխակերպ
մանը շոգ Մադրիդի:

Գրենլանդիայի սառցային մի
ջուկների նմուշները տեղեկացրին 
նաև մոլորակի այլ հատվածների 
կփմայական իրավիճակի մասին: 
Գիտնականները ենթադրում են, որ 
հյուսիսում ջերմաստիճանի 10°-ով 
բարձրացումը եղել է սոսկ Հյուսիսա
յին կիսագնդի մեծ մասն ընդգրկած 
լայնածավալ տաքացման դրսևո
րումներից մեկը, ինչը հանգեցրել է 
տեղումների քանակի էական շա
տացմանը: Գրենլանդիայի սառույ- 
ցի տարեկան շերտանստվածքնեբի 
հաստությունը ցույց է տափս, որ 1 
տարվա ընթացքում ձյան տեղում
ների ինտենսիվությունը կրկնա- 
պատկվելէ:

«Հին» օդի պղպջակների առկա
յությունը սառույցի մեջ հաստատում 
է այն ենթադրությունը, որ այդ նույն

ժամանակահատվածում այլ շրջան
ներում խիստ ավելացել է խոնավու
թյունը: Սեթանի առկայությունը 
վկայում է, որ ինտենսիվ տաքացման 
ընթացքում այդ գազը նախկինի 
համեմատ երկու անգամ ավեփ 
արագ է հագեցրել մթնոլորտը:

Գրենլանդիայի սառցային տա
րեգրության մեջ գրանցվել է կփմայի 
ինտենսիվ տաքացման ավեփ քան 
20 դեպք: Տաքացման շրջանի սկըզ- 
բից մի քանի հարյուր կամ հազար 
տարի հետո ծայր է առել դանդաղ 
սառեցում, որը հետագայում' ընդա
մենը մեկ հարյուրամյակ անց, 
փոխարինվել է կտրուկ սառեցմամբ: 
Իրադարձությունների հաջորդակա
նությունը կրկնվել է նորից ու նորից: 
Առավել ցուրտ տարիներին սառցա
լեռները լողալով հասել են հեռու 
հարավ' հասնելով Պորտուգափայ ի 
ափերը: Բացառված չէ, որ վիկինգ
ներին սաստիկ ցուրտն է ստիպել լքել 
Գրենլանդիան վերջին սառեցման 
(այսպես կոչված Փոքր սառցային 
ժամանակաշրջան) ժամանակ, որը 
սկսվելէ մ. թ. ա. 1,4 հազ. տարի առաջ 
ևտևելէ 5 հարյուրամյակ:

Գրենլանդիայի ցուրտ, խոնավ 
ժամանակաշրջաններին համընկել 
են շատ ցուրտ, երաշտային ու քա
մոտ ժամանակաշրջաններ Եվրո- 
պայում և Հյուսիսային Ամերիկա- 
յում, ինչպես նաև անսովոր տաք 
եղանակ' Հարավային Ատլանտի- 
կայում և Անտարկտիկայում: Բարձր 
լեռնային սառցադաշտերի սառույ- 
ցի, ծառերի տարեկան օղակա
շերտերի, բույսերի ծաղկափոշու և 
լճերի ու օվկիանոսների հնամենի 
հատակային տիղմում պահպանված 
կենդանիների խեցիների ուսում
նասիրության շնորհիվ մասնա
գետները վերականգնեցին տարա- 
ծաշրջանային կփմայական փո
փոխությունների պատկերը:

Հետազոտությունների ար
դյունքները ցույց տվեցին, որ տե
ղումների քանակի կտրուկ վտվտ- 
խություններն ունեցել են նույնքան 
լուրջ հետևանքներ, որքան ջերմաս
տիճանի տատանումների դեպքում: 
Ցրտերը հյուսիսում' Հյուսիսային 
Աֆրիկայում և Հինդուստան թերա- 
կղզում, սովորաբար ուղեկցվել են 
երաշտներով: 5 հազ. տարի առաջ 
անակնկալ տաքացումը Սահարան 
լճերի և փարթամ բուսականության 
երկրամասից վերածեց ավազե 
շիկացած անապատի, ինչպիսին նա 
մնում է և մեր օրերում: 1,1 հազ. տարի
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ԱԱցւաա որպես նախաբաՂւ
աոաջ սկսված և երկու դար տևած 
երաշտը արագացրեց մայաների 
դասական քաղաքակրթության մայ
րամուտը Մեքսիկայում և Կենտրո
նական Ամերիկայի մյուս շրջաննե
րում: Այսօր ես Էլ-Նինյոն և Խաղաղ 
օվկիանոսի հյուսիսային հատվա
ծում կատարվող անսովոր այլ 
երևույթները մերթ ընդ մերթ ազդում

են եղանակի վրա և առաջաց նում են, 
օրինակ, անակնկալ երաշտներ 
(ինչպես 1930-ական թվականների 
երաշտը, որը ԱՄՆ-ում սաստիկ 
պտտահողմերի պառճառ դարձավ):

Օվկիանոսի շոտասւաոստի հարահոս цДОе
Կլիմայի կտրուկ փովտիտւթյուն-

ները տեղի են ունեցել հիմնականում 
միևնույն պատճստով: Ջերմաստի
ճանի աստիճանական փոփոխումը 
կամ որևէ այլ ֆիզիկական պարա
մետրի վւոփոխությունը ազդել են 
կլիմայի բնույթը որոշող հիմնական 
գործոնների վրա' մոտեցնելով 
դրանք որոշակի ճգնաժամային շե
մի: Երբ կլիման ձևավորող գործոնը^

Երկրի վրա կլիմայի անսպասելի փոփոխություններ միշտ 
էլ տեղի են ունեցել: Գրենլանդյան սառույցների միջուկների 
ուսումնասիրությունը վկայում է, որ ջերմաստիճանի ուժեղ 
տատանումները (վերևում' ձախից) նշանավորեցին կլի
մայի աստիճանական տաքացումը և 18 հազ. տարի առաջ 
սկսված վերջին սառցային ժամանակաշրջանի ավարտը: 
Մեքսիկայի Ցուկատան թերակղզու լճային նստվածք
ներում գտնված բրածո խեցիների ուսումնասիրությունը 
վկայում է անսպասելի սաստիկ երաշտի մասին (ներքևում' 
աջից), երբ լճի ջուրն ավելի արագ է գոլորշիանում, քան

անձրևի տեսքով վերադառնում է լիճ, խեցիներում 
պարունակվող թթվածնի իզոտոպների ախտորոշիչ 
հարաբերակցությունը կտրուկ մեծանում է: Կլիմայի նման 
անկանխատեսելի փոփոխությունները անթիվ դժբախ
տություններ բերեցին մարդկանց (տես աջ կողմի 
լուսանկարները):

Գ րեն լա նդիա յի  վ ի կ ի նգ ների  բ ն ա կ ա 
վա յրերից ա յսօր միայն փ լա տ ա կներ են 
մնացել: Մարդիկ լքել են իրենց կա ցա րա ն
ները Փոքր սառցա յին ժամանակաշըր- 
ջւսնում ջերմաստիճանի կտրուկ նվա զ
ման ընթացքում:

Մայա հնդկացիների անձրևի ա ստ վա ծը ոչ 
մի առնչություն չուներ 1,1 հազ. տարի 
ա ռա ջ վրա  հա սա ծ  և իրենց ք ա ղ ա 
քակրթությունը կործա նա ծ երաշտի հետ:

Միջնադարյան տ ա ք

Մ.թ.ա. 8200թ Փոքր սառցայինդ 
իրադարձու- ժա մա նա կա շրջա ն 
թյուն

Երիտ ա սարդ 
դրիասի ա վա րտ ը

Ավելի չոր

օլ
-□5-51

*Տ1
-3 -Е--0 ° ս  с
эде :

15 10 5
ժա մա նա կ(հա զա րամյա կներ առաջ)

Մայաների քա ղա քա կրթութ յա ն  
կործանումը

Ավելի խ ոնա վ  7 6 5 4 3 2
ժա մա նա կ(հա զա րամյա կներ առաջ)
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Օհմքային սահմանւաւսից ա|ն կողմ

Համընդհանուր տաքացումը փոխում է 
շրջակա միջավայրի պայմանները: Բայց անգամ 
նման սահուն Փոփոխությունները կարող են 
կլիմայի բնույթը որոշող գործոնները (օրինակ' 
ծովային հոսանքները կամ տեղումների քանա
կը) մոտեցնել մի որոշ ճգնաժամային շեմի, որից 
այն կողմ դրանք անսպասելիորեն անցնում են

նոր վիճակի: Այդ փոխակերպությունն իր հետ 
բերում է կլիմայի կտրուկ փոփոխություն, որը 
կարող է տևել հազարամյակներ: Կլիմայական 
շատ գործընթացների ճգնաժամային շեմերը 
դեռևս հայտնի չեն: Ստորև դիտարկվում են միայն 
այն ճգնաժամային շեմերը, որոնք գիտնական
ներին հաջողվել է նույնականւսցնել:

Կլիման որոշող 
գործոնը

Շեմից անցնելը Կլիմայի տեղի ունեցող 
փոփոխությունները

Սոցիալական
հետևանքներ

Հյուսիսային
Ատլանտիկայում ծովային 
հոսանքները իրենց հետ 
բերում են արևադարձա յին 
տաքություն, որի շնորհիվ 
ձմեռները Արևմտյան 
Եվրոպայում մնում են 
տ ա ք  (տե ս էջ 38)

Հեռավոր հյուսիսի 
մակերեսա յին ջրերի 
ա ղազերծումը 
դա նդաղեցնում է, 
նույնիսկ հնարավոր է, որ 
ընդհանրապես 
կանգնեցնում է ա յդ 
հոսանքները:

Տարածաշրջանում 
ջերմությունը կտրուկ 
նվազում է, և Եվրոպայում 
ու ԱԱՆ-ի արևելքում 
կլիման գնա լով ավելի 
շատ  է հիշեցնում 
Ալյասկայի կլիման:

Մոլորակի տարբեր 
մասերում կտրուկ 
վա տանում են 
գյուղա տ նտ եսական 
գործունեության 
պա յմանները, սառչում են 
նավագնացութ յան 
գլխա վոր  ճա նա պա րհները

Բույսերով 
վերաշրջանւսռվող 
անձրևաջուրն 
ապահովում է մոլորակի 
հա ցա հա տիկա յին 
բույսերի գոտիներում 
տեղումների մեծ մասը:

Թեթև երաշտից շատ  
բույսեր թոշնում և 
ոչնչանում են: Դրա 
հետ ևա նքով նվազում է 
անձրևների քա նա կը, 
ինչն ավելի է 
սաստկացնում երաշտը:

Թեթև երաշտը 
սա ստկանում է, իսկ նրա 
տևողությունը մեծանում, ի 
հետևանս, վրա  է հասնում 
ուժեղ երաշտ:

Արևից խ ա նձվա ծ  հողը 
բերք չի տալիս, այն 
երկրների բնակչությունը, 
որը միջոցներ չունի 
հա մա շխարհա յին 
շուկայում հա ցա հա տ իկ 
գնելու համար, 
տ ա ռապ ում  է սովից:

Խ ա ղ ա ղ  օվկիանոսի 
հոսանքները որոշում են 
ջերմաստիճանների 
բաշխումը ջրի 
մակերեսա յին և 
խ որքա յին  շերտերում, 
որը, իր հերթին, 
վերահսկում է 
տ ա րածա շրջանների 
եղանակի բնույթը:

Էլ-Նինյոն և նման 
ա րտասովոր 
երևույթները 
առաջացնում են ջրի 
մակերեսա յին և 
խ որքա յին  շերտերի 
ջերմաստիճանի աննշան 
փոփոխություն (այդ 
երևույթի պա տճա ռները 
գիտնա կա նների համար 
դեռևս ա յնքա ն էլ 
հասկանալի չեն:)

Եղանակի բնույթի 
փոփոխությունները 
հարակից 
մա յրցամաքներում 
հանգեցնում են ուժեղ 
փոթորիկների և երաշտի 
ա ռա ջացմանը այն 
տարածաշրջաններում, 
որտ եղ դրա նք 
սովորաբար չեն լինում:

Որոշ
տարածա շրջաններում 
գյուղա տ նտ եսական 
հողերը չորանում են, 
իսկ մյուսներում 
արժեզրկվում են 
տ եղա տ ա րա փ  
անձրևների 
պատճառով:

► հատում էր այդ շեմը, կլիման 
տևականորեն անցնում էր որակա- 
պես նոր վիճակի (տե ս էջ 3 5):

ճգնաժամային շեմի հատումը 
թույլ է տափս ոչ միայն բացատրել 
Երկրի պատմության մեջ տեղի 
ունեցած կլիմայական ժամա
նակաշրջանների ամենանշա
նակալի ւիովտխումների պատճառ
ները, այլ նաև հայտնաբերել այն 
աշխարհագրական շրջաններր, 
որտեղ այդպիսիք կարող են տեղի 
ունենալ ապագայում: Այսպես 
օրինակ' սառցապատումները, որոնց 
հետքերը պահպանվել են գրենլան- 
դյան սառցային միջուկներում, 
գիտնականները բացատրում են 
Հյուսիսային Ատլանտիկայում

ծովային հոսանքների վտվտխված 
վարքագծով, որոնք տվյալ տարա
ծաշրջանում որոշում են եղանակի 
երկարատև բ նույթը:

Այսօր, երբ չափավոր կփման 
գերիշխում է Եվրոպայում և Հյուսի
սային Ամերիկայում, հարավային 
արևով ջերմացած Ատլանտիկայի 
աղի ջրերը հատում են հասարա
կածը և ընթանում դեպի հյուսիս: 
Երկարատև ձմեռների ընթացքում 
հարավից հոսած ջուրը պաղում է, 
ապա Գրենլանդիայի արևելյան և 
արևմտյան ափերի մոտ իջնում ծովի 
հատակ և ընթացք առնում դեպի 
հարավ: Աստիճանաբար նրա տեղը 
գրավում են հարավի ծովային 
հոսանքներից քշվող տաք ջրերը: Դա

գործի է դնում օվկիանոսի շրջա
պտույտի «հարահոս գիծը», որը 
տաքացնում է մոլորակի հյուսիսա
յին շրջաններր և սառեցնում հարա
վայինները:

Գրենլանդիայի սառցային մի- 
ջուկներր ցույց են տափս, որ կտրուկ 
սառեցման ժամանակաշրջաններր 
սկսվել են այն բանից հետո, երբ 
Հյուսիսային Ատլանտիկայում նվա
զել էին աղի կուտակումները ջրում: 
Թերևս, քաղցրահամ ջրերը ծակել 
էին սառցաշերտերի հաստ պատերը 
և ձգվել դեպի օվկիանոս: Գիտնա
կաններն այդ երևույթը գնահատում 
են իբրև ճգնաժամային կփմա
յական շեմը հաղթահարելու հետ 
կապված գործընթացի սկիզբ: Հայտ-
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йршшрГр տաքացում
անցյալում տեղի ունեցած կլիմա
յի իրական փոփոխությունները: 
Շատ մոդելներ այս խնդիրը 
լուծում են հաջողությամբ, դրանք 
ճիշտ են վերարտադրում սառեց
ման, երաշտի կամ ջրհեղեղների 
ժամանակաշրջանները, որոնք, 
դատելով սառույցի և տեղումների 
տարեկան շերտանստվածքնե- 
րից, իրոք, տեղի են ունեցել այս 
կամ այն շրջանում' պատմական 
որոշակի ժամանակահատվա 
ծում:

Սակայն կարևոր շատ բնութա
գրեր դրանք սխալ են արտացո
լում: Այսպես օրինակ, անցյալում 
կլիմայի անսպասելի փոփոխու
թյունները սովորաբար շատ ավե
լի խորքային էին և ընդգրկում էին

Նուրբ հավասարակշռում, սովորաբար կլիմայի բնույթը մոլորակի վրա  ա վե լի  ը ն դ ա ր ձ ա կ  շր ջա ններ , ք ա ն  
ձևավորվում է հա զարամյա կների ընթացքում: Սակայն ինչ-որ մի պահի, որը դ ա  ց Ույց  են տ ա լի ս  հ ա մ ա կ ա ր գ -  
գրեթե հնա րա վոր չէ կա նխա տեսել, կլիմա յա կան հա մա կա րգի  որոշ չա յին  մ ո դ ե լ ն ե ր ը ՛ Դ ր ա ն ց  մ ե ծ  
Բն" լ^ Գ Ո ե ր  չափից ավելի ուժգին Են տ եղա շարժվում մի ուղղությամբ, և մ օ ր ի ն ա կ '  թ ե ր ա գ ն ա հ ա -
Երկրի կլիման կտրուկ փ ոխակերպվում  է որա կապես նոր վիճակի: տեցիւը ^ Ш11” й ա յ2 չա փ ըւ

որից վերջին մի քանի հազա
րամյակների ընթացքում զրկվեց Սահարան: 
Դրանցով չի հաջողվում վերարտադրել նաև 
դինոզավրերի ժամանակներում բևեռային շրջան
ներում տեղի ունեցած կլիմայի ուժեղ տաքացումը, 
ինչպես նաև Երկիրը կաշկանդող վերջին սառցային 
ժամանակաշրջանի սաստիկ սառնամանքիների 
ժամանակահատվածը:

Այս վրիպումների ամենահավանական պատ
ճառը համակարգչային մոդելների, հանգուցային 
հետադարձ կապերի և հակազդեցությունների 
հաշվառման անբավարար զգայունությունն է: Սեկ 
այլ հավանական բացատրությունը կլիմայական 
ինչ-որ շեմերի գոյությունն է, որոնց մասին գիտ
նականներին դեռ ոչինչ հայտնի չէ:

Պատճառներից մեկը թաքնված է կլիմայական 
անսպասելի փոփոխությունների բուն էության մեջ: 
Դրանք տեղի են ունենում այն ժամանակ, երբ 
դանդաղ, բայց կայուն ներազդող գործոնը 
(օրինակ' համընդհանուր տաքացումը) կլիմայա
կան համակարգի որևէ ճգնաժամային բաղադրիչ 
մոտեցնում է որոշ ճգնաժամային կետի: Երբ 
անցնում ես շեմը, տեղի է ունենում կլիմայի 
անսպասելի փոխակերպում նոր վիճակի: Բայց, թե 
կլիմայի այս կամ այն բնութագիրը երբ կմոտենա 
ճգնաժամային շեմին, չափազանց դժվար է որոշել: 

Որպեսզի որոշվի, թե համակարգչային մոդել
ներն ինչ ճշգրտությամբ են կարող կանխատեսել 
կլիմայի անսպասելի փոփոխությունները, գիտնա
կանները նախ և առաջ պետք է ստուգեն, թե 
արդյո՞ք հավաստի են դրանք վերարտադրում

նի է, որ Հյուսիսային Ատլանտիկայի 
գետի աղազրկումը ի զորու է դանդա
ղեց նելու և կամ առհասարակ կասեց - 
նելու օվկիանոսի հարահոսային 
շրջապտույտը, որը հանգեցնում է 
կփմայի կտրուկ փովտխության:

Երբ հարավից եկող ծովային 
ջուրը նոսրացվում է քաղցրահամ 
ջրով, նրա խտությունը նվազում է: 
Եթե նրա խտությունը նվազի այն
քան, որ չհասցնելով իջնել ծովի 
հատակը' վերածվի ծովային սառույ- 
ցի, ապա օվկիանոսի հարահոսային 
շրջապտույտը կանգ կառնի: Հյուսի
սում տեղումները նույնպես կդադա
րեն իջնել օվկիանոսի խոր շերտերը 
և կկուտակվեն նրա մակերեսին, ինչը 
կհանգեցնի Հյուսիսային Ատլան-

տիկայի ավեփ մեծ չափերի աղա
զրկմանը: Այդ դեպքում Հյուսիսային 
Ատլանտիկայի ջրերով ողողվող 
մայրցամաքի կլիման կհիշեցնի սի
բիրյանը (տես էջ 38):

дщлшрБр տաքացում
Հյուսիսային Ատլանտիկայում 

ջերմաստիճանի վերջին զգալի 
նվազումից հետո անցել է 8 հազ. 
տարի: Արդյո՞ք մարդկությունը զար
գանում է այնպես, որ կարողանա 
ապագայում խուսափել կլիմա
յական նման կատակլիզմներից: 
Գիտնականների կարծիքով առանձ
նապես տագնապալի է մարդու 
գործունեության հետևանքով մթնո

լորտում համընդհանուր տաքաց
մանը նպաստող ջերմային գազերի 
խտության աստիճանի բարձրա
ցումը:

Համաձայն ՍԱԿ-ի կփմայի վտ- 
փոխման միջկառավարական հանձ
նաժողովի կողմից հաստատված 
կանխատեսումների' առաջիկա 100 
տարվա ընթացքում մոլորակի միջին 
ջերմաստիճանը կբարձրանա 1,5 
4,5°-ով: Համակարգչային շատ 
մոդելներ կանխագուշակում են օվ
կիանոսի հյ ուսիսատլա նտյ ա ն հա
րահոսային շրջապտույտի դան
դաղեցում (որքան էլ պարադոքսալ 
լինի, կլիմայի աստիճանական 
տաքացումը կարող է հանգեցնել 
նրա անսպասելի սառեցմանը' մի ̂
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Տիրապետող
քամին.№-#

Որքան ավելի է ուժգնանում համընդհանուր 
տաքացումը, գիտնականներն այնքան ավելի 
շատ են երկյուղում, որ Գրենլանդիայի և 
հյուսիսային մյուս շրջանների սառցային 
ծածկույթի հալչելու հետևանքով առաջացած 
քաղցրահամ ջրերի հզոր հոսքերը կարող են 
խախտել Եվրոպա տաքություն բերող և 
մոլորակի բոլոր այլ մասերի կլիմայի վրա ազդող 
օվկիանոսային հոսանքների համակարգի' ջրի
հարահոսս աշխատում է

շրջապտույտի հյուսիսատլանտյան հարահոսի 
գործառնությունը: Եթե օվկիանոսի հարահոսի 
շրջապտույտը դադարի կամ թեկուզ նկատելիո
րեն դանդաղի, հյուսիսատլանտյան տարածա
շրջանի եղանակը կարող Է կտրուկ ցրտել անգամ 
այն դեպքում, երբ համընդհանուր ջերմաս
տիճանը նախկինի նման բարձրանա: Հավանա
բար, կհետևեն նաև կլիմայի այլ կտրուկ ու ան
սպասելի փոփոխություններ:

Արևադարձային գոտիներից դե
պի հյուսիս ուղղվող ծովային աղի 
հոսանքները (առանձնացված են 
կարմիր գույնով) տաքացնում են 
արևելյան ուղղությամբ փչող և Եվրո
պա հասնող քամիները (լայն սլաք
ներ): Ջերմություն տալով մթնոլոր
տին' այդ հոսանքների ջրերը խտա
նում են և Գրենլանդիայի ափերի մոտ 
իջնում են դեպի հատակ: Այնուհետև 
նրանք շարժվում են հարավային 
ուղղությամբ (կապույտ սլաքներ), իսկ 
նրանց տեղը զբաղեցնում են նոր տաք 
ջրեր:

Գրենլանդիա.

՝ է
Ատյէսնտիան 
օվկիանոս 

>
Հարահոս 

Ցուրտ Եղանակ

7 տ .  гГ *Չափավոր կլիմա
ԵՎ ՐՈԱ^Լ^^Լ՜հ՚աՈ^ւ կլիմա 

Սեզոնմղին 
մուսոններ

Երբ հյուսիսատլանտյան հարահոսը ակտիվ Է, Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի մեծ մասում գերակշռում են տաք 
ձմեռները, որոնք հնարավորություն են ընձեռում հարուստ բերք ստանալու: Սեզոնային մուսոններն 
ապահովում են ցանքերի ոռոգումը Աֆրիկայի և Հեռավոր Արևելքի ընդարձակ տարածքներում: Կենտրոնական 
Ասիայում տիրում Է խոնավ, իսկ Անտարկտիկայում և Ատլանտիկայի հարավային մասում' սառը կլիման:

հարահոսը չի աշխատում
Եթե Հյուսիսային Ատլանտիկա 

չափազանց շատ քաղցրահամ ջուր 
լցվի, այն կնոսրացնի հարավային 
ծովային հոսանքների աղի ջրերը: 
Աղազերծված ջրերը որքան Էլ սառչեն, 
երբեք այնքան չեն խտանա, որ իջնեն 
ծովի հատակը: Դրա հետևանքով 
հարահոսի շրջապտույտը կդադարի 
կամ կդանդաղի, և արևելյան քամի
ները սառը օդ կբերեն Եվրոպա (լայն 
սլաքներ): Նման իրավիճակը կարող Է 
պահպանվել այնքան ժամանակ, 
մինչև որ հարավային ծովային ջրերը 
դառնան բավականաչափ աղի, որ 
արտամղեն քաղցրահամ ջրերը դեպի 
հյուսիս և կրկին գործողության մեջ 
դնեն օվկիանոսի շրջապտույտի 
հարահոսը:

1 )  ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇւսԱՐՃՈՒՄ № 1,2009

Տիրապետող
քամիներ^յձ

■ *«Աղազերծված 
ջրի հոսք од

к օովային 
սառույց

__Սառը քամոտ 
եղանակ 
Չոր կլիմա

Չոր կլիմէէծ̂

Տաք եղանակ

аишцпрцшинтпи
Երբ հյուսիսատլանտյան հարահոսը կանգ Է առնում, Եվրոպայի և 

Հյուսիսային Ամերիկայի մեծ մասում ձմեռը դառնում Է ավելի 
խստաշունչ, և գյուղատնտեսական մշակաբույսերի աճեցման 
պայմանները կտրուկ վատթարանում են: Այն շրջանները, որտեղ 
գյուղատնտեսությունը կախված Է սեզոնային մուսոններից, 
տառապում են երաշտներից, որոնք երբեմն սաստկանում են ուժեղ 
քամիներից: Կենտրոնական Ասիայի կլիման դառնում Է ավելի չոր, իսկ 
Հարավային կիսագնդի շատ շրջաններում տաքացում Է դիտվում:



^քսւնի աստիճանով): Թեև նոր 
սառցապատում մեզ կարծես թե չի 
սպառնում, սակայն այդ իրադար
ձության հետևանքները կփնեն շատ 
ավելի լուրջ, քան Փոքր սառցային 
ժամանակաշրջանի ընթացքում, երբ 
սառեց Թեմզա գետը, իսկ Ալպերից 
սառցադաշտեր էին իջնում:

Մեծ երկյուղ են առաջաց նում այ ն 
հնարավոր աղետները, որոնք կարող 
են միաժամանակ տեղալ տարբեր 
աշխարհամասերի վրա: Ինչպես 
վկայում են կլիմայական դիտար
կումների տվյալները, ամեն անգամ, 
երբ հյուսիսատլանտյան տարա
ծաշրջանում կլիման ավելի է սառ
չում, քան սահմանամերձ ցամա
քում, Աֆրիկայի և Ասիայի ընդար
ձակ տարածքներում ուժեղ երաշտ է 
սկսվում: Իսկ եթե հաշվի առնենք, որ 
այստեղ մուսոնային անձրևներից է 
կախված բերքի ճակատագիրը, 
ապա ակնհայտ է դառնում, որ 
անգամ ոչ մեծ երաշտը սովի կմատնի 
միլիարդավոր մարդկանց:

БрШгиЛбрЫрПБЩпиШр
Կլիմայի ճգնաժամային շեմի 

վտանգավոր գերազանցումը կարող 
է տեղի ունենալ համընդհանուր 
տաքացման պատճառով, անգամ 
եթե հյուսիսատլանտյան հարահոսը 
անխափան գործի: Շատ մայրցա
մաքներում երկարատև տեղային 
երաշտի վտանգի են ենթարկվում 
մեղմ կլիմայական լայնություն
ներում գտնվող շրջանները, որտեղ 
աճեցվում են հացահատիկային 
բույսեր: Կլիմայական մոդելների 
մեծամասնության հիման վրա ար
ված կանխատեսումների համա
ձայն' այդ տարածաշրջաններում 
համընդհանուր միջին ջերմաստի
ճանի բարձրացման հետ մեկտեղ, 
անկախ նրանից, թե ինչպես կզար
գանան իրադարձությունները Հյու
սիսային Ատլանտիկայում, կավելա
նա ամառային չոր եղանակի տևո
ղությունը: Մոդելները ցույց են տա
փս, որ ջերմոցային էֆեկտով հա
րուցված տաքացումը կհանգեցնի 
տեղումների ընդհանուր քանակի 
ավելացմանը' ուժեղ վւոթորիկների և 
տեղատարափների տեսքով: Սա
կայն երաշտը նրանք չեն կանխի: 
Այդպիսի եղանակը տասնամյակներ 
շարունակ կսաստկացնի թեթև 
երաշտը: Կփմայի նման վտփոխու- 
թյունները հնարավոր են այն 
պատճառով, որ հացահատիկային

բույսերի գոտիներում տեղումները 
հիմնականում բույսերով ջրի 
վերշրջ ա նառությ ա ն արդյունք են, ոչ 
թե այլ շրջաններից խոնավ օդի 
ներթափանցման հետևանք: Բույսե
րի արմատները կլանում են անձրևա
ջուրը' թույլ չտալով, որ այն անցնի 
հոդի մեջ և հոսի դեպի գետերը, 
սակայն ջրի մի մասը, այնուամե
նայնիվ, վերադառնում է մթնոլորտ' 
գոլորշիանալով բույսերի տերևնե
րից: Երբ տարածաշրջանում սկըս- 
վում է չորային ամառը, շատ բույսեր 
թոշնում ու չոբանում են, և նվազում է 
մթնոլորտ վերադարձվող ջրի քա
նակը: Եթե բույսերի աճելությունը 
կրճատվում է այնքան, որ ջրի 
շրջապտույտի հետևանքով առա
ջացած տեղումները հազիվ են 
բավականացնում այդ աճելությունը 
պահպանելուն, կփման հասնում է մի 
որոշ ճգնաժամային շեմի, որից հետո 
սկսվում է բույսերի զանգվածային 
ոչնչացումը, իսկ անձրևների քա
նակը շարունակում է կրճատվել: 
Ձևավորվում է արատավոր շրջան' 
նման այն բանին, երբ 5 հազար 
տարի առաջ Հյուսիսային Աֆրիկայի 
մի մասը վերածեց Սահարայի 
անապատի:

гшлидрцШцршицицш
Եթե կփման փովտխվում է աս

տիճանաբար, ապա այդ գործըն
թացի բացասական հետևանքները 
կարելի է մեղմացնել: Երաշտի 
նախօրյակին ֆերմերներն սկսում են 
ջրհորներ փորել, երաշտակայուն 
բույսեր աճեցնել կամ պարզապես 
տեղափոխվում են այլ վայրեր: 
Այնուամենայնիվ, կփմայի անսպա
սելի փոփոխությունը հղի է աղետալի 
հետևանքներով:

Չնայած դրան' կլիմայաբանա- 
կան հետազոտությունների և այդ 
կապակցությամբ ընդունվող քաղա
քական որոշումների ճնշող մեծա
մասնությունը վերաբերում է միայն 
կփմայի աստիճանական փաիոիտւ- 
թյուններին և սահմանափակվում է 
մթնոլորտ արտանետվող ածխածնի 
համընդհանուր կրճատման կոչերով: 
Թեև նման միջոցառումը թույլ կտա 
որոշ չափով կայունացնել իրադրու
թյունը, գիտնականներն ու քաղա
քագետները պետք է ավեփ մեծ 
ուշադրություն դարձնեն կփմայի 
անսպասելի փոփոխությունների 
կանխման վրա: Առաջին քայլն այս 
ուղղությամբ համընդհանուր տա
քացման դեմն առնելն է, կփմայի

փոփոխության ճգնաժամային շեմե
րի ուսումնասիրությունը, մարդու 
տնտեսական գործունեության հնա
րավոր հետևանքների կանխա
տեսումը: Մյուս ռազմավարությունը 
կփմայի անսպասելի փոփոխու
թյանը դիմակայելու ժամանակակից 
հասարակության ունակության 
բարձրացումն է: Ինչպես ընդգծում 
են ԱՄՆ Ազգային գիտահետա
զոտական խորհրդի զեկույցի հեղի
նակները, երբ անցյալում մոլորակի 
կփման կտրուկ վտխվում էր, մարդ
կային հանրության մի մասը հար
մարվում էր դրան, մյուսները հեռա
նում էին, մի մասն էլ կործանվում էր: 
Գրենլանդիայի վիկինգները ստիպ
ված եղան լքել իրենց բնակա
վայրերը, քանի որ Փոքր սառցային 
ժամանակաշրջանը սկսվելուն պես 
նրանց կյանքի պայմանները դար
ձան ծայրահեղ անբարենպաստ, 
իսկ նրանց մերձավոր հարևանները' 
Տուլեի էսկիմոսները, չնայած դժվա
րություններին, չլքեցին իրենց կացա
րանները և ողջ մնացին: էքաորեմալ 
պայմաններում մարդկանց որոշ 
համակեցությունների կործանման, 
իսկ մյուսների կենսագոյասւևման 
պատճառների բացահայտումը կա
րող է շատ օգտակար փնել նաև 
ժամանակակից հասարակության 
համար: Նախագծերը, որոնք կոչ
ված են օգնելու մարդկանց' հաղթա
հարելու կփմայական ճգնաժամից 
առաջացած դժվարությունները, պե
տության վրա թանկ չեն նստի: Օրի
նակ' կարեփ է այսօր իսկ սկսել 
տնկել այնպիսի ծառեր, որոնք 
կամրապնդեն հողը հերթական հող
մային երաշտի ժամանակ, կամ 
մարդկանց խմբերի միջև նախօրոք 
բաշխել ջրի աղբյուրները, որոնցից 
նրանք կօգտվեն դժվարին պահե
րին:

Այսօր մարդու տնտեսական գոր
ծունեության հետևանքով կփմա
յական որոշ բնութագրեր հասել են 
ճգնաժամային շեմերին, որոնցից 
այն կողմ անցնելը հղի է կփմայի 
կտրուկ ձևավախությամբ, որն ընդու
նակ է բարդացնելու միլիոնավոր 
մարդկանց և մոլորակի այլ բնակի
չների կյանքը: ■

Թարգմանությունը' Մ.Սարգսյանի
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'Чпвд Ццю Կեօււքի
Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,
ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ, Հայկական շփագիտական 
կոմիտեի նախագահ, Միջազգային շփագիտական 
խորհրդի փոխնախագահ:
Գիտական հիմնական ուղղությունը՝ մեքենամասերի ու 
շփւսհանգույցների մաշակայունության և յուղման 
համալիր միջոցառումների մշակում:

о ц р н и и ы р ш и ч ъ п !
ՍԱՏԱՆԱՆ
Պատմական տեղեկություններ
Հնուց ի վեր մարդիկ պայքարել 

եե շփման ու մաշման դեմ և միենույ ն 
ժամանակ օգտագործել շփման ու
ժը: Որպես օրինակ կարեփ է եշել 
քայլելու և ընդհանրապես տեղա
շարժվելու հարմարությունեերր, 
կարճ ժամկետում շփման միջոցով 
շարժվող մարմնի կինետիկ էներ
գիան ջերմության վերածելու աե- 
հըրաժեշտությունը: Շփման վրա են 
հիմնված ոչ միայն արգելակային 
համակարգերի ու որոշ կցորդիչների 
աշխատանքները, այլև շփական ու 
փոկավոր վտխանցումների, պտու
տակավոր ու պրկվածքով միացում
ների ապահովումը և այլն:

Չնայած երան, որ մեքենայի ու 
մեխանիզմի գաղափարը Արքիմեդի 
կողմից ձևակերպվել է միայն մ.թ.ա.
III դարում, աոաջին մեքենաների 
շարքին կարեփ է դասել նաև պա
րանի շարժաբերով գայփկոնր, քար 
կտրելու սղոցը և կավագործական 
դարձանիվը, որոնք հայտնի էին 
ավեփ քան 5000-6000 տարի առաջ: 
Շվւագիտությաե որոշ օրենքներ 
հայտնի էին մարդուն շատ վաղուց, 
ուստի դրանք գտել էին իրենց 
կիրառության բնագավառները' 
կրակի ստացումր շփումից, բեռների 
տեղափոխումը գլորման միջոցով, 
ուժի հաղորդումը պարանային 
շարժաբերով, կաշվե օղակների 
օգտագործումը, որպես սահքի 
առանցքակալ' սայլերի սռնիների 
հենարանների շվւումր և մաշումր 
փոքրաց նելու նպատակով և այլն: 

Շփման երևույթն օգտագործվել
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է նաև սահնակների միջոցով ծանր 
իրերի տեղափոխման ժամանակ, 
որտեղ սահքի շփման դիմադրու
թյունը վտքրաց նելու նպատակով 
կիրառվել է նաև յուղման գաղափա- 
րր: Նկ. 1-ում պատկերված է հսկա
յական չափերի և զանգվածի արձա
նի տեղափոխությունր Հին Եգիպ
տոսում մ.թ.ա. 1880 թ.: Սահնակի 
սաջևի մասում կանգնած մարդը 
հեղուկով (ամենայն հավանակա
նությամբ' ջրով) «յուղում» է շփման 
ուղին: Հաշվարկեերր ցույց եե տա
փս, որ 60 տ. զանգվածով արձաեր 
սահնակով տեղափոխելիս 172 
մարդու կողմից, երբ յուրաքան
չյուրի քարշի ուժր 80 կգ է, շփման 
գործակցի արժեքը'

ք = 80x172:60000 = 0,23 
որը համապատասխանում է 

փայտի (սահնակի) շփմանը թաց 
փայտի (ջրով թրջված փայտյա 
ճանապարհի) հետ:

Սահքի շփման ուժերր, այնուա
մենայնիվ, մեծ էին, որի պատճառով 
էլ Ասորեստանում մ.թ.ա. VII դարում 
ծանր քարե կուռքերի տեղափոխու
թյան ժամանակ արդեն օգտագործ

վում էին փայտյա կլոր գլդոններ: 
Հեագույն տեխնիկայի այս փառա
վոր միտքը սահքի շվտւմից գլորման 
շփման անցնելը, մի քանի անգամ 
նվազեցրեց ծանրություններր տե- 
ղւաիոխող ստրուկների քաեակը: 

Շփման անցանկափ հետևանք
ների նվազեցման համար տարվող 
պայքարի ամենակարևորագույն 
հայտնագործություններից է փայտ
յա կլոր անիվր, ավեփ ճիշտ' անվա
զույգը' հարմարեցված փայտյա 
սռնիի վրա: Ստույգ հայտնի է, որ 
մարդը ճամփորդում է անիվների 
վրա 5000 տարուց ոչ պակաս: 
Բացառված չէ, որ Քուռի և Արաքսի 
դաշտավայրերից է անիվը տարած
վել դեպի Միջագետք և արևմտյան

Նկ.2. Հևագույև աոաևցքակալ 
(XXդար մթ .ա )

. * ■ - Л I I
V  .Ա \р-

тдддггои - гтастугд
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Նկ.1. 60 տոԱԱաԱոց ա՛րձանի տեղափոխում ՀիԱ Եգիպտոսում (XIX դար էԼթ.ա.)
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Նկ.Յ. Երկա թյա  ս եխ երով  
հոոսեա կա և  կոշիկներ

ա  թ

Նկ.4. Հին հոոսեա կա և  գլորման, հենա րա ններ  (էԼթ. 1-ին դար), 
ա ) բրոնզե  գնդիկների վրա  պ տ տ վող փ ա յտ յա  շրջանակ, 
р) փ ա յտ յա  կոնա կա ն հոլովա կների վրա  պ տ տ վող փ ա յտ յա  շրջա նա կ:

Եվրոպա:
Ձգտելով թեթևացնել մարդկանց 

և կենդանիների աշխատանքային 
պայմանները' կապված շփման 
դիմադրության հաղթահարման 
հետ, հնուց օգտագործվել է առանց
քակալի գաղափարը: Նկ. 2-ում 
պատկերված է փայտյա կամ քարե 
առանցքակալը, որը լայ ն տարածում 
է ունեցել վաղ քաղաքակրթության 
շրջանում: Որպես քսուքային նյու
թեր' օգտագործվել են փայտյա խե- 
ժերը, բուսական յուղերը ն. կենդա
նական ճարպերը:

Որպես շփագիտական հնագույն 
միջոց' արժի հիշատւսկել նաև 
դեռևս հռոմեական ժամանակներից 
հայտնի ձիերի սմբակների պայտա- 
վորումը մաշումից և վնասվածք
ներից խուսափելու նպատակով: 
Նույն ժամանակներում հայտնա
գործվեցին կոշիկները, որոնց ար
տաքին մասում հարմարեցվեցին 
երկաթյա մեխեր (նկ.Յ):

Պատմականորեն առաջին ա- 
ռանցքակալներ են համարվում 
փայտյա անիվների և սռնիների 
միջև տեղակայված փոկավոր օղե
րը: Դեռևս Հին Հունաստանում 
հայտեի էին մետաղյա սահքի 
առանցքակալները: Ալեքսանդր 
Մակեդոնացու' ամրոցի պատ 
քանդող հարմարանքում կիրառվել 
են փայտյա հոլովակավոր առանց
քակալներ: Հին հռոմեական գլոր
ման հենարաններում օգտագործվել 
են բրոնզյա գնդիկներ (նկ. 4): Աա- 
կայն միջին դարերում գլորման 
առանցքակալի հանճարեղ տեխ
նիկական միտքը մոռացության է 
տրվում մինչև մի նոր հանճարի' 
Լեոնարղո դա Վինչիի ժամանակ
ները, երբ նա վերստին հայտնա-

գործեց գլորման առանցքակալների 
երկու տեսակները (գնդիկավոր և 
հոլովակավոր): Բայց, միևնույն է, 
գլորման առանցքակալների իսկա
կան կիրառությունները սկսվում են 
դրանից միայ ն 400 տարի անց:

Առաջին լուրջ գիտական աշխա
տությունները շփագիտության 
բնագավառում' արձանագրված XV 
դարի երկրորդ կեսին, պատկանում 
են Լեոնարղո դա Վինչիին, որը և 
1508 թ. հայտնագործեց շփման ուժի 
(Р,) և նորմալ բեռնվածության (Рп) 
ուղիղ համեմատականության կա- 
պը'

(1)
որտեղ ք= 0.25:
Նա նշեց նաև այն փաստը, որ 

խորդուբորդ մակերևույթով մար
մինների շփման դիմադրությունն 
ավեփ մեծ է: Նա հաշվի էր սանում ոչ 
միայն մեքենամասերի արտաքին 
տեսքը (ատամնանիվների ատամ
ները, առանցքակալների գլորման 
մարմինները և այլն), այլև դրանց 
դեֆորմացիան բեռնվածության 
կամ տաքացման ազդեցություն
ների տակ, մաշումը և կորուստները 
(ՕԳԳ-ն) շփման պարագայում: 
Ելնելով ատամնանիվների ատամ
ների մաշվածքից' Լեոնարղո դա 
Վինչին որոշում էր դրանց օպտիմալ 
երկրաչափական տեսքը: Վերջինս 
նրան հանգեցրեց գլոբոիդային 
ատամնավոր փոխանցման գաղա
փարին, որը վերստին հայտնա
գործվեց միայն 2,5 դար հետո:

XVII և XVIII դարերի տեխնի
կայի բոան զարգացումը (շոգեքար- 
շերի ստեղծումը և այլն) նորից 
առաջին պլան մղեց շփագիտու
թյունը, և որպես հետևանք' 1699 թ.

ֆրանսիացի Գ.Ամոնտոնը նորից 
հայտնագործեց Լեոնարղո դա 
Վինչիի մոռացված օրենքը (1) մի
այն այն փոփոխությամբ, որ շփման 
գործակիցը' ք = 0,3: Բացի դրանից, 
այդ օրենքի հայտնագործումը 
սխալմամբ վերագրվում է նրա 
հանճարեղ հսւյրենակցին'Կուլոնին, 
որի մասին խոսք կլինի հետա
գայում:

Այնուհետև գափս է մեքենաների 
դինամիկայի հիմնադիր հանճարեղ 
էյլերի ժամանակը, որը տարան
ջատեց իներցիայի ուժերը շփման 
ուժերից: Օգտագործելով իներցիա
յի սկզբունքը, Լեոնարղո դա 
Վինչիի-Ամոնտոնի շփման ուժի 
օրենքը և ընդունելով շփման ք գոր
ծակցի անկախությունն արագու
թյունից' նա 1750 թ. առաջարկեց 
թեք հարթությամբ մարմնի հավա
սար արագացմամբ սահքի բանա
ձևը'

ք -  է§օէ-2Լ/ցէ2օօտօէ, (2)
ըրտեղ а-ն թեքության անկյունն 

Է, Լ-ը'շփման ճանապարհը, է-ն'սահ
քի ժամանակը, §-ն' ծանրության 
ուժի արագացումը: Այստեղ իներ
ցիայի ազդեցությունն անջատված Է 
շփումից, իսկ ք-ը գնահատվում Է 
հավասարաչափ արագացման շար
ժումից:

Շփագիտության բնագավառում 
Էյլերի հաջորդ, ոչ պակաս կարևոր 
նվաճումներից Է ճոպանի ճյուղերի 
ձգվածությունների փոխհարաբե
րության արտահայտությունը'

Р^, =еф, (3)
որտեղ Բշ/Բյ-ը շփման միջոցով 

ուժի մեջ շահումն Է, թ-ն' ընդգրկման 
անկյունը, ք-ը' շփման գործակիցը 
ճոպանի և թմբուկի միջև: Երևում Է,̂
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^որ Р2/Р1 հարաբերությունը խիստ 
կախված է թ-ից (միևնույն ք-ի դեպ
քում): Վերը նշված կախումը (3) 
այժմ էլ մեծ կիրառություն ունի 
ճարտարագիտական պրակտիկա
յում (փոկավոր ւիոխսւնցումներում, 
բազմաճախարակներում, ժապա
վենավոր արգելակներում և այլն):

1 е г Е г З г э

ւյիև խ որդուբորդու- 
ւև պ ա տ կերա ցումս' 
781 թ.):

'----------------- ----

Նկ.5. Մակհրևութս 
թյուևևերի կաոչսս 
ը ստ  Շ. Կոզոևի (1/

Ֆրանսիացի մեծ գիտնական 
Շ.Կուլոնը իրավամբ համարվում է 
շփագիտության հիմնադիրը: Նա իր 
գիտական ճանաչմանը հասավ նախ 
և առաջ շփման բնագավառում կա
տարած հետազոտությունների 
շնորհիվ, որոնք նախորդեցին նրա 
էլեկտրաստատիկ և մագնիսական 
փոխազդեցությունների հանրածա
նոթ օրենքներին: Կուլոնն առաջինն 
էր, որ բացսւհայտեց շփման երկակի 
բնույթը և 1778թ. առաջարկեց 
երկանդամաեոց հետևյալ բանա
ձևը'

РГ=ГРП + А, (4)
որտեղ А-ն բնութագրում է 

կառչման դիմադրությունը' անկախ 
բեռնվածությունից: Կուլոնը, հավա
նաբար, առաջինն էր, որ ենթադրեց 
շփման վրա ազդող բազմաթիվ գոր
ծոնների առկայությունը և դրանց 
գնահատման էմպիրիկ ու մոտավոր 
բնույթը: Ցավոք սրտի, բերված 
օրենքը մոռացության մատնվեց 
մինչև XX դարի սկիզբը: Ավելին' 
ճարտարագիտական պրակտի
կայում ներկայումս էլ գործածվող 
Լեոնարղո դա Վինչիի-Ամոնտոնի 
օրենքը (1) սխալմամբ այժմ էլ 
անվանվում է Կուլոնի օրենք: Նկ.5-ը 
պատկերում է Կուլոնի տեսակետը 
շարժման դիմադրության նկատ
մամբ' հաշվի առնելով մակերևու
թային խորդուբորդությունների 
կառչումը: Դա շփման պայման
ներում էներգիայի ցրման գաղա
փարի հիմքն է:

Կուլոնն առաջին անգամ շփագի
տության մեջ մտցրեց նաև նախնա
կան հպման ժամանակի (է0-ի) 
գաղափարը, որն ունի ոչ միայն 
գործնական, այլև տեսական խոշոր
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նշանակություն, օրինակ' շփական 
ռելաքսացիոն տատանումների, 
նյութերի ռեոլոգիական (հոսքաբա- 
նական) ազդեցությունների և այլնի 
համար: Իսկ գլորման դիմադրու
թյան վերաբերյալ նա առաջարկեց 
այսպիսի բանաձև'

Р? = цРУг, (5)
որտեղ г-ը Р„ կշռով ազատ 

գլորվող գլանի շառավիղն Է, իսկ ц-ն 
գլորման շփման գործակիցն Է 
երկարության չափականությամբ: 
Արդեն դասական դարձած այս 
բանաձևը կիրառվում Է մինչ օրս: 
Վերջապես, Կուլոնն առաջինն 
օգտագործեց շփման պահի ազդե
ցության տակ տատանումների 
մարման մեթոդը, որը հետագայում 
նա տեղսւփոխեց նաև Էլեկտրա
ստատիկայի ասպարեզ:

Բ. Թ-ոմսոնն առաջինը (1798 թ.) 
լրջորեն ըմբռնեց շփագիտության 
համար չափազանց կարևոր մի երե
վույթ. շփման ժամանակ մեխանի
կական Էներգիան չի անհետանում, 
այլ ձևափոխվում Է ջերմության: Այդ 
հարցի ժամանակակից լուծումը 
տրվեց միայն XIX դարի կեսերին, 
երբ Մայերը (1842 թ.) և Ջոուլը (1843 
թ.) առաջարկեցին մեխանիկական 
Էներգիայի և ջերմության համար
ժեքության սկզբունքը, իսկ Հելմհոլ- 
ցը (1847 թ.) ընղհանուր տեսքով 
ձևակերպեց Էներգիայի պահպան
ման օրենքը:

Այդ ժամանակները շատ արդյու
նավետ եղան շփագիտության զար
գացման ասպարեզում ընդհանրա
պես: Այսպես' 1839 թ. ամերիկացի 
ԱԲաբիտն առաջարկեց սահքի 
առանցքակալային համաձուլվածք' 
կազմված անագից, ծարիրից և 
պղնձից, որը հետագայում կոչվեց 
նրա անունով: Իսկ անգլիացի 
Բ.Թսւուերը պատահաբար բացա- 
հայտեց դինամիկ ճնշման առաջաց
ման երևույթը հեղուկային քսուքի 
շերտերի հարաբերական շարժման 
պարագաներում: Հիմնվելով այդ 
երևույթի վրա' Ն.Պետրովը Ռու
սաստանում (1883 թ.) և 0. Ռեյ- 
նոլդսն Անգլիայում (1886 թ.) 
միմյանցից անկախ մշակեցին 
հիդրոդինամիկ յուղման տեսության 
հիմունքները' մաթեմատիկորեն 
ապացուցելով յուղի շերտի բեռնու
նակությունը սահող մակերևույթ
ների միջև առանց դրանց անմի
ջական հպման: Այսպիսով' դրվեց 
սահքի առանցքակալների հիդրոդի- 
նսւմիկ հաշվարկների սկիզբը:

XX դ. սկզբներին բուսական 
յուղերը և կենդանական ճարպերր 
սկսեցին զիջել նավթից ստացվող 
հանքային յուղերին ու քսուքներին: 
Ձգտելով բացատրել դրանց տարբե
րությունները' ՈւՀարդին ստեղծեց 
(1936 թ.) սահմանային յուղման 
տեսության փորձնական հիմունք
ները, որն իր հետագա զարգացումը 
գտավ Ֆ.Բոուդենի, Դ.Թեյբորի, 
Բ.Վ.Դերյսւգինի, ԱՄԱխմատովի, 
ԱԿսւմերոնի և ուրիշների աշխա
տություններում:

Շփագիտության կարևորագույն 
դրույթներից Է պինդ մարմինների 
ընդհատուն (դիսկրետ) հպումը' 
կախված դրանց մակերևութային 
խորդուբորդություններից: Իրական 
հպման մակերևույթների վրա առա
ջանում են ադհեգիոե (կպչողական) 
մոլեկուլային ուժեր, որոնց վտրձնա- 
կան գնահատումն առաջին անգամ 
տվել Է Օքսֆորդի համալսարանի 
ֆիզիկոս Դ.Դեզազյուլեե դեռես 
1734 թ.: Շփման ժամանակ ադհե- 
զիոն կապերի խզման և Էներգիայի 
դիսիպացիայի գաղափարները 
հետագայում' արդեն XX դարում, 
զարգացան շփման տարբեր 
ֆիզիկական տեսություններում 
(Վ.Դ.Կուզնեցով, Դ. Թ-ոմլինսոն և 
ուրիշներ): Այդ սկզբունքների 
հիման վրա զարգացան շփման 
մոլեկուլային (Բ.Վ.Դերյագին, 
1935թ.) և մոլեկուլային-կինետիկ 
(Ա.Շալլոմախ, Գ.Մ.Բարտենև, 
1953թ.) տեսությունները:

Իրական հպման մակերևույթ
ներում միկյտանհարթությունների 
ինչպես ադհեգիոե, այնպես Էլ մե
խանիկական փոխազդեցություն
ները առավել հիմնովին ուսումնա
սիրվեցին Անգլիայում (Ֆ. Բոուդեն 
և Դ. Թեյբոր) և Խորհրդային Միու
թյունում (ԻՎ. Կրագելսկի): Դեռևս 
1939թ. ԻՎ. Կրագելսկին առաջար
կեց շփման մոլեկուլային-մեխանի- 
կական տեսությունը: Նշված տե
սություններին հաջորդեցին շփա
գիտության ժամանակակից այլ 
տեսակետներ' Էներգետիկ (Վ.Դ. 
Կուզնեցով, Գ. Ֆլյայշեր), առանց 
մաշման շփման կամ ատոմական 
տեղափոխության (Դ.Ն.Գորկունով, 
ԻՎ. Կրագելսկի), չափազանց ցածր 
շփման (Ե.Ա. Դուխավսկոյ և ուրիշ
ներ), իեքնակազմակերպման գործ
ընթացների (Բ.Ի. Կոստեցկի, Լ.Ի. 
Բերշադսկի) և այլն:



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ

Շփագիտության 
խնդիրներն ու 
կիրառությունները

Մեքենագիտության և մեքենա
շինության բոան աճի հետ մեկտեղ 
անշեղորեն զարգանում է շփման, 
մաշման, յուղման ու փոխադարձ 
տեղաշարժի ժամանակ հպվող 
մակերևույթների փոխազդեցու
թյան վերաբերյալ գիտությունը' 
շփագիտությունր (տրիբոլոգիաե): 
«Տրիբոլոգիա» տերմինը առաջարկ
վել է 1966 թ. Բրիտանիայի գիտու
թյան և կրթության նախարա
րության համապատասխան կոմի
տեի կողմից (Պ. Ջոստ): Ներկայումս 
«տրիբոլոգիա» բառը մտցված է 
զարգացած երկրների բառարան
ներում:

Աշխարհի բազմաթիվ համալսա
րաններում և ճարտարագիտական 
բուհերում ներկայումս դասավանդ
վում է շփագիտություն առարկան, 
գործում են հատուկ ամբիոններ 
(այդ թվում' ՌԴ-ում): Շփագիտու
թյունը նորովի մտել է նույնիսկ 
դպրոցական ծրագրերի մեջ: Շատ 
երկրներում գործում են շփագիտու
թյան ընկերություններ: Հայաստա
նում 1974 թ. ստեղծվել է հատուկ 
մաշակայունության և շփման հիմ- 
նախնդիրների հայկական կոմիտե 
(ներկայումս Հայաստանի շփագի
տական կոմիտե):

Տնտեսության առջև ծառացած 
գլխավոր հիմնախնդիրներից է 
մեքենաների հուսալիության և եր
կարակեցության բարձրացումր: 
Իսկապես, ենթադրենք, թե մեքե
նաների երկարակեցությունը բար
ձրացվել է 10%-ով, դա հավասա
րազոր է դրանց նմանաչափ աճին, 
ինչը ֆինանսական, աշխատան
քային և նյութական հսկայական 
ռեսուրսների խնայողություն է:

Մեքենաների երկարակեցու
թյունն ավեփ հաճախ որոշվում է ոչ 
թե առանձին մեքենամասերի կո- 
տրրտվածքով, այլ դրանց շփման 
մակերևույթների մաշմամբ: Մաշ
ման պատճառով խաթարվում է 
հերմետիկություեր, խաթարվում է 
մեքենամասերի փոխադարձ տեղա
շարժի ճշգրտությունր, առաջանում 
են թրթռատատաեումներ և հարվա
ծային բեռնվածքներ, որոնք կարող 
են և հանգեցնում եե վթարների: 
Վաղաժամկետ մաշումը մեծ վեաս է 
հասցնում նախ և առաջ մեքենա

շինությանը:
Մեքենաների վերաբերյալ գի

տությունը (մեքենագիտությունը) 
հասել է զգափ հաջողությունների 
կիեեմատիկ վերլուծության մեջ, 
ամրության, կոշտության, կայունու
թյան և այլ հաշվարկներում, 
սակայն այն դեռևս խիստ կարիք 
ունի մաշման ճշգրիտ հաշվարկային 
գնահատման: Հետևաբար, ժամա
նակակից մեքենաների ծառայա- 
ժամկետի համար մաշման աստի
ճանն է գլխավոր որոշիչը (մինչև 80- 
95%): Այդ իսկ պատճառով շփման և 
մաշման կորուստների դեմ պայ
քարը զարգացած երկրներում դար
ձել է պետական խնդիր, իսկ դրա 
տեսական հիմքր շփագիտությունն 
է:

Նշենք շփագիտության արտա
հայտման հետևյալ կարևորագույն 
տեսանկյունները:

Տնտեսական: Շատ մեքենանե
րի (օրինակ'մետաղահատ հաստոց
ների, ներքին այրման շարժիչների և 
այլն) ծառայաժամկետը մի քանի 
հազար ժամ է: Երկարակեցության 
բարձրացման խնդիրը ձգտում են 
լուծել հիմնականում վերաեո- 
րոգմամբ, որն առաջին հայացքից 
թվում է հեշտ և արագ ուղի: Արդյուն
քում ստացվել է այեպես, որ ԱՊՀ 
երկրների տարածքում վերանորոգ
ման աշխատանքներով զբաղված է 
շուրջ 8 մլե մարդ: Յուրաքանչյուր 10-
15 տարում վերանորոգողների թիվն 
ավելանում է գրեթե 2 անգամ: 
Անհրաժեշտ է նշել, որ տեխնի
կական սպասարկման և վերանո
րոգման ծախսերր բազմաթիվ 
անգամ գերազանցում են մեքենա
ների նախնական արժեքներր: 
Այսպես օրինակ' մետաղահատ 
հաստոցեերինը' 8-10 անգամ, 
տրակտորեերինր' 5-7 անգամ, 
ավտոմոբիլներիեը' մինչև 23 
անգամ: ԱՊՀ-ի մասշտաբով 
յուրաքանչյուր 3-րդ հաստոցր և 4- 
րդ բանվորը զբաղված են վերա
նորոգման աշխատանքներով, 
որոնց վրա ծախսվում են տասնյակ 
միլիարդներ:

Ներկայումս րեդունված է, որ 
շփագիտության նկատմամբ ան
հրաժեշտ ուշադրության դեպքում 
(հատկապես ուսուցման, գիտական 
հետազոտությունների և դրանց կի
րառությունների ասպարեզներում) 
կարելի է հասնել համախառն 
ազգային եկամտի 1,3-ից մինչև 1,6% 
խնայողության: Ավեփ կարևոր է

այն հանգամանքր, որ նման խնայո
ղության առաջին 20%-ին կարելի է 
հասնել առանց նկատեփ կապիտալ 
ներդրումների: Շփման և մաշման 
պատճառով տնտեսական կորուստ
ների արժեքը Մեծ Բրիտանիայում 
գնահատվել է 515 մլե ֆունտ 
ստեռլինգ (1965 թ.), ԳՖՀ-ում' 38,71 
մլրդ գերմանական մարկ (1983 թ.), 
իսկ ներկայումս ԱՄՆ-ում' 300 մլրդ 
դոլար:

էներգետիկ: Տրանսպորտային 
միջոցների վառելիքի կեսից ավելին 
ծախսվում է շարժական հանգույց
ների շփման դիմադրության հաղ
թահարման վրա, մետաղահատ 
հաստոցներում' մինչև 20%, իսկ 
տեքստիլ արդյունաբերության մեջ' 
մինչև 80%: Ընդհանրապես էներ
գիայի կորուստեերր կազմում եե 
մլրդ կիլովատ/ժամեր: Կապիտալ 
եերդ-րումեերի և խնայողության 
1:64 հարաբերություն է րնդունփսծ 
ԱՄՆ-ում(1977 թ.)' կառավարական 
«Շփագիտության միջոցով էներգե
տիկ խնայողության ռազմավա
րություն» ծրագրում:

Սոցիալական: Տեխնիկական 
ոլորտից բացի, շփագիտությունն 
ունի այլ կարևոր կիրառական 
ասպարեզներ ևս, որոնցից է նախ և 
սաաջ բժշկական շփագիտությունր' 
կենսատրիբոլոգիաե: Մշակվում եե 
մարդու արհեստական օրգաններ' 
հոդեր, փականներ և այլն, որոնց 
երկարակեցություեր հասնում է 
մինչև 25 տարի: Չնայած կեեսա- 
տրիբոլոգիայի արագ զարգաց- 
մսւնր' այդ բնագավառում մեեք դեռ 
գտնվում եեք սկզբնական ւիուլում: 

էկոլոգիական: Շփագիտությա- 
եր ներկայացվող հիմնական պա
հանջներից մեկն էլ, անկասկած, 
շրջապատի գոյապաշտպանության 
ապահովումն է: Այն պահանջում է 
կատարելագործել հերմետիկու
թյան ապահովման շփագիտական 
մեթոդեերր, շփման հանգույցներում 
օգտագործվող նյութերը և քսուք- 
ներր, իջեցնել մեքենաների ու 
սարքերի թրթռումր, աղմուկր և 
այլն: Օրինակ' ներքին այրման 
մաշված շարժիչր 25-30%-ով ավե
լացնում է շրջապատի աղտոտումը: 
Մուր է դրված նաև միջավայրի 
անվտանգության հարցր' կապված 
մաշման արդյունքի (մասնիկների) 
հետ: Դա հատկապես վերաբերում է 
ասբեստ պարունակող արգելա
կային նյութերին:

Ամեն տարի մեքենաշինության ̂
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►կարիքների համար հատկացվող 
գումարի գրեթե 1/3-ը ծախսվում է 
մեքենաների վերանորոգման հա
մար: Առավել երկարակյաց տեխ
նիկայի արտադրությունը զգալիո
րեն կխնայի բնական և մարդկային 
ռեսուրսները: Այսպես 1000 տ մաշ
ված մեքենամասերի վերաձուլման 
վրա ծախսվում է 20 տ պայմանա
կան վառելիք, 50 տ թթվածին, 
1000տ ջուր, շրջապատ է նետվում 
120 տ ածխաթթու գազ:

Շփագիտության 
զարգացման 
միտումներն 
ու հեռանկարները

Շփման դերը տեխնիկայում ներ
կայումս կարեփ է ընդհանուր առ
մամբ բնորոշել հետեյալ երկու 
կարԼտրագույ ն միտումներով.

1. ավանդական մեխանիկական 
համակարգերի պարզեցում, այդ 
թվում նաև շփահանգույցների 
քանակի համապատասխան նվա
զեցում,

2. մեքենաներին ու սարքավո
րումներին ներկայացվող պահանջ
ների անրնդհատ աճ:

ժամանակակից տեխնիկայի 
համար բնորոշ է այդ միտումների 
միաժամանակյա իրականացման 
ձգտումը: Այն է'ամեն կերպ կրճատել 
շփման հանգույցների թիվր և 
միաժամանակ առավելագույնս 
բարձրացնել դրանց աշխատունա
կությունն ու հուսափությունր:

Մեքենամասերի և շփահաե- 
գույցների (հատկապես առանց կամ 
վատ յուղման պայմաններում) 
մաշվածքների պատճառների և 
դրանց կանխման հետազոտու
թյունները բացահայտում են, որ 
տնտեսական կորուստների դեմ 
մղվող պայքարի միջոցների որոն
ման հիմնական ասպարեզեերր 
շփանյութագիտությունն ու տեխնո
լոգիական միջոցառումներն են: 
Դրա համար էլ, եթե շփագիտու
թյան բնագավառը բաժանենք 
հիմնական բաղադրիչների' թույ- 
լատրելով դրանց վրա ծածկման 
զգափ աստիճանը, ապա կարեփ է 
ստանալ հետևյալ պատկերը'

Շփանյութագիտությունը կա
պակցող օղակ է շփագիտության 
տեսական հետազոտությունների և 
այն հսկայական ծավալի գործնա
կան գիտելիքների միջև, որոնք 
շփատեխնիկայի հիմքն են: Նյու
թերի ստեղծման շփագիտական 
տեսանկյունների գիտական հետա
զոտություններն ու մշակումներն 
ապագայի խնդիրների մեջ կարևո
րագույն տեղ են զբաղեցնում: 
Դրանց են վերաբերում մետա
ղական կոմպոզիտեերը (հատկա
պես ջերմակայուն, ջերմա- և էլեկտ
րահաղորդիչ, ամուր), պոլիմերային 
հիմքով կոմպոզիցիոն նյութերը, 
հատուկ պայմաններում աշխատող 
նյութերր (-100°Շ-ից մինչև +900°С, 
մինչև 1011 տոր վակուում, միջու
կային սառեցում, ճառագայթում և 
այլն):

Շփման մակերևույթների որակի 
բարձրացման նպատակով կիրառ
վում եե զանազան տեխնոլոգիա
կան միջոցներ: Մակերևույթր կա
րեփ է վերափոխել (մոդիֆիկաց- 
նել)' առանց դրա քիմիական 
բաղադրությունր փաիոխելու կամ 
քիմիական ու ջերմաքիմիական 
մշակման ենթարկելու, որն, րեդհա- 
կսաակը, կփոխի մակերևույթի քի
միական բաղադրությունը: Մակե
րևութային վիճակի վերափոխման 
նպատակով կիրառվում են դրանք 
ուրիշ նյութերով ներծծելու կամ 
բարակ շերտով ծածկապատելու 
եղանակները: Այդ նպատակով 
առավել հաճախ օգտագործվում եե 
ցածր միջշերտայիե սահքի դիմադ
րություն ունեցող նյութեր (օրինակ' 
մոլիբդեեիտ, գրաֆիտ և այլն): 
Շփական մակերևույթների մշակ
ման ներկայիս լավագույն տեխնոլո
գիական մեթոդներից են գոլորշի 
ֆազից ֆիզիկական և քիմիական 
նստեցումները, իոեայիե իմպլան
տացիան, լազերային ջերմամշա
կումը, պլազմանիտրիդային մշա
կումը և բորավորումը (հարստացու
մը բորով):

Մեքենաների շփման հանգույց
ների հուսալիության, երկարա
կեցության և արդյունավետության 
բարձրացման ընդհանուր գլխավոր 
խնդրի լուծման գործում իր կարևոր

դերն ունի շփական մեքենամասերի 
և հանգույցների նախագծումն ու 
կոեստրուկտավորումը, ինչպես 
նաև հանգույցների ու մեքենաների 
գաբարիտային չափերի եվազար- 
կումը և դրա հետևանքով շփական 
մեքենամասերի տեսակարար բեռ
նունակության բարձրացման ապա
հովումը: Նոր նյութերի հայտնա
դործումը կհասցնի շատ մեխանի
կական համակարգերի և կոնստ
րուկցիաների փոփոխման: Օրինակ' 
600°С պայմաններում աշխատող 
քսուքային յուղերի առկայությունը 
կարող է հանգեցնել ներքին այրման 
շարժիչի կոնստրուկցիայի կտրուկ 
փոփոխման: Առանձնահատուկ 
նշանակություն են ձեռք բերել 
նաեոտեխեոլոգիական և եանո- 
նյութագիտական միջոցառումները: 

Ներկայիս ածխաջրածնային 
նյութերի հիման վրա բարձրա- 
ջերմաստիճանային քսայուղերի 
ստացման հնարավորությունները 
ցածր են: Այդ պայմանների համար 
պետք է օգտագործել թերևս բարդ 
եթերային և պոփֆենոլեթերայիե 
նյութեր և գազային յուղման մեթոդ
ներ: Պինդ քսուքային նյութերի 
օգտագործումը ևս հեռանկարային 
ուղղություն է: Առանցքակալների 
համար արդեն սկսել եե օգտա
գործել մագնիսական և էլեկտրա
մագնիսական քսուքային համա
կարգեր: Չափազանց կարևոր է 
յուղերի համար հատուկ հավելա
նյութերի օգտագործումը' հիմնվե
լով շփաքիմիակաե գործընթաց
ների օգտագործման և կառավար
ման վրա: Դրա լավ ապացույցն է, 
այսպես կոչված, «րետրական նյու- 
թափոխաեցման» երևույթը:

Դեռևս մեծ ուշադրություն է 
դարձվում յուղման էլաստահիդրո- 
դինամիկ տեսությանը' շեշտը 
տեղափոխելով միկրոէլաստա- 
հիդրոդինամիկային, որը պետք է 
օգտագործվի նոր ավիաշարժիչ
ների փոխանցման տուփերի նախա
գծման աշխատանքներում: Տնտե
սապես արդյունավետ և հրդեհի 
նկատմամբ անվտանգ յուղերի 
ստացման գործում մեծ ուշադրու
թյուն է նվիրվում ջրայուղերի խառ
նուրդներին:

Շփաչափարկումների, սարքերի, 
փորձնական արդյունքների մշակ
ման, շփաարատորոշմաե, տեղե
կատվության ու ստանդարտավոր- 
մաե տարածման մեթոդներն ու 
եղանակները նպաստում են շփա
գիտության զարգացմանն ու ար-^

շփանյութագիտություն և տեխնոլոգիական միջոցառումներ..........40%
մեխանիկական համակարգերի կոնստլւուկտավորում................. 30%
քսուքային նյութեր և յուղման ազդեցություն............................. 20%
մնացածր' հաշվառված պայմանների վերահսկում, շփաարատորոշում, 
չափման սարքեր, տեղեկատվության տարածում և այլն................10%:
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Շփագիտության հետազոտությունների արդի ն 
ապագայում գերադասելի ուղղությունները

N°
Ա րդի
հետ ա զոտ ո ւթ յո ւն ն ե ր

Ա պագա յում գերա դա սելի 
հետա զոտություններ №

1.
Հիդրոդինամիկ

առանցքակալներ
Տեխնոլոգիական
միջոցառումներ 1.

2. Մետաղների մաշում \ / ձ

Միկրո- ե 
'նանոկիրառություններ 2.

3.
Յուղեր (քսուքներ), 
հավելանյութեր 1 \  / ձ

Մակերևույթների 
մշակում ե  

ծածկապատում
3.

4. Մխոցային շարժիչներ Մետաղների մաշում 4.

5.
Գլորման առանցքա

կալներ
Ջերմային

ազդեցություններ 5.

6. Պոլիմերներ Կենսաբժշկական
կիրառություններ 6.

7.
էլաստահիդրոդի- 

նամիկ յուղում \л  / / ^
Սահմանային յուղում 7.

8. Շփում էլաստահիդրոդինամիկ
յուղում 8.

9.
Ջերմային

ազդեցություններ Շփում 9.

10. Հպման մեխանիկա Հպման մեխանիկա 10.

11.
Տեխնոլոգիական
միջոցառումներ Աբրազիվային մաշում 11.

12.
Միկրո -ե 

նանոկիրառություններ 1 Պոլիմերներ 12.

13.
Մխոցային օղեր ե Մխոցային շարժիչներ 13.գլաններ

14.
Մակերևույթների 

մշակում 
և ծածկապատում

Տեխնիկական
կերամիկա 14.

15.
Առանցքակալների

նախագծում
Л / \Л\ 1 Յուղեր (քսուքներ), 

հավելանյութեր 15.

16. Աբրազիվային մաշում Առանցքակալների
նախագծում 16.

17.
Տեխնիկական
կերամիկա II II1 Սխոցային օղեր 

ե գլաններ 17.

18.
Կենսաբժշկական
կիրառություններ

Հիդրոդինամիկ
առանցքակալներ 18.

19. Սահմանային յուղում / 1 Գլորման
առանցքակալներ 19.

Հա լ հպի Կ ո ւս ա կ ա լո ւ թ յա ն .

Հա վե լվա ծ  16 հ ո ւն վա ր

1916 թվա կիր  -  N °. 840

Հ ե ոա զ ր ի ն .

է» նթ ի ւ ւի ի  ե. Ա յր ա ն ի  

դ ի ր ք հ ր ո ւ ն  վրա  թ ող վա ծ  

Հայերեն /երկաթուղիի /  
շ ի ն ո ւ թ յա ն  մ ն 1  ծա ոա յո դ ն ե ր ր  

<քի' Դ Րկհք մինյ1 ւ շ ի ն ո ւ -  
թ յսւնց ա վա րա ումօէ  ?ա յց  

ի ր ե ն ց  ր ն ա ա ն ի ք ի ն  Հետ  

մ իա ս ի ն  բ ն ա կ ե լ ն ին  թ ո ւ յ 

լա տ րե լի  ; 0 1Լա լո վ  զա ն ո ն ք  

Հա լես|ի շր ջա կա ներն  Հարմար 

տ ե ղ ե ր ո ւ  մկ 1  ա ռժամանակյա  

կ ե րպ ով  թ ն ա կ ե ց ո ւ ց ե ք :  Մնա

ցած ա ն ո ք  կ ի ն ե ր ն  ո ւ  

պզտիկներն»  նա խ որդ  Հա յտա

ր ա ր ո ւ թ յ ա ն  Հ ա մ ս ւ ժ ա յ ն '  

շ ո ւտ ո վ  ղ ր կ ե ց ե ք  / դ ե պ ի  

անապատ/է

ն ե ր ք ի ն  Գ ործ ոց  նախարար

16 Յ ունո ւա ր  1916.

ք»ԱԼԷԱք».



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ

►դյուեքների օգտագործմանը: Այս 
բնագավառում ակնկալվում է ավ
տոմատացման Լւ կոմպյուտերա- 
վորման մեծ առաջընթաց:

Շփագիտության հիմնարար հե
տազոտություններում հատուկ ու
շադրություն պետք է դարձնել 
շփման և մաշման գործընթացների 
ու մեխանիզմների համակողմանի 
բացատրությանը: Հավանաբար 
պետք է ձգտել ճարտարագիտական 
օգտագործման համար պարզ 
օրինաչափությունների և ոչ թե 
ավեփ ճշգրիտ, բայց չափազանց 
դժվար կիրառելի տեսական կամ 
փորձնական կախումների ու բանա
ձևերի:

Հիմնվելով գիտության ու ճար
տարագիտական հետազոտու
թյունների Բրիտանական խորհրդի 
մշակումների վրա' շփագիտության 
ասպարեզում հետազոտություն
ների գերադասելի ուղղությունների 
աոաջնայնության փոփոխման 
հնարավորությունների առաջարկը 
տրված է աղյուսակում: Համաձայն 
ուսումնասիրությունների արդյուն
քների' առաջին 6 ուղղությունները, 
որոնք գլխավորն էին Մեծ Բրիտա- 
նիայում վերջին տարիներին, 
ապագայում զիջելու եե իրենց դիր
քերը շփագիտական հետազոտու
թյուններում: Հետագայում առավել 
հետաքրքրություն են ներկայաց
նելու սահմանային յուղումը, մակե
րևույթների մշակումը և թաղան
թապատումը, տեխնոլոգիական 
(այդ թվում' հատկապես նսւեո- 
տեխնոլոգիական) միջոցսաում- 
եերր, ջերմային ազդեցությունները, 
տեխնիկական կերամիկան և 
կենսաբժշկական կիրառություն- 
ներր: Եթե, օրինակ, պոլիմերների 
ուսումնասիրությունները բնութա
գրում էին շփագիտության առաջրն- 
թացը 1960-1990-ական թվական
ներին, ապա, ակներևաբար, տեխ
նիկական կերամիկան և կենսա- ու 
նանոշփագիտությունն ունեն նման 
գերադասելի վիճակ 2000 թ. սկըգբ- 
ներից: Այնուամենայնիվ, պլաստ- 
մասաները գերադասելի եե թեթև 
բեռնավորված «չոր» շփման հան
գույցների, իսկ տեխնիկական կե
րամիկան' բարձրաջերմաստի- 
ճաեայիե պայմանների համար:

Քանի որ շփագիտական գործ
ընթացները կախված եե բազմաթիվ 
պարամետրերից, ապա դրանց 
դասակարգման համար ավելի 
հաճախ օգտագործվում է համա
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կարգային վերլուծություեր: Այն 
համակարգերի րեդհանուր տեսու
թյան մասն է: Շփագիտության 
խնդիրների վերաբերյալ համակար
գային մոտեցման առաջին վարձերը 
կատարվեցին միայն 70-ական 
թվականների կեսերին (Գ. Մալոմոն, 
Հ. Չիխոս):

Վերոհիշյալ փաստարկները 
հանգեցնում եե այն համոզմունքին, 
որ շփագիտության հիմուեքեերի վե
րաբերյալ գիտեփքեերը ժամանա
կակից պայմաններում պարտադիր 
եե ամեն մի ճարտարագետի հա
մար: Դրանք ճարտարագետ-կոե- 
ստրուկտորիե հնարավորություն են 
տալիս ճշտորեե հաշվարկել և 
նախագծել շարժական հանգույց
ները, րնտրել շփական մեքենամա
սերի նյութերը, նշանակել հանգույց
ների աշխատանքի լավագույն 
ռեժիմները: Շփագիտությունը ճար- 
տարագետ-տեխեոլոգիե կօգնի օգ
տագործել առավել արդյունավետ 
տեխնոլոգիական մեթոդներ մե
քենամասերի պատրաստման, 
դրանց մակերևույթների մշակման, 
ամրակցման և յուղման գործում: 
Մասնագետներին անհրաժեշտ է 
յուրացնել մաշակայունության 
չափանիշն այն աստիճան, որքան 
մեքենաների աշխատունակության 
և հաշվարկի մյուս չափանիշները' 
ամրություն, կոշտություն, թրթռա- 
կայունություն, ջերմակայուեու- 
թյունեայլե:ա

Գրականությ ուն
1. Պ ողոսյա Ա  Ա.Կ. Շփագիտու

թյան հիմունքներ: Երևան. Լույս - 
Աթեեք, 1994-1995:

2. Ծ օոտօո 2). Б̂ ап̂ ег Шап 
Рпсйоп. Լօոժօո, 1974.

3. Силин А. А. Трение и его роль 
в развитии техни?и. Москва, 1976.

д ^
№  Խ  Տ

■ к  Л

Игл I

ԻՆՔՆԱԽՑՎՈՂ
ԿՈՄՊՈԶԻՏՆԵՐ

Իլինոյս նահանգի համալ
սարանի գիտնականները մշա
կել են կոմպոզիտային նյութերի 
համար «իմունային համա
կարգ» ստեղծելու միջոց, որը 
թույլ է տալիս այդ նյութերին 
վերացնել իրենց մակերեսին 
առաջացած վնասվածքները: 
Ինչպես հայտնում է «Ռոյթեր» 
գործակալությունը, միկրոսկո- 
պիկ պատիճները վայրկենա
բար «վերանորոգում են» ճեղ
քերը և պատռվածքները' վերա
կանգնելով նրանց սկզբնական 
բնութագրերը: Սկոտ Ուայթը 
ասում է, որ հաջողվել է ստեղծել 
մի նյութ, որն իրեն պահում է 
ինչպես մարդու մարմինը 
վնասվածքների ժամանակ:

Ինչպես հայտնի է, երբ 
մարդը կտրում է, ասենք, մատը, 
գործի են դրվում վերքը բուժող 
հատուկ նյութերի արտադրման 
մի շարք մեխանիզմներ: Նոր 
կոմպոզիտային նյութերում կան 
վնասվածքները խցող նյութեր 
պարունակող բազմաթիվ միկ- 
րոպատիճներ: Վնասվածքի 
դեպքում սրվակները արտազա
տում են այդ նյութերը, որոնք 
լցվում են ճեղքերը, կարծրա
նում և «բուժում վերքերը»:

Գիտնականները հուսով են, 
որ 3-5 տարի անց կարող է 
սկսվել նոր նյութերի արդյու
նաբերական արտադրությունը: 
Սկզբնապես դրանք ամենամեծ 
կիրառությունը կունենան միկ- 
րոէլեկտրոնիկայում: Սակայն 
շուտով, հավանաբար, դրանք 
կօգտագործվեն նաև օդանա- 
վաշինության և քաղաքացիա
կան շինարարության մեջ, հատ
կապես սեյսմիկ տեսակետից 
վտանգավոր գոտիներում:



Լուսանկարները' Արամ Շահինյանի

№ . 723.

ծա ծկա գիր  ն ե ր ք ի ն  գ ո ր ծ ո ց  

ն ա խ ա ր ա ր ո ւ թ յ ա ն ,  ո ւ ղ ղ վ ա ծ  

Հսւլհպի կ ո ւ ս ա կ ա լ ո ւ թ յա ն .

նախապես Հա լեպ ի շրջա կա 

ն ե ր ս  բնա կեցվա ծ  Հ ա յե ր ը  անՀա - 

պաղ ղ ր կ ե ց ե ք  ի ր ե ն ց  տ ա րա գրու

թ յա ն  վ ա յր ե ր օ  և. ա յս  մա սին  

ա եղ ե կա ց ո ւց ե ք է

3. Դեկա . [ 1 ] 916. 

ն ե ր ք ի ն  Գ ործոց  նախարար

|»ш,ъи».

ծա ծկա գիր ն ե ր ք ի ն  գ ո ր ծ ո ց  

ն ա խ ա ր ա ր ո ւ թ յ ա ն »  ո ւ ղ ղ վ ա ծ  

Հա լեպ ի կ ո ւ ս ա կ ա լ ո ւ թ յա ն .

Հակաոակ ա նոր որ ծա նոթ  

ա ն Հ ն ա վ ո ր ո ւթ յա ն ց  / Հ ա յ ե ր ո ւ /  

կղերա կա ն  դա սա կա րգին  գ ո յ ո ւ 

թ յ ո ւ ն ն  ջ ն ջ ե լ ո ւ  Համար ա մեն են  

ա վ ե լի  աշխատիլ պ եսք Է . 

կ ՛ի մ ա ն ա ն ք  որ  ա յղպ ի ս ի ն ե ր  

Ս ո ւր ի ո  1ւ ն ր ո ւ ս ա ղ ե մ ի  պես 

կա սկ ա ծ ե լի  ա եղեր  կ օ  ղ ր կ վ ի ն :  

Աս ա նկ թ ո ւ յ լ ա վ ո ւ թ յ ո ւ ն  մ օ  

ա ն ն ե ր ե լ ի  Հա նցա նք Էէ Ա յղ  

կ ա ր գ ի  խ ռ ո վ ա ր ա ր ն ե ր ո ւ ն  

ա քս ո ր ա վ ա յր ն  ա ն է ո ւ թ յ ո ւ ն ն  է : 

1)0 Հա նՀնա րա րեմ  որ օսա  ա յն մ  

գ ո ր ծ ո ղ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր  կա ա ա րեք:

1 Դ եկ . [ 1 ] 915. ն ե ր ք ի ն  

Գ ործոց  նախարար 

ԹԱԼ1յԱ№ .

Կ տ ուց  կ ղ զ ի



Իսրայելի Բեն Գուրիոնի համալսարանի 
գիտնականները մշակել են ռեակտիվ միջուկային 
շարժիչի աշխարհում առաջին իրական նախա
գիծը: Համակարգի հիմքում ընկած է ամերիցիում- 
242-ի ռադիոակտիվ իզոտոպր, որն ունի մի 
կարևոր հատկություն, այն ընդունակ է պահպա
նել չմարող շղթայական ռեակցիան նույնիսկ 
փոքր քանակով:

Ամերիցիումից պատրաստված բարակ թիթեղ- 
ներր միջուկների բեկորների աղբյուր են: Այդ

Սշա1ւ41ս I միջուկային շարժիչի նախագիծը

բեկորները տաքացնում են գազր, որում գտնվում 
են թիթեղները: Մինչև բարձր ջերմաստիճաններ 
տաքացված գազը րնդարձակվում է և արտա
հոսում է ծայրափողակի միջով' ստեղծելով 
ռեակտիվ շիթ: Գազի արտահոսքի արագությունը 
պետք է լինի այնքան մեծ, որ այդպիսի շարժիչով 
ուղևորությունը դեպի Մարս տևի երկու շաբաթ' 
այն ինը շաբաթների փոխարեն, որ անհրաժեշտ է 
ժամանակակից տիեզերանավերիե:

Աոհնսւոականծնոք
Բրիտանական բժիշկներին և տեխնիկներին հա

ջողվել է ստեղծել փոքրիկ մեխանիկական ձեռք, որից 
կարող են օգտվել ձեռնատ երեխաներր: Աշխա- 
տանքներր տևել են ավեփ քան 20 տարի: Գլխավոր 
խնդիրր մանրանրբին շարժիչներ և մարտկոցներ 
ստեղծելն էր: Նոր բիոնիկ ձեռքր շարժման մեջ է դրվում 
ճկույթում և ցուցամատում գտնվող երկու շարժիչների 
միջոցով: Բժիշկների մեծ մասր կարծում է, որ եթե 
ձեռնատ երեխային արհեստական ձեռքից օգտվելու 
հնարավորությանր չվարժեց նել ամենափոքր տարիքում, 
ապա մեծանալով նա արդեն չի կարողանա ընտելանալ 
դրան և առավելագույն չա
փով զարգացնել ունակու
թյուններդ Նոր արհեստա
կան ձեռքր նախատեսված է 
2-ից մինչև 11 տարեկան 
երեխաների համար:

411 ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ Ա Շ ԽԱ ՐՀՈՒՄ  № 1,2005



Րօ111տհ1ոց Ноизе
12 Тоитапуап Տէռ, 
(37410) 52 08 48 
(37410) 56 08 41

Թ ո ւ ւ ք ա ն յա ն  12 
(37410) 52 08 48 
(37410) 56 08 41




