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Գերթանգարան ստեղծելու առաջին փորձն արվեց 
Լուվրում, որտեղ ենթադրվում էր գեղա րվեստա կա ն 
գա նձեր հա վա քել ողջ աշխարհից։

Ներկայումս կլոնավորումը հնա
րավորություն է ստեղծում հաղ
թահարել կնոջ անպտղությունը։

Հրա բխ ա յին ժայթքումների մասին առաջին հի
շատակումներն առկա են հայկական ամենահին 
վերծա նվա ծ գրավոր աղբյուրներում՝ ուրարտա
կան սեպագրերում։

Շատ  կարևոր է բույսի ձևը։ 
Սուկկուլենտ բույսերի մեծամաս
նություն՛ը գնդա ձև է. դա հնարա
վորություն է տ ա լիս բույսին 
ավելի շատ ջուր կուտակելու։

Օսմա նյան վերնա խ ավը և 
մոլեռանդ մահմեդականները 
ձգտում էին, որ «անհավատ– 
ները» առաջին իսկ հա յա ցքից 
խ ս տ ի վտ ա րբերվ են իրենցից։

Ենթադրվում է՝ այս հար– |«– |ց  
յուրամյակում նանոտեխ– 
ն ո լո գի ա ն  կդա ռնա  գ ի 
տությա ն և տ եխ նիկա յի 
զ ա ր գ ա ց մ ա ն  ռ ա զ մ ա վ ա 
րական ուղղություն, ինչի 
արդյունքում սպասվում են 
ս ա ր ք ա շի նո ւթ յա ն, ա ր դ 
յունա բերա կա ն ա պ րա նք
ն ե ր ի  ա ր տ ա դ ր ո ւ թ յա ն ,  
դե ղ ա գո ր ծ ո ւթ յա ն  և ա յլ
տ եխնոլոգիաների արմա– «ՍՈՎՈՐԱԿԱՆԻ» 6 4  «ԱՆՍՈՎՈՐԻ»
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ներ։

Զ ա նա զա ն ակրոստ իքոսներից, 
ն մ ա ն ա ձ ա յն ո ւ թ յո ւ ն ն ե ր ի ց ,  ա կ 
նարկներից և անուղղակի հա սցեա
գրումներից զա տ , Չա րենցի բա 
ն ա ս տ ե ղ ծ ո ւթ յո ւն ն ե ր ի ց  շա տ երը 
ուղեկցվում են առանձին ւսնվա– 
նա տ ա ռնրով, հա կիրճ ծա նոթ ա 
գրություններով։
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ևւլ(ւււշշւլւյ ւ լ ա շ

ՀՀ ԳԱԱ «Լրաբեր հասարակական 
գիտությունների» հանդեսի գլխավոր 
պսււրմական գիտությունների դոկւրոր, 
պրոֆեսոր։

Զբաղվում է հայ մամուլի և հասարակական 
մւրքի, արդի լրագրության ւրեսության, ինչպես 
նա և Օսմանյան Թուրքիայի հայ գաղթօջախների 
պաւրմության հիմնահարցերով։

լ ք
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Օսմանյան միջնադարյան 
հասարակության մեջ հայերը, 
հույներր, սլավոեներր, հրեսւներր 
և այլ հպատակ ազգերն ի սկզբա– 
նե ենթարկվել են շարիաթի (մահ
մեդական հանրային իրավունք) 
ճնշող սահմանափակումներին։ 
Սուլթաններն առանձին ուշա
դրությամբ Էին հետևում արաբա
կան 2-րդ խալիֆ Օմարի մտցրած 
այն մի քանի սահմանափակում
ներին կամ արգելքներին, որոնք 
պարտադրվում Էին ոչ մահմեդա
կաններին՝ «ալլահի հետևորդնե
րի» նկատմամբ նրանց ստորա
դաս դիրքն րնդգծելու և  առհասա
րակ նրանց հնազանդ վիճակում 
պահելու նպատակով։ Դրանք ոչ 
այլ ինչ Էին, եթե ոչ «գյավուրների» 
նկատմամբ խտրական վերաբեր
մունքի դրսևորումներ։ Իշխանու
թյուններդ օրինակ, մեծ դժվա
րությամբ Էին տափս եկեղեցի
ների նորոգման թույլտվությունր, 
իսկ նոր եկեղեցի կառուցելն ար
գելված Էր, և այդպիսի արտոնու
թյուն տրվում Էր միայն բացառիկ 
դեպքերում։ Այսպիսի բացառու
թյունները միշտ Էլ ուղեկցվում Էին 
ամենազոր կաշառքով, որն իր 
հմայքը պահպանում Էր նույնիսկ 
միջպետական հարաբերություն
ներում։ 1682 թ. ռուսաց դեսպանր 
սուլթանից խնդրել Էր ուղղափառ 
եկեղեցի կառուցել Կ֊Պոլսի Կում 
կւաիու թաղամասում։ Թույլտվու
թյունը ձեռք բերվեց, բայց երբ 
շինարարությունն ավարտվել Էր,

մեծ վեզիրր սկսեց խստություն
ներ բանեցնել, նրա ցուցումներով 
սկսեցին ստուգել եկեղեցու բարձ– 
րությունր, երկարությունն ու 
լայնքր, որոնք խստորեն կանո
նարկված Էին օսմանյան օրենք
ներով։ Եկեղեցու շինարարու
թյունն իրականացնող հույներին 
(սրանք ռուսների դավանակից
ներն Էին՝ ուղղափառներ, ուստի՝ 
դեսպանր նրանց Էր հանձնարա– 
րել այդ գործը) մեծ վեզիրը 
հասկացնել Էր տափս, որ փոխհա
տուցում Է ակնկալում։ Եվ միայն 
կաշառքից հետո Է գործը գլուխ 
բերվում։ Ասենք, շինարարության 
բնագավառում ամենուրեք ի 
հայտ Էր գափս նշված խտրակա– 
նաթյունր։ Կ.Պոլսում քարր ներ
մուծվում Էր դրսից, ինչր կապված 
Էր մեծ ծախսերի հետ, ուստի՝ 
քարե շենքեր (տներ) կարող Էր 
ունենալ միայն հասարակության 
սերուցք համարվող մահմեդա
կանը։ Մի կանոնագրում, որ 
մեջբերել Է թուրք պատմագիր 
Շանի զադեն, ասվում Է, որ 
«քարուկիր շենքերի կառուցումր 
թույլատրվում Է միայն մահմեդա
կաններին, իսկ ռայաներին (ոչ 
մահմեդականներին - ԱԽ.) բնավ 
չի թույլատրվում»։

Բստ Էության, շարիաթի տրա
մադրություններից Էին բխում 
սուլթանների՝ պարբերաբար 
կրկնվող այն հրամանագրերը, 
որոնք կրոնական համայնքներին 
պարտադրում Էին հագուստի,

չալմայի (ոչ մահմեդականները 
ես, այդ թվում և հայերը, չալմա 
Էին դնում), կոշիկների հ դրանց 
տեսակների, գույների ու որակի 
որոշակի համակարգեր։ «Բարձ
րակարգ» գույներով հագուստ և 
կոշիկ հագնելու իրավունք ունեին 
միայն մահմեդականները, իսկ ոչ 
մահմեդականներին վերապահ
ված Էին միայն «ստորակարգ» 
գույներր։ Առաջինների նախրնտ– 
րած «Էլիտար» գույներն էին 
սպիտակը, կանաչը, երկնւս- 
գույնր, ծիրանագույնը և վառ 
կարմիրը։ Գույներով (ինչպես 
նաև գործվածքի շքեղությամբ) 
էին տարբերակվում նաև օսմա
նյան պաշտոնյաները։ Մեծ վե– 
գիրր հագնում էր սպիտակ գույնի 
զգեստ, վեզիրները՝ կանաչ, պա
լատի մյուս պաշտոնյաները՝ վառ 
կարմիր, ուլեմներր (մահմեդա
կան կրոնական դասը)՝ երկնա
գույն, մուֆտին (կրոնաիրավա– 
կան ոլորտի բարձրաստիճան 
պաշտոնյա)՝ սպիտակ գույնի 
հագուստներ։ Տարբերվում էին 
կոշիկների գույներն ու տեսակ
ները։ Շատ ավելի աղքատիկ և 
ոչնչով ուշադրություն չգրավող 
տեսք ունեին ոչ մահմեդական
ներին թույլատրված հագուստի 
գույներր՝ կապույտ, մոխրագույն, 
դարչնագույն, սև և դրանց 
երանգներր։ Սուլթան Սելիմ Ա-ի 
(1512-1520) օրենքներով տար
բերվում են տարազը, դրա որակը, 
գույներր և գներր։ Այծի վարդա–

2 Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  Ա Շ հ յԱ Ր Ճ Ո Ւ մ  Ա °2,2005



ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ

գույն և կարմիր կաշվից կոշիկներ 
կարող էին հագնել միայն մահմե
դականները, իսկ այդպիսի կոշիկ
ները շատ թանկ էին՝ մինչև 30 աք– 
չե։ Բարձրաստիճանավորները 
հագնում էին կանաչ, պալատա
կանները՝ վառ կարմիր գույնի կո
շիկներ։ Յուրաքանչյուր կրոնա
կան համայնք ուներ իրեն հատ
կացված գույները, հույներին 
թույլատրված էր հագնել սև, 
հայերին՝ մանուշակագույն, հրեա– 
ներին՝կապույտ գույնի զգեստներ 
և կոշիկներ։ տւհմեդ Բ-ի ժամա
նակ (1444-1446, 1451-1481) հրեա
ների գլխարկը պետք է լիներ կար
միր, կոշիկեերր՝ սև գույնի, իսկ 
վերնազգեստը պետք է կարվեր 
գորշ գույնի էժանագին աստա
ռից։ Քրիստոեյաներր պետք է 
դնեին սև գույնի գլխարկ կամ 
չալմա (փաթթոց)։ 1568թ. մի 
հրամանագրով (ֆերմանով) հա
յերը ևս պետք է հագնվեին հրեա
ների նման, բայց դնեին կարմրա
խայտ չալմա։ 1583թ. Մուրադ Գ-ի 
(1574-1595) մի ֆերմանով հրեա
ներին հատկացվում էր նարնջա
գույն, հայերին՝ ծաղկանկար 
(խայտաբղետ) և հույներին՝ կա
պույտ գույնի հագուստներ։ Նույն 
կերպ տարբերակվում էին նաև 
մահմեդական և քրիստոնյա կա
նանց հագուստների գույները և 
որակը։ Մահմեդական կանայք 
հագնում էին վառ, գույնզգույն 
գործվածքներով հագուստ, հիմ
նականում՝ կանաչ, վառ կարմիր, 
նարնջագույն, դեղին, երկնա
գույն, քրիստոնյա կանայք՝ մուգ 
դարչնագույն, սև, մոխրագույն, 
կապույտ և այլ գորշ գույներով։

Օսմանյան վերնախավը և 
մոլեռանդ մահմեդականներր 
ձգտում էին, որ «անհավատներր» 
առաջին իսկ հայացքից խստիվ 
տարբերվեն իրենցից, ուստի՝ 
կարևոր նշանակություն էր տըր– 
վում չալմային։ Իրենց հերթին, 
այլահավատները, չնայած նա
խատեսված գդակին (կալփախ), 
չալմա էին դնում՝ խախտելով 
կարգը և ձգտելով նվազագույնի 
հասցնել իրենց և մահմեդական
ների տարազի տարբերություն
ները։ Ուստի և սուլթանները 
երբեմն հրամանագրեր էին ար
ձակում առհասարակ չալման 
քրիստոնյաներին արգելելու և 
միայն գդակ դնելու մասին։ Այդ

էին թելադրում 1580, 1581, 1583, 
1587 թթ. ֆերմանները։ Ֆերման
ների շարունակաբար կրկեվելր 
ցույց է տալիս նաև, որ դրանց 
սահմանած արգելքները, իրենց 
հերթին, շարունակ խախտվել են, 
ուստի և արգելքն հաճախ կենտ
րոնացել է միայն գույների վրա։ 
Ֆրանսիացի ճանապարհորդ 
Ժ.Թ–եվանոն (XVII դ.) գրում էր, որ 
«քրիստոեյաներր չպետք է հա
մարձակվեն ամբողջովին սպի
տակ չալմա դնել, հակառակ 
դեպքում պետք է թուրքացվեն 
կամ սպանվեն։ Փոխարենր, 
երանք կարող են հագնել այլ 
գույներով հագուստներ, թեև, 
այնուամենայնիվ, վտանգավոր է 
հագնել կարմիր կամ դեղին 
գույներով»։ 1656թ. հայերին ար
գելվեց հագնել դեղին գույնի մու
ճակ, վառ գույներով հագուստներ 
և դնել մետաքսե փաթթոց:

Անընդհատ կրկնվող հրամա
նագրերի միջև ընկած ժամանա
կաշրջանում, երբ ինչ-որ չափով 
թուլանում էր իշխանությունների 
աչալրջությունը, սկսվում էին 
խախտումները։ Ոչ մահմեդա
կանների հարուստ վերնախավր 
(արհեստապետեր, վաճառա
կաններ) մանավանդ գործի էր 
դնում կաշառքների փորձված 
մեթոդը, որ փակում էր իշխանու
թյունների աչքերը մինչև հաջորդ 
հրամանագիրը և այսպես շարու
նակ։ 1580թ. արգելքից առաջ 
գերմանական դիվանագետ 
Ստեֆսւն ֆոն Գեռլախր գրում էր, 
որ Կ.Պոլսում հայ կանայք 
հագնվում են, ինչպես թուրք 
կանայք, դեմքներր ծածկում են սև 
շղարշով, որն ամբողջովին ոսկով 
է ասեղնագործված։ Նրանց 
գլուխեերր ծածկված են թանկա
գին կերպասներով՝ նույնպես 
ոսկեթել բանվածքով։

Այսուհանդերձ, նշված ար
գելքները խախտելը հղի էր նաև 
ծանր հետևանքներով՝ րեդհուպ 
մինչև մահապատիժ։ Պակաս 
ահեղ պատիժներ չէին սպասում 
այն ոչ մահմեդականներին, ովքեր 
հանդգնում էին սիրային հարաբե
րություններ հաստատել մահմե
դական կնոջ հետ։ Իրազեկ իշխա
նությունները մահվան սպառ
նալիքով տղամարդուն ստիպում 
էին իսլամ ընդունել և ամուսնա
նալ ընկերուհու հետ։ Իրենք՝

թուրքերը, լիովին ազատ էին ոչ 
մահմեդական կանանց հետ ցու
ցաբերած վարքագծում։ 1589թ. 
Կ.Պոլսում գտնվող մի ճանա
պարհորդ գրում էր, որ ոչ մի 
քրիստոնյա իրավունք չունի 
կապվել որևէ թուրք կնոջ հետ, և 
որ նա կսպանվի, հենց որ այդ 
հայտեի դառնա։ Գրիգոր Դարա– 
նաղցին ցավով էր արձանագրում 
այն դեպքերր, երբ «բազում ջու– 
ղայեցիք», Կ.Պոլսում հայտնվե
լով իրենց առևտրական գործե
րով, բռնի թուրքացվել են՝ «ի 
վերայ տաճկի կնոջ» բռնվելով։

Սակայն միջնադարյան Կ.Պոլ– 
սի զվարճալիքների ցանկում, 
արհամարհելով դաժան պատիժ
ների վտանգը, իր մշտական տեղն 
ուներ մարմնավաճառություեր։ 
Մարմնավաճառ կանայք ապրում 
էին Ֆաթիմայի մզկիթի մոտ, 
իրենց հրապույրներր ցուցա
դրում մեյխանաեերի (սրճարան
ներ) շրջակայքում և մասնակցում 
աչքից հեռու րնկած թեթևաբարո 
հաստատություններում եռացող 
գինարբուքներին։ Երբեմն սրանց 
դեմ շուրջկալներ էին կազմակեր
պում, բանտարկում կամ արտաք
սում քաղաքից և կամ էլ գցելով 
պարկի մեջ՝ խեղդում Բոսֆորի 
ջրերում։ XVI դ. ճանապարհորդ 
Տ Սանդերսոնի վկայությամբ՝ 
Կ.Պոլսում իրենց արհեստն էին 
բանեցնում 1000 պոռնիկներ՝ 
տարբեր ազգություններից:

Օսմանյան միջավայրում 
կային նաև աշխարհիկ այլ 
վայելքներ, որոնց տրվելը վտսւնփ
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►գավոր էր եւ մահմեդականների եւ 
ոչ մահմեդականների համար։ 
Խոսքը վերաբերում է ոգելից 
խմիչքներին, սուրճին ու ծխախո
տին։ Հայտնի են 1563, 1579-1580, 
1634 թթ. և  այլ տարիների 
արգելքներդ գինու վաճառքի, 
ինչպես նան. գինետները փակելու 
վերաբերյալ։ Այս դեպքում ես 
արգելքներդ խախտվել են։ Լեհ 
դիվանագետ Կ.Զբարաժսկին 
(1620-ական թթ. սկիգբ) գրում էր, 
որ հենց Կ. Պոլսում անհնար է 
խանգարել, որ փողոցներում 
չխմեն ն ծխախոտ չծխեն, և որ 
արգելքի հրամանագրերդ վերած
վել են ծաղրուծանակի։ Օսմա
նյան մի հեղինակ՝ Հյուսեին Տու– 
գին, գրում է, որ սուլթանդ 
բոստանջիբաշու (սուլթանի թիկ
նազորի պետդ) և ենիչերի աղա– 
սու (ենիչերիների գլխավորի) հետ 
զգեստավտխված՝ հաճախ ներ
խուժում էին պանդոկներ, բռնում 
գինովցած ենիչերիների և գանա
հարում կամ թիարաններ էին 
ուղարկում նրանց։ Բռնվելու 
դեպքում ամենից ավելի տուժում 
էին հույն, սլավոն, հայ ե  հրեա 
գինեվաճսաներր, որոնք գրկվում 
էին եկամտից։ Իսկ թուրքերին, 
գրում է ֆրանսիացի դր լա 
Մոտրեե (1699թ.), թեն արգելված 
է գինի խմելր, բայց ամենից շատ 
նրանք են խմում։ Բռնված պաշ– 
տոնյաներր պատժվում էին 
ճիպոտի հարվածներով։ Ա րգել
ների ժամանակ գինի վաճառող 
պանդոկներր տակնուվրա էին 
արվում, ջարդուփշուր էին արվում 
տակսւռներր։ Կ-Պոլսում մի աշ
խարհասեր հայ քահանա գրում է 
իր հիշատակարանում (1671թ.). 
«... զգինետներն ջարդեցին և 
զգինին յասախ արին (արգե– 
լեցին–Ա.Խ.), թէ՝ հարամ (արգել
ված է - Ա.1ս.յ, երանի գտնող 
խմողին»։

Իշխանություններդ բազմիցս 
արգելել են սուրճի ն ծխախոտի 
գործածությունդ, ինչպես և 
դրանց ներմուծումն ու վաճառքդ 
ԳԱյվազովսկին գրում է, որ թուր
քերի մեջ ծխելու սովորությունդ 
մտել է 1606 թ. և ապա տարածվել։ 
Սուրճը շատ ավելի վաղ էր 
ներմուծվել։ Սուլթան Սուլեյմանի 
ժամանակ (1520-1566), 1555թ. Կ. 
Պոլսում կառուցվել էր խահվե–

խանե (սրճարան), իսկ նույն դարի 
վերջին քառորդին սրճարանների 
թիվն այստեղ հասել էր 200-ի։ 
Դրանից հետո՝ XVII դ. սկգբնե– 
րին, ծխախոտն ու սուրճն արգել
վեցին։ Սրճարաններում ենիչերի
ների կուտակումների՝ սուրճի և 
ծխախոտի ուղեկցությամբ, սուլ
թաններդ և ոչ առանց հիմքի, 
համարում էին իրենց իշխա
նության դեմ ուղղված դավադրա
կան հավաքներ։ 1634թ. սուլթան 
Սուրադը վերստին արգելեց 
սուրճն ու ծխախոտդ 
Այս րնդհսւնուր իրողությունների 
հենքի վրա պետք է դիտել Գրիգոր 
Վարագեցու (XVII դ.) տպավորիչ 
ոտանավորը՝ «Սակս ծուխ քաշո– 
ղաց» («Ծխողների մասին») 
վերնագրով։ Թերևս, այն հակա– 
նիկոտինային թեմայի առաջին 
դրսևորումն է հայ գրականու
թյան մեջ, որն այսօր էլ կարող է 
հետաքրքրէդ ծխախոտի դեմ 
արշավի ելած հասարակական 
կազմակերպություններին։ Ահա 
մի հատված այդ ոտանավորից.

Ոմանք սովոր են ի թութուե եւ
հետեւող այն պիղծ գործոյն 

Վնաս կառնեն իւրեանց հոգուն,
հաց մի չունին ի իւրեանց տուն 

Փող մի չունին, որ տան հոգոյ ն,
երթան պարտեօք (պարտքով) 

գնեն թութուե, 
Յոժարխմին (ծխեն) հետ

թուրքերուն, զմոխիրն տան 
իւրեանց գլխոյն 

Կամաւ (իրենց կամքով) լինին ընկեր 
դիւուն եւ կեր լինին անքուն 
որդոյն (որդին):

Ծխախոտի (և սուրճի) ար
գելքը, սակայն, պետք է վերաց
վեր, որքան էլ դրանց դեմ պայքա
րեին իշխանությունները և բա
նաստեղծները։ Առաջինները 
պետք է բավարարվեին ծխա
խոտի վաճառքից գոյացող պատ
կառելի միջոցներով, իսկ բա
նաստեղծներն իրենց մուսային 
պետք է դիմավորեին ծխախոտը 
ձեռքներին՝ ծխի քուլաների խոր– 
հըրդավորության մեջ։ Համենայն 
դեպս, 1725թ. ծխախոտի վաճա
ռականներն օրինականացրեցիե 
իրենց զբաղմունքը՝ գրանցվելով 
որպես առանձին կորպորացիա 
(էսնաֆություն)։
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Չ ւլ^ Չ Շ ւլՆ  ՀՈՎԻԿ

Բանասեր, գրող

ՉԱՐԵնձՅԱն ԳԱՂՏՆԱԳՐԵՐ

Գրականագիտությունը միշտ 
(և ոչ առանց հիմքի) արժևորել է 
այս կամ այն ստեղծագործության 
գրության շարժառիթները, նա
խապատմությունն ու ազդակ
ները՝ դիտարկելով դրանք ոչ մի
այն որպես տվյալ հեղինակի կեն
սագրության, այլև գրականու
թյան պատմության էական դրվա
գի արծարծում ու վավերագիր։ Եվ 
որքան էլ մենք պնդենք, թե 
գեղարվեստական ստեղծա
գործությունն ի վերջո երևա
կայության, կենսափորձի ու նա– 
խատիպերի մի յուրօրինակ հա
մադրություն է, բոլոր դեպքերում 
սխալ կլինի դա որակել որպես 
ընդհանրականը մասնավորեց
նելու պարզունակ քայլ։ Ասվածի 
կարևորագույն փաստարկներից 
մեկն էլ, թերևս, այն է, որ որոշ 
գործեր կրում են հեղինակային 
«լրացուցիչ» նշումներ։ Այդ «ծա
նուցումներն» ու գաղտնագրերը 
մեկ անգամ ևս ապացուցում են, 
որ հիշյալ մանրամասները կարե– 
վորված են, որոնք արձանագրվել 
են հենց գրողի կողմից:

Եղիշե Չարեեցին անվիճեփո– 
րեն կարելի է դասել այ ն գրողների 
շարքը, որոնք առավելագույն 
թվով գաղտնագրեր ու ծածկա
գրեր են կցել իրենց ստեղծագոր
ծություններին։ Զանազան ակ
րոստիքոսներից, նմանաձայնու
թյուններից, թափանցիկ ակ
նարկներից և անուղղակի հաս
ցեագրումներից զատ, նրա բանա

ստեղծություններից շատերը ու
ղեկցվում են առանձին անվանա– 
տառերով, բովանդակային զու
գորդումներով և հակիրճ, մշուշոտ 
ծանոթագրություններով։ Այս 
կարգի մակագրություններով 
հարուստ են հատկապես Չարեն– 
ցի գրչին պատկանող էպիգրամ
ներն ու դիֆերամբներդ Մեծ մա
սամբ հաջողվել է գաղտնազերծել 
թև դրանց եասցեատերերի ա– 
նունները և թե գրության շար
ժառիթները։ Բայց և այնպես, քիչ 
չեն նաև այն բանաստեղծու
թյունները, որոնք դեռ շարունա
կում են կրել իրենց վերապահված 
գաղտնիքը։

Դիտարկենք դրանցից մի քա
նիսը։ էպիգրամներից մեկը, որ 
«Դագաղաճառ» վերեագիրն ունի, 
ուղղված է ոմն Հ. Հ-ին։ Ահա այդ 
բանաստեղծությունը.

Դագաղաճսա
( Հ . Հ . )

Այս հարգելի ընկերը 
Իր աևահ ևախահորից 
ԱԱուևից բացի ժաոանգել էր 
Եվ մի հավատ խորին,
Ռ եբա վ էուևևևալ մի ոսկոր, 
Որպեսզի խորզւակեսԲելիև...

Մեծարում եմ ահա քեզ խոսքով 
Ով ողորմելի։

1928
Ե. Չարեեցի «Անտիպ և չհա

վաքված երկերի» ծանոթագրու
թյունների բաժնում Անահիտ Չա– 
րենցր գրել է. «Չհաջողվեց պար

զել՝ ով է Հ.Հ.–ն»։ Միաժամանակ, 
ժողովածուն կազմողը տեղեկաց
նում է. «Հետագայում Չարենցր 
ավելացրել է հետևյալ ծանոթու
թյունը. «1Վ–ի քարտուղարության 
առթիվ հարյուր հիսուն միփոն 
բնակիչ և այս հսկա բանակից ուր 
է մարդր կրրակ բացի այս 
հանճարեղ վարպետին– 1933– Ով 
ողորմելի»։

Վերնադիրը, անձի մասին 
անցյալ ժամանակով խոսելը կա
րող էին մղել այն ենթադրության, 
թե վերջինս իսկապես վախճան
վել էր, և այդ չափածո խոսքը մի 
յուրօրինակ դամբանական էր։ 
Սակայն տեսեենք՝ արդյո՞ք դա 
այդպես է։

«Անահ նախահոր» մասին 
ակնարկը պիտի նշանակի, որ 
էպիգրամի հերոսի անունը Հայկ է։ 
Դա է հուշում նաև Բելի անվան 
հիշատակումը։ Գրության տարե– 
թիվը, ինչպես նաև լրացուցիչ 
բացատրության մեջ «քարտուղա
րություն» ու «բանակ» բառերի 
ներկայաթյուեր հանգեցնում են 
միանգամայն այլ ենթադրության։

Վստահաբար կարելի է ասել, որ 
էպիգրամի «հերոսր» խորհրդա
յին կուսակցական և ռազմական 
գործիչ Հայկ Ալեքսանդրի Հովսե
փյանն է։ Վերջինս 1927 թվին 
ըետրվել է ՀԿ(բ)Կ Կենտկոմի 
առաջին քարտուղար, սակայն 
մեկ տարի անց ազատվել է 
աշխատանքից։ Թերևս հենց այդ 
իրադարձությունն էլ առիթէ տվել>
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►Չարենցին՝ գրելու «հոգեհան– 
գստի» խոսքը։ Ինչ վերաբերում է 
հինգ տարի անց ավելացված 
ծանոթությանը, ապա այստեղ ես 
ակնարկը թափանցիկ է։ Այդ 
ժամանակ Հայկ Հովսեփյանը 
աշխատում էր Կարմիր բանակի 
գլխավոր քաղաքական վարչու
թյունում, զբաղեցնում բարձր 
պաշտոններ։ Այն, որ Հովսեփյա
նը եղել է ձախողված պետական 
պաշտոնյա, վկայում են նաև 
ժամանակակիցները։ Մորուս 
Հասրաթյանն իր հիշողություն
ներում նրա մասին ասում է. 
«...Միշտ մնաց անգույն ղեկա
վար»։ Իսկ ահա Չարենցի որա
կումներն, ինչպես տեսնում ենք, 
եղել են շատ ավելի խիստ։

Նույն կերպ, ժանրին հատուկ 
գրոտեսկային ու սատիրական 
պատկերամիջոցների օգտա– 
գործմամբ է գրված մեկ այլ 
էպիգրամ.

Ա&ստակ որդիներին 
(Դիֆերամբ)

Դուք, որ վա՛տնեցիք Վեր գանձը 
հետին–

Մեզ թողիք տկլոր ու բոկոտն ու 
խեղճ,

Եվ գլուխը Վեր թեքեցիք գետին
Եվ նախատինքը Վեր դեՎքը 

թրջեց.֊
ԵրգուՎ ենք ահա ձեզ փաոք ու 

պատիվ
Չորեքթաթ կեցած ձեր կառքի 

աոջև։
1929

Այս դիֆերամբի տողատակում 
Չարենցն ավելացրել է ծանո
թագրության կարգով. «Տե՛՛ս նրա 
գրքում Բ.Կ. կոնցեպցիան... 1905 
թվից... իդիոլոգիական»։

Ինչպես տեսնում ենք, թեև 
բանաստեղծության վերնագրում 
և շարադրանքում դիմումը կա
տարված է հոգնակիով, ինչը 
պիտի հերոսների մեկից ավելի 
թիվ նշանակի, այնուամենայնիվ 
տողատակում Չարենցը հիշա
տակում է կոնկրետ անձի կոնկ
րետ գիրքը՝ «նրա գրքում»։ «Ձեր 
կառքի առաջ» բառակապակցու
թյունը անուղղակի վկայությունն 
է այն բանի, որ խոսքը վերաբե
րում է հասարակության մեջ 
բարձր դիրք կամ պաշտոն զբա
ղեցնող մեկին։ Ո՞վ է նա։

Հնարավոր վարկածներից մեր

ընտրությունը տրամաբանորեն 
պիտի կանգ առներ մի այնպիսի 
անվան վրա, որը և աշխատու
թյուն ունի՝ նվիրված 1905 թ. 
բոլշևիկյան կուսակցության գոր
ծունեությանդ և այդ ժամանակ 
զբաղեցրել է բարձր պաշտոն։ Դա 
Արտաշես Կստիեյանն է՝խորհըր– 
դային և կուսակցական գործիչ, 
գրականագետ, ով այդ տարինե
րին Հայաստանի Կենտգործկոմի 
նախագահն էր։ 1927 թվին նա 
Մոսկվայում լույս էր ընծայել 
«Հեղափոխական և ազգային 
շստժումներր Կովկասում 1905 
թ.» վերնագրով մի աշխատու
թյուն։ Ի դեպ, այդ աշխատության 
մի քանի գլուխներ հրապարակվել 
էին «Խորհրդային Հայաստան» 
թերթում դեռ 1926 թ. հունվարից։ 
Իսկ 1929 թ. դարձյալ Մոսկվայում 
հրատարակվեց Կարիեյանի 
«Նացիոնալիզմի «նոր դիրքերը» 
գիրքը։ Հավանաբար, այս և 
Կարիեյանի համանման մյուս 
ուսումնասիրություններն է նկա
տի ունեցել Չարենցը, երբ շեշտել 
է «կոնցեպցիա» և «իդիոլոգիա» 
բառերը։

Բանաստեղծության գրության 
ժամանակ, այսինքն՝ 1929 թ. 
Կարինյանն ազատվել էր զբա
ղեցրած պաշտոնից և նշանակվել 
Թիֆլիսում լույս տեսնող «Աեդըր– 
կովկասի ժողովրդական տնտե
սություն» ամսագրի խմբագիր։ 
Թերևս պետական պաշտոնում 
ձախողվելու և դրանց հետևանք
ների փաստն է հիշատակված 
Չարենցի տողերում։ Ավելորդ չէ 
ասել նաև, որ հենց այդ տարվա 
հուլիսի 4-ին, ինչպես գրում էր 
«Խորհրդային Հայաստան» թեր– 
թր, ՀԱՄԿ(բ)Կ ԿՎՀ-ի զտող 
հանձնաժողովը որոշել է «...դիտո
ղություն անել «Նարոդնոյե խա– 
զյայստվո» ժուռնալի խմբագիր 
Կարինյանին»...

Անհատական հասցեագրում
ներից զատ, կարելի է հանդիպել 
նաև այնպիսի ստեղծագործու
թյունների, որոնց համար ազդակ
ներն իրադարձային են։ Այսպիսի 
դեպքերում հեղինակի վերաբեր
մունքը դրսևորվում է ոչ միայն 
սուբյեկտիվ դիրքորոշմամբ, այլև 
խմբակային և գաղափարական 
առանձնահատկությամբ։ Չարեն– 
ցի այդ բնույթի էպիգրամներից

մեկն ասվածի լավագույն արտա
հայտությունն է.

Բաժակաճառ, ասված մի մե
ծարգո ժողովում

ԲարեկաՎներ այսօր ես ձեզ 
ասեՎ պիտի

Որ շարքերուՎ, լծվա ծ այս  
կաոեթին–

Կա Ա կարապ, և ձուկ, և 
խեցգետին։

1928-ին գրված այս եռատողը 
պիտի արտահայտեր այդ շրջա
նում գրական աոանձին խմբերի 
ու հոսանքների միջև առկա ան
համաձայնություններն ու տարա
ձայնություններդ Սակայն դրան– 
ցից հատկապես որ դրվագն է 
նկատի ունեցել Չարենցը։ Չափա
ծո գրության տրամադրությանն 
առավել մոտ կարող եե դիտվել 
հենց տարեսկգբին ծավալված 
իրադարձություններդ երբ բախ
վող թևերն իրենց գործողու
թյուններում իսկապես ինչ-որ բա
նով հիշեցնում էին Կռիլովի 
հայտնի առակի հերոսներին։ 
Ստեղծված իրավիճակն ինչ-որ 
կերպ լիցքաթափելու, առկա հա
կասությունները շտկելու նպա
տակով 1928 թ. հունվարի 19-ին 
Թիֆլիսում ստորագրվեց հատուկ 
բանաձև։ Այդ փաստաթուղթը, 
որն ուներ նաև «Վերջերս Աեդըր– 
կովկասյան հայ պրոլետգրող
ների միջև ծագած տարաձայնու
թյունների վերացման մասին» 
բացատրիչ ենթավերնագիրը, 
ստորագրել է նաև Ե. Չարենցը։

Սիևնույն ժամանակ կարծում 
ենք, որ բանաստեղծը, «մեծարգո 
ժողով» ասելով, նկատի է ունեցել 
ոչ միայն այդ հավաքը։ Չարենցը 
կարող էր ակնարկել նաև 1928 թ. 
հունվարի 30-ին Երևանի Կուլ
տուրայի տանը կայացած գրա
կան մեծ երեկոն և այնտեղ հնչեց
րած իր ելույթի բովանդակու
թյունը։ Նրա զեկուցումը կոչվում 
էր «Հայաստանի պրոլետգրակա
նության մեջ եղած տարաձայնու
թյունների վերացման մասին»։

Հիշատակված քիչ թե շատ «ան
մեղ» գաղտնագրումների կողքին 
հաճախ կարելի է հանդիպել նաև 
այնպիսի ծածկագրերի, որոնց 
կիրառման պահանջը մեծապես 
պայմանավորված է եղել ժամա–
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նսւկի հարկադրանքով, փոխհա
րաբերությունների բարդությամբ 
և հետևանքների նկատմամբ 
խոհեմ զգուշավորությամբ։ Այդ 
շարքին պատկանող բանաստեղ
ծություններից առանձնացնենք 
այս մեկը.

«7 կախվածները»
( Վ. Վ ի  հիշատակին)

... Երբ ադջամոպջին նա վեր Է կացել, 
Հանգիստ հագնվել ֊երեի  հանկարծ 
Այնպես Է նրան մի պահ թվա ցել,
Թ ե ինքր ահա աոաջին անգամ 
Պատանեկան տագնապով արթուն 
«Յոթ կախվածների» գրքույկն Է կարդում։

... Կծալի հանգիստ, մի կողմ կդնի 
Նա սենտիմենտալ այդ զիրթը հիմա, - 
Կընկնի անկո՛ղին և խոր կքնի, - 
Ինչպես միշտ իսկույն։
Եվ ա յն Լ արդյոք
Տարբերությունը գրքի ու կյանքի,
Որ քունն իր հիմա ւինելու Է շոկ 
Անսահման երկար և խ որ, և հանգիստ...

Չարենցի բանաստեղծությունը 
թվագրված է՝27.9.1936 թ.։ Եվ այս 
ոչ այնքան ընդարձակ ստեղծա
գործությունն իր հետ միանգամից 
մի քանի հարցականներ է բերում։ 
Ե՜՛րբ, ի՞նչ առիթով է գրված և ու՛մ է 
նվիրված բանաստեղծությունը։ 
Ինչու՞ է հեղինակն օգտագործել 
ռուս գրող Լեոնիդ Աեդրեևի 
հայտնի պատմվածքի վերնա– 
գիրը։

Նախնական հարցը՝ ե՛րբ է գըր– 
վել, առաջին հայացքից կարող է 
տարօրինակ հնչել։ Ի՞նչ իմաստ 
կա նման հարցադրման, եթե 
Չարենցը նշել է գրության ճիշտ 
օրը։ Սակայն պարզվում է, որ այն 
կարող է ակամա վրիպակի 
հետևանք լինել։ Բանն այն է, որ 
դրանից մեկ օր առաջ բանաստեղ
ծը ևս մի քանի գործեր է գրել, ո– 
րոնցից մեկը նույնիսկ հենց 
այդպես էլ վերնագրված է՝ «26. 
9.1936 թ » ։ Բայց ահա Չարենցն 
իր ձեռքով դա ուղղել է՝ կողքին 
փակագծերում գրելով (օգոստոս)։ 
Մենք հակված ենք այն կարծի
քին, որ «1 կախվածները» բանա
ստեղծության դեպքում ևս տեղի է 
ունեցել նույն սխալը, և այն պիտի 
գրված փնի օգոստոսի 27-ին։ Այս

կարծիքին են մղում մյուս հարցե
րի բացատրությունները։ Հենց 
այդ ամսաթիվն է, որ մեզ օգնում է 
գաղտնազերծել չարենցյան 
գաղտնագիրը և պատասխանել՝ 
ինչու՛ 7 կախվածներ, ովքե՞ր են 
նրանք, ո՞վ է Վ. Վ.–ն, և  ի՞նչ կապ 
ունի նա «կախվածների» հետ։

1936-ի օգոստոսին խորհրդա
յին երկրռւմ Ստալինն իրակա
նացրեց իր ամենաարյունալի դա
վադրություններից մեկը։ «Բա– 
ցսւհայտվեց», այսպես կոչված, 
«Տրոցկիստական– գինովևական 
տեռորիստական կենտրոնը»։ 
Նրա մի քանի տասնյակ անդամ
ների աղմկահարույց դատավա
րությունը կայացավ օգոստոսի 
19-24-ը։ Իսկ օգոստոսի 26-ին մա
մուլում հրապարակվեց «կենտ
րոնի» անդամների դատավճիռը։ 
Նրանց ներկայացված մեղա
դրանքում ասված էր, որ վերջին
ներիս կողմից ստեղծվել է տեռո
րիստական գաղտնի կազմակեր
պություն, որ նպատակ ունի իրա
կանացնելու երկրի բարձրագույն 
ղեկավարության ներկայացու
ցիչների սպանությունները։ Խմբի 
պարագլուխները՝ թվով 7 հոգի, 
դատապարտվեցին գնդակահա

րության։ Դատավճիռն իրակա
նացվել է նույն օրը։ Այս փաստը 
մեզ հիմք է տալիս կարծելու, որ 
Չարենցը, ամենայն հավանակա
նությամբ, հենց այս տեղեկու
թյան ազդեցության տակ էլ գրել է 
«7 կախվածները»։ Իսկ ո՞վ էր Վ. 
Վ-ն։ Սահապատժի էին ենթարկ
վել հետևյալ կուսակցական 
գործիչները՝ 1. Գ. Զինովն, 2. Լ. 
Կամենև, 3. Գ. Եվդոկիմով, 4. Ի. 
Բակաև, 5. Ս. Սադկովսկի, 6. Վ. 
Վահանյան, 7. Ի. Ամիրնով։ 
Ինչպես տեսնում ենք, 6-րդը 
Վաղարշակ Հարությունի Վահա– 
նյանն էր, որը դատավարական 
փաստաթղթերում ներկայացվում 
էիբրև խորհրդային ծառայող։ Չի 
բացառվում, որ հայրենակից 
լինելուց զատ, վերջինս ծանոթ է 
եղել Չարենցին։ Այդ հետնու
թյանն է մղում նաև բանաստեղ
ծության տրամադրության անմի
ջականությունը...

Իսկ քանի որ խոսք բացվեց 
անմիջականության մասին, ապա 
խիստ տեղին է ուշադրություն 
հրավիրել այդ զգացողությամբ 
համակված չարենցյան մեկ այլ 
բանաստեղծության վրա։ Այն 
գրվել է 1929 թվականի աշնանը, ►
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Իզա բելլա  Չարե
Մարտիրոս Սարյանը և Միքայել 
Մազմանյանը Չարենցի բնակարանում,193 2
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Եղիշե Չարենցը կնոջ, Ա. Վշտունու, Գ. Աբովի, Ս. Բոգեմսկու 
(Ս.Զատիկյան) հետ, 19 22  թ. ամռանը Երևանում։

►երբ գրողը գտնվում էր Լենինգրա– 
դում.

Գովք խնդության 
(Սիրելի Ս-ին)

Որպես մի բաժակ 
ՀուրհրաԱ գինի,
Քո սրտից թո՛ղ նա 
Անբաժան, լինի։

Որ ընդվզումի,
Պայքարի ժամին 
Խինդով չընդունի 
Մեզ գոս թշնամին։

Երգս թոդ քո մեջ 
Խնդություն վառի,
Որ արթուն լինես 
Ումնասարի։

Չարենցի այս բանաստեղծու
թյան մասին նրա երկերի ժողո
վածուի ծանոթագրությունում 
ասված է. «Ս-ն չհաջողվեց պար
զել ո՞վ է»։ (Ե. Չարենց– Եժ, 
Երևան, 1968 թ, էջ 570)։

Չափածո ձոնն, անկասկած, 
նվիրված է մտերիմ ու հարազատ 
մեկին, ում հետ բանաստեղծի 
կապը եղել է ամուր ու երկա
րատև։ Սակայն ո՞վ էր նա և ինչու՞ 
հատկապես հեռավոր Լենինգրա– 
դում։

Չարենցի ամենամերձավոր ըն
կերներից է եղել Սամվել Զատիկ– 
յանր (Բոգեմսկին) (1891-1961 
թթ.)։ Թատերագետ, բեմադրիչ և 
դերասան Զատիկյանը ծնվել էր 
Կարսում։ Սի քանի տարիների ու
սումնառությունից հետո 1920 թ. 
վերջին վերադարձել էր Հա
յաստան։ 1921 թ քաղաքացիա
կան կռիվների օրերին Չարենցի 
հետ մասնակցել էր մարտական 
գործողություններին։ Հետագա

յում այդ օրերի մասին նրա 
հիշողություններն ամվտփվել են 
«Երկու ամիս Ղամարլուի քաղա
քացիական կռիվների ֆրոնտում» 
գրքում։ 1929 թվին, այսինքն՝ այն 
ժամանակ, երբ Չարենցը գտնը– 
վում էր Լենինգրադում, Զատի– 
կյանը նույնպես Լենինգրադում 
էր։ Վերջինս այդ քաղաքի երկ
րորդ պետական թատրոնի տըն– 
օրենն էր, հայտնի անուն ռուս 
արվեստասերների շրջանում։ 
Զատիկյանի ու Չարենցի մտեր
մությունը վկայող հիշողություն
ներ կան դեռևս նրանց պատանե
կության շրջանից, երբ միասին 
խաղացել են սիրողական թատե
րախմբում։ Իսկ հուշերից զատ, 
պահպանվել է մի եզակի լուսա
նկար՝ արված 1922 թվականին։ 
Խմբանկարում Չարենցն է, Զա
տիկյանը, Արփենիկ Չարենցը, Ա. 
Վշտունին, Գ. Աբովը։

Իբրև այս դրվագի շարունա

կություն՝ հավելենք նաև հետևյա
լդ  Լենինգրադում գրված մեկ այլ 
բանաստեղծություն, որի վերնա
գիրն ունի «1Վ. յվ.–ին» ընծայա
գրումդ մեր խորին համոզմամբ, 
վերստին նվիրված է Աամվել 
Զատիկյանին։ «Դարձանք մենք 
արդեն հասակ առած մարդ...» 
տողով սկսվող ստեղծագործու
թյունն ի սրտե խոսք է այն 
ընկերոջը, որի հետ ապրել են 
«հողմածեծ ջահելությունը», սա
կայն ժամանակն անվերադարձ 
անցել է, իսկ ստջևում կյանքի 
ահեղ կեսօրն է...

Չարենցյան գաղտնագրերի 
շարքն այսքանով չի ավարտվում։ 
Տասնյակ այլ մակագրություն
ներ, սղագրված հղումներ, կան
խամտածված թերասացումներ 
դեռևս սպասում են իրենց մեկնու
թյանդ»

Ուղեղի գրեթե մեկ երրորդ 
մասր բաղկացած է արյան 
շրջանառության վրա ազդող 
չհագեցած ճարպաթթուներից, 
որոնք որքան շատ են, այնքան 
ավելի արագ են սննդարար 
նյութեր թափանցում ուղեղի 
բջիջներ՝ նեյրոններ։ ճարպա
թթուների գլխավոր մատակա– 
րարր ուղեղի համար ձկան յուղն է, 
ընկույզը, արևածսպկի, սոյայի, 
ձիթապտղի յուղերը։ Նեյրոնները 
էներգիան ստանում են ածխա
ջրերից, որոնք ստորաբաժան
վում են «դանդաղների» և «արագ–
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ների»։ Վերջինների շնորհիվ, ո– 
րոնք կան շաքարում, քաղցրավե
նիքում և բարձրորակ ասուրից 
պատրաստված արտադրանքում, 
ուղեղը սկսում է ավելի արդյու
նավետ աշխատել, սակայն 
էներգիայի շիթը շուտով մեղմա
նում է, և  թուլություն է առա
ջանում։ «Արագ» ածխաջրերը 
մարսելիս ծախսվում են ուղեղի 
համար կարևոր Տ  խմբի վիտա
միններ, որոնք և հիշողության 
կարևոր խթանիչներ են։

Շարունակություեը՝ 18-րդ էջում
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տ ո ս օ ւԱ  Վւլրոէյլլե

ՀՀ ԳԱԱ Պսււրմության ինստիտուտի ավագ 
գիտաշխատող, պատմական գիտությունների թեկնածու։

Նրա ուսումնասիրությունները վերաբերում են XVIII դարի 
ֆրանսիական բուրժուական հեղափոխության, 
ֆրանսիական պատմագրության և հայ-ֆրանսիական 
հարաբերությունների պատմության բնագավառներին։

նԱՊՈԼԵՐնԻ Ճ113113ԳԻ Ս11ՍԼՈՒԿ ՌՈՒՍՏԱՄԸ

«Առաջին անգամ ես տեսել եմ 
Բոնապարտին Աեն-ժան-դԱկ֊ 
րից նրա վերադարձից հետո։ էլ– 
Բեքրին իր մամլուկների ուղեկ
ցությամբ մեկնում էրնրան դիմա
վորելու։ Բոլոր պաշտոնական 
անձինք մեզ հետ էին։ Մի հրաշալի 
սև. ձի ամբողջությամբ զարդար
ված էր մամլուկների մոտ րնղուն– 
ված ձևով։ Առաջին տպավորու
թյունը. Բոնապարտը վտշեծածկ 
էր, հևում էր, հագել էր երկարա
ճիտ կոշիկներ, սպիտակ գույնի 
կարճ տաբատ՝ կարված քաշմի– 
րից, կրում էր գեներալի համա
զգեստ, արևահար էր՝ առանց 
այտամորուսների, մազերը եր
կար էին՝ դիմավտշով ծածկված»։

Այսպիսին էր դրոշմվել Եգիպ
տոս ներխուժած ֆրանսիական 
զորաբանակի գլխավոր հրամա
նատարը շեյխ Էլ-Բեքրիի երիտա
սարդ մամլուկ Ռուստամի հիշո
ղության մեջ, որին վիճակված էր 
դառնալ Ֆրանսիայի ապագա 
տիրակալի ամենամերձավոր ան
ձանցից մեկը։

Նապոլեոնի թիկնապահ հա
յազգի մամլուկ Ռուստամը քաջ 
հայտնի է պատմաբաններին։ 
Նրա մասին տեղեկություններ 
կան ոչ միայն XVIII դ. ֆրանսիա
կան հեղափոխության և նապո– 
լեոնյան դարաշրջաններին նվիր
ված նեղ մասնագիտական, այլև 
հանրամատչելի հանրագիտա
րաններում։ Նրա մասին գրվել են 
մի շարք ուսումնասիրություններ,

այդ թվում՝ մեկ մենագրություն, 
որը պատկանում է ֆրանսիացի 
նապոլեոեազետ Հ. Ֆլեյսշմաեի 
գրչին։ Երկար տարիներ լինելով 
Նապոլեոնի թիկնապահը՝ Ռուս– 
տամր հանրաճանաչ էր դեռևս 
կենդանության օրոք։ Նրա համա
ռոտ բնութագիրը տվել է Նապո– 
լեոնի սենեկապետ Կոնստանը. 
«Ռուստամը դարձել էր կայսրի 
մշտական ուղեկցողը բոլոր այն 
դեպքերում, երբ նա եայտնվում էր 
հասարակության առջև։ Նա 
մասնակցում էր բոլոր ճանապար
հորդություններին, ընդգրկվում 
բոլոր շքախմբերում, իսկ մաս
նակցությունը բոլոր ճակատա
մարտերին՝ նրան առանձնա
հատուկ պատիվ էր բերում»։ Ըստ 
Նապոլեոնի անձնական քարտու
ղար բարոն Ֆենի վկայության՝ 
«ասիական համազգեստը և 
չալման, որ մշտապես կրում էր 
Ռուստամը, դարձել էին կայսրի 
ներկայությունն ազդարարող 
հանրածաեոթ ազդանշաններ»: 

Ռուստամն անցել է կյանքի 
դժվարին ուղի։ Նա ծնվել է 
Թիֆլիսում, 1780 թ.։ Այդ իսկ 
պատճառով ժամանակակիցնե
րը, իսկ հետագայում պատմա– 
բանեերի գերակշռող մասը, նրան 
վերագրել են վրացական ծագում։ 
Այդ թյուրիմացությաե պատճառը 
բացահայտել է ֆրանսիական 
ակադեմայի անդամ ժ. Սավանր. 
«Ռուստամին ներկայացրել են 
իբրև վրացու, որովհետև նա

ծնվել է Թիֆլիսում, իսկ Մերձա
վոր Արևելքում րնդունված էր 
մարդկանց մասին խոսել րստ այն 
երկրի, որտեղ նրանք ծնվել էին՝ 
արհամարհելով նրանց բուն 
ազգային պատկանելությունը։ 
Իրականում նրա երակներում 
հոսում էր հայկական արյուն, նրա 
հոր՝ Ռագա Հունանի և մոր՝ 
Բուդջի Վարիի արյունը։ Ռուս– 
տամը հպարտ էր հայ ժողովրդին 
իր պատկանելության համար»։ 
Ինքր՝ Ռուստամը այս առիթով 
գրել է իր հուշերում. «Նա (անծա
նոթը, որը նրան դիմել է մանկու
թյան տարիներին - Վ. Պ.) հարց
րեց ինձ, թե խոսում եմ ես արդյոք 
հայերեն։ Ես նրան ասացի, որ 
խոսում եմ, և  որ ես հայ եմ»։

Ռուստամը տասնմեկ տարե
կան էր, երբ Գանձակում նրան 
առևաեգեցին՝ մեկրնդմիշտ բա
ժանելով մորից, որի հետ շատ էր 
կապված։ Այսպես սկսվել են 
Ռուստամի տանջալից դեզերում– 
ները, որոնց ընթացքում նա մի 
տիրոջից մյուսի ձեռքն է անցել։ 
Տասնչորս տարեկան հասակում 
նրան գնել է Հյուսիսային Կովկա– 
սում ապրող մի մետաքսավաճառ,^
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► այնուհետև, նա հայտնվել է Կոս– 
տանդնուպոլսում։ Ռուստամի 
կյանքի սկզբնական վտւլը, երբ 
նա մինչ Եգիպտոսում հայտնվելը 
յոթ անգամ վաճառվել է, խիստ 
բնորոշ է բազմաթիվ մամլուկների 
ճակատագրին։

1795 թ. Ռուստամիե գնել են 
Կահիրեից Կոստաեդնուպոլիս 
եկած Սալա բեյի մարդիկ։ Նավով 
նրան տեղափոխել են հեղձուցիչ 
ավազուտների երկիր։ Շուտով 
պարզվել է, որ Ռուստամի նոր 
տերը՝ Սալա բեյը Աս Վրաստա– 
նից է եղել և լավ ճանաչել է նրա 
հորր։ Բացի դրանից, Ռուստամի 
համար խիստ հաճելի էր բեյի 
տանը տեսնել Սանգասար անու
նով մանկության իր րնկերներից 
մեկին, որը չպարզաբանված 
հանգամանքներում չքացել էր 
հայրական տնից:

Բոնապարտի եգիպտական 
արշավանքի նախօրյակին Ռուս– 
տամն ուղեկցում է Սալա բեյին 
Մեքքա։ Քանի որ վերջինիս 
հետդարձի ճանապարհին թունա
վորում է Սեն-ժան-դ՚Ակր ամրոցի 
տիրակալ Ջեզար փաշան, Եգիպ
տոս վերադառնալուց հետո, ար
դեն ֆրանսիական բանակի կող
մից Կահիրեի ռազմակալման 
ժամանակաշրջանում, Ռուստա– 
մը ծառայության է անցնում շեյխ 
Էլ-Բեքրիի մոտ, որր Բոնապար– 
տի հետ պահպանում էր բարեկա
մական փոխհարաբէտություն–
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ներ։ Թեև շեյխի՝ Ռուստամի նը– 
կատմամբ բարյացակամ վերա
բերմունքն ակնհայտ էր (նա նույ
նիսկ ցանկանում էր իր աղջկան 
կնության տալ երիտասարդ մամ
լուկին), այդուևանդերձ իրադար
ձություններն ընդունում են աե– 
կանխատեսելի ընթացք։

1799 թ. հունիսի 14-ին Կահի
րեի պաշտոնատար անձինք քա
ղաքի մատույցներում կազմակեր
պում են սիրիական անփառունակ 
արշավանքից վերադարձող գենե
րալ Բոնապարտի պատվավոր 
ընդունելությունը։ Ֆրանսիական 
գիտական արշավախմբի անդամ 
Պ.-Դ. Մսւրտեեն այս առթիվ հա
ղորդում է. «Ֆրանսիական և թուր
քական ղեկավարներր իսկույն 
ևեթ մեկնեցին գլխավոր հրամա
նատարի մոտ՝ նրան շնորհավո
րելու։ Շեյխ Էլ-Բեքրին նրան 
նվիրեց մի հրաշալի արաբական 
նժույգ՝ ֆրանսիական թամբով, 
որի վրա կար ոսկով, մարգարիտ
ներով և թանկարժեք քարերով 
զարդարված ծածկոց (խոսքը վե
րաբերում է նշանավոր Սուլթա
նին, որը Նապոլեոնին երկար է 
ծառայել, նա այս ձին հեծած 
մասնակցել է Աուստեռլիցի նշա
նավոր ճակատամարտին - Վ. Պ.)։ 
Նժույգի հետ մեկտեղ նրան 
նվիրեցիե Ռուստամ անունով մի 
մամլուկի, թվում է՝ Բոնապարտի 
ցանկությամբ...»։ Ռուստամը, 
որին Եգիպտոսը թողնելուց վեց
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օր առաջ Բոնապարտը նշանա
կեց թիկնապահ, 1799 թ. օգոս
տոսի 23-ին նրա հետ միասին 
«Սյուրիոն» ֆրեգատով մեկնեց 
իր համար հետաքրքրություն
ներով և բազմաթիվ անհայտնե
րով լի մի նոր երկիր՝ Ֆրանսիա։

Հարկ է, անշուշտ, պարզա
բանել, թե ինչ դրդապատճառից 
ելնելով է գեներալ Բոնապարտը 
նման որոշում կայացրել։ Չէ՛ որ 
մամլուկը, որի հետ նա դեռևս 
շփվում էր թարգմանիչների օգ
նությամբ, չէր հասցրել դրսևորել 
իր ունակություններդ Եգիպտա
կան և սիրիական արշավանք
ների ընթացքում, մի շարք հան
գամանքներ (բանակի հեռավո
րությունը Ֆրանսիայից, հաղոր
դակցության միջոցների խաթա
րումը, անձնակազմի կորուստ– 
ներր և այլն), հարկադրում են 
Բոնապարտին համալրել բանա
կի շարքերը Եգիտոսում բնակվող 
ժողովուրդներէ հաշվին։ Այսպես՝ 
«Արևելյան» անունը կրող ֆրան
սիական բանակի կազմն աստի
ճանաբար համալրվում է ֆրան
սիացիների հետ համագործակ
ցող մամլուկներով, սիրիացինե
րով, ղպտիներով, մստոեիտնե– 
րով և այլ ժողովուրդներից բաղ
կացած ստորաբաժանումներով։ 
Ինչ վերաբերում է Ռուստամին՝ 
իրավիճակը փոքր-ինչ այլ էր, 
քանզի XVIII դարում եվրոպա
կան արիստոկրատական ընտա
նիքներում ընդունված էր ծառա
ներ ի թվում ունենալ սևամորթ 
կամ մամլուկ։ Պատահական չէ, որ 
համանման ձևով էին վարվել նաև 
ֆրանսիական բանակի մի շարք 
գեներալներ՝ Լաննը, Սյուրատր, 
Բեսսյերր, որոնց ևս Ֆրանսիա– 
յում ծառայում էին Եգիպտոսից 
բերված մամլուկներ։ Ի դեպ, այդ 
սովորույթն իր արտացոլումն է 
գտել արն մտաեվրոպական գե
ղարվեստական գրականության 
մեջ՝ ժ . Սանդի, Ա. Դյումա - հոր, Լ. 
Ֆեյխտվանգերի վեպերում։

Այսպիսով՝ ճակատագրի քմա
հաճույքով Ռուստամը հինա
վուրց քաղաքակրթության օրրա
նից հայտնվում է աշխարհի 
ամեեաքաղաքակիրթ երկրներից 
մեկի մայրաքաղաքում։ Նրա 
կյաեքր թևակոխում է մի նոր փուլ, 
վրա է հասնում աստեղային ժամը, 
որի մասին, սակայն, նա հստակ
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պատկերացումներ դեռևս չուներ։ 
Աղմկոտ, մարդաշատ Փարիզում 
Ռուստամը կարողացավ արագ 
հարմարվել կյանքի նոր պայ
մաններին։ Իր տիրոջից, որը 
շուտով գլխավորեց Բրյումերի 18– 
ի հեղաշրջումր և, փաստորեն, իր 
ձեռքում կենտրոնացրեց պե
տության կառավարման ղեկր, նա 
ոչ մի քայլ չէր հեռանում, գիշերում 
էր նրա ննջարանին կից սեն
յակում։ Համաձայն ժամանա
կակիցների, այդ թվում Ստեն– 
դալի վկայության՝ Ռուստամը 
դարձել էր անգամ Նապոլեոնի 
սիրային արկածներին օժանդա
կող անձանցից մեկը։ Շատ շու
տով նա ձեռք է բերում անվեհեր և 
նվիրված թիկնապահի համբավ։ 
Նույնիսկ Նապոլեոնի կինր՝ ժո– 
զեֆինան, երկյուղով էր մոտենում 
ամուսնու ննջարանին՝ հայտա
րարելով, որ Ռուստամե րնդու– 
նակ է «գլխատելու նաև իրեն»։

Ռուստամն ուղեկցում էր Նա– 
պոլեոնին զբոսանքների, որսի, 
թատրոնում եղած ժամանակ, 
մասնակցում նաև պաշտոնական 
բոլոր արարողություններին (օրի
նակ կոնսուլների տեղափոխու– 
թյանր Տյուիլրիի պալատ 1800 թ. 
փետրվարին, կայսեր թագադրու
թյանը 1804 թ. դեկտեմբերի 2-ին և 
այլն), ռազմական շքերթներին։ 
«Ես ունեի ամբողջությամբ ոսկով 
զարդարված թուրքական թամբ և 
արաբական նժույգ՝ շքերթների 
համար։ Սովորաբար օգտվում էի 
ֆրանսիական նժույգից և թամ
բից... Կրում էի արարողություն
ների համար նախատեսված 
պերճաշուք մամլուկյան հա
գուստ՝ թավշից և քսւշմիրից, որը 
զարդարված էր ոսկով, և երկնա– 
գույն մահուդից հագուստներ, 
որոնք զարդարված էին ավելի 
համեստ»,– հետագայում գրելու է 
Ռուստամը։

Հետաքրքիր է 1807 թ. հուլիսին 
ՏիլզիՓոլմ կայացած Նապոլեոնի 
և Ալեքսանդր 1-ի հանդիպման 
հետ կապված մի մանրամասն։ 
Ընթրիքներից մեկի ժամանակ, 
որին երկու կայսրերից բացի, 
մասնակցել են նաև Պրուսիայի 
թագավոր Ֆրիդրիխ-Վիլհելմ 111-ը 
և նրա կինը, Ալեքսանդր 1-ը 
հա յա ցքը երկար հա ռել է 
Ռուստամիե։ Ըստ վերջինիս վկա

յության՝ Նապոլեոնը նրան ասել 
է. «Սիր, Ռուստամը եղել է ձեր 
հպատակր»։ Ալեքսանդրի այն 
հարցին, թե ինչպես է կարելի այդ 
հասկանալ, Նապոլեոնը պար
զաբանել է. «Նա Վրաստանից է, և 
քանի որ Վրաստանը պատկա
նում է Ձերդ մեծությանը, նա, 
հետևաբար, Ձեր հպատակն էր»։ 
«Դրանից հեգա, շարունակում է 
Ռուստամր, Ալեքսանդրն ինձ էր 
նայում ժպտալով»։

1802-1806 թթ. Ռուստամը 
միաժամանակ ծառայել է կայսե
րական գվարդիայի մամլուկների 
հեծելախմբում, մասնակցել կայս
րության ժամանակաշրջանի բո
լոր պատերազմներին։ Ամենա
զոր կայսրն անսահմանորեն 
վստահում էր իր թիկնապահին, 
նրա նկատմամբ ցուցաբերում 
խիստ բարյացակամ վերաբեր
մունք, որի մասին բազմիցս նշել 
են թե՜ ժամանակակիցները 
(մասնավորապես Կոնստանր) և 
թե՜ պատմաբաններդ Ռուստամը 
ստանում էր բարձր աշխատա
վարձ, ռազմական արշավանքնե
րից հետո՝ դրամական պարգե– 
վատրումներ։ 1806 թ. Նապոլեոնը 
հոգացել է նրա ամուսնության 
հետ կապված ծախսերը։ Կայսրն 
օժանդակում էր նրան ընտանիքի 
անդամներին որոնելու հարցում։ 
«Չնայած իմ հաջողություննե
րին, - գրում է Ռուստամն իր հուշե
րում, - ես երբեք չէի մոռանում 
խեղճ մորս և քրոջս (Ռուստամն 
ուներ նաև երկու եղբայր - Վ. Պ.)։

Ես նրանց գրել ու Կոստանդնու– 
պոլսի և Սանկտ-Պետերբուրգի 
վրայով ուղարկել եմ տասնչորս 
նամակ, բայց ոչ մի պատասխան 
չեմ ստացել»։

Ոստ ժամանակակիցներից 
մեկի վկայության գտնվելով 
Սոսկվայում Ռուստամը հաճախ 
էր այցելում տեղի իր հայրենա
կիցներին։ «Թվում է, թե նա 
ցանկանում էր Ֆրանսիա տեղա– 
ւիոխել իր րնտանիքի մի մասր՝ 
մորը և եղբորը, - կարդում ենք 
նույն սկզբնաղբյուրում։ Նա հույ
սեր էր կապում ռուսաց կայսեր 
հետ, որին անձամբ ճանաչում էր, 
կարծելով, որ նա կարագացնի 
նրանց մեկնումը Ֆրանսիա»։ 
Չնայած ընտանիքի անդամների 
հետ կապ հաստատելու բոան և 
անկեղծ ցանկությանը՝ Ռուստա– 
մի բոլոր ճիգերր մնացել են 
ապարդյուն։

Պահպանվել է նրա ազգային 
դիմազիծր բնորոշող մի հետա– 
քրրքիր փաստաթուղթ, րստ որի՝ 
1812 թ. Սոսկվայի հրդեհների 
ժամանակ Ռուստամի խնդրան
քով Նապոլեոնը կարգադրել է 
չավերել հայկական թաղամասը և 
այն ամենը, ինչ պատկանում է 
հայկական եկեղեցուն, պահպա
նել հրդեհներից։ Համաձայն մեկ 
այլ տեղեկության՝ Ռուստամը 
կատարել է ևս մի հայրենանվեր 
գործ։ Երբ 1810 թ. Նապոլեոնի 
կարգադրությամբ ավերվել են Ի– 
տալական թագավորության բո
լոր վանքերը, մամլուկի միջեոր– Ւ
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►դությաե շնորհիվ կայսրն այդու
հանդերձ, բացառության կարգով, 
կործանումից փրկել է Վենետիկի 
Սխիթարյաե միաբանության 
վանքը։

Վրա է հասել ճակատագրա
կան 1814 թվականը։ Բալզակի 
խոսքերով՝ 1814 թ. «հռչակավոր հ 
սքանչելի» արշավանքի ավար
տից հետո՝ ապրիլի 6-ին, Նապո– 
լեոնն իրադարձությունների թե
լադրանքով հարկադրաբար ստո
րագրել է իր առաջին հրաժա
րականդ Այդ օրերին նրան շա
տերն էին լքում՝ իրենց ծառայու
թյուններն առաջարկելով նոր 
իշխանությանդ Նախկին զինա
կիցների դավաճանությունը, կա
րելի է ասել, այլես չէր հարուցում 
նրա զարմանքր։ Սակայն դժվար 
չէ կռահել, թե ինչպես է նա ցնցվել, 
երբ տեղեկացել է այն մարդու 
դավաճանության մասին, որն իր 
փայլուն առաջընթացով նրան 
պարտական էր շատ ավելի, քան 
մեկ ուրիշը։ Ապրիլի 18-իե՝ էլբա 
կղզի մեկնելուց երկու օր առաջ, 
ուր նախկին կայսրն աքսորվել էր, 
երան լքեց իր մամլուկ Ռուստամը։

Իրադարձությունների սրրն– 
թաց զարգացումն, այդուհան
դերձ, ապշեցուցիչ էր։ 1815 թ. 
մարտին Նապոլեոնի անսպասելի 
վերադարձը Ֆրանսիա և առանց 
գեթ մեկ կրակոցի իշխանության 
գրավումը ցնցեց Եվրոպան։ «Հա
րյուր օրերի» րնթացքում, ի շարս 
շատերի, մամլուկ Ռուստամր ես 
ցանկություն հայտնեց կրկին 
ստանձնելու իր նախկին պարտա
կանությունները։ Կայսրր, սա
կայն, որը ներել էր շատերին, այդ 
թվում՝ մեծ զորավարների, այս 
հարցում մնաց անհողդողդ՝ թիկ
նապահի դավաճանությունը հա
մարելով աններելի։

1815 թ. Բուրբոեների վերա
դարձն իշխանության նշանավոր
վեց քաղաքական ռեակցիայի 
սաեձազերծմամբ, որի զոհը դար
ձան ոչ միայն անվանի քաղաքա
կան և ռազմական գործիչներ 
(մարշալներ Նեյը, Բրյուեը), այլև 
Նապոլեոնի շարքային կողմնա
կիցները, այդ թվում՝ Ֆրանսիա– 
յում բնակություն հաստատած 
մամլուկներր։ Թեև մամլուկ Ռուս– 
տամը խուսափեց ռոյալիստեերի

հաշվեհարդարից, Ռեստավրա
ցիայի առաջին տարիներին, 
այնուամենայնիվ, շարունակում 
էր գտնվել ոստիկանության հսկո
ղության ներքո։ 1815-1831 թթ. նա 
բնակվում էր Փարիզում, իսկ այ
նուհետև՝ հաստատվել է Դուրդա– 
նում՝ իր կնոջ հայրենի քաղաքում, 
ուր վարում էր համեստ կյանք։ 
Նշենք, որ Ռուստամն ունեցել է մի 
դուստր և մի որդի։ Ի դեպ, Մ. 
Նեյմաեի այն տեղեկությունդ որր 
նա հաղորդում է «Հայերը» խորա
գիրը կրող զրքում, թե իբր դրամա
տուրգ՝ էդմոե Ռոստանը եղել է 
մամլուկի թոռը, չի համապա
տասխանում իրականությանը։ 
Անհիմն հորինվածք է նաև նույն 
հեղինակի այն պնդումը, թե իբր 
կայսրության անկումից հետո 
Ռուստամը վերադարձել է Աեդըր– 
կովկաս։ Այս կապակցությամբ 
նշենք, որ Նեյմանը թյուրիմա– 
ցաբար Ռուստամիե է վերագրել 
Նապոլեոնի մեկ այլ հայազգի 
մամլուկի՝ Պատվո լեգեոնի աս
պետ Ուանիս (Հովհաննես) Պետ– 
րոյի կյանքի ոպու և գործունեու
թյան հիմնական դրվագները։
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Ցավոք, այս թյուր տեսակետն ար
տացոլվել է եաե հայրենական 
հրատարակություններում (տես, 
օրինակ՝ Հայկական Սովետական 
Հանրագիտարան, հ. 10, Երևան, 
1984, էջ 103։ Հայկական Համա
ռոտ Հանրագիտարան, հ. 4, 
Երևան, 2003, էջ 306)։

1840 թ. վերստին ներկայացել 
է Ռուստամիե վերհիշելու առիթը։ 
Դեկտեմբերի 15-ին մամլուկի 
համազգեստով նա մասնակցել է 
կայսեր՝ Սուրբ Հեղինեից Փարիզ 
տեղափոխված աճյունի վերահու– 
ղարկավորությաե հանդիսավոր 
արարողությանը։ Ռուստամը 
վախճանվել է 1845 թ.՝ վաթսուն
հինգ տարեկան հասակում, թաղ
վել Դուրդաեի գերեզմանա
տանը։

Կյանքի վերջին տարիներին 
Ռուստամը գրել է իր հուշերը, ո– 
րոեք առաջին անգամ տպագրվել 
են 1888 թ. «Ռեվյու ռետրոսպեկ– 
տիվ» ամսագրում, իսկ այնուհե
տև ունեցել են ևս երեք հրատա
րակություն՝ հայտնի նապոլեո– 
նագետ Ֆ. Սասոնի առաջա– 
բանով։ Հուշերի առաջին գլուխը 
լույս է ընծայվել հայերեն թարգ
մանությամբ («Բազմավեպ», 
1911, թիվ 9-10)։ Վերջին տարի
ներին իրականացվել են նաև 
Ռուստամի հուշերի հայերեն և 
ռուսերեն հրատարակություն– 
ներր (Երևան, 1997)։

Նույնիսկ նշանավոր զորա
վարներից շատ քչերն են արժա
նացել կտավի վրա՝ Նապոլեոնի 
հետ կողք կողքի պատկերվելու 
պատվին։ Ռուստամն ամեեահա– 
ջողակներից էր։ Նապոլեոնի հետ 
միասին նա պատկերված է 
ֆրանսիական գեղանկարչության 
մեծ վարպետներ՝ Դավիղի աշա
կերտներ Գոտերոյի («Վիրավոր 
Նապոլեոնը Ռատիսբոնում») և 
ժիրողեի («Նապոլեոեր ստանում 
է Վիեենայի բանալիները») կը– 
տավնեբում։ Գրոյին վերագրվող

Ռուստամի ղիմաեկարր զարդա
րում է Բանակի թանգարանի 
(Փարիզ) սրահներից մեկը։ Ռուս– 
տամիե չեն շրջանցել մի շարք 
խոշորազույն վիպասաններ՝ Օ. 
Բալզակր («Սութ զործր», «Երես
նամյա կինր»), Ֆ. Դոստոևսկին 
(«Ապուշը»), Լ  Տոլստոյը («Պատե
րազմ և խաղաղություն»), ինչպես 
նաև Գ. Դանիլևսկիե («Այրված 
Սոսկվան»), Օ. Ռակովսկին 
(«Կուտ ուզով»), Վ. Պիկուլը 
(«Ամեն մեկին իր չափով»): ■

Հ ա ր տ

ա  ■
՜Իէտքւես հէծ^աի Է, շաքա– 

*  ՚  րախտր ա Յ^^հա ննւխ  հանդի
պող և ամենածանր բարդություն
ներից մեկը, այսպես կոչված, 
«դիաբետիկ ոտնաթաթն» Է մաշ
կի, փափուկ հյուսվածքների, ոս
կորների և հոդերի ախտահա
րումը, որն արտահայտվում Է խո
ցերի տեսքով։ Տեխաս նահանգի 
«Տեմպլե» բժշկական կենտրոնի 
բժիշկդ Լորենս Լեյվերիի կար
ծիքով նման բարդությունից խու
սափելու համար բավական Է 
հետևել... ոտնաթաթերի ջերմաս
տիճանին, և երբ այն նորմից 
բարձրանում Է 2 աստիճանով,

անհապաղ պակասեցնել ոտքերի 
վրա ընկած ծանրաբեռնվածու
թյունը։ Որպես իր իրավացիու
թյան ապացույց՝ ԼեյվերիեվտրձԷ 
անցկացրել 85 կամավորների 
մասնակցությամբ, որոնք բաժան
վել են 2 խմբի։ Փորձը տևել է 6 
աւփս։ Առաջին խմբում 44 հիվանդ 
օրական երկու անգամ հատուկ 
ինֆրակարմիր ջերմաչափի օգ
նությամբ չափել են ոտնաթա
թերի ջերմաստիճաեր և ցու

ցիչների կրիտիկական 
տարբերություն հայտ
նաբերելու դեպքում 
համապատասխան մի
ջոցառումներ ձեռնար
կել։ Որպես հետևանք՝ 
կես տարի անց խոց է 
ունեցել միայն մեկ հի
վանդ։ Իսկ այն 
խմբում, որտեղ 
այդ գործողու
թ յուններ չէին 
կատարվել, ոտ– 
եաթաթերի ախ
տահարում են ու
նեցել գրանցը– 
ված 9 հիվանդ, 
ընդ որում, նրանցից երկուսը 
ստացել են նաև արյան վարա
կում։

Թարգմանությունը՝ Մելինե 
Սսւրգսյսւնի
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1՜§5յ թվականի հոկտեմբերի 22-ին Մոսկվայում՝
Պուշկինի անվան փողոցում, հավաքվել էին 
ակադեմիկոսներ, բարձրաստիճան գեղանկարիչներ և 
ճարտարապետներ, ա րվեստագետներ և Արվեստի 
գործերով բարձրագույն պաշտոնյաներ։ «Մեզ հարկավոր 
են մշակութային արժեքների ցուցակներ բոլոր 
բնագավառներից։ Պետք չէ ա գահա բար վերցնել 
երկրորդական ստեղծագործություններ, մեզ հարկավոր են 
միայն ա ռաջնակարգ ստեղծագործություններ։ Խ ոսքը 
գլխավորապես Գերմանիայի և Ավստրիայի թանգարանների 
մասին է։ Մենք ժամանակ ծա խսեցինք Իտալիային 
վերաբերող ցուցակներ կազմելու համար, բայց, ցավոք, 
այդ երկիրը դուրս եկավ պատերազմից»,– հա յտարարեց 
ակադեմիկոս Իգոր Գրաբարը։

«Գուցե, այնուամենայնիվ, հաջողվի՞ ինչ-որ՛ բան վերցնել 
Իտալիայի թանգարաններից։ Չէ՞ որ արվեստից բացի, 
Իտալիայից բան էլ չկա վերցնելու»,– փորձեց ընդդիմանալ 
Ատալինի սիրելի ճարտարապետը՝ Բորիս Իոֆանը։ «Ընկէփ 
Իոֆան, մոռա ցեք Իտալիայի մասին։ Այն այժմ մեր 
դաշնակիցն է և պայքարում է գերմանացիների դեմ»,– 
ընդհատեց նրան Գրաբարը։
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Գերթւսնգարան ստեղծելու 
առաջին փորձն արվեց Լուվրում, 

որտեղ ենթադրվում էր 
գեղա րվեստ ա կա ն գանձեր 
հա վա քել ողջ աշխարհից։

Այդ զրույցը տեղի էր ունենում 
ֆաշիստների չարագործություն
ների հետաքննությամբ զբաղվող 
Պետական արտակարգ հանձնա
ժողովի վտրձագետների բյուրոյի 
նիստում։ Գրաբարը, Իոֆանը և 
երանց օգնականները պաշտոնա
պես կազմում էին Եվրոպայի 
երկրների այն գլուխգործոցների 
ցուցակը, որոնք «ԽՍՀՄ-ին 
ցանկափ կլիներ ստանալ՝ որպես 
փոխհատուցում պատերազմի 
տարիներին կրած վնասների 
դիմաց»։ Իրականում նրանք հա
վաքածու էին նախապատրաս
տում համաշխարհային արվեստի 
ապագա գերթանգարաեի հա
մար։

Արվեստի գլխավոր գանձերից 
կազմված թանգարանի գա
ղափարը ծնվել էր ոչ թե Մոսկվա– 
յում, այլ Ֆրանսիայում։ Առաջին 
գերթանգարանը պատմության 
մեջ է մտել՝ որպես Նապոլեոնի 
թանգարան։ Բայց այդ գաղա
փարի հեղինակը ոչ թե մեծ 
աշխարհակալն էր, այլ մեծ 
լուսավորիչներն էին։ Վոլտերը, 
Դիդրոն և հանրագիտարանի 
ուրիշ մյուս ստեղծողները կար
ծում էին, որ հանրային թանգա
րանը պետք է դառնա նրա շարու
նակությունը, յուրահատուկ «ար
վեստի հանրագիտարան»։

Ֆրանսիական Մեծ հեղափո
խությունը կյանքի կոչեց նրանց ե– 
ըազաեքը։ 1791 թվականին Լուվ– 
րում հիմնվեց առաջին հանրային 
թանգարանը։ Սկզբնական շրջա
նում այնտեղ ամփոփեցին հավա
քածուներ, որոնք առգրավվել էին 
«ժողովրդի թշնամիներից»՝ Ֆը– 
րանսիայի թագավորից, ազնվա
կաններից հ եկեղեցուց։ Բայց 
1794 թվականի հունիսին, երբ 
հեղափոխական Ֆրանսիան ներ
խուժեց ֆեոդալական Եվրոպա, 
Կոնվենտը կարգադրեց. «Բանի
մաց քաղաքացիներին՝ զինված 
գաղտնի հրահանգներով, ուղար
կել մեր գրաված երկրներում որո
նելու ե  բռնագրավելու արվեստի 
ստեղծագործություններ»։

Այսպես ստեղծվեց թալանի 
մեխանիզմը, որին ապագայում 
հետևեցին բոլոր երանք, ովքեր 
գերթանգարան էին ուզում ստեղ
ծել։

Փարիզում նշանավոր արվես
տագետները Լուվրի համար 
կազմում էին ստեղծագործու
թյունների ցուցակներ։ Նրանք 
«թալանի գլուխն էին»։ Այն երկր– 
ներում, որտեղ պատերազմ էր 
ընթանում, կատարող կոմիսար
ները հետևում էին նրանց հրա
հանգներին։ Նրանք դարձան թա
լանի «ձեռքերը»։

Իսկ ժողովրդին պատկանող 
արվեստին, օրինակ՝ քաղաքապե– 
տարանների սեփականությանը, 
նրանք ձեռք չէին տափս։ Այսպես՝ 
Հոլանդիսւյում մնաց Ռեմբրանդ– 
տի «Գիշերային պարեկը» միայն 
այն պատճառով, որ կախված էր 
քաղաքապետարանում։

Ռոբեսպիերն ու նրա զինա
կիցները չտեսան իրենց աշխա
տանքի պտուղները։ «Թալանի 
մասին» դեկրետից մեկ ամիս անց 
տեղի ունեցավ Թերմիդորի հեղա
շրջումը, և ՍՆծ ահաբեկման ոգե
շնչողներն իրենք գլուխները դրե
ցին գիԱոտիեի տակ։

Առաջին ավարը՝«Խաչից իջեց
նելը» կտավը, որը բռնագրավվել 
էր Աետվերպենում, Փարիզ բերեց 
նշանավոր Դավիդի աշակերտ 
նկարիչ Լյուկ Բարբիեե։ Այդ 
գեղեցիկ տղամարդը (նա բնօրի
նակ է ծառայել ժերարի նկարում 
պատկերված սիրո աստվածու
թյան՝ Ամուրի համար) դարձավ 
աշխարհում առաջին «համա
զգեստավոր» արվեստագետը։ 
Հուսարական սպայի համազգես
տը հագած՝ նա եկեղեցիներ, 
վանքեր և ազնվականների դըղ– 
յակներ էր թալանում։

Դա էլ էր հեղափոխության 
հայտնագործությունը, պարտ
վածներից արվեստի գործերը 
խլելու համար ավելի լավ է հագնել 
հաղթական բանակի համա
զգեստ և ոչ թե քաղաքացիական 
հագուստ։ Բանակային համա
զգեստը ամեն մի ամեեաահարգի 
մանդատից էլ լավ է։

Ամենից շատ գնահատվում էր 
անտիկ քանդակագործությունը։ 
Գլխավոր պատճառը քաղա
քականությունն էր։ Հռոմեական և 
հունական արձանները խորհըր– 
դանշում էին հանրապետության 
ազատության ոգին, որը ծնվել էր 
Հին աշխարհում և խեղդվել միջին 
դարերում։ Ոչ անտիկ քանդա>
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►կագործություեը, թեկուզ լիներ 
Դոնատելո կամ Միքելաեջելո, 
արժանի ավար չէր համարվում։

Հին մարմարները անհասա
նելի էին նաև այն ժամանակվա 
գեղագիտության տեսակետից։ 
Հենց դրանց հայտնադործումից էլ 
ծնվեց Վերածննդի դարաշրջանը։ 
Արվեստի առաջընթացը պատ
կերացվում էր ոչ որպես շարժում 
դեպի առաջ, այլ որպես շարժում 
դեպի անցյալ՝ դեպի Բելվեդերյան 
Ապոլոն։ ժամանակակից այն 
նկարիչները, որոնք հնարավո
րություն ունեին սովորելու ան
տիկ արվեստից, այլոց նկատ
մամբ առաջնություն էին ստա
նում։ Այնպես որ, անցյալի արվես
տի լավագույն թանգարանի հետ 
մեկտեղ Փարիզը ստանում էր 
ժամանակակից արվեստի կենտ
րոնի կարգավիճակ։

Քանի որ անտիկ ժամանա
կաշրջանից գեղանկարչության 
նմուշներ չէին մնացել, դրա 
փոխարինիչը դարձավ Վերա
ծննդի գեղանկարչությունդ Առա
ջին նկարիչը համարվում էր 
Ռաֆայելը։ Գնահատելի էին 
Ռուբենսը ե Ռեմրրանդտր. Լուվ– 
րում էին վերջինիս 32 նկարները։ 
Ոչ Լեոնարդո դա Վինչին, ոչ 
Տորջոնեն, Վելասկեսի մասին էլ 
չենք խոսում, գերթանգարանին 
չէին արժանանում։

Նապոլեոնր յուրացրեց այդ 
արդեն պատրաստի կաղապարը 
ե  օգտագործեց իր նպատակների 
համար։ Գաղափարը պարզ էր. 
լուսավորյալ աշխարհակալը 
հավաքում է մարդկային հանճա
րի գլխավոր նմուշեերր մեկ տեղ և 
կարծես նվիրում է դրանք երախ
տապարտ մարդկությանր։ Լուվրի 
թանգարանը վերանվանվեց Նա– 
պոլեոնի թանգարանի։

Ինքը՝ կայսրը, արվեստից ո– 
չինչ չէր հասկանում և նկարն 
արժեքավորում էր րստ սյուժեի 
կարևորության։ Առասպելի հա
մաձայն՝ նրա նախասիրած կտա
վը գերմանացի նկարիչ Ալտդոր– 
ֆերի «Ալեքսանդր Մակեդո
նացին Իսայի ճակատամար
տում» գործն էր։ Բայց «ավա– 
րառած արվեստի» քաղաքական 
և քարոզչական նշանակությունր 
Նապոլեոնր բարձր էր գնահա
տում։

Կարելի է պատկերացնել, թե 
ինչ էին զգում ֆրանսիացիներդ 
երբ Նապոլեոնի՝ զավթած գան
ձերով լեցուն թանգարանի պա
տուհանից դիտում էին Հին գվար
դիայի շքահանդեսները Լուվրի 
առաջ։ Թանգարանը միանում էր 
Տյոփլրիի պալատի Նապոլեոնի 
կացարանին։ Ողջ այդ շքե
ղության վերևում իշխում էւ Հաղ
թական կամարը, որը պսակված 
էր Վենետիկում ֆրանսիացիների 
զավթած բրոնզե ձիերի քառյա
կով։ Ոստ ավանդության՝ դրանք 
ստեղծել է Ալեքսանդր Մակեդո
նացու պալատական քանդակա
գործ Լիսիպոսը։

Իր գերթաեգարաեի համար 
Նապոլեոնն ընտրեց իդեալական 
տնօրեն, գխրնակսւն կոլեկցիոներ 
Դոմիեիկ Վիվան Դենոեին։ Դենո– 
նը վաղ էր արվեստի գիտակի և 
սրամիտ զրուցակցի համբավ 
ձեռք բերել և դրա շնորհիվ արագ 
կարիերա էր արել Լյուդովիկոս 
ճ՝՝/–ի արքունիքում։ Պակաս կա
րևոր դեր չէր խաղում նաև այն 
փաստր, որ Դենոնր հեշտա
սիրական գծանկարի վարպետ էր։ 
Թեթևամիտ XVII դարում դա 
գնահատելի զբաղմունք էր։ 
Թագավորի սիրեցյալը՝ մադամ 
Պոմպադուրը, Դենոնին «պրոֆե
սոր» անվանեց և վստահեց նրան 
իր հավաքածուի համար ստեղծա–

1 )  Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  Ա Շ հ յԱ Ր Ճ Ո Ւ մ  Ա °2,2005

գործություեներ րնտրելու գործը։ 
Հեղափոխության ժամանակ նա 
հրաշքով փրկվեց գիլյոտինից։ 
Երբ Նապոլեոնը կայսր դարձավ, 
մադամ Պոմպադուրի նախկին 
սիրելիին Ֆրանսիայի թանգա
րանների գլխավոր տեսուչ նշա
նակեց։ Հայրենակիցները նրան 
«գեղեցիկ արվեստների կայսր» 
էին անվանում։ Ողջ Եվրոպայում 
դքսերի և թագավորների հա
վաքածուների պահապաններր,
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որոնք ատում էին Դենոնին, 
կնքեցին նրան «փաթեթավորող» 
մականունով։ Այնուամենայնիվ, 
նրանք հարգում էին տեսչին՝ 
որպես նշանավոր գիտնականի և 
կազմակերպեի։ Տիլգիտի հաղթու
թյունը կնքելուց հետո Դեեոնը 
դարձավ ռուսական ցար Ալեք
սանդր 1-ի գլխավոր խորհրդա
տուն էրմիտաժը համալրելու 
գործում։ Այժմ Դեեոնի անունն է 
կրում ժամանակակից Լուվրի այն

թեր, որտեղ գտնվում էր գեր– 
թանգարանի կորիզը՝ Մեծ պատ
կերասրահի ե  Ապոլոեի պատ
կերասրահի անկյունը։

Գերթանգարանի ծաղկումը 
համրնկավ 1810 թվականին։ 
Ապրիլի 2-ին թանգարանի Քառա
կուսի սրահում կայացավ Նա– 
պոլեոնի պսակադրություեր ավ– 
ստրիական արքայադուստր Մա
րխս Լուիզայի հետ։ Պսակադրու
թյան շքերթը, որին մասնակ

ցեցին կայսրության առաջին դեմ
քերը՝ մարշալներ, նախարարներ 
ե  պալատականներ, հանդիսա
վորապես Տյուիլրիի կայսերական 
հարկաբաժին անցավ Լուվրի Մեծ 
պատկերասրահի միջով։ Մինչև 
ամուսնական առագաստում ա– 
ռանձնանալը, կայսրն իր կնոջը 
ցույց տվեց լապտերով լուսա
վորված Լաոկոոեի արձանը և 
անտիկ ուրիշ մարմարե քաե– 
դակներ։ՄարիաԼոփզաե պետք է^

՝/Հ ՝՜յ ֊  ~ I ք՝

յո Հ Հ տ ա ւ  « ա ս տ *
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Կազակների գնդի( լէյյբ-գվարդիայի 
սպաները զմայլվում ենլ . 
Բելվեդերյան Ապոլոնով։

Այդ պատճառով էլ համարվում 
է, որ շատ ավելի օգտակար է րե– 
դուեել «դսւեդաղ» ածխաջրեր, 
որոնցով հարուստ եե ձավա
րեղենն ու բանջարեղենր (բացի 
գազարից ու ճակնդեղից)։ Սա
կայն ածխաջրերի ավելցուկը 
սպիտակուցների բացակայու
թյան պարագայում կարող է 
ուղեղի վրա ազդել որպես քնա
բեր։ Սպիտակուցների մատա
կարարները՝ ձկնեղենը (հատկա
պես ձողաձուկը ե  թյուենոսը), 
հացազզիները և լոբազգիեերր, 
պարունակում եե տիրոզիե 
ամինաթթու, որն ուժեղացնում է 
ուղեղի ընկալունակությունը և 
օգնում է կենտրոնանալ սթրե– 
սային իրավիճակում։ Սիկրո– 
տարրից առավել կարեոր եե 
երկաթր ե  մագեիումր։ Երկաթի 
մեծ պարունակություն կա մսի և 
լոբու մեջ, մագնիումի՝ բանանի, 
ընկույզի» ցորենի, հնդկաձավա
րի, տերևականաչեղենի և սպա
նախի մեջ։

Թարգմանությունը՝ Մելինե 
Սարգսյանի

► գիտակցեր, որ ժառանգորդի 
ծնունդը պատմական կարևո
րության գործ է։

Բայց իր ամբողջական տես
քով Նապոլեոնի թանգարանը 
երկար կյանք չունեցավ։ 1814 
թվականին ռուսական զորքերը 
մտան Փարիզ, և կայսրը հրա
ժարվեց գահից։ Նախ ռուսաց 
ցար Ալեքսանդր 1-ը պնդեց 
Դենոնի՝ Լուվրում ստեղծած հա
վաքածուների անձեռնմխելիու
թյան գաղափարը։ Ռուս կազակ– 
ներր զմայլվում էին Բելվեդերյան 
Ապոլոնով։ Բայց էլբա կղզուց 
Նապոլեոնի փախուստից և Վա– 
տերլոոյի հաղթանակից հետո 
դաշնակիցեերր որոշեցին պատ–

ժել ֆրանսիացիներին։ Հակառակ 
տարածված մոլորությանը, թե 
նապոլեոնյան պատերազմների 
ժամանակ ողջ թալանվածը 
գտնվում է Լուվրում, «ռազմա
վարի» գերակշիռ մասը վերա
դարձվել էւ նախկին տերերին։ 
Այսպես՝ շնորհիվ աշխարհում 
առաջին ռեստիտուցիայի (իրա
վունքների վերականգնում) Հռո
մի պապը, իտալական և գերմա
նական դքսերր, պրուսական 
թագավորը և ավստրիակաե 
կայսրը հետ ստացան իրենց 
քանդակներն ու նկարները։

ճիշտ է՝բոլորը չէ, որ օգտվեցին 
իրենց իրավունքից։ Բազմատոն
նանոց արձանների և մեծաչափ

նկարների փոխադրումր թանկ 
արժեր, և շատերը գերադասում 
էին փոխանակել դրանք ավելի 
թեթև որևէ բանի հետ կամ եվիրել 
Ֆրանսիայի նոր թագավորին։

Սիեչև 1915 թվականի նոյեմ– 
բերր Լուվրից վերադարձվեց 5233 
ստեղծագործություն՝ չհաշված 
մետաղադրամների և դրվագա
զարդ քարերի հավաքածուները։ 
Համեմատության համար նշենք, 
որ այդ ժամանակ էրմիտաժում 
կար 3113 եկար։*

(Շարունակելի. Հիտլերի հա
վաքածուների մասին՝ հաջորդիվ) 

Թարգմանեց Մելինե Սարգսյաեը
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ՀւլրււաշււՈ)Օււյյ վոլոդօլլ Հ լւրոէն օոո օւււ սւլշււ

Ֆիւլիկամաթեմաւրիկական 
դիվությունների դոկւրոր, 

ղույենւր, 
Հայասւրանի ս|եւրական 

ճարւրարսւգի ւրակսսն 
համալսարան 

Գյումրիի մասնաճյուղ 
փոխւրնօրեն ՈՒՄԱ գծա  

Հեղինակ է ավելի քա ն 40  
զիւրական աշխատությունների։ 

Գիւրական հետազոտու
թյունների բնագավառը՝ պինդ 

մարմնի ֆիզիկա։

Ֆիւլիկամաթեմատիկական 
գիտությունների թեկնածու, 
դոցենտ,

Հայաստանի պետական 
ճարտարագիտական 
համալսարանի

Գյումրիի մասնաճյուղի 
Ֆիւլիայի-քիմիսւյի ամբիոնի 
վարիչ։

Հեղինակ է ավելի քա ն 40  
գիւրական աշխատությունների։

Գիւրական 
հետազոտությունների 
բնագավառը՝ պինդ մարմնի 
ֆիզիկա։

((ՍՈՎՈՐԱԿԱՆԻ» 
է 4  «ԱՆՍՈՎՈՐԻ»
էՅ ՐՍԳ օա ս

ԿԱԱ
ՃԵՊԱՆԿԱՐ
ՆԱնՈՏԵ1սՆՈԼՈԳԻԱնԵՐԻ
ՄԱՍԻՆ

Մենք երբեք այնքան չենք ծերանում, որ 
չհավատանք հրաշքների։

ՈՒ. Դիսնեյ

Ամեն ինչ սկսվեց 1959թ. 
դեկտեմբերին, երբ Նոբելյան 
մրցանակի դափնեկիր, 20-րդ 
դարավերջի մեծագույն ֆիզիկոս
ներից մեկը՝ Ռիչարդ Ֆեյնմանը, 
Ամերիկյան ֆիզիկական ընկերու
թյան պատվերով Կալիֆորեիայի 
տեխնոլոգիական ինստիտուտում 
կարդաց "Ուշա ւտ բ1տոէ7 օք աօա &է 
էհտ նօէէօա" (ազատ թարգմանու
թյամբ՝ «Ներքևում շատ տեղ կա») 
այլաբանական վերնագրով դա– 
սախոսությունը։

Դասախոսության բովանդա
կությունը գիտական կանխա
տեսման փայլուն օրինակ Է և իր

Էությամբ մեկ անգամ ես ապա
ցուցում Է այն հայտնի պնդումը, 
որ «ոչինչ այնքան գործնական 
մեծ նշանակություն չունի, որքան 
լավ տեսությունը»։

Ֆեյնմանր, ելնելով քվանտա
յին մեխանիկայի օրինաչափու
թյուններից, միայն իրեն յուրա
հատուկ պատկերավորությամբ, 
աներկբայորեն ապացուցում Է, որ 
ատոմային կամ մոլեկուլային 
մակարդակի վրա կառուցված 
նյութերը և սարքերը, շնորհիվ 
իրենց բացառիկ հատկություն
ների, ապագայում ամեեահեռա– 
նկարայինն են լինելու, և  դրանց

հետ Է մեծապես կապված մարդ
կության առաջընթացը մոտ ժա
մանակներում։

Այլ կերպ ասած՝ ոչ այնքան 
հեռու ապագայում քվանտային 
մեխանիկան վերաճելու Է ճար
տարագիտական գիտության՝ 
դառնալով ապագա ճարտարա
գետների գիտական զինանոցի 
հիմնական գործիքը։

Նման, առաջին հայացքից 
անսովոր, եզրահանգումն ընկա
լելու համար անհրաժեշտ Է 
թեկուզ հպանցիկ ուրվազծել 
քվանտային մեխանիկայի հիմ
նական օրենքները։^

Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  Ա Օ է ս Ա Ր ա Ս  Ի1տ2,2005 19



ՖԻԶԻԿԱՄԱԹԵՍՆ1ՏԻԿԱ1ԿԱ1Ն

►Բոլոր այն երԽււյթները, որոնց 
մենք հանդիպում եեք առօրյա 
կյանքում, նկարագրվում եե 
դասակաե (նյուտոնյան) մեխա
նիկայի օրենքներով։ Դրանք այն
քան սովորական, այնքան համա
հունչ եե մեր ընկալումներին, որ 
որևէ շեղում այս օրենքներից 
մենք րնկալում եեք՝ որպես ոտն
ձգություն առողջ բանականու
թյան նկատմամբ։

Սրան հակառակ՝ քվանտային 
մեխանիկան, լինելով հիմնարար 
գիտություն, ուսումնասիրում է 
առօրյա կյանքում մեր կողմից ոչ 
շոշափելի նյութի փոքրագույն 
մասնիկների, օրինակ՝ էլեկտրոն
ների վարքագիծը ատոմներում, 
մոլեկուլներում և պինդ մարմին
ներում։

Չնայած քվանտային մեխա
նիկայի կազմավորումից անցել է 
ավելի քան հարյուր տարի, մինչև 
օրս էլ նրա հիմնական օրենքներն 
առաջին հայացքից թվում են 
տարօրինակ և անբացատրելի՝ 
վերը նշված առողջ բանականու
թյան տեսակետից:

Այնուամենայնիվ, ատոմների 
ու մոլեկուլների «տարօրինակ» 
աշխարհն անխուսափելիորեն 
գոյություն ունի, իսկ այդ աշխար
հում գործող ավելի քան «անսո
վոր» օրենքները նույնքան հա
վաստի եե, որքան դասական ֆի
զիկայի օրեեքներր։

Քվանտային մեխանիկայի 
հիմնական գաղափարը ալիք– 
մասեիկ երկակիության գաղա
փարն է, համաձայն որի՝ միկրո– 
մասնիկները (ֆոտոեներր, էլեկ
տրոնները և այլն) յուրօրինակ 
«կենտավրոսներ» են. դրանք 
միաժամանակ կարող եե դրսևո
րել և  ալիքին, և  մասնիկին բնորոշ 
հատկություններ։ Հիշենք դպրո
ցից հայտեի ֆոտոնների տ էներ
գիայի և թ իմպուլսի առնչու
թյունների Պլանկի բանաձևերը 
(դրանք հավասարապես կիրա
ռելի եե նաև էլեկտրոնների և 
մյուս միկրոմասնիկների համար).

որտեղ ա-ե միկրոմասնիկի 
հաճախությունն է, 1-ն ալիքի 
երկարությունն է (այն ընդունված 
է անվանել դը Բրոյլի ալիքի

երկարություն), իսկ օօ-ն Պլանկի 
հաստատունն է, որը բնության 
հիմնարար հաստատուններից 
մեկն է։ Պլանկի հաստատունը 
քվանտային մեխանիկայի յուր
օրինակ այցետոմսն է, որովհետև 
մասնիկի ցանկացած քվանտային 
բնութագրիչ, որպես կանոե, իր 
մեջ պարունակում է այս հաս
տատունը։

Քվանտային մեխանիկայի 
հաջորդ անակնկալը, որր սերտո
րեն կապված է ալիք-մասնիկ 
երկակիության հետ, քվանտաց– 
ման գաղափարն է։

Ենթադրենք՝ մասնիկի՝ էլեկ
տրոնի վրա ազդում է այնպիսի 
արտաքին դաշտ, որի շնորհիվ 
այն որոշակի ուղղությամբ կարող 
է շարժվել միայն Լ գծային չափեր 
ունեցող տիրույթում (տես նկ.1)։

Պարզվում է, որ եթե էլեկտ
րոնի դր Բրոյլի ափքի երկարու
թյունը շատ անգամ ավելի վտքր է, 
քան տիրույթի Լ չափը՝

1 « Լ ,  (2)
(նկ.1, 1), ապա մասնիկի շար– 

ժումր կարելի է նկարագրել դա
սական (նյուտոնյան) ֆիզիկայի 
օրենքներով։

Դիտարկենք հեռուստացույցի

հիմնական մասի՝ կինեսկոպի 
(պատկերացույցի) մեջ տեղա– 
դըրված էլեկտրոնային թնդա
նոթից արձակած էլեկտրյանների 
շարժումը (եկ.2), որոնց՝ հե– 
ռուստաէկրանի հետ բախման 
հետևանքով հեռուստաէկրանի 
վրա ձևավորվում է պատկերը։ 
Պարզ գնահատումները ցույց եե 
տափս, որ պատկերացույցի մեջ 
շարժվող էլեկտոեների համար 
բնութագրական է (2)–ը, հետևա
բար՝ բոլոր հաշվարկներում կա
րելի է օգտվել դասակաե ֆիզի
կայի օրենքներից:

Հարկ է հիշել, որ «նախա– 
տրանգիստորային դարաշրջա
նում» էլեկտրոնային սարքերի 
նախագծման հետ կապված բոլոր 
հաշվարկների հիմքում րեկած էին 
դասական ֆիզիկայի օրենքները, 
քանի որ այս ոլորտի բոլոր 
երևույթներում, որպես կանոե, 
գործում է (2) պայմանը։

Դիտարկենք ավելի հետաքըր– 
քիր դեպք, երբ էլեկտրոնի դը 
Բրոյլի ալիքի երկարությունր 
համաչափելի է տիրույթի Լ երկա– 
րությանհետ (նկ.1,2),այսինքն՝

՛Լ X Լ, (3)
Պարզվում է՝ այս դեպքում 

արդեն ցայտուն կերպով արտա
հայտվում են մասնիկի ալիքային 
հատկությունները։

Հիշենք, որ նման իրավիճակ է 
ստեղծվում օպտիկայում, երբ 
լույսի X ափքի երկարությամբ լու
սային ճառագայթն իր տարած
ման ընթացքում բախվում է (3) 
պայմանը բավարարող, Լ չափեր 
ունեցող արգելքին, և լույսարգել– 
քի փոխազդեցության արդյուե– 
քում դիտվում է դիֆրակցիայի 
բավականաչափ տարածված երե
վույթը։

Եթե բավարարվում է (3) պայ
մանը, ապա մասնիկի շարժումն 
այլևս չի կարելի և հնարավոր էլ չէ 
նկարագրել դասական ֆիզիկայի

1) Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  Ա Շ հ յԱ Ր Ճ Ո Ւ մ  Ա °2,2005
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կարելի է որոշել

Տկէ, V) = ~~~  + տՓ  (ր ՜  1)

օրենքներով, և անհրաժեշտ է 
կիրառել քվանտային մեխանի
կայի վերր նշված «տարօրինակ» 
օրենքներր։

Համաձայն քվանտային մե
խանիկայի՝ եթե առկա է (3) 
պայմանը, ապա էլեկտրոնի էներ
գիայի այն չափաբաժինը, որը 
պայմանավորված է այդ ուղղու
թյամբ շարժումով, կարող է ընդու
նել միայն խիստ որոշակի ընդ– 
հատ (դիսկրետ) արժեքներ կամ, 
ինչպես ասում են, քվանտացվել։ 
Եթե մյուս ուղղություններով չկան 
մասնիկի շարժումը սահմա
նափակող խոչընդոտներ, ապա 
այդ «ազատ» ուղղություններին 
համապատասխանող էներգիա
ների արժեքներն անընդհատ են 
փոփոխվում, այսինքն՝ չեն քվան– 
տացվում։

Բերենք մեկ օրինակ, երբ հա
տուկ պայմանների դեպքում էներ
գիան կարող է ընդունել ընդհատ 
արժեքներ նաե դասական ֆիզի՜ 
կայում։ Նկ.3–ում պատկերված են 
շենքի տարբեր հարկերում բնակ
վող երեք թզուկներ, որոնց, հաս
կանալի պատճառներով, կարելի է 
համարել նյութական կետեր։ 
Շենքում գործում են ապրելա
կերպի հետևյալ կանոնները, 
յուրաքանչյուր հարկաբաժնում 
թզուկը կարող է շարժվել որևէ 
ուղղությամբ, իր ֆիզիկական 
հնարավորությունների սահման
ներում՝ ուզած արագությամբ, 
բայց, կանոնի համաձայն, թռչկո– 
տել չի կարող, այսինքն՝ գետնից 
նրա հեռավորությունր չի կարող 
փոխվել։ Այս դեպքում թզուկների 
լրիվ մեխանիկական էներգիան

«IV  2
բանաձևով, որտեղ շ –ր ո  
զանգվածով և  V արագությամբ 
շարժվող թզուկի կինետիկ էներ
գիան է, որն ընդունում է անընդ
հատ արժեքներ, քանի որ, ըստ 
պայմանի, թզուկը կարող է շարժ
վել ցանկացած արագությամբ։ 
Երկրորդ անդամր՝ տջհ(ո– 1)–ը, 
պոտենցիալ էներգիան է, որն 
ընդունում է ընդհատ արժեքներ. 0, 
երբ ո=1 (թզուկն առաջին հար
կում է),

ափ,
երբ ո=2 (թզուկր երկրորդ հար
կում է) և այլն։ Նույն նկարում 
պատկերված է թզուկի 1Լ(ո,\) 
էներգիայի կախվածությունր ո  և V

մեծություններից։ Ինչպես երևում 
է նկարից, Ը(ո,\), էներգիան, որն 
ը ն դ ո ւ ն վ ա ծ  է ա ն վ ա ն ե լ 
Էներգիակաե սպեկտր կամ, 
դիսպ երսիա յի օրենք, ան
ընդհատ և ընդհատ փոփոխվող 
մեծությունների յուրօրինակ զու
գակցում է։

Բերված օրինակին չպետք է 
չափազանց լուրջ վերաբերել։ Այն 
միայն արտաքնապես է հիշեցնում 
քվանտային մեխանիկայում 
ամենուր հանդիպող քվանտաց– 
ման երևույթը, քանի որ քվան
՛տային և դասական ընդհա
տության ա՜ռաջացման պատ
ճա՛ռները տարբեր են, ե ամեն 
մի խորքա յին նմանության 
փնտրտուք այստեղ անիմա
ստէ։

Ատոմների և մոլեկուլների

գծային չափերը բոլոր ուղղու
թյուններով 10 9մ կարգի մեծու
թյուններ են, և նրանցում միշտ 
առկա է (3) պայմանը, ինչի շնոր
հիվ ատոմների և մոլեկուլների 
աշխարհում գործում են քվան
տային մեխանիկայի օրենքները, 
հետևաբար՝ ատոմների և մոլե
կուլների էներգիական սպեկտրր 
քվանտացվսւծ է։ Ատոմային 
մասշտաբր բնութագրող 10՜9մ 
երկարությունը կոչվում է Նանո– 
մետր (կրճատ Նմ)։ Որպեսզի 
պատկերացնենք 1 Նմ կարգի 
մասշտաբր, բավական է այն 
համեմատել մեր կենցաղում ամե
նափոքր հաստության չափա
նմուշ հանդիսացող մարդկային 
մագի հետ. Նսւնոմետրը 10000 
անգամ ավելի փոքր է մազի 
հաստությունից:

Առաջին հայացքից թվում է, որ 
ատոմային և մոլեկուլային կա
ռուցվածքներում գտնվող էլեկտ
րոնների դեպքում է միայն բա
վարարվում (3) պայմանը, բայց, 
ինչպես ցույց է տափս փորձը, 
շատ կիսահաղորդչային նյութե
րում էլեկտրոնների դր Բրոյլի 
ալիքի երկարությունն ավելի քան 
10 անգամ գերազանցում է ատոմ- 
ներում դր Բրոյլի ալիքի երկարու
թյանը։ Այսպիսի պայմաններում, 
համաձայն (3)–ի, նմուշի նույնիսկ 
մի քանի տասնյակ Նմ (րնդհուպ 
մինչև 100 Նմ) հասնող չափերի 
դեպքում արդեն նպաստավոր 
նախադրյալներ են ստեղծվում 
քվանտային երևույթների գրանց
ման համար։

Քանի որ նշված քվանտացու– 
մը բացառապես կապված է նմու
շի մակրոսկոպական անհամասե– 
ռության չափերի հետ, այն կոչ
վում է ջափային քվանտացում: 
Այսինքն՝ կարող ենք ասել, որ 
ջա փ ա յի ն  ք վ ա ն տ ա ց ո ւմ ը  
ք վ ա ն տ ա մ ե խ ա ն ի կ ա կ ա ն  
երևույթների դրսևորումն է 
մակրոսկոպ ական մակար
դակում.

Հենց չափային քվանտացման 
երևույթն ու նրա իրագործման 
արդյունքում ակնկալվող բացա
ռիկ երևույթների կանխագու
շակումն էլ կազմում են Ֆեյնմանի 
դասախոսության առանցքը։

Մեկտեղելով ամբողջ ասվածը՝ 
կարելի է պնդել, որ եթե հնա– ►
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► րավոր փնի արհեստականորեն 
կառուցել տարբեր տեսակի 
տարածական սահմանափակ 
միջավայրեր, որոեց սահմա
նափակող չափերը բավարարեե 
(3) պայմանը, ապա կարելի է 
ստանալ «արհեստական» քվան– 
տացում, որը կապված է նմուշի 
չափերի հետ։ Ինչպես տեսանք 
վերևում, չափային քվանտացման 
երևույթների դրսևորման համար 
անհրաժեշտ է, որ նմուշի չափերը 
լինեն նաեոմետրի կարգի մեծու
թյուններ։ Այս պատճառով էլ 
բոլոր այն նմուշները, որոնցում 
դիտվում են չափային քվան
տացման երևույթները, կոչվում 
են եանոկառուցվածքներ։ Նկ. 4– 
ում պատկերված են արդեն 
դասական դարձած նանոկառուց– 
վածքների երեք տեսակները։

1-ր միայն մեկ ուղղությամբ 
էլեկտրոնների շարժումը սահմա
նափակող նանոկառուցվածքն է։ 
Նմանատիպ նանոկսաուցվածքր 
համապատասխանում է քվան– 
տացված կա՜մ եանոթաղանթ– 
եերին, կա՜մ էլ հարթ հետերոկա– 
ռուցվածքներին։ Ինչպես տեսանք 
վերր, լիցքակիրների սպեկտրր 
նման կառուցվածքներում խառ– 
եատիպ է և պարունակում է 
ընդհատ և անընդհատ բաղա
դրամասեր (եկ.Յ)։

2-րդ տեսակի եաեոկսաուց– 
վածքներր ունեն հավաքական 
անվանում՝ նանոլարեր։ Այդպիսի 
լարերում լիցքակիրների շարժու– 
մըե արդեն սահմանափակված է 
երկու ուղղություններով, հետևա
բար՝ այդ ուղղություններով էներ
գիայի չափաբաժիեեերր քվաե– 
տացվում են, իսկ միակ ուղղու
թյամբ՝ առանցքի երկայնքով, 
մնում են անընդհատ։

3-րդ նանոկսաուցվածքր քր–

վանտային կետն է։ Քվանտային 
կետերը բացառիկ եե բոլոր տե
սակի եանոկառուցվածքների 
շարքում, քանի որ դրանց մաս
նիկների շարժումը բոլոր ուղղու
թյուններով սահմանափակ է, ինչի 
արդյունքում էլ մասնիկների էներ– 
գիակաե սպեկտրը լրիվ ընդհատ 
է, ինչպես աղամներում և մոլե
կուլներում։

Նման «գերատոմային» կա
ռուցվածքներ ստանալու համար 
անհրաժեշտ է ունենալ նույն 
մասշտաբի «ձեռքեր», այսինքն՝ 
գործիքներ, որոնք հնարավո
րություն կտան, համաձայն նա
խօրոք ընտրված «նախագծի», 
ստեղծել նշված չափերի կառուց
վածքներ։ Իսկ կառուցվածքները 
ստաեալուց հետո անհրաժեշտ եե 
նաև միկրոսկոպական մասշտա
բի «սւչքեր»՝չափիչ սարքեր, որոնք 
կարող են հաջողությամբ որոշել 
դրանց տեսքը և չափել ստացված 
կառուցվածքների երկրաչափա
կան և ֆիզիկական կարևորա
գույն բնութագրիչները։

Նանոկսաուցվածքներ կարելի 
է ստանալ բավականաչափ բարդ 
և մեծ ճշգրտություն ապահովող 
սարքերի օգնությամբ։ Սա է 
պատճառը, որ միայն անցյալ 
դարի 90-ական թվականներին 
այս ուղղությամբ նկատվեց կըտ– 
րուկ առաջընթաց, երբ նանոկա– 
ռուցվածքներ ստանալու համար 
կիրառվեց մոլեկուլաճառագայ– 
թային էպիտաքսիայի եղանակը։

Անհրաժեշտ է նշել, որ բավա
կան հին պատմություն ունեցող 
մոլեկուլաճառագայթային էպի– 
տաքսիայի եղանակի մերօրյա 
վերածնունդը հիմնականում պայ
մանավորված է միայն գերբարձր

վակուում ստանալու ժամանա
կակից մեթոդների և համակար
գիչների հնարավորությունների 
կիրսամամբ։

Նկ.5–ում պատկերված է մոլե– 
կուլաճառագայթայիե էսլիտաք– 
սիաե իրականացնող սարքի 
սկզբունքային կառուցվածքը։ 
Քիչ հետո մենք կհամոզվենք, որ 
սարքի նորմալ աշխատանքն 
ապահովելու համար այն ամբող
ջովին պետք է տեղակայվի գեր
բարձր վակուումային խցիկում։ 
Հռոմեական թվերով նշված եե 
այն գոտիները, որոնք արտա
հայտում են մոլեկուլաճառագայ - 
թային էպիտաքսիայի րեթացող 
գործընթացերի առանձնահատ
կությունները։ I գոտում ձևավոր
վում են նստեցվող նյութերի ա– 
տոմներից և մոլեկուլներից կազմ
ված փնջերր։ Այս գոտում են տե
ղավորված 6 և 7 համարներով նշ
ված անոթները, որոնք լցված են 
սինթեզվող նյութով։ Այդ նյութի 
գոլորշիներն անոթի վերնամա– 
սում տեղավորված շատ վաքր 
անցքով (անցքի չափր կառավար
վում է 5 սահափականների օգնու
թյամբ) դուրս են գափս կառավա
րելի լայնություն ունեցող 4 փնջի 
տեսքով։ Փնջի եերսում ատոմնե– 
րը շարժվում են իներցիայով 
գերբարձր վակուումում՝ չբախվե
լով ո՜չ միջավայրի մոլեկուլների և 
ո՜չ էլ միմյանց հետ, իեչր հնարա
վորություն է տափս կառավարելի 
դարձնել նստեցվող ատոմների 
շարժումր։ II գոտում խառնվում 
են տարբեր անոթներից արձակ
ված ատոմային փնջերր։ III 
գոտում տեղի է ունենում նանո– 
կառուցվածքի աճը (բյուրեղա– 
ցումր) 2 տակդիրի վրա։ Տակդիրի 
մակերեսով ջերմաստիճանի բաշ
խումը նպատակաուղղված ձևով 
կառավարվում է 1 ջերմակար
գավորիչ սարքի օգնությամբ։ 
Սարքում սահափականների դիր
քը (անոթի անցքի չափը) և 
ջերմակարգավորիչ սարքի ջեր
մային ռեժիմր կառավարվում են 
համակարգչային ծրագրով։ Սար
քում նկարագրված ղեկավարող 
տարրերը վերևում հիշատակ
ված «ձեռքերն» են, որոնցով 
կարելի է դրսից միջամտել նանո– 
կսաուցվածքի աճի զործրեթա–
ցին։
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Բայց ե թ ե  չլիներ բեությաե 
զարմանահրաշ մի երևույթ, որ 
կոչում են ինքնակաց Վավոր
ման երևույթ, նույնիսկ «ոսկե 
ձեռքերն» ու ամենահզոր համա
կարգչային ծրւսգրերր չէին կարո
ղանա ստեղծել այնպիսի կատար
յալ նանոկառուցվածք, ինչպի– 
սին, օրինակ, պատկերված է եկ. 
7-ում, որին կանղրադառնանք 
ավելի ուշ։

Իրոք, պարզվում է, որ մարդու 
կողմից ամեն մի միջնորդավոր
ված ազդեցություն որևէ օբյեկտի 
վրա տարբեր բնույթի հետևանք
ներ է ունենում կախված այն բա
նից, թե օբյեկտր մակրոսկո
պական, թե միկրոսկոպական 
մարմին է։

Եթե օբյեկտը մակրոսկոպա
կան է, օրինակ՝ մեխը, որի վրա 
միջնորդավորված ձևով մենք 
ազդում ենք աքցանով, ապա 
աքցանի հետ վարվելու բավարար 
հմտութաե դեպքում ազդեցու
թյան արդյունքը միանգամայն 
կանխագուշակուի է։ Այլ է իրավի– 
ճակր, երբ օբյեկտր միկրոսկո
պական է։ Այս դեպքում պարզ
վում է, որ ազդեցության արդյուն– 
քր միարժեք չի կարելի կանխա
գուշակել։ Օրինակ՝ երբ լուսային 
ճառագայթի օգնությամբ «շոշա
փում» ենք էլեկտրոնը՝ նրա վիճա
կի մասին տեղեկատվություն 
ստանալու համար, ապա նման 
ազդեցության տակ էլեկտրոնը 
«ճակատագրով դատապարտված 
չէ», ինչպես մեխի պարագայում 
էր։ «Անկանխագուշակելիու– 
թյան» պնդումը, ինքնին պարու
նակելով ժխտողական տարր, 
յուրահատուկ է միկրոաշխարհին 
և քվանտային մեխանիկայի 
հայեցակետային հիմնադրույթ– 
ներից մեկն է, որը երկար տարի
ներ գիտական բանավեճի առար
կա էր բնագիտության այնպիսի 
հսկաների միջև, ինչպիսիք են Ալ– 
բերտ Այնշտայնր ևՆիլս Բորը։

Պատկերավոր ասա ծ՝ կարելի է 
պնդել, որ քվանտային ծագում 
ունեցող արգելքների պատճառով 
նույնիսկ երևակայական նրբա
գույն «ունեփով» իսկ անհնար է 
ատոմներր տեղադրել նախօրոք 
ընտրված տեղում և դասավորել 
դրանք մեր ցանկացած հերթակա
նությամբ։

Նման պայմաններում սինթե–

զել եաեոկառուցվածքներ՝ նշա
նակում է միայն հմտորեն ուղղոր
դել դրանց կազմավորումր ար
տաքին ազդակների օգնությամբ։ 
Նկ. 5-ում պատկերված սարքում 
ուղղորդումն իրականացվում է 4 
փնջերի քիմիական բաղադրու
թյան, սահափականների օգնու
թյամբ հոսքային և 1 ջերմա
կարգավորիչ սարքի տարածա
ժամանակային բնութագրիչների 
ընտրությամբ։ Երբ ատոմներր 
հասնում են նկ. 5-ում բերված 3 
համարանիշով առանձնացված 
նանոկառուցվածքի աճի կամ 
բյուրեղացման տիրույթին, սկս
վում է վեր ո նշյալ ինքնակազ– 
մավորման գործընթացը։

Ինքնակազմավորման գործ– 
րնթացում դրսևորվում է բնու
թյան ամենաընդհանրական օ– 
րենքներից մեկը, համաձայն որի, 
եթե համակարգը մեկնարկային 
վիճակում գտնվում է ջերմադի– 
նամիկակաե անհավասարա– 
կշռված վիճակում, ապա անփո
փոխ արտաքին պայմանների 
դեպքում այն միանշանակ վե
րադառնում է այնպիսի հավասա
րակշռված վիճակի, որում համա
կարգի ներքին էներգիան նվազա
գույնն է։ Ներքին էներգիայի նվա
զագույնը միաժամանակ նշանա
կում է նաև, որ համակարգը պա
կաս կատարյալ վիճակից անցել է 
ամենակատարյալ վիճակի, որում 
ատոմները տվյալ պայմաններում 
տարածության մեջ դասավորվում 
են ամեեահամաչափ ձևով։

Իսկ ինչպե՞ս «տեսնել» և  «շո
շափել» նանոկառուցվածքներր, 
որո՞նք են այն սարքերը, որոնց 
մենք անվանեցինք նանոտեխեո– 
լոգխսյի «աչքեր»։

Հասկանալի է, որ սովորական 
օպտիկական մանրադիտակով չի 
կարելի տեսնել և, բնականաբար, 
նաև որոշել նանոկառուցվածք– 
ների բնութագրական չափերը, 
որովհետև տեսանելի լույսի տի
րույթին համապատասխանող 
ալիքի երկարությունները շատ 
անգամ գերազանցում են նանո– 
կառուցվածքներին բնորոշ չսւփե– 
րր։ Սա նշանակում է, որ տեսա
նելի լույսն այս դեպքում բա
վականաչափ «կոպիտ» է նանո– 
կառուցվածքների նուրբ մա
կերևույթը «շոշափելու» համար։

Պարզապես այս դեպքում դիֆ– 
րսւկցիոն պատկեր չի դիտվում, 
որի վերծանումն էլ հնարավորու
թյուն կտար բավարար տեղե
կատվություն ստանալ նանոկա– 
ռուցվածքի վերաբերյալ։

Ներկայումս նանոկսաուց– 
վածքների ձևի, չափերի և դրանք 
սահմանափակող մակերևույթ
ների վերաբերյալ ամենաակ
նառու և  հարուստ տեղեկատ
վություն ստանալու համար լայ
նորեն կիրառվում են ատոմա– 
ուժային կամ թունելային մաե– 
րադիտակներր, որոնք բավակա
նաչափ բարդ տեխնիկական լու
ծումներով հագեցած թանկարժեք 
սարքեր են։ Չմանրամասնելով 
մանրադիտակի կառուցվածքը և 
նրա հանգույցների գործառու
թային դերը՝ կանգ կառնենք մի
այն նրա աշխատանքի սկզբունքի 
վրա։

Նկ. 6-ում պատկերված է 
ատոմաու ժային մանրադիտակի 
միայն հիմնական մասր կազմող 
ասեղը, որը զննաձողի դեր է 
կատարում։ Մանրադիտակի 
աշխատանքի հիմքում ընկած է 
նանոռելիեֆի տառացի շոշա– 
վտւմը և շոշափման արդյունքի 
ակնբախ ներկայացումը։

Զննաձողը միջնորդավորված 
ձևով միացվում է համակարգչի 
կինեսկոպում էլեկտրոնային 
փունջն ուղղահայաց շեղող վերին 
թիթեղին (տես՝ նկ.2), իսկ հետա
զոտվող նմուշը՝ ստորին թիթե
ղին։

Զննաձողի և հետազոտվող 
նանոմակերևույթի միջև տրվում է 
որոշակի լարում։ Կիրառված 
լարման շնորհիվ էլեկտրոնը 
թունելային անցում է կատարումի
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►(ի դեպ թուեելայիե անցումը 
նույնպես «մաքուր» քվանտային 
ծագում ունեցող երևույթ է)։ է– 
լեկտրոնի թունելային անցման 
հավանականությունը, որով որոշ
վում է մակերևույթից դեպի 
զննաձող անցնող հոսանքի մե
ծությունը, կախված է մակերևույ
թի և զննաձողի հեռավորությու
նից։ Իսկ հոսանքի մեծությունից 
կախված՝փոխվում է և կինեսկո– 
պում տ եղակայվա ծ շեղող 
թիթեղների լարումը, ինչն էլ իր 
հերթին համապատասխանաբար 
փոխում է էլեկտրոնային փնջի 
ուղղությունը։ Վերջապես, էկրա
նի վրա երևակվող փնջի հետքով 
կարելի է դատել տված դիրքում 
նմուշի բարձրության մասին։ Եթե 
զննաձողը համակարգչային ծր– 
րագրի օգնությամբ տեղաշար
ժենք եաեոկառուցվածքի մա
կերևույթով (այս գործընթացը 
կոչվում է հարթ տեսածրում), 
ապա հարթության յուրաքանչյուր 
կետի համար վերը բերված 
պատճառներով համակարգչի 
էկրանի վրա կձևավորվի եա– 
նոկառուցվածքի ռելիեֆը։ Այս– 
պիսով՝ զննաձողի հարթ տեսա– 
ծրումը թույլ է տափս գրանցել 
նույնիսկ մակերևույթի ատո
մային մասշտաբի անհարթու
թյունները և «ճանաչել» մա
կերևույթի վրա գտնվող առանձին 
ատոմները։

Վերադառնանք եկ.7-ում 
պատկերված նանոկառուցված– 
քին, որի պատկերր ստացվել է 
վերը նկարագրված մեթոդով։ 
Այս նկարր զետեղվել է աշխարհի 
բազմաթիվ գիտական և գիտա
հանրամատչելի ամսագրերում։ 
Նանոկառուցվածքն ունի պատ

կերավոր անվանում՝ «քվանտա
յին փարախ», այն իր տեսքով, 
իրոք, հիշեցնում է ամերիկյան 
ֆիլմերում շատ հանդիպող ա– 
նասնագոմերը։

Այս եաեոկառուցվածքի, որին 
չգիտես ինչպես որակել՝ ձեռա
կե՞րտ, թե՞ անձեռակերտ, հիմքը՝ 
տակդիրր, որի վրա կառուցված է 
«փարախի» եանոչափային «ման
րակերտը», մաքուր պղնձյա թի
թեղ է։ Երկաթի ատոմները՝ թվով 
48 (կարող եք ինքներդ էլ հաշվել), 
որոնք «արգելաձողերի» դեր են 
կատարում, հատիկ առ հատիկ 
դասավորված են 7.3 Նմ շառավի– 
ղովշրջանագծի երկայնքով։ Բայց 
գլխավոր անակնկալը «փա
րախի» եերսում համակենտրոն 
օղակների րետանիքի գոյու
թյունն է, իսկ ամենահետաքըր– 
քիրը՝ դրանց առաջացման պատ
ճառը։ Իրոք, տակդիրի պղնձի 
մակերևույթի վրա կան, այսպես 
կոչված, «ազատ մակերևութային 
էլեկտրոններ», որոնք «մակերե– 
վութաբնակ» էլեկտրոններ են և 
կարող եե շարժվել միայն մա
կերևույթի վրայով։ Այն էլեկտրոն
ները, որոնք «բանտված» են փա
րախի եերսում, չափային քվաե– 
տացված են, քանի որ դրանց հա
մար բավարարվում է (3) պայ
մանը։ Այս էլեկտրոնների էներ
գիան քվանտացվում է, իսկ 
դրանց տարածական բաշխումն 
ունի համակենտրոն օղակների 
տեսք։ Այսինքն՝ «փարախի» ներ– 
սում օղակաձև ելուստները քվան
տային վիճակների տարածական 
բաշխման տեսապատկերն են։

Նանոկառուցվածքների շար
քում առանձնակի տեղ են գրա
վում եանոբյուրեղներր։ Դրանք

բյուրեղական գոյացումեր եե, 
որոնց չափերը բավարարում են 
(3) չափային քվանտացման 
առաջացման պայմանը։ Ներկա
յումս նանոբյուրեղների քվան
տային ծագում ունեցող հատկու
թյունների հիման վրա ստեղծված 
են բազմաթիվ և բազմաֆունկ– 
ցիոնալ սարքեր։ Այս սարքերի 
թիվն այնքան շատ է, որ նույնիսկ 
դժվար է թվարկել, ուստի՝ կանգ 
առնենք նրանցից «ամենա– 
տարեցի»՝ ռեզոնանսային դիոդի 
վրա։ Նկ. 8-1-ում պատկերված է 
ռեզոնանսային դիոդի էներգիա– 
կան կառուցվածքը, որը համա
պատասխանում է դասակաե 
երկարգելք հետերոկառուցված– 
քիե։ Երկու արգելքների միջև 
տեղակայված է եաեոմետրայիե 
չափեր ունեցող կիսահաղորդ
չային նմուշը, որտեղ տեղայնաց
ված էլեկտրոնները գտնվում են 
պոտենցիալային փոսում։ Պո– 
տենցիալային փոսի լայնությունը 
բավարարում է (3) պայմանը, 
այնպես որ էլեկտրոնի էներգիա– 
կան սպեկտրը քվանտացվում է 
(նկարում այն պատկերված է 
հորիզոնական գծով)։ Կրկնակի 
արգելքներից աջ և ձախ աճեց
ված բյուրեղները կատարում են 
սարքին էլեկտրոններ մատակա
րարող «պահեստարանի» դեր։

Ռեզոնանսային դիոդի աշխա
տանքի հիմքում ընկած է թունե
լային անցման երևույթը, որի մա
սին վերը միայն ակնարկեցինք։ 
Թունելային անցման երևույթի 
էությունն այն է, որ էլեկտրոնը, 
նույնիսկ ունենալով պոտենցիա– 
լային արգելքից փոքր էներգիա, 
կարող է, որոշակի հավանակա
նությամբ «ծակելով» արգելքր, 
հեռանալ երանից։ Նման անցումը 
դասական մեխանիկայի շրջա
նակներում անհնար է։

Պարզվում է, որ եթե կրկնակի 
արգելքներին էլեկտրոնը մոտե
նում է ձախ «պահեստարանից», 
ապա էլեկտրոնի անցման հավա
նականությունը կրկնակի ար
գելքներից կլինի առավելագույնը, 
եթե էլեկտրոնի ճշգրիտ էներգիան 
հավասար է փոսում չափային 
քվանտացման էներգիային։ Աա է 
այն հիմնական ղեկավար գաղա
փարը, որի վրա հիմնված է ռեզո
նանսային դիոդի աշխատանքը։
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Նկ. 8-2-ում պատկերված է վերե– 
վում նկարագրված դեպքր, երր 
արտաքին էլեկտրական դաշտի 
շնորհիվ դեպի արգելք շարժվող 
էլեկտրոնի էներգիան համ
ընկնում է փոսում էլեկտրոնի 
էներգիային։ Դիողի վոլտ-ամ– 
պերային բնութագծի վրա (տես 
նկ. 8-4) ռեզոնանսային անցմանը 
համապատասխանող լարման 
(որին անվանում են ռեզոնան
սային լարում) դեպքում հոսանքի 
արժեքր առավելագույնն է։ Ռեզո
նանսային լարումից մեծ կամ 
փոքր լարումների դեպքում (տես 
նկ. 8-3, 4) հոսանքի արժեքը 
փոքրանում է։ Ակնհայտ է, որ եթե 
քվանտային փոսում կան մի քանի 
էներգիական մակարդակներ, 
ապա նույն թվով էլ մեծագույն 
արժեքներ կունենա դիողի վոլտ– 
ամպերային բնութագիծը։ Մյուս 
կողմից, քվանտային հորում 
էլեկտրոնի էներգիան և էներգիա
կան մակարդակների թիվը կախ
ված են հորի բնութագրիչներից՝ 
լայնությունից, խորությունից, 
որոնք կառավարելիորեն վերա
հսկվում են նանոկառուցվածքի 
աճի գործընթացում, ինչը նշանա
կում է, որ նախօրոք կարելի է դիո
ղը օժտել տվյալ նպատակի հա
մար ցանկալի բնութագրիչներով, 
որը չափազանց կարևոր որակա
կան չափանիշ է էլեկտրոնային 
սարքի համար։

Ավարտելով այս փոքրիկ ակ
նարկը՝ միայն ավելացնենք, որ, 
անկասկած, այս հարյուրամյա
կում նանոտեխնոլոգիաե կդառ
նա գիտության և տեխնիկայի 
զարգացման ռազմավարական

ուղղություն, ինչի արդյունքում 
սպասվում են սարքաշինության, 
արդյունաբերական ապրանքնե
րի արտադրության, դեղագործու
թյան և այլ տեխնոլոգիաների ար
մատական փոփոխություններ։ 
Նանոտեխնոլոգիաների կիրա
ռումը թույլ կտա նաև սկզբուն
քորեն վերափոխել էներգամա– 
տակարարման, շրջակա միջա
վայրի, փոխադրամիջոցների, 
կապի, հաշվողական տեխնիկայի 
և կրթական համակարգերի 
կազմակերպումր և կառավա
րումը։

Այնպես որ, «սովորականի» և 
«ա նսովորի» խաչմերուկում 
հայտնված նանոտեխնոլոգիա– 
ները կարող են «անհնարը ակըն– 
հայտ» դարձնել և, անկասկած, 
ապագայում մարդկությանը դեռ 
շատ հաճելի անակնկալներ են 
մատուցելու ...■
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Լոս Ալամոսի Ազգային լաբո
րատորիայի (ԱՄՆ) հետազո– 
տողները տեղեկատվություն տա
րածեցին այն մասին, որ իրենք 
տվյալներ են ստացել լույսի 
արագության անհաստատունու– 
թյան մասին։ Եթե այդ արդյունք
ները հաստատվեն, ապա կասկա
ծի տակ են դրվելու աշխար
հաստեղծման պատկերի մասին 
այսօր գոյություն ունեցող բոլոր 
պատկերացումները։

ՖիգիկայոսՏ գոյություն ունի, 
այսպես կոչված, նուրբ կառուց
վածքի հաստատուն մեծություն՝ 
ալֆա, որը հավասար է վտքր-ինչ 
առեղծվածային մի թվի՝ 1/137-ի։ 
Մեր տիեզերքի կառուցվածքի 
մասին ժամանակակից պատկե
րացումները հիմնված են այդ մե
ծության անվերապահ հաստա
տունության վրա. հակառակ դեպ
քում ողջ տիեզերքը պետք է 
կառուցված լիներ այլ կերպ։ Այդ 
ալֆա հաստատունը կապված է 
այլ հաստատունների հետ՝ էլեկտ
րոնի լիցքի և Պլանկի հաստա
տունի հետ, բայց կարևորը՝ այն 
հակադարձ համեմատական է 
լույսի արագությանը։

Շարունակությունը 34-րդ էջում
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ՖԻԶԻԿԱՄԱԹԵՄՍՏԻԿԱ1ԿԱ1Ն

ւլՎԼԱօւլւ ռոււլլդ

Ֆիզիկամաթեմաւրիկւսկան գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր, ԵՊՀ ակադեմիկոս Գուրգեն Սահակյանի անվան 
ւրեսական ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ։

Գիտական հետաքրքրությունները՝ գրավիտսպիայի 
ւրեսություն, ռելյատիվիստական ասւրղաֆիւլիկա և 
տիեզերագիտություն։

– ^ 1

ճ լ; Խ

սւլՀւլրշւլւյ ւլրլւււ

Ֆիզիկամսւթեմատիկական գիտությունների դոկւրոր, ԵՊՀ 
ակադեմիկոս Գուրգեն Սահակյանի անվան ւրեսական ֆիզիկայի  
ամբիոնի դոցենտ, Տեսական ֆիզիկայի միջազգային կենւրրոնի 
(Տրիեսւր, Իւրալիսւ) արւրասահմանյան աշխատակից։

Գիւրական հետաքրքրությունները՝ գրավիտսւցիայի ւրեսություն, 
ռելյատիվիստական աստղաֆիզիկա և տիեզերագիտություն, 
արտաքին ազդակներով պայմանավորված քվանւրային 
վակուումային երևույթներ, բարձր էներգիայով էլեկտրամագնիսական 
գործընթացները միջավայրում։

ՏՒԵԸԵՐՔԻ ննԴԱՐՅԱԿՍԱն մԱՍԻն ԱՐԴԻ 
ՊԱՏԿԵՐԱծՈՒ1ՈւԵՐԸ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՕ ՏԻԵԶԵՐԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ
Տիեզերագիտությունը գիտու

թյուն Է Տիեզերքի՝ որպես ամբող
ջության, կառուցվածքի ե  զար
գացման օրինաչափությունների 
վերաբերյալ։ Տիեզերագիտու
թյուն, ինչպես և ցանկացած այլ 
բնագավառի գիտական հետազո
տության կարևոր բաղկացուցիչ 
մասը դիտումներն են։ Հենց դի
տողական տեխնիկայի կատա
րելագործման շնորհիվ Է, որ տիե
զերագիտությունը ներկայումս 
գիտության առավել բոան զար
գացող ուղղություններից մեկն Է։ 
Տիեզերքի վերաբերյալ տեղե
կատվությունը մենք ստանում ենք 
տարբեր հաճախությունների 
Էլեկտրամագնիսական ալիքների 
միջոցով։ ժամանակակից սար
քավորումները հնարավորություն

են տալիս գրանցել Տիեզերքի 
խորքերից եկած տեղեկատվու
թյունը սպեկտրային տարբեր 
տիրույթներում՝ ռադիոհաճա– 
խային, ինֆրակարմիր, օպտիկա
կան, ուլտրամանուշակագույն, 
ռենտգենյան, յ  տիրույթ, որոնց 
համադրումով պատկերացում Է 
կազմվում մեծամասշտաբ Տիե
զերքի հատկությունների վերա
բերյալ։ Դիտողական տվյալների 
մեկնաբանումը կատարվում Է 
Էլեկտրամագնիսականության 
գրավիտսւցիայի և քվանտային 
տեսությունների, ինչպես նաև 
տարրական մասնիկների ֆիգի՜ 
կայի հիման վրա։ Ընթերցողի 
ուշադրությանը ներկայացվող 
հոդվածների շարքում մենք կփոր–

Սոմբրերո գալակտիկան գալակտիկաների 
Վիրգո խմբի ամենամեծ գալակտիկաներից Է։ 
Նրա սկավառակի տրամագիծը մոտ 50 հագար 
լուսատարի Է, իսկ հեռավորությունը մեզնից՝ 
մոտավորապես 28 միլիոն լուսատարի։

ձենք հանրամատչելի ձևով նկա
րագրել ժամանակակից պատ
կերացումները Տիեզերքի կա
ռուցվածքի, անցյալի զարգաց
ման օրինաչափությունների և 
ապագայի հնարավոր սցենար
ների վերաբերյալ։ Առաջին հոդ
վածը նվիրված Է ժամանակակից 
տիեզերագիտության համառոտ 
պատմությանը։ Մի հոդվածում 
ընդգրկել քիչ թե շատ լրիվ 
պատմությունդ իհարկե, անհնար 
Է, ուստի՝ այստեղ կառանձնաց– 
վեն այդ պատմության շրջադար–
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ձային պահերը, առավելապես 
այնպիսիք, որոնց շնորհիվ է, որ 
ներկայումս տիեզերագիտություն 
վերածվել է բուռն զարգացում 
ապրող առանձին գիտական բնա
գավառի։

Շրջապատող աշխարհի կա
ռուցվածքի ու զարգացման օրի– 
նաչավտւթյունների վերաբերյալ 
հարցերը հետաքրքրել են մարդ
կանց դեռ հնագույն ժամանակ
ներից։ Տիեզերագիտության ար
մատները ձևավորվել են հին հոց ն 
փիլիսոփաների աշխատանք
ներում, որոնք ւիորձում էին շրջա
կա աշխարհի օրինաչափաթյուն– 
ներր բացատրել բնական փաս
տարկներով։ Նրանց շատ պատ
կերացումներ այժմ կարող են 
միամիտ թվալ, սակայն դրանք 
կարևոր ազդեցություն ունեցան 
տիեզերագիտության հետագա 
զարգացման վրա։ Տիեզերագի
տության զարգացման պատմու– 
թյունր կարելի է բաժանել երեք 
հիմնական փուլերի՝ հնագույն 
շրջան, վերածննդի շրջան և 
ժամանակակից շրջան։ Հնագույն 
շրջանը հիմնված է հույն փիլիսո
փաների աշխատությունների 
վրա՝ սկսած Պյութագորասից 
(մ.թ.սւ. 6-րդ դար) մինչև Պտղո– 
մեոսր (մ.թ. 2-րդ դար)։ Պտղո
մեոսի երկրակենտրոն համա
կարգը տիրապետող էր մարդ
կանց պատկերացումներում մին
չև վերածննդի դարաշրջանը։ Նոր 
փուլն իր սկզբնավորումը ստա
ցավ Կոպեռնիկոսի աշխատանք
ներով, որոնցում հիմք էր ընդուն
վում արևակենտրոն համակար
գը։ Վերածննդի փուլն ընդգրկում 
է Տիխո Բրսւհեի, Իոհան Կեպլերի, 
Գալիլեո Գալիլեյի, Իսահակ 
Նյուտոնի, Վխյամ Հերշելի աշ
խատանքները։

ժամանակակից տիեզերագի
տության հիմքում ընկած է հարա
բերականության ընդհանուր տե
սությունը, որի ստեղծման վրա 
Այնշտայնն աշխատել է մոտ 
տասը տարի՝ 1905-ից մինչև 1915 
թվականներն ընկած ժամանա
կահատվածում։ Հարաբերակա
նության ընդհանուր տեսությունը 
(գրավիտացիոն դաշտի ռելյա
տիվիստական տեսությունն է) 
գրավիտացիայի եյուտոեյան 
տեսության ընդհանրացումն է

ուժեղ գրավիատացիոն դաշտերի 
ու լույսի արագությանը մոտ արա
գությունների համար։ Հարաբե
րականության ընդհանուր տեսու
թյան ստեղծումից անմիջապես 
հետո Այնշտայնն այն կիրառեց 
Տիեզերքի՝ որպես ամբողջության 
հանդեպ։ 1917թ. լույս տեսավ նրա 
«Տիեզերագիտության ու հարա
բերականության ընդհանուր 
տեսության հարցեր» աշխատու– 
թյունր, որտեղ ներկայացված է 
Այնշտայնի այն ենթադրությունը, 
որ Տիեզերքի մեծամասշտաբ 
հատկությունները բոլոր կետե
րում և բոլոր ուղղություններով 
նույնն են (համասեռություն և 
իզոտրոպություն մեծ մասշտաբ
ներով)։ Այդ ենթադրության (այն 
ներկա յումս անվանվում է 
տիեզերագիտական սկզբունք) 
համար այն ժամանակ դէտ բավա
րար դիտողական հիմնավո
րումներ չկային, և Այնշտայնը դա 
ընդունեց մոդելի պարզության 
համար, ինչը հնարավորություն 
կտար որոշակի կանխագուշա
կումներ անել։ Ոստ Այնշտայնի 
ենթադրության՝ տարածությունը 
համարվում էր գլոբալ փակ (փակ 
տարածության երկչափ նմանակը 
գնդային մակերևույթն է)։ Անցյալ 
դարի սկգբին գերիշխող էր այն 
պատկերացումը, որ չնայած 
առանձին երկնային օբյեկտները 
(օրինակ աստղերը) ծնվում, 
ապրում ու մեռնում են, սակայն 
Տիեզերքի՝ որպես ամբողջության, 
գլոբալ հատկությունները չեն 
փոխվում։ Այլ կերպ ասած, 
Տիեզերքր մեծ մասշտաբներում 
ստատիկ է։ Նման կարծիքի էր 
նաև Այնշտայնը։ Սակայն պարզ
վեց, որ մեծ մասշտաբներում 
Տիեզերքի համասեռության և 
ստատիկության վերաբերյալ 
ենթադրություններր անհամա
տեղելի են հարաբերականու
թյան ընդհանուր տեսության մեջ 
գրավիտացիոն դաշտը նկարա
գրող հավասարումներին։ Տիե
զերքի ստատիկության վերա
բերյալ Այնշտայնի համոզմունքն 
այնքան ուժեղ էր, որ ստատիկ 
լուծումներ ստանալու համար նա 
փոխեց իր հավասարումները՝ 
դրանցում ավելացնելով գրավի– 
տացիոն դաշտի նոր տիպի 
աղբյուր հանդիսացող լրացուցիչ

անդամ, որը ներկայումս հայտնի 
է տիեզերագիտական անդամ կամ 
տիեզերագիտական հաստատուն 
անվամբ։ Այն երբեմն անվանում 
են նաև (լամբդա) խ՜անդամ, 
հունական այն տառով, որով սո
վորաբար նշանակվում է տիեզե– 
րագիտական հաստատունը։ Տիե
զերագիտական հաստատունը 
կարելի է մեկնաբանել որպես վա
կուումի էներգիա։ Դրա ներմու
ծումը դաշտի հավասարումնե
րում՝ որպես նյութի հետ համա
տեղ գործող գրավիտացիոն աղ
բյուր, հնարավորություն տվեց 
ստանալու ստատիկ լուծումներ 
(ինչպես պարզվեց հետագայում, 
այդ լուծումներն անկայուն են)։ 
Նույն տարում՝ 1917թ., Այնշտայնի 
հոդվածի հրապարակումից երկու 
ամիս անց, մեկ այլ ամսագրում 
լույս տեսավ հոլանդացի աստղա
գետ Վիլլեմ դը Սիտտերի հոդվա
ծը, որտեղ ցույց էր տրված, որ տի
եզերագիտական հաստատունի 
առկայության դեպքում Այնշ– 
տայնի հավասարումները թույլ են 
տալիս մեկ այլ լուծում, որը նկա
րագրում է նյութազուրկ ստատիկ 
Տիեզերքր։

Հաջորդ կարևոր քայլը տիեզե
րագիտական հետազոտություն
ների բնագավառում կատարեց 
ռուս օթերևութաբան և մաթեմա
տիկոս Ալեքսանդր Ֆրիդմանր։ 
Նա «2շւէտշհոքէ քա՜ Րհյ̂ տւէ» բեռլի
նյան ֆիզիկական ամսագրում 
հրապարակեց երկու հոդված՝ 
«Տարածության կորության մա
սին» (1922թ.) և «Հաստատուն 
բացասական կորությամբ աշ
խարհի գոյության հնարավորու
թյան մասին» (1924թ.) վերնա– 
գրերով։ Այդ աշխատանքներով 
հիմնադրվեցին Տիեզերքի ուսում–^
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Մեր գալակտրւքայիե՝ Ծիր կաթնին, նման 
1ՎՕՇ 3370 գալակտիկան մեզնից 

մոտավորապես 100 միլիոն լուսատարի 
հեռավորությամբ։ (Ւ10Շ–ն գալակտիկների 

կատալոգի հապավումն է, թիվը 
գալակտիկայի համարը այդ կատալոգով։)

► եասիրմւսե դիեամիկ մոդելները, 
որոնք սովորաբար անվանվում եե 
ֆրիդմանյան մոդելներ։ Դրանք 
կառուցված էին Այնշտայնի 
հավասարումների սկզբնական 
տարբերակի հիման վրա, որտեղ 
բացակայում է տիեզերագիտա
կան հաստատուեր։ Ֆրիդմանյան 
մոդելներում կամայական երկու 
կետերի միջե հեռավորություեր 
ժամանակի ընթացքում վտփոխ– 
վում էր։ Համոզված լինելով, որ 
Տիեզերքր պետք է լինի ստատիկ, 
Ֆրիդմանի առաջին աշխատան
քից հետո Այնշտայնր տպագրեց 
մի հոդված, որում պնդում էր, որ 
նրա աշխատանքում սխալ է թույլ 
տրված։ Սակայն ստանալով 
Ֆրիդմանի պարզաբանումները ե  
վերաստուգելով սեփական հաշ– 
վարկներր՝ Այնշտայեե րնդունեց 
Ֆրիդմանի արդյունքների իրա
վացիությունդ Այնուամենայնիվ 
նա կարծում էր, որ այդ արդ
յունքները, «չնայած մաթեմա
տիկորեն կոռեկտ են, ֆիզիկական 
նշանակություն չունեն»։ 1923թ. 
Հերման Վեյլը ներմուծեց դը 
Սիտտերի մոդելի րնդարձակվող 
տարբերակը ե  քննարկեց լույսի 
կարմիր շեղումը այդ մոդելում։ 
Փոքր հեռավորությունների դեպ
քում ընդարձակումը կատարվում 
էր մի օրենքով, որր հետագայում 
հայտնի դարձավ Հաբլի օրենք 
անունով։

Տիեզերքի դիեամիկ մոդել
ների ուսումնասիրման բնագա
վառում հաջորդը բելգիացի 
վանական Ջորջ Լեմետրն էր։ Մի 
քանի տարի շարունակ զբաղ
վելով դը Սիտտերի մոդելի վեր
լուծությամբ ե  ծանոթ չլինելով

Ֆրիդմանի աշխատանքներին՝ 
1927թ. նա հրատարակեց «Հաս
տատուն զանգվածով ե աճող 
շսաավղով համասեռ Տիեզերք, 
որը բացատրում է արտագալակ
տիկական միգամածությունների 
շառավղային արագությունները» 
խորագրով հոդվածը, և որտեղ 
դիտարկված եե րնդարձակվող 
Տիեզերքի մոդելները։ Այս աշխա
տանքում Լեմետրր համարձա
կորեն եզրակացնում է, որ եթե 
Տիեզերքն այսօր ընդարձակվում 
է, ապա ավելի վաղ շրջանում նրա 
խտությունը պետք է ավելի մեծ 
լիներ։ Նյութի բարձր խտաց– 
վածությամբ սկզբնական վի
ճակը նա անվանում է «առաջ
նային ատոմ»։ Ֆրիդմանը և Լե– 
մետրր իրավամբ համարվում եե 
դինամիկ Տիեզերքի մոդելների 
հիմնադիրներդ Տիեզերքի րն– 
դարձակման հայտնադործումը 
ընդհանրապես ֆիզիկայի և 
մասնավորապես հարաբերակա
նության ընդհանուր տեսության 
խոշորագույն նվաճումներից 
մեկն է։ Սակայն այն ժամանակ 
ընդարձակվող Տիեզերքի գաղա
փարն առանձնակի ուշադրու
թյան չարժանացավ գիտական 
հասարակայնության կողմից։ 
Սասնավորապես 1927 թվակա
նին Սոլվեյաե հանդիպման ժա
մանակ Այնշտայեը փաստարկ
ներ էր բերում րնդարձակվող 
Տիեզերքը նկարագրող լուծում
ների դեմ։ Ընդարձակվող Տիե
զերքի մոդելի դիտողական հաս
տատումը կատարվեց ավելի ուշ 
աստղագետ էդվին Հաբլի կող
մից։ Հսւբլր դիտումներ էր կատա
րում Սաունտ Վիլսոե աստղա
դիտարանի (այն ժամանակ ամե
նամեծ) 2,5 մետրանոց ռեֆլեկ
տորի վրա։ Նա ցույց տվեց, որ, 
այսպես կոչված պարուրաձև ու 
էլիպսաձև միգամածություններն 
իրականում հսկայական աստ
ղային համակարգեր են՝ գա
լակտիկաներ։ Դրանց առաքած 
լույսի սպեկտրային գծերի տեղա
շարժը մեկնաբանելով որպես 
դոպլերյան շեղում՝ Հաբլը գնահա
տեց գալակտիկաների տեսա
գծային արագությունները։ Դոպ– 
լերյան շեղումր ափքի երկարու
թյան փաիոխաթյուեե է՝ պայմա
նավորված դիտողի նկատմամբ

ճառագայթման աղբյուրի շարժու
մով։ Հեռացող աղբյուրի դեպքում 
ափքի երկարությունր մեծանում 
է, և  սպեկտրային գծերր տեղա
շարժվում են դեպի սպեկտրի 
կարմիր կողմր։ Այստեղից էլ՝ 
կարվիր շեղուՎ անվանումը։ 
Տիեզերագիտության մեջ կար
միր շեղումր բնութագրող պա
րամետրը սովորաբար նշա
նակվում է շ տառով.

(1)

Այստեղ 1–ն շարժվող աղբյու
րից առաքված ափքի երկարու
թյունն է, իսկ 10–ն այդ ափքի եր
կարությունդ որը կգրանցվեր, 
եթե աղբյուրը դիտողի նկատ
մամբ չշարժվեր։ Եթե աղբյուրի V 
արագությունր շատ փոքր է լույսի 
շ  արագությունից, ապա շ  » V  / շ  : 
Դիտումները ցույց տվեցին, որ 
գալակտիկաների մեծամաս
նության սպեկտրային գծերը 
շեղված եե դեպի սպեկտրի 
կարմիր կողմը։ Դա նշանակում է, 
որ ճառագայթող աղբյուրը հեռա
նում է մեզանից։ Հաբլր մշակեց 
նաև գալակտիկաների հեռա
վորության որոշման եղանակներ։ 
Սպեկտրային գծերի կարմիր 
շեղման չափումների միջոցով 
որոշելով արագությունը և համա
դրելով հեռավորությունների իր 
գնահատականների հետ՝ Հաբլը 
1929թ. ձևակերպեց գալակ
տիկայի հեռացման V տեսա
գծային արագության և դիտողից 
նրա V հեռավորության միջև 
կապն արտահայտող օրինաչա
փությունը՝

V=Ո^, ( 2 )
որի համաձայն՝ գալակտիկայի 
հեռացման արագությունր համե
մատական է նրա հեռավորու
թյանը։ Համեմատականությաե 
գործակիցը անվանում են Հաբլի 
հաստատուն։ Նկարում ներկա
յացված գրաֆիկից, որր ստացվել 
է ժամանակակից դիտողական 
տվյալների հիման վրա, պարզ
վում է՝ Հաբփ հաստատուեր, որը 
բնութագրում է Տիեզերքի ընդար
ձակման տեմպր և այն նկարա
գրող առավել կարևոր պարամետ
րերից է։ 1929 թվականից սկսած՝ 
այդ հաստատունի թվային արժե
քի որոշումը դիտողական կոսմո–

28 Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  ԱՇէԱԱՐՃՈՒՍ Ա °2,2005



ՖԻՕԻԿԱՄԱԹԵՄԱ1ՏԻԿՍ1ԿԱՆ

լոգիայի հիմնական խնդիրներից 
է։ Հաբլի հաստատունի ներկայիս 
ընդունված արժեքն է «70 կմ/(վ 
Մպս)։ Ինչպես տեսնում ենք, վեր
ջինս էապես փոքր է Հաբլի 
գնահատած արժեքից։ Այս տար
բերությունը պայմանավորված է 
գալակտիկաների հեռավորու
թյունների վերաբերյալ Հաբփ ոչ 
ճիշտ գնահատականներով։ Հե– 
տաքրիր է նշել, որ դեռ 40-ական 
թվականներին ակադեմիկոս 
Վիկտոր Համբարձումյանը կար
ծում էր, որ Հաբփ հաստատունը 
պետք է մոտ փնի 50 կմ/(վ Մպս) 
արժեքին։ Նկատենք, որ այլ 
գալակտիկաների սպեկտրները 
դեռ 1912թ. սկսել էր ուսում
նասիրել ամերիկացի աստղագետ 
Սլայֆերր։ Մինչե 1923թ. արդեն 
հայտնի էր, որ 41 օբյեկտներից 
36-ի սպեկտրալ գծերը շեղված են 
դեպի կարմիր կողմը։ Այսպիսով՝ 
ընդարձակվող Տիեզերքի մոդելը 
փայլուն կերպով հաստատվեց 
դիտումներով։ Ցավոք, Ֆրիդ
մանը չտեսավ իր մոդելի հաղթա
նակը։ Նա մահացավ 1925 թվա
կանին՝ երեսունյոթ տարեկան 
հասակում։ Հաբլի արդյունքները 
ե  ընդարձակվող Տիեզերքի մոդե
լում դրանց բացատրությունը 
ստիպեցին Այնշտայնին հրաժար
վել Տիեզերքի ստատիկության 
վերաբերյալ իր պատկերա
ցումներից։ Տիեզերագիտական 
հաստատունի ներմուծման ան– 
հրաժեշտությունր կարծես թե 
վերանում էր։ Դեռ 1922թ. Վեյլին 
հասցեագրված իր բացիկում 
Այնշտայնը գրում է. «Եթե քվազի– 
ստատիկ աշխարհ չկա, ապա 
կոսմոլոգիակւսն անդամ, հեռա
ցիր»։ 1931թ. հրատարակված 
աշխատանքում Այնշտայնը հրա
ժարվում է տիեզերագիտական 
հաստատունից ե  դրա ավելացու
մը գրավիտացիոն դաշտի հավա
սարումներում համարում է չհիմ
նավորված։ Սակայն ոչ բոլոր 
ֆիզիկոսներն էին համամիտ այդ 
կարծիքին։

Տիեզերագիտական սկզբուն
քից ու գալակտիկաների հեռա
ցումից բխում են երկու տարբեր 
հնարավորություններ։ հստ 
դրանցից մեկի, որը առաջարկել է 
Ֆրեդ Հոյլը, Տիեզերքի մեծա– 
մասշտաբ հատկությունները

կախված չեն դիտման պահից։ 
Մասնավորապես էներգիայի 
միջին խտության փոփոխու
թյունը կախված չէ ժամանակից։ 
Քանի որ գալակտիկաները հեռա
նում են միմյանցից, հնարավոր 
կլիներ, եթե անընդհատ նյութ 
ծնվեր։ Այս տարբերակր կոչվում է 
անփոփոխ վիճակի մոդել (տէշ&– 

տէտէշ աօճշ1)։ Այս մոդելը դժվար 
Է համաձայնեցնել Տիեզերքի 
վերաբերյալ ժամանակակից 
դիտողական տվյալների հետ և 
ներկայումս գիտնականների 
ճնշող մեծամասնությունը երկ
րորդ հնարավորության կողմնա
կից Է։ Համաձայն այդ տարբե
րակի՝ Տիեզերքն ընդարձակման 
արդյունքում Էներգիայի ավելի 
մեծ խտությամբ վիճակներից 
հասել Է ներկա վիճակին։ Եթե 
Տիեզերքի զարգացումը հետ 
շրջենք, ապա, համաձայն ֆրիդ– 
մանյան մոդելների, կգանք մի 
վիճակի, որում Տիեզերքը վերած
վում Է անվերջ խտությամբ կետի։ 
Այդպիսի վիճակը կոչվում Է 
եզակի (սինգալյար)։ Անվերջու
թյունների առաջացումը վկայում 
Է, որ եզակիության վիճակին մոտ 
օգտագործվող տեսությունը իրա
վասու չէ նկարագրելու ռեալու
թյունը և կարիք ունի ընդհանրաց
ման։ Տիեզերքի առաջացումը 
գերբարձր խտության վիճակից 
անվանվում է Մեծ պայթյուն, իսկ 
դրա վրա հիմնված մոդելը՝ Մեծ 
պայթյունի մոդել։ Հետաքրքիր է, 
որ «Մեծ պայթյուն» տերմինն 
առաջին անգամ օգտագործել է 
Հոյլր 1949 թվականին։ Մեծ 
պայթյունի մոդելի զարգացման 
գործում մեծ է Գեորգի Գամովի և 
նրա գործընկերների դերր։ Անց
յալ դարի 40-ական թվականների 
երկրորդ կեսին Գամովը են
թադրեց, որ Տիեզերքի ընդար
ձակման վաղ փուլերում ոչ միայն 
խտությունն է եղել մեծ, այլև 
ջերմաստիճանն է եղել շատ 
բարձր (տաք Տիեզերքի մոդել)։ 
Բարձր ջերմաստիճանի շնորհիվ 
վաղ Տիեզերքում րնթացել են 
ջերմամիջուկային ռեակցիաներ, 
որոնց արդյունքում թեթև միջուկ
ների միացման շնորհիվ առաջա
ցել են ավելի ծանր միջուկներ։ Այս 
մեխանիզմի շրջանակներում 
թեթև միջուկների տարածվա

ծության վերաբերյալ գնահատա
կանները համաձայնության մեջ 
են համապատասխան դիտողա
կան տվյալների հետ։ Մեծ խտու
թյունների ու բարձըր ջերմաստի
ճանների շնորհիվ վաղ Տիեզեր
քում նյութը տարրական մաս
նիկների խառնուրդ է։ Մաս
նավորապես առկա են եղել բարձր 
էներգիաներով ֆոտոններ։ Տիե– 
զերքի ընդարձակմանը զուգըն
թաց այդ ֆոտոնների էներգիան 
նվազում է։ Գամովի գնահատա
կաններով ներկայումս դա պետք 
է համապատասխաներ մոտ 5Կ 
ջերմաստիճանով ջերմային 
սպեկտրով ֆոնային ճառագայթ
ման։ Այդպիսի ճառագայթումն 
անվանում են ՛ռելիկտային  
(մնա ցուկա յին) կամ տ իե
զե՜րական միկրոա լիքա յին  
ֆոն։ Անգլիալեզու գրակա
նության մեջ առավել հաճախ օգ
տագործվում է երկրորդ տարբե
րակը՝ ՇօտուԽ աշոաօոճ Յււշհչբ-օ֊ 
սոժ (ՇԱՏ)։ Համապատասխան 
քվանտներր պետք է փնտրել էլեկ– 
տըրամագնիսական ճառագայթ
ման ալիքի երկարությունների 
միլիմետրսւյիե տիրույթում։ ճա
ռագայթման ինտենսիվության 
առավելագույնը համապատաս
խանում է մոտ 2 մմ ալիքի երկա
րությանդ Ռելիկտային ճառա
գայթման գրանցման համար 
անհրաժեշտ էր, այն ժամանակի 
չափանիշներով, բավական մեծ 
ճշտության ալեհավաք։ Անցյալ 
դարի 60-ական թվականների 
սկգբին «Բել լաբորատորիաներ» 
ընկերությունը նախագծել էր ռա>
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ւՏքՕՇ 3314 գալակտիկաների զույգը մեզնից մոտավորապես 
140 միլիոն լուսատարի հեռավորությամբ։

► դիոդիտակ՝ «Արձագանք» ար
բանյակից անդրադարձված 
ազդանշանների գրանցման հա
մար։ 1964 թ. աստղագետներ 
Արեո Պենզիասը և Ռոբերտ 
Վիլսոնը չափումներ էին կատա
րում այդպիսի դիտակով։ Օգտա
գործելով իրենց մշակած նուրբ 
տեխնիկան՝ նրանք հայտնա
բերեցին ռադիոաղմուկի ավել
ցուկ, որր չափման ճշտության 
շրջանակներում կախված չէր 
ռադիոդիտակի սևեռման ուղղու
թյունից։ Աղմուկը, օրինակ, ավելի 
ուժգին չէր Արեգակի կամ Ծիր 
կաթինի ուղղությամբ, ինչր վկա
յում էր, որ այ ե արեգակնային կամ 
գալակտիկական ծագում չուներ։ 
Հայտնաբերված ֆոնայիե ճա
ռագայթման տիեզերագիտական 
կարևորությունը անմիջապես 
գիտակցվեց Պրինստոնի հա
մալսարանում Ռոբերտ Դիկեի 
ղեկավարությամբ աշխատող ֆի
զիկոսների խմբի Կողմից։ Դիկեե
և իր աշխատակիցները կառու
ցում էին ալեհավաք տիեզերա
կան ռելիկտային ճառագայթման 
գրանցման համար։ Նրանք սպա
սում էին, որ այդ ճստագայթումր 
պետք է որ հնարավոր լինի 
գրանցել ռադիոալիքային տիրույ
թում։ Ալեհավաքի կառուցումր 
ընթացքի մեջ էր, երբ Դիկեե և իր 
աշխատակիցները իմացան Պեն–

զիասի ու Վիլսոնի հայտնագոր
ծության մասին։ Գիտնականների 
երկու խմբերր իրենց աշխա
տանքները տպագրեցին 1965թ.՝ 
համարյա միաժամանակ։ Ռելիկ
տային ճառագայթման հայտնա
դործման համար ՊեեզիասԸ և 
Վիլսոնր 1978թ. արժանացան 
Նոբելյան մրցանակի։ Հետագա 
ուսումնասիրությունները ցույց 
տվեցին, որ ռելիկտային ճառա
գայթումը շատ մեծ ճշտությամբ 
իզոտրոպ է՝ նրա ջերմաստիճանր 
մեծ ճշտությամբ կախված չէ 
երկնակամարի կետից, որից եկող 
ճառագայթումը գրանցվում է։ Սա 
վկայում է, որ ռելիկտային ճառա
գայթումը կապված չէ առանձին 
աղբյուրների (աստղերի, գալակ
տիկաների) հետ և ունի տիեզերա
գիտական ծագում։ Ներկայումս 
ռելիկտային ճառագայթման ջեր
մաստիճանը որոշված է մեծ 
ճշտությամբ և կազմում է 2,725 Կ։ 
Դիտումները վկայում էին այն 
մասին, որ ռելիկտային ճառա
գայթումը մեծ ճշտությամբ իզոտ
րոպ է (հատկությունները կախ
ված չեն դիտման ուղղությունից), 
և երկար ժամանակ անիզոտրո
պիա հայտնաբերել չէր հաջող
վում։ Վաղ Տիեզերքի վերաբերյալ 
պատկերացումների զարգացման 
տեսակետից կարևոր քայլ էր 
1981 թ. Ալան Գուսի կողմից
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իեֆ լյա ցիոն  մոդելի առա
ջարկումը։ Համաձայն այդ մոդելի՝ 
Տիեզերքն իր Էվոլյուցիայի վաղ 
շրջանում ապրել Է արագա
ցումով ընդարձակման փուլ, որը 
ղեկավարվել Է վակուումի Էներ
գիայով։ Այդպիսի փուլի առկա
յությունը բնականորեն բացատ
րում Էր շատ հարցեր, որոնց 
այլապես դժվար կլիներ պա
տասխանել։ Չնայած, ինչպես 
պարզվեց հետագայում, իեֆլյա– 
ցիոն մոդելի Գուսի առաջարկած 
տարբերակում առկա են հիմնա
հարցեր, իեֆլյացիոն փուլի գա
ղափարն իր հետագա զարգա
ցուեր ստացավ այլ տարբերակ
ներով և ներկայումս լայն քըե– 
եարկման առարկա Է։ Մասնա
վորապես իեֆլյացիոն փուլի 
արդյունքում գոյանում են նյութի 
բաշխման աեհամասեռություն– 
ներ, որոնց գրավիտացիոե ան
կայունության հետևանքով, հա
մաձայն գալակտիկաների գոյաց
ման առավել հաճախ քննարկվող 
սխեմայի՝ հետագայում առաջա
նում են գալակտիկաները։ Ինչ
պես ասվեց, այդ անհամասեռու– 
թյունների մասին կարևոր տեղե
կատվություն Է իր մեջ պարունա
կում ռելիկտային ճառագայթման 
անիզոտրոպիան։ Այդ անիզո
տրոպիան առաջին անգամ հա
ջողվեց չափել 1989 թ. հատուկ այդ 
նպատակով արձակված ՇՕՏՔ 
(Շօտոսօ աօեջւ-օսոճ Քճթ1օւ61՛) ար
բանյակի օգնությամբ։ Համապա
տասխան արդյունքները հրապա
րակվեցին 1992թ.։ Նկատենք, որ 
դեռ 1983թ. միկրոալիքային տի
րույթում ռելիկտային ճառա
գայթման անիզոտրոպիայի որոշ
ման նպատակով Սովետական 
Սիությունում արձակվել Էր Ռե
լիկտ արբանյակը։ Սակայն 
համապատասխան սարքավոր
ման ճշտությունը բավարար 
չեղավ որոշակի եզրակացու
թյուններ կատարելու համար։ Հե
տագա նախագծերը (ՏՕՕատ– 
ւսա օ, ՕՃՏ1 և այլն)
հնարավորություն տվեցին ավելի 
ու ավելի ճշգրտել ռելիկտային 
ճառագայթման աեիզոտբոպիա– 
ների վերաբերյալ տվյալները։ 
Սասնավորապես ՕՃՏ1 նախա
գծի շրջաեակեելւում կատարվող 
հետազոտությունների կարևոր
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արդյունքը եղավ 2002թ. ռելիկ
տային ճառագայթման բևեռաց
ման չափումը։ Վերջինս տեղե
կատվություն է պարունակում 
Տիեզերքում մագնիսական դաշ
տերի վերաբերյալ։ Նախագծերից 
վերջինը \\ա ճ Ր  (^Աէատօո 

ճատօծօրյք Րաետ) ար
բանյակն է, որը արձակվել է 
2001թ., և  որի արդյունքները հրա
պարակվում են սկսած 2003 թվա
կանից։ Դրանց համադրումը այլ 
աղբյուրներից ստացվող դիտո
ղական տվյալներին հնարավո
րություն տվեց էապես ճշգրտել 
տիեզերագիտական պարամետ
րերի արժեքները։ Մասնավո
րապես Տիեզերքում էներգիայի 
միջին խտության գնահատա
կանները ցույց տվեցին, որ այն 
բավական մեծ ճշտությամբ մոտ է 
կրիտիկական խտությանը։ Վեր
ջինս որոշվում է Հաբլի հաստա
տունով՝ բ=Յշ2ա(Տո(յ), որտեղ Օ-Կ 
Նյուտոնի գրավիտացիոն հաս
տատունն է։ Ներկայումս Եվրո
պական տիեզերական ընկերու
թյունը պատրաստում է ՐԼՃ^ՇՃ 
արբանյակը, որի արձակումը 
պլանավորվում է 2007թ., և  որր 
նպատակ ունի ուսումնասիրել 
ռելիկտային ճառագայթման աեի– 
զոտրոպիաներն ավելի փոքր 
անկյունային մասշտաբներով, 
քան կատարվել էր նախկին 
նախագծերով։ Դիտումները հնա
րավորություն են տափս առանձ
նացնել ռելիկտային ճառագայթ
ման երկու տիպի անիզոտրո– 
պիաներ, անիզոտրոպիա՝ պայ
մանավորված ճառագայթման 
ֆոնի նկատմամբ դիտորդի շարժ
մամբ և աեիզոտրոպիաներ, 
որոնք առկա են ռելիկտային ճա
ռագայթման ֆոնի հետ կապված 
հաշվարկի համակարգում։ Վեր
ջիններս էլ հենց ռելիկտային 
ճառագայթման կարևոր բնու
թագիրն են։ Ֆոնի նկատմամբ 
շարժման հետևանքով ճառա
գայթման ջերմաստիճանը շարժ
ման ուղղությամբ դիտորդին 
թվում է ավելի մեծ, քան շարժման 
հակառակ ուղղությամբ։ Կոնկ
րետ Երկրի շարժումով պայմա
նավորված այդ տարբերությունր 
մոտ 2x3,36 մԿ է։ Վերջինս 
համապատասխանում է ռելիկ
տային ֆոնի նկատմամբ Երկրի

շարժման արագությանը, որր մոտ 
հազար անգամ վտքր է լույսի 
արագությունից։ Երկրորդ տիպի 
անիզոտրոպիաներով պայմա
նավորված ջերմաստիճանային 
փոփոխաթյուններր ավեփ վաքր 
են։ Դրանց հարաբերական մեծու
թյունը մոտ 105 կարգի է։ Այդ 
վտփոխություեների դիտողական 
հայտնաբերումը ժամանակակից 
տիեզերագիտության առավել 
խոշոր նվաճումներից է։

Տիեզերագիտության պատ
մության մեջ առավել նշանակալի 
շրջադարձերից մեկր կատարվեց 
անզյաւ դարի վերջին։ Բարձր շ 
Դ ե ր ե ո ր ե ր ի  Թ իմ (ա § հ – շ  
Տսբշաօ^ 7շտա) և ԳերԱորերի 
Տիեզերագիտական Նախագիծ 
(Տսթշաօա ՇօտէոօԽջջ Բոյշշէ) ա– 
նուններով երկու գիտական խրմ– 
բեր մեծ կարմիր շեղումով Տ1Վ6 1& 
տիպի գերեորերի դիտումներ էին 
կատարում։ Գերնորերը աստղեր 
են, որոնք իրենց էվոլյուցիայի 
րնթացքում անցնում են աղետալի 
սեղմման վտւլ, որի արդյունքում 
աստղը պայթում է՝ դուրս շպրտե
լով իր արտաքին շերտերը։ Այդ 
ընթացքում անջատվում է այնքան 
էներգիա, որքան առաքում են 
միլիարդավոր աստղեր միասին 
վերցրած։ Ահռելի լուսատվու
թյան շնորհիվ գերնորերը տեսա

նելի են շատ մեծ հեռավորու
թյուններից և կարող են օգ
տագործվել Տիեզերքի մեծսւ– 
մասշտաբ հատկությունների ու
սումնասիրման համար։ Տ1Վշ 1& 
տիպի գերնորերը առանձնանում 
են երանով, որ կա կոռելյացիա՝ 
գերնորի պայծառության ժամա
նակային կախվածությունր ար
տահայտող կորի տեսքի ու նրա 
բացարձակ լուսատվության մի
ջև։ Օգտագործելով այդ կոռելյա
ցիան՝ պայծառության վերա
բերյալ դիտողական տվյալներից 
կարելի է որոշել գերնորի բացար
ձակ լուսատվությունը և հետևա
բար՝ նրա հեռավորությունը մե
զանից։ Գերնորի տեսագծային 
արագությունր կարելի է որոշել 
սպեկտրալ գծերի կարմիր շեղ
ման միջոցով։ Արդյունքում կարե
լի է ստուգել տեսական մոդելից 
ստացվող հեռավորություն - կար
միր շեղում առնչությունը։ Վերը 
նշված երկու խմբերն օգտագոր
ծում էին տվյալների վերլուծու
թյան տարբեր մեթոդներ, և  չա– 
ւիումները կատարվում էին գերեո
րերի տարբեր համախմբերի հա
մար։ Դիտողական տվյալների 
վերլուծության արդյունքներր 
հրապարակվեցին համապա
տասխանաբար 1998 և 1999 
թվականներին։Աշխատանքները ̂

>10Շ 5194 ն. ԱՕՇ 5195 գալակտիկաների զույգը, պտնց 
հեռավորությունը մեզնից մոտավորապես 31 միլիոն լուսատարի է

Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  Ա Շ Խ Ա Ր Հ Ո Ւ Մ  Ի1տ2,2005 31
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Գալակտիկաների Հերկոզես խումբը, որի հեռավորություեր 
մեզնից մոտավորապես 650 միլիոն լուսատարի է։

►հանգում էիե միևնույն եզրակա
ցությանը, համաձայն որի՝ ներկա 
փուլում Տիեզերքի ընդարձակու
մը արագանում է, և ոչ թե դանդա
ղում, ինչպես սպասվում էր մինչ 
այդ։ Վերջին սպասումր հիմնված 
էր այն ենթադրության վրա, որ 
մեծ մասշտաբներում, ինչպես և 
մեր անմիջական շրջակայքում, 
գրավիտացիաե ձգողական է և, 
հետևաբար, գրավիտացիոն ուժե
րը պետք է դանդաղեցնեին Տիե
զերքի ընդարձակումը՝ հար և նը– 
մաե Երկրի մակերևույթից վերև 
նետված քարի արագության եը– 
վազմանը։ Իսկ Տիեզերքի արա
գացումով ընդարձակումը կվկա
յեր այն մասին, որ մեծ մասշտաբ
ներում գրավիտացիաե ունի վա
նողական բնույթ։ Իսկ դա ինչպե՞ս 
կարող է պատահել։ Հնարավո՞ր է 
արդյոք դա։ Գրավիտացիայի 
նյուտոնյան տեսության մեջ, որ
տեղ գրավիտացիոն դաշտի 
աղբյուրը զանգվածն է, գրավի– 
տացիան միշտ ձգողական է, և  դա 
հնարավոր չէ։ Այլ է իրավիճակր 
հարաբերականության ընդհա
նուր տեսության մեջ։ Այստեղ 
գրավիտացիոն դաշտի աղբյուր
ներ են ինչպես զանգվածը, այն
պես էլ ճնշումը։ Մասնավորապես 
համասեռ և իզոտրոպ տիեզերա
գիտական մոդելներում երկու 
հարևան գալակտիկաների հա
րաբերական արագացումը որոշ
վում է հետևյալ բանաձևով՝

արագացումը = –օւ(բ+3/7), (3)
որտեղ (X գործակիցը դրական 
մեծություն է, թ-ն Տիեզերքում է– 
ներգիայի միջին խտությունն է, 
իսկ բ-էւ ճնշումը։ Բացասական 
արագացումը համապատասխա
նում է Տիեզերքի դանդաղումով 
րնդարձակմանը, իսկ դրական 
արագացումր՝ արագացումով ըն
դարձակմանը։ (3) հավասա
րումից հետևում է, որ եթե ճնշումր 
բացասական է, և  համապատաս
խան ներդրումը հավասարման 
աջ մասում գերակշռում է էներգի
այի խտությամբ պայմանավոր
ված ներդրումը, ապա ընդարձա
կումը արագացող է։ Եթե Տիեզեր
քի էներգիայի հիմնական մասր 
պայմանավորված լիներ գալակ
տիկաների նյութով, ապա կունե
նայինք ք»>բ, թ>0, և  ընդար
ձակումը կլիներ դանդաղող, ինչ
պես և սպասվում էր րնդհուպ 
մինչև անցած դարի վերջը։ Ռե
լիկտային ճառագայթման համար 
բ=բ/3>0, և  այ ե եույ նպես չի կարող 
ծառայել՝ որպես արագացումով 
ընդարձակման աղբյուր։ Այսպի– 
սով՝ եթե Տիեզերքի արագա
ցումով ընդարձակման վերաբեր
յալ եզրակացությունը գտնի իր 
վերջնական հաստատումը, և 
ընդունենք, որ հարաբերականու
թյան ընդհանուր տեսությունը 
ճիշտ է նկարագրում գրավի
տացիաե մեծ մասշտաբների վրա,
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ապա կհանգենք այն եզրակա
ցության, որ բացի նյութից ու ճա
ռագայթումից, պետք Է գոյություն 
ունենա գրավիտացիայի մեկ այլ 
աղբյուր, որի համար թ+3յօ<0։ Այդ 
աղբյուրն անվանվում Է մութ 
Էներգիա։ Մութ Էներգիայի դե
րում, օրինակ, կարող Էր հանդես 
գալ տիեզերագիտական հաստա
տունը, որի համար թ=–թ, թ>0։ 
Ներկայումս ոչ զրոյական տիեզե
րագիտական հասատատունով 
մոդելները դիտողական տվյալ
ների հետ առավել լավ համաձայ
նեցված մոդելների թվին են 
պատկանում։ Մութ Էներգիայի 
մեկ այլ մոդելում դրա կրողը հե– 
ռազդող վարկածային դաշտերն 
եե, որոնք սովորական նյութի հետ 
փոխազդեցության մեջ են մտնում 
միայն գրավիտացիոն ուժերով։ 
Համա ձայն ժամանակակից 
պատկերացումների՝ մութ Էներ
գիան Տիեզերքում համեմա
տաբար համասեռ Է բաշխված՝ 
մոտ 10՜29գ/սմ3 միջին խտությամբ, 
և  փոքր մասշտաբներում (գա
լակտիկական և ավելի փոքր) 
Էական դեր չի խաղում։ Սակայն 
մութ Էներգիայի դերը որոշիչ Է 
տիեզերագիտական մասշտաբ
ներում և հանգեցնում Է արագա
ցումով ընդարձակման։ Տիեզեր
քում լրացուցիչ Էներգիայի գոյու
թյան մասին եե վկայում նաև 
Տիեզերքի պարունակության 
վերաբերյալ չափումները և ռելիկ
տային ճառագայթման աեիզո– 
տրոպության վերաբերյալ դիտո
ղական տվյալները։ Դրանք խո
սում եե այն մասին, որ Տիեզերքր 
բավական մեծ ճշտությամբ մոտ Է 
հարթ մոդելին, իսկ սովորական 
նյութը կարող Է ապահովել Էներ
գիայի ընդամենը մոտ 30%-ը։ Տի
եզերքի վերաբերյալ մեր պատ
կերացումների ձևավորման տե
սակետից անցյալ դարի վերջի ու 
մեր դարի սկգբի իրադարձու
թյունների կարևորությունը կա
րելի Է դասել նույն աստիճանին, 
ինչ որ Տիեզերքի ընդարձակման 
ու ռելիկտային ճառագայթման 
հայտեագործումներր։ Այսօր 
դրանք հնարավորություն են տա
լիս խոսելու տիեզերագխրաթյան՝ 
որպես ճշգրիտ գիտության մա
սին։ ■
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1915 Այեշտայնը հրատարակում Է հարաբերականության ընդհանուր տեսության 
հավասարումները

1917 Ստատիկ Տիեզերք նկարագրող լուծումներ ստանալու նպատակով Այեշտայնը 
գրավիտացիոն դաշտի հավասարումներում ավելացնում Է կոսմոլոգիական 
հաստատունը

1917 Սիտտերը կառուցում Է ստատիկ Տիեզերք նկարագրող մոդել, որում բացակայում 
Է նյութը, և  գրավիտացիայի միակ աղբյուրը կոսմոլոգիական հաստատունն Է

1922
1924

Ֆրիդմանը կիրառում Է Այեշտայնի հավասարումներն առանց տիեզերա
գիտական հաստատունի համասեռ ու իզոտրոպ Տիեզերքի եկատմամբ՝հիմք դնելով 
դինամիկ Տիեզերքի մոդելներին

1927 Լեմետրը կիրառում Է դաշտի հավասարումներր համասեռ ե  իզոտրոպ 
մոդելներում՝ հաշվի առնելով նաև ճնշումով պայմանավորված անդամները

1929 Ը եդարձակվող Տիեզերքի դիտողական հաստատումը Հաբլի կողմից

1931 Այեշտայնը հրաժարվում Է կոսմոլոգիական հաստատունից ե  ընդունում Է 
ընդարձակվող Տիեզերքի գաղափարը

1946 Գամովն առաջ Է քաշում տաք Տիեզերքի մոդելր, համաձայն որի՝ ընդարձակման 
վաղ փուլերում ոչ մխոյ ե խտությունն Է եղել մեծ, այլե ջերմաստիճաններր՝բարձր

1948 Գամովը կանխատեսում Է ռելիկտային ճառագայթման գոյությունը՝ որպես տաք 
Տիեզերքի վաղ վաղերից փոխանցված ռելիկտ

1965 Պեեզիասը հ  Վիլսոնը հայտնաբերում եե միկրոալիքայիե ֆոեային 
ճառագայթումը

1965 Դիկեե և գործրեկերեերր մեկնաբանում եե Պեեզիասի և Վիլսոնի հայտնաբերած 
ճառագայթումը՝ որպես Տիեզերքի ընդարձակման վաղ փուլերի վտխանցված 
ռելիկտ

1980 Գուսը ենթադրում Է, որ Տիեզերքն իր Էվոլյուցիայի վաղ վաւլերում ապրել Է 
արագացումով ընդարձակման փուլ։ Սկիզբ Է դրվում իեֆլյացիոն մոդելին

1992 ՇՕՅՔ արբանյակը հայտնաբերում Է երկնակամարի տարբեր տիրույթներից 
եկող ռելիկտային ճառագայթման անկյունային անիզոտրոպությունները, որոնք 
կարևոր տեղեկատվություն եե պարունակում Տիեզերքի վաղ փուլերում եղած 
պայմանների վերաբերյալ

1998
1999

ՍՆծ, կարմիր շեղումով Տ1Վ 1տւ տիպի գերնորերի դիտումները թույլ են տափս 
եզրակացնել, որ ներկա փուլում Տիեզերքն ընդարձակվում Է արագացող տեմպով

2002 ՕՃՏ1 նախագծի շրջանակներում կատարվող հետազոտությունների արդյուն
քում չափվում Է ռելիկտային ճառագայթման բևեռացումր
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Սկիզբը՝ 25-րդ էջում

Ներկայումս առաջին երկու 
մեծությունները ֆիզիկոսեերր 
համարում են հուսալի հաստա
տուններ, և ալֆայի փոփոխու
թյունը, ըստ էության, հայտ է վա– 
կոտւմում լույսի արագության փո
փոխության մասին։ Իսկ Ալբերտ 
Այնշտայնի կողմից հարաբերա
կանության հատուկ տեսության 
(ՀՀՏ) ստեղծման ժամանակնե
րից սկսած՝ մարդկությունը ընտե
լացել է լույսի արագության ան
տարակուսելի հաստատունու
թյան մտքին, ընդ որում հավա
սար անհավանական մի մեծու
թյան՝ 300 հազար կիլոմետր վայր
կյանում։ Եվ եթե պարզվի, որ լույ
սի արագությունն այլ է, ապա դա 
կասկածի տակ կդնի թե՜ ՀՀՏ-ե, 
թե աշխարհի պատկերի մասին 
մեր բոլոր պատկերացումները։

Ալֆա հաստատունի փաիո– 
խությունները հայտնաբերել են 
ֆիզիկոսներ Ստիվ Լամորոն և 
Ջաստին Թորգերսոնը Լոս Ալա– 
մոսի Ազգային լաբորատորիայից 
մի զարմանալի օբյեկտի՝ Օկլոյի 
(Գսւբոն, Արևմտյան Աֆրիկա) 
բնական միջուկային ռեակտորի 
մանրամասն վերլուծության ըն
թացքում։ ժամանակին ֆրանսի
ացիները, որոնց ուրան էր պետք 
սեփական ատոմային ռումբ 
ստեղծելու համար, հայտնաբերել

էին այդ մետաղի հաեքավայրր 
Գաբոնում, որն այդ ժամանակ 
դեռևս ֆրանսիական գաղութ էր։ 
«Ռեակտորի» գոյության մասին, 
որն այստեղ սկսել է աշխատել 2 
միլիարդ տարի առաջ, հայտեի 
դարձավ հանքաքարում ուրանի 
տարբեր իզոտոպների պարու
նակությունը չափելուց հետո։ Իսկ 
բուն «ռեակտորը» այստեղ առա
ջացել է տրոհվող նյութերի մեծ 
քանակության պատահական 
կուտակման հետևանքով։

Բնդ որում, վաղուց է հայտնի, 
որ ալֆայի մեծությունը ազդում է 
միջուկային փոխարկումներում 
իզոտոպների բախման վրա, իսկ 
Օկլոյում «ռեակտորի» աշխա
տանքի ընթացքում կուտակվել են 
բազմաթիվ իզոտոպներ, այն էլ 
ամենատարբեր զուգակցություն
ներով։ Եվ ահա վերջերս Լոս 
Ալամոսի ֆիզիկոսները վերա
հաշվարկեցին իզոտոպների պա
րունակության մասին եղած տրվ– 
յալեերր և հանգեցին այն եզրա
կացության, որ հարյուր հազա
րավոր տարիների րնթացքում 
ալֆան նվազել է։ Իսկ լույսի արա– 
գությունր համապատասխանա
բար աճել է։ Ալֆայի արժեքի փո– 
վտխությունները, թվում է, չափա
զանց աննշան են. դրանք արտա
հայտվում են ստորակետից հետո 
ընդամենը 8-րդ նշանում։ Սակայն 
ֆիզիկոսների համար դա վիթ
խարի փոփոխություն է, քանի որ 
հաշվարկների ճշգրտությունը 
հասնում է 15-րդ, անգամ 16-րդ 
նշանի։

Այսպիսով՝ այսօրվա լույսի 
արագությունը կարծես թե ավելի 
մեծ է, քան հեռավոր անցյալում։

Թեև շատ գիտնականներ 
գտնում են, որ այդ հաշվարկների 
հիման վրա դեռևս վաղ է վերա
նայել ֆիզիկան, նրանցից մի քա
նիսն արդեն այժմ փորձում են 
օգտագործել ստացված տվյալ
ները մեր տիեզերքի պարադոքս
ները բացահայտելու համար։ 
Օրինակ՝ տիեզերքի հսկայական 
հատվածներում ջերմաստիճանը 
մոտավորապես նույնն է, ինչը 
նշանակում է նրանց միջև էներ
գիայի փոխանակման հնարավո
րություն։ Լույսի «ոչ մեծ արագու
թյան» դեպքում այդ հնարավոր չէ, 
իսկ ավելի մեծ արագությունը 
թույլ է տափս էներգիայի փոխա
նակում կատարել։

Ի դեպ, Օկլոյի «ռեակտորի» 
աշխատանքի հետ է կապված ևս 
մեկ հիմնադրական վարկած՝մար
դու ծագման մասին վարկածը, 
ավելի ճիշտ՝հոմիեիդների բանա
կանության առաջացման մասին 
վարկածը։ Որոշ հնէամարդա– 
բաններ գտնում են, որ հատկա
պես բարձր ճառագայթումն է 
անսպասելի մուտացիաներ առա
ջացրել մոտակայքում թափառող 
մարդու աֆրիկյաե նախնիների 
մեջ և երանց մարդ դարձրել։

Թարգմանությունը՝ Մելինհ 
Սարգսյաեի
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Երևանի ս|եւրսւկան համալսարանի էկոլոգիական քիմիայի 
միջամբիոնսւյին լաբորսււրորիայի ղեկավար, ւրեիւնիկական
գիւրություննե 

Ուսումնաս 
քիմիական կի

ի դոկւրոր, ս 
ւրություններ 
եւրիկա, քիմ

րոֆեսոր։
ոլորւրը՝ Էկոլոգիական քիմիա, 

ւակւսն թերմոդինամիկա։
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Հայտնի Է, որ երկրագնդի 
բնակչությունն աճում Է Էքսպո– 
նենտային1 կարգով, ինչի հետ 
մեկտեղ աճում են նաև մարդկանց 
պահանջմունքները՝ հանգեցնե
լով արդյունաբերական և գյուղա
տնտեսական արտադրանքի 
ծավալի էքսպոնենտային աճի։ 
Բնական պաշարների հյուծման 
ֆոնի վրա արտադրության աճը 
հանգեցնում է շրջակա միջա
վայրն աղտոտող թափոնների 
արագընթաց աճի։ Երկրագնդի 
այժմյան բնակչությունն իր կեն
սագործունեության հետևանքով 
շրջապատն աղտոտում է այնպես, 
ինչպես կարող էին անել քարե 
դարում 50 մլրդ մարդ։

Քաղաքակրթության անխու
սափելի արդյունքն է շրջակա մի
ջավայրի վրա անցանկալի ներ
գործության չափերի անշեղ աճը՝ 
հոդի բերքատվության անկում, 
անտառների հատում, տիեզերքի 
նվաճում, գետերի հոսքի «կար
գավորում», շրջակա միջավայրի 
ջերմային և քիմիական աղտո
տում, որն ընդգրկում է մթնոլոր
տը, հիդրոլորտը և այլն։

Անցյալ հարյուրամյակի կեսե– 
րին շրջակա միջավայրի վրա ներ
գործության մասշտաբները սկը– 
սեցին գերազանցել կենսոլորտի 
հարմարվողական հնարավո
րությունները։ Դա առանձին 
վայրերում հանգեցրեց էվոլյու
ցիոն բնական էկոլոգիական 
հավասարակշռության խաթար

մանը, կենդանի օրգանիզմների 
կենսագործունեության պայման
ների անկմանր, առանձին տե
սակների անհետացմանը։ Որոշ 
վայրերում առաջ եկան դժվա
րություններ՝ բնակչությանը խմե
լու ջրով ապահովելու հետ կապ
ված, հաճախացան մարդկանց 
ալերգիկ, քաղցկեղային և համա
ճարակային հիվանդություննե
րը։

Պարզ է, որ քաղաքակրթու
թյան էքստենսիվ2 ուղով հետա
գա զարգացումն, առանց հաշվի 
առնելու կենսոլորտի սահմա
նափակ հարմարվողական հնա
րավորությունները և հնարավոր 
բացասական հետևանքները, 
անխուսափելիորեն կհասցնի 
ճգնաժամային իրավիճակի։ 
Պարզ դարձավ նաև, որ մարդու և 
բնության վտխհարաբերություն– 
ներն անհրաժեշտ է դնել գիտա
կան հիմքերի վրա, պետք է սովո
րել կառավարել «մարդածին 
ազդեցություե-էկոլոգիական ար
ձագանք» համակարգն արդեն 
առանձին տարածաշրջանների և 
նույնիսկ աշխարհամասերի 
մասշտաբով։ Դրա համար ան
հրաժեշտ է բազմաթիվ բնական 
գիտությունների սերտաճում, 
առաջին հերթին՝ քիմիայի և
էկոլոգիայի։

էկոլոգիական հիմնախնդիր– 
ներն անհամեմատ բարդ են, քանի 
որ ընդգրկում են կենդանի օրգա
նիզմների և անկենդան բնության

հարաբերությունների ողջ համա
կարգը։ էկոհամակարգը բազմա
թիվ ենթահամակարգերի համա
խումբ է, որոնցից յուրաքանչյու
րին բնորոշ են ներքին զարգաց
ման ուրույն օրինաչավտւթյուն– 
ներ։

էկոլոգիական համակարգի 
բաղադրիչները մշտապես քայ
քայվում են և վերստեղծվում, 
կենսաբանական համակարգերը 
ենթարկվում են վտփոխություն– 
ների և վերադասավորման։ Այդ 
դեպքում պահպանվում է էկոհա– 
մակարգի շարժուն հավասարա
կշռության վիճակը։ Միջավայրը, 
որտեղ ապրում և կենսագործում 
են բույսերր, կենդանիները և 
մարդը, անրնդհատ փոփոխվում ►

1 էքսպոնենտային - ցուցչա– 
յին, աստիճանացուցային

2 էքստենսիվ - տարածում
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►է, Ա նրա բնակիչները կա՜մ հար
մարվում եե այդ փոփոխություն– 
ներիե, կա՜մ ոչնչանում։ Ակնհայտ 
է, որ էկոհամակարգի պահպան
ման համար անթրոպոգեե1 ներ
գործությունները չպետք է խա– 
թարենեե գոյատևման միջավայ
րի որակը։ Այդ դեպքում միջավայ
րի կենսաբանական լիարժեքու
թյան տակ հասկացվում է նրա 
այնպիսի վիճակը, որի դեպքում 
ապահովվում է կենսագործու
նեության և բազմացման բնակա
նոն ընթացքը, ինչպես առանձին 
ներկայացուցիչների, այնպես էլ 
պոպուլւացիաների2 և օրգանիզմ
ների հանրախմբերի համար։

Արտաքին միջավայրի վիճակը 
կարելի է գնահատել ֆիզիկա
քիմիական չափանիշների միա
գումարով։ Քիմիական բաղա
դրության նկարագրության ժա
մանակ անհրաժեշտ է նկատի 
ունենալ երկու հնարավոր իրա
վիճակ։ Առաջին՝ վերլուծման 
ենթարկվող նյութի պարունակու
թյունը բնորոշվում է հավասարա
կշռական ֆիզիկաքիմիական 
գործընթացներով, այն մոտավո–

1 անթրոպոգեե - մարդածին
2պոպուսացիա - միևնույն տե

սակին պատկանող առանձնյակ
ների ամբողջություն

րապես հաստատուն է տվյալ 
շրջակայքի համար և որոշվում է 
սոսկ երկրաքիմիակաե գործոն
ներով կամ ֆոնային մարդածին 
աղտոտվածությամբ։ Երկրորդ՝ 
նյութի պարունակությունը որոշ
վում է նրա միջավայր մտնելու 
արագությամբ և ծախսի /վտխա– 
կերպմաե/ կինետիկայով։ Առա
ջացման և ծախսի արագութ
յունների հավասարության դեպ
քում համակարգում սահմանվում 
է նյութի ստացիոնար պարու
նակությունը։ Ակնհայտ է, որ 
էկոհամակարգում նյութի նման 
«ա կնթա րթա յին» կոնցենտ
րացիան քիչ ինֆորմատիվ է, 
հաջորդ «ակնթարթում» այն 
կարող է լինել ուրիշ, հետևաբար՝ 
անհրաժեշտ է իմանալ նյութի 
առաջացման և ծախսի կի– 
եետիկական չափանիշները կամ 
էլ իրականացնել դրանց պարու
նակության անընդհատ հսկողու
թյուն։ Այժմ քիմիական մարդա
ծին աղտոտվածության ենթակա 
են կյանքի բոլոր ոլորտները։ 
Մթնոլորտի աղտոտվածություեն 
առայժմ կրում է տեղայնացված 
բնույթ։ Մարդկությունր դեռևս չի 
հասել մթնոլորտի համընդհանուր 
աղտոտվածության, քանի որ 
մթնոլորտում ընթանում են ինք– 
եամաքրման գործընթացներ՝ ի
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հաշիվ երկրի մակերևույթին 
պինդ մասնիկներից նստված– 
քագոյացման, մթնոլորտային 
տեղումների, արեգակնային լույ
սի ազդեցության տակ ընթացող 
ֆոտոքիմիական գործրնթաց– 
ների և բույսերի կողմից բազմա
թիվ, այդ թվում նաև գազանման 
նյութերի առնմանության։ Հողա
ծածկույթի մարդածին աղտո– 
տվածաթյունը կապված է ինչպես 
արդյունաբերական արտադրու
թյան թափոնների, այնպես էլ 
պարարտանյութերի և քիմիկատ
ների առանց հսկողության կի
րառման հետ, ջրովի հողագործու
թյան և մելիորատիվ միջոցառում
ների պայմաններում հողերի ջրա– 
սնման ռեժիմի ոչ հիմնավորված 
փոփոխությունների հետ։ Հողում 
էկոլոգիական հավասարակշռու
թյան պահպանումը պետք է 
հիմնված փնի որոշակի էկոլո
գիական սկզբունքների պահ
պանման վրա՝ հաշվի առնելով 
հողագոյացման ժամանակ բոլոր 
ֆիզիկաքիմիական և կեսաբա– 
նակաե գործրնթացեերը։

Մարդու կողմից ներգործու
թյան մասշտաբներով «առաջին 
տեղում» և առավել անմխիթար 
վիճակում է գտնվում գետերի և 
լճերի ջուրը, որր կազմում է 
խմելու ջրի պաշար ների մոտ 
0,5%-ը։ Ջրօգտագործման ներ
կայիս տեմպերի պահպանման 
դեպքում արդեն մեր հարյուրամ
յակում կվերանան խմելու ջրի 
հիմնական համաշխարհային 
պաշարները։

Լուրջ իրավիճակ է ստեղծվել 
ձկնային պաշարեերի հարցում։ 
Այժմ աշխարհում որսվում է հիմ
նական արտադրական ձկնատե– 
սակեերի պոպուլյացիաեերի աճի 
մինչև 70%-ը։ Հաշվի առնելով 
նաև ջրամբարների քիմիական 
աղտոտվածության և գետերի 
հունի «կարգավորման» հետևան
քով վերարտադրության բնական 
գործընթացների խախտումները՝ 
ձկների շատ ու շատ տեսակների 
գլխին կախվել է անհետացման 
սպառնալիքը։

Եթե մթեոլորտր և հողը ծառա
յում են որպես քիմիական աղտո
տումների հիմնական «ընդուն
ման կետեր», ապա ջրամբարները 
մարդկային ողջ գործունեության
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ժամանակ գոյացած տարբեր, 
մասնավորապես քիմիական 
թափոնների բնական «հավաքա
տեղի» են։

Տեղումների և գարնանային 
ջրավարարումների ժամանակ 
մակերեաթային հոսքի հետ ջուր 
են ներթափանցում աղտոտող 
նյութեր, որոնք սկգբնապես մըթ– 
նոլորտ էին արտանետվել կամ էլ 
հորվել էին հողում։ Ջուրն օգտա
գործվելուց հետո վերադառնում է 
շրջակա միջավայր՝ պարունա
կելով «ներգործության» այս կամ 
այ ն հետքերը՝ վտփոխված քիմիա
կան կազմ և ջերմաստիճան, 
մեխանիկական և կենսաբա
նական աղտոտումներ։ Գետերի 
ջուրը, մինչև ծովը թափվելը, 
հասցնում է մի քանի անգամ 
շրջապտույտ կատարել ջրօգտա
գործման տարբեր օբյեկտներում։

Այս իրավիճակում աճում է քի– 
միայի բնապահպան դերը։ 
Խնդիրն այն է, որ կենսագոր
ծունեության, ինչպես նաև շրջա
կա միջավայրի քիմիական կազմի 
փովւոխման հիմքում րնկած են 
քիմիական ակտեր, որոնք ելային 
նյութերը վերածում են իրենց 
ձևափոխությունների արդյունք
ների։

Առհասարակ քիմիակենսա– 
բանական գործրնթացր քիմիա
կան ակտերի մի հանրագումար է, 
որը որոշում է ամբողջ գործրն– 
թացի մեխանիզմը։ Համապա
տասխանաբար էկոհամակար– 
զում շարժուն հավասարակշռու
թյան նկարագրման և կառավար
ման համար անհրաժեշտ է 
գոյության ոլորտի և առանձին 
էկոլոգիական ենթահամակար
գերի միջև ընթացող փոփոխու
թյունների քիմիական մեխա
նիզմների իմացություն։

Այդ փոփոխությունների կեն
սաբանական տեսանկյունը վե
րաբերում է քիմիական էկոլոգի
ային՝ որպես «կենդանի օրգա
նիզմների միջև քիմիական փո
խազդեցության մասին գիտու
թյան»։ Քիմիական տեսանկյունդ 
հիմնականում վերաբերում է մար
դու արտադրական և գյուղատն
տեսական գործունեության հե
տևանքով գոյացած շրջակա 
միջավայրի աղտոտվածություն– 
ների քիմիական կազմի քանակա

կան և որակական չափանիշների 
հաշվարկմանը և շրջակա միջա
վայրն աղտոտող նյութերի քի
միական փոխարկումերի մեխա
նիզմների ուսումնասիրմանը։ Այս 
հարցերր բաժին են րնկնում 
էկոլոգիական քիմիային, որի 
տակ հասկացվում է «գիտություն 
մարդածին քիմիական աղտոտ– 
վածությունների և կենսոլոր
տում դրանց փոխարկումների 
մեխանիզմների մասին»։

Այսօրվա իրավիճակի առանձ
նահատկությունն այն է, որ շր
ջակա միջավայրում փոփոխու
թյունների տեմպերը «գերազան
ցում» են միջավայրի վիճակի 
հսկողության մեթոդների զար
գացման տեմպերին։ Այժմ մարդը 
միայն «գրանցում» է անցանկալի 
երևույթները և ի վիճակի չէ 
դրանք կանխել։ Անհրաժեշտ է 
որակապես նոր, կինետիկական 
մոտեցում շրջակա միջավայրի՝ 
որպես շարժուն քիմիակենսա– 
բանական համակարգի վիճակի, 
նկարագրման համար։ Անհրա
ժեշտ են տվյալներ այն մասին, թե 
ինչպե՞ս են իրենց պահում, ինչ
պիսի՞ փոխակերպումներ են 
կրում և ինչպիսի՞ հետևանքներ են 
թողնում նոր քիմիական միացու
թյունները, որոնք թափանցում են 
կենսոլորտ՝ նյութերի շրջապտույ
տի մեջ։ Բնության մեջ տեղի 
ունեցող փոփոխությունների 
փաստավավեըացման փոխա
րեն անհրաժեշտ է արդեն 
այսօրվանից անցնել շրջակա 
միջավայրի որակի կառավար
մանը և եղած ու գալիք աղտոտող

նյութերի վարքի կանխատես
մանը։ Երևանի պետական հա
մալսարանի քիմիայի ֆակուլտե
տում ստեղծված էկոլոգիական 
քիմիայի միջամբիոնսւյին լաբո
րատորիայում կատարվել և 
կատարվում են հետազոտու
թյուններ էկոլոգիական քիմիայի 
տարբեր ուղղություններով.

•  բնական ջրեր մտնող և 
դրանցում առկա տարբեր քիմիա
կան միացությունների (պեստի– 
ցիդներ, քիմիկատներ, կենսա– 
խթանիչներ, ամինաթթուներ, 
վիտամիններ և այլն) փոխակեր
պումների քանակական ուսում
նասիրություններ։ Որոշվել են 
դրանց կինետիկ բնութագրերը 
հիդրոլիզի, ռադիկալային օքսի
դացման, մետաղների իոններով 
կատալիտիկ գործընթացների 
դեպքում, թունաբանական բնու
թագրերը էքսպրես-կենսատես֊ 
տավորման եղանակով։ Որոշվել 
են նաև այդ բնութագրերը միա
ցությունների փոխարկման ա– 
ռանձին արգասիքների համար։ 
ՈՒսումնասիրվել են նաև այդ 
միացությունների փոխարկում– 
ները ջրամբարների հատակային 
նստվածքագոյացումների առկա
յությամբ,

•  ուսումնասիրվել են լճերի և 
ջրամբարների ջուր - հատակ 
սահմանում օքսիդավերականգն– 
ման որոշ գործրնթացներ։ Որոշ
վել են տարբեր բնական և արհես
տական (ձկնարդյունաբերական) 
ջրամբարների հատակային նստ– 
վածքագոյացումների օքսիդա– 
վերականգնիչ բնութագրերը^
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Ասում են, որ ծիծաղը լավագույն 
դեղամիջոցն է։ Ծիծաղը նվազեցնում 
է արյան բաղադրության մեջ շաքարի 
բարձր տոկոսը։ Ծիծաղը խոսողի ն. 
խոսակցի ուղեղի գործունեությունը 
դարձնում է համաժամանակյա։ Այն 
բարերար ազդեցություն է թողնում 
աշխատանքային գործունեության 
վրա, հատկապես եթե աշխատանքը 
կապված է ստեղծագործելու ե  բարդ 
խնդիրներ լուծելու հետ։ Մի շարք 
հոգեբանների կարծիքով ծիծաղի 
գլխավոր դերը մարդկանց մտեր
մացնելն է։ Մասնագետների հա– 
վաստմամբ՝ ծիծաղը նպաստում է 
արյունատար անոթների գործու
նեությանը։ Ասվածը վերաբերում է 
հատկապես արյունատար անոթների 
պատերին, որոնք ծիծաղի ընթաց
քում մերթ ընդարձակվում են, մերթ 
թուլանում։ Ավելի ճիշտ՝ ծիծաղը 
օգտակար է սրտի և ուղեղի գործունե
ության համար։ Մերիլենդի համալ
սարանի բըժշկագիտության դոկտոր 
Մայքլ Միլլերը, ուսումնասիրելով 20 
առողջ մարդու, եզրակացրել է, որ 
ծիծաղի դրական ազդեցությունը 
հավասարազոր է մարմնամար
զությամբ զբաղվելուն։ Ըստ Մայքլ 
Միլլերի՝ ծիծաղը կանոնավորում է 
արյան մակաբդելիության և խտու
թյան աստիճանը, իսկ վերքերի, վա
րակների և բորբոքումների դեպքում 
օգնում է քիմիական նյութեր արտա
զատելուն։ Հետազոտությունների 
ալպյունքում Միլլերը պարզել է եաե, 
որ շատ մեծ է ծիծաղի դերը աթե
րոսկլերոզ հիվանդությունը կան
խելու գործում։ Սա մի հիվանդու
թյուն է, երբ արյունատար անոթները 
կարծրանում են՝ խոչընդոտելով ար
յան շրջանառությունը։

Ծիծաղը լավագույն միջոց է 
հոգեկան սթրեսներից դուրս գալու 
համար։ Նրա օգնությամբ ուղեղում 
արտազատվում են այնպիսի հոր
մոններ, ինչպիսիք են էնդորֆին հոր
մոնները, պանք նպաստում են ա– 
նոթների աշխատանքին։ Մայքլ Միլ– 
լերի հավաստմամբ՝ ծիծաղը բարձ
րացնում է ազոտական օքսիդի քա
նակը զարկերակի պատերի վրա, որի 
շնորհիվ արյունատար անոթները 
պահպանում եե իրենց ճկունությու
նը։

Իսկ ո՞րն է առողջ լինելու դե
ղատոմսը։ Մայքլ Միլլերն առա
ջարկում է մի շատ պարզ և բոլորին 
հասանելի դեղատոմս՝ շաբաթը երեք 
անգամ 30 րոպե մարզանք ե  օրական
15 րոպե ծիծաղ։

Անգլերենից թարգմանեց 
Հասմիկ Աբրահամյանը ՜*–

► (բեակաե ջրում առկա ջրածեի 
պերօքսիդի մասեակցությամբ) և 
կատալազապերօքսիդազայ իե 
ակտիվության չափր, այդ ակտի
վության ձևավորման գործում 
վերականգնիչ բնույթի նյութերի, 
միկրոօրգանիզմների, արտա– 
բջջային ֆերմենտների բաժնե
մասերդ ինչպես նաև պարզա
բանվել են հատակային նստված– 
քագոյացումների պինդ ֆազի 
վերականգնիչ բնույթր ձևավո
րող նյութերը,

•  ուսումնասիրվել և գնա
հատվել է Հայաստանի Հանրա
պետության առանձին ջրավա
զանների (գետեր և լճեր) ջրերի 
ռադիկալային ինքնամաքրման 
ունակությունը։ Շարունակվում է 
ուսումնասիրվել տարբեր ջրա
վազանների բնական ջրային 
միջավայրի, այսպես կոչված, 
ինհիբիտորային ցուցանիշր, որր 
մեր կողմից առաջարկվել է՝որպես 
ինքնամաքրման ինտեգրալ ցու
ցանիշ,

•  կատարվել է տարբեր 
մակերևութային և ստորերկրյա 
(նաև հանքային) ջրերի ջրա– 
քիմիակաե վերլուծություն,

•  մշակվել են ազոտ, ծծումբ 
պարունակող օրգանական միա
ցություններից, ֆենոլներից, ներ– 
կանյութերից, մակերևութային 
ակտիվ նյութերից բնական և 
թավանային ջրերի մաքրման նոր 
ֆիզիկաքիմիական եղանակներ,

•  մշակվել են ստանձին գա
զային արտանետումների «թաց» 
մաքրման եղանակներ։

Երիտասարդ գիտական նոր 
ուղղությունդ՝ էկոլոգիական քի
միան, կարճ ժամանակում կարո
ղացավ իր արժանի տեղը գտնել 
մեր հանրապետության գիտա
կան աշխարհում՝ հարստացնելով 
Երկրի մասին գիտությունների 
հաջողությունները որակական 
առումով, նոր տվյալներով և 
ապահովելով շրջակա միջա
վայրի պահպանության կարևո– 
րազույ ե ևառաջեահերթխնդիրը»
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» ՍՒսլյւՕսյ) ա

Երևանի Մ. Հերւսւյու անվան պեւրակսւն բժշկական 
համալսարանի կեսաբանության ու գենեւրիկսւյի 
ամբիոնի վարիչ, բժշկական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր։

ԿւՐնԱՎՈՐմԱն ԺԱմԱնԱԿԱԿԻձ 1ս ն դ ի ր ն &ր ը

Կլոն տերմինը ծագել է հունա
րեն Խօո բառից, որը նշանակում է 
ճյուղ, ընձյուղ և առաջին հերթին 
վերաբերում է բույսերի վեգետա
տիվ բազմացմանը։

Վեգետատիվ բազմացումը, 
որի միջոցով ստացվում են պա
լարներ, ընձյուղներ, սոխուկներ, 
գյուղատնտեսության մեջ կիրառ
վում է դեռևս վաղ ժամանակ
ներից։

Կլոնավորման առաջին փոր
ձերը կատարվել են անցյալ դարի 
50-ական թվականներին երկկեն
ցաղների էմբրիոնների վրա, երբ 
ամերիկացի գիտնականներ 
Բրիգսը և Կինգը մշակեցին 
միկրովիրաբուժական մեթոդը, 
որի օգնությամբ հեռացվում էր 
ձվաբջջի կորիզը և նրա տեղր 
փոխպատվաստվում մեկ այլ բջջի 
կորիզ։ 1964 - 1966 թթ. անգփացի 
գիտնական Գերդոնր հեռացրեց 
գորտի ձվաբջջի կորիզը և նրա 
տեղը մտցրեց շերեփուկի աղիքի 
էպիթելի բջջի կորիզ։

Այդ փորձերի արդյունքները 
բացահայտեցին, որ բոլոր մարմ
նական (սոմատիկ) բջիջների կո
րիզները պարունակում են նույն 
գեեետիկական տեղեկատվու
թյունը, և, փաստորեն, յուրա
քանչյուր բջջի կորիզից կարելի է 
ստանալ նույն օրգանիզմի նմա
նակը (կլոնը)։

1977 թ. Գեբդոնին հաջողվեց 
համանման փորձերի միջոցով 
ստանալ ավելի քան 100 կլո–

նավորված գորտեր, որոնք ունեին 
նույն պատճենը այն սեռահասուն 
գորտի, որից վերցվել էր սոմատիկ 
բջջի կորիզը և մտցրել գորտի 
ձվաբջջի հեռացված կորիզի 
տեղը։

Ավելի ուշ անգփացի գիտնա
կաններին հաջողվում է ոչխարի 
ձվաբջջի կորիզր հեռացնելուց 
հետո նրա մեջ մտցնել հասուն 
ոչխարի սոմատիկ բջջի կորիզ, և 
ապա այն տեղափոխել արգանդի 
խոռոչ, որից հետագայում զար
գանում և ծնվում է Դոլլի գառ
նուկը։ Վերջինս ծնողական օրգա
նիզմի նմանակն էր։

Ամերիկացի գիտնականների 
մի խումբ՝ Յան Վիլմուտի ղեկա
վարությամբ, կարողացավ կլո– 
նավորել մկներ և կովեր, իսկ 
դրանից մեկ տարի անց նույն 
գիտնականները կլոնավորեցին 
թվով 5 խոճկորներ։ Որո՞նք են 
կլոնավորման ժամանակակից և 
ապագայում սպասվելիք արդ
յունքները։

Ներկայումս կլոնավորումը 
հնարավորություն է ստեղծում 
հաղթահարել կնոջ անպտղու
թյունը, որի շնորհիվ նա ունենում 
է իր սեփական երեխան։ Բավա
կան է ընդգծել, որ միայն Ռուսաս
տանում յուրաքանչյուր 6-7 րնտա– 
նեկաե զույգերից մեկն անպտուղ 
է։

Կլոնավորումր կարող է օգնել 
այն մարդկանց, որոնք տառա
պում են ժառանգական հիվան– Ւ
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► դություններով։
Եթե գեեի մուտացիայից առա

ջանում է որևիցե ժառանգական 
հիվանդություն, և այդ գեեը 
գտնվում է հոր քրոմոսոմում, այդ 
դեպքում մոր ձվսւբջջում մտցնում, 
պատվաստում են իր իսկ սոմա– 
տիկ բջջի կորիզը, և ծնվում է 
երեխա՝ մոր նմանակով, և նա 
զուրկ է լինում այդ վնասակար 
գենից։ Եթե այդ վնասակար գեեը 
գտնվում է մոր քրոմոսոմում, այդ 
դեպքում ձվաբջջի մեջ է մտցվում 
հոր սոմատիկ բջջի կորիզը, և 
ծնվում է առողջ երեխա՝ հոր 
նմանակով։

Կլոնավորման միջոցով հնա
րավոր է կարգավորել րետաեի 
կենդանիների սեռը և ստանալ 
ցանկացած քանակով կա՛մ իգա
կան, կա՜մ արական սեռի առանձ
նյակներ։ Բացի այդ, հնարավոր է 
ստանալ նաև մարդու համար 
տնտեսապես շահավետ, բարձր 
մթերատվությամբ կենդանիներ և 
բույսեր։ Ներկայումս ծրագրվում 
է մոտակա ժամանակներում մար
դու կլոնավորման հնարավորու
թյունը, որր համարվում է միայն 
տեխնիկական խնդիր։ Փորձեր են 
կատարվում կլոնավորման հա
մար օգտագործել ոչ միայն կեն
դանի, թարմ, այլև սառեցված 
բջիջներ։ Այդ նշանակում է, որ 
ԴՆԹ-ի դոնորը պարտադիր չէ 
փնի կենդանի օրգանիզմ։ Եթե 
մարդու այս կամ այն հյուսվածքր 
սառեցվում է որոշակի պայման
ներում, ապա երկարատև ժա
մանակահատվածից հետո նրա
նից կարելի է ստանալ այդ մարդու

կլոեր։
Մարդկանց բոլոր հյուսվածք

ների կառուցվածքային միավորը՝ 
բջիջը, պարունակում է նույն 
քանակությամբ ԴՆԹ և կարող է 
համարվել կլոնավորման աղբ
յուր։ Այդպիսի հյուսվածքներին 
են պատկանում նաև մարդու մա
զերը, ատամները, ոսկրերը։ Մա
հից հետո ԴՆԹ-ն դանդաղ քայ
քայվում է, և, փաստորեն, անհե
տանում է զենետիկական կոդր։ 
Մարդու ոսկորեերր, մազերր 
կարող եե երկար ժամանակ 
պահպանվել, և  նրանց բջիջնե
րում պարունակվող ԴՆԹ-ից 
կարելի է ստանալ նույնիսկ 
տասնյակ, հարյուրավոր տա
րիներ առաջ մահացած մարդու 
նմանակը։ Օրինակ՝ ներկայումս 
պահպանվում են այնպիսի հայտ
նի մարդկանց մազերի փնջեր, 
ինչպիսիք են Իսահակ Նյուտոնը, 
Ջորջ Վաշիեգտոնը, հետևապես 
հնարավոր է կլոնավորման 
միջոցով ստանալ նրանց նմա
նակներին։ Այսպիսով՝ հնա
րավորություն է ստեղծվում ապա
գայում ստանալ խոշոր գիտնա
կանների, արվեստագետների, 
հայտնի քաղաքական գործիչ
ների կլոնը։

Աակայն պետք է ընդգծել, որ 
կլոնավորումը հաճախ ունենում է 
բացասական հետևանքներ։ Կլո– 
նավորմամբ ստացված կենդա
նիների մահացության տոկոսր 
շատ ավելի բարձր է։ Հաճախ այդ 
օրգանիզմների մեջ առաջանում 
են տարաբնույթ հիվանդություն
ներ, դրանք տառապում են 
զանազան հիվանդագին ախտա
նիշերով, և կարող են ծնվել մու– 
տանտ օրգանիզմներ։ Ներկա
յումս չափազանց կարևորում եե 
կլոնավորման բարոյահոգեբա– 
նական խնդիրները, մասնավո
րապես այն, որ հաճախ հայտեի 
չեն փնում կլոնի ծնողները։ Բացի 
այդ, մարդու կլոնավորումը կա
րող է բերել պոպուլյացիայի մեջ 
մտնող անհատների միանմա
նություն, որի հետևանքով դրժ– 
վար կլինի կլոնավորված մարդ
կանց միմյանցից զանազանելը։

Կլոնավորման արդյունքները 
հակասում են կրոնական գաղա
փարախոսությանը, օրգանական 
աշխարհի ստեղծման մեջ Աստծու 
դերին։ Կլոնավորումը պաշտոնա
պես արգելված է ԱՄՆ-ում, ճա–
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պոնիայում, իսկ մի շարք եվրո
պական երկրներ մշակում են 
օրենքներ մարդու կլոնավորումե 
արգելելու համար։

Կենդանիների կլոնավորումե 
արգելված չէ։ Միակ երկիրը, որ
տեղ պաշտոնապես թույլատր
ված է մարդու կլոնավորումը, 
Անգլիանէ։

Կարծում եմ, որ չնայած կլո– 
նավորման բարոյահոգեբանա– 
կան, էթիկական և բազմաթիվ այլ 
բացասական հետևանքներին՝ 
մարդը կարող է բացահայտել 
գործնական և տեսական բժշկու
թյան բազմաթիվ չլուծված խըն– 
դիրներ, ուստի՝որոշակի հսկողու
թյան պայմաններում կարելի է 
շարունակել դրա իրականացու
մ ը »



ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

ՒՐՒն1Լ֊ՅՈԼ4Ւե1Լ

Բ Ա ձ Ա Ո Ի Կ  Բ Ո Ւ Ս Ա Տ Ե Ս Ա Կ

Ճ120ՏՇ6Տ6
Այս մեծ ընտանիքին պատկանող ներկայացուցիչները՝ լիտոպսեերը, որոնք հայտեի 

են «կենդանի քարեր» անվամր, գրեթե չեն տարբերվում խճաքարերից, որոնց վրա 
աճում են, և միայն ծաղկման կարճ ժամանակաշրջանում են երեկում իրենց ողջ 
«հանդերձանքով»։

«Սուկկուլենտ» անվանումն 
առաջացել է լատիներեն տսշշսԽո– 
էստ բառից, որր թարգմանաբար 
նշանակում է «հյութեղ»։ Եվ իրոք, 
ֆլորայի այս ներկայացուցի 
համար բնորոշ են զանգվածեղ, 
հյութառատ ցողունը կամ տերև
ները։ Սուկկուլենտները բազմա
մյա բույսեր են, որոնք աճում են 
ծայրահեղ չորային վայրերում։ 
Նրանք ոչ միայն ընդունակ են 
խոնավությունն ամբարելու 
իրենց վեգետատիվ օրգանների 
հյուսվածքներում, այլև կարող են 
խնայողաբար ծախսել կուտակ
ված խոնավությունը երաշտի 
պայմաններում՝ կենսունակու
թյունը չկորցնելով նույնիսկ այն 
դեպքում, երբ երաշտի ժամանակ 
բույսի արմատներն այլևս անկա
րող են հողից գեթ մեկ կաթիլ ջուր 
վերցնելու։ Ուղղակի զարմանալի 
է սուկկուլենտների կենսունա
կությունը։ Միջին Արևելքի որոշ 
ժողովուրղների մեջ մինչև այժմ 
պահպանվել է ղռան մուտքը 
հալվեի բույսով (ճ1օշ V̂ ^̂ ) զար
դարելու սովորույթր։ Սուկկու– 
լեետների ընտանիքին պատկա
նող այս բույսը համարվում է 
համբերության ու տոկունության 
խորհրդանիշ, որը տարիներ շա
րունակ կարող է ապրել առանց 
ջրի և նույնիսկ ծաղկել։ Մեկ այլ 
սուկկուլենտ բույս է շռշէստ 
օթսոշւօ-ն։ Հայտնի բուսաբան 
Լյ ութեր Բերբանկի հավաստ– 
մամբ՝ այս կակտուսները կարող 
են աճել ամեն տեղ՝ սեղանի վրա, 
ձմեռային վերարկուի գրպանում, 
գետնի վրա և այլն։

Մի շարք սուկկուլենտ բուսա
տեսակներ, ինչպես օրինակ՝ կակ– 
տուսներր, հալվեն (հատկապես 
դարահալվեն), իշակաթնուկները, 
տարբեր տիպի թանձրատերե– 
վուկները տակավին ընդունակ են 
ոչ մասնագետներին գցել շփո
թության մեջ, քանի որ վերջին
ներս, ելնելով նրանց արտաքին 
նմանությունից, այդ բույսերը 
համարում են կակտուսներ։

Հիմնականում այս բույսերն 
են, որ լուսամուտագոգերին 
իրենց մշտական տեղն ունեն։ 
Իրականում նշված սուկկուլենտ 
բույսերը միմյանցից տարբերվում^

8օւՓ)ո՝ օօտւ՚Ձ, 2005, Ւք 3.
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Տ ս բ հ օ & ւս  օԽտս 
Իր արտաքին ձնի 4  
բազմազանությամբ բույսը 
հետ չի մնամ 
կակտուսներից:
Դրանց մեջ երբեմն 
հանդիպում են ծառանման՛ 
փշոտ թփերի տեսքով 
բույսեր, որոնք ունեն 
գնդաձն ցողուն, ճիշտ ՚" 
այ նպիսին, ինչպիսին այ ս 
ճսբհօւ՚հա օհտտտ-ն է։ ՜ ՚Հ ՛

Երիտասարդ բույսի 
տերեեերը բաց կանաչավուն 

^  են։ Տերեեերը մեծանալով 
\  . . –V ստանում են վառ

^  " կարմրավուն երԱւեգ՝
>  ~ պաշտպանելով իրենց 

Խոավածքեերը արեի կիզիչ 
ճառագայթներից։

ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

►եե, աճումեե երկրագնդի տարբեր 
մասերում և կազմում են առանձին 
ընտանիքներ։ Աֆրիկայում և 
Ավստրալիայում հաճախ կարելի 
Է հանդիպել կակտուսի կանաչ 
ցանկապատերի։ Սակայն կակ
տուսի հայրենիքր Կենտրոնական 
և Հարավային Ամերիկան Է։ 
Մինչդեռ թանձրատեսակեերի 
րնտաեիքի ներկայացուցիչներն 
իսկական կոսմոպոլիտ են. նրանց 
կարելի Է հանդիպել Աֆրիկայում, 
Հարավային Ամերիկսւյում և 
Եվրոպայում։

Վերոհիշյալ բույսերր սուկկու– 
լենտներից ամենատարածված
ներն են։ Աակայն բուսարանները 
բնապահպանական այս խմբին

վերագրում են մոտ 10.000 տե
սակի այլ բուսատեսակներ ևս, 
որոնք պատկանում են 40-ից ոչ 
պակաս ընտանիքների։

Բոլոր սուկկուլեետներն Էլ ա– 
ճում են երկրագնդի ամենաչոր 
վայրերում, սակայն ոչ ամեն մի 
անապատային կամ կիսաանա
պատային վայր կարող Է հպար
տանալ իր հարուստ տեսակա– 
եիով։ Խնդիրն այն Է, որ այս 
բույսերի կողմից ընտրված գոյա
տևելու ռազմավարությունդ ան
կասկած, չափազանց արդյունա
վետ Է, սակայն ոյտշակի պայման
ներում։ Սուկկուլենտներր, օրի
նակ, չեն աճում, այսպես կոչված, 
սառր անապատներում, քանի որ

նրանց հյութառատ հյուսվածք
ները չեն դիմանում երկարատև 
ձմեռային ցրտին։ Սուկկուլենտ– 
ներ չեն հանդիպում նաև այ նպիսի 
շոգ, չորային անապատներում, 
որտեղ կարող Է տարիներ կամ 
նույնիսկ տասնամյակներ շարու
նակ անձրև չտեղալ։ Այս ստումով 
սուկկուլենտների տեսակներով 
կարող են հպարտանալ Կալիֆոր– 
նիայի Աոեորա, Հարավային 
Աֆրիկայի Կարրու անապատ
ները։ Այս մերձարևադարձային 
անապատներում երբեք ցուրտ չի 
լինում, իսկ տարվա չորային 
եղանակին Էլ հաջորդում Է 
հարաբերական խոնավ եղա
նակը, երբ տեղում են կարճատև,
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4 հ  է  •ճւհհսքսոէ ՝ ՃԽռշքսք 
ընտանիքից
Ցուրաքանչյ ուր ընձյուղ իր 
վրա կրում է միմյանց հետ 

։ սերտաճած երկու տերն. ՝ 
մոտ 2 սմ երկարությամբ։ 
Ամենամյա երաշտի 
հետևանքով տերևները կուչ 
են գճւլիս՝ առաջացնելով 
ամուր ծածկույթ^նձրհից 
հետո երիտասարդ ,  4
տերևների միջից դուրս ե  * 
գաւիս փոքրիկ, Փեռվռուն ւ * 
ծաղիկ։

, - - Լ - Տ և

բայց հորդառատ անձրևներ։ Այս 
վայրերում ապրող բույսերի 
գերխնդիրն է որքան հնարավոր է 
ավելի արագ և արդյունավետ 
կերպով ջուրը կուտակել հյուս
վածքներում, քանի դէտ այն չի 
գոլորշիացել արևի կիզիչ ճառա
գայթներից։ Այդ է պատճառը, որ 
սուկկուլենտներե ունեն խիստ 
ճյուղավորված, ցանցանման 
արմատներ, որոնք խիտ ցանց են 
կազմում գետնից մի քանի 
սանտիմետր բարձրության վրա։

Սուկկուլենտների մեջ ջուրր 
սովորաբար կուտակվում է ջրա
տար հատուկ հյուսվածքներում, 
որոնք բարակ պատեր ունեն։ 
Տերևավոր սուկկուլեետներն 
ունեն ավելի զարգացած տերև
ների հյուսվածքներ, իսկ ցողու
նավորները՝ ցողունի հյուս
վածքներ։ Մեկր մյուսին հա
ջորդող հորդառատ անձրևներից 
հետո բույսն այնքան ջուր է 
կուտակում, որ իր բնական 
չափերից տասնյակ անգամներ 
մեծանում է։ Խոշոր տակառ 
հիշեցնող կակտուսներր կարող 
են կուտակել մինչև 1-3 տոննա 
ջուր, որր կբավարարի ամբողջ 
տարին։ Կակտուսի արտաքին 
մակերեսը պատված է խորը 
ծալքերով, որոնք խոնավության 
ծանրությունից հարթվում են։ 
Հյուսվածքներում կուտակված 
ջուրը այնպիսի բաղադրություն 
ունի, որ հեղուկը զերծ է պահում 
զոլորշիացումից:

Շատ կարևոր է բույսի ձևր։ 
Սուկկուլենտ բույսերի մեծամաս
նությունը գնդաձև է. դա հնարա
վորություն է տալիս բույսին 
սւվելի շատ ջուր կուտակելու։ 
Տերևավոր սուկկուլենտների 
տերևներր ոչ թե հարթ են, այլ 
կլորավուն։ Կակտուսներին 
բնորոշ չէ տերևներ ունենալը։ 
էվոլյուցիայի ընթացքում այդ 
տերևները փշերի են վերածվել։ 
Տերևների բացա կա յությա ն 
պայմաններում կակտուսների 
ֆոտոսինթեզն ամբողջովին իր 
վրա է վերցրել կանաչ ցողունը։ 
Բնդհանրապես բոլոր սուկ– 
կուլեետներիե բնորոշ է հաստ, 
մոմանման կեղեր, որր կանխում է 
բույսի ներսում կուտակված ջրի 
գոլորշիացումը: Սակայն որքան էլ 
ամուր փնի պաշտպանիչ կեղեր, 
այն ամբողջովին չի կարող 
պաշտպանել բույսը գոլորշիա– 
ցումից, քանի որ բույսերը շրջա–

պատող միջավայրի հետ գազա
փոխանակման կարիք ունեն։ 
Ինչպես հայտեի է, բույսերի 
կենսագործունեության հիմքում 
րնկած է ֆոտոսինթեզր, որի 
արդյունքում արևի էներգիայի 
ազդեցության ներքո քլորո– 
պլաստում օրգանական միա
ցություններ և թթվածին են 
առաջանում։ Մյուս կողմից, 
բույսերր շնչում են՝ վերցնելով 
թթվածին և անջատելով ածխա
թթու գազ։ Եվ այս ամենն 
ուղեկցվում է գոլորշիացմամբ, 
որն ավեփ է սաստկանում ցե
րեկային շոգ ժամերին։ Առաջին

հայացքից կարող է թվալ, որ 
գոլորշիացումը հնարավոր չէ 
նվազեցնել։ Սակայն ուսումնա
սիրությունների արդյունքում 
պարզվել է, որ այս բույսերից մի 
քանիսին բնորոշ է մետաբոլիզմի 
մի յուրահատուկ տիպ (հատ
կապես Շատտս1&06&շ1 ընտանիքին 
պատկանողներին)։ Այս բույսերր 
գիշերային ժամերին իրենց մեջ 
ածխաթթու գազ են կուտակում, 
իսկ ցերեկային ժամերին ֆոտո
սինթեզը կատարվում է ածխա
թթու գազի հաշվին։ Բույսից ան
ջատված ածխաթթու գազը նույն
պես անտեղի չի կորչում, այն կու–^
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աեվամբ։ Այս բույսերն իրենց 
ձևով և գույնով այնքան նման են 
քարերի, որ հաճախ դրանք 
տարբերելը շատ դժվար է լինում։ 
Դրանք գեղեցիկ են հատկապես 
ծաղկած ժամանակ։ Ավելորդ 
գոլորշիացումից խուսափելու 
համար այս բույսերը գրեթե 
ամբողջովին կպած եե բնահոդին։ 
Նրանք հայտնի են նաև լուսա– 
մուտավոր բույսեր անվամբ, 
քանի որ բույսի արտաքին 
մակերեսը լուսամուտ հիշեցնող 
բացվածք ունի։ Արևի ճառա
գայթները, ընկնելով այդ «լուսա
մուտների» վրա, ցրվում են՝ չվնսւ– 
սելով հյուսվածքները։

Յուրօրինակ արտաքինի և դի
մացկունության շնորհիվ սուկկու– 
լեետներր վաղուց գրավել են բու– 
սասեր հասարակության ուշա
դրությունը։ Իսկ նրանց կազմա
բանությունն ու ֆիզիոլոգիան 
ուսումնասիրող գիտնականներն 
այս բույսերի մեջ տեսնում են կեն
դանի բնության անսպառ հնարա
վորությունները*

Թարգմանությունը՝ Հասմիկ 
Աբրահամյանի

► տակվում է բույսի մեջ, որպեսզի 
հետագայում մասնակցի ֆոտո
սինթեզին։

Սակայն նյութւաիոխանակու– 
թյան այս տեսակը նույնպես ունի 
իր բացասական կողմերը, քանի 
որ դրա հետևանքով բույսի 
աճման գործընթացը դանդաղում 
է։ Սյուս կողմից, ցածր գոլոր– 
շիացման հետևանքով բույսը 
գերտաքանում է։ Սուկկուլենտ 
բույսերից շատերը հույժ դի
մացկուն են։ Որոշ տեսակներ շա
րունակում եե գոյատևել 50 Շ-ից 
էլ բարձր ջերմաստիճանային 
պայմաններում։ Լինում եե դեպ
քեր, երբ բույսի արտաքին հյուս
վածքներում ջերմաստիճանը 
հասնում է մինչև 650Շ–ի։ Ավելի 
բարձր ջերմաստիճանի դեպքում 
սկսվում է սպիտակուցների քայ
քայման գործընթացը։ Այդ է 
պատճառը, որ բույսերը պատվում 
են գորշավուն կամ երկնագույն 
մոմաշերտով, որը լավ է պաշտ
պանում արևից։ Երբեմն էլ 
բույսերը ստանում են վառ 
կարմրավուն երանգ։ Խիտ աճած 
փշերր նույնպես ունեն պաշտ
պանիչ հատկություն։

Արևից պաշտպանվելու խնդի
րը միանգամայն յուրովի են 
լուծում մանր քարեր հիշեցնող 
սուկկուլենտ բույսերը, որոնք 
հայտնի եե կենդանի քարեր

44  Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  ԱՇէԱԱՐՃՈՒՍ Ա °

Ս|ւ «փորձի» արդյունք, 
բարկանալու արդյունքը

Պատասխան (լուծում)
(«Գիտության աշխարհում», IV1, Էջ 33)

Ացետիլենի հիդրատացման ռեակցիայի (Կուչերովի ռեակցիա) 
հավասարումն ունի հետևալ տեսքը՝

անկայուն միացություն ացետալդեհիդ 
Ռեակցիայի մեխանիզմը

Հիդրատացման ռեակցիայի ժամանակ իոնը ացետիլենի 
եռակի կապի հետ առաջացնում Է մետաղածխածիե կապը, որը 
առաջացնում Է կոմպլեքս (միջանկյալ միացություն), որի շնորհիվ 
մեծանում Է ալկինների լուծելիությունր ջրում։
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Սնդիկ իոնը է1§2+ ալկինների (ացետիլեեային ածխաջրածինների) 
հիդրատացման համար կատալիզատոր Է (անիոնը այս ռեակցիայի 
համար ոչ մի դեր չի կատարում):

ա տ
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Երկրաբանական գիտությունների թեկնածու 
Ներկայումս աշխաւրում է ՀՀ  ԳԱԱ Երկրաբանական 

գիտությունների ինսւրիւրոււրում որսյես ավագ գիւրաշխսււրող։ 
Գործունեության հիմնական ուղղություններն են՝ պաւրմական 
հրաբխագիտությունը և երկրաշարժագիտությունը։

ՃԱՅՈձճՐԱԲՈՒԽնԵՐԸ
ԴԵՌԳՈՐՕՈՒնԵն

Մինչև վերջերս Հայկական 
լեռնաշխարհը համարվում էր 
հանգած հրաբուխների երկրա
մաս, որտեղ ամենուր կարելի է 
տեսնել բնորոշ տեսքով կոնաձև 
այդ լեռները։ Ոնդհուպ մինչև XXI 
դարի սկիզբը գերիշխող էր Հայ
կական լեռնաշխարհի երկրա
բանության ուսումնասիրման 
ռահվիրա, գերմանացի Հերման 
Աբիխի այն կարծիքը, որ մեր 
երկրռւմ միակ գործող հրաբուխը 
Թոնդրակն է. « Ամբողջ Փոքր Ա– 
սիայում սա միակ հրաբուխն է, 
որ ղեո այժմ բոլորո՛վին հան
գած չե>։ Այս մտայնությունը 
այնքան էր արմատացած, որ 
անգամ պատմագրությունից 
հայտնի 1441 թ. Նեմրութի ժայթ
քումը Հայկական հանրագխրւո՜ 
րանում վերագրված է Թոնդրա– 
կին2։ Սակայն XX դարի 90-ական 
թվականներին կատարված մեր 
ուսումնասիրությունները ցույց 
տվեցին, որ Հայկական լեռ
նաշխարհը, ներառյալ Հայաս
տանի Հանրապետության տա
րածքը, գործուն հրաբխականու
թյան շրջան է 3, ուր վերջին 2800 
տարում բազմիցս տեղի են 
ունեցել հրաբխային ժայթքում
ներ4։

Հրաբխային ժայթքումների 
մասին առաջին հիշատակում
ներն առկա են արդեն իսկ հայկա
կան ամենահին վերծանված 
գրավոր աղբյուրներում՝ ուրար
տական շրջանի սեպագրերում։

...հուր ւսնկաւյերկնից ի Մըմրուտ սարն...
Գրիչ՝ Մինասենց Թումա (XV դար)

Վանի քարաժայռի արևմտյան 
մասում փորագրած Խորխոռյան 
տարեգրության մեջ Արգիշտի 
Ա-ն վկայում է. «Երբ Բեխուրա 
քաղաքը վերապաշարեցի, Բե– 
խուրա քաղաքի մարգի Բամ լեռը 
փլվեց, ծուխն ու մուրը այժմ նրա 
վրայից մինչև արևն է ելնում։ Երբ 
Բամ լե՛ռ փլվեց, ես Բեխուրա 
քաղաք գրավեցի » :

Կասկածից վեր է, որ սուղ 
միջոցներով հրաբխի ժայթքում է 
նկարագրված։ Բնության այս 
արհավիրքը, որը՝ իբրև ժամանա–

Ք.ա.782–773թթ. Փորակ, 
բացարձակ բարձրությունը՝ 
3046 մ, խարամային կոնի 
տրամագիծը՝ 1125 մ, բարձրու
թյունը՝ 230 մ։

կագրող փաստ, Արգիշտին նշել է 
Բեխուրա քաղաքի նվաճումն 
արձանագրելիս, տեղի է ունեցել 
Ք.ա. 782–773թթ., երբ նա արշավել 
էր դեպի Սևանա լճի ավազանը6 
(նկ. 1)։ Բեխուրա քաղաքի մոտա
կայքում գտնվող Բամ (Բամնի) 
լեռան տեղը ուրարտագետների 
կողմից հստակ որոշված չէր, և 
նրանք ամբողջ Վարդենիսի 
լեռնաշղթան կոչում էին Բամնի 
լեռներ7։ Լեռան ճշգրիտ տեղը 
որոշելու նպատակով կատարված 
պատմահրաբխագիտական ու–
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Նկար 1. Արգիշտի Ա-ի սեպագրի 
արտատիպերր, որոնք 

պահվում են Վրաստաեի 
պատմության թանգարանում6

սումնասիրությունները բերեցին 
մեզ այն համոզման, որ Վանի 
Թագավորության շրջանում Բամ 
(Բամնի) Է կոչվել Վարդենիսի 
լեռնաշղթայի արևելյան մասում 
գտնվող ներկայիս Փորակ հրա
բուխը։ Բացառված չէ, որ Փորակի 
հրաբխային գործունությունը 
շարունակվել է հետագայում ևս։ 
Այսպես՝ Աստղոտի Բ-ի անձսւդ– 
ռան տարեգրությունը նշում է. 
«•Զանի մարդ իմ  զենքի աոջևից 
ճողոպրում էր և բոնեց Ուշքիա 
և Բա մ լեոները, վերապա
շարեցի, սպանեցի։ Ովքեր ճո
ղոպրում էին, Ռեյշեբան այ
րեց»։

Սարդուրից փախուստի մատ– 
նըված մարդկանց, որոնք բարձ
րացել էին Ուշքիա և Բամ լեռները, 
այրել է Թեյշեբան՝ երկնային տա
րերքի աստվածը։ Թվում է՝ խոսքը^
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Նկար 2. ժայթքող հրաբուխի (Տոլբափկ, 
1975 թ.) մոխրագազային ամպի մեջ 
առաջանում են հսկա կայծակներ9

►պարզապես կայ ծակահարությսւե 
մասին է, սակայն, ինչպես կպարզ
վի ստորեւ բերված միջնադարյան 
աղբյուրներից, Հայաստանի բնսւ– 
կիչներր հրաբխային երևույթ
ները կապում էին «երկնից ընկնող 
հրո» հետ։ Այդ մտայնության 
հիմքն այն է, որ հաճախ ժայթ
քումից առաջացած մոխրա
գազային ամպերում երևում են 
հսկա կայծակներ9 (նկ. 2)։ 
Այսպիսով՝ շատ հավանական է, 
որ Թ-եյշեբաե եղել է նաև հրաբ
խականության աստված, իսկ 
Փորակ (Բամ) հրաբուխը Ք.սւ. 
739–742թթ. միջոցներին նույնպես 
ժայթքել է։ Փորակի շրջակայքում՝ 
մոտ 9 կմ հարավ-արևելք, ՀՀ ԳԱԱ 
Երկրաբանական գիտություե–

1111թ. Վանա լճում 
ստորջրյա հրաբուխ

ների ինստիտուտի գիտաշխա
տող Արա Ավագյանը 2001թ. 
հայտնաբերել է ժայռապատ–

կերախումբ, որոնցում մեր հե
ռավոր նախնին, հավանաբար, 
փորձել է հրաբխի ժայթքում 
պատկերել (եկ. 3)։ Հայտնի է, որ 
Հայաստանի ժայռապատկեր
ները թվագրվում են Ք.սւ. VII - I 
հազ.։ Բստ երկրաբանական 
տվյալների՝ Փորակն ունեցել է 
գործունության մեկ վտւլ, ուստի՝ 
այս պատկերախումբը պետք է որ 
ստեղծված լինի Ք.ա. I հազ. 
երկրորդ կեսին։ «Երկնային 
հուրը» Հայկական լեռնաշխար
հին «րնկել» է նաև 1111թ.։

Ինչպես վկայում է Ճ11դ. 
պ ա տ միչ Մ ա տ թ ն ո ս  Ուռ– 
հ ա յե ց ի ն .  . . .  « ի  թ ո ւ ա 
կանութեանն, Հայոց ի  յա մս  
ՇԾՌ\\ 110թ. վերջ– 1111թ. սկիզբյ 
եղեւ ահա ւոր ա հա վոր ե 
սոսկալի նշան յա շխ ա րհն  
Հայոց ի  Վասպուրական գաւա– 
ոին ի յաւուրս ձմերայնոյ ժա
մանակին, զի եղեւ յաւուր միում 
ի մթին գիշերին կտրեալ եղեւ 
հուր ի վերնական հաս՜տա
տութենէ երկնից և ի  բարձրու
թենէ անտի ցոլացեալ եղեւ ե 
հարեալ զարկանէր զծովն  
Վասպուրականայ. ե սաստկա
պէս գոչեաց ծովն և ցոլացեալ 
հարկանէր զցամաքն, և դողաց 
ծովն և ցա մա քն ահաւոր  
դղրդմամբ, ե փոխեաց ծովն 
զգոյն իւր ի  գոյն արեան հ 
հուրն այն պատաոեաց զհաս
տատութիւնն անդնդոց. իսկ ի 
յաոաւօտուն տեսանէին սա– 
տակեալ զբազմութիւն ձկանց 
ծովուն, ե կային կուտեալ 
ձկունքն աո եզերք ծովուն որ– 
պէս զփայտակոյտս մայրեաց, 
և հոտեալ եղեն վայրքն ի 
սաստիկ բազմութենէն, և տե
սանէին զցամաքային վայրքն 
զի պատաոեալ հերձ ի հերձ ի 
բազում տեղիս ահաւոր խո
րութեամբ»10՜.

Նկարագրված բնական երե– 
վույթր գետնի ճեղքվածքների, 
լճում մակընթացային ալիքի 
առաջացման, ընդերքից կրակի 
երևալու, գարշահոտության տա
րածման և լճի ջրի կարմրելու 
պատճառ է դարձել։ Կարծում եեք՝ 
նշված եղելությունները ոչ թե 
խոշոր երկնաքարի անկման11 
կամ երկրաշարժի12 հետևանք 
էին, այլ հրաբխային ժայթքման.
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ա) հսկա երկնաքարի անկման 
պատճառով (հարված, առավելա
գույնը՝ մակերեսային պայթյուն) 
կարող եե առաջանալ միայ ն խորր 
ձագարավտսեր, բայց ոչ երբեք՝ 
խորը ճեղքվածքներ։ Սրանք 
ավելի բնորոշ են երկրակեղևի 
ձգմանը, լայնացմանը, ինչը 
հնարավոր Է հրահեղուկ զանգ
վածների մակերես ելնելու ըն
թացքում։

բ) Ջրի հաստ շերտը (Վանա 
լճի առավելագույն խորությունը, 
ըստ նորագույն չափումների, 
451 մ Է, նվազեցնում Է երկնաքարի 
արագությունը, ինչը քիչ հավա
նական Է դարձնում ուժեղ հար
վածը և պայթյունը։ Ուստի՝ բոցը, 
դղրդյունը և մակընթացային ալի
քը նույնպես ստորջրյա հրաբխի 
ժայթքման հետևանք են եղել։

գ) Դեպքր ձմռաեն Էր, երբ 
միջին ջերմաստիճանը –15°Շ Է 
լինում՝ 1720 մ բարձրության վրա 
գտնվող Վանա լճի շրջակայ
քում13։ Սի գիշերում ձուկը չէր 
կարող հոտել, ուրեմն՝ գարշահո
տությունը նույնպես հրաբխի 
գործունեության՝ ծծմբային գա
զերի արտահոսքի հետևանքն է 
եղել։

դ) Հրաբխագազերի արտա
նետման հետևանք կարող էին

Նկար 3 Փորակի ժայթքումը պատկերող 
ժայոապատկերախումբ 

(Լուսանկարը տրամադրել է Ա. Ավագյանը)



Նկար 4. Նեմրութի խառնարանի ընդհանուր տեսքը

լիեել նան. լճի ջրերի կարմրելը 
ազոտական միացությունների 
ազդեցության պատճառով և 
ձկեերի ոչնչացումը։

735 թ. Վայոցսաբ.
բացարձակ բարձրությունր՝ 2586 մ, 

խարամային կոնի տրամագիծը՝ 1600 մ,
բարձրությունր 330 մ։

Այսպիսով՝ նկարագրված բնա
կան երևույթի վերլուծությունր 
բերում է այն համոզման, որ 
1111թ. ձմռանը «1սլաթա ծովի» 
(Վանա լիճ) հատակին, Խլաթ 
քաղաքի մոտ հրաբխի ժայթքում է 
եղել։

Վանա լճի ստորջրյա ժայթքու
մից մոտ 400 տարի առաջ՝ 735թ., 
ժայթքել էր Վայոցսար հրաբու– 
խր։ Մինչ օրս տարածված է այն 
տեսակետը, որ 735թ. պատմա
կան Վայոցձոր գավառում տեղի է 
ունեցել հզոր և ավերիչ երկրա
շարժ, որից կործանվել է Մոզ 
գյուղաքաղաքը, և զոհվել ավելի 
քան 10 հզ. մարդ։ Նորովի վերըն
թերցելով Ստեփանոս Օբբեյյա– 
նի վկայություեր Վայոց ձորի 
աղետի մասին՝ կարևորում ենք 
հետևյալ արտահայտություննե– 
ր ր . « Ռ ա ն ձ ր  խ ա վ ա ր ը  
քառասուն օր պատեց ամբողջ 
գավա՜ռը, սաստիկ երկրաշարժ 
ե դղրղյուԱ եղավ... և ապա 
...պատուհասիքաոասուն օրից 
հետո վերևից դադարեց աստ
ծու բարկությունը»14։

Իհարկե, երկրաշարժի հետե– 
վաեքով չէին կարող առաջանալ

երկարատև թանձր խավար և 
«վերևից դադարող» իեչ-որ պա
տուհաս։ Նմանօրինակ երևույթ– 
ներր հնարավոր են հենց հրաբ
խային ժայթքման դեպքում, երբ 
օդ են նետվում մեծաքանակ հրա
բխային մոխիր և լավայի ծվեններ 
(լապիլներ)։ Ոստ երկրաբա
նական տվյալների՝ Վայոցսարր 
ժայթքման սկզբում մեծ քանա
կությամբ ավազամոխրանյութ է 
արտավիժել, որի նստվածքների 
հզորությունը հրաբխի լայն շրջա
կայքում 1 մ է հասնում15։ Այս 
առաջին վտւլի վերջում հրաբխա– 
կոեի տակից հրահեղուկ է հոսել։ 
Երկրորդ փուլր նույնպես սկսվել է 
մոխրի և լապիլների հզոր արտա
վիժումով, որից հետո վերջնա
կանապես ձևավորվել է 330 մետ
րանոց հրաբխակոնը։

Պատմական տեղեկություն
ների և երկրաբանական հետազո
տությունների արդյունքների հա– 
մսօդրմամբ կարելի է եզրակաց
նել, որ Վայոցսարը ժայթքել է 
735թ. հուլիսի վերջին և գործել 
շուրջ 40 օր։ Հրաբխի պայթյու– 
նային (էքսպլոգիվ) ժայթքման 
պոռթկումներն ուղեկցվել են շըր– 
ջակայքն ավերող ցնցումներով։ 
Այսպիսով՝735թ. աղետի պատճա
ռը Վայոցսարի ժայթքումն էր, այլ 
ոչ տեկտոնական երկրաշարժը։ 
Մինչ »է դ . վերջը միակ հայտեի և 
պատմագրության մեջ հավաստ
ված ժայթքումը Նեմրութիեն է 
(1441թ.), որի մասին մի քանի 
վկայություն կա.

ա) Ոստ Մխնասենց Թ–ումսւ 
գրչի (Աղթամար)՝ «յՊՁԸ (1439)

թուիԱ... հար անկաւ յերկնից ի  
Մըմրուտ սարն և շատ տարի 
այրեց զայն սարերն»16՝. Հատ
կանշական է, որ Նեմրութի 
պատմական ժայթքումր ևս նա 
ներկայացնում է՝ որպես «երկնա
յին հրո անկում»։

բ) Ոստ Վարդան գրչի (Վան)՝
«...ի թուականութեանս Հայոց 
Մեծաց ՊՂ (1441) ամին... մեծ 
նշան եղե, քա նզի լեա ոն  
Մամրուտ կոչեցեալ, որ ի  մէջ 
Խլաթ և ի  Բաղէշ է յանկար
ծակի գոոաց, իբրև զսաստիկ 
որոտումն ամպոյ, որ երկիրն 
ամենայն ահաբեկ եղեալ սա– 
սանեցան, ...սա ոն պատա
՜ռ եցաւ լայն, ...և ի  պատա– 
ոուածէն ի վեր հուր ցոլացեալ 
ելանէր մառախլապատ ծխով և 
ժահահոտութեամբ, ...և քա
րի նք եոային յահազին բոցոյն, 
և մեծամեծ վէմս ընդ երկինս 
ձգէին ձայնիւ որոտմամբ. որ և 
ի դղրդմանէն Խլաթ քաղաք 
կարծիս աոեալ դողային։ Զայս 
ամենայն տեսին աչօք բացօք և 
այլ գաւա՜ռք»՝1՛.

1441թ. Նեմրութ.
բացարձակ բարձրությունը 3050 մ է, 

հիմքի տրամագիծը՝ 15 կմ։
7 կմ տրամագծով խառնարանում երեք 

լիճ կա, որոնցից մեկի ջուրը տաք է։ 
Ներկայումս ցուցաբերում է 
սոլֆատար գործունություն։

գ) Ոստ Ցովանէս գրչի (Բա
ղէշ)՝ «...ի թուականիս Հայոց 
ՊՂԱ. (1442)... ահարկու նշան 
եղև, զի գլուխ միոյ լերինն, որ ►
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ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ

Նկսւր 5. Սիփան հրաբխի ե Վանա լճի հյուսիսային ափերի տիեզերապատկերը

► Նմրուտ կոչի, հրդեհեալ վա– 
ոեալ ի  յանղրնևդոց. և զքա– 
րինքն բարձրացուցանէր իբրև 
Ե. (5) կանգուն, ե հալէր, և բոցն 
երնէր Բ. (2) աւուր ճանապարհ 
...և դեո ի տեղացն ծուխն 
ելանէ և որք տեսանեն զարհու
րին, զի լեաոն հերձեալ է և վիհ

ճ \– \ \1  դ Սիփան.
Հայկական լեռնաշխարհի 

բարձրությամբ երկրորդ լեռն է՝ 4434 մ, 
հիմքի տրամագիծը՝ 20 կմ։

3800 մ բարձրության փոս կա 4 կմ 
տրամագծով հին խառնարան, որի 

եերսում է խարամային կոնը։

մեծ եղեալ, և զքարիքն յիրար  
եոացուցեալի գլուխ լերինն »: 

Այսպիսով՝ ըստ պատմական 
վկայությունների՝ Նեմրութի 
1441թ. ժայթքումն ուղեկցվել է ու
ժեղ որոտով, լեռան կատարին 
բացվել է լայն՝ «իբր զքաղաք մի» 
(նկ. 4), ն  ավելի փոքր պատըռ– 
վածքեեր, որոնցից արտանետվել 
են կրակ, գոլորշի ու գազեր՝ 
թունավորելով մարդկանց։ Բաց
ված խառնարանից դուրս են 
շպրտվել մեծ քարեր և հրաբխա– 
ռումբեր, արտավիժել է հրա
հալոցք։ Երկարատև ընդմի
ջումից հետո տեղի ունեցած 
ժայթքումն ուղեկցվել է երկրա
շարժով, որր 25 կմ հեռավո
րությամբ Խլաթ ում զգացվել է 
մոտ 4-5 բալ ուժգնությամբ։

Նեմրութի ժայթքումները շարու
նակվել եե մի քանի տարի։

Հետագայում Նեմրութր ցու
ցաբերել է սոլֆատար գործունու
թյուն՝ ծծմբագազերի արտահոսք։ 
Արդեն միջնադարում օգտագործ
վում էին նրա ծծմբի հանքերը։ 
Նեմրութից հյուսիս–արևե|ք՝ Վա
նա լճից հյուսիս, Հայկական լեռ
նաշխարհի երկրորդ բարձր լեռը 
Սիփանն է (նկ. 5) կամ Նեխ– 
Մասիքը (4434 մ), որը միջնադա
րում պարբերաբար գործել է. 
ձայնային երևույթներ, գազի և 
գոլորշու արտավիժում։ Լեռան 
շրջակայքի բնակիչները, ըստ 
թուրք ճանապարհորդ էվլիյա Չե– 
լեբիի, կարծում էին, թե. «սարում 
...կալանավորված է յոթ  գլխա
նի աժդահան, որի ձայնը  
լսվում է միայն 40-50 տարին 
մեկ անգամ, և որը 70-80տարին 
մեկ, Սիփան սարից 5-10 օրով 
ցույց էտալիսիր պոչը »19։

Հաջորդ վկայությունը վերա
բերում է XVI 1դ. գործած ստոր
ջրյա հրաբխիե, որր գտնվում է 
Վանա լճի հատակին։ Ըստ գրիչ 
Մնլիտոնի՝ «...Թ վ ին  ՌՂԹ՝ 
(1650) հոկտեմբեր Ի է  (27), աւրն 
կիրակի, Գիւտ խափն ուխտին 
ատն, այսպէս մեծ զարմանք մի 
եղաւ, որ մարդ ոչ տեսեր, ոչ 
լսէր էէրյ. ի  ծովէն մեծ զարմա
նալի ձայներ... Անթիւ ան Ռ  
(1000) ձայներ եկաւ Ի (20), Լ (30) 
աւուր ճանապարհի հեոու 
տեղանին զորոտման ձայներն

լըսեցին։ Ապայ այս զարմանքս 
ի ծովուն մէջն այտամի այ– 
րեցակ որչաբատան քայր և 
հող կայր ի  յերկնաց երեսն 
ելաւ և ի ծովն թափեցաւ ամէնն 
քարըն ծովուն երեսն շար կա 
գար, քարերըն մէկ մարդու չաք 
քարն անճախ Ա (1) հօխայ կա 
գար որպես սունկեր ծովին 
երեսն ժուո կա գայր, մարդիք 
կաոնէին կա տեսանէին ե կա 
զա րմա նա յին քա րին թէթ– 
լինալն։ Այրած ատենն խիստ 
դա ոն հոտ ելաւ, ա յնպէս  
քիմքիրնիս բըոընվեցաւ որ– 
չաբ որ շուրջս արծաթ կար 
սևացակ քիրաճլու պատերըն 
սեվացօ»20։ Այս անգամ ժայթքու
մը սկսվում է շատ ուժեղ որոտով, 
որ լսվում էր 300-400 կմ հեռա
վորությունից, ապա բոց է երևում 
լճի վրա, օդ են շպրտվում փրփրա–

1650թ. Վանա լճում
ստորջրյա հրաբուխ

քարի մեծ ու փոքր կտորներ, 
որոնք րնկնում ու լողում էին ջրի 
մակերեսին։ Մարդաչափ փըրփ– 
րաքարի (պեմզա) կտորը հագիվ 
1,5 կգ էր։ Արտամղված դառնա
հոտ, հավանաբար, ծծմբային գա
զերի ազդեցությամբ, մարդկանց 
քիմքերր բռնվել եե, շինություն
ների կրածեփ պատերը և ար– 
ծաթեղեեր՝ սևացել։ Վերջին 
պատմական ժայթքումր Հայկա
կան լեռնաշխարհում դիտվել է 
165 տարի առաջ։ 1840 թ. հուլիսի
2-ին տեղի ունեցած մեր տարա– 
ծաշրջանի հզոր երկրաշարժերից 
մեկի՝ Արարատյան երկրաշարժի 
հետևանքով ժայթքել է Մասիսը 
(եկ. 6)։ Բերենք մի քանի վկայու– 
թյուներ այդ մասին։ Առավել 
համապարփակ տվյալներ այդ 
մասին ներկայացրել է գերմանա
ցի հետազոտող Մ. Վագեերը. 
«1840թ. հուլիսի 2 ֊ին, արևամու
տից կես ժամ աոաջ, երբ 
երկինքը լրիվ պարզ ու վճիտ 
էր, լսվեց որոտման հզոր ձայն 
... Ակոոիից 6 ոուսական մղոն 
դեպի վեր, Մոայլ ձորի վերջում 
մեծ ճեղքվածք բացվեց, որ
տեղից մեծ ուժով դուրս մղվեց 
գոլորշի ե գազեր, պայթյունի 
ուժով վեր նետվեց քարերի և

1  Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  Ա Շ Խ Ա Ր Հ Ո Ւ Մ  Աշ2.2005
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հողի խա՛ռնուրդ... Հրաբխի 
բեր ա նի ց ելնող գոլորշու  
ամպերը շուտով բարձրացան 
Մասիսի կատարից վեր, և 
գիշերը տեղաց այս տեղի և 
ժամանակի համար հազվա
դեպ տեղատարափ անձրև։ 
Գոլորշին և գազերը դուրս 
գաւիս բազմագույն էին ա՛ռա
վելապես կարմրագույն հ կապ
տ ա գույն։ Ականատեսները  
չկարողացան ստույգ ասել, բոց 
եղել է թե ոչ, քանի որ ար
տամղվող գոլորշին և գազերը 
կարմրավուն են եղել։ Դրանց 
կարմիր և կապույտ գույնը 
շուտով փոխվել է թանձր սևի, և 
օդն անմիջապես լցվել է շատ 
սուր ծծմբային հոտով։ Լեոան 
ը ն դ ե ր ք ի  շա րունա կա կա ն  
թնդյուններին զուգահե՛ռ լս
վում էր երկինք նետված, 
ոումբերի պես սուլող ժայ
՛ռաքարերի շաոաչը։ ժայոա– 
բեկորների մեջ կային 100 
ցենտներից ավելի ծանրերը։ 
Ընդերքի ձայները զանազան
վում էին օդում իրար բախվող 
քարերի ձայնից։ Այս խոշոր 
քարերը ընկնում ու մնում էին 
տեղում չէին գլորվում։ Այս 
ժայթքումը տևեց մոտ 1 ժ ա մ »1՛.

Ոստ մայոր Ն. Վոսկոբոյնի– 
կովի զեկուցագրի, որ գրված է 
երկրաշարժից անմիջապես հե
տո, Ակոոի գյուղի տների ավե
րակները շատ լավ պահպան
վել են և ծածկված են թեթև 
կավի շերտով։ Քոչվոր քրդերը 
սկսել են դրանց փլվածքները 
քանդել։ Դիտելով 1 սաժեն խո
րությամբ փոսերը կարելի է 
տեսնել, որ ծածկի գերանների 
մեծ մասն անվնաս է մնացել։ 
Տների հերսը լցված էր հսկա
յա կա ն քա րերով և սաոցի 
կ տ որն երով ։ Այս ա մենից  
երևում է, որ Ակոոի գյուղը կոր
ծանվել է ոչ թե գլորված քա
րերի հոսքի, այլ վերևից դրանց 
ուղղա ձիգ անկման պատ– 
ճաոով։ Հիշարժան է որ Ակոոի 
գյուղից մոտ 30 սաժեն բարձր 
կիրճի զաոիթափ բարձունքի 
հենց եզրին, այժմ 1,5 խորա
նարդ սաժեն մեծությամբ մի 
ահագին քար է ընկած։ Դժվար 
է պատկերացնել այն ուժը, որը 
կարողանար այդ վիթխարի 
զանգվածին հաղորդել այն

պիսի անդրադարձված Ռիկո
շետային/ թոիչք, որպեսզի այն 
կանգ ա ոներ ի ր  անկման 
կետում22։

Արարատից 50 կմ հյուսիս՝ 
էջմիածնի վանքի միաբանները, 
երկրաշարժից ահաբեկված, 
դուրս են փախչում ե  զգում են 
Մասիսի անդնդախոր բաց
վածքից եկող կպ րա յին և 
ծծմբային անախորժ հոտը և 
տեսնում են Արարատի լանջի 
քարաժայոերի խորտակումը 
Ակոոիի կողմում23:

Պետք է նշել, որ Արարատյան 
հզոր երկրաշարժի սւվերիչ ազդե
ցության տարածքը շատ մեծ էր, 
սակայն զոհերի թիվը համեմա
տաբար փոքր էր, քանի որ 
բնակչության մեծ մասը շոգ 
եղանակի պատճառով տներից 
դուրս էր գտնվել և  չէր մնացել 
երկրաշարժից ավերված շինու
թյունների փլատակների տակ։ 
Սակայն այդ ժամանակվա Հա
յաստանի խոշոր գյուղերից մեկի՝ 
Ակոռիի ավելի քան 1000-1500 
բանկիչներից փրկվել էին միայն 
մոտ 110 հոգի։ Վերը շարադրված 
վկայությունները թույլ են տափս 
եզրակացնելու, որ Արարատի 
աղետալի երկրաշարժի ժամա
նակ ժայթքել է նաե Մասիսը, ինչի 
հետևանքով երկինք նետված 
քարերի ու սառցի մեծ բեկորների

և հողազանգվածների ուղղա
հայաց անկումով ծածկվել է Ակո
ռի գյուղն ու նրա շրջակայքը՝ 
պատճառ դառնալով գյուղի 
բնակչության մեծ մասի զոհվե
լուն։

Արարատից հա րա վ-ա րե֊ 
մուտք գտնվում է Թոնդրակ հրա
բուխը, որի սոլֆատար գործու
նեությունն անընդհատ բնույթ 
ունի, ուստի՝ նրա գործուն վիճա
կում գտնվելը չի էլ վիճարկ
վել. «Նրա  (Ռոնդրակի) մեջ 
հաճախ լսվում են դղրդյուն

ներ, իսկ նրա սկավաոակից 
(խա՛ռնարանից) 2-3 հարյուր 
ոտնաչափ ցած՝ գտնվում է մի 
շերտ ուր ժայոերի միջից դուրս 
են ժայթքում ջրային գոլորշի
ներ, հանելով մի աղմուկ, որ 
նմա ն է շոգեմ եքենա ների  
աղմուկին։ Ռոնդրակի այդ 
գլխավոր խա՛ռնարանից երեք 
վերստ դեպի արևելք կան ուրիշ 
փոքրիկ սկավառակներ ևս, 
որոնք ժայթքում են եոման ►

Նկար 6. Մասիս հրաբխի տիեզերապսպւկերը

Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  Ա ճ հ յ Ա Ր ա Ս Ա °2,2005

1840թ. Մասիս.
Հայկական լեռնաշխարհի 

ամենաբարձր լեռն է՝ 5165 մ, 
տրամագիծր՝ մոտ 20 կմ։ 

ժայթքման փողորակը գտնվում 
է վիհի վերին մասում։
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Նկար 7. Հա յկա կա ն լեռնա շխ ա րհի Գործուն հրա բուխ ների գոտին
I. գոտ ու սահմանները,
II. գործուն հրա բուխ ները. 1– Նեմրութ, 2– Վանա լճի հատակի, 3– Սիփան, 4– Թոնդրւսկ, 5– Մասիս, 6– 

Վա յոցսար, 7– Փ որա կ (ըստ գրա վոր վկա յությունների), 8– Արմաղան, Ց– Սևչինգիլ (ըստ հնա գիտա կա ն 
տ վյա լների),

III. գերտ ա ք (է>50°Շ ) ա ղբյուրները (10-Վ ա րշա կի, 11-Վ ա յոցձորի, 12– Վայկունիքի),
IV. հզոր (1\/1Տ7) երկրա շա րժա ծին խ զվա ծքները (ՀԱ– Հյուսիսա նա տ ոլիա կա ն, Չ –  Ձա լդրա նի, Գ – 

Գ այլատուի, Ա Զ– Ա րզա կա ն-Զա նգեզուրի, Փ Ա -Փ ա մբա կ-Ս ևա նի, Խ –  Խոնա րհա սա րի),
V. Արարատի երկրա շա րժի Էպիկենտրոնը և թվականը։

աստիճան՛ը նե՛րկայացնող ջրի 
գ ո լ ո ր շ ի ն ե ր ։  Գ լ խ ա վ ո ր  
սկավա՛ռակը դրսից և ներսից 
արտադրում է մեծ քանակու–

Թ-ոնդրսւկ.
բացարձակ բարձրությունը՝ 3548 մ, 

տրամագիծը՝ մոտ 40 կմ։ 
Գագաթին կա 500 մ տրամագծով 
խառնարանային լիճ։ Անընդհատ 

ցուցաբերում Է սոլֆատար 
գործունեություն։

թյամբ ծծումբ»24: ժամանակ առ 
ժամանակ այստեղ նկատվել եե 
գործունության այլ դրսևո
րումներ՝ դղրդոցներ և  ծխի 
արտաբետում. «Յամի 1855 յետ  
աոման Պայէզիտայ ի Ռուսաց, 
բանա կեա լ գոլով նոցա ի  
Ռէփէրիզ գեղջ՝ ի հիւսիսային 
ստորոտի (Ռոնդրակ) լերինս... 
լուան ի գիշերի որոտմունս ո ր ֊ 
պէս սաստիկ ոմբաձգութեանց, 
ե երկոքին բանակքն զիրերաց 
կասկածեալ ի զէն ընթանայն, 
մինչեւ տեղեկացան ի  –Քրդաց 
զի ի սրտէ լերինն ելանէին 
ձայնքն... Անգղիացի հխպատն 
Կարնոյ Դէյլըր որ քննեաց

զկողմանս ականց Արածանւոյ, 
գործող հրաբուղխ կոչէ զը– 
Ռոնտրիկ, տեսեալ ե աոեալ 
զծուխ բաժակի (խա՛ռնարանի) 
նորին և զհոտ, և լուեալ զորոտ– 
մունսն»25։

Վերջին 165 տարվա ընթաց
քում նկարագրված հրաբուխ
ներից միայն Նեմրութր և գրավոր 
աղբյուրներով վկայված ժամա
նակաշրջանում չժայթքած(7) 
Թոեդրակե եե ցուցաբերում 
սոլֆատար գործունեություն։

Երիտասարդ հրաբխականու
թյան տարածքներին հատուկ Է 
գերտաք (է>50°Շ) աղբյուրների 
առկայությունը։ Դրանց բարձր 
ջերմաստիճանը և գազային կազ– 
մր (ածխաթթու, ծծմբային) կապ
ված Է րնդերքում րնթացող 
մագմատիկ և ջերմափոխա– 
կերպիկ գործրեթացների հետ26։ 
Ամբողջ Հայկական լեռնաշխար
հում հեում և այժմ հայտնի են 
այդպիսի երեք աղբյուր.

ա) Վարշակի ջերմուկները 
Դիադիե քաղաքից 5-6 կմ հարավ, 
Թ-ոնդրակի ստորոտում, Արածւս– 
նիի վերին հոսանքի շրջանում։ 
Գետի ափերի ձագարաձև փոսե

րից ծծմբային տաք ջրեր եե հոր
դում։ Ավազանի ջուրը, Աստծո 
կարգադրությամբ, այնքան  
տաք է, որ պղնձի մեջ եոացրած 
լի ն ի ։ Ա յստ եղ եփու մ են  
ոչխարի -  ա յծի գլուխն և խաշը1, 
այսինքն՝ անցնում Է 90°Շ–ից։ 
Դարերի ընթացքում հանքային 
աղբյուրների նստվածքները գո
յացրել են Արածանի գետի հռչա
կավոր բնական կամուրջը՝ ավելի 
քան 21 մ լայնությամբ։ Կամրջից 
փոքր-ինչ հեռու՝ Արածանիի աջ 
ափին Է այս ջերմուկների գլխա
վոր ակը՝ Գերմավը28:

բ) Վայոց Ձորի ջերմուկները 
Վարդենիսի հրաբխային լեռ
նաշղթայի հարավ-արևելյաե 
ստորոտում, Վայոցսար գործուն 
հրաբխի մերձակայքում, ունեն 
ածխաթթու կազմ։ Այս հանքային 
ջրերի բնական ելքերում ջերմաս
տիճանը 51 °Շ Է29։

գ) Վայկունիքի ջերմուկները 
(Իստիսու), որ հեում կոչվում Էին 
Բաղանիք արքունական 30, Վար
դենիսի հրաբխային լեռնաշղ
թայի արևելյան ստորոտում են, 
Տրտու (Թարթառ) գետի վերին 
հոսանքում՝ Փորակ գործուն 
հրաբխի մերձակայքում։ Գեր
տաք, ածխաթթու կազմով հան
քային ջրերը տեկտոնական 
ճեղքից դուրս եե հորդում ձորում՝ 
գետից 30 մ բարձրությամբ։ 
Այնտեղ, ուր ճեդքր հատում Է 
գետի հունը, բխում Է ամենատաք՝ 
59°Շ ջերմաստիճանով ադբյուրր։ 
Այն գործում Է հեյզերի նման՝ 
ջուրն արտանետելով մինչև 7 մ 
բարձրությամբ։ ճեղքի մոտ 
փորված հորատանցքում, 150 մ 
խորությունում ջրի ջերմաստի– 
ճանր 83°Շ Է եղել31։ Փորակի՝ 
դեռևս չսառած ընդերքի ջերմու
թյամբ Է պայմանավորված շրջա
կայքում բխող բարձր ջերմաստի
ճանով հանքային աղբյուրների 
առկայությունր։

Այսպիսով՜Հայկակաե լեռնաշ
խարհի՝ գրավոր աղբյուրներով 
վկայված ժամանակաշրջանի 
բոլոր գերտաք (է>50°Շ) աղբյուր– 
ներր գտնվում են գործուն հրա
բուխների մերձակայքում, և այդ 
հրաբուխների դեռևս տաք ընդեր
քով Է հնարավոր բացատրել 
աղբյուրների բարձր ջերմաստի
ճանդ

ա  Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  Ս ծ է ս Ս Ր ա Մ  քվշ2,2005
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Նկար 8. Հայկական լեռնաշխարհի գործուն հրաբուխների ժայթքումները գրավոր աղբյուրներով վկայված 
ժամանակաշրջանում։
1. ըստ գրավոր վկայությունների, 2. ըստ հնագիտական տվյալների, 3. ժայթքումների միջև ժամանակամիջոցները։

Հայկական լեռնաշխարհի բո
լոր գործուն հրաբուխները ե  գեր– 
տաք (է>50°Շ) սպբյուրներր գտեը– 
վում են Նեմրութ - Մասիս - Փո
րակ ուղղությամբ ձգվող, 35-40 կմ 
լայնությամբ աղեղանման տա
րածքի սահմաններում (նկ. 7), որը 
կարելի Է կոչել Հայկական լեռ
նաշխարհի գործուն հրաբխա
կանության շրջան կամ, ըստ ձևի՝ 
Հայկական լեռնաշխարհի Գոր
ծուն հրաբուխների գոտի (ՀԼՀ)։ 
Այստեղ Է նաև Արմաղանը, որը, 
ըստ հնագիտական տվյալների, 
նույնպես ժայթքել Է այդ ժամա
նակաշրջանում՝ մոտ 2000 տարի 
առաջ 32։ Շատ հավանական Է, որ 
ՀԼՀ-ն շարունակվում Է դեպի Սյու
նիքի լեռնաշղթա՝ ներառելով Սև– 
չիեգիլ բնավայրը, որտեղ, ըստ 
հնագիտական տվյալների՝ հրա
բուխներ են գործել Ք.ա. III - II 
հագ.33։ Ներկայումս այստեղ առ
կա Է խորքային ջերմային անոմա
լիա34։ Ավելի քան 3000 մ բարձրու
թյան վրա բխող 34°Շ ջերմաստի
ճանի Ջերմաղբյուրի մոտակայ
քում փորված հորատանցքում, 
1կմ խորությունում ապարների 
ջերմաստիճաեր հասնում Է 100°0 
ի։ Հայկական լեռնաշխարհում 
ժամանակակից գործուն հրա
բխականության բացահայտումր 
հրատապ Է դարձնում տարա
ծաշրջանում և, մասնավորապես, 
ՀՀ տարածքում հրաբխային վը– 
տանգի35 գնահատման խնդիրը։ 
Իհարկե, այն պահանջում Է

մեծածավալ մասնագիտական 
հետազոտում, սակայն արդեն 
առկա տվյալներր թույլ են տափս 
որոշ եզրահանգումներ անել։

Թեև Հայկական լեռնաշխար
հում ժայթքումներն այնքան 
հաճախակի չեն, ինչպես այլ 
տարածաշրջաններում գտնվող 
գործուն հրաբուխներինր, սա
կայն դրանք Էլ ժամանակ առ 
ժամանակ հանգեցնում են աղե
տալի հետևանքների։ Չի կարելի 
մոռանալ, որ Սասիսի 1840թ. 
ժայթքման հետևանքով զոհերի 
թիվր կազմել Է 1000-2000 մարդ, 
իսկ Վայոցսարի 735թ. աղետի 
պատճառով՝ ավեփ քան 10 հազ. 
մարդ։

Առավել մեծ հրաբխային 
ռիսկի36 ներքո են աստում այն 
մարդիկ, ովքեր բնակվում են 
գործուն հրաբուխների հարևա
նությամբ։ Ակնհայտ Է, որ հրաբ
խային վտանգն ու ռիսկը առաջին 
հերթին պետք Է գնահատել ՀԼՀ 
սահմաններում, որտեղ Էլ գտնը– 
վում են ցարդ հայտնի բոլոր 
գործուն հրաբուխներր։

Ուշագրավ Է, որ ՀԼՀ արև
մտյան մասում հիմնականում 
գործուն են հազարամյակների 
ընթացքում գոյացած մեծազանգ
ված հրաբուխները՝ Նեմրութ, 
Սիփաե, Թոնդրակ, Մասիս։ Այ
սինքն՝ տարաբնույթ ժայթքում
ները հազարամյակներ շարունակ 
միևնույն տեղերում են լինում, 
ուստի՝ ներկայումս Էլ Է հրաբ

խային վտանգր մեծ դրանց 
մերձակայքում։ Քանի որ այդ 
հրաբուխների ստորոտում մշտա
կան բնակչության թիվր շատ 
սահմանափակ Է, իսկ տնտեսու
թյունը՝ թույլ զարգացած, ապա 
հրաբխային ռիսկը այստեղ վտքր 
Է։ Որոշակի վտանգեն ներկայաց
նում նաև Վանա լճի ստորջրյա 
հրաբուխները, որոնք, հաշվի 
առնելով լճի խորությունը և արև
մտյան կողմի հատակի կառուց
վածքը, խոշորազանգված չեն։ 
Առավել հավանական Է, որ դրանք 
մեկ անգամ գործած ոչ բարձր կո
ներ են, որոնք դուրս չեն գափս ջրի 
մակերես։

ՀԼՀ արևելյան թևր Հայաս
տանի Հանրապետության տա
րածքում Է։ Այստեղ զարգացած Է 
տարածքային (արեալ) հրաբխա
կանությունը, և գրավոր աղբյուր
ներում հիշատակված շրջանում 
գործել են Փորակը և Վայոցսարը, 
որոնց, համապատասխանաբար 
230 և 330 մ բարձրությամբ խա
րամային կոները գոյացել են միո– 
ցենի հասակի հրաբխային 
ապարների վրա։ Այսինքն՝ կար
ճատև գործած հրաբուխներն ա– 
ռաջացել են այնտեղ, որտեղ 
միլիոնավոր տարիներ հրաբուխ 
չի եղել։ Եվ ապա լռել են, գուցե՝ 
հավիտյան։ Սակայն, բացառված 
չէ, որ նրանցից ոչ հեռու այդ 
տարածքում կարող է վեր հառնել 
մի նոր հրաբուխ։ Քանի որ ՀՀ 
տարածքում, ՀԼՀ սահմաններում^
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► առկա է խիտ բնակչություն և 
զարգացած տնտեսական ենթա– 
կսաուցվածք, ապա հրաբխային 
ռիսկը այստեղ շատ մեծ է։

Հրաբխային վտանգի գնա
հատման համար կարևոր է պար
զել, թե ինչ հաճախականությամբ 
են տեղի ունենում ժայթքումները 
ՀԼՀ-ում, և  որքան է այստեղի գոր
ծուն հրաբուխների հանգստի ժա
մանակամիջոցը։ Այս կապակցու
թյամբ նշենք, որ պատմական աղ
բյուրները վկայում են Հայկական 
լեռնաշխարհում ես մեկ հրաբխա
յին ժայթքամաե մասին։ Ոստ 
եպիսկոպոս Եփրեմ Եդեսացու՝ 
341թ. Հայաստանում տեղի է 
ունեցել ահավոր երկրաշարժ, որի 
ժամանակ «հայկական լեոները 
նախ հեոացան իրարից, ապա 
մոտեցան իրար, սարսափելի 
ճայթյուններով, լեոների միջից 
դա րս ժայթքեցին կրակ ու 
ծուխ»1։ Քանի որ Հայկական 
լեռնաշխարհի բոլոր հայտեի 
գործուն հրաբուխներր ՀԼՀ-ում 
են, շատ հավանական է, որ երկ
րաշարժն ուղեկցող այս ժայթ– 
քումր նույնպես տեղի է ունեցել 
գոտու սահմաններում։

Մեզ հայտեի տվյալներով, ՀԼՀ 
բոլոր գործուն հրաբուխներր

(բացի Մասիսից) վերջին 5000 
տարում ժայթքել են մեկական 
անգամ։ Միայն Մասիսն է այդ 
րնթացքում առնվազն երկու հզոր 
ժայթքում ունեցել, առաջինը 
թվագրված է հնագիտական 
տվյալներով՝ Ք.ա. 111-11 հազ.38, 
իսկ երկրորդի ժամանակի մասին 
կան գրավոր վկայություններ՝ 
1840թ. հուլիսի 2։ Այսպիսով՝ 
Մասիսի վերջին հզոր ժայթքումր 
տեղի է ունեցել նախորդից 3-4 հզ. 
տարի անց։ Այս հանգստի ժամա
նակամիջոցը բնորոշ է նաև Կամ– 
չատկայի և այլ տարածաշրջան
ների որոշ գործուն հրաբուխ
ներին39։ Դատելով արբանյակա– 
յին պատկերներից՝բացառված չէ, 
որ Մասիսից դեպի հարավ ար
տահոսած և Աիսի հարավ
արևմտյան ստորոտում ընդար
ձակ լավային դաշտ կազմած 
երիտասարդ տեսքի արտավի– 
ժումեերր (եկ. 6) տեղի ունեցած 
լինեն հայտնի ժայթքումների մի
ջև րեկած ժամանակամիջոցում։ 
Այսինքն՝ բացառված չէ, որ 
Մասիսի հանգստի ժամանակը 
3000 տարուց պակաս լինի։

Վանա լճի ստորջրյա հրա
բուխները գրավոր աղբյուրներով 
վկայված ժամանակաշրջանում

գործել են մոտ 540 տարի ընդմի
ջումով՝ 1111թ. և 1650թ.։

Ինչպես հետևում է դիագրա
մից (եկ. 8), Հայկական լեռնաշ
խարհի ՀԼՀ-ում ժայթքումների 
միջև ժամանակամիջոցր 190-394 
տարի է, միջինը՝ մոտ 260։ Քանի 
որ վերջին ժայթքումից հետո 
(Մասիս, 1840թ.) անցել է 165 
տարի, բացառված չէ, որ ՀԼՀ-ում 
գտնվող որևէ հրաբուխ կժայթքի 
մոտակա 100 տարիների ընթաց
քում։ Արդյո՞ք նորից կժայթքեն 
Միփաեր կամ Թ-ոեդրակր, կամ 
Վանա լճի ստորջրյա հրաբուխ
ներից մեկը, թե* ՀՀ հարավում, 
ասենք, Վայոց ձորի մարզում, կա
ռաջանա մի նոր հրաբուխ՝ աղե
տի ենթարկելով շրջակայքը (ինչ
պես 735թ. ամռանը, երբ անսպա
սելի ժայթքել է Վայոցսարը)։ Առ
կա տվյալներով հնարավոր չէ 
կանխագուշակել, թե Հայկական 
լեռնաշխարհի գործուն հրաբուխ
ների գոտու որ մասում տեղի կու
նենա հերթական ժայթքումը։ Այդ 
իսկ պատճառով հրատապ է Հա
յաստանի Հանրապետության 
տարածքում հրաբխային վտան
գի և ռիսկի գնահատմանն ուղղ
ված հատուկ հետազոտություն
ների կազմակերպումը։
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Իսրլլօէւօւլւ վ ա հ |լա

Երկրաբան, նյութագեւր, ւրեխնիկւսկան 
շփւրությունների դոկւրոր։

ՃԱՅԱՍՏԱնԻ ՕԲՍԻԴԻԱՆՆԵՐԸ 
ճնԱԳՈՒՅնԺԱմԱնԱԿնԵՐԻձ 
ԱԻՆՉԵՎ ՍԵՐ ՕՐԵՐԸ

«Քարի վրա է ծնվել Հայը, քարի վրա է ապրել, 
քարով ապրել, քարը քարին դրել, քարերի վրա 
■բարձրացել, քարեր բարձրացրել։ Քարերի մեջ է 
աճել մանուկը, քարով խաղ արել, քարե իմացել, 
քարի պես ամրացել։ Ու այսպես հազարավոր 
–տարիներ հայն իր աոաջին քայլից քարի հետ է 
ապրել, քարը մշակել, քարից ջուր քամել...»:

ճարտարապե՛տ Ռաֆայել ԻսրայեԱան

Հայկական Լեռնաշխարհի 
առանձնահատկություններից մե
կը նրա Քարաշխարհն է։ Սա մի 
արտակարգ, հարուստ, բազմա
ձև աշխարհ է, որը պայմանա
վորված է երկրաբանական բարդ 
երևույթներով։

Խորամուխ չլինելով տարածքի 
երկրաբանական զարգացման 
պատմության մեջ՝ ասենք, որ այս 
Քարաշխարհում սկզբունքորեն 
ներկայացված են երկրաբանա
կան համարյա բոլոր հասակների 
տարաբնույթ ապարներր։

Առավել լիարժեք են ներկա
յացված երկրաբանական առու
մով երիտասարդ չորրորդականի 
և նորագույն հրաբխականության 
առաջացումները։

Քարերի աշխարհը շրջապա
տել է մարդուն անհիշելի ժամա
նակներից և  դարձել է նրա հավա
տարիմ, անմռունչ, անդավաճան 
բարեկամը։ ՍՆր տարածքի տե
ղաբնիկներն «աչքերը բաց են 
արել» այս աշխարհում։

Առաջին կացարանները մար– 
դր հարմարեցրել է քարանձավ
ներին, կուռքերն իր ստեղծել է քա
րից, ժայռապատկերների տեսքով 
քարին է ապավինել իր հույզերը, 
զգացմունքները, հաշվարկները։

54 Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  ԱՇէԱԱՐՃՈՒՍ Ա °

Քարե գործիքով Է հայթայթել 
հացն իր հանապազօրյա, քարե 
զենքով Է պաշտպանվել թշնա– 
մուց և  հարձակվել նրա վրա։

Արանց մի մասը հրաշքով 
պահպանվել Է ներկայիս Հայաս
տանի տարածքում։

Քարաշխարհի բազմաթիվ 
տարատեսակների մեջ իրենց 
առանձնահատուկ տեղն են զբա
ղեցնում օբսիդիանները։

Օբսիդիանը թե պատմական, 
թե ներկայիս Հայաստանում ունի 
բավական լայն տարածում։ Երևի 
շատերին են հայտնի ներկայիս 
Հայաստանի Արտենիի, Հատիսի, 
Գութան Սարի, Գեղամա, Վարդե
նիսի, Ծաղկունյաց լեռնաշըղ– 
թաների, Նուռնոաի, Սիսիանի և 
այլոց բազմագույն, արտասովոր 
երանգներով օբսիդիանները։ Այս 
բազմազանությունր գոյություն 
ունի նույն հանքավայրի տարած
քում։ Վերը նշված հրաբուխների 
երկրաբանապետրոգրաֆիա– 
կան մանրազնին ուսումնասի
րությունների արդյունքներր շա
րադրված են Հայաստանի գիտ
նականների և այլ հեղինակների 
աշխատություններում։

Արանք տարբերվում են միմ
յանցից նաև իրենց արտաքին

1,2005

տեսքով։ Համասեռ տարատե
սակների կողքին կարելի Է հան
դիպել բրեկչիատիպ բեկորների, 
որտեղ «ցեմենտացնող» մասը 
կարող Է լինել կարմրագորշա– 
զույն, սև, թափանցիկ, անթա
փանց և այլն։ Նկարագրել գու
նային, կառուցվածքային և ար
տաքնապես տարբերվող տարա
տեսակները անհնար Է անգամ 
մեկ հանքավայրի համար։

Ասենք, որ սրանք, սկսած 
տպազիոնանման թափանցիկից, 
կարող են լինել մոխրականա– 
չավուն, մոխըակապտավուն, շա
գանակագույն, կանաչից մանու
շակագույն, արծաթյա, ոսկյա 
խաղով և դրանց միջանկյալ 
բազմաթիվ երանգներով (նկ. 1)։

Օբսիդիանները մարդկությա
նը, մասնավորապես Հայկական 
լեռնաշխարհ տեղաբնիկներին, 
ծանոթ են անհիշելի ժամանակ
ներից։

Ինչպես նշում են շատ գիտնա
կաններ, քաղաքակրթությունը 
սկիզբ Է ստել և  զարգացել այն 
տարածքներում, որտեղ եղել են 
կայծքարեր և օբսիդիաններ։ Այս 
առումով որոշակի արժեք Է 
ստանում Հայկական լեռնաշ
խարհը և ոչ միայն Հայաստանի,
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բ) Ծաղկունյացի կապտավուն օբսիդիանը։ 
Մեխանիկական ուժերի ազդեցությունը

ա) Մրտենիի տպագիոնանման, թափանցիկ 
տեսակը

գ) Ծաղկունյացի կապտավուն օբսիդիանի 
բեկորները ցեմենտացված կարմրավուն 
և. սե. երկրորդային հալոցքներով

դ) Նույն պատկերը Նուռնուսի օբսիդիանում

ե) Հատիսի օբսիդիան զ) Գեղամա լեռ ների օբսիդիան

Նկ. 1. Տարբեր հանքավայրերի օբսիդիանների տարատեսակներ

այլն. Մերձավոր Արևելքի և. 
հարակից տարածքների համար։

Հնագույն ժամանակներից՝ 
սկսած պալեոլիթից, նետասլաք– 
ների, դանակների, քերիչների և 
այլ տեսակի գործիքների մեծ պա
հանջարկ է առաջանում։ Սրանք 
պատրաստվում էին օբսիդիանից 
և մեծ տարածում ունեին Հին 
աշխարհում։ Հնագիտական պե
ղումների ժամանակ դրանցից 
պատրաստված գործիքներ 
գտնվել են հանքավայրերից շատ 
մեծ հեռավորությունների վրա։

Ամերիկացի գիտնականները 
հազվագյուտ ե ցրված միկրո– 
տարրերի (հիմնականում 8& և 7ճ) 
համեմատական հետազոտու
թյունների հիման վրա ցույց են 
տվել, որ սկսած դեռևս մ.թ.ա. X

հազարամյակից՝ օբսիդիանից 
պատրաստված գործիքները 
տարվել են հազարավոր կիլո
մետրեր հեռու, ինչպես օրինակ՝ 
Նեմրութ Աարից (Վանա լճի 
ափին), Ուրմիա լճի ափի օբսի
դիաններից պատրաստված գոր
ծիքները հայտնաբերվել են Պար
սից ծոցի, Արևմտյան Անատոլի– 
այի տարածքներում (եկ. 2)։

Մեկ այլ աշխատության մեջ, 
որտեղ նկարագրված են ցեղերի և 
նյութերի միգրացիաները նեո
լիթի և էնեոլիթի դարաշրջան
ներում, բերված է քարտեզ, որտեղ 
նշված են օբսիդիանների տեղա– 
փոխություններր։ Ոստ հեղինակ
ների՝ օբսիդիաններն այդ ժամա
նակաշրջանում Սևանի ափերից 
տարվել են մինչև Եգիպտոս։

Չաթալ-Հույուքի (ներկայիս 
Թուրքիա) տարբեր առարկաների 
շարքում պեղվել են շատ լավ 
մշակված դաշույններ, նետա– 
սլաքներ և փայլեցված, մինչև 
հայելային անդրադարձի հասց
ված հայելիներ՝ օբսիդիանից։ 
Նման գործիքների հետ կսւրեփ է 
ծանոթանալ Երևանի պատմու
թյան թանգարանում։ Եգիպտա
ցիք օգտագործում էին եթովպա
կան օբսիդիանր։ Ացտեկները 
նույնատիպ գործիքներ պատ
րաստել են 7000 տարի անց։ 
Սեքսիկայի ազգային թանգարա
նում կարեփ է տեսնել օբսիդիա
նից պատրաստված մետրանոց 
թուր։

Այստեղ պատեհ է նշել, որ այս 
զարմանահրաշ ապարը, որ \

« ■ Տ Ո ւ Թ Յ Ա ն  Ա ճ հ ւ Ա Ր ա Ս  Ա°2,201)5 55



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ

տ ք *

Ւէ#Շ1Լ**

■ €Ոք1է

էձ շ 0 է ք

ո ա ա  ՚ օ I  Ր*էք յւօ
€*Տ&*Ա 

ՏՏէI

■օէաէ*
Օ *  ՚«ււտսէ

•ա ւՕ ւ
ք|քէԼ»(

աաոսւ 0*60ա1Ր6 Օ#օ ՏՈԹՕԼ

ք*«ք
ո4$4ուււ

ա

***« 1էԲ€ 14
■՞ուաւ *ս

Օ

է*ո*աքք
փ

«տ*տ ա «ս * օ
1 ՕքՕԼԹՏ
#400

՜ -
♦

41Ո4011-ԱԱ** փօ*
էւ«  ա ս

*Լ1 ՈՕՏՒէ
♦Փ

ք*լ.ւ–8*այ"ւ«աւ«5Լ«յ
Օ

էաս
Օ

X ,

Տ«հՈ*1|*
*

4ք»̂ էԿւ̂ ւտւ
Օ6Տւ0ւ*Ւյ

ՕՏՏւՕւ^

տօստՇէ Տ17Տ
15 ♦ ♦
3* 4 *
4Շ Օ Օ
15-ք • •
50 Օ 0

Նկ. 2 Հայաստանի օբսիդի
աններից պատրաստված գոր
ծիքների տարածվածությունը 
Մերձավոր Արեելքում ե  հարա
կից շրջաններում

►Միջերկրածովյան ավազանին 
հայտնի դարձավ օբսիդիան ա– 
նունով ոմն Օբսիդիուսի՝ Եթով– 
պիայում լինելուց և  այնտեղից 
այս ապարը բերելուց հետո, Հա
յաստանում օբսիդիանը, ինչպես 
ե. այլ ապարներն ու միներալները, 
ուներ իր անհատական անունը՝ 
Վաևակա տ։

Համառոտ խոսեցինք քաղա
քակրթության առաջընթացի հետ 
կապված օբսիդիաե-վանակատի 
դերի մասին։ Այս մասին կարելի Է 
խոսել անվերջ, բայց անցնենք 
նրանց տեխնոլոգիական, երկրա

բանական նշանակությանն ու 
արժեքին։

Օբսիդիանը հրաբխային այս 
ապակին, ինչպես ե մյուս ջուր 
պարունակող հրաբխածին ա– 
պակիները (պեռլիտները, լիթոի– 
դային պեմզաները), ունեն մեկ այլ 
առանձնահատկություն ևս։ 
Սրանք ջերմային մշակման 
արդյունքում փքվում են։

Օբսիդիաններից ջերմային 
մշակմամբ պեմզա ստանալու ա– 
ռաջին փորձերը կատարել Է 
Աբիխը 1840թ՝ Արարատի ժայթք
ման առիթով Հայաստան այ

ցելելուց հետո։ Հետագայում 
1930-ական թվականներին օբսի
դիաններից պեմզաներ ստա
նալու փորձերը կրկնեցին մի շարք 
գիտնականներ, որոնց աշխա
տություններին կարեփ Է ծանո
թանալ համապատասխան գի
տական հրատարակություննե
րում։

Սկզբունքորեն հրաբխային ա– 
պակիների փքվելու հատկու
թյունն ի հայտ բերելն ու օգտա
գործելը կարեփ Է համարել XX 
դարի II կեսի նվաճումը։ Սակայն, 
ինչպես ցույց տվեցին հետազո
տությունները, օբսիդիանների 
փքվելու երևույթը Հայաստանում 
հայտնի Էր համեեայճ դեպս մ.թ. 
VII դարից։ Այս անսպասելի 
հայտնությունը թերևս Հայաս
տանի համար կարեփ Է համարել 
բնական, քանի որ, ինչպես ասա
ցինք, օբսիդիանը Հայաստանում 
հանդիպում Է համարյա ամենու
րեք, իսկ այստեղ հնագույն ժա
մանակներից մետաղ են ձուլել, 
ապակի եփել, կավ թրծել, կիր 
ստացել, այսինքն՝ ունեցել են 
տեխնոլոգիաներ, որտեղ բարձր 
ջերմաստիճաններ են անհրա
ժեշտ եղել։

Փքված օբսիդիանների 60– 
80սմ չափերով զանգվածները 
թափված Էին Զվարթնոցի տաճա
րի փլատակներում (եկ. Յա)։

Իսկ ինչո՞ւ Էր պետք փքել 
օբսիդիանը։ Փքված օբսիդիանի 
թեթևացված զանգվածը օգտա–

Նկ. Յ.ա) Զվարթնոցի տաճարում օգ
տագործված փքված օբսիդիանները

Նկ. Յ.ր) Մեր կողմից փքած 
օբսիդիանները
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Նկ. 4. Փակ ծսւկոտիների «պղպջակների» պատկերը 
էլեկտրոնային մանրադիտակով

գործվել է կրող կոնստրուկցիա
ների վրա ընկնող բեռը թեթևաց
նելու և  տաճարի սեյսմակայու
նությունը բարձրացնելու նպա
տակով։

Համապատասխան մեթոդնե
րով կատարված հետազոտու
թյունները թույլ տվեցին որոշել 
անգամ այն հանքավայրը (Ար– 
տենի), որտեղից երանք բերված 
են եղել։

Իսկ ի՞նչն է պայմանավորում 
այս ապարների փքվելու ունակու
թյունը։ Սա պայմանավորված է 
առաջին հերթին երանց ծակոտ
կենությամբ, որը սրանց կառուց
վածքի, հատկապես՝ միկրոկա– 
ռուցվածքի անքակտելի մասն է 
կազմում։ Սա էլ պայմանավոր
ված է մագմատիկ օջախում գոյու
թյուն ունեցող ցնդող բաղադրիչ
ների և մասնավորապես ջրի 
առկայությամբ և հալոցքի բարձր 
մածուցիկությամբ։ Հրահալոցքի 
մածուցիկությունն առհասարակ 
պայմանավորված է նրա քիմիա
կան բաղադրությամբ։ Սրանց մեջ 
Տւ02 - ի քանակությունը երբեմն 
կազմում է 75%։

Օբսիդիանների ծակոտկենու
թյունը տարբերվում է մյուս տե
սակի ապարների՝ խարամների, 
տուֆերի ծակոտկենությունից 
նրանով, որ սրանցում ցնդող 
բաղադրիչները ամփոփված են 
փակ ծավալներում «պղպջակ
ների» տեսքով։ Այս տիպի 
ծակոտիները՝ պղպջակները, ի 
հայտ են գափս բավական մեծ 
խոշորացումների պայմաններում 
էլեկտրոնային մանրադիտակի 
օգնությամբ (նկ. 4)։

Տաքացնելիս սրանք մեծանում 
են ծավալում, փոքրանում է ապա
կու մածուցիկությունը, և ապարը, 
բնականաբար, վւքվում է (եկ. 4)։

Սրան զուգահեռ առաջանում են 
նոր պղպջակներ, և  այս գործըն
թացը, ինչպես ցույց են տվել մեր 
հետազոտությունները, շարու
նակվում է մինչև 1450 °Շ, բացի մո– 
լեկուլյար ջրից, որը հիմնականում 
նշված պղպջակներում է ամփոփ
ված։ Այս գործընթացում որոշ 
ջերմաստիճաններից հետո (1000 
- 1050°Շ) կարևոր դեր են կատա
րում նաև հիդրօքսիդ (ՕԱ-) խմ
բերը (նկ. 5)։

Այս երևույթների իմացու
թյունը թույլ է տալիս մշակել և 
կատարելագործել պեռլիտների՝ 
սկզբունքորեն բնության մեջ 
մասնակիորեն փքված օբսի
դիանների ջերմային մշակման 
տեխնոլոգիաները և ստանալ 
տարբեր նշանակության արտա
դրանքներ։

Առհասարակ էլեկտրոնային 
միկրոսկոպիայի մեթոդներով 
ուսումնասիրությունները լայն

հնարավորություններ ստեղծե
ցին նյութերի, մանավանդ հիմնա
կանում ռենտգեեամորֆ ապա
կիների, միկրոկառուցվածքեերի, 
ֆազային կազմերի բացահայտ
ման հարցերում։ Նույնը վերաբե
րում է նաև օբսիդիաններին։ Ի 
տարբերություն արհեստական 
ապակիների, օբսիդիանների 
բաղադրակազմերը շատ բարդ են, 
և  սկզբունքորեն այնտեղ առկա է 
Սենդելեևի համարյա ողջ աղյու
սակը։

Օբսիդիանների առաջացման 
աեկառավարելիություեը, բարդ 
բաղադրակազմը պայմանավո
րում են սրանց միկրոանհամա– 
սեռությունները։ Անհամասեռու– 
թյունները, ըստ էլեկտրոնային 
միկրոսկոպիայի եղանակներով 
ստացված արդյունքների, կարեփ 
է դասակարգել ըստ քիմիական, 
կառուցվածքային և ֆիզիկական 
բնույթների։

Առաջինը պայմանավորված է 
մագմատիկ հալոցքում քիմիա
կան տարրերի անհամասեռ 
բաշխմամբ, որի հետևանքով ա– 
ռաջանում են միկրոլիկվացիոե 
անջատումներ (նկ. 6)։ Ավելի 
մասշտաբային լիկվացիաեերի 
մասին ասված է դեռևս 1963թ.։

Երկրորդը պայմանավորված է 
ապակու ամորֆ կառուցվածքի 
ցանցում տարրական բջիջների 
այն կարգավորված միկրոտի– 
րույթների գոյությամբ, որոնք ի^

Նկ. 5. Փքման մեխանիզմը, 1050 °Շ՝ 
լուսային մանրադիտակով 
(անդրադարձված լույսի տակ) 
խոշորացված 340տ (ա, ր ,) 
գ) Երկրորդական պղպջակների 
առաջացումը 1350°Շ՝ 
էլեկտրոնային մանրադիտակով
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Նկ. 7. Օբսիդիաններում էլեկ
տրոնների միկրողիֆրակցի– 
ոն ռեժիմում ի հսւյտ բերված 
բյուրեղային բաղադրիչները.

ա) միներալների չաճած սաղմնային վիճակում բյուրեղները, 
բ) ապակու կառուցվածքային ցանցում սակա կարգավորված 

տիրույթները

Նկ. 6. Լիկվացիոն անջատումների միկրոլուսանկարները 
էլեկտրոնային մանրադիտակում, 
ա) իոնային խածատված բնական կոտրվածքից, 
բ) քիմիական խածատումից հետո

► հայտ են գափս էլեկտրոնների 
միկրոդիֆրակցիոն ռեժիմում
(նկ. 7)։

Երրորդ՝ ֆիզիկական տիպի 
անհամասեռություններր ստեղծ
վում եե վերը նկարագրված փակ 
ծակոտիների շնորհիվ։

Չխորանալով մասնագիտա
կան մանրամասների մեջ՝ ասենք, 
որ օբսիդիանների միկրոկառուց– 
վածքների, ֆազային կազմերի 
մանրազնին ուսումնասիրութ– 
յուններր կարեւոր եե մագմատիկ 
օջախների ֆիզիկաքիմիական, 
ճնշումաջերմաստիճանային 
պայմանների, խորությունների, 
տարբեր խորությունների հա
լոցքների խառնման, հետմագ– 
մատիկ փոփոխությունների, 
տեկտոնական երևույթների, ինչ
պես նաև որոշ հանքավայրերի 
(ցեոլիտների, կավերի) ծագում
նաբանական հարցերի լուծման 
առումով։

Այսպես, օրինակ՝ Ծաղկունյա– 
ցի մոխրակապտավուն օբսիդի
անների մանրազնին ուսումնասի
րությունները ցույց տվեցին, որ 
սրանք իրենց միկրոկառուցված– 
քով, բյուրեղացման աստիճանով

և ջրի պարունակությամբ տար
բերվում են մյուս օբսիդիան
ներից։ Արանց մեջ ջրի պարունա
կությունը 0,05% –է այն դեպքում, 
երբ սովորականների մեջ այս 
արժեքը 0,5%-ի կարգի է։ Սրանք, 
ամենայն հավանականությամբ 
ենթարկվել են մեխանիկական 
ազդեցությունների, որոնց հետ– 
քերր երևում են անգամ էլեկտրո
նային մանրադիտակով (նկ. 8)։ 
Գեղամա լեռների մի քանի տա
րատեսակների մեջ էլեկտրոն
ների դիֆրակցիոն ռեժիմներում 
ուսումնասիրություններն ի հայտ 
բերեցին ցեոլիտային միներա– 
ների առկայություն։ Աա հետմագ– 
մատիկ փոփոխությունների 
հետևանք է։ Սրանք առաջացել եե 
ստորգետեյա համապատասխաե 
բաղադրությամբ ջրերի հետ 
քիմիական փոխազդեցություն
ների հետևաեքով (եկ. 9)։

Արտենիի սև և կարմրագոր– 
շավուն բրեկչիաների բյուրեղա
յին բաղադրիչներն ի հայտ բեր
ված էլեկտրոնների դիֆրակցիոն 
ռեժիմում ուսումնասիրություն
ներով տարբերվում եե միմյաե– 
ցից։ Նույն կտորի մեջ թափան
ցիկ, անթափանց սև տարատե

սակների բյուրեղային բաղա– 
դրիչը շատ թույլ է արտահայտ
ված և ներկայացված է սկզբուն
քորեն միայն Տւ02–ի պոլիմորֆ 
մոդիֆիկացիաներով այն ժամա
նակ, երբ կարմրագորշագույն 
մասում ի հայտ եե գափս մինե
րալներ, որոնք առաջանալ կարող 
էին միայն բարձր ճնշման և 
ջերմաստիճանի պայմաններում։ 
Արանք ներկայացված եե դիստե– 
եով, սիլիմաեիտով, անդալուգի՜ 
տով և այլ միներալներով։ Այս 
երևույթր բացահայտելու համար 
անհրաժեշտ են առավել մանրա
զնին հետազոտություններ։

Այս բոլոր տվյալները կարող 
եե լույս սփռել ոչ միայն հրաբխա
գիտության, մագմատիզմի, պետ
րոլոգիայի մի շարք հարցերի վրա, 
այլև հիմք դառնալ այսօրվա մեծ 
պահանջարկ ունեցող սիտալների 
և նման կանխատեսված հատկու
թյուններով տարբեր արտա
դրանք ստանալու համապա
տասխան տեխնոլոգիաների մը– 
շակման համար։

Այս ուսումնասիրությունները 
անհրաժեշտ է շարունակել՝ օգտա
գործելով հետազոտման ժամա
նակակից մեթոդները։»

Նկ. 8. Ծաղկունյացի կապտավուն օբսիդիանի վրա 
մեխանիկական ազդեցությունների հետքերը 
էլեկտրոնային մանրադիտակում

Նկ. 9. Գեղասարի օբսիդիաններում հետմագմատիկ փոփո
խությունների արդյունքում ստացված նոր առաջացումները 
ն նրանցից ստացված միկրոէլեկտրոնոգրամները. 
ա) ցեոլիտիզացված, բ) կաոլինիտիզացված (դիկիտ)
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ԻՆՉՊԵՍ Են ԿԱՏՈՒՆԵՐԸ 
ԿԱՆԽԱԳՈՒՕԱԿՈՒՍ 
ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԸ

Սեյսմիկ տեսակետից վտան
գավոր տարածաշրջաններում 
ապրող մարդիկ արդեն վաղուց են 
ուշադրություն դարձրել ուժեղ 
երկրաշարժերից առաջ կենդանի
ների առանձնահատուկ վարքա
գծին։ Կարծիք կա, որ կենդանի
ների մոտ 70 տեսակ կարող է 
հանդես գալ որպես յուրահատուկ 
երկրաշարժագիր (սեյսմոգրաֆ), 
և  այդ ցուցակում առաջին տե
ղերից մեկը զբաղեցնում են սովո
րական տնային կատուները։ Այդ 
հանգամանքն առավել արժե
քավոր է այն պատճառով, որ 
նրանք գործնականում մշտապես 
գտնվում են մարդու կողքին։ 
Պատմությանը հայտնի են շատ 
դեպքեր, երբ երկրաշարժերի կամ 
հրաբուխների ժայթքումների նա
խօրյակին կատուները առանց 
վարանելու լքում էին իրենց 
տերերին, հեռանում էին քաղա
քից ե  վերադառնում էին միայն 
աղետից հետո։ Բազմաթիվ դի
տարկումներից դատելով՝ տարե
րային աղետից առաջ կատուները

10–նԿ111ս4ՍՕէ
ՏՐԱՍԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԻձ

ԱՍՆ Առողջապահության ազ
գային ինստիտուտի գիտնական
ները հայտնաբերել են մանուկ
ների լացի ե  ավելի մեծ տարիքում 
ինտելեկտի թուլացման ե  հուզա
կան հակազդման միջե եղած կա
պը։ Հետազոտության ընթացքում
3-12 ամսական 327 երեխաների 
ուսումնասիրության տվյալները 
համեմատում Էին 1Հ)–ի (ինտե
լեկտի գործակից) որոշման հա–

գրգռված են լինում, նրանց մա
զերը ցցվում են, ականջները՝ 
սեղմվում, նրանք բարձր ե  առանց 
ակնհայտ պատճառի մլավում են, 
դողում, թաքնվում, ձգտում են 
դուրս զալ տնից, իսկ երբեմն Էլ 
պարզապես անշարժանում են։ 
Հնարավոր Է, որ այդ ընտանի 
կենդանիները գզում են հողի 
այնպիսի տատանումներ, որոնք 
չեն կարող գրանցել անգամ 
սարքերը։ Սեկ այլ վարկածի 
համաձայն՝ նման իրավիճակում 
կատուների այդպիսի վարքագծի 
պատճառն այն Է, որ նրանք 
արձագանքում են երկրաշարժ– 
ներին նախորդող ստատիկ 
Էլեկտրականության ավելացմա
նը։ Սարդու օրգանիզմը նույնպես 
զգում Է այդ վտփոխությունները. 
զարկերակը արագանում Է, նյար
դային համակարգը գրգռվում Է, 
բայց մարդը ի վիճակի չէ առնչել 
այդ ազդանշանները մոտալուտ 
վտանգի հետ։ Բացի այդ, կատու
ները մարդկանցից ավելի ուժեղ 
են արձագանքում Երկրի մագնի
սական դաշտի վւաիոխություն–

մար անցկացված այն հարցման 
արդյունքների հետ, որն այդ 
երեխաները կատարելու էին 5 
տարի անց։ Պարզվել է, որ այն 
երեխաները, որոնց լացը ծնող
ներն անտեսել են դաստիարակ
չական նպատակներով, դրսևո
րում են մտավոր զարգացման 
շատ ավելի ցածր մակարդակ, 
քան երանք, ում հանգստացրել են 
ծնողները։ Բժիշկների նախնա
կան ենթադրությունների համա
ձայն՝ ինտելեկտի թուլացումը ա– 
ռաջանում է հենց այն սթրեսի 
պատճառով, որը ստիպում է 
երեխային լաց լինել։ «Ուստի՝չար– 
ժի անտեսել երեխայի մշտական 
ճիչերը, ավելի լավ է ավելորդ ան

ներին և ինֆրաձայնին, որոնք 
հաճախ նախորդում են երկրա
շարժին։ Գիտությունը դեռևս 
ստույգ չի սահմանել, թե այդ 
գործոններից հատկապես որն է 
կենդանիներին թույլ տալիս 
«կանխագուշակություններ» ա– 
նելու։ Հավանաբար, չորսն էլ. 
հողի աննշան տատանումներն 
զգալը, էլեկտրաստատիկ ազդե
ցությունը, ինֆրաձայնային և 
մագնիսական տատանումները 
ազդում են կատուների՝ «կանխա
գուշակություն» անելու ընդունա
կության վրա։ Համենայն դեպս, 
սեյսմիկ վտանգի ենթակա շատ 
երկրների գիտնականներ 1Ր2ոՐեն 
են մոտենում այդ հիմեախնդրի 
ուսումնասիրմանը, և  այդ հետա
զոտություններում մեծ դեր են 
խաղում տեղացի բնակիչներին 
ուղղված մանրամասն հարցում
ները՝ նրանց տներում ապրող կեն
դանիների վարքագծի առանձ
նահատկությունների մասին։

գամ ևս դիմել մանկաբույժին»,- 
կարծում են գիտնականները։

Թարգմանությունները՝ 
Մելիեե Սարգսյանի



Շ ա խ մ ա տ ի  մասին

Շ ա ս Ս Ա Տ Ի  
Տ Ա Խ Տ Ա Կ Ի  
« Ա Թ Շ Ա Ա Տ Ի Կ Ա

Շախմատի տախտակի մաթե
մատիկական խնդիրներում և 
գլուխկոտրուկներում, որպես կա
նոն, մասնակցում են ֆիգուրները։ 
Սակայն տախտակե իեքնիե 
բավական հետաքրքիր մաթեմա
տիկական օբյեկտ է։ Այդ պատ
ճառով էլ շախմատային մաթեմա
տիկայի մասին զրույցը սկսենք 
շախմատային խնդիրներից՝ ա– 
ռանց տախտակի վրա ֆիգուր– 
եեր տեղագրելու։

Հիշենք մի հին առասպել՝ շախ
մատի ծագման մասին, որը կապ
ված է տախտակի վրա թվաբա
նական հաշվարկի հետ։

Առաջին անգամ ծանոթանա
լով շախմատին հնդիկ թագավորր 
հիացած էր դրա յուրօրինակու– 
թյամբ ե բազմաթիվ գեղեցիկ 
կոմբինացիաներով։ Իմանալով, 
որ այդ խաղը հորինած իմաս
տունն իր հպատակն է, թագա
վորը կանչեց նրան, որպեսզի ան
ձամբ պարգևատրի հանճարեղ 
գյուտի համար։ Տիրակալր խոս
տացավ կատարել իմաստունի 
ամեն մի խնդրանք և զարմացավ 
նրա համեստության վրա, երբ 
որպես պարգև՝ իմաստունը ցան
կացավ ստանալ ցորենի հա
տիկներ։ Շախմատի տախտակի 
առաջին դաշտի համար՝ մեկ 
հատիկ, երկրորդի համար երկու և 
այլն, յուրաքանչյուր հաջորդ 
դաշտի համար՝ երկու անգամ 
ավելի, քան նախորդներինն էր։ 
Թագավորը հրամայեց անհա
պաղ շախմատի գյուտարարին

հանձնել նրա ցանկացած չնչին 
պարգևը։ Սակայն հաջորդ օրր 
պալատական մաթեմատիկոս
ները հայտնեցին իրենց տիրա
կալին, որ ի վիճակի չեն կատա
րելու խորամանկ իմաստունի 
խնդրանքը։ Պարզվել էր, որ դրա 
համար չի բավականացնի ոչ 
միայն ամբողջ թագավորության, 
այլև ողջ աշխարհի շտեմարան
ներում պահվող ցորենր։ Իմաս
տունը համեստորեն պահանջել 
էր.

1+2 + 22 + ...+ 263 = 261 - 1 
ցորենի հատիկ։ Այդ թիվն ունի 20 
նիշ և աներևակայեփորեն մեծ է։ 
Հաշվարկները ցույց են տափս, որ 
անհրաժեշտ քանակի ցորենր 
պահելու համար 80 քմ հիմքի 
մակերես ունեցող շտեմարանր 
պետք է ձգվի Երկրից մինչև Արև։ 
Անշուշտ, այստեղ մաթեմատի
կայի հետ կապը փոքր-ինչ պայ
մանական է, սակայն այս պատ
մության անսպասելի հանգու– 
ցալուծումր ակներևաբար ցույց է 
տափս մաթեմատիկական այն 
վիթխարի հնարավորություննե– 
րր, որոնք թաքնված եե շախմա
տային խաղում։

260 200 260 200 260 260 260 200

Ավելի քան 
անցել այն ժամանակից, երբ 
եղբայրներ Անդրե և էդուար Միշ– 
լենները՝ Ֆրանսիայի 
Ֆերաեա քաղաքից, հնարեցին 
հանովի անվադողը։ Եվ ահա 
«Միշլեե» խմբի ճարտարագետ
ները կրկին խիզախեցին նոր հա
յացքով նայելու անիվին՝ ավտո
մեքենայի այն մասին, որը թվում 
է, թե առավել դժվար է կատարե
լագործել։ է^շշ1 անվամբ անիվ– 
ավտոդողր, որր մշակել են ֆրան
սիացի դողագործները, միակտոր 
է և գործում է առանց ավանդա
կան ճառագայթաձև (շառավղա– 
յին) դոդի կարևորագույն բաղա
դրամասի՝ օդի։ Այդպիսի առաջին 
անիվներր՝ հաշմանդամների հա
մար նախատեսված, տեղադր
վելու են բարձր տեխնոլոգիական 
շարժունակ բազկաթոռների վրա։

Առավելությունը
Առաձգական համակարգը 

ավտոսիրողներին կստիպի մո
ռանալ այնպիսի անախորժու
թյան մասին, ինչպիսին ծակված 
կամ օդը թողած անիվներն են։ 
Ընդ որում, 1՝̂ 6տ1–ր կարող է 
բարձրացնել մեքենայի վարման 
անվտանգությունը, չէ՞ որ վա
րորդների մեծ մասը երթևեկում 
են թերի փչված ավտոդողերով։

Թերությունը
ճառագայթաձև դողերը դեռ

ևս երկար ժամանակ չեն զիջելու 
իրենց տեղը նոր մշակմանը։ 
Պետք է անցնի շատ ժամանակ, 
մինչև 7^661 անիվը վերջնակա
նապես վարձարկվի և կարողանա 
դիմանալ այնպիսի երկարատև 
բեռնվածության, որին դիմանում 
են ժամանակակից մեքենաները՝ 
բարձր արագության պարագա
յում։

Թարգմանությունը՝ Մելինե 
Սարգսյանի



I I  Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Օ է ն ն է Ր Ի  

Ա Յ Օ Ս Յ Ի ե  Ա Կ Ա Դ Ե Մ Ի Ա ՅԻ  

0 1 *Տ Ա Կ Ր Թ Ա Ա Ա ն  

Ս Ի 9 Ա Ձ 4 Ա Յ Ի Ն  Կ Ե Ն Տ Ր Ո Ն Ը  

շ Ա Յ Տ Ա Ր Ս Ո Ո ա  1 2 0 0 5 - 2 0 0 6  օա. 
Տ Ա Ր Վ Ա  Ը Ն Ղ Ո Ւ նԵ ԼՈ Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Հետևյալ մասնագիտություՕների գծով

>  Հաշվող ական տեխնիկայի 1ւ 
ավտոմատացված համակարգի 
ծրագրային ապահովում

>  Քաղաքագիտություն
>  Տեսական տ^ւեսա գիտ ություն
>  Շուկայագիտություն /մարքեթինգ/
>  Դեղագործական քիմիա
>  Պատմություն
>  Իրավագիտություն
>  Լրագրություն /ժուռնալիստիկա/
>  Կառավարում

Դիմորղները պետք Է ներկայացնեն հետևյալ 
փաստաթղթերը.

դիմում ԳԱՍ Գիտակրթական 
միջազգային կենտրոնի տնօրենի անունով՝ 
նշելով մասնագիտությունը,

բարձրագույն կրթության դիպլոմի և  
միջուկի պատճեները,

քաղվածք աշխատանքային 
գրքույկից կամ զինվորական գրքույկից, 

ինքնակենսագրություն, 
երեք լուսանկար /Յճ4 չափի/։ 

Անձնագիրը ե  բարձրագույն կրթության 
մասին դիպլոմը դիմորդը ներկայացնում Է 
անձամբ։
Ընդունելության փաստաթղթերի 
ձեւավորման ծառայությունների եւ 
մրցույթի կազմակերպման համար 
յուրաքանչյուր դիմորդից գանձվում Է 1000 
դրամ։
Փաստաթղթերն ընդունվում են մինչեւ 
օգոստոսի 25-ը։

Ուսուցումը կազմակերպվում Է 
վճարովի հիմունքներով։

Զաման տևողությունը 2 տարի։ 
Հումանիտար կրթաբլոկի դասըն– 
թւսցները աևց են կացվելու ԳԱՍ 
Գ ի տ ա կր թ ա կա ն մ ի ջա զ գ ա յի ն  
կենտրոնի /ԳՄԿ/ համապսւտաս– 

խան ամբիոններում։ Մասնւսգիտա– 
կան առւսրկաների ուսուցումը և  

գիտահետազոտական աշխատանք
ները իրականացվեր^ են ԳԱՍ հւսմա– 

կարգի համապատասխան գիտական 
կազմակերպություններում։
Ուսուցումը կատարվելու Է միջազգա

յի ն  չափորոշիչներին համապատաս
խան։
Մագիստրատուրայում սովորելու հա

մար կարոդ են դիմել բւսրձրա գույն 
կրթության լրիվ դասընթացը հաջողու
թյա մբ ւսվարտած և բակալավրի կամ 
դիպ լոմա վորւ|ա ծ մա սնա գետ ի դիպլոմ 
ունեցողանձինք։

Դիմել Երեւան. Մ. Բւսղրամյան 24դ,
11 –րդ հարկ, Հ Հ  ԳԱԱ 

Գիտակրթական ւէիջազզային 
կենտրոն (ԳԱԱ Հիմնարար 
գիտական գրադարանի մասնաշենք) 
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