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Ս մ ոլեն ս կ ա յա  հ ր ա պ ա ր ա կ ո ւմ  
նրա ն ա նվա նում են «Ա րա բա 
գետների կնքա հա յր»։

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆԸ 
ԵՎ ԱՅԴ ԱՐՎԵՍՏԻ

Ծովը հատկանշական չէ  հայկական բնա շ
խարհին։ Բայց հայ մարդն իր ժողովրդի 
հոգու ա րձա գա նբն է  զգա ցե յ ու խավարից 
լույս ճգտ ող երա զա նք է ապրել կապույտ 
տարհրբի ա ռջև ։

մա թեմա տ իկա ն ժամանակ սա ժա մա 
նա կ կիրառել են ոչ միայն մեկնա
բա նելու 1ւ վերլուծելու արվեստն ու ճար
տ ա րա պ ետությունը. այն ուղղակիորեն 
ներա ռվել է  արվեստի գործերում։

Էջ 25

ՄՈԼՈՐԱԿՆԵՐԻՑ 
^ Մ Ի Ն Չ Ե Վ  

«ՍԵՎ ԽՈՌՈՉՆԵՐ»
«Ս և  խ ոռոչների» պ ա տմությունը տիե
զերքում ն յութ ի  գոյութ յա ն ձևերի համար 
տարվող պ ա յքարում ա մենա թույլ ուժերի՝ 
գրա վ ի տ ա ցի ոն  ուժերի  հ ա ղթ ա նա կ ի  
մասին պ ա տմությունն է։

ՏԵԽՆԻԿԱՅԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ
ՀԱՅԱՏԱՌ ԱՌԱՋԻՆ ԳԻՐՔԸ Շնորհիվ բնական կառույցների

բա զմա զա նությա ն այս գողտ– 
Եթե հ. Փա փ ա զյա նը հրատարակած րիկ տսյրսյծ|>ը չի վրիպել հայ և
լիներ միա յն «մ ա ն ր ա ն կ ա ր * որ Է ա րտ ա սա հմա նցի մասնագետ–
մինիա թ ուռա » ա շխ ա տ ությունը, ապա լ է Րի ուշա դրությունից։
նրա  անունը ընդմիշտ սիրով պիտի
դրոշմվեր հայ բա զմա դա րյա ն մտավոր
մշա կույթի պ ա տմությա ն էջերում։

«Ադամի ա րա րումը» որմնանկարում վարպետը գա ղտ նա գրել է այն, որ 
արարման գործողությունը կատարվել է  տիեզերական բա նա կա նությա ն 
կողմից։

Կլիմայի փ ոփ ոխ ութ յունները  նշա նա կա լիորեն 
կազդեն մարդկանց ա ռողջությա ն վրա։
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Շ Ա Հ Ե Ն  Խ Ա Չ Ա Տ Ր Յ Ա Ն
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Ծովի սեւ՛ը, ծովի երգը

Օ ովը, նրա սւեեզր հեռուե, 
աեդորր մայրամուտնե
րի հրապույրր, լուսնկա գիշերնե

րի կախարդանքն ու փոթորկալի 
ալեբախումները միշտ Էլ հուզել, 
յուրահատուկ ներշնչանք են տվել 
հայ արվեստագետներին՝ նվիրա
կան զգացումներով հյուսված տո
ղեր բանաստեղծելու, կտավներ 
վրձնելու։

Ծովը հատկանշական չէ հայ
կական բնաշխարհին։ Բայց հայ 
մարդն իր ժողովրդի հոգու 
արձագանքն է զգացել ու 
խավարից լույս ձգտող 
երազանք է ապրել կա
պույտ տարերքի առջև։

Այս պարագան՝ որպես 
զգացական ներքինի, ար
վեստի բովանդակության 
ու գեղարվեստական ար
ժեքի դրսևորում, հատկա
պես բնորոշ են վրձնի այն 
վարպետներին, որոնք աս
պարեզ են իջել XIX և XX 
դարերի սահմանագլխին, 
դարձել մայր ժողովրդի 
կրած դաժան արհավիրքի՝ 
ցեղասպանության ականատեսն 
ու վերապրողը։

Իր բովանդակ ստեղծագոր
ծությամբ այդպիսին է տաղան
դավոր ծովանկարիչ Վարդան Մա– 
խոխյանր։ Իրենց բնույթով տար
բեր նրա ծովանկարներից միև
նույն երգի՝ արվեստագետի նե
րաշխարհի հնչյուններն ես լսում։

Վարդան Մախոխյան
(1 8 6 9 -1 9 3 7 )

Վտարանդի, տարաբախտ հայի 
հույզերն են բաբախել Մախո– 
խյանի սրտում, երբ ամեն անգամ 
ներկատուփն է բացել ծովափին...

Մախոխյանը, ինչպես և իր 
սերնդի ծովանկարիչներ էմա– 
նուել Մահդեսյանը, Արսեն Շա– 
բանյանը, Հովհաննես Այվազովս– 
կու օրհնությունն են ստացել, 
դարձել նրա հետնորդն ու հաջորդ 
սերնդի ծովի սիրահար նկարիչ
ների հետ (Շարլ Ադամյան, Հերան

Շաբան, Հովհաննես Ալխազյան, 
Զարեհ Մութաֆյան, Հ. Կազազ 
(Կազազյան) և  ուրիշներ) հաս
տատել են հայկական ծովանկար
չության դպրոցի ճանաչված ինք– 
նությունր։ Ուշագրավ է, որ ֆրան
սիացի ծովանկարիչ ժան Լաֆոնը 
իր արվեստի հանդեպ հետա
քրքրություն ստեղծելու նպատա

կով սեփական կտավների տակ 
ստորագրել է «Քյոլեյան»։

Վարդան Արիստակեսի Մա
խոխյանը ծնվել է Սև ծովի ափին՝ 
Տրապիզոնում։ Կարինի Սանա– 
սարյան վարժարանում ստացած 
գիտելիքների (սովորել է նաև 
ջութակ նվագել) ու պատանեկան 
երազանքների բեռով մեկնել է 
Բեռլին, ընդունվել տեղի գեղար
վեստի ակադեմիան։ Այստեղ էլ 
էժեն Բրախտի ու նորվեգացի 

ծովանկարիչ Հանս Գյուդեի 
ղեկավարությամբ տիրա– 
պետել է նկարչական ար
վեստին։ Այ նուհետև արդեն 
մի շարք բնանկարների հե
ղինակ Մախոխյանը տուն
դարձի ճանապարհին՝ Ղրի– 
մում, հյուրընկալվում է Հով
հաննես Այվազովսկուն, 
լսում խորհուրդներ մեծ ծո– 
վսւնկարչից։ Այդ հանդի
պումն էլ որոշում է Մախոխ– 
յանի՝ որպես ծովսւնկարչի 
ուղին։

Տրապիզոնում հայերի 
հանդեպ սկսված օսման

յան հալածանքների հետևանքով 
ցրվում է Մախոխյանների ընտա
նիքը։ Ալեկոծվում է երիտասարդ 
նկարչի հոգին։ Դեռևս 1900թ. 
Բեռփնում ցուցադրած նրա «Արե– 
վամուտր Սև ծովի վրա», «Ձմեռր 
Կովկասում», «Տրապիզոնի վան
քը» գործերը, որոնք արդեն կրում 
էին նրա բանաստեղծական
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արվեստի հիմնական գծերր, լե
ցուն էին մելամաղձոտ տրամա
դրությամբ։

Մախոխյանի կյանքն անհան
գիստ րնթացք է ունեցել։ Բեռլի– 
նից նա մեկնել է Եգիպտոս, հետո 
եվրոպական երկրներ՝ Իտալիա, 
Ֆրանսիա, Շվեդիա և նորից՝ 
1908 թ., ուղղություն վերցրել դե
պի հայրենի քաղաք։ Առաջին աշ
խարհամարտի նախօրեին նկա
րիչը կարոտի ու հոգսերի ծանր 
բեռով րնդմիշտ հեռանում է Տրա– 
պիզոնից՝ թափառելու օտար 
ափերում։

«... Արվեստր չի պատկանիր ոչ 
սահմանված սկզբունքներու, ոչ 
ալ դպրոց ներու վարդապետութ– 
յանց։ Այն բոլորովին անկախ է, 
անհատական, գրեթե անիշխա
նական։ Խիստ կանոնաց են– 
թարկվիլ կարելի չէ։ Յուրաքան
չյուր արվեստագետ հետևելու է իր 
խառնվածքին, եթե ոչ կունենանք 
մի գիտություն և ոչ բնավ ար
վեստ»,– գրել է Մախոխյանր։ Իրա
պաշտ նկարիչր, հավատարիմ իր 
այս սկզբունքին, ստեղծել է

բնության հանդեպ իր անմիջա
կան վերաբերմունքր, իր ներշրն– 
չումը բացահայտող կտավներ։ 
Նա պատկերել է եվրոպական 
մայրցամաքի հյուսիսի ու հարա
վի ծովեզրյա տեսարաններ, ափ 
սուրացող կոհակներ մերթ գիշե
րով, մերթ ցերեկվա պահերին, 
փոթորկից խորտակված նավեր, 
ծովափ նետված նավակներ... 
Որքանով նա սերել է իր վարպետ
ներից, նույնքանովինքեուրույնէ։

Ջրային տարերքի լեզուն խոր 
ուսումնասիրած նկարիչը ալիք
ների զանգվածներր պատկերում 
է շոշափելի նյութականությամբ, 
տեսարանը հագեցնում օդային 
պաղ, զովաշունչ մթնոլորտով։ 
Նրա ծովանկարներին բնորոշ 
գորշ կապույտն ու կանաչը դի
տողին են հաղորդում անսահման 
հեռուների զգացողությունը՝ տո
գորված մենության տխուր տրա
մադրությամբ։

Մախոխյանի երկրորդ հայրե
նի քաղաքը եղել է Նից ցան, ուր նա 
հաստատվելէ 1918 թ ։ Լազուրյան 
ծովածոցը՝ իր գեղատեսիլ, կարմ

րավուն ափերով, ինչպես և իտա
լական Կապրի կղզու ժայռերր 
նկարչի համար դառնում են նոր 
ներշնչումների ակունք։

1923 թ. Սարսելի «Լամբեր» 
պատկերասրահում կազմակերպ
ված անհատական ցուցահանդե
սի առիթով ֆրանսիական հայտ
եի քննադատ Կամիլ Մոկլերը գրել 
է. «Վ. Մախոխյանր պատկանում է 
գեղարվեստին ծառայող համբե
րատար աշխատավորների ու 
հուզականների գեղեցիկ սերրն– 
դին։ Մեզ ցույց տված իր կտավնե
րից շատերր ընկալվում են որպես 
կատարյալ գործեր։ Նա ցուցաբե
րում է կենարար, լայնաշունչ, 
հերոսէ մի արվեստ, ուր պետք 
Է ուրա խությա մբ ոդջունել 
վարպետների միշտ կենդանի 
ավանդույթը, որն այժմեա
կան Է, քանզի հավիտենական 
է»։ Ընդգծված այս տողերը գըր– 
ված են Նից ցայի գերեզմանա
տանը՝ Մախոխյանի շիրմաքա
րին։

Մախոխյանը տարեցտարի 
մասնակցել Է Փարիզյան սալոն–
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ներին ու այլ նկարահանդեսների։ 
1921 թ. ցուցադրած նրա լավա
գույն գործերից մեկը՝ «Ծովա
նկար. Կսւտեգատ», ձեռք է բերում 
Նիցցայի թանգարանր։ 1925 թ. 
Փսւրիզի «Ալլար» պատկերա
սրահում բացված մենացուցա– 
հանդեսի առթիվ Մախոխյանր 
արժանանում է «Պատվո լեգեոն» 
շքանշանի։ Կատալոգի առաջա– 
բանում Կ. Մոկլերը գրել է. 
«Մախոխյանի գործերից յուրա– 
քանչյուրր ծովային բանաստեղ
ծության քառյակ է։ Նա ոչ մի 
դպրոցի չի պատկանում, կախում 
չունի ոչ մի նորաձևությունից։ 
Առանձնացած մի դիտող, ամե– 
նակատարյալ անկեղծությամբ 
տալիս է այն, ինչ տեսնում է ու 
զգում։ Ալիքը նրա համար ապրող 
էակ է։ Մախոխյանի ջրով ու 
քամիով հագեցած նկարներում 
տիրում է անասելի ամայության 
տրամադրություն։ Արտասովոր 
մի քնարերգություն է հոսում այդ 
ալիքների միջով...»։

«Արտասովոր այդ քնարերգու
թյան» ոգին հարազատ է մեզ։ 
Ծովի երգերով Մախոխյանր դար
ձավ իր ժողովրդի վշտաբեկ հոգու 
երգիչը։ Արդարամտությունը մին
չև կյանքի ավարտր հանգիստ 
չտվեց երան, ինչպես և եղբորը՝ 
բժիշկ և հասարակական գործիչ 
Պիեռիե։ Հայկական շրջանակ
ներին մոտ կանգնած նկարիչը իր 
մասնակցությունն է բերել նաև 
«Անի» ընկերության ցուցահան
դեսներին։ Նրա ողբերգական 
քնարերգը հնչել է նաև ջութակով։ 
Հեղինակել է մի շարք երաժըշ– 
տական գործեր, որոնցից «Հա

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 4 ԱՕԽԱՐՃՈՒՄ
ւտքօՅ 2006

յաստանի ողբը», ի նպաստ Եղեռ
նից փրկված հայ որբերի, նվա
գախմբի մասնակցությամբ կա
տարվել է Մոնակոյում, Նիցցա– 
յում ու այլ քաղաքներում։

Կարծես մոռացության տրված 
Մախոխյանի արվեստը տասնամ
յակներ անց՝ 1995 թ., զարթոնք 
ապրեց։ Շուրջ երկու տասնյակ 
գործ ներկայացվեց Ս՜արսելի 
«Քսւնթինի» կենտրոնական թան
գարանում, Հայաստանի Ազգա
յին պատկերասրահի նախաձեռ
նությամբ և «Արամ Խաչատրյան» 
հիմնադրամի հովանավորութ
յամբ կազմակերպված «Ծովի 
երգը» խորագիրը կրող «Հ. Այվսւ– 
զովսկին և հայ ծովանկարիչնե
րը» ցուցահանդեսում։ Նույն օրե

րին կայացավ համերգ, որի ա– 
վարտին ջութակահար ժան Տեր– 
Մերկերյանը և դաշնակահար 
Վիլլի Սարգսյանը կատարեցին 
Մախոխյանի «Հայաստանի ող
բը», և  հուզված հանդիսականնե
րի պահանջով հնչեցրին կրկին...

Կրկին, այժմ արդեն հայրենի 
երկրռւմ, ձայն է առել Մախոխ– 
յանի՝ եղեռնից սերող ստեղծա
գործությունը։ Եվ շնորհիվ 
Սփյուռքի հայրեեասեր մեր բարե
կամների նվիրատվությունների, 
Ազգային պատկերասրահն ու 
էջմիածնի վեհարանը հարստա
ցան նկարչի հուզաշխարհր կյան
քի կոչած տասնյակ պատկերնե
րով։
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Ս մոլենսկայա հրապարա
կում Նրան անվանում են 
«Արաբագետների կնքա

հայր»։
Անվանումը գոյության իրա

վունք ունի։ մարդը քառորդ դար 
աշխատել է արաբական երկրնե– 
րում, որից 16-ը՝ Եգիպտոսում, 
ղեկավարել է միջին Արևելքի եր– 
կըրների վարչությունը։

Այստեղ Նրան գիտեն շատ– 
շատերը՝ սկսած նախարարից, վեր
ջացրած երիտասարդ դիվանա
գետներով։ Բնավորությամբ մար
դամոտ է, աշխույժ։ Բարությունը 
տպված է աչքերում, որոնք, մա
նավանդ Երբ ժպտում է, ջերմու
թյուն են հաղորդում դիմացինին։ 
Պատրաստ է մարդկանց օգնության 
հասնել առանց սպասելու, որ 
խնդրեն, հատկություն, որը հազվա
դեպ կարելի է հանդիպել միշտ 
զուսպ և  (թողներեն ինձ իմ գործըն
կերները) մի փոքր սառը բնավո
րություն ունեցող դիվանագետների 
մեջ։ Սակայն ՜^ակոբովին այստեղ 
ճանաչում են ոչ միայն իր մարդ
կային հատկանիշների շնորհիվ։ 
Նրան գիտեն նա ն ի պաշտոնե, քա
նի որ պաշտոնաթող լինելուց հետո 
գրեթե 1Ս տարի ղեկավարում է 
Ռուսական դիվանագետների ընկե
րությունը։ ԱԳՆ շենքում նրա ա– 
ռանճնասենյակն ավելի շուտ հի

շեցնում է մոբիլիզացիոն ժամա
նակների շտաբ-բնակարան, քան 
հասարակական կազմակերպու
թյան գրասենյակ։ Չընդհատվող 
հեռախոսազանգեր, այցելուների 
հոսք, գրասեղանին՝ փաստաթղթե
րի կույտեր, իսկ անկյունում երկրի 
անվանի գրողների, քաղաքագետ
ների ն  դիվանագետների գրքեր՝ 
հեղինակների ընծայագրերով։ Ըն
կերությունը գործում է ակտիվ, 
առկա է երկրի քաղաքական կյան
քում։

՜էակոբովի գործունեությունը չի 
սահմանափակվում այդ ընկերու
թյան շրջանակներում։ Նա նան 
Արտաքին քաղաքականության ըն
կերության փոխնախագահն է։ Իսկ 
այժմ փորձենք թվարկել այն բոլոր 
կազմակերպությունները, որոնց ան
դամակցում է նա՝ Ռուսաստանի 
Ֆեդերացիայի միջազգային կապե
րի փորձագետների խորհուրդ, Ասի– 
այի ևԱֆրիկայի երկրների հետ հա
մերաշխության խնամակալների 
խորհուրդ, Պաղեստինյան կայսե
րական ուղղափառ ընկերության 
խորհուրդ, Ռուս-արաբական բարե
կամական ընկերություններ... Ամե
նը, հավանաբար, չես հիշի։ Սնում է 
ասել, որ վերջերս լրացավ ^ակո– 
բովի 80 տարին։

*  *  *

...1932 թ. հեղափոխության 
«մրրկահավ» Մաքսիմ Գորկու 
հռչակած «եթե թշնամին չի 
հանձնվում, նրան ոչնչացնում են» 
կործանարար կարգախոսով ու
ղեկցվող կուլակաթափության և 
բռնի ուժով կոլխոզների ստեղծ
ման ալիքր հասավ Վրաստան՝իր 
հետ բերելով գյուղացիության 
զանգվածային աղքատացում։

Ախալցխսւյի Սուխլիս գյուղի 
Հակոբովների ընտանիքր հայտ– 
նրվեց սովի ճիրաններում։ Վե
ցամյա Պողոսի մայրր թոքախ
տով անկողին րնկավ և այլևս 
ոտքի չկանգնեց։ Իսկ գյուղում 
շարունակվում Էր կոլեկտիվա
ցումդ

Այս գործով Թ-իֆլիսից ժամա
նած հին բոլշևիկ հայազգի Օսի– 
պովր նկատեց սնդիկի պես շար
ժուն և ժիր Պողոսին։ Առաջարկեց 
հորը՝ երեխային «տալ իրեն»։ 
«Հետո ինձ Գիքորի պես քաղաք 
տարան»,– կատակում Է Հակո– 
բովը։ Այսպիսով՝ նա ոչ միայն 
փրկվում Է սովից, այլև հայտնվում 
բարի և մարդասեր ընտանիքում, 
ուր տանտիրոջ զարգացած և 
կրթական բարձր մակարդակ 
ունեցող լեհուհի կինը ընդունակ 
երեխայի մեջ սեր և հետաքրքրու
թյուն Է սերմանում դեպի գիրն ու 
գրականությունը, սովորեցնում
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Ավարտելով դպրոցը ե  Թ-իֆլի– 
սի երկաթուղային տեխնիկումը՝ 
աշխատում է Ռուսթավիի մետա– 
լուրգիական կոմբինատի շինա
րարությունում։ Կոմբինատը հիմ
նականում կառուցվում էր քաղ– 
բանտարկյալների ե  ռազմագերի
ների ուժերով։ «Այստեղ ես ակա
նատես եղա մարդային ոդբերգու– 
թանը, և կյանքն ինձ սովորեցրեց 
վերաբերվել նրանց մարդկայնո
րեն։ Դա ծանր և ուսանելի դպրոց 
էր ինձ համար»,– հիշում է Հւսկո– 
բովը։ Հետո մեկնում է Մոսկվա, 
ընդունվում ե  ավարտում է Պլա
նային ակադեմիան (այժմ՝ Մոսկ– 
վայի պետական տնտեսազխրա– 
կան ինստիտուտ)։ Աշխատում է 
միութենական ուժեղազույն տն– 
տեսագիփական կազմակերպու
թյուններում՝ Պետական մատա
կարարման կոմիտեում, Պետա
կան պլանավորման կոմիտեում, 
Պետական տնտեսական հանձ
նաժողովում։ Լինելով աշխատա
սեր, նպատակասլաց և պրպտող՝ 
Հակոբովը լրջորեն ուսումնասի
րում է երկրի տնտեսական զար
գացման միտումներն ու մեխա
նիզմները՝ խորանալով մետա– 
լուրգիական արդյունաբերության 
առաձնահատկությունների մեջ։

Երեսունն անց էր, երբ կանչե
ցին և ասացին, որ պետք է գնա 
սովորելու Բարձրագույն դիվա
նագիտական դպրոցում (այժմ՝ 
Ակադեմիա)։ Հակոբովը դժկա
մությամբ ընդունեց առաջարկը։ 
Սիրում էր իր աշխատանքը, արագ 
բարձրանում էր ծառայական աս
տիճաններով, կազմել էր ընտա
նիք, ուներ երկու երեխա, իսկ 
դիվանագիտությունն իր համար 
անհայտներով հավասարում էր։ 
Սակայն ինչպե՞ս էր այն ժամսւ– 
նակվա կուսակցական դրվածքը, 
կանչում ե  ասում էին. «Պետք է», և 
որպես կանոն, պատասխաեր լի
նում էր մեկը. «Պետք է, ուրեմն 
պետք է»։

Հակոբովը ԱԳՆ եկավ ոչ 
բարձր պաշտոնից։ Նրա նմաննե
րից շատ-շատերը այդպես էլ մնա
ցին դիվանագիտության վերջա
պահներ, ե  քչերր կարողացան 
հասնել դեսպանի աստիճանի։ 
Այդ քչերի շարքում էր Հակոբովը։ 
Ինչո՞վ է բացատրվում նրա հաջո

ղությունը։ Նախ՝ ի վերուստ իրեն 
շնորհված բնածին ընդունակու
թյուններով։ Հետո՝ մոլեռանդ 
աշխատասիրությամբ։ Նրան տվե
ցին դժվարագույն լեզուներից մե
կը՝ արաբերենը, որի մասին կա
տակով ասում են. «Ոչինչ, արա
բերենը դժվար է առաջին քսան 
տարում»։ «Երկար ու անքուն գի
շերներ» տքնեց, որպեսգի այն 
հասցեի պահանջվող մակարդա
կի, կարողանա աշխատել առանց 
թարգմանչի։ Սիրով ու երախտա
գիտությամբ է հիշում իր ուսուց
չուհուն՝ պաղեստինցի Օդա-Վսւ– 
սիլենային, որը արաբագետների 
մի ամբողջ սերունդ է պատրաս
տել։ Այսպես՝ բավական ուշ 
մտնելով դիվանագիտության մեջ՝ 
նա անցավ ծառայողական բոլոր 
աստիճաններով՝ երրորդ քար
տուղարից մինչև, դեսպան։

Հակոբովը ԱԳՆ մտավ որպես 
տնտեսագետ և այդպիսին էլ 
մնաց՝ անդավաճան իր կոչմանը, 
մխոյ ն տնտեսագետին ավելացավ 
միջազգայնագետ բառը։ Հետա
գայում, աշխատելով որպես 
դեսպան ե  իրականացնելով բազ
մակողմանի գործունեություն, 
Հակոբովը, բոլոր դեպքերում, 
գերակայությունը տալիս էր տըն– 
տեսագիտությանը՝ համարելով 
այն արտաքին քաղաքակա
նության, միջազգային հարաբե
րությունների և դիվանագիտու
թյան հիմքերի հիմքը։ Այդ նվիր
վածությունը ւիոխադարձվեց և 
վարձատրվեց առաջին իսկ գոր
ծուղման ժամանակ։

...1960 թ.։ Կահիրե։ Նախա
գահ Գամալ Աբդել Նասերը 
ընդունում է ԽՍՀՄ դեսպան Վլա
դիմիր Երոֆեեիե, որին ուղեկցում 
են թարգմանիչը և հենց նոր 
Եգիպտոս ժամանած 3-րդ քար
տուղար Հակոբովր։

Գրեթե կես դար առաջ կայա
ցած գրույցի գրառումը վերակեն
դանացնում է հանդիպման մաե– 
րամասները։

Նասերը հայտնում է դեսպա
նին, որ Հելուանի մետալուր– 
գիական գործարանի շինարարու
թյան վերաբերյալ իր կառավա
րությունում կան տարակարծու
թյուններ։ Առկա են մի քանի նա
խագծեր՝ ռուսական, գերմանա–
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կան, անգլիական։ Որի՞ն տալ 
նախապատվությունը։

Դեսպան –Հասկանու՞մ եք, 
ընկե՜ր նախագահ, ախր, դրանք, 
իմպերիափստներ են, կապիտա
լիստներ, իսկ մենք ձեր բարեկամ
ներն ենք...

Նասերր նայում է դեսպանին 
ասես դիմացինի ներսը թափան
ցող բոլորին ծանոթ իր հայացքով։

Նասեյւ ֊Սաֆիր (դեսպաե– 
Ա.Ն.), այդ բոլորը ես գիտեմ, ինձ 
այդ պետք չէ, ասեք, թե ինչպե՞ս իմ 
ընդդիմախոսներին ապացուցեմ, 
որ ռուսական նախագիծը ձեռն
տու է մյուսներից:

Դեսպանը նորից է փորձում 
գաղափարախոսական դիրքերից 
համոզել Նասերին, որր կարծես 
թե սկսում է հետաքրքրությունը 
կորցնել զրուցակցի նկատմամբ։ 
Հանդիպումդ ձախողման վտան
գի տակ է։

Հակոբովը դեսպանից թույլ
տվություն է խնդրում դիմել նա
խագահին։ Նա դժկամությամբ, 
բայ ց թույլատրում է։

Հակոբով ֊Ո ւսիս (նախա
գահ– Ա. Ն), ին՞չ գործարան եք 
Դուք ուզում, գործարան, որտեղ 
եգիպտացիեե՞րր պետք է աշխա
տեն։ Գործարան, որի արտա
դրած մետաղի ինքնարժեքը 
ավելի ցա՞ծր լինի, քան համաշ
խարհային շուկայում եղածը։ 
Գործարան, որը կկարողանան 
աշխատեցնել եգիպտացի՞ մաս–
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նագետները։ Անշուշտ, Դուք կա– 
րող եք ընտրել գերմանացիների 
նախագիծը, տեխնոլոգիական 
տեսակետից նրանց սարքավո
րումներն ավելի առաջավոր են, 
քան մերը, բայց ռուսականներն 
ավելի պարզ են ե  հուսալի։ Եգիպ
տացի բանվորներր մի ամսվա 
ընթացքում կտիրապետեն դրանց 
տեխնոլոգիային։ Ինժեներներին 
ես մենք կսովորեցննեք տեղում։ 
Մինչդեռ գերմանական սարքա
վորումներին վարժվելու համար 
ստիպված կլինեք բանվորներին և 
ինժեներներին մեկ-երկու տարով 
ուղարկել Գերմանիա։ Այդ բոլորր 
թանկ կնստի։ Եվ երբ գործարանը 
սկսի աշխատել, առանց գերմա
նացի մասնագետների չեք կարող 
շարունակել։ Հետո մեր մասնա
գետներին Դուք վճարելու եք 500– 
ական եգիպտական ֆունտ, իսկ 
գերմանացիներին՝ 10000-ական։ 
Եվ եթե այդ ամենը մտնի մետաղի 
ինքնարժեքի մեջ, արտադրանքը 
մրցունակ չի փնի, ու՞մ է դա պետք։

Նասերը ուշադիր լսում է երի
տասարդ դիվանագետի մաքուր 
արաբերենով համարձակ ելույթր 
և պատասխանի վւոխարեե հարց
նում, թե որտեղ է նա սովորել և 
աշխատել մինչև Կահիրե գալը, 
հետո շուռ է գափս դեպի դես
պանը.

֊Սաֆի՜ր, թո՜ւյլ տուր երիտա
սարդին լինել իմ խորհրդականը՝ 
հասարակական հիմունքներով։

Այդ կարգավիճակով Հակոբո
վը սկսեց պարբերաբար երևալ 
նախագահական պալատում։ Շու
տով ստորագրվեց պայմանագիր, 
որով Հելուանի շինարարությունը 
հանձնարարվեց Խորհրդային 
Միությանը։ Դա քաղաքական և 
դիվանագիտական հաղթանակ 
էր, որի մեջ մեծ էր Պալոս Հա– 
կոբովիդերը։

Եգիպտական շրջանի նրա 
գործերից հիշատակության է 
արժանի իր նախաձեռնությամբ և 
հսկողությամբ Կահիրեում և 
Ալեքսանդրիայում կառուցված 
խորհրդային համալիրը, երկնա
քեր շենքեր, բնակելի տներ, մշա
կույթի, առողջապահության և 
մարզական կենտրոններ՝ քաղաք 
քաղաքի մեջ։ Հակոբովը կարողա
ցավ համոզել Նասերիե, որ 35 
միլիոն դոլարի այդ կառուցապա–

- Իսկ երբ և ի՞նչ պետք է արվեր 
հիվանդին փրկելու համար,– շա
րունակեցի ես։

Ինձ պատասխանեցին.
- Բոլոր դեպքերում պետք է կա

տարվի ստամոքսի լվացում։ Այդ 
լվացման շնորհիվ արյան ճնշումը 
չի բարձրանում, որը կարող է տե
ղի ունենալ խախտման ժամանակ 
ճիգ գործադրելիս։ Ի դեպ, շատ 
դեպքերում ստամոքսի լվացումն 
օգնում է նաև այն ժամանակ, երբ 
թույնը հայտնվել է օրգանիզմում 
այլ ուղիներով։

Ուշադիր վերընթերցելով 
բժըկական մատյանները՝ ես զար
մանքով հայտնաբերեցի, որ գրե
թե ամենը, ինչի մասին ասում էին 
մասնագետները, տեւփ է ունեցել 
Ստալինի դեպքում։

Այսպիսով՝ երբ Ստալինինբու– 
ժող բժիշկները բացահայտեցիե 
թունավորման փաստր, արդեն ուշ 
էր (որր և սպասում էր Բերիան)։ 
«Լեյկոցիտներում հատիկավոր 
թունավորություն» հայտնաբերե
լուց հեգա բժիշկները, անշուշտ, 
գիտակցում էին, որ թունավորու– 
մր կատարվել է այնպես, որ նախ 
դրսևորվի ոչ թե բուն թունավո
րումը, այլ դրա հետևանքները՝ 
արյունազեղում ուղեղում և 
ստամոքսում։

Բժիշկները գիտեին, որ եթե 
ասեն, թե առաջնորդին թունա
վորել են, իսկ իրենք բուժում էին 
ուղեղի կաթվածն ու արյան 
բարձր ճնշումը, Բերիան անմիջա
պես կձերբակալեր նրանց։ Իսկ 
կտտանքեերր կստիպեին խոստո–

(Սկիզբը՝ «Գիտության աշխարհում» Ի1°2,2006)

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
յտք&Յ

7 Ա Շ ւսԱ Ր Ճ Ո Ւ Մ
2006
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տումն իրականացվի եգիպտա
կան պարտքի դիմաց։ Դիվանա
գետների հաջորդ սերունդները և 
երանց րնտանիքի անդամներր 
պետք է որ երախտագիտությամբ 
հիշեն այն մարդկանց անունները, 
որոնք այդ ամենը ստեղծել եե 
Նեղոսի և Միջերկրականի գեղա
տեսիլ ափերին։

16 տարի աշխատելով Կսւհի–

րեում՝ Հակոբովը փոխեց 6 դես
պան։

Իսկ երբ թողնում էր Եգիպ
տոսը, Անվար Սադաթն ասաց.

–0՜, որդիս, գիտցի՜ր, որ Եգիպ
տոսի դարպասները միշտ բաց եե 
քո առաջ։ Քո գործունեությամբ 
դու իրավունք ես վաստակել ստա
նալու եգիպտական քաղաքա
ցիություն, մնում է միայն, որ ցան

կանաս։
Սադաթի թևավոր խոսք դար

ձած ողջերթի մաղթանքը դիվա
նագետները բերնեբերան հասց
րել են մինչև մեր օրերը։

Ինքը՝ Հակոբովը, լավ էր հաս
կանում Սադաթի խոսքերի իսկա
կան արժեքր և անկեղծության 
աստիճանը։ Նախ՝ Սադաթը եր– 
բեք չէր ների Հակոբովի մտերիմ 
հարաբերություններն իր նախոր
դի հետ և այն ակտիվ դերը, որը 
խաղացել էր խորհրդային դիվա
նագետը երկու երկրների հարա
բերությունները բարձր մակար
դակի հասցնելու գործում։ Հակո
բովը լավ էր ուսումնասիրել նոր 
նախագահին և եկել այն եզրակա
ցության, որ Խորհրդային Միու
թյան իսկական բարեկամ Նասե– 
րին փոխարինելու է եկել նենգ 
քաղաքական սկզբունքներից 
զուրկ, իր անձնականը հանրա
յինից բարձր դասող, եսակենտ
րոն, արևելյան խորամանկ քա
ղաքական գործիչ։

Եվ, վերջին հաշվով, ինչպե՞ս 
հավատար Սադաթիե, երբ նա 10 
հազար խորհրդային զինվորա
կաններին Եգիպտոսից հեռացեե–

է  Խ է *
վանել ցանկացած բան։ Հենց այդ 
օրերին կազմակերպված (կա
րևոր չէ, թե ում կողմից) «բժիշկ
ների գործր» չարագույժ դեր 
խաղաց Ստալինի հարցում։

ԽՐՈՒՍՏԱԼ3 ՌՎԻ ՄԱՀՐ

Բոլոր բժշկական քննություն
ները կատարվել են առանց Ստա–

լինի ազգանվան և հղվել նրա ու
ղևորման պահակախմբի պետ Ի. 
Վ. Խրուստալյովին։ Ուրեմն 
Խրուստալյովր բոլորից շատ բան 
գիտե՞ր։ Կա գրեթե պաշտոնական 
վարկած, թե իբր Խրուստալովը 
եղել է վերջինը, որն առաջնորդին 
տեսել է առողջ վիճակում։ Այդ 
կապակցությամբ բազմաթիվ 
հարցեր եե առաջանում՝ կապված 
ամրակազմ ու առողջ Խրուստալ– 
յովի հանկարծակի մահվան հետ, 
որր տեղի է ունեցել Ստալինի 
հուղարկավորությունից շատ չան
ցած։ Որպես գաղտնիք՝ այդ 
մասին մի քանի տարի առաջ ինձ 
պատմել է Ստափնի ամեեամեր– 
ձավոր թիկնապահներից մեկր՝ 
Յու. Ս. Սոլով)ովը, որր մահացել է 
2005թ. հունվարի 9-ին։

Ստալինի հուղարկավորու
թյան ժամանակ Խրուստալ|ովիե 
ձերբակալել էին, բայց... մի քանի 
օր անց ազատ էին արձակել։ 
Հազիվ թե Բերիան նրան ազա
տեր, եթե ցանկանար այդքան 
շտապ հաշվեհարդար տեսնել։

Այդ կապակցությամբ վարկած է 
առաջանում Խրուստալյովի ինք
նասպանության մասին։ Նա կա
րող էր վերջ տալ կյանքին՝գիտակ
ցելով, որ ակամա դարձել է այն 
մարդու սպանության մեղսակի
ցը, որին այնքա՛ն հավատարիմ է 
եղել։

«Զմռսման պայմանները» 
չխախտելու նպատակով հերձե
լիս չեն ստուգվել վահանաձև 
գեղձը, հիպոֆիզը, սեռական 
գեղձերը, բերանի խոռոչը, լեզուն, 
նշագեղձերը, կերակրափողը, 
կոկորդը և շնչափողը»։

ՍՏԱԼԻՆԻ ՀԵՐԶՈՒՄՐ 
ԵՂԵԼ է ԹԵՐԻ . . .  ԲԱՅՑ

Գյուտը ապշեցուցիչ էր. «բոր
բոքային օջախները թոքերում», 
որոնց մասին գրում էին բուժող 
բժիշկներր, բացակայում էին։ 
Հավանաբար բժշկական պաշտո
նյաները մեծ հույսեր էին կապում 
թոքերի բորբոքման հետ, որպես–

ԳԻՏՈւՕՅԱն 0 ս ա ս ր ա ս
Ա°3 2006



^ՈհՄԱՆհՏԱՐ
լուց հետո կտրուկ վախել էր երկրի 
կողմնացույցի սլաքը, սիրախա
ղեր էր անում Ամերիկայի հետ , 
հայտարարել էր «բաց դռների» 
քաղաքականություն և սառեցրել 
Մոսկվայի հետ համագործակ
ցությունը։ Այդ քաղաքականու
թյան շարունակությունը եղավ 
1979 թ. Իսրայելի հետ Քեմպ– 
Դեվիդի առանձին համաձայնա– 
գրի կնքումը, որով Մադաթր 
պետք է կնքեր նաև իր մահկանա
ցուն. 1981 թ. հոկտեմբերի 6-ին՝ 
Հաղթանակի տարեդարձի շքեր
թի ժամանակ, նա սպանվեց իսլա
մական ծայրահեղականների ձեռ
քով։

1983 թ. Հակոբովը նշանակ
վում է դեսպան Քուվեյթում։ Նա 
ակտիվ գործունեություն է ծավա
լում այդ երկրի հետ տնտեսական 
հարաբերությունների զարգաց
ման ուղղությամբ։ Նա համոզում 
է էմիրին ֆինանսական համա
գործակցություն հաստատել Ռու
սաստանի հետ, որն այդ ժամա
նակ խիստ կարիք ուներ խոշոր 
ներդրումների։

- Դուք,– ասում է նա էմիրին,-

բոլոր ձվերը դնում եք ամերիկյան 
զամբյուղի մեջ, իսկ եթե այն վայր 
ընկնի՛: Միթե Ռզա շահ Փեհլեվիի 
օրինակը Ձեզ համար դաս չէ։ Նրա 
կորուստր կազմեց 90 միլիարդ 
դոլար։ Ունենալով Խորհրդային 
Միության հաստատուն երաշխա
վորությունը՝ դուք կարող եք Ձեր 
կապիտալը դեպոզիտի ձևով զե
տեղել մեր Պետբանկում։

Հակոբովը բացատրում է, որ 
նման քայլի դիմելով՝ Քուվեյթը 
կունենա նաև քաղաքական դիվի– 
դեետներ, կկարողանա հավասա
րակշիռ հարաբերություններ 
պահպանել ԱՄՆ-ի և ԽՍՀՄ-ի 
հետ՝ այստեղից բխող բոլոր 
դրական հետևանքներով։ Վերջի
վերջո էմիրր տափս է իր համա
ձայնությունը, որոշվում է գու
մարի չափր, և սկսվում է «առև
տուրը» տոկոսների շուրջ։ Քու– 
վեյթցիները առաջարկում եե 
միջազգային շուկայի այն ժամա– 
եակվա տարեկան 11-18%։ Թե 
ինչպես է դեսպանը նրանց համո
զում իջեցնել 5%-ի, զարմանալ 
կարելիէ, բայց ավելի զարմանք է 
առաջացնում գումարի աստղա

բաշխական չափը՝ 10 միլիարդ 
ամերիկյան դոլար։

Այնուհետև դեպքերը զարգա
նում եե ինչպես վատ երազում։ 
Հակոբովը, մեծ գործ կատարած 
մարդու զգացողությամբ, ընտա
նիքով մեկնում է արձակուրդ։ 
Չանցած ութ օր նրան գտնում են 
հեռավոր Սուխլիս գյուղում և 
շտապ կանչում Մոսկվա։

- Պավել Սեմյոեովիչ,– ասում է 
Շևարդնաձեն,– կենտկոմում, արտ– 
գործ եախարարությ ուեում և ար
տաքին հետախուզությունում այն 
կարծիքը կա, որ Ձեզ անհրաժեշտ 
է տեղափոխել Լիբիա։ Կադաֆիի 
հետ մեր հարաբերությունները 
չեն կարգավորվում, հույս ունենք, 
որ Դուք նրա հետ լեզու կգտնեք։ 
ՍՆկնումը մի ուշացրեք։

Հակոբովի բոլոր փաստարկ
ները, որ ինքը Քուվեյթում ընդա
մենը երեք տարի է, որ այդ ժամկե– 
տր շատ քիչ է հարաբերություն
ները համապատասխան մակար
դակի հասցնելու համար, և  որ 
ամենակարևորը՝ լուծվում է 10 մի
լիարդի հարցը, արդյունք չեն 
տալիս։ Նախարարը հավաստի–

գի դրանով բացատրեն լեյկոցիտ
ների քանակի ավելացումր և 
միաժամանակ թաքցնեն առեղծ
վածային արյունախառը փըս– 
խումն ու «թունավոր հատիկավո– 
րություեը լեյկոցիտներում»։ Չէ՞ 
որ Ի. Վ. Ստալինի հիվանդության 
և մահվան մասին բժշկական 
եզրակացության մեջ գրվել էր. 
«Հիվանդության առաջին իսկ 
օրից ջերմություեր բարձրացել է, 
և հայտնաբերվել է բարձր լեյկո– 
ցիտոզ, որը վկայում է թոքերում 
բորբոքային օջախների զարգաց
ման մասին»։

Իսկ աղեստամոքսային ուղի
ների վիճակը վկայում էր թունա
վորման մասին, ստամոքսի և 
սպիների լորձաթաղանթդ, կար
ծես, խոցված էր անթիվ ման
րագնդակներով...

ՊՐՈՖԵՍՈՐ ԼՈՒԿՈՄՍԿՈՒ 
Խ Ղ Տ Ի  Խ Ա ՅԹ Ո ՑՆԵ ՐՐ

Այնուամենայնիվ, անգամ այն

խավար ժամանակներում բժիշկ
ների շրջանում գտնվեց մեկր, ում 
այդ ակնհայտ «կանխամտածված 
մահը» հանգիստ չէր տափս։ Եվ 
հենց երան՝ պրոֆեսոր Լուկոմս– 
կուե էին հանձեարարել հետին 
թվով ձևակերպել «Ի. Վ. Ստալինի 
հիվանդության պատմություեր», 
որը նա պետք է կազմեր 1953թ. 
մարտի 2-5 կատարված հիվան
դության րեթացքի վերաբերյալ 
գրառումների հիման վրա։

Ահա առավել ուշագրավ քաղ– 
վածքեերր նրա աշխատանքից, 
որոնք վկայում են, որ նա փորձել է 
մատնանշել առաջնորդի մահվան 
իրական պատճառները։ Ցավոք, 
բուժող բժիշկների կոնսիլիումի 
մյուս անդամներն այդ փորձը 
չպաշտպանեցին:

«Մարտի 2-ի ընթացքում ամեն 
անգամ նախքան միզելը հիվանդը 
ցուցաբերում էր անհանգստու
թյան որոշ նշաններ, որի պատճա
ռով ժամանակին պետք էր միզա– 
նոթը հրամցնել»։

(Ուրեմն գիտակցությունը դեռ

ևս տեղն էր– հեղ.):
... Մեգի բոլոր 4 չափաբաժին– 

ներում կար սպիտակուց՝ 2,7 պրո– 
միլե չափով, նստվածքում առկա 
էին էրիտրոցիտեեր (այսինքն՝ 
արյուն– հեղ.)։

5 մարտի
«Ցերեկը՝ ժամը 12°°, կոնսիլիու

մը քնեեց արյունախառն փսխումի

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ա ա  ս օ ւս ս ր ա ս  
յտքօՅ ■ ■  2001
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աց նում է, որ ամեն ինչ կարգին է. և 
առանց Հակոբովի կվերջացեեե 
ֆինանսական գործարքը։

- Ես հետո հասկացա,– ասում է 
նա,– որ երբ արաբական աշխար
հի հետ հասունանում է որևէ լուրջ 
խնդիր, մեր համապատասխան 
մաֆիան ձախողում է այն։ Կան ու
ժեր, որոնք դեմ են ռուս-արաբա– 
կան հարաբերությունների զար
գացմանը, երանք էլ տապալեցին 
այդքան հաջողությամբ սկսված 
նախաձեռնությունը։

Մնում է միայն գուշակել, թե 
ինչ բարձրաստիճան պետական 
գործիչներ կարող էին, քւսղաքա– 
կան-գաղափարախոսական դրր– 
դապատճսաներից ելնելով, երկրի 
համար ծանր ժամանակներում 
հրաժարվել նման ֆինանսական 
ներարկումից։

Պատմում է արտակարգ և 
լիազոր դեսպան Վլադիմիր Շիշո
վը, որը Քուվեյթում աշխատել է 
Հակոբովից հետո։

«Պավել Սեմյոնովիչը ուժեղ 
դեսպան էր, հմուտ արաբագետ։ 
Նա բարի անուն է թողել Քուվեյ– 
թում և մեծ աշխատանք է կատա
րել այդ երկրի հետ մեր հարաբե

րությունների զարգացման հա
մար։ էմիրը մինչև հիմա հիշում է 
երան»։ Անդրադառնալով 10 
միլիարդին՝ եաասաց.

«Այն տարիներին տեղի ունե
ցածը՝ ոօոտշոտշ էր, քաղաքական 
կարճատեսություն։ Ցավը նրա
նում է, որ այդ փայլուն ծրագրի 
տապալումը ամենևին չօգնեց 
ԽՍՀՄ-ի և Իսրայելի հարաբե
րությունների բարելավմաեր, ոչ էլ 
թուլացրեց երկրռւմ գոյություն 
ունեցող աետիսեմիտիզմր»։

...Աստը պատերազմի տարի
ներին խորհրդային արտաքին 
քաղաքականության ասպարե
զում կար երկու գույն՝ սև և սպի
տակ։ Ով մեր դասակարգային 
թշեամու թշնամին էր, մեր բարե
կամն էր, և հակառակը։

Գնդապետ Մուամար Կսւդա– 
ֆիե թագավոր Իդրիսիե գահ
ընկեց անելուց հետո երկրից 
վռնդել էր ամերիկացիներին և 
անգլիացիներին, փակել էր 
երանց ռազմական բազաեերր, 
ազգայնացրել էր անհատնում 
նավթը և հայտարարել, որ Լի– 
բիայում կառուցում է արաբական 
սոցիալիզմ։ Այսքանր բավական

լղոզված ձևով վկայակոչել եե 
«հիմնական հիվանդության» հետ 
կապր, որր այդպիսի ախտորոշ
ման դեպքում կարող է նման լինել 
ամեն մի հիվանդության, այդ 
թվում նաև գոյություն չունեցող 
հիպերտոնիայի։ Բժիշկներին 
մնում էր միայն անել այդ եզրա
կացությունը, որր չէր համոզել ան
գամ հերթապահող Բուլգանիե։ 
Իսկ ինչ կարող էր անել կոնսի– 
լիումր, եթե ստիպված էր ձևաց
նել, թե արյան լեյկոցիտներում 
«թունահար հատիկավորություն» 
չի հայտնաբերվել...

Ջերմաստիճանի բարձրա– 
ցումր մինչև 39°Շ և լեյկոցիտների 
քանակի ավելացումը մինչև 21 
հազարի կոնսիլիումը բացատրեց 
թոքերի օջախայիե բորբոքման ա– 
ռաջացմամբ, որ հաճախ եե ունե
նում մարմնի մասերի կաթված 
տարած հիվանդները։ Իսկ հեր
ձելիս դրա մասին մոռացել էին, 
թոքերի բորբոքումր չի էլ հիշա
տակվել։

էր երան Խորհրդային Միության 
ռազմավարական դաշնակիցների 
շարքին դասելու համար։ Բայց 
այդ չէր խորհրդա-լիբիակաե բա
րեկամության միակ գրավականը։ 
Այդ բարեկամությունր զոդված էր 
հնչուն ոսկով, որը Տրիպոլիիե 
վաճառվող խորհրդային զենքի դի
մաց միլիարդների համարժեքով

1953թ. մարտի 5-իե կրկին 
նկատվել են հիվանդի սրտանո
թային սուր անբավարարվածու– 
թյաե երևույթներ, որոնք, Լու– 
կոմսկու խոսքերով, «զգալի չա
փով կախված էին ստամոքսային 
արյունահոսությունից»։ Մի խոս
քով, ամեն ինչ սկսվել էր ստամոք
սից։ Ստամոքսում հայտնված 
թույնից, «լեյկոցիտների թունա
հար հատիճավորությունից»։

...1953թ. հուլիսին կոնսիլիումը 
նորից կարտագրի այս հատվածը 
և չպաշտպանելով Լուկոմսկու 
խիզախությունը՝ անգամ Բերի– 
այի ձերբակալությունից հետո 
կգրառի. «1953թ. մարտի 5-իե 
կրկին զարգացել եե հիվանդի 
սրտանոթային սուր անբավա– 
րարվածության երևույթներր, 
որոնք որոշ չափով կախված էին 
ստամոքսային արյունահոսութ
յունից»։

Հարկ է նշել, որ «Ի. Վ. Ստա– 
լինի հիվանդության պատմութ
յունը» 1յււկոմսկու և  այլոց կողմից

հարցը և եզրակացրեց, որ այն 
եղել է հիմնական հիվանդության 
հետ կապված ստամոքսի լորձա
թաղանթի անոթների ախտա
հարման հետևանք»։

Լորձաթաղանթի ախտահար
ման պատճառեերր բժիշկները, 
իհարկե, չէին նշել։ Դրա փոխարեն

ԳԻՏՈւՕՅԱն
Ա°3

10 սասսում
2006



^ՈհՄԱՆհՏԱՐ
հոսում էր պետական գաեձարան։

Հակոբովր ուշադրությամբ 
հետևում էր լիբիական իրադար– 
ձություեեերիե, իսկ Տրիպոլի 
գալուց առաջ կրկիե թերթեց Կա– 
դաֆիի հեղինակած «Կանաչ 
ԳԻՐՔԸ»– որում վերջինս շարա
դրում է իր փիլիսոփայություեր և 
քաղաքական սկզբունքեերր՝ զար
գացնելով այսպես կոչված եր
րորդ համաշխարհային տեսու
թյունը։

Հայտարարելով, որ ի վերուստ 
իրեն տրված է արաբ ժողովուրդ– 
ների վերածննդի մեսիայի-փրկչի 
պատմական դերրԿսւդաֆին այդ 
տեսությունը կառուցում է սոցի– 
ալ-ուտոպիզմի, գռեհիկ մարքսիզ
մի, Ղուրանի և մեկ էլ Ալլսւհր գի– 
տե, թե ուրիշ ինչ փիլիսոփայու
թյունների խառնուրդի վրա։

Այսպիսով՝ Հակոբովին սպա
սում էր Լիբիան իր կամակոր, հա
նելուկային և աեկանխատեսեփ 
առաջնորդով։ Իսկ երկկողմ հա
մագործակցության հիմքում րն– 
կած էր զենքի առևտուրր և Լի
բիան Մոսկվայի տեսադաշտում 
պահելու խնդիրր։

Մինչ այդ Խորհրդային Միու–

վերաւիոխվել է առնվազն 4 ան
գամ։ Վերջին անգամ դա արվել է 
1953թ. հուլիսին։ Ինչո՞ւ։ Այն 
պատճառով, որ հունիսի վերջին 
ձերբակալվեց Բերիան, որը մայի
սյան տոների օրերին ուղղակի 
ասել էր Մոլոտովին, որ ինքն է 
բոլորին փրկել Ստալինից...

Հավանաբար սկզբում որոշել 
էին անդրադառնալ Ստալինի 
հիվանդության պատմության մեջ 
թունավորման փաստին։ Սակայն 
հետո, ըստ երևույթին, կուսակ
ցական վերնախավը նման քայլը 
վտանգավոր էր համարել, քանի 
որ կարող էր բանը հետաքննու
թյան հասնել։ Կպարզվեր, որ 
դեռևս կենդանի Ստալինի պաշ
տոնին (փաստաթղթերով՝ դեռևս 
մարտի 3-ին) նշանակվել էր Սա– 
լենկովը... Ասես նա, ինչպես նաև 
Բերիան, ստուգապես նախօրոք 
գիտեին, որ Ստալինը մահանալու 
է։

Բնականաբար, այս պարա
գայում պետության գերագույն

թյունը շարունակում էր մեծ թա
փով զարգացնել ռազմական ար
դյունաբերությունը։ ԽՍՀՍ-ը մի
այն տանկ արտադրում էր մոտա
վորապես այնքան, որքան մնա
ցած ողջ աշխարհը։ Ռազմական 
հզորությունր և ռազմական օգ– 
նությունր աստիճանաբար դար
ձան խորհրդային արտաքին քա
ղաքականության գլխավոր բաղ
կացուցիչը։ Այդ քաղաքականու
թյունը առանձնապես ցցուն 
երևում էր երրորդ աշխարհում, որ
տեղ ԽՍՀՍ-ի և ԱՄՆ-ի միջև սուր 
պայքար էր րնթանում շուկաների 
համար։ Ամենաշահավետ շու
կաներից մեկը մնում էր Լիբիան, 
որր պատերազմում էր Չադի հետ, 
իսկ Խորհրդային Սիության հետ 
զարգացնում էր լայն ռազմական 
համագործակցություն։ Միայն 
խորհրդականների թիվն այստեղ
2.500 էր։ Երբ Հակոբովը ժամա
նեց Տրիպոփ, վերջինիս պարտքր 
Մոսկվային կազմում էր 21 մի
լիարդ դոլար։ Հակոբովե այն 
իջեցրեց 2,3 միլիարդի։

Դիվանագետների ընդհանուր 
կարծիքով Հակոբովր ամենահա– 
ջողված խորհրդային դեսպանն

պաշտոնր ստաեձնած Մալեն– 
կովը շահագրգռված չէր, որ հրա
պարակվի Բերիայի կողմից Ստա– 
լինի թունավորման գւսղտնիքր։ 
Ասենք, դրանում շահագրգռված 
չէին նաև նոր բարձրաստիճան 
նշանակումներ ստացած մյուս զի
նակիցները (Սոլոտովը, Միկո– 
յաեը, Վորոշիլովը, Բուլգաեինը, 
Կագաեովիչը և Խրուշչովը), 
որոնց վիճակր 1952թ. կոմկուսի 
հոկտեմբերյան պլենումից հետո 
բավական անորոշ էր։ Այդ պլեեու– 
մում Ստալինը ելույթ էր ունեցել 
քննադատական ճառով՝ մերկաց
նելով հատկապես Մոլոտովին և 
Սիկոյանիե։

ՀԵ ՏԳ Ր Ո Ւ Թ ՅՈ Ւ Ն

Վերոշարադրյալը ես խնդրեցի 
մեկնաբանել թույների բնագա
վառի ամենախոշոր մասնագետ
ներից մեկին։ Անանուն մնալու 
պայմանով նա նշեց, որ այս պատ
մության մեջ չի բացառվում դիկու–

էրԼիբիայում։
...Մնում է ավելացնել, որ Հա

կոբովը իսկական հայրեեասեր է։ 
Կապված է Հայաստանի հետ, 
լինում է այստեղ, հետաքրքրվում 
նրա կյանքով, Մոսկվայում միշտ 
շրջապատված է հայրենակիցնե
րով, մանավանդ, Ախալքալաքի 
հայերով։ Եգիպտոսում աշխատե
լու տարիներին ակտիվ մասնակ
ցություն է բերել Հայաստանի 
հետ այդ երկրի ուղղակի կապերի 
զարգացման գործին, հատկապես 
մշակույթի ասպարեզում։

Երբ հայաստանցիներր և ար
տասահմանյան հյուրերր Պետա
կան պատկերասրահում գեղագի
տական հաճույք են ստանում ե– 
գիպտսւհայ նկարիչներ Աշոտ Զոր– 
յանի և Սիմոն Սամսոեյաեի 
նկարներից և երկար կանգնում եե 
Սարգիս Խաչատուրյանի «Հայ 
փախստականեր» կտավի առաջ, 
հավանաբար, չգիտեն, որ դրանք 
Հայաստանում հայտնվել եե 
Հակոբովի ջանքերով։

Նա իր հնարավորությունների 
սահմաններում օգնել է նաև Հա
յաստանի նորաստեղծ դիվանա–

մարին դեղամիջոցի կիրառումր։ 
Դիկումարինը կարող էին պատ
րաստել՝ միտումնավոր գերազան
ցելով դեղաքանակը, որպեսզի 
այն առաջացնի ուղեդի կաթված։ 
Այստեղ ես հիշեցի, որ Լոզգաչովր, 
որն առաջինն էր տեսել կաթ
վածից հետո հատակին պառկած 
Ստալինիե, ասել էր. «Ես մոտ վա
զեցի և հարցրի. «Ընկեր Ստալին, 
Ձեզ ի՞նչ է պատահել։ Գուցե 
բժի՞շկ կանչեմ»։ Իսկ նա ի 
պատասխան ինչ-որ անհասկա
նալի բան արտաբերեց՝ դ..., դ..., և 
վերջ»։

Ես հենց այդ խոսքերը հիշեցի, 
երբ խոսվեց դիկումարիեից առա
ջացող ուղեղի կաթվածի մասին։ 
Գուցե հենց այդ դեղամիջոցի 
մասին էր վարձում ասել կաթվա
ծահար Ստալինը՝ մտաբերելով 
միայն՝դ...,դ...։

Խ ա մ  ՊԱԿ-ի նախկին ղեկավար 
Վ. Ա. Կրյուչկովի մեկնաբանու
թյունը. «Ինչպես էին սպանումՍսւա– 
լինին» հետազոտությունը սւզդե–

ԳԻՏՈՒԹՅԱն
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գիտությանը. ԼԼւոե Տեր-Պետ– 
րոսյանի խնդրանքով մասնակցել 
է Հայաստանի դիվանագիտական 
հարաբերությունների հաստատ
մանը Արաբական էմիրաթեերի և 
Քուվեյթի հետ, Իրաքի ւիոխնա– 
խագահ Թարիք Ազիգի խնդրան
քով հանդիպել է Բաղդադի հայ 
համայնքի ղեկավարությանր ե  
բանակցել Հայաստանի հետ դի
վանագիտական հարաբերու
թյունների հաստատման շուրջ։

Սակայն Հակոբովը նաև որոշ 
դժգոհություե ունի հանրապե
տության ղեկավարությունից:

- Անփույթ, ես կասեի, քամա
հրական վերաբերմունք կա դեպի 
Ռուսաստանի հայ դիվանագետ– 
ներր,– ասում է նա։– Դրա կողքին 
Երևաեր դիվանագիտական օգ
նություն է ակնկալում մեզնից 
Սոսկվայում և արտասահմանում։ 
Հայաստանում մոռանում են, որ 
տասնյակ տարիներ ներկայաց
նելով հզոր Խորհրդային Միու
թյունը մենք պաշտպանել ենք 
նաև Հայաստանի շահերր։ Այսօր, 
երբ ԽՍՀՍ-ր չկա, մեզ՝ պաշտո– 
նաթող հայազգի դեսպաններիս, 
գոնե իրավահաջորդության 
առումով կարելի էր դիտել նաև 
որպես Հայաստանի նախկին դի
վանագետներ և մեզ համար որո
շակի կարգավիճակ սահմանել, 
ինչր անում են ԱՊՀ-ի որոշ 
հաերապեպություններր։ Դրա
նից Հայաստանը միայն կշահեր։ 
(Հակոբովր, հավանաբար, չգիտե,

որ նման կարգավիճակից զրկված 
են անգամ Հայաստանի պաշւրո– 
նաթող դեսպանները)։

- Երբեմն մեզ, ովքեր հայաս– 
տանցիներ չեն,– շարունակում է 
նա,– մեղադրում են, որ լեզուն 
չգիտենք, պատմությանը և մշա
կույթին ծանոթ չենք։ Դա այնքան 
էլ ճիշտ չէ, մեզանից շատերը, 
թերևս, նրանցից վատ չգիտենք 
մեր անցյալն ու ներկան, իսկ ինչ 
վերաբերում է լեզվին, ապա դա ոչ 
թե մեր մեղքն է, այլ մեր դժբախ
տությունը։ Ես ամենայն պատաս
խանատվությամբ կարող եմ ա– 
սել, որ ծննդյանս օրվանից եղել 
եմ ու կմնամ հայ և հայրենասեր։ 
Գիտակցական կյանքիս ամեն 
քայլն արել եմ՝ խորհելով, թե այն 
ինչպես կանդրադառնա իմ ժո– 
ղովլւդի նկարագրի վրա։ ճիշտ է, 
ներկայացրել եմ ԽՍՀՍ-ը, բայց 
ուր էլ որ եղել եմ, մնացել եմ հայ։ 
Ես ամեն ինչ արել եմ լինելու հա
մար այն բարձրության վրա, որը 
պահանջվում է հայից։ Սա եղել է 
իմ կյանքի նշաեաբանր։

...Ռուսաստանի արտգործնա– 
խարարության ծառայողական 
հեռախոսագրքում կան երկու 
Հակոբովներ՝ Պողոս և Սերգեյ։ 
Հայր և որդի։ Հայրն ունի արտա
կարգ և լիազոր դեսպանի աստի
ճան, Սերգեյր դեսպանորդ-խոր– 
հըրդական է, այսինքն՝մեկ աստի
ճան ցածր է կանգնած դեսպանից։ 
Սա՝ կոչումի առումով։ Իսկ ի 
պաշտոեե՝ նա Լատինաամերի–

կյան դեպարտամենտի փոխ
տնօրենն է։

Դիվանագետ որոշել է դառնալ 
7-րդ դասարանից։ Իսկ երբ ըն
դունվել է ինստիտուտ, ինքնու
րույն ընտրել է իսպաներեն լե
զուն, որպեսզի խուսափի հոր հո
վանավորությունից և ապարա
տային ավելորդ խոսակցություն
ներից։ Իսպաներենն էլ նրան 30 
տարի կապել է տարածաշրջանի 
երկրներին։ Բրազիլիայում աշ
խատելիս, շփվելով հայ համայն
քի հետ, սկսել է սովորել հայերեն։ 
Խոսում է բավական վարժ, բայց 
արևմտահայերեն։ Անցյալ տարի 
ընտանիքով եղել է Երևանում։ 
Հավանել է։ Ցանկանում է կրկին 
գալ։ Այս անգամ նա հավանաբար 
կներկայանա երևանյան ընկեր
ներին՝ որպես դեսպան։ Որքան 
հասկացա հոր խոսքերից, այդ 
կարևոր իրադարձությունը սարե
րի հետևում չէ։

Դիվանագետ է պատրաստ
վում դառնալ Սերգեյի դպրոցա
կան որդին։

Ի սրտե շնորհավորելով ան
վանի դիվանագետ Պողոս Հակո– 
բովին նրա արդյունաշատ 80– 
ամյակի կապակցությամբ՝ մաղ
թենք ամենայն բարիք և հաջո
ղություն հայազգի ավանդական 
դիվանագետների գերդաստա
նին։

ցիկ նյութ է։ Շատ ազդեցիկ նյութ է։ 
՜էամոգիչ։ Բայց ցանկալի է, որ դրա 
հրապարակումից հետո արտա
հայտվեն նաև այլ մասնագետներ և 
ընդհանրապես բոլոր նրանբ, ովքեր 
լուրջ առնչություն ունեն դրա հետ։

Առաջին անգամն է, որ Ստալինի 
վերջին հիվանդության ու մահվան 
մասին փաստաթղթերն այնքան 
նշանակալից Են, որ դրանցից ոչ ոք 
արդեն չի կարող Երես դարձնել...

Առաջին անգամն է, որ մենք 
գործ ունենք Ստալինի մահվան մա
սին ոչ թե հիշողությունների, ասե
կոսեների և  ենթադրությունների, 
այլ իրական փաստսւթըդթերի 
ուսումնասիրության հետ։
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Բանասիրական գիաություների թեկնածու, 
Ե Պ Հ  դասախոս

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը՝ 
հայ հին գրականության պատմություն

ՎՐԱՑ ԳՐԵՐԻ ԳՅՈՒՏԸ 
ԵՎ ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑԸ

Վ րաց երկիրը հայ քարո
զիչների շնորհիվ դար
ձավ քրիստոնյա։ Նրա 
նորաստեղծ եկեղեցին 

V–VII դարում գտնվում էր 
հայկականի բարերար ազդե
ցության տակ, մինչ Կյուրիոն 
եպիսկոպոսր կտարանջատեր 
այն։ Հասկանալի է, որ քրիստո
նեությունն արդյունավետ կզար
գանար Վրաստանում, եթե այն
տեղ լիներ գիր և գրականություն, 
ինչպես մեր դեպքում էր։ Վրա
ցական գրերի ստեղծմամբ ՍՆս– 
րոպ Մաշտոցը ե  հայոց արքու– 
եիքր խիստ շահագրգռված էին, 
քանզի դա ռազմավարական կա
րևոր նշանակություն ուներ Հա
յաստանի համար։ Եվ նա իրագոր
ծեց վրաց գրերի գյուտը, ինչը ողջ 
միջնադարի րնթացքում երբեք 
տարակարծությունների տեղիք 
չտվեց։ Ն. Մառն իրավացիորեն 
(ինչպես և շատ այլ գիտնական
ներ) վրաց գրերի գյուտի մասին 
արժանահավատ աղբյուրներ է 
համարում Կորյունի և Մ. Խորե– 
նացու երկերը («Հին հայոց 
այբուբենը և ասորական գրչութ
յունը» (ռուս.), Պատմա-բանասիր. 
հանդես, 2-րդ, 2005, էջ 45-48)։ Այդ 
կարծիքին է նաև Հր. Աճառյաեր 
«Հայոց գրերը» մեծարժեք աշխա

տության մեջ (Ե. 1984, 
էջ 177-179)։ Իսկ դա 
անտեսելն ուղղակի ան– 
ձեռնհասության ար
դյունք է։

Վիրք գնալու և  եղբայրակից
ների խնդիրներր կարգավորելու 
մասին Կորյունր գրում է. «Եվ 
ներկայացավ թագավորին, որի 
անունր Բակուր էր, և  աշխարհի 
եպիսկոպոսին, խրի անունն էր| 
Մովսես»։ Նրան այդ գործում սա
տարեց մի նշանավոր գրագետ 
Ջ աղա անունով (Կորյուն, «Վարք 
Մաշտոցի», Ե., 1979, էջ 36-37)։ Մ. 
Խորենացին նույնին մի քանի 
կարևոր փաստեր է հավելում, թե 
ինչպես սուրբր մի երկրորդ ան
գամ ևս գափս է Տաշիր-Գուգարք՝ 
տեսնելու կատարվածը, կարգա
վորելու գործերի վիճակր («Պատ
մություն հայոց», գիրք 3-րդ, գլուխ 
ԾԳ)։ Սակայն հետագայում 
բանավեճերի նյութ է դարձել 
հատկապես վրաց գրերի ստեղծ
ման հարցր։ Պատճառներր թե
րևս շատ են, իսկ հարցի պատաս
խանը՝ բարդ։ Այդ մասին մանրա
մասն խոսում է այս կնճռոտ 
խնդրով երկար ժամանակ զբաղ
ված Հր. Աճաոյանը։ Նա վրաց 
գիտնականների անհամաձայնու
թյունը որպես կողմնակալություն

է ընդունում և հարց է տափս, թե 
արդյոք ճշմարի՞տ և հավանակա՞ն 
են այն տեղեկություններր, որ 
հաղորդում եե նրանց աղբյուրեե– 
րր Վրաստանում Սեսրոպի առա
քելության և վրացերեն գրեր հնա
րելու մասին։ «...Վրաց ազգի պատ
մությունը, որ Ջվանշիր պատմիչի 
գործն է վրաց ազգի ծսւգում/ից/.... 
մինչև Դավիթ Բ վերանորոգիչ 
(1083–1125թթ), չի կարող XI դա
րից առաջ գրված լինել,– գրում է 
Հր. Աճառյաեր։ ֊Ըստ  այդմ բոլոր 
վրաց պատմական աղբյուրներն 
էլ, ժամանակակից չլինելով Մաշ
տոցին,.... զուրկ են պատմական 
ստուգությունից»։ Այդ պատճա
ռով վրացական գրերի ծագման և 
այդ շրջանի պատմության կա
րևորագույն հարցերի շուրջ իբրև 
վավերական աղբյուր կարող եե 
ծառայել հայ պատմիչների երկե
րը, իսկ նրանց հաղորդած տեղե– 
կություեներր այլ աղբյուրներ գո
յություն չունենալու պատճառով 
պիտի ընդունվեն որպես անհեր
քելի փաստեր։ «Կորյունր, լինելով 
վրաց աշխարհի եպիսկոպոս,
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երկար ժամանակ ապրած և 
թերևս վախճանված Վրաստա– 
նում» լավ ծանոթ է եղել գրերի 
ստեղծման մաերամասներիե, և 
պատճառ չունենք նրա հաղորդած 
տեղեկություններն րնդունել 
իբրև անվավեր։ Վրացական դրպ– 
րությունը զարգացել է՝ գործա
ծելով երկու տեսակի գիր. առավել 
հինը կոչվում է խ ոպ ա յփ  (այ
սինքն՝ եկեղեցական, 36 տառ), 
երկրորդր՝ մխեդրոզի (այսինքն՝ 
զինվորական, 33 տառ)։ հաւ
կուրին իր գրության ձևով, ար
տաքին շատ հատկանիշներով, 
երբեմն էլ պարզ կրկնությամբ 
հիշեցնում է հին երկաթագիրը՝ 
գործածված ՝՝/–1ճ դարերում, որից 
հետո փոխարինվել է բոլորգիր 
տառատեսակով (նախկին տառե
րի քառակուսի անկյունները կլո
րացվում են)։ Այդ պատկերը դիտ
վում է ինչպես հայկական, այն
պես էլ վրացական ձեռագրա
գիտական ավանդույթում։ Ակ. 
Շաեիձեն առանձնացնում է՝ 1 
(ւ(րգլովաԱին) բոլորգիծ երկա– 
թագիրր, նաև՝ ա սոմթա վրոզի

(\ք–1ճ դդ. և  2 (կութխո– 
վա նին) անկյունավոր 
գիրը, նաև՝ նուսխուրի 
( 1 X ^ 1 1  դ դ .)  (Ա կ. 
Շանիձե, Հին վրացերենի 
քերականություն, Ե., 
1983, էջ 10-17, սպ. 1-ին)։ 
Պետք է ասել, որ այս 
ձեռագրական տարատե
սակները խուցուրիի ձե
ռագիր երկու ենթատե
սակներն են՝ վրացական 
առաջին այբուբենի ձե
ռագիր արտահայտութ
յունները և ոչ թե առան
ձին գրատեսակ, ինչպես 
պատկերացնում է խընդ– 
րիե ոչ քաջատեղյակ 
մարդր։

Մաշտոցը գործածել է 
հայերեն այբուբենի հան
դեպ հնչյունական տար
նմանության սկզբունքը։ 
Գ. Սևակը նշում է. 
«Մնում է միայն զարմա
նալ, թե ինչպես է պատա
հել, որ Անդրկովկասի 
հեագույն երեք ժողո– 
վուրդեերի իրար նման 
տառերն անպայման 
տարբեր հնչյուններ են 

նշանակում և, րեդհակառակր, 
նույն հնչյուններն անպայման 
տարբեր տառերով են արտա
հայտվում» (Գ. Սևակ, «Սեսրոպ 
Մաշտոց» հոդվ. ժողովածու, Ե. 
1963, էջ 163-208)։ Այդ այբուբեն
ների մեջ 3 տառ համապա
տասխանում են գծագրությամբ և 
հնչմամբ (Կ, Փ, Ք-Կ, փ> Փ); 
Ընդհանուր առմամբ ցեղակից 
երեք այբուբեններից հիսունվեց 
տասեր նման եե գծագրությամբ, 
արտաքնապես։ Գծագրությամբ 
նման և հնչմամբ տարբեր տա
ռերն արդեն հորինված են և մաշ– 
տոցյաե հայկական այբուբենում 
(աղ. 6-րդ)։ Նույն տառերի շրջուն 
ձևերր ևս հանդիպում եե, օրինակ՝ 
Ս-Ռ, Ն-Ղ, Ե-Բ և այլն։ Սրանց 
զույգերը հայերենում և նրանց 
վրացերեն ու աղվաներեն կրրկ– 
նակները, ինչպես և մյուս տառերի 
ամեեազանազան փոխակեր– 
պումեերր մի այբուբենից մյուսր 
հանդիպում են երեքում էլ (աղ. աղ. 
6-րդ, 3-րդ, 7-րդ)։ Միայն թե վրաց 
և աղվանից այբուբեններում

դրանք հանդես են բերված այլ ան
վանումներով, որպեսզի չշփոթ
վեն։ Օրինակ՝հայերեն Բ, Դ, ժ , Ի, 
Կ, Ղ, Ն, Ո, Վ, Մ, Ք, Փ տառերը 
վրացերենում ունեն արտաքին 
ձևերով ընդհանուր իրենց կըրկ– 
նակեերր (նախորդ 3-ր գումարած 
12//3+12=15)։ Բացի այս տասն
հինգից" վրացական տասնվեց 
տառեր իրենց հերթին նման եե 
աղվանական տասնվեց նույնա
տիպ տառերի (սպ. 7-րդ)։ Աղվա
նական այբուբենի քսաներկու 
տառեր էլ նման են մեսրոպյան 
հայկական այբուբենի ոչ անվա
նակից նույնքան տառերի։ Երեք 
այբուբենների պարզ համեմա
տությունը ցույց է տափս մեկ այլ 
բնորոշ հատկանիշ, այն, որ որոշ 
տառեր էլ տարբեր ձևերով շոա են 
տրվում՝ կա՛՛մ գլխիվայր, կա՜մ 
հակառակը, ինչպես վերևում։ 
Լեզվաբան Գ. Սևակը խուցուրիով 
կազմում է բառեր ու նախադա
սություններ, որոնք հեշտությամբ 
կարդացվում եե հայերեն, ինչպես 
ասենք գերմանացին համեմատի 
իրենց և ֆրանսիական արդի լա
տինական այբուբեեեերր և ան
հրաժեշտության դեպքում գոր
ծածի ֆրանսիական տառերը գեր
մաներենի համար։ Այս երեք այ
բուբենների նախագաղափար 
գրանշանների մաշտոցյան գոր
ծածությունները երեք դեպքերում 
էլ կասկած չեն թողնում դրանց 
հեղինակի ինքնության մասին։ 
Այն հանգամանքր, որ հայ ֊ա ղ 
վանական գրերր նման են, կա
րևոր է նրանով, որ եթե հաստատ
վում է այդ գրերի նմանությունր, 
ինչն իսկապես այդպես է, ապա 
դա թերևս կնշանակի Մեսրոպի՝ 
նաև վրաց գրերի հեղինակ լի
նելու աղբյուրագիտական տեսա
կետից միանգամայն անառարկե
լի հարցի լուծում, քանի որ միև
նույն նմանությունն առկա է և 
այնտեղ։ Չենք խոսում այլևս 
ուղղակի նույնությունների և 
հորինման միևնույն սկզբունքի 
մասին (Պատմա-բանասիրական 
հանդես, թ. 2, Ե., 2005, էջ 330-336, 
Պարույր Սուրադյաեի հոդվածը)։ 
Վերջերս հայտնաբերված VII 
դարի մի կրկնագիր աղվանական 
եզակի ձեռագիր օրինակի առթիվ 
Զ– Ալեքսիձեն ևս նմանություն– ►
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ները բացառում է կամ անտեսում։ 
Նա վւորձում է հաստատել աղվա
նական գրականության առկա
յության մասին իր նոր տեսա– 
կետր, սակայն հայտնագործու
թյունն այնպիսին չէ, ոչ էլ 
մանավանդ այլ փաստերով է 
հիմնավորված, որ մեծ ոգևորու
թյուն առաջացնի։ Ամեն կերպ 
վրացական և աղվանական այ
բուբենների կապր Ա. Շանիձեն և 
Ի. Աբուլաձեն անտեսում են։ 
Առկա եմանություեներր ներկա
յացվում են իբրև թվացյալ, թեև 
ավելի ուշ Ա. Շանիձեն ընդունում է 
նաև հորինման միատեսակ 
սկզբունքը երեք այբուբեններում, 
ինչր, այնուամենայնիվ, սկզբուն
քորեն շատ կարևոր է։

Այսպիսով՝ մաշտոցյան երեք

այբուբենները տիպաբանորեն 
արդյունք են հորինման միևնույն 
եղանակի, որքան էլ դա անտեսվի։ 
Անհիմն է Ռ. Պատարիձեի այն 
պնդումր, թե վրաց այբուբենը 
ստեղծվել է մ. թ. ա. 403-284 թթ. 
վրաց քրմերի կողմից, քանզի այդ 
մասին գրավոր հիմնավորումնե
րը չեն հաստատվում գրավոր հու
շարձանների առկայության փաս
տով (Կովկասագիտական պրոբ
լեմներ, Ե., 1976, էջ 7-9, 48. «Մնա– 
թոբի», (ե.1, 2, 3, 6, 7, 8, 9), Թբի– 
լիսի, 1972)։ Գիտականորեն ան
ընդունելի է Պ. Ինորվղայից՝ գիտ
նականի վկայակոչած «Քարթլիս 
ցխովրեբայի» ծածկագրի տվյալ
ներով Հռոմի կառուցման և Ալ. 
Մակեդոնացու արշավանքի թվա
կանների «գուշակման» փորձը,

որով Պատարիձեն հող է նախա
պատրաստում նաև վրաց այբու
բենի թվային արժեքների միստի
կական բացատրությունների հա
մար։ Դա էլ երան «հնարավորութ– 
յուն է» տափս գաղափարական և 
գրաֆիկական տեսակետներից 
րնդհաերությունեեր տեսնել սե– 
մական-հունական-վրացական 
այբուբենների միջև, որպեսզի բա
ցառի հայոց և աղվանից այբու
բենների կապր։ Այս հեղինակը 
պիտի իմանար նաև, որ Մ. Մաշ– 
տոցր նախքան կմեկներ Վիրք՝ 
վրացական այբուբենից պատճե– 
նելու հայկական գբերր, արդեն 
կատարել էր գրերի գյուտր։

Իսկ միջնադարյան վրացա
կան ձեռագրերն առաջին հայաց
քից շփոթվում են հայկականների

ԵՐԵՎԱՆԻ Մ. ՄԱՇՏՈՑԻ 
ԱՆՎԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ 

ՋԵՌ. Ա 7117 ԽՈՒՑՈՒՐԻ (վրաց)
(ա րտ ա գ ր վ ա Շ  1411 –48թ թ .) 
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^ՈհՄԱՆԻՏԱՐ
րականը)։ Փաստեր, որոեք շատ 
եե խոսուն։ Այսինքն՝ եթե լիներ 
մխեդրուլիև, ապա խուցուրին 
չէր ներկայացվի որպես գործուն 
այբուբեն։ Ձեռագիր 7117-ի ներ
կայացված այբուբենի աղյուսակը 
որոշ չափով գծագրական տեսա
կետից ավելի նախնական է և բաղ
կացած է 36 գրերից (աղ. 2-րդ), 
քան Ակ. Շանիձեի կազմած աղյու– 
սակր՝ բաղկացած 37 գրերից (սսլ. 
3-րդ)։ Բանն այն է, որ այբու
բեններում գրերի թվաքանակե 
աշխարհայացքային նշանակու
թյուն ունի և պատահական լինել 
չի կարող։ Հետևաբար 37-րդ գիրր 
կա՜մ հետագա հավելում է, կա՜մ 
ունի միայն թվային արժեք, ինչն 
ակնհայտ է։ Մյուս կողմից՝ Ռ. 
Պատարիձեն վիճարկում է 36 
գրերի փաստը և առաջարկում 35– 
ը։ Իբր Մ. Մաշտոցը չի իմացել, որ 
վրաց այբուբենի վերջին տառա– 
եիշր (հաե-ն)....) սեմական այբու
բենի 8-րդ տառանիշն է (Կովկա
սագիտական պրոբլեմներ, էջ 12) 
և  թերևս այնտեղից սխալմամբ 
ներմուծել հայկական այբուբենի 
մեջ (նկատի ունի հո-ե (աղ. 7-րդ)։ 
Սակայն այստեղ ևս հետազոտո– 
ղը խորապես սխալվում է, քանզի 
«Աստվածաշեչի» թարգմանու
թյունը Սեսրոպե սկսում է Գրքի 
ասորերեն տարբերակից, որին 
լավ էր տիրապետում, իսկ ասո
րական այբուբենը ևս սեմական 
այբուբեն է, հետևաբար չէր կա

րող սխալվել։
Մաշտոցի հորինած խու– 

ցուրի կոչված այբուբենն 
ունեցել է հետևյալ հեր
թականությունը՝ ան, 
բան, դոն, էն, զի, ջէե, խէ 
և այլն (աղ. 2-րդ)։ Սա 
կարևոր է նրանով, որ 
որոշ հակասություններ 

զիտեականներն անտե
սել են։ Դա պարզվում է 

գրերի թվային արժեք
ների անհամապատաս
խանության դեպքերում 
ևս : 37-րդ տառանիշը 
(հոե) սւվեփ շուտ թվային 
նշանակություն ունի՝ 
խորհրդանշելով 10000– 
ր, մեր թվակարգում՝ Լ - 

բյուրր (աղ. 4-րդ), իսկ 
7117 ձեռագրի տվյալներն 

այլ բան եե հաստատում

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ Ս  ԱՕԽԱՐՃՈՒՄ
ա°յ ա ա  2006

հետ։ Ակնհայտ է, որ վրացական 
աոաջին այ՛բուբենը խուցու– 
րին, հորինված է միևնույն անձի՝ 
Մ  Մաշտոցի ձեռքով, և V դարի 
աղբյուրներր հենց դա են հաստա
տում։ Այս մասին խոսող թե՜ հայ, 
թե՜ վրաց, թե՜ օտարազգի բոլոր 
գիտնականեերր կարող եե րնդա– 
մենը կարծիք հայտնել, բայց աղ
բյուրագիտական և փաստական 
տեսակետներից հարցն անառար
կելիորեն լուծված է։ Դա հաս
տատվում է նույնիսկ պարզ համե
մատության մեջ, և գոնե այս դեպ
քում կարիք չկա ամեն ինչ իրար 
խառնելու։

Հարցի լուծման առումով բա
ցառիկ կարևոր է Երևանի Մատե
նադարանի թ. 7117 ձեռագիրր 
(Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի 
անվ. Մատենադարանի, հ. Բ, Ե., 
1970, էջ 466)։ Այն րնդօրիեակվել է 
Հովհ. Արճիշեցու և Թովմա 
Մեծոփեցու ձեռքով 1411-48 թթ. և 
պարունակում է վեց օտարալեզու 
այբուբեններ, որոնցից երկուսը՝ 
վրացականր և աղվանականը, չա
փազանց կարևոր են այս դեպ
քում։ Նախ՝ ձեռագիրն ուսումնա
սիրել և այս մասին առաջին ան
գամ գրել է ազգությամբ վրացի Ի. 
Աբուլաձեե, որի առարկություն
ների մասին ասվել է։ Իսկ ձեռա– 
գիրը վկայում է, որ XV դարում 
Վիրքում դեռևս գործածական էր 
խուցուրի (եկեղեցական) այբու
բենը և ոչ թե մխեդրոււին(զինվո–

(աղ. 2-րդ), ուր առկա են նկատելի 
տարբերություններ։ Դրան էլ եթե 
ավելացնենք Ռ. Պատարիձեի 35 
տառանիշի վարկածը, ապա ցան
կալի խառնաշփոթը կատարյալ է, 
ինչը բնավ հնարավորություն չի 
տա խնդրի մեջ պարզություն 
մտցնել։

Ուշ շրջանի վրացական պատ
միչ Վախթանգր հայտնում է. «թե 
վրաց այբուբենր հնարեց իրենց 
Փարնավազ թագավորը (մ. թ. ա. 
302–237թթ.) ...Չի հիշվում, թե որ 
այբուբենն էր այն։ ժողովրդական 
ավանդությունը կարծում է, թե 
մխեղրոզին էր» (Աճաոյան, էջ 
181)։ Սա ճիշտ չէ, քանզի այդ այ
բուբենի առկայության դեպքում 
նախ նույն գրերով գրվածքներ 
պիտի պահպանվեին, իսկ Մաշ– 
տոցր ոչ մի գիր էլ չպիտի հորիներ 
վրացիների համար նոր այբուբե
նի ավելորդության պատճառով։ 
Իսկ չճշտված տեղեկությունների 
համաձայն և ըստ Ակ. Շանիձեի՝ 
Ախեդրոզի& Ճ10ա դարերից հե
տո է սկսում գործածվել, եթե ոչ 
ավեփ ուշ, և  երբեք ավելի վաղ չէր 
կարող գոյություն իսկ ունենալ, 
առավել ևս՝ գործածվել։ Այս նույն 
ժամանակաշրջանից դա
րեր) վրաց այբուբենր պարզեց
վում է, ինչպես նույնը մեր այբու
բենի հետ է կատարվում։ Որոշ 
երկբարբառներ պարզվում են ու 
արտահայտվում մեկ գրով, ինչ
պես մեր Օ-ն (աւ-ից), վրացական 
ոն-ր, որն այբուբենի 23-րդ տառե 
է, նախապես առանձին տառ 
խուցուրիու՚մ չի եղել (աղ. 1-ին)։ 
Որոշ տառեր իսպառ դուրս են 
գափս գործածությունից, և  նոր այ
բուբենում՝ մխեղրիոզիում, նե
րառվում են 33-ը (աղ. 5-րդ)։ Հին 
այբուբենի հետևյալ տառերր չեն 
գործածվում՝ հե (8-րդ), յե (15-րդ), 
խար (35-րդ), ոհ (հոե) (38-րդ), իսկ 
ոն-ր 12-13-րդ դարից բաղադրիչ– 
ներր՝ ս (օ) և  վ(ւ) միավորվել են 
(ս)... (աղ. 1-իե)։ Այստեղ ևս պահ
պանվում են խուցուրիի գրերի 
հնչունական անվանումները՝ հըն– 
չույթաբանական նշանակութ
յամբ։ Հասկանալի է, որ դա մեխա
նիկական մի գործընթաց է ընդա
մենը՝ պայմանավորված նաև խու– 
ցուրիից հրաժարվելու ակնհայտ 
ցանկությամբ։ Դա հակասու
թյունների տեղիք է տափս հենց Ա.
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Շանիձեի աղյուսակում, ուր ոե-ր 
(23-րդ) աղ. 1-ում թվային արժեք 
չունի, սակայ ն ընդգրկվել է։

Իսկ վրաց գիտնականների 
անհամաձայնության առիթով, 
գնահատելով ստեղծված վիճա
կը, Հր. Աճաոյանը սրամտելով 
ասում է. «Բայց բոլոր այս տարա
կարծիք տեղեկություններր (թեր 
և դեմ), կասկածներն ու հերքում
ներն ամենևին չունեն պատմա
կան հիմք, ոմանք ազգասիրական 
աստառ ունեն, մեծ մասը վրաց 
անվավերական տեղեկությունր 
Կորյունի հետ մի կերպ հաշտեց
նելու համար հերյուրված բաներ, 
իսկ մյուսներր, ինչպես Հյուբշմա– 
նինը, լոկ սկեպտիկյան վերաբեր
մունք՝ առանց ապացույցի և 
առանց պատճառաբանության»։

Նիկողայոս Մառի հոդվածում 
խոսվում է վրացական և հայկա
կան գրերի՝ փյունիկյան այբուբե
նից առաջացած փնելու և կրած 
ինչ-ինչ այլ ազդեցությունների մա
սին։ Ըստ գիտնականի՝ ասորա
կան «Գիրք՝ ժողովուրդների և 
երկրեերի մասին» երկում երկու 
ժողովուրդներն էլ (հայեր և վրա
ցիներ) նախամաշտոցյան գիր 
ունեցողների մեջ են հիշատակ
վում։ Սակայն դա չի խանգարում, 
որ մեծ հայագետը վիճարկի վրաց 
գիտնականների կարծիքների 
անհիմն փնելը։ Նա գտնում է.

1. «Պրիմիտիվ» է Իլ. Օկրոմ– 
չեդլիշվիլու պնդումր, թե Կորյունի 
և Մ. Խորենացու փաստերն իբր 
չեն համապատասխանում վրա
ցական աղբյուրների հաղորդած

տեղեկություններին։ Վրացական 
աղբյուրները թույլ ու չափազանց 
պակասավոր է համարում։ Այդ 
փաստերով հնարավոր չէ ժխտել 
հայկական աղբյուրների տեղե– 
կություններր։ (Չհիմնավորված է 
համարում նաև Մ. Տանաշվիլու 
տեսակետներր)։

2. Վրաց ադբյուրերր ոչ միայն 
ուշ շրջանի են, այլև չեն կարողա
նում տալ վրացական կյանքի 
ամբողջական պատկերր, մանա
վանդ գրականության ու դպրոցի 
զարգացման տեսակետից և չու
նեն պատմական կոնկրետ փաս
տեր այդ մասին։

3. Աերեդունելի է համարում 
այն կարծիքը, թե իբր մ. թ. ա III դ. 
Փարնավազ արքայի օրոք ստեղծ
վեց մխհդրուլիև (զինվորական

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
յտք&Յ

17 Ա Շ ւսԱ Ր Ճ Ո Ւ Մ
2006



այբուբենը), իսկ երանից՝ խուցու– 
յւիև (եկեղեցական այբուբենը)։ 
(Պատմա-բաեասիր. հանդես, թ. 2, 
2005, էջ 42-47)։

Թերևս այդ պատճառով կան
խակալ շվտթ է ստեղծվել վրաց 
Արչիլ արքայի գահակալության 
տարիների շուրջ։ Հր. Աճաոյանը 
գտնում է, որ Արչիլ (Արձյուղ) թա
գավորի (410–434թթ.) գահակա
լության խառը թվերը և կար
ծիքներն այդ մասին ճշտելուց 
հետո կարելի է ճշտել 1ւ երան նա
խորդող արքայի՝ Բակուրի (կամ 
այս դեպքում՝ Վարագ Բակուրի) 
գահակալության թվերր, քանզի 
նրա օրոք է կատարվել վրաց գրե
րի գյուտը. «Սրա թագավորու
թյան թվերը պետք է գոնե 16 տա
րի առաջ տանելով՝բերել հասցնել 
409թ., որի ժամանակ եղած պիտի 
փնի նաև վրացական գրերի գյու
տը Մեսրոպի ձեռքով։ Այսպես է 
մտածում նաե Բրոսեե («ՏւտէօՄՇ 
ժտ Օշօւ՜§16», հատ. 3-րդ, Էջ 41), որ 
վրաց գրերի գյուտը դնում Է 406 
թվին» (Աճաոյան, Էջ 185)։ Դրա
նից հետո պարզ կլինի և՜ վրաց 
գրերի գյուտի թվականը, և  Բա– 
կուր արքայի գահակալության 
թվականը, և  գրերի ընդհանուր 
ձևը, գրչագրական ոճր, ուրվա
գծերի բնորոշ նկարագիրը» ինչը 
կազմում Է հայ և վրաց տառերի 
նմանության հիմքը (աղ. 6-րդ)։ 
«Այս նմանությունը կա և կմնա, 
ցույց տալու համար, թե երկու 
այբուբեններն Էլ միևնույն հորի
նողի գծագրությունն են, (իսկ) 
միակ հիմնական աղբյուրր մնում 
Է Կորյունը, որի ասածները կաս
կածելի համարելու պատճառ չկա 
բնավ» (Էջ 186)։ Վրացական երկ
րորդ այբուբենը՝ մխեղրոց ին. 
զգալիորեն ուշ Է գործածվել վրաց 
գրավոր ավանդույթում (աղ. 5– 
րդ)։ Տասնութերորդ դարում այդ 
գրատեսակը հարմարեցվել Է եվ

րոպական այբուբեններին, մշակ
վել են տպագրական-մեքենայա– 
կան ձևերր և շրջանառության մեջ 
դրվել։ Այս մասին պետք Է ասել հե
տևյալը։ Վրաց միջավայրում ուղ
ղակիորեն խուսափել են այբու
բենների նմանությունից և գոր
ծածել են նոր այբուբեն՝հորինելով 
այն նախորդի հիմքի վրա։ Հարցն 
այն Է, որ Մաշտոցի մեծությունը 
գրի հայտնագործման մեջ չէ, այլ 
նոր տիպի երեք այբուբեններ 
հորինելու։

Մինչև XI դ. պահպանված երկ
բարբառները պարզվել են՝ վե
րածվելով առանձին գրերի, շրջա
նառությունից դուրս են եկել որոշ 
հնչյուններ, և նախկին այբուբենը 
պարզեցվել է։ Հին խուցուրի կոչ
ված այբուբենը փոխարինվել է 
մխեդրոզիի։ Հնչյունների անվա
նումներն ուղղակիորեն վւոխառն– 
վել են նոր այբուբենի տառերի 
համար՝ գրանշանը պարզ գծագ
րական– գրաֆիկական փոփո
խության ենթարկելու ճանապար
հով։ 36 գրերից գործածվել են 33– 
ը՝ իրենց նախկին անուններով, 
բայց որոշ նոր հերթականութ
յամբ՝ ան, բան, գան, դոն, էն, վին, 
զեն, թան, ին, լաս և այլն (աղ. 5– 
ՐԴ)։

Այսօր շատ ժողովուրդներ ուղ
ղակիորեն գործածում են լատի
նական այբուբենը։ Բայց նրանք 
այդ ամենը հիվանդագին չեն ըն
դունում։ Իսկ մեր և վրացիների 
դեպքում ամեն ինչ գխՐաԿ9աԲաՐ 
մթագնվում է։ Տարօրինակ է և 
այն, որ վրաց միջավայրում չեն 
խորշում իրենց այբուբենի նմա
նությունները սեմականի և հու
նականի հետ ցույց տալուց, իսկ 
հայկականի հետ կտրուկ բացա
ռում են։

Մշակույթի զարգացումր միշտ 
էլ աչքի է րնկել հանճարեղ 
անակնկալներով։ Անսովոր էին

Մեսրոպի անուն-մականունը. 
գուցե իսկապես Մաշտոց պիտի 
նշանակեր Մազդա՝ իմաստու
թյուն, քանզի իր սկիզբն իսկ այդ 
էր ազդարարում, «ճանաչել զի
մաստութիւն և զխրատ, իմանալ 
զբանս յանճարոյ»։ Իրականում 
նրան էր տրված կյանքի կոչելու 
ամենամեծ հրաշքըհորինելու մեր 
ու հարևան ժողովուրդների գրե
րը։ Ակամա հիշում ես հանճարեղ 
Սայաթ-Նովայի խոսքերն ու 
գործը, որր դարեր անց կարծես 
կրկնում է Մաշտոցի սխրանքը 
վրացական միջավայրում.

Ամեն մարթ չի կանա խմի՝ իմ 
ջուրն ուրիշ ջրեն է .

Ամեն մարթ չի կանա կարթա՝ 
իմ գիրն ուրիշ գրեն է ....

Այս ամենը հենց ստեղծված 
դրության մասին է։ Ջուրր խմում 
են ու պղտորում, գիրը կարդում են 
և ուրանում։ Հուսանք, որ այդ 
գործով զբաղվող մարդիկ մի կողմ 
կդնեն իրենց մթնեցնող ակնոց– 
ներր և սթափ կնայեն իրավի
ճակին՝ առանց նախապաշարում
ների։

Իսկ Մաշտոցի գործր կյանքի 
պետք է կոչվեր Կովկասի ժո– 
ղովուրդների պատմության ամե
նածանր՝ պարսկական ձուլման 
վտանգի պահին։ Նա կարողա
ցավ հաղթել այդ դժվարին պայ
քարում՝ խախտելով պատմութ
յան տրամաբանությունը։ Ե՜վ 
1600-ամյա հեռավորությունից 
կրկին շողում է նրա հանճարի 
փայլը՝ շլացնելով իր բյուրեղյա 
մաքրությամբ։

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ □ ԱՕԽԱՐՃՈՒՄ
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Հ ամաչափությունը (սիմետրիան) երկրա
չափական պատկերների ներքին ներդաշ
նակության և ձևափոխությունների մի վառ 

արտահայտություն է ու ընկած է ինտուիտիվ երկրա
չափական դատողությունների նախահիմքերում։ 
Համաչափության դրսևորումները բնության մեջ 
մշտադեպ են. դրանք նաև հանդիպում են մարդու գոր
ծունեության տարբեր բնագավառներում՝ արվես
տից մինչև միջուկային ֆիզիկա։

Մաթեմատիկան ժամանակ առ ժամանակ կիրա
ռել են ոչ միայն մեկնաբանելու և վերլուծելու ար
վեստն ու ճարտարապետությունը, այն ուղղակիո
րեն ներառվել է արվեստի գործերում։ Երկրագնդի 
տարբեր մասերում, բազմաթիվ մշակույթներում 
եղել են ժամանակաշրջաններ, երբ նկարիչները 
տարվել են մաթեմատիկայով, ներշնչվել և, նույնիսկ, 
դարձել են մաթեմատիկոսներ, այդպես է Խլել և  
անտիկ, և  իսլամական արվեստի, և՜ Վերածննդի դա– 
րսւշրջաններում։

եկ. 1 «Աթեևքի դպ՛րոցը». Ռաֆայել, Վերածննդի 
դարաշրջան։

Եվրոպական վերածննդի դարաշրջանում արվես
տը, մաթեմատիկան, ճարտարապետությունը, գի
տությունն ու երաժշտությունը ծաղկում էին կողք 
կողքի։ Այժմ այլ է. և  թեև շատ նկարիչներ կոչեր են 
անում վերադարձնելու կորուսյալ փոխըմբռնումը, 
արժևորումը և փոխհարստացումը, դժվար է հստակ 
պատկերացնել՝ ինչպես ստեղծել այն միջավայրը, 
որում դրանք կարող են իրագործվել բնականոն 
ձևով։

ԲՐԻ9ԻՍԻ 21ա1ԱՈ1ՂՈ4Ը
Ոչ պակաս տարըմբռնում կա 

մաթեմատիկոսների և հասարա– 
միջև։ Մարդ էակը դյուրու

թյամբ զանազանում և ընկալում է 
պատկերներ ու ձևեր, առանց մեծ 
ջաեքերի հասկանում է լեզվի, երա– 
ժըշտաթյան, ակնստուական (\ղտա– 

&1) արվեստի և թատրոնի վերացա
կանություններդ Սակայն շատերր 
ներքին չարտահայտված հակա
կրանք ունեն մաթեմատիկայի 
հանդեպ և չեն գիտակցում, թե մա–

ՌՒ911 III 1Ր=11 II .Օ-հ թեմատիկան որքան սերտ է միա– 
1 ՒՍԱԱ ս ս ւ 1 ԱՍ՝է1 խա ռնված իրա կա նությա նը։

Միևնույն ժամանակ մենք բազմիցս ականատես ենք 
լինում, թե ինչպես են մարդիկ դյութվում և հրճվում, 
երբ մաթեմատիկական աղերսները ներկայացվում 
եե այնպես, որ դրանք առնչվում են նրանց գոր
ծունեությանն ու վարձին և շարժում եե բնական 
հետաքրքրասիրություն ու գեղագիտական զգացա
կանություն։

Բրիջիսի համաժողովներում, որոնք տեղի եե 
ուեեում ամեն տարի՝ սկսած 1998 թ-ից, մշակվել Է մի 
ուշագրավ մոդել՝ հաղթահարելու հասարակության 
և մաթեմատիկայի միջև սակա աեջրպետր։

Այս համաժողովներին իրենց մասնակցությունն 
են բերում ստեղծագործող մաթեմատիկոսներ, այլ 
բնագավառների գիտնականներ, նկարիչներ, 
մանկավարժներ, երաժիշտներ, գրողներ, քանդա
կագործներ, կոմպյուտերայիե մասնագետներ, մա
նածագործներ և պարարվեստի ու բարձր նորա
ձևության բնագավառի ներկայացուցիչներ։ Եվ տի
րում Է մտքերի փոխանակման, միմյանց քաջալե
րելու աշխույժ և ոգևորող մթնոլորտ։ Բացի զեկու
ցումներից՝ համաժողովի կարևոր մասն եե կազմում 
ակնստուական արվեստի գործերի ցուցադրումները, 
մաթեմատիկա-արվեստ անջըրպետները իդերԽսլ 
մասնագետների և նկարիչների մասնակցությամբ 
աշխատանքային հանդիպումները, ինչպես նաև երա
ժշտական կամ թատերական միջոցառումները։ Բա
ցի այդ, ավանդույթ Է դարձել համաժողովի նյութերի 
ամենամյա հրա
տարակումը՝ Հա
ղորդումները՝ գե– 
ղեցիկ ձևավոր– 
մամբ և նիստերի 
լուսանկարներով։

2005թ. Բրիջի
սի համաժողովը 
անցկացվեց Բանֆ 
միջազգային գի– 
տահետա զոտւս- 
կան կայանում և 
Բանֆ կենտրո 
նում՝ Բանֆ կենտ եկ. 1 Հարգանքի տուրք եր ֊ 

ք, , 1 ք , ջաևկահիշատակ Դոնալդ ֊Քոքս- 
րոսր Ա– ^ասադայր ^հրին. վերածնունդ Բանֆ հա– 
մաթեմատիկա– ձա()ողովիցուցահանդես։ 
կան միության հա–
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մատեղ հովանավորությամբ։ Չորսօրյա համաժո
ղով– աշխատանքացույցի խորագիրը՝ «Բանֆ վե
րածնունդ», րնդգծում էր նրա նորարական բնույթը։ 
Բանն այն է, որ մաթեմատիկա-արվեստ առնչու
թյուններին նվիրված այս մասշտաբի իրադար
ձություն առաջին անգամ էր ներկայացվում Կա
նադայի և հատկապես Արեմտյան Կանադայի 
հանրությանր։

«Բանֆ վերածնունդ» համաժողովը բաղկացած 
էր երկու մասից՝ եռօրյա Բրիջիս համաժողովից ե  
■Քոքստհրի Օրից։ Դոնալդ Քոքստերը XX դարի 
առաջնակարգ երկրաչափներից մեկն էր։ Նրա 
աշխատանքները ոչ միայն նշանակելի դեր են ունե
ցել մաթեմատիկայում, այլե անմիջականորեն հու
զել են արվեստի ու գիտության այլ բնագավառների 
անհաշիվ ներկայացուցիչների։

Ս11061Ո1ՏԻԿ11Կ11ն ԱՂԵՐՍՆԵՐ ԱՐՎԵՍՏՈՒՄ
Այն դասախոսներին և ուսանողներին, ովքեր հե

տաքրքրվում են տարբեր մշակույթներում և տարբեր 
ժամանակաշրջաններում ստեղծված մաթեմատի
կա-արվեստ աղերսներով, ստորև ներկայացնում 
ենք որոշ օրինակներ։

Բացի բուրգերից՝ հին Եգիպտոսի մաթեմատի
կայի և արվեստի այդ գլուխգործոցներից, կարելի է 
նշել արվեստում մաթեմատիկայի այլ կիրառություն
ներ։ Եգիպտացիներն առաջինն էին, որ օգտագոր
ծում էին ցանցեր՝ արվեստի գործերի կրկնօրինակ
ման և խոշորացման համար։ Ցանցր հավասարահեռ 
զուգահեռ և ուղղահայաց ուղիղների համակարգ է՝ 
հարմար մի հենք տարածական աշխատանք կատա
րելու առումով։

Արևմտյան քաղաքակրթության, թերևս, ամենա– 
երևելի և մաթեմատիկայի պատմության մեջ ստու– 
գապես հայտեի անձնավորությունը Պյութագորասն 
է։ Նա ծնվել է մ.թ.ա. 580 թվականին հունական Սա– 
մոս կղզում, որ գտնվում է այժմյան Թուրքիայի տա
րածքի աջափնյա մասում։ Համարվում է, որ մա
թեմատիկա և  փիլիսոփայություն բառերը ստեծ– 
վել են նրա կողմից։ «Մաթեմատիկան» նշանակում է 
այն ինչ սովորում են, իսկ «փիլիսոփան» մի անձ է, 
որը սիրում է իմաստությունը՝ գիտելիքը։ Պյութագո
րասն առաջինն էր, որն ուսումնասիրեց թվերի և ե– 
րաժշտական հնչյունների միջև կապակցություններ։

նկ. 6 « Կարգի որոնում
ներ»։ Հեղինակ՝ Դիկ Ռեր– 
մես (Հա՛րավային Դակոտա– 
յի  (ԱՄՆ) նահանգում, բնակ
վո՛ղ նկարիչ)։ Ռհրմեսի նկա
րում օգտագործված է վեց– 
նակետ հեոանկարի գաղա
փարը։ Այս աշխատանքը 
հարգանքի տուրք է Ալբերտ 
Այնշտայնին ե ցուցադրում է 
գիտնականի այն պնդումը, 
ըստ որի՝ եթե,ինչ-որ ուղղու
թյա մբ բավականաչափ  
հեոու նայես, ապա կտես
նես ծոծրակդ։

Պ11Տ46ՐՆԵՐԻ ծՈՒձԱՆԱՈՒՕՆէՐ 2005 Ո.
ԲՐԻ9ԻՍԻ ԱԿՆԱՈՈՒԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ձՈՒձԱ2ԱՆԴՇԱԻձ

եկ. 3 «Հիպերբոլիկ 
նվագում՝ Սպիտակ»։ 
Հեղինակ՝ Իրեն Ռուսո 
(Նյու Ջ երսի նահանգում 
(ԱՄՆ) բնակվող նկա
րիչ)։ Ներշնչվել է Պու֊ 
անկարեի Շրջանի օգ– 
տագործմամբ կատար
ված գարդանախշերից։

նկ. 4 «Եոակի  
հանգույցով փայտե 
քանդակ»։ Հեղինակ՝ 
Սյուզան Գրին (Վիթ– 
ջինիա նահանգում 
(ԱՄՆ) բ ն ա կ վ ո ղ  
ք ա ն դ ա  կա գործ ,  
նախկին քիմիկոս)։

նկ. 5 «Ցիկլային տեղափոխություններ»։ 
Սեղմապաստաոի հեղինակ՝ Գերդդա դը Վրիս 
(Ալբերտա համալսարանի մաթեմատիկայի 
դասախոս)։ Այս սեղմապաստաոը բացահայ
տում է հավասարակողմ եոանկյունիների հենքի 
վրա կա՛ռուցված գունային տեղափոխությունը։

ԳԻՏՕւՕՅԱն (ձ Ո  ԱՇ1ՍԱՐ2Ո1-Մ
ս°3 2006
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Նա ստեղծեց երաժշտության առաջին համակարգը, 
որ կոչում են Պյութագորասի Դիատոնիկ Սանդղակ 
(գամմա), այն հիմնված է 1, 2, 3, 4 թվերի ե  դրանց 
արտադրյալների միջոցով գրառվող ռացիոնալ թվե
րի Վրա։

Հին արևմուտքի ճարտարապետության ամե– 
նահռչակավոր կոթողներից մեկը Պարթենոնն է։ Այս 
տաճարր գտնվում է Հունաստանում, Աթենքի ակրո
պոլիսի (միջնաբերդի) ամենաբարձրադիր մասում, 
կառուցվել է Հունական Ոսկեդարում (մ.թ.ա 450-400 
թթ.) Պերիկլեսի հովանավորությամբ։ Կառույցի՝ 
գեղագիտական մասով պատասխանատու նկա
րիչներից մեկր Ֆիդիասն էր։

Տաճարի ճակատային մասի ուսումնասիրությու
նը բացահայտել է մի շարք կրկնվող համաչափութ
յուններ, որոնց հիմքում րեկած են կարկինի և քանո
նի միջոցով կառուցումներր, օրինակ՝ Ոսկե Հա
տույթը (Ոսկե Հարաբերությունը)՝

. 1 +  –\ք5 ~
Փ = -------5 0 = 1 +  ̂ 2  :

2

նկ. 8 Պարթհևոևի տաճարը ե ճակատամասի 
մանրամասներ։

Այլ բնույթի երկրաչափական նկատառում է 
ընկած Նեգերիայի (Աֆրիկա) Հոնա ցեղախմբի 
վարպետի կողմից՝ երկարավիզ դդմի վրա արված 
զարդանախշի (նկ. 9 ա) հիմքում։ Այն արված է (8,3) 
տիպի աստղաձև բազմանկյան (բ) հենքի վրա։ (8,3)– 
ր ստացվում է այսպես, շրջանագիծր՝ դրա վրա 
վերցրած կետերով (գագաթներով) բաժանվում է ութ 
հավասար աղեղների, ապա որևէ գագաթր՝ երեք 
աղեղր մեկ՝ հատվածով միացվում է մյուս գագաթի 
հետ՝ շարունակելով դա մինչև նույն գագաթին 
հասնելր. արդյունքում ստացվում է (ա) զարդանախ
շի հիմքում րեկած (գ) աստղակե՛րպը աստղաձև 
բազմանկյունը։

նկ. 9 Նիգերիա Հոնա ցե՛ղախ՛մբի վարպետի 
կողմից՝ երկավիզ դդմի վրա կատարված 
զարդանախշ (ա)։ Դրա հենքում ընկած են (բ)ե(գ) 
պատկերները։

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
Ա°3

Աստղաձև բազմանկյուններն օգտագործվել են 
երկրագնդի տարբեր մասերում, զանազան մշա
կույթների կողմից։ Կանոնավոր հեգանկյան հենքի 
վրա կառուցված աստղաձև բազմանկյունը (նկար 
10ա)՝ պեետագրաՎը, Պյութազորասյաե րեկե– 
րակցության կողմից րնտրված էր որպես սրբազան 
խորհրդանիշ։ Նշելի է, որ կապ կա կանոնավոր 
հեգանկյան և Ոսկե Հատույթի միջև։ Հետաքրքիր է, 
որ Ոսկե Հատույթը բազմիցս ի հայտ է գալիս, երբ 
համեմատում ենք պենտագրամի որոշ հատվածներ։ 
Պենտազրամր (5,2) տիպի աստղակերպ է. նկատենք, 
որ հինգ հավասար մասերի բաժանված շրջանագծի 
գագաթներր մեկրնդմեջ միացնելու դեպքում ստաց– 
վում է նույն աստղակերպր, ինչ որ այդ գագաթները 
հակառակ ուղղությամբ երկուսնընդմեջ միացնելու 
դեպքում։ Ը նդհանրապես կարելի է հիմնավորել, որ 
(ո, հ) տիպի աստղակերպր նույնն է, ինչ որ (ո, ո-հ) 
տիպի աստղակերպը։

նկ. 10 Աստղակերպ հեգանկյան ֊պենտագրամ, 
որի հիմքում ընկած է կանոնավոր հնգանկյունը 
(ա)։ Բ-ում պատկերվածէ(4.1) տիպի աստղակերպ, 
նկատենք, որ այն նաե(4.3) տիպի է։

Նկար 10-ի (ա)–ում պատկերված է կանոնավոր 
հնգանկյունից ծնվող աստղակերպ, նկատենք, որ 
այ ն նաև (5,3) տիպի է։

Որպես օրինակ՝ կառուցենք կանոնավոր ութան
կյունից ծնված բոլոր (8, ե) (1< հ <  8) տիպի 
աստղակերպերը։

Պարզ է, որ (8,1)–ր (կամ որ նույն է (8,7)–ր) հենց 
կանոնավոր ութանկյունն է։ Իսկ եթե մեկընդմեջ 
միացնենք կանոնավոր ութանկյան գագաթներր, 
ապա պարզապես կստանանք կանոնավոր քառան
կյուն (10 բ), այսինքն (8,2) (նույն է, ինչ որ (8,6)) 
աստղակերպ գոյություն չունի։ Ինչ վերաբերում է 
(8,3) ((8,5)) տիպի աստղակերպին, մենք դա արդեն 
կառուցել ենք (եկ. 10 ա, բ)։ Հեշտ է տեսնել, որ (8,4) 
տիպի աստղակերպ նույնպես գոյություն չունի։ 
Այսպիսով՝ շրջանագիծը ութը հավասար մասերի 
բաժանելու դեպքում առաջանում է միայն մեկ 
աստղակերպ՝ (8,3) ((8,5)) տիպի, իսկ (8,2), (8,4), (8,6) 
տիպի աստղակերպեր չկան։ Դա պատահական 
փաստ չէ. բանն այն է, որ 8-ր և 2-ր, 8-ր և  4-ր, 8-ր և  6-ը 
ունեն մեկից տարբեր րնդհանուր բաժանարար (օրի
նակ՝ 2-ը), իսկ 8-ը և  3-ը, 8-ը և  5-ը 1-ից տարբեր 
րնդհանուր բաժանարարներ չունեն։ 1-ից տարբեր

ւ ս ա ււո ա ս
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ընդհանուր բաժանարարներ չունեցող թվերը կոչում 
են փոխադարձաբար պարզ թվեր։ Փոխադարձաբար 
պարզ են, օրինակ, 15-ը և  16-ը (չնայած դրանք պարզ 
թվեր չեն)։

Հետևյալ պնղումր (8, հ) տիպի բազմակերպերին 
վերաբերող նախորդ դիտարկման ընդհանրացումն 
է։

Թեորեմ.– դիցուք ո հատ կետերով շրջանագիծը 
բաժանված է (ո հատ) հավասար աղեղների։ Սկսելով 
որևէ կետից՝ մի ուղղությամբ միացնենք յուրաքանչ
յուր &–րդ կետը։ Այդ դեպքում՝ (ո,հ) տիպի աստղա
կերպ կտրացվի այն և միայն այն դեպքում, եթե հՓ 1,

եկ. 11 Միջնադարյան, իսլամական մշակույթի 
հուշարձանները զարդանախշող խճապատկերներ 
հիմնված շրջանագիծը հավասար մասերի ■բաժա
նելու ե կանոնավոր բազմանկյուն կաոուցելու վրա։

ԽՒո–\,ն–ո ու հ թվերր փոխադարձաբար պարզ են։
Միջնադարյան իսլամական մշակույթի հուշար

ձանները զարդանախշող խճապատկերները վկա
յում են իսլամական արվեստում երկրաչափության 
գերակայող դերի մասին։ Այս կառույցներն ու պատ
կերները կանոնավորապես հավաքվում էին գիպ– 
սագործները և այլ արվեստագետ կառուցողներ, 
համապատասխան գիտելիքներն ու կարողություն
ները փոխանցվում էին սերնդից սերունդ։ Իսկ նա
խագծումը կատարվում էր մագաղաթե փաթեթների

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ւտքօՅ

Նկ. 12.-ի Պարսկական հախճազարդե աոանձին 
կտորների հիմքում ընկած երկրաչափական պատ
կերներ

վարտում էին նախագիծր։ Բստ էության, իսլամա
կան արվեստի որոշ գործերի հիմքում ընկած է շրջա
նագծի բաժանումը (և կանոնավոր բազմանկյուննե
րը)։

Նկար 12-ում պատկերված է պարսկական հախ
ճապակե զարդակառույց, որում կան ամբողջական 
գունավոր փոքր հախճասալիկներից պատրաստ
ված գորգակերպ մասեր։ Զարդակառույցի հիմքում 
րնկած է հնգանկյունը (հետևաբար՝ նաև տասնան
կյունը) (նկ. 13, ա-գ)

Իսլամական արվեստի ուսումնասիրությունը 
ցույց է տալիս, որ այդտեղ հազվադեպ ենք հանդի
պում կանոնավոր յոթանկյան կամ կանոնավոր 
իննանկյան կապակցություններ։ Այս փաստն ունի 
հիմնավոր պատճառ, դա կանոնավոր բազմանկյուն 
կառուցելու հնարավորության խնդիրն է։

Կարկինի և քանոնի միջոցով կանոնավոր ո ֊ 
անկյան (ո = 3, 4, 5, 6, 8, 10) կառուցման խնդիրր 
լուծվել է դեռևս հնագույն ժամանակներում։ Խնդիրը 
լուծվել է նաև կանոնավոր 15-անկյան համար,

սօւսսրաս
2006

նկ. 12. Պարսկական հախճա
պակե զարդակաոույց

վրա։ Հիմնական 
գծերի համար օգ
տագործվում էին 
թա նաքով գրող 
գրիչներ, բայց բո
լոր շրջանագծե– 
րր գծվում էին մե
տաղյա սուր ծայ
րերով կարկինի 
միջոցով, մե
տաղյա սուր 
ծայրը փաթե
թի վրա թող
նում էր հագիվ 
նկատելի գծա– 
ցանց։ Ապա, 
օգտագործե
լով անսանդ– 
ղակ քանոն, 
նրանք թա
նա քով ա–
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ինչպես եաև այնպիսի կանոնավոր բազմանկյան 
համար, որի կողմերի թիվր որևէ կառուցեփ կանո
նավոր բազմանկյան կողմերի թվի կրկնակին է։ 
Չնայած գործադրված ջանքերիե՝ ավեփ քան 2000 
տարի մաթեմատիկոսներին չէր հաջողվում կարկինի 
և քանոնի միջոցով կառուցել կանոնավոր յոթնան
կյուն կամ էլ ապացուցել, որ դա հնարավոր չէ։ Միայն 
1776 թվականին, Գաուսիե, որր դեռ պատանի ուսա
նող էր, հաջողվեց ապացուցել, որ կանոնավոր յո
թանկյուն հնարավոր չէ կառուցել։ Իրականում նա 
լուծեց ավեփ րնդհանուր խնդիր, կարկինի և կանոեի 
միջոցով հնարավոր է կառուցել կանոնավոր ո– 
անկյուն միայն և միայն այն դեպքում, երբ ո-ը կամ 
Ֆերմայի պարզ թիվ է (այսինքն »–ը 2* + 1 տեսքի 
պարզ թիվ է), կամ էլ՝ Ֆերմայի պարզ թվերի արտա
դրյալ է։ ո = 7, 9 դեպքում կանոնավոր ո անկյուն 
հնարավոր չէ կառուցել, քանի որ 7 և 9 թվերը 
Ֆերմայի պարզ թվեր չեն։

Գաուսը սկզբում ապացուցեց, որ կանոնավոր 17– 
անկյուն հնարավոր է կառուցել, իսկ կարճ ժամանակ 
հետո նա լուծեց րնդհանուր խնդիրր։ Այս հայտ
նագործության մասին հայտարարվեց 1796 
թվականի հունիսի 1-ին (չնայած դա կատարվել էր 
մարտի 30-ին)։ Հայտնագործությունը վճռորոշ դեր 
խաղաց Գաուսի կյանքում, պատանի ուսանողը, որ 
տատանվում էր ապագա մասնագիտությունն 
ընտրելու գործում՝ բանասիրություն, թե՞ մա
թեմատիկա, րնտրեց մաթեմատիկան և իր հետագա 
կյանքր նվիրաբերեց դրան։ Պատանեկան շրջանում 
լուծած խնդիրն այնքան տպավորիչ էր, որ Գաուսն 
կտակում ցանկացել էր, որ իր գերեզմանաքարի վրա 
փորագրվի կանոնավոր տասնյոթանկյուն։

Չնայած կարկինի և քանոնի միջոցով հնարավոր 
չէ կառուցել կանոնավոր յոթանկյուն, շատերն են 
փորձել սա կատարել մոտավորությամբ: Այդպիսի մի 
լուծում բերված է նկ. 13-ում։ Դրա հեղինակը Բազ–

ջանին է (ծնվել է 
Իրանում, մ.թ.ա. 
940 թ-իե, մսւհա– 
ց ե լ ՝ 9 9 7 –

998թթ.)։ ժամա
նակակից եերր 
նրան տվել են 
Մոհանդաս տիտ– 
ղոսր, որր պարս
կերենից թարգ
մանաբար նշա
նակում է «Բազ
մահմուտ և բազ
մագիտակ»։ Նկ. 
14-ում պատկեր
ված զա րդա 
նախշը նույնպես 
Բազջաեիինէ։

Մաթեմատի
կոս Միշել էմերր, որր Հռոմի համալսարանի պրո
ֆեսոր է, 2000 թվականի Բրիջիսի համաժողովի 
զեկուցող, առաջիններից մեկն էր, որ կոչ արեց

նկ. 13 Աբուլ Վսւֆա ալ-Բազ– 
ջաևիի կող՛մից առաջարկված 
երկրաչափական կաոույց՝ 
կ ա ն ո ն ա վ ո ր  յ ո թ ա ն կ յ ա ն  
կա՛ռուցման համար։

նկ. 14 Միջնադարյան պարսկական շինության 
գմբեթիինտերյերէ որի կա՛ռուցման հիմքում ընկած 
է կանոնավորյոթանկյունը։

մաթեմատիկոսներին և արվեստագետներին՝ 
հավաքվելու մի տանիքի տակ,– գրում է. «Վե– 
րածննդի դարաշրջանի նկարիչները շրջվեցին 
դեպի մաթեմատիկան ոչ ՛միայն նրա համար, որ 
նրանք խնդիրներ ունեին իրական աշխարհի 
կապակցությունները կամ ե՛ռաչափ տարա
ծականությունը կտավի վրա խորությամբ 
պատկերելու գործում, այլն, ինչպես դա նշում է 
Մ որիս Կլայնը ա րևմտ յա ն մշակույթում  
մաթեմատիկայի դերին նվիրվա ծ իր  մի 
ա րժեքա վոր գործում, նրա նք խ որա պ ես  
ներշնչված էին հունական փիւիսոփայության վե– 
ր ա հ ա յ տ ն ա գ ո ր ծ մ ա մ բ ։  Նր ա ն ք լի ո վ ի ն  
համոզված էին, որ ֆիզիկական աշխարհի 
իրական էության հիմքը մաթեմատիկան է, ե որ 
տիեզերքում ամեն ինչ կարգավորված է ու դա 
կարելի է բացատրել երկրաչափական տեր
միններով։ Այս մեծ հետաքրքրությունն էր 
պատճաոը, որ նրանք (մաթեմատիկոսները), 
Ք  լայնի բնորոշմամբ, դարձան իրենց ժամանա
կաշրջանի լավագույն կիրա՛ռական մաթեմատի
կոսները։ Եվ քանի որ այդ ժամանակաշըրջանի 
մաթեմատիկոսները չունեին այն երկրաչա
փական միջոցները, որոնց կարիքն ունեին նկա
րիչները, վերջիններս անհրաժեշտաբար դար
ձան նան ուսյալ և գործուն տեսաբան–  
մաթեմատիկոսներ»։

Ամբողջ աշխարհում նկարիչներն ու դիզայներնե
րը օգտագործել և օգտագործում են մաթեմատի
կական գաղափարներ՝ ինքնաարտահայտման և ի– 
րենց արվեստի զարգացման համար։ Հիպերբոլա–

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ
յտք&Յ
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կան երկրաչափություն, քառաչափ խորանարդ ե  հի– 
պերխորանարդ, ֆրակտալեեր, խճապատկերեեր, 
Մյոբիուսի թերթեր, մարմիններ, փոքրագույն մակե
րեւույթներ,– սրանք րնդամենր վտքր մասն են այն 
ամենի, ինչը կիրառվում է նկարիչների (և մաթեմա
տիկոսների) կողմից ժամանակակից արվեստում։ 
Ձախում բերված պատկերները դրա վկայություն են.

Մեր ժամանակների թերևս ամեեահանրահայտ 
ակնստուական մաթեմատիկոս նկարիչ Մորիս 
էշերը գրում է. «Այն գաղափարնե՛ր՛ը, որոնք հիմ
նարար են նրանց (մաթեմատիկոսների) հա
մար, բնության օրենքների նկատմամբ իմ  
հիացմունքի ե զարմանքի պատճա՛ռ են։ Երես աո 
երես կանգնելով մեզ շրջապատող առեղծված
ների աոջե, քննարկելով և վերլուծելով իմ  
դիտարկումները ես վերջիվերջո հայտնվեցի 
մաթեմատիկայի տիրույթում։ Ռեե ես բնավ չու
նեմ համապատասխան կրթություն հ գիտելիք֊ 
ներ ճշգրիտ գիտությունների բնագավա՜ռում, 
բայց հաճախ ինձ թվում է, որ ես ավելի շատ ընդ
հանրություններ ունեմ մաթեմատիկոսների, 
քան գործընկեր նկարիչների հետ»։

էշերի այս խոստովանությունը սքանչելիորեն 
հանրագումարի է բերում այն սաանձնաշնորհյալ 
հարաբերությունները, որ արվեստագետր կարող է 
հաստատել գիտական հանրության հետ։

ՌարգմանություԱը ՝ Հ Հարությունյանի
եկ. 15. Այս պա՛տկերներից երեում, է որ նկարիչներն 

ու դիզայներները օգտագործում են մաթեմատիկական 
գաղափարներ ինքնաարտահայտման ե իրենց 
արվեստի կատարելագործման համար:

Ա յլ քաղաքակրթություննե
րի գոյության հարցը հու
զում է գիտնականներին 

անհիշելի ժամանակներից, և  ար
դեն մի քանի տասնամյակ շարու
նակ աստղագետներր վարձում եե 
կապ հաստատել այլմոլորակա
յինների հետ կամ գոնե որսալ 
նրանց ազդանշանները։ Հետա– 
զոտողները հետախուզում եե 
երանց հետքերը ռադիո– և օպ
տիկական աստղադիտակների 
միջոցով, գիտարշավներ են ու
ղարկում տիեզերք, ուղերձներ են 
առաքում հեռավոր գալակտիկա
ներ։ Սակայն դեռևս չի հաջողվել 
ստույ գ հաստատել, որ մենք միայ - 
եակչեեք Տիեզերքում։

Փորձագետների կարծիքով

* \\Դ™.ե1ճսեՁ.ա/ՅՈՌ17Տ1Տ/աէ1Շ1շ57599

հիմնական խըեդիրն 
այն է, որ երկրա
բանները առայժմ 
չգիտ են, թե հա
տկապես ի՞նչ պետք է 
փնտրել։ «Մեր ռա
դիոաստղադիտակի 
միջոցով ստացել ենք 
բազմաթիվ ազդա
նշաններ, որոնք ա– 
ռայժմ չենք կարո
ղանում բացատրել։
Չի բացառվում, որ դրանց աղբյու
րը մեկ այլ քաղաքակրթություն է»,– 
ասում է Ռուսաստանի Գիտու
թյունների ակադեմիայի Հատուկ 
աստղաֆիգիկական դիտարանի 
(ՌԳԱ ՀԱԴ) աշխատակիցը։ Այս 
վարկածի շուրջ վիճելը դժվար է։

Չէ՞ որ չնայած այն բանին, որ Տիե
զերքի ծննդից մինչև մեր համա
կարգի գոյացումն անցած միլիար
դավոր տարիների ընթացքում մի
անգամայն հնարավոր է, որ ինչ-որ 
տեղ ծնվեին բանական քաղաքա
կրթություններ, որոնք այժմ տարի
քով մեծ կլինեն մեզանից: ►

(Շարունակությունը՝ 28-րդ էջ)
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Հ Հ  ԳԱՍ իսկական անդամ 
ֆիզիկամաթեմասփկական գիա. 
դոկտոր, պրոֆեսոր

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը՝ 
նեյտրոնային աստղերի ֆիզիկա, 
ցածր ջերմաստիճանների ֆիզիկա , 
գրավիտացիոն տեսություն

Դ Ա Վ Ի Թ
Ս Ե Դ Ր Ա Կ Յ Ա Ն

ՄՈԼՈՐԱԿՆԵՐԻՑ ՄԻՆՉ ԵՎ 
«ՍԵՎ ԽՈՌՈՉՆԵՐ»

Ս 1ւ խոռոչների պատմու– 
թյուեը տիեզերքում նյու
թի գոյության ձեերի հա

մար տարվող պայքարում ամենա
թույլ ուժերի՝ գրավիտացիոն ու
ժերի հաղթանակի մասին պատ
մությունն է։ Այդ պատմությունը 
հիմնվում է ժամանակակից գրա– 
վիտացիոն տեսության և ֆիզի
կայի այն օրենքների վրա, որոնք 
նկարագրում են նյութի տար– 
րերատեսակեերի միջև գործող 
փոխազդեցությունները։ Ցավոք, 
մեզ հայտնի չէ, թե նշված պատ
մության, որ մասն է մեր մտքի 
արգասիքը, քանի որ մենք ստիպ
ված ենք կիրառել երկրի պայման
ներում հայտնի ֆիզիկական 
օրենքեերր այնպիսի պայման
ների համար, որոնք բնավ նման 
չեն երկրայինին։ Այս պատմու
թյան ճշմարտացիության կաս
կածները պայմանավորված են 
նաև այն բանով, որ բացակայում 
են «սև խոռոչների» գոյությունր 
ապացուցող ուղղակի դիտումնե– 
րր։

Չնայած «սև խոռոչների» վար
կածի կասկածելիությանը՝ ես կու
զենայի պատմել այս պատմու
թյունը, որպեսզի րնթերցողն ին
քը դատի մեր կանխատեսումների 
հնարավորության մասին, զար
մանա մարդու մտքի երևակայու

թյան թռիչքների վրա, որն այն
քան է առաջ անցել դիտումներից, 
որ իրականությունից կտրվելու 
վտանգ է պարունակում իր մեջ: 

Մինչև «սև խոռոչներին» հաս– 
նելր սկսենք մեր պատմություեր 
Երկիր մոլորակից, որի վրա մենք 
աստում ենք։ Ողջ մեր շրջապատր՝ 
քաղաքները, տները և մենք ինք
ներս, մնում ենք երկրի վրա շնոր
հիվ ուժի, որով Երկիրր ձգում է իր 
մակերեսին գտնվող մարմիննե

րը։ Այդ ուժը կոչվում է գրավիտա– 
ցիոն ուժ։ Հարց է ծագում, թե ինչու 
Երկրի վրա գտնվող մարմինները 
չեն ընկնում դեպի Երկրի կենտ– 
րոնր։ Պատասխաեր պարզ է։ 
Դեպի Երկիրի կենտրոն խորա
նալիս նյութի ճնշումը մեծանում է 
այնպես, ինչպես օվկիանոսի խոր
քը սուզվելիս։ Այդ աճը հանգեց
նում է նրան, որ Երկրի յուրաքանչ
յուր ներքին շերտի վրա ազդում է 
դեպի նրա մակերևույթն ուղղված
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մի ուժ, որը լիովին հավասարա
կշռվում է ներքին շերտերի ձգո
ղական ուժը։ Երկրի ամբողջ հաս– 
տաշերտի (շառավիղը՝ 6370կմ) 
կշիռը համեմատաբար փոքր 
զանգվածի շնորհիվ (1027գ կար
գի) Երկրի կենտրոնում ստեղծում 
է 37.000 մթնոլորտ ճնշում, որը 
բավարար չէ նյութի ատոմային 
կառուցվածքը քայքայելու հա
մար։ Հետևաբար ատոմների 
վանման էլեկտրամագնիսական 
ուժերը հաղթում են այդ պայքա
րում և հեշտությամբ են դիմանում 
Երկրի ծանրությանը։ Նշենք նաև, 
որ Երկրի խորքում ջերմաստի
ճանն աճում է, ինչը հանգեցնում է 
նյութի ճնշման մեծացմանը և 
նպաստավոր պայմաններ է 
ստեղծում Երկրի հաստաշերտի 
ծանրությանը դիմանալու հա
մար։

Մեզ հետաքրքրելու է մի հարց 
ևս։ Արդյո՞ք մենք Երկրի ձգողու
թյան գերիներ ենք։ Պարզվում է՝

ոչ. բավական է Երկրի մակերեսին 
գտնվող մարմնին հաղորդել 11,2 
կմ/վ արագություն, այն կհաղթա
հարի Երկրի ձգողական ուժը և 
կհեռանա նրանից։ Այդ արա
գությունն անվանում եե «ազատ
ման արագություն»։ Այսպիսով՝ 
Երկիրը, ինչպես և այլ մոլորակնե
րը կայուն են սեղմման (կոլլապ– 
սի) նկատմամբ և համեմատաբար 
փոքր զանգվածի պատճառով 
ունեն «ազատման արագութ
յուն»։

Այլ խնդիր է, եթե դիտարկում 
ենք մեզ ամենամոտ աստղը՝ 
Արևը, որի շուրջ պտտվում եե 
մոլորակները, այդ թվում նաև 
Երկիրը։ Արևի զանգվածը միլիո
նավոր անգամ մեծ է, քան Երկ– 
րինը, իսկ շառավիղը մեծ է 
երկրայինից ընդամենը 200 ան
գամ։ Դա նշանակում է, որ Արևի 
կենտրոնի ուղղությամբ շարժվե
լու դեպքում ահռելի ծանրության 
ազդեցության տակ աճում է նաև

նյութի ճնշումը՝ հասնելով Արևի 
կենտրոնում միլիոն անգամ մի
լիոն մթնոլորտի։ Ատոմեերը 
այսպիսի հսկայական ճնշման չեն 
դիմում և քայքայվում եե։ Առա
ջանում է գազ, որը բաղկացած է 
ատոմների լիցքավորված միջուկ
ներից և էլեկտրոններից։ Արեր 
գսւգի գունդ է, որի վերին շերտե
րում իոնացված ատոմներն են, 
իսկ ներքին շերտերում՝ քայքայ
վածները։ Երկու դեպքում էլ 
ճնշումր որոշվում է այդ գագի ջեր
մաստիճանով։ Որպեսզի Արևի 
կենտրոնում գազը դիմանա վերին 
շերտերի հսկայական ճնշմանը, 
ջերմաստիճանը պետք է հասնի 15 
միլիոն աստիճանի։ Ի տարբերու
թյուն մոլորակների՝ Արևը աստղ 
է։ Դա նշանակում է, որ այն տաք է 
և  ամեն վայրկյան ճառագում է 
ահռելի էներգիա՝ լույսի և արևա
յին քամի կոչվող՝ արագ «տարրա
կան մասնիկների» տեսքով։ Որ
պեսզի լրացվի էներգիայի կո– 
րուստր՝ պահպանելով ներքին 
բարձր ջերմաստիճանը, Արևի 
ներսում պետք է գոյություն ունե
նա էներգիայի աղբյուր։ Շատերր 
համարում եե, որ Արևը ճառագայ
թում է ատոմի թեթև միջուկների 
այրման և աստղի սեղմման հաշ
վին։ Սակայն չի բացառվում (իսկ 
գուցե և պարտադիր է) էներգիայի 
առաջացման ուրիշ, դեռևս ան
հայտ մեխանիզմների առկայու
թյունը։

Ամեն դեպքում քննարկենք, թե 
ինչ կպատահի Արևին, եթե ներ
քին էներգիայի աղբյուրներր 
սպառվեն։ Արևի ներսում ջեր
մաստիճանը կնվազի, ճնշումը 
կընկնի, և  ներքին շերտերն 
արդեն չեն կարողանա դիմանալ 
վերին շերտերի ծանրությանր։ 
Արեր կսկսի սեղմվել։ Մինչև ե՞րբ 
կշարունակվի այդ սեղմումը։ 
Կկարողանա արդյո՞ք սեղմվող 
նյութը այնպես վերակառուցվել, 
որ ստեղծի ավելի մեծ ճնշում և 
կանգնեցնի սեղմման գործրն– 
թացը։ Պատասխանն է՝ այո՜։ 
Նյութի խտության մեծացումը 
հանգեցնում է ատոմների լրիվ 
քայքայմանը և էլեկտրոնային 
հեղուկի առաջացմանը, որի 
ճնշումն այնքան մեծ է, որ կարող է 
զսպել Արևի սեղմումը։ Ատոմի 
«մերկ» միջուկները լուծված եե

գիտության Ս  ս շւս ս րա ս
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այդ էլեկտրոնային հեղուկում։ 
Գոյացած աստղն ունի մի քանի 
տասնյակ հազար կիլոմետրի 
կարգի (այսինքն՝ մոլորակի 
չափերի կարգի) շառավիղ։ Իսկ 
զանգվածը մնացել է առաջվանը՝ 
Արևի զանգվածի կարգի։ Այդ 
չափազանց խիտ աստղը հայտեի 
է «Սպիտակ թզուկ» աեվանմամր։ 
Քանի որ «Սպիտակ թզուկ» մա
կերեսը տասնյակ հազարավոր 
անգամ վտքր է Արևի մակերեսից, 
բավական թույլ է լույսի ճառա
գայթումը։ Չնայած դրան՝ հետա– 
զոտողները հայտնաբերել են 
«Սպիտակ թզուկները»։ Հետա
գայում «Սպիտակ թզուկը» պետք 
է մարի և վերածվի «Սև թզուկի», 
որին արդեն ոչինչ չի կարող 
պատահել։ Թզուկի մակերեսին 
ձգողության ուժի մեծության մա
սին պատկերացում ունենալու 
համար բավական է ասել, որ 
այնտեղ ցանկացած մարմնի քաշը
23,500 անգամ ավելի մեծ է 
լինելու, քան Երկրի վրա, իսկ 
«ազատման արագությունը» հա
վասար կլինի 3,300 կմ/վ։

Տեսության համաձայն՝ «Սև 
թզուկի» ճակատագիրն է սպաս
վում այն աստղերին, որոնց զանգ– 
վածր վտքր է Արևի զանգվածի 
1,4-ից։ Իսկ ի՞նչ է սպասվում այն 
աստղերին, որոնց զանգվածը մեծ 
է այդ մեծություններից։ Այդ դեպ
քում էլեկտրոնային գազի ճնշումը 
չի դիմանա մեծ զանգվածի ծան
րությանը, և  սեղմումը կշարու
նակվի մինչև աներևակայելի 
փոքր չափերը (ընդամենը 10կմ 
կարգի)։ ՈՒԺեղ սեղմման պատ
ճառով ատոմի միջուկները ևս 
քայքայվում են, և  առաջանում է 
հիմնականում նեյտրոններից 
բաղկացած միջուկային նյութ։ 
Նեյտրոնների ճնշումը բավական 
է այդ սեղմումը կանգնեցնելու 
համար։ Որպես հետևանք՝ մենք 
ունենք գերխիտ աստղ, որի զանգ
վածը Արևի զանգվածի կարգի է, 
իսկ շառավիղը՝ մոտ 10կմ։ Այդ
պիսի աստղեր առաջին անգամ 
հայտնաբերվել են 1967թ. դրանց 
բաբախող ռադիոճառագայթման 
միջոցով և հայտնի եե «պուլսար– 
եեր» աեվաեմամբ։ Այդ աստղերի 
մակերեսի վրա ձգողության հըս– 
կայական ուժի մասին պատկե
րացում կազմելու համար բավա

կան է ասել, որ «ազատման արա
գությունը» հասնում է 200,000կմ/վ 
արժեքի, որը լույսի արագության 
գրեթե 2/3-ն է կազմում։ Նյութի 
խտությունը նեյտրոնային աստ
ղերի ներսում հասնում է ատոմի 
միջուկի խտությանը (1014գ/սմ3) և 
ավելի։ ձավոք, Երկրի պայման
ներում մենք չենք կարող ստանալ 
միջուկայինից մեծ խտություն, 
այնպես որ մեր հետագա կանխա
տեսումները հիմնվում են միայն 
տեսության վրա։ Իսկ տեսութ
յունն ասում է, որ Արևի զանգվա
ծից մոտ 6 անգամ ավել զանգված 
ունեցող աստղերի (իսկ դրանց 
թիվր միայն մեր գալակտիկայում 
100,000,000-ի կարգի է) սեղմումը 
հնարավոր չէ դադարեցնել մեզ 
հայտնի և ոչ մի ուժով։

Երբ սեղմող աստղի շառա
վիղը փոքրանա և հասնի, այսպես 
կոչված, Շվարցշիլդյան շառավղի 
չափերի, որը համեմատական է 
աստղի զանգվածին և Արևի հա
մար հավասար է Յկմ, տեղի եե 
ունենալու երկու կարևոր իրա

դա րձություններ։ Առաջին, 
աստղի մակերեսին զրավիտա– 
ցիոն ձգողությունը հասնելու է 
այնպիսի ահռելի չափերի, որի 
շնորհիվ «ազատման արագու
թյունը» կհասնի լույսի արագու
թյանը։ Դա նշանակում է, որ 
անգամ լույսը չի կարողանա 
հեռանալ աստղից։ Մենք կզրրկ– 
վենք աստղի հետագա ճակատա
գրի մասին որևէ տեղեկություն 
ստանալու հնարավորությունից։ 
Այդ է պատճառը, որ Շվարցշիլդի 
շստավիղր երբեմն անվանում են 
իրադարձութոյւնԱերի հորի
զոն՛. Արտաքին դիտորդի համար 
աստղը, հասնելով «իրադարձու
թյունների իր հորիզոնին», մի 
քանի վայրկյանների ընթացքում 
սևանում է։ Դա հարաբերականու
թյան հատուկ տեսության հե
տևանքն է։

Երկրորդ՝ այս երևույթը բխում 
է հարաբերականության ընդհա
նուր տեսությունից։ Այդ տեսու
թյան համաձայն՝ գրավիտացիոն 
դաշտը խիստ փոփոխում է տա
րածության և ժամանակի հատ–
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կությունեերր։ Շվարցշիլդի շա
ռավղի վրա այդ փոփոխություն
ներն այնքան էական են, որ 
հանգստի վիճակն արդեն ան
հնար է։ Այդ շառավդին հասած 
մարմինն անվերադարձ րնկնում է 
սեղմվող աստղի կենտրոնր. ասես 
ընկնում է խոռոչի մեջ։ Հաշվի 
առնելով սեղմվող ծանր աստւփ 
այդ երկու հատկությունները՝ այն 
անվանել են Սե խոռոչ։

Այսպիսով՝ համաձայն գրավի– 
տացիայի ժամանակակաից տե
սության՝ Արևի զանգվածից մոտ 6 
անգամ ավել զանգված ունեցող 
աստղերը վաղ թե ուշ պետք է 
սեղմվեն և վերածվեն Սև խոռոչ
ների։ Սև խոռոչներն ունեն հե
տաքրքիր շատ հատկություններ։ 
Օրինակ՝ նրանք լինում են «մե
ռյալ» և «կենդանի»։ «Սեռյալ» եե 
կոչվում այն խոռոչները, որոնք 
առաջացել են չպտտվող աստ– 
ղերի սեղմումից։ Այդպիսի աստ– 
ղերի համար «իրադարձություն
ների հորիզոնը» և «մարմնի 
հանգստի սահմանը» համընկնում 
են։ Այդ սահմանից ուղարկված 
ազդանշանը մեզ չի հասնի, հե
տևաբար Սև խոռոչը կարելի է

(Սկիգբը՝ 24-րդ էջ)

► Հետևաբար, նրանք կունենան 
ավելի զարգացած տեխնոլոգիա
ներ, որոնք մենք առայժմ չենք կա
րող հասկանալ։

Առեղծվածային այլմոլորա
կայինների ձեռքի գործը կարող 
են լինել տիեզերքում հայտնա
բերված որոշ անբացատրելի 
երևույթներ։ Օրինակ՝այսպես կոչ
ված ՌՈԿՌՍ-եերը։ Գիտնական
ներին հայտնի այդ 80 օբյեկտ
ներն իրենց չափերով համեմատե
լի են աստղերի հետ, բայց ունեն 
մի հատկություն, որը փակուղու 
մեջ է դնում գիտնականներին և 
թույլ է տափս խորհելու դրանց ար
հեստական ծագման շուրջ։ Բանն

այն է, որ ՌՈԿՈՍ-ները չունեն 
կլանման գծեր՝ քիմիական նյու
թերի ատոմների տարբեր տեսակ
ների յուրահատուկ դրոշմներ, 
որոնք հատուկ եե մյուս բոլոր 
լուսատուներին։ Այդ փաստը 
հղացրեց աներևակայելի թվա
ցող մի միտք, որ այդ օբյեկտները 
ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ փարոսներ, 
որոնք տեղագրել եե զարգացման 
բարձր աստիճան ունեցող տիե
զերքի հին նվաճողները իրենց 
կարիքների կամ ուրիշ քաղաքա
կրթությունների ուշադրությունը 
գրավելու համար։

Ոչ երկրային քաղաքակրթու
թյունների գոյության նկատմամբ 
լուրջ վերաբերմունքի համար բազ

մաթիվ առիթներ է տափս նաև 
Արեգակնային համակարգը, որը, 
համաձայն որոշ վարկածների, 
ինքն է ենթարկվել այլմոլորա
կայինների ազդեցությանը։ Սեր 
համակարգի ոչ բնականոն կա
ռուցվածքը, որը ենթակա չէ 
բացատրության, հետազոտող– 
ներին ստիպում է ենթադրել, որ 
այն կարող է ստեղծված փնել 
արհեստական ճանապարհով։ 
«Սի քանի տասնամյակներ առաջ
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հայտնաբերել միայն նրա գրավի– 
տացիոն դաշտով։ Պտտվող Սև 
խոռոչների համար այդ սահ
մանները չեն համընկնում, և այդ 
սահմանների արանքում, այսպես 
կոչված, էրգոգնդում, մարմինը կա
րող է մեզ ազդանշաններ ուղար
կել։ Ուստի այդպիսի Սև խոռոչ
ները կոչվում եե «կենդանի»։

Տիեզերքում Սև խոռոչներ 
հայտնաբերելու վարձերը դեռևս 
դրական արդյունքներ չեն տվել։ 
Այն ենթադրությունը, որ նրանք 
կարող են գտնվել գալակտիկայի 
կենտրոնական մասերում կամ 
աստեղային կուտակումների եեր– 
սում, հնարավոր չէ ստուգել, քանի 
որ ծայրամասային աստղերը 
թույլ չեն տալիս տեսնել խորքերը։ 
Փորձեր եե արվում հայտնաբերել 
դրանք աստղային կրկնակի հա
մակարգերում։ Դրանք աստղերի 
այնպիսի զույգեր են, որոնցից 
մեկը անտեսանելի է, բայց նրա 
ներկայության մասին կարելի է 
կռահել տ եսա նելի աստղի 
շարժումից։ Բայց այդ դեպքում էլ 
անտեսանելի աստղը կարող է 
լինել սև թզուկ, նեյտրոնային 
աստղ, կամ ի վերջո եոր-նոր 
ծնվող ծանր աստղ։ Սեր ժա
մանակաշրջանում Սև աստղերի 
հայտնաբերման հեռանկարները

Արեգակնային համակարգի կա
ռուցվածքային ոչ երկրային քա
ղաքակրթությունների միջա
մտության մասին կարող էր խոսել 
սեփական վարկն անտեսող գիտ
նականը։ Բայց փաստերին դըժ– 
վար է դիմակայել»,– հայտարա
րում է ՀԱԴ-ի աշխատակից Սեր– 
գեյ Յազևը։

Նույն տեսակետն է պաշտպա
նում նաև ՈԳԱ Տիեզերական հե
տազոտությունների ինստիտու
տի մոլորակների ֆիզիկայի բաժ
նի վարիչ Լեոնիդ Քսաեֆոմափ–

ավելի հոռետեսական 
են դառնում, եթե հաշ
վի առնենք նյութի այն 
ակտիվությունը, որ 
դիտվում է Տիեզեր
քում։ Գալակտիկա
ների միջուկների ար
տասովոր պայթյուն
ները, որոնք ուղեկց
վում են հսկայական 
զանգվածների արտա
նետումներով, աստ
ղերի կամ աստեղային 
կուտակումների սեղմ
ման բացակայությունը 
Սև խոռոչների օգտին 
չեն խոսում։

Այսպիսով՝ Սև խո
ռոչների գոյության 
կանխատեսումը դեռ
ևս չի հաստատվում։ 
Գուցե դա նշանակում 
է, որ մենք հասել ենք գո
յություն ունեցող տե
սությունների կիրա
ռության սահմաննե
րին և կանգնած ենք 
նոր տեսության ծենդի 
շեմին, որը կարող է 
կիրառվել մեծ խտու
թյունների և մեծ զանգ
վածների համար։

րը, որոնցով պտտվում են Արե
գակնային համակարգի մոլորակ
ները։ Եթե տիեզերքում հայտնա
բերված բոլոր մոլորակները 
իրենց արեգակի շուրջ պտտվում 
են էլիպսաձև ուղեծրով, ապա մեր 
համակարգում շարժվում եե 
գրեթե կատարյալ շրջանագծով։

Առայժմ այս և ուրիշ, ավեփ 
բարդ երևույթներ անբացատրեփ 
են։ Սարդկություեը կմոտենա 
դրանց բացատրությանը՝ ստեղ
ծելով ավեփ հզոր աստղադիտակ
ներ և տիեզերական սարքեր, 
որոնք ընդունակ կփնեն դուրս 
գալու համակարգի սահմաննե
րից դուրս։ Ներկա փուլում ար
հեստական միջամտության մա
սին վարկածն ամենահարմարն է։ 
Սակայն ոչ ոք չի հանդգնում 
պնդել, որ Արեգակը, Լուսինը և 
այլ մոլորակները ստեղծել եե 
այլմոլորակայինները։ Հնարավոր 
է՝ բոլոր այդ անոմալիաները Տիե
զերքի մեր հարևանների իեչ-որ 
անհասկանափ գործունեության 
կողմնակի արդյունք են։

տին։ «Բոլոր հայտեի մոլորակա
յին համակարգերը կառուցված են 
հետևյալ սկզբունքներով, ամենա
մեծ մոլորակը ավելի մոտ է իր 
արեգակին, քան մյուսները,– բա
ցատրում է եա գործընկերոջ խոս– 
քերր։– Սեր համակարգում Արե
գակին ամենամոտը փոքր Սեր– 
կուրին է։ Իսկ հսկայական Յուպի– 
տերի բնական գոյացումը հեռա
վոր ուղեծրի վրա գիտնականները 
ընդհանրապես համարում են քիչ 
հավանական»։ Նման անհամա
պատասխանությունները տիեզե
րական չափանիշներին հանդի
պում ենք ամեն մի քայլափոխի։

Վերցնենք թեկուզ Արեգակի և 
Լուսնի չափերը, որոնք այնպես 
զարմանալիորեն են «ընտրված», 
որ լրիվ խավարման ժամանակ 
Լուսնի սկավառակը հիանալիո
րեն փակում է արևր՝ թողնելով 
միայն պսակը։ Հետաքրքիր է նաև 
Երկրից մինչև Արեգակ րնկած 
տարածության հաշվարկման 
պարզություեր։ Հարցեր են առա
ջացնում նաև ուղեծիրների ձևե–

■■

.Հ"



ՃԱՐՍԲԵՐՍԿԱնՈՒԹՅՍն 
ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԽԱԼ է. 
ՆՈՐ ԱՊԱծՈՒՅծնԵՐ

Անգլիացի գիտնականները 
վիճարկում եե Ալբերտ Այնշ– 
տայեի հարաբերականության 
տեսության հիմնարար դրույթը։ 
Եթե նրանց տեսությունը հաս
տատվի, կարող Է հեղափոխու– 
թյուե կատարել ժամանակակից 
ֆիզիկայում, որը վերջիե հարյուր 
տարիների ընթացքում ելնում Էր 
այն դրույթից, որ լույսի արագու
թյունը հաստատուն Է։

Անգլիացի աստղագետների և 
ֆիզիկոսների խումբը պնդում Է, 
որ հակառակ Այնշտայնի դրույթի՝ 
լույսի արագությունը ժամանակի 
ընթացքում փոփոխվում Է, դառ
նում Է ավելի ցածր։ Հետա
զոտության հեղինակներից մեկը՝ 
Քեմբրիջում աշխատող աստղա
գետ Մայքլ Մերֆին հայտնել Է 
բրիտանական 7հշ Օսա՜ճաո թեր
թին. «Մենք արտասովոր բան ենք 
պնդում։ Մեր ուսումնասիրութ
յունները ցույց եե տափս, որ 
մատերիայի ե  լույսի վւոխագդե– 
ցությաե հետևում ընկած Է ավելի 
հիմնարար փոխազդեցություն »:

* հէէբ։//̂ \̂ .ւասէ&.ւս/ո6̂ տ/Յյէա1տ53439

Մ ԻՔ Ե ԼԱ Ն Ջ Ե ԼՈ ՅԻ Կ. Ա. ԵՖԵՏՈՎ 
կ ե ն ս ա բ ա ն ա կ ա ն  

^  ^  գ ի տ ո ւ թ յո ւն ն ե ր ի

Գ Ա Դ § լյի  ՈՒՂԾԲՁԸ ԴոԿտոՐ>պրոֆԵսոր
Ա Պ Ա Գ Ա ՅԻ Ն

Հռոմի Սիքարինյաե կապե
լայի շինարարությունը սկսվել Է 
Սիքարոս IV պապի օրոք 1475թ.՝ 
հենց այն տարի, երբ Ֆլորենցիա– 
յի մոտակայքում գտնվող Կսւպ– 
րեզե վտքր քաղաքում Լոդովիկո 
դի Լիոնարդո դի Բուոեարոտի Սի
մոնի ընտնիքում ծնվեց երկրորդ 
որդին, որին անվանեցին Միքե– 
լաեջելո։ Այժմ այդ անուեր հայտ
եի Է բոլորին ե  անքակտելիորեն 
կապված Է Սիքստիեյաե կապե
լայի հետ։

Ծանոթանալով հանճարեղ 
քանդակագործի, նկարչի, պոետի 
կյանքի մաերամասեերիե՝ ապշում 
ես, թե ինչպիսի ուժի տեր Էր նա։ 
Հենց այդ ուժն Էլ թույլ տվեց ընդ
դիմանալ անհաջողություններին,

անհաղթահարելի թվացող խո
չընդոտներին, իսկ երբեմն՝ պար
զապես ճակատագրի ծաղրանք
ներին, որոնցով լի Էր վարպետի 
կյանքի ուղին։

1508թ. Հռոմի պապ Հուլիոս 
11-ը իր մոտ Է հրավիրում հռչա
կավոր ֆլորենցիացի քանդակա
գործին։ Այդ ժամանակ Միքելան– 
ջելոն արդեն ստեղծել Էր քանդա
կագործության այնպիսի գլուխ
գործոցներ, ինչպիսիք են «Քրիս
տոսի ողբը», «Դավիթը»։ Տրամա
բանական կլիներ ենթադրել, որ 
Հուլիոս 11-ը կստաջարկի քանդա
կագործին ստեղծել մի նոր ար
ձան։ Բայց՝ոչ։ Միքելանջելոյի չա
րակամների ե  առաջին հերթին

Միքելանջելո. Ադա՛մի արարումը. 
(1511թ. Սիքստինյաե կապելայի 
առաստաղի որմնանկարը)։

ՌՒրբինոյում ծնված ճարտարա
պետ Դոեատո Բրամսւնտեի դըրդ– 
մամբ, որը հովանավորում Էր իր 
համերկրացի երիտասարդ Ռա– 
ֆայել Սանտիին և ցանկանում Էր 
հեռացնել նրա ճանապարհից մըր– 
ցակցին, պապը առաջարկում Է 
Միքելաեջելոյիե նկարազարդել 
Սիքստինյան կապելայի առաս
տաղը։ Առաստաղի մակերեսը 
կազմում Էր 600ք/մ։ Թշնամիների 
ծրագրերը միանգամայն պարզ 
Էին։

Նախ՝ կտրել վարպետին իր 
հիմնական գործից՝ քանդակա
գործությունից, երկրորդ՝ հրա
ժարվելու դեպքում հրահրել պա
պի զայրույթը նրա դեմ։ Իսկ եթե, 
այնուամենայնիվ, Սիքելանջելոն 
համաձայնի, ապա ամենից հա
վանական Է, որ քանդակագործը 
չի կարողանա ստեղծել որևէ կար
գին բան և Ռաֆայելի առավելու
թյունը կդառնա անվիճելի։ Եթե 
հաշվի առնենք, որ մինչ այդ պահը 
Բուոնաբոտին գրեթե չի զբաղվել 
որմնանկարչությամբ, ապա հաս
կանալի կդառնա, թե ինչու էր նա 
սկզբում խնդրում պապին վերա– 
հանձնարարել այդ պատվերը Ռա– 
ֆայելին։ Բայց հանդիպելով 
Հուիլիոս 11-ի անզիջում դիրքին՝ 
Միքելանջելոե ստիպված էր հա– 
մաձայնել։

Իր սխրանքը նկարիչը կատա
րեց ընդամենը 26 ամսում՝ աշխա
տելով ընդհատումներով՝ 1508թ. 
մայիսի 10-ից մինչև 1512թ. հոկ–

* հէէբ։//\ \̂\ .̂եաւԽւ.ա 1ճւտօ(̂ 617/ա՜էւշ1տ 6381/ բոոէ. հէա1.
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տեմբերի 31-ը։ Նա նկարազար
դում էր առաստաղը մեջքին պառ
կած վիճակում կամ նստած՝ գլու
խը հետ գցած։ Վրձեից կաթող 
եերկը լցվում էր աչքերի մեջ, 
անհարմար դիրքից մարմինը կո– 
տըրտվում էր անտանելի ցավից: 

Բայց եա ստեղծեց գլուխ
գործոց, որե իր վիթխարիու
թյամբ, բովանդակալիությամբ և 
կատարելությամբ կենտրոնական 
տեղ զբաղեցրեց Բարձր Վե– 
րածենդի արվեստում։ Գյոթեե 
գրում էր. «Առանց Սիքստինյան 
կապելլան տեսնելու՝ դժվար է 
ակնառու պատկերացում կազմել, 
թե ինչ կարող է անել մեկ մարդը»: 

Անվիճելի է, որ կապելլայի 
առաստաղին պատկերված լավա
գույն որմնանկարներից մեկր 
«Ադամի արարումն» է։ Աջ ձեռքին 
հենված գետնին կիսափռված է 
առաջին մարդու երիտասարդ ու 
գեղեցիկ, բայց դեռես անկենդան 
ճախրող մարմինր։ Արարիչր՝ 
շրջապատված անթև հրեշտակ
ներով, մեկնում է իր աջր դեպի 
Ադամի ձախ ձեռքր։ Եվս մի պահ, 
և  նրանց մատները կհպվեն, և 
Ադամի մարմինը ոգի առնելով 
կլցվի կենդանությամբ:

Նկարագրելով այդ որմեա– 
նկարր՝ արվեստագետները սովո
րաբար նշում են, որ Արարիչն ու 
հրեշտակները, կազմելով մի ամ
բողջություն, շատ հաջող կերպով 
ներգծվում են նկարին՝ հավա
սարակշռելով որմնանկարի ձախ 
մասը։ Եվ վերջ։ Սակայն ուշադիր 
նայելով նկարչի ստեղծագործու– 
թյանր՝ հանկարծ հասկանում ես,

որ Ադամին կենդանացնում է ոչ 
թե Արարիչը, այլ հսկայական 
ուղեղը, որը բոլոր մանրամասնե– 
բով կրկնում է մարդու գլխուղեղի 
կառուցվածքր։ Դա պետք է հաս
կանա կազմախոսության այբբե– 
եր իմացող ցանկացած կենսա
բան կամ բժիշկ։ Բայց անցնում 
էին դարեր, և միայն կես հազա
րամյակ անց Սիքելանջելոյի 
մտահղսւցումր բացահայտվեց 
մեզ համար։ Այդ որմնանկարում 
վարպետր գաղտնագրել է այն, որ 
արարման գործողությունր կա
տարվել է տիեզերական բանա
կանության կողմից։ Իսկ ինչո՞ւ 
կենդանության օրոք Սիքելաեջե– 
լոե անգամ չի ակնարկել ժամա
նակակիցներին, թե իրականում 
ինչ է ինքը պատկերել։

Բացատրությունն ակնհայտ է։ 
Ուղեղի կառուցվածքր նկարիչր 
կարող էր ուսումնասիրել միայն 
դիահերձման ժամանակ։ Իսկ 
մահացած մարմինը անարգելու 
համար Սիքելանջելոյի ժամա
նակներում մահապատիժ էր 
հ ա սն ում ։ Եթե 17-ա մյա  
Բուոնարոտիին բռնեին, երբ եա 
գաղտնի կերպով դիակներ էր 
հերձում Ֆլորեեցիայի Սաետո 
Սպիրիտո վանքի դիարանում, 
ապա հաջորդ օրն իսկ նրա սե
փական դիակը կախված կլիներ 
Սիեյորիայի պալատի երրորդ 
հարկի պատուհանի որմնա
խորշում, և  աշխարհը երբեք չէր 
տեսնի Սիքելանջելոյի ապագա 
գլուխգործոցներր։ 1492թ. այն 
հիշարժան օրերից, երբ նկա
րիչն ուսումնասիրում էր մարդու 
մարմնի կառուցվածքը, մինչև 
Սիքստինյան կապելայի ա– 
ռաստաղիե «Ադամի արա– 
րումր» որմնանկարի ստեղծու– 
մր, անցել էր գրեթե 20 տարի։ 
Չնայած այս երկար ժամկետին՝ 
ապշեցնում է այն ճշգրտու– 
թյունր, որով Սիքելանջելոն 
պատկերել է մարդու գլխուղեղի 
ակոսներն ու գալարները։

Հեշտությամբ կարելի է կռա
հել կողմնային ակոսր, որն ա– 
ռանձնացնում է ճակատային բա
ժինը քունքայինից։ Վերին և 
ներքին քունքային ակոսեերը սահ
մանազատում եե միջին քուն
քային գալարր։ Արարչի աջ ուսը 
միջին ճակատային գալարն է։ 
Հրեշտակներից մեկի կիսադեմը 
կրկնում է կենտրոնական ակոսր՝

ուղեղի ճակատային և գագաթ
նային բաժինների միջև ընկած 
սահմանը։ Եվ վերջապես, Արարչի 
թիկունքում պատկերված երկու 
հրեշտակների գլուխեերր ոչ այլ 
ինչ եե, քան վերեգրայիե և ան
կյունային գալարներ։ Ուշագրավ 
է, որ ուղեղի կառուցվածքի ման– 
րամասնություններր կարելի է 
կռահել և  Արարչի հագուստի ծալ
քերում՝ «Արևի, Լուսեի և բույսերի 
արարումր», և  գործվածքի ուրվա
գծերում՝ «Ցամաքի անջատումը 
ջրից և ձկեերի արարումը» 
որմնանկարներում։

Սահվան մահճում 89-ամյա 
Սիքելանջելոյի արտասանած վեր
ջին խոսքերն էին. «Ափսո՜ս, որ ես 
մեռնում եմ այն ժամանակ, երբ 
հենց նոր էի սկսել վանկ առ վանկ 
կարդալով ծանոթանալ իմ մաս
նագիտությանը»։

Կարելի է միայն տրտմութ
յամբ ավելացնել. «Ափսո՜ս, որ մի
այն հինգ դար հետո ենք սովորում 
հեգելով կարդալ այն, ինչ նվիրել է 
մեզ մեծ Վարպետը»։

Գագաթնային 
Կենտրոնական Բա(Փ ^ 
բաժին

ճակատային 
բաժին

Անկյունային
գալար

Կողմնայիւ 
ակոս

և Վերին Հ  
քունքային 

ակոս Քունքային
բաժին

Ներքին քունքային 
ակոս

«Ադա՛մի արարումը» որմնանկարի ե  մարդու 
գլխուղեղի պատկերի համեմատությունը

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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Պարզվում է, որ մայաների 
մշակույթը շատ ավելի հին է, քաե 
մինչեւ այժմ ենթադրում էին գիտ
նականները։ Գվատեմալայում 
արված վերջին գյուտերր վկայում 
են, որ Կենտրոնական Ամերիկայի 
բնիկները դեռևս մոտ 2300 տարի 
առաջ գրության համար օգտա
գործել եե հիերոգլիֆներ։

Ինչպես հաղորդում է «Տշւշոօշ» 
հանդեսը, գտնվել է գիպսով 
ծածկված մի քար, որի վրա հաստ 
սեւ գծով նկարված են 10 տառա
նշաններ։ Այսօր դրանք մայանե
րի մշակույթի ամենահին վկայու
թյուններն են։ Բարակ վարդա– 
գույե-եարնջագույն գիծը, հավա
նաբար, գրելու րնթացքում որպես 
կողմնորոշիչ է ծառայել։

Այն պատահաբար գտել է 
տեղացի հնագետ Բորիս Բելտ– 
րաեը Գվատեմալայի ջունգլինե
րում՝ բուրգի ավերակներում 
հայտնաբերված թագավորական 
դամբարանում։

Հիերոգլիֆների գրության ժա
մանակահատվածը գիտեական– 
ներր թվագրում են մ.թ.ա. 200 և 
ՅՕՕթթ. միջև։ Դա Մեզոամերի–

կայի այլ 
վ ա յ բ ե 

րում հայտնաբերված գրության 
ամենավաղ վկայությունների 
երևան գալու ժամանակաշրջանն

գամից հայտնի դարձավ, երբ 
2005թ. վերջին ԶԼՄ-ում հայտնվե
ցին հաղորդագրություններ այն 
մասին, որ հնագետներր հայտնա
բերել եե մայաների ամենահին 
որմնաեկարր։ Այդ գլուխգործոցր 
ստեղծվել է Քրիստոսի ծննդից 
առաջ'111 կամ II հազարամյակում։

Հետազոտողների կարծիքով՝ 
արձանագրությունների մեծ մասը 
չի հաջողվի վերծանել։ Վերծան
վել է միայն մեկ բառ՝ «ճյ՚&™» 
հիերոգլիֆի ամենավաղ վարկա
ծը, որ մայաների լեզվով նշանա
կում է «առաջնորդ»։ Հավանա
բար այդ նշաեներր ավելի երկար 
մի տեքստի վերջավորությունն են 
և խիստ տարբերվում եե մինչ 
այժմ հայտնի գրերից։ Այսօր 
վերծանված է հին մայաների 
գործածած 800 գրերի րնդամենր 
կեսը։
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է։ Մայաների նախադասական 
շրջանի գրություններ հազվադեպ 
են հանդիպում, և դրանց թվա– 
կանր դժվար է որոշել, ինչպես 
կարծում են Ոփլյամ Սատուրնոյի 
գլխավորած խմբի մասնագետ
ները։ Սատուրնոյի խումբը միան–
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ՌԱԶՄԻԿ
ԻՍՊԻՐՅԱՆ Քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցեետ

| ք ա  Ո Ր Ա Կ Ա - Տ Ւ 1 .

(Սկիզբը՝ «Գիտությաե 
աշխարհում», 2006,>12)

Պ Ղ ԻՆՁ - 
ՎԵՆԵՐԱՅԻ ՄԵՏԱՂ

Պ ւփեձը հայտեի է մարդկու
թյանը նախնադարյան 
հասարակարգից։ Քարե 

բեկորեերը, բուրգերը մշակվել եե 
պղնձե գործիքներով։ Սարդկու– 
թյաե մի ամբողջ դարաշրջաե 
անվանվել է պղնձի։ Դա Խլել է 
քարե դարից բրոնզե դարիե 
անցման շրջան, երբ հայտնաբեր
վեցին պղնձե գործիքներ ե  զենքի 
տեսակներ։ Պղինձը մտնում է 
ավելի քաե 170 միեերալեերի բա
ղադրության մեջ, հանդիպում է 
եաե ազատ վիճակում՝ առանձին 
բյուրեղների հսկա կտորների տես
քով։ Ամենամեծ բնածին պղինձը 
կշռելէ420տ։

Սաքուր պդիեձր կարմիր գույ
նի կռելի մետաղ է։ ժամանակի 
ընթացքում պղինձը խոնավու
թյան առկայությամբ պատվում է 
բրոնզափառ կոչվող մուգ կանաչ

թաղանթով, որը պահպանում է 
պղինձը կոռոզիայից ե  ունի դեկո
րատիվ (գեղարվեստական) նշա
նակություն։

Բրոնզափառով պատված եե 
Մոսկվայի Կարմիր հրապարակի 
Դմիտրի Պոժարսկու և Սանկտ 
Պետերբուրգի «Պղնձե ձիավորը» 
հուշարձաեներր։ Պդիեձր համե
մատաբար պասիվ մետաղ է, չոր 
օդում, նորմալ պայմաններում չի 
օքսիդանում։ Ջրածնի, ազոտի, 
ածխածնի հետ պղինձը նույնիսկ 
բարձր ջերմաստիճանում չի վւո– 
խազդում։ Պղնձից պատրաստում 
եե ամուր, կարծր, կռելի համա–

Գ ԻՏՈ Ւ Թ ՅԱ Ն
յտք&Յ
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ձուլվածքներ։ Կարեորագույն հա
մաձուլվածքներն են բրոնզը և 
լատունը։
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Բրոնզը պղնձի համաձուլ
վածքն է անագի հետ։ Սակայն 
ժամանակակից բրոեզը անագի 
փոխարեն պարունակում է ալյու
մին, սիլիցիում, երկաթ, կապար և 
բերիլիում։ Լատունը պղնձի հա
մաձուլվածքն է ցինկի հետ՝ հա
ճախ նաև երկաթի, կապարի, 
մանգանի հավելումներով։ Լա– 
տունր լավ մշակվում է և  օժտված է 
բարձր մածուցիկությամբ։ Մեծ 
կիրառություն ունեն պղնձա– 
նիկելայիե համաձուլվածքները։

Պղինձը շատ լայն կիրառու
թյուն ունի էլեկտրատեխնիկա
յում։ էլեկտրա– և ջերմահաղոր
դականությամբ պղինձը արծա
թից հետո գրավում է երկլարդ 
տեղը։

Պղինձը պատկանում է կենսա– 
տարրերի շարքին, միջբջջային 
գործընթացների արագացուցիչ է։ 
Պդիեձր մտնում է ֆերմենտների 
բաղադրության մեջ և մասնակ
ցում է ֆոտոսինթեզի– բույսերի 
կողմից ազոտի կլանման գործըն
թացներին։ Նպաստում է շաքարի, 
սպիտակուցների, վիտամինների 
սինթեզին։ Այն խթանում է բույ
սերի աճը և զարգացումը, 
բարձրացնում ցրտադիմացկու
նությունդ։ Պղնձի անբավարա
րության դեպքում բույսերը հի
վանդանում են և դադարում են 
պտղաբերել։ Պղինձը ւիոքր քա
նակությամբ անհրաժեշտ է նաև 
կենդանիներին և մարդկանց բնա
կանոն զարգացման համար։ 
Ամենից շատ պղինձ կա պարու
նակում են խեցգետնի, ծովահրե
շի օրգանիզմում։ Խեցեմորթ կեն
դանիների համար պդինձր կա
տարում է նույն դերր, ինչ երկաթր 
բարձրակարգ կենդանիների և

մարդկանց համար։ Պղինձը մըտ– 
նում է այդ կենդանիների շնչա
ռական պիգմենտի (գունանյութի)՝ 
հեմոցիանինի բաղադրության 
մեջ։ Փոխազդելով թթվածնի հետ՝ 
այդ պիգմենտը կապտում է, ինչի 
պատճառով խխունջների արյու
նը կապույտ է։

Հյուսվածքներին փոխան
ցելով թթվածին՝ պիգմենտը գու
նազրկվում է, այսինքն՝ կատա
րում է հեմոգլոբինի դեր՝ որպես 
թթվածնի փոխադրիչ։ Հոմեցիա– 
նինի մեջ պղնձի պարունա
կությունը 0,33-0,38% է։ Պղինձը 
մտնում է բարձրակարգ կենդանի
ների սարդի բաղադրության մեջ։

Պղնձի անբավարար քանա
կության դեպքում կենդանիների 
և մարդկանց օրգանիզմում առա
ջանում է սակավարյունություն, 
թուլություն հեմոգլոբինի քանա
կը իջնում է։

Հետաքրքիր է նշել, որ պղնձի 
քանակությունը չարորակ ու
ռուցքների բջիջներում շատ վտքր 
է, ինչից ելնելով էլ ժողովրդական 
բժշկությունը պղինձն օգտագոր
ծում է չարորակ ուռուցքների 
բուժման համար։ Որպես հակա
նեխիչ՝ բժշկության մեջ օգտագոր
ծում եե պղնձի սուլֆատր, ցիտ– 
րատը՝ տրախոման և շաղկապե– 
նաբորբը բուժելու համար։ Պղնձի 
մեծ քանակությունը նույնպես 
վնասակար է բույսերի և կենդա
նիների համար։ Բնականորեն 
պղնձի միացություններր կու
տակվում են մարդու օրգաննե
րում և համարվում են թույլատ
րելի չափաբաժիններ։

Սարդու օրգաններում պղնձի 
պարունակությունր հետևյալն է 
(100գ համար հաշված)՝ լյարդում՝ 
0,50–1,12մգ, երիկամներում՝ 0,25– 
0,4մգ, գլխուղեղում՝ 0,31–0,34մգ։ 
Պղնձի լուծելի միացությունները 
թունավոր եե։ Պղնձի միացու
թյուններով թունավորման դեպ
քում առկա եե եաև կապարի և 
արսեեի միացություններր։ Հատ
կապես թունավոր է փարիզյան 
կանաչը՝ պղնձի ացետատի և 
արսենիեի խառնուրդդ։ Դրա հա
մար տնային սպասքեղենի առար
կաները թեյնիկ, ինքնաեռ, կաթ
սաներ, որոնք պատրաստված են 
պղնձից, ներսից պատվում են

անագի շերտով, որը պղնձին թույլ 
չի տափս լուծվել՝ պաշտպանելով 
հնարավոր սննդային թունա
վորումից։

Պղնձի միացություններն օգ
տագործվում են անօրգանական 
ներկեր, արհեստական մետաքս 
ստանալու, ինչպես նաև բույսերի 
հիվանդությունների և գյուղա
տնտեսության մեջ վնասատու
ների դեմ պայքարելու համար։ Սե– 
տաղամշակմաե, մեքենաշինու
թյան, քիմիական ապակու ար
դյունաբերությունները, գյուղա
տնտեսությունը և մի շարք այլ 
ճյուղեր պղինձ սպառողներ են, 
ունեն պղնձի մեծ պահանջարկ։

Աշխարհում պղնձի մեծ պա
հանջարկ ունի ռազմական ար
դյունաբերությունը. նրանից 
պատրաստում են զենք, զինա
մթերք։

ԿԱՊԱՐ - ՍԱՏՈՒՐՆԻ 
ՄԵՏԱՂ

Ոսկու, արծաթի, պղնձի, եր
կաթի, անագի ու սնդիկի հետ միա
սին կապարը համարվում է մոլո
րակային մետաղ և մարդկութ
յանը հայտեի է շատ վաղուց։ 
Կապարր կապտամոխրագույն, 
փափուկ և ծանր մետաղ է, 
կտրվում է դանակով։ Կապարի 
միջոցով մարդիկ մաքրել եե ոս
կին։ Այն ոսկու մաքրման առաջին 
եղանակն է եղել բոլոր տեսակի 
մետաղական խառնուրդներից՝ 
բացառությամբ արծաթի։ Հետա
գայում պարզվեց, որ կապարը ոչ 
միայն կարող է մաքրել ոսկիե 
խառնուրդներից, այլև օգտա
գործվել հանքերից ոսկի կորզելու 
համար, որոնց մեջ այե գտնվում է 
ծանր փոշու տեսքով։ Հանքերից 
ոսկու կորզման այս եղանակդ 
բացահայտվել է Եգիպտոսում և 
եգիպտական քուրմերի հիմնա
կան ու կարևոր գաղտնիքն է եղել։

Ոսկու կորզման գործընթացը 
հետևյալն է եղել, ոսկու հանքա
նյութը մանրացվել է և լցվել հալ
ված կապար պարունակող անո
թի մեջ։ Հանքի մեջ եղած ամբողջ 
ոսկին լուծվում է հալված կա
պարի մեջ, հսզույթր իջեցվում է 
անոթի հատակր, որտեղից տե
ղափոխվում է հատուկ կավից

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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պատրաստված տարաների մեջ, 
որտեղ օդի հոսանքի ներքո հա
լույթը շիկացվում է։ Կապարը վե
րածվում է օքսիդի և մյուս խառ
նուրդների հետ միասին ներծրծ– 
վում է անոթի պատերի մեջ, իսկ 
անոթի հատակին մնում է մաքուր 
ոսկին։

Կապարը 6-7 հազար տարի 
մ.թ.ա. հայտնի է եղել Եգիպտոսի* 
Միջագետքի և աշխարհի այլ հնա– 
գույն ժողովուրդներիե։ Կապա
րից պատրաստել եե արձաններ, 
կենցաղային իրեր, ջրատար խո
ղովակներ։ Ալքիմիկոսները կա
պարե անվանել եե Սատուրն և 
պատկերել այդ մոլորակի խոր– 
հրրդաեիշով։ Կապարի որոշ միա
ցություններ օգտագործել եե հին 
Հունաստանում և Հռոմում՝ որպես 
դեղորայքի և ներկերի բաղադրա
մաս։

Հայտնի նկարիչները, որոնք 
իրենց կտավների համար օգտա
գործել էին սպիտականերկերը, 
նկատել էին, որ կտավները ստա
նում եե մուգ գույն։ Դա բացատըր– 
վում է նրանով, որ երբ կտավը 
շփվում է չնչին քանակությամբ 
ծծմբաջրածին պարունակող օդի 
հետ, առաջանում է կապարի սուլ– 
ֆիդ։ Նկարիչ-վերականգեողնե– 
րր, որպեսգի վերականգնեն կտա
վի սկզբնական տեսքը, կտավը 
զգուշությամբ մշակում եե ջրածնի 
պերօքսիդի լուծույթով, որի հե
տևանքով կապարի սուլֆիդը վե
րածվում է սպիտակ կապարի 
սուլֆատի։

Կապարի լուծելի աղերը, հատ
կապես կապարի ացետատը, որր 
հայտնի է կապարի շաքար անու

նով, և կապարի հիմնային ացե– 
տատր, որր հայտնի է կապարի 
քացախ անունով, որպես ցավա
զրկող և հակաբորբոքիչ պրե
պարատներ՝ կիրառվում են բժըշ– 
կությաեմեջ։

Մեծամորի պեղումներից 
(1965–66թթ.) հայտնաբերվել եե 
մ.թ.ա. III հազարամյակից պահ
պանված անագի, պղնձի, ցինկի 
կապարային համաձուլվածքներ։

Դեռևս մ.թ.ա. Հայաստանում 
կապարը օգտագործվել է շինա
րարության մեջ։ Հայ մատենա
գրության մեջ կան կապարի ներ
կերի ստացման բազմաթիվ բա
ղադրատոմսեր։

Կապարի պարունակությունն 
րստ զանգվածի երկրի կեղևում 
կազմում է 1,6գ 10-3 %: Կապարը 
առաջացնում է 80 միներալներ, 
որոնցից ամեեաարժեքավորը գա– 
լենիտն է (կապարի սուլֆիդ)։

Կապարը հիմնականում ստա
նում եե սուլֆիդի բովմամբ մինչև 
օքսիդի վերածվելր, որր վերա
կանգնվում է ածխածնով կամ 
ջրածնով մինչև գորշ կապարի 
վերածվելր, ապա զտում են մինչև 
մաքուր մետաղի ստացումը։ 
Կապարը կիրառվում է կապարե 
կուտակիչների արտադրության 
մեջ գործարանային սարքավո
րումներ, թաղանթներ պատրաս
տելու համար, մալուխը կոռոզիա
յից և մեխանիկական վնասում
ներից պաշտպաեելու համար։ 
Կապարը նաև ռենտգենյան ճա
ռագայթների կլանիչ է։ Այդ պատ
ճառով էլ ճառագայթաակտիվ 
նյութերը, թափոնները տեղավւո– 
խում են կապարե կաղապարնե
րով։ Կապարը մեծ կիրառություն 
ունի տպագրության և հախճա
պակու արտադրության մեջ։ Կա
պարի քառաէթիլատը՝ որպես հա– 
կադետոեատոր, խառնվում է բեն
զինին, ացետատր ծծմբաջրածնի 
հայտնաբերման ինդիկատոր է։

Կապարը օրգանիզմում։ Կա
պարի թունավոր հատկությունր 
նշել եե դեռևս մ.թ. I դարում հույե 
բժիշկներ Դիոսկորդեսը և Պլի– 
եիուս Ավագը։ Բույսերը կապար 
կլանում են ջրից, մարդու օրգա
նիզմ թափանցում եե սննդի, ջրի, 
փոշու հետ։ Մարդու համար 24 
ժամվա ընթացքում անվտանգ է

0,2-2 մգ կապար։ Արտաթորվում է 
մեզի և կղանքի միջոցով։ Թունա
վորումը կապարից և նրա միա
ցություններից հնարավոր է հան
քանյութի արդյունահանման, կա
պար հալելու, կապարաներկի 
արտադրության մեջ, պոլիգրա
ֆիայում։ Կենցաղային թունա
վորումներ նկատվում են կա
պարե ներկերով ներկված կավե 
ամաններում երկար պահված 
սննդամթերքի օգտագործման 
ժամանակ։ Կապարը և նրա 
միացությունները աերոզոլերի 
տեսքով օրգանիզմ են թափան
ցում շնչուղիներով և մաշկի միջո
ցով։ Թունավորմանը նպաստում 
են սպիտակուցային, ածխաջ
րային նյութերի փոխանակու
թյան խանգարումները, Շ և  8, 
վիտամինների պակասությունը, 
կենտրոնական և վեգետատիվ 
նյա րդա յին հա մա կա րգերի 
ֆունկցիոնալ և օրգանական փո– 
փոխություեներր ոսկրածուծի 
վրա կապարի թունավոր ազդե
ցության հետևանք է։ Կապարից 
թունավորումը կարող է լինել 
թաքնված, ընթանալ թեթև, միջին 
և ծանր ձևերով։ Կապարի միա
ցությունները հիմնականում ազ
դում են նյարդային հյուսվածք
ների, արյունատար անոթների 
համակարգի վրա։ Թունավորման 
դեպքում նկատվում է գլխացավ, 
գլխապտույտ, անքնություն, հո
գեկան ֆունկցիայի խանգարում, 
գիտակցության կորուստ։

Ալկոհոլր ուժեղացնում և արա
գացնում է թունավորումը։

Մահացու չափը կապարի տար
բեր միացություններում տարբեր 
է։ Կապարի միացությունները 
ընդունակ եե կուտակվել լյար
դում, երիկամներում, ոսկրի հյուս
վածքներում։ Կապարի պարու
նակությունը (100գ համար հաշ
ված) օրգանիզմում հետևյալն է՝ 
լյարդում՝ 0,1 Յմգ, երիկամներում՝ 
0,27մգ, ոսկորներում՝ 0,1 Յմգ, 
ստամոքսում՝ 0,022մգ և սպի
ներում՝ 0,023մգ։

Կապարի միացություններից 
թունաբանական քիմիայում հա
տուկ տեղ է գրավում տետրաէթիլ– 
կապարը։ ՏԷԿ-ը առաջին անգամ 
սինթեզվել է 1852թ., իսկ հակա– 
ճայթուեայիե հատկությունը

Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն
յտք&Յ

Ա Շ ւսԱ Ր Ճ Ո Ւ Մ
2006



ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
հայտնաբերվել է 1921թ։ ՏԷԿ-ր 
թափանցիկ, անգույն, անդուր, 
գրգռող հոտով հեղուկ է։ Զրում փ 
լուծվում, լավ լուծվում է բենզիեի, 
կերոսինի, սպիրտի մեջ, յուղերում 
և ճարպերում։ Եռում է 195–200°Շ 
քայքայումով։ Օղում այրվում է 
երկար բոցով՝ստաջաց նելով սպի– 
տակաղեղեավուն ծուխ՝ բաղկա
ցած կապարի օքսիդի մասնիկ
ներից։ ՏԷԿ-ր 135°Շ–ից սկսում է 
քայքայվել, հետագա ջերմաստի
ճանի բարձրագումիգ քաաաաւմր 
ուժեղանում է, իսկ 400°Շ–ում 
րնթանում է պայթյունով՝ առա
ջացնելով սև ծուխ։ ՏԷԿ-ր թույն է, 
որն ազդում է բոլոր օրգանների 
վրա, և կարող է կուտակվել օրգա
նիզմում, այն ազդում է կենտրո
նական նյարդային համակարգի 
վրա, առաջացնում է գլխացավ, 
գլխապտույտ, հոգեկան ֆունկ
ցիայի խանգարում, գխՐաԿ9ոլ՜ 
թյան կորուստ։ ՏԷԿ-ի նկատմամբ 
հատկապես զգայուն են երեխա– 
ներր։

«Հռոմի կործանման պատ– 
ճստր կապարից թունավորումն 
է»,– ենթադրում են գիտնական 
թուեագետներր։ Նրանց կարծի
քով կապարե ամանեղենի և 
կոսմետիկ ներկերի օգտագոր
ծումն է եղել հռոմեական արիս
տոկրատիայի արագ մահացման 
պատճառր։

Կապարի փոքր չափերով մրշ– 
տապես թունավորվելու հետևան
քով մարդկանց կյանքի միջին 
տևողությունը 25 տարուց չէր անց
նում։ Այդ տեսության համաձայն՝ 
ցածր խավի մարդիկ քիչ էին թու
նավորվում, քանի որ նրանք թան
կարժեք ամանեղեն չունեին և չէին 
օգտագործում կոսմետիկ միջոց
ներ։ Սակայն նրանք ևս օգտվում 
էին «դեռևս Հռոմի ստրուկների 
կառուցած» նշանավոր ջրմուղից, 
որի խողովակներր կապարից 
էին։ Սարդիկ մահանում էին, 
կայսրաթյուեր հյուծվում էր։ Գի
տական պեղումներից հայտ
նաբերված հին հռոմեացիների 
աճյուններում պարունակվում էր 
մեծ քանակությամբ կապար։ 
Դրանով ապացուցվեց, որ Հռոմի 
կործանման հիմնական պատ
ճառր կապարն է եղել։

ԱՆԱԳ - 6ՈՒՊԻՏԵՐԻ 
ՄԵՏԱՂ

Անագր՝ որպես մետաղ, մարդ
կությանը հայտեի է եղել նախա
պատմական ժամանակներից։ 
Անագը և պղինձը հայտնաբերվել 
են ավեփ շուտ, քան երկաթր, իսկ 
նրանց համաձուլվածքը՝ բրոեզր, 
ամենաառաջին «արհեստական» 
համաձուլվածքն է՝ պատրաստ
ված մարդուկողմից:

Հնդկաստանում և Չինաս
տանում անագր հայտնի էր դեռ 
մ.թ.ա. Ճ\Ո–Ճ1\^ դարերում։ Նախ– 
նադարում եգիպտացիները դամ– 
բարաններր զարդարում էին անա– 
գով։

Անագր կռեփ, փափուկ, սպի
տակ, արծաթափայլ մետաղ է, 
հալվում է 232°Շ–ում։ Հայտնի են 
անագի (X (խտություեր 5,85 գ/սմ3) 
և  թ (խտություեր 7,39 գ/սմ3) ալոտ– 
րոպ ձևափոխությունները։ Ա– 
նազը –13°Շ–ից ցածր ջերմաստի
ճաններում վերածվում է մոխ
րագույն վտշու, որը հայտնի է «ա– 
նագի ժանտախտ» անունով, 
այսինքն՝ թ ձևը փոխվում է ռ ձևի, 
որն ունի կիսահաղորդչային հատ
կություն և  խիստ թունավոր է։

Բնության մեջ անագը հան
դիպում է միացությունների ձևով, 
որոնցից կարևորը անագաքարն է 
(կասիտերիտ)՝ Տո 02։ Անագի 
ստացման համար հանքաքարը 
հարստացվում է, հետո վերա– 
կանգվում ածխածնով։ Անագը 
օգտագործվում է պահածոների 
տուփերի, երկաթի անագապատ
ված թիթեղների (40%), զոդանյու
թերի, տպագրական և գնդա– 
առանցքակալային համաձուլ
վածքների պատրաստման հա
մար։ Անագր մտնում է բազմաթիվ 
բրոնզների, բարիտների, դյուրա
հալ այլ համաձուլվածքների 
բաղադրության մեջ։ Անագի հիմ
նական կիրառությունը տարբեր 
մետաղներից պատրաստված 
առարկաների (ամանեղենի, թեր
թերի, ժապավենների) անագա
պատումն է։ Կիրառվում է, գլխա
վորապես պահածոների արդյու
նաբերության մեջ օգտագործվող 
սպիտակ թիթեղ պատրաստելու 
համար, մեքենաների և սարքա

վորումների որոշ մասեր կոռո
զիայից պաշտպաեելու համար։ 
Պղնձե հաղորդալարերը վուլկա
նացնելիս պղինձը ծծումբի ներ
գործությունից զերծ պահելու հա
մար։

1810թ. փարիզեցի խոհարար 
Ն.Ֆ.Ապերը ստացել է հեղինակա
յին իրավունք «Սննդամթերքի 
պահպանման եղանակ թիթեղյա 
տարաներում» հայտնագործու
թյան համար։ Նա լցնում էր սնըն– 
դամթերքր սպիտակ թիթեղյա տա
րայում, եռացնում էր աղաջրով և 
զոդում։

Ակադեմիկոս Ֆերսմանե անա
գը համարում էր պահածոների 
բանկայի մետաղ։ 1980թ. «Կոմ– 
սոմոլսկայա պրավդա» թերթի ար– 
շավախումբը Տայմիրում գտավ 
ռուսական բևեռային արշավա– 
խմբի պահեստը, որտեղ պահ
պանվել էին պահածոներ, որոնք 
չէին կորցրել իրենց սննդարար 
հատկությունները։

Չնայած անագն ունի մի շարք 
արժեքավոր հատկություններ, 
որոնց շնորհիվ մտել է տեխնիկա 
և մարդու կենցաղ, այե ունի նաև 
անսովոր մեկ այլ հատկություն, 
որը չունի և ոչ մի մետաղ։ Շատ 
տարիներ առաջ Սիրիր ուղևոր
վեց լավ զինված մի արշավա– 
խումբ, որի ամբողջ ամանեղեեր 
պատրաստված էր անագից։ Սի– 
բիրում նրանց վիճակը դառնում է 
տագեապափ, որովհետև ամբողջ 
ապակե սպասքը վեր է ածվում 
մոխրագույն վտշու։ Արշավախըմ– 
բին օգնում են տեղացիները՝ 
նրանց տալով փայտից պատ
րաստված գդալներ և ամանեղեն։ 
1912թ. հայտնի բևեռային հետա– 
զոտող Սկուտտը իր արշավա– 
խմբով ուղևորվում է հարավային 
բևեռ՝ իր հետ տանելով հեղուկ 
վառելանյութ՝ լցված անագով
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զոդված երկաթյա տարաների 
մեջ։ Ամբողջ արշավախումբր 
մահացավ։ Հայտնի քիմիկոս, 
ակադեմիկոս Կաբլուկովն իր 
հուշերում նկարագրում է այն 
փաստը, որ իր ուսուցչին՝ Մար– 
կովնիկովին, տվել եե ուսումնա
սիրելու թագավորական տնտե
սությունից մի թեյնիկ։ Թեյնիկի 
ամբողջ մակերեսը պատված է 
եղել մոխրագույն հետքերով, պա
տերը վերածվել էին փոշու։ Վեր
լուծությամբ հաստատվել էր, որ 
թեյնիկը պատրաստված է եղել 
միայն անագից և ոչ մի խառնուրդ 
չի պարունակել։ Ինչպես նշեցինք 
վերևում –13°Շ–ից ցածր ջերմաս
տիճաններում անագը վերածվում 
է մոխրագույն փոշու, որը խիստ 
թունավոր է և  հայտեի է անագի 
«ժանտախտ» անունով։ Ինչքան 
ցածր է ջերմաստիճանը, այնքան 
արագ բյուրեղական 0 ձևը վե
րածվում է մոխրագույն վւոշու՝ օւ 
ձևի։ Ռուս գիտնականներ Ա. Կո– 
մարը և Կ. Իվանովը ապացուցե
ցին, որ –39°Շ–ում քայքայման 
գործընթացը հասնում է առա
վելագույնի։

Դեռևս միջին դարերում անա
գե պնակ ունեցողները նկատել 
էին, որ սառնամանիքին այն 
ծածկվում է «խոցերով», որոնք 
աստիճանաբար բազմանում են, և 
ի վերջո պնակը բառացիորեն վտ– 
շիանում է։ XIX դարի վերջերին 
Հոլանդիայից Մոսկվա ճանա
պարհվեց անագի չորսուներով 
բեռնավորված երկաթուղային 
գնացքը։ Երբ գնացքը ժամանեց 
Մոսկվա, վագոնները բացեցին, և 
ցանկալի մետաղի փոխարեն 
գտան փոշի։ Ռուսական ձմեռը 
«ծանրոցը» ստացողների հետ 
դաժան կատակ էր արել։

XX դարի սկզբին Պետերբուր– 
գուլք զինվորական հանդերձանքի 
պահարանում, խայտառակ պատ
մություն տեդի ունեցավ։ Ստու
գումների ժամանակ պարզվեց, որ 
զինվորական համազգեստների 
կոճակներն անհետացել էին։

Խեղճ պահեստապետն իրեն 
կորցրեց՝ վախենալով, որ իրեն 
կմեղադրեն գողության մեջ։ Խեղ
ճին փրկեց քիմիական լաբորա
տորիայի եզրակացությունը, որն 
անալիզի էր ենթարկել արկղերի 
պարունակությունը։ Պարզվել էր, 
որ ուղարկված նյութն անկասկած 
անագ է։ Եվ այս բոլորի պատճառը 
«անագի ժանտախտ» կոչված 
երևույթն է։

ՍՆԴԻԿ - ՄԾՐԿՈՒՐԻԻ 
ՄԵՏԱՂ

Սնդիկը միակ մետաղն է, որը 
սենյակային ջերմաստիճանում 
գտնվում է հեղուկ վիճակում։ 
Սնդիկը սառչում է –30°Շ–ում և 
եռում է 375°Շ–ում։ Խտությունը 
13.5գ/սմ3 է, ունի մանր կաթիլների 
վերածվելու հատկություն։ Նախ
կինում սեդիկն անվանում էին 
հեղուկ արծաթ։

Սնդիկ հայերեն նշանակում է 
ցնդել, ցրվել՛. Մարդու օրգանիզ
մում սեդիկի պարունակությունը
10-6% է, արյան մեջ՝ 0.023մգ/լ։ 
Սննդի հետ օրական մարդու 
օրգանիզմ է ներմուծվում 0.05մգ 
սեդիկ։ Սնդիկը և նրա միացու
թյունները խիստ թունավոր են։ 
Սնդիկը օրգանիզմում կապվում է 
ֆերմենտների և հյուսվածքային 
սպիտակուցների սուլֆիդային 
խմբերին և իջեցնում նրանց 
ակտիվությունը, ազդում միկրո– 
տարրերի յուրացման և փոխա
նակության գործընթացների 
վրա։ Հատկապես վտանգավոր եե 
սնդիկի գոլորշիները, որոնք ներ
շնչելիս անցնում եե արյան մեջ և 
շրջանսավում օրգանիզմում։ Սըն– 
դիկը մասամբ կուտակվում է 
երիկամներում, լյարդում, փայծա– 
խում և ուղեղային հյուսվածք
ներում՝ խախտելով գլխուղեղի 
բնականոն աշխատանքը։ Սնդի
կով թունավորումը իջեցնում է 
մարդու աշխատունակությունը, 
թուլացնում հոտառությունը, առա
ջացնում գլխացավ։ Թունավոր
ման բնորոշ ախտանիշներն են՝ 
լնդերի կապտասև գունավորում, 
լնդերի փխբունություն և արյու
նահոսում, կենտրոնական նյար
դային և սիրտանոթային համա
կարգերի, ստամոքսի, լյարդի,

ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

երիկամների ախտահարում։
Սնդիկը հայտնի է Խլել մարդ

կությանը դեռևս 3500 տարի 
մ.թ.ա.։ Հին հույն գիտնական 
Արիստոտելը սնդիկն անվանել է 
«արծաթաջուր»։ Ալքիմիկոսները 
սնդիկն անվանում էին բոլոր մե
տաղների բաղադրամաս։ Նրանք 
մեծ քանակությամբ սնդիկ օգ
տագործում էին ոսկու և արծաթի 
կորզման համար։ Սնդիկը օգ
տագործում էին գիտական չափիչ 
սարքերի՝ ջերմաչափերի, բարո– 
մետրերի, մանոմետրերի, վա
կուումային պոմպերի, սնդիկայիե 
լամպերի, էլեկտրական հոսանքի 
ուղղիչների պատրաստման հա
մար, ինչպես նաև ներկերի, պայ
թուցիկ նյութերի արտադրության 
մեջ։ Սնդիկը կիրառվում է գյու
ղատնտեսության մեջ սերմերն 
ախտահանելու համար, որպես 
հերբիցիդներ, ինչպես նաև բժըշ– 
կությաե մեջ մաշկային հիվան
դությունների բուժման համար։

Գերմանացի դեղագործ Գե– 
վորգ Լիբիխի տղան՝ Յուստուս 
Լիբիխը, շատ էր սիրում քիմիա 
առարկան։ Նա ուսումնասիրեց 
սնդիկի միացությունները և 
հայտնաբերեց «շառաչող սնդի
կը», որը շառաչող թթվի սնդիկի 
աղն է՝ է1§(ՕՇ1Տ1)2։ Այն անգույն, 
ջրում չլուծվող բյուրեղ Է, հեշ
տությամբ պայթում Է հարվածից, 
շփումից, թույլ տաքացումից։ 
Զգույշ տաքացնելիս դանդաղ 
քայքայվում Է, 130–150°Շ–ում 
իեքնաբոցավառվում Է պայթյու
նով։ Օգտագործվում Է դետոեաշ^

Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն
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նող ն բռնկվող պատիճներում։
Մեծ կիրառություն ունեն սըն– 

ղիկի աղերը՝ սուլեման՝ է1ջՇ12, 
կինովարը քէ§Տ, կալոմելը՝Տ§2Շ12, 
սեդիկի նիտրատը՝ Տ§Օ յ03)2 և 
ցիաեիտը՝Տ§(Օ0շ։ Հայտնի է հու
նական լեգենդը՝ կինովարի մա
սին։ Կինովա ր հունարենից 
թարգմանաբար նշանակում է վի
շապի արյուն,։ Սաներում զոհ
ված վիշապի արյունը վերածվել 
էր կարմիր վտանգավոր մինե
րալի, որր նման էր կինովարին։ 
Կինովարը մարդկության կողմից 
օգտագործվող հնագույն ներկա
նյութն է։ Այե օգտագործում էին 
Եգիպտոսում և Հռոմում, Չինաս
տանում և Հնդկաստանում։ Քանի 
որ կինովարը խիստ թունավոր է, 
նրանով ներկում էին նավերի 
իրանր, որպեսզի չպատվեր խր– 
խուեջեերով։ Սնդիկի աղերով թու
նավորման ժամանակ նկատվում 
է ստամոքս՜աղիքային տրակտի 
բորբոքում, բորբոքվում են երի– 
կամներր, լյարդր, թքագեղձերր։ 
Առաջանում եե այրող ցավեր մար
սողական համակարգում, նկատ
վում է փսխում և արյունափ լուծ։ 
Սուլեմայով և այլ աղերով մահա
ցու չափաբաժիեր կազմում է 0.2– 
0.3գ։ Սահր սովորաբար վրա է 
հասնում 5-10 օրվա ընթացքում։ 
Սնդիկի աղերը օրգանիզմից 
դուրս են գափս շատ դանդաղ։

Վերջին տարիներին տնտե
սության մեջ մեծ կիրառություն են 
ստացել սնդիկի օրգանական միա
ցությունները՝ էթիլ մերկուրի քլո
րիդը՝ ՇշՈյՍտՇԼ ֆեեիլ մերկուրի 
քլորիդր՝ Շ6Ո511§Շ1, ֆեեիլ մերկու– 
րի ացետատը՝ Գ ^ Ա տՕՇ-ՇՈյ. 
որոնք մտնում են գրանուզան, 
ցերեզան, ագրոեալ, ագրոզան 
դեղանյութերի բաղադրության

մեջ։ Սնդիկի օրգանական միա
ցությունները օժտված եե բարձր 
թ ունա վորությա մբ։ Օգտա
գործվում եե գյուղատնտեսության 
մեջ հացահատիկային կուլտու
րաների նախացանքային մշակ
ման համար։ Նրանք ոչնչացնում 
եե հիվանդակիր սնկերը և նպաս
տում են բերքատվության բարձ– 
րացմանր։ Բժշկության մեջ օգտա
գործվում են գործիքների վարա
կազերծման, վերքերի մակերեսի 
մշակման համար, ինչպես նաև 
որպես հակաուռուցքային դեղա
միջոցներ։ Թունավորությամբ 
սնդիկի օրգանական միացու
թյունները գերազանցում են 
անօրգանական միացություն
ներին։ Սեդիկ-օրգաեական միա
ցություններով թունավորման 
եշաններր կախված չեն օրգանիզմ 
մտնելու ճանապարհից։ Նրանք 
անմիջապես ազդում են կենտրո
նական նյարդային և սիրտ– 
անոթայիե համակարգերի վրա։ 
Մեծ թունավոր ազդեցությունը բա
ցատրվում է երանով, որ օրգա
նական ռադիկալը հնարավոր է 
դարձնում նրա ներթափաեցումր 
գլխուղեղ, որը հանգեցնում է 
կենտրոնական նյարդային հա
մակարգի բորբոքմանր։ Սնդիկ 
օրգանական միացությունները 
կուտակվում եե օրգաններում և 
երկար ժամանակ մնում են օրգա
նիզմում։ Սնդիկ մետաղը կապված 
է Սերկուրի մոլորակի հետ։

Աշխարհում հայտնի են սնդիկի 
մի քանի խոշորագույն հանքա
վայրեր։ Դրանք են՝ Մոետե– 
Ամյատան Իտալիայում, Նյու– 
Ալմադենը Մեքսիկայի և Կսւփ– 
ֆորնիայի սահմանում, Դոնբասը 
Արտեմովսկի մոտ, Կիրգիզիայի 
Ֆերգաեայի հովտում, իսկ ամե– 
նախոշոր հանքավայրը Իսպսւ– 
նիայում է։ Աշխարհում արդյունա
հանվող սնդիկի մոտ 80%-ը 
պատկանում է Իսպանիային։ Մի
ջին Ասիայում սնդիկի հանքավայ
րեր հայտնաբերվել եե դեռևս 
մ.թ.ա. \^1–Ր/ դարերում, այդ եե 
վկայում Արքեմեեյաե թագա
վորների արձանագրությունները։ 
Դժվար և վնասակար է եղել հնա
դարյան հանքագործների աշխա
տանքը։ Ալքիմիկոս Կիպլինգն 
ասել է. «Ես վատթարազույ ե մահը

կգերադասեմ սնդիկի հանքերում 
աշխատելուց, որտեղ ատամները 
փշուր-փշուր են լինում բերանի 
մեջ...»։ Սնդիկի հինավուրց հան
քավայրերի լաբիրինթոսներում 
այսօր էլ կարելի է տեսնել բազ
մաթիվ կմախքներ։ Հազարավոր 
կյանքերի գնով ձեռք է բերվում 
կարմիր քարը, որն ասես ներկվել է 
նրանց արյունով, ովքեր փորձում 
են թափանցել սեդիկի գան
ձարանները։

Ուսումնասիրելով XVII դարի 
պահոցները պատմաբանները 
պարզել են, որ Աեգփայի թագա
վոր Կստլոս 11-ի մահվան պատ
ճառը թունավորումն է եղել սնդի
կից։ Ալքիմիական գաղաւիարնե– 
րով տարված միապետր պալա
տում լաբորատորիա էր սարքա
վորել։ Գիտնականներին հաջող
վեց գտնել փաստաթղթեր, որոն
ցում նկարագրվում էին Կստլոս
11-ի հիվանդության ախւրանիշ– 
եերը՝ դյուրագրգռություն, ջղա
ձգություն, քրոնիկ արյունամիզու
թյուն։ Այս ցավերր առաջանում եե 
սնդիկի գոլորշիների տևական ազ
դեցությունից։ Չնայած պալա
տական բժիշկները օգտագործե
ցին այն ժամանակվա բժշկական 
բոլոր ամենահուսալի միջոցները, 
թագավորին փրկել չհաջողվեց:

Շվեդիայում XVI դարում 
կառավարում էր էրիխ XIV-ը: 
1568թ. նա գահընկեց արվեց իր 
եդբայր Իոհան 111-ի կողմից, որն 
ամեն գնով ձգտում էր զավթել 
իշխանությունր։

Սեզ հասած տվյալներով է– 
րիխ XIV-իե թունավորել էին։ Շվե
դիայի գիտնականները որոշեցին 
ստուգել փաստի ճշմարտացիու
թյունդ Քանի որ թագավորի 
աճյունը պահպանվել էր, նրա մա
զերը ենթարկեցին մանրազնին 
հետազոտության։ Սիջուկայիե 
ֆիզիկայի նվաճումների վրա 
հիմնված ռադիոիզոտոպայիե 
վերլուծության շնորհիվ պարզ
վեց, որ մազերի մեջ սնդիկի պա– 
րունակությունր նշանակալիորեն 
գերազանցում էր սահմանված 
չափը։ Եվ այսպես՝ էրիխ XIV-ի 
թունավորման վերաբերյալ են
թադրությունը համոզիչ գիտա
կան հիմնավորում ստացավ։
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1111119  Ո Ւ Ր  Քիմիական գիտ ությունների թեկնա ծու,
ՀՀ ԲՈՀ՜Ի բնական և “^հկակաււՓԱՇԱՅԱՆ գիտությունների բաժնի գլխավոր մասնագետ

ս ս Ն Ր Ա Ն Կ Ա Ր Յ Ո է օ օ ս Ն Օ

ե վ  օւա  ա ր վ ե ս տի

ՏԵԽՆԻԿԱ8 ԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ
» ա ®  ա ռ ա ջին  գ ի ր ք ը

1 8 1 3 թ . 
Վե եետիկի 
Մխիթարյաե 
միա բա նու
թյան տպա
րանում գրա

բար լույս է տե
սել «Մանրսւ– 
նկա րք որ է 
Մինիաթուռա» 
խիստ ինքնա
տիպ վերնա 

գրով 124 էջանոց գիրքը։ Հեղինա
կը՝ Իգնատիոս Փավւագյանը, 
Վենետիկի Մխիթարյան միաբա
նության բազմաշխատ գիտնա
կաններից է։

Իգնատիոս Փափազյանի ա– 
նունը այսօր զրեթե անծանոթ է 
հայ մտավորականներից շատ– 
շատերին։ Այն չի ընդգրկված 
Հայաստանում լույս տեսած հան
րագիտարաններում, կենսագրա
կան բառարաններում։ Երևանում 
2001թ. լույս տեսած մեր ուսում
նասիրություններից մեկում առա
ջին անգամ ներկայացվեց այդ 
մեծ մտավորականի, մատենա
գետի, բանասերի, բնագետի և 
մանկավարժի համառոտ կենսա
գրությունը1։

Իգնատիոս Փափազյանը ծըն– 
վել է 1764թ. Կ. Պոլսում։ 1786թ.

Մխիթարյաե միաբանության ան
դամ է եղել։ 1795-1805 թթ. քարո
զիչ էր Կ.Պոլսում։ 1805-1825 թթ. 
Սուրբ Ղազար վանքի դպրոցում 
դասավանդել է պատմաբանա– 
սիրական և բնագիտական առար
կաներ։ 1838 թ. մինչև իր արգա
սավոր կյանքի վերջը՝ 1852թ.,

ապրել, դասավանդել և  ստեղ– 
ծագործել է Հռոմում։

Մանկավարժական և եկեղե
ցական գործունեությանը զուգըն
թաց Իգնատիոս Փափազյանը 
վարել է գիտական բոան և  բեղմ
նավոր գործունեություն։ Հեղի

նակ է մեկ տասնյակից ավելի 
մենագրությունների, որոնք նվիր
ված եե մաթեմատիկային, ճար
տարապետությանը, նկարչու
թյան մեջ կիրառվող ներկերի 
պատրաստման տեխնոլոգիանե
րին, համաշխարհային և հայ 
եկեղեցու պատմությանը, տնտե

սագիտությանը, բարոյա
կանության և գեղագիտու
թյան հարցերին։ Զբաղվել է 
նաև մատենագիտության 
հարցերով։ Կազմել է 1565– 
1800 թթ. տպագրված հայե
րեն գրքերի ցուցակ, որը, ըստ 
էության, հայ տպագիր գրքի 
ամբողջական մատենագի
տություն կազմելու առաջին 
փորձն է։

Իգնատիոս Փափազյանը 
Հռոմի գեղարվեստական 
ակադեմիայի անդամ էր2։ 
Պատվավոր մի տիտղոս, որ 
հայ եկեղեցական գործիչ
ներից միայն Իգնատիոս 
Փափազյանե էր կրում XIX 

դարի առաջին քառորդում։
«Մանրանկարք որ է Մինիա– 

թոաա»–ն բաղկացած է առաջա– 
բանից, ինր էջանոց ներածու
թյունից, 7 գլուխներից, հավելվա
ծից և առարկայական ցանկից։

Առաջին գլուխն ամբողջովին

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ Ա  ՍՕհյԱՐՃՈՒՄ 
Ա°3 I I  2001



ազդող նյութերի քանակական հա
րաբերությունները։

Ի. Փափազյաեի հիշյալ աշխա
տության 21-րդ էջում հանդիպե
ցինք քիմիական բառին, որը մեծ 
անակնկալ էր մեզ համար։ Նշենք, 
որ XIX դարում հայերենով տպա
գրված բնագիտական աշխա
տություններում ավեփ շատ կի
րառվել եե քիմիա  բառին համար
ժեք զուտ հայկական տարրա
բանություն, բևալուծություև և 
բնախուզություն ձևերր, որոնք, 
ինչպես և սպասվում էր, հետա–

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ա ա  սօւսսրաս 
Ա°3 ■ ■  2006

■***. ^

նվիր
ված է մանրա

նկարչության մեջ 
կիրառվող ներկերին, 

որոնք, ըստ հեղինակի, 16-ն 
են՝ որդան կարմիր, կապուտակ, 
լաք, կինաբարիս, սուսր, դեղնա
ներկ հողային, նոթ, ցորենագույն 
ներկ, դեղին խժաեերկ, զառիկ, 
լեղակ, սևաներկ, ստվերաներկ, 
կանաչաներկ, խաք, սպիտա
կաներկ։ Հեղինակը մանրամասն 
նկարագրել է հիշյալ ներկերը և, 
որ չափազանց կարևոր է, դրանց 
պատրաստման եղանակներր։

Նշված ներկերի պատրաստ
ման եղանակներից շատերը հե
տաքրքրական են երանով, որ 
բացահայտում եե XIX դարի առա
ջին քառորդում հայերենի քիմիա
կան տերմինաբանության, քի
միական վարձերի նկարագրման 
մանրամասներ և նմանատիպ այլ 
հարցեր։ Ահա կինաբա՛ռիսի՝ 
սնդիկի սուլֆիդի ստեղծման 
եկարագրություեր. «Եթե սնդիկն 
իցէ վեց դրամ, ծծումբն պարտի 
փնի երկու դրամ, զօրս խսանեալ, 
Ի մէջ քիմիական աեօթոյ, պարտի 
զանգել ի մի ձեռն զօրությունէ 
չափավոր հրոյ»3։ ժամանակակից 
գրական արևելահայերենով վերը 
շարադրվածը կհնչի այսպես. 
«Եթե սնդիկը վեց դրամ է, ապա

ծծումբը պետք 
է փնի երկու դրամ։ 

Քիմիական անոթում 
դրանց խառնուրդը պետք է 

անհրաժեշտ ջեր մ ո ւթ յա մ բ 
տաքացնել»։

Դրամր նաև ծանրության չա
փի, զաեգվածի միավոր է։ Մեկ 
դրամը հավասար է 3,4 գրամի։ 
Անհասկանալի են սակայն սնդի
կի և ծծմբի քանակական հարա
բերությունները ըստ Ի. Փափա
զյաեի բերած տվյալի։ Ոստ հա
վասարման՝

ռ Տ  +  տ =  ռ 8տ,
վեց գրամ սնդիկր պետք է վտ– 
խազդի մոտ մեկ գրամ ծծմբի հետ։ 
Ոստ Ի. Փափազյաեի՝ ծծումբր 
վերցված է կրկնակի քանակու
թյամբ։

Հայատառ բնագիտական 
տպագիր աշխատություններում 
Ի. Փափազյաեի հիշյալ ուսումնա– 
սիրությունր առաջինն է, որտեղ 
տրված են քիմիական ռեակցիայի 
րնթացքի պայմանները և փոխ–

գայում քննություն չբռնեցին, 
քանզի լիովին չէին արտացոլում 
քիմիա  տերմինի ողջ իմաստր։

Ծանոթ չլինելով Փափազյաեի՝ 
վերը հիշատակված գրքին՝ գիտա
կան մանրակրկիտ պրպտումներ 
կատարելիս մեր ուսումնասիրու
թյուններից մեկում նշել ենք, որ
XIX դարում հայատառ տպագիր 
գրականության մեջ քիմիա  բառը 
առաջինը կիրառել է դարձյալ 
Մխիթարյան միաբանության ան
դամ, ականավոր մանկավարժ, 
բանասեր և բնագետ Մինաս 
Բժշկյանը 1815 թվականին Վեեե– 
տիկում հրատարակված իր «ճե
մարան գիտելեաց» հաերա– 
գիտարանային բնույթի գրքում։

«Մանրանկարք որ է Մինիա– 
թուռա» գրքի վեց գլուխներր 
նվիրված են ներկերի զործածմաե 
եղանակներին, մանրանկարչու
թյան տեխնիկայի նրբություննե
րին, զգեստների, մարմինների, 
ծաղիկների և շրջակա միջա
վայրի նկարազարդումների ա– 
ռանձնահատկություններիե։

1սիստ ինքնատիպ է գրքի «Հա
վելված» վերնագրով բաժինը, 
որտեղ զետեղված են XV-XVIII 
դարերում ստեղծազործած հիմ
նականում եվրոպացի 160 եկա–



< ւ > *  

| ք . ° յ ՝ ւ ւ  

՝ % ա  * ք ս  *ւ ս Տ ն ա - ւ * .  

Տ ւ  ւ ՛ ՝ ՝Ի  ^ ^ \ ւ ։ ո ՚յ » ;

է ք,. . ” .ս . ( » ; տ ^ յ * յ . ւ ։  

ք։ ւ 1 ՚* օ  | *  > \ ւ ։ ւ ւ  ւ–է,ս*

յ  ( \ ի ,

Ո.4|«Տ, I ՚Ի  1.
Հ

րիչների համառոտ կենսագրու
թյունները, մանրանկարչությանը 
բերած երանց նպաստը։ Մինչև 
այս հայատառ որևէ տպագիր 
ուսումնասիրությունում այսպիսի 
մեծ թվով օտարազգի նկարիչ
ների կենսագրություններ չեն ե–
ղել;

Խիստ տարօրինակ և զարմա
նալի էր մեզ համար, որ հիշյալ 160 
կեսագրությունեերում չկար որևէ 
հայ նկարչի անուն։ Մի՞թե Միփ– 
թարյան միաբանության այդ 
երևելի գործչին ծանոթ չէին Թ-ո– 
րոս Ռոսլինի, Սարգիս Պիծակի և 
ուրիշ հայ մանրանկարիչների ա– 
եուններր։ Կրոնական մի միաբա
նություն, որի մատենադարանում 
Իգնատիոս Փափազյաեի ապրած 
ժամանակահատվածում մանրա
նկարչության հազվագյուտ նկա
րազարդումներով մագաղաթյա 
ձեռագիր մատյանները բավակա
նին շատ էին։

Նշված 160 կենսագրություն
ներից ներկայացնենք մի քանիսի 
անունները՝ գերմանացի Ադամ 
էլծհայմեռ (1574-1620), հոլանդա
ցի Ադրիանոս Պռավվես (1608– 
1640), իտալացիներ Անդրեաս 
Սադդի (1599-1661), Ֆրաչիսկա 
Ալպիանի (1578-1680), հոլանդու–

հի Աննա Մարիամ (1607-1678), 
գերմանուհի Մարիամ Սիբիլիա 
(1647-1717)։

Մանրանկաչության արվես
տում կիրառվող ներկերի շար
քում, ինչպես նշեցինք, Ի. Փավսս– 
զյանր հիշատակել է նաև որդան 
կարմիր հանրահայտ ներկր։ Գըր– 
քում այդ ներկի ստացման համար 
նշված են երկու երկրներ միայն՝ 
Մեքսիկա և Հնդկաստան։ Եվ ոչ 
մի խոսք հայկական որդան կար
միրի մասին։ Եթե հիշատակված 
գրքի հեղինակը Մխիթարյաե 
միաբանության անդամ չլիներ, 
մեր տարակուսանքր այսքան մեծ 
չէր փնի։

Հայտեի է, որ որդան կարմիր 
ներկը հիշատակված է դեռևս 
հինգերորդ դարի հայ մատենագի
տության էջերում՝ Մովսես Խորե
նացի, Ղազար Փարպեցի։ Հայաս
տանի երբեմնի մայրաքաղաք 
Դվինր նշանավոր էր իր որդան 
կարմիրով ներկված գորգերով։ 
Ավելին՝ արաբները Արտաշատր

անվանել եե Գարիեթ էլ Քիրմիզ 
(որդան կարմիրի քաղաք)։ Ավե
լացնենք նաև, որ Հայաստանից 
արտահանված որդան կարմիր 
ներկր՝արքայական ծիրանին, մեծ 
համարում է ունեցել արտերկրում։ 
Նրանով ներկել են արքայական և 
իշխանական հանդերձները։ Օգ
տագործվել է նաև մանրանկար
չության մեջ՝ և  որպես արքա
յական, և՜ որպես կաթողիկոսա
կան կնիքի ներկ։ Որդան կարմի
րից ստացված պատրաստուկ
ները կիրառվել են բժշկության

մեջ։ XIII դարից հետո հայկական 
որդան կարմիրի արդյունահանու
մը զգալիորեն նվազել է, իսկ 
ստացման եղանակներն աստի
ճանաբար մոռացվել եե։ XIX դա
րի սկզբին Արարատյան որդան 
կարմիրից ներկանյութ ստա
նալու խնդրով զբաղվել է ինքնուս 
քիմիկոս, եպիսկոպոս Սահակ 
Տեր-Գրիգորյաեր (1780-1858), ով 
հայ բնագիտության պատմութ
յան էջերում հայտեի է նաև Սա
հակ Ծաղկարար անվամբ:

Եթե Ի. Փափազյանը հրատա
րակած լիներ միայն «Մանրա– 
նկարք որ է Միեիաթոաա» աշ
խատությունը, ապա նրա անունը 
ընդմիշտ սիրով պիտի դրոշմվեր 
հայ բազմադարյան մտավոր մշա
կույթի պատմության էջերում։ 
Մխիթարյաե միաբանության ան
դամ Մ. ճանաշյանը ահա թե 
ինչպես է բնութագրել Ի. Փափա
զյաեի գիտական վաստակր. «Ին
չպես տեսնում ենք Փափազյանը 
մշակել է այլազան նյութեր, գլխա
վորապես եկեղացական և ուսո
ղական գխՐոլթյոլնների գծով և, 
համաձայն Մխիթարյաե Վերա
ծնունդի ծրագրին, հարթել է նաև 
դեպի մարդկային գիտություններ 
տանող ճանապարհը»։

1. Ա. Փաշայսւե, Տիտղոսակիր հայեր (15-19-րդ 
դարեր), Երևան, 2001, էջ 269-270։

2. Հ. Դավթյան, Աշխարհաբար գիրքը հայ 
տպագրության սկզբից մինչև. 1850 թվականը, 
Երևան, 1964, էջ 20։

3. Ի. Փափագյան, Մաերանկարք որ է Մինիա– 
թոաա, Վենետիկ, 1813, էջ 21:
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ՄԱՐՏԻՆ ԱԴԱՄՅԱՆ

Կենսա բա նա կա ն գի տ ո ւթ յո ւն ն ե ր ի  դոկտոր

Գիտակ ան  հ ե տ ա ք ր ք ր ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ի  ո լորտը՝  կ ե ն դ ա ն ա բ ա ն ո ւ թ յ ո ւ ն ,  
մ ա ս նա վո րա պ ե ս  թ ռ չ ն ա բ ա ն ո ւ թ յ ո ւ ն ,  թ ռ չ ո ւ ն ն ե ր ի  կ ե նսակերպի ,  
թվ աք ան ակ ի ,  տեսակ այ ին  կազ մ ի ,  պա հպա նո ւ թ յ ան  
և այլ  խ ն դ ի ր ն ե ր ի  ուսումնասիրու թյ ուն

ԽՈՍՐՈՎԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼՈՑԻ 
ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԸ

ոսրովի պետական ար
գելոցի տարածքր Մեծ 
Հայքի Արշակունյաց 

տոհմի Տիգրան Գ Մեծի որդի 
եյոսրով Բ Կոտակի (մոտ 330թ.) 
գահակալման ժամանակաշրջա
նում հայտեի է եղել որպես ան
տառ՝ արքայական որսատեղի։ 
Պատմական վկայությունների 
համաձայն (Փավստոս Բուգանդ, 
Մովսես Խորենացի)՝ եյոսրով Բ 
արքան, հիմնելով Դվին քսպաքր, 
ձեռնամուխ է լինում Մեծամոր– 
Երասխ տարածքում արգելոց ան
տառների տնկմանր, որոնք հե
տագայում ծառայում եե ոչ միայն 
որպես թագավորական ազնվա
կանության որսազվարճության, 
այլ նաև ռազմական ուսուցման 
վայրեր։

Թ-ագավորի այս ձեռնարկումն 
անշուշտ բնապահպանական գա
ղափարի իրականացում է, որը, 
մեր ժամանակների գնահատ– 
մամբ, համազոր է «արգելոց»–ի 
գաղափարին։ հյոսրովի պետա
կան արգելոցում դեռ գոյատևում 
և պահպանվում են կենդա
նիների, մասնավորապես նրա 
թռչնաշխարհի 170-ից ավեփ տե
սակներ։ Հայ մատենագիտական

աղբյուրներից հայտեի է, որ Հին 
Հայաստանում բնագիտական 
մտքի զարգացման արշալույսին 
(IV–XVII դդ.) ժամանակի բնա
փիլիսոփաներդ, մատենագիրնե
րը, մանրանկարիչներն ու հոգևոր 
անհատ ներկայացուցիչներր ոչ 
միայն քաջածանոթ են եղել կեն
դանական աշխարհին, մասնա
վորապես թռչնաշխարհին, այլև 
հստակորեն ճանաչել ու տարա
զատել են դրանց տեսակներն ու 
մեզ տեղեկություններ են ւիոխաե– 
ցել ինչպես գրավոր, այնպես էլ 
գունազարդ պատկերների ձևով։

Հայաստանի կենդանական 
աշխարհի մեծ գիտակ Ս. Դափ 
վկայությամբ՝1սոսրովի արգելոցի 
Ուրցի լեռնազանգվածի սահման
ներում հայտնաբերվել են երկ
կենցաղների, սողունների, թրռ– 
չունների և կաթնասունների 44 
տեսակների ոսկորների մնա
ցորդներ, և 2000 տարի առաջ 
այստեղ գոյություն են ունեցել 
ազնիվ եղջերուն, կուլանր (վայրի 
ավանակ), և  տարածքր ծածկված 
է եղել խիտ անտառով։

Արգելոցր քաղաքամայր Ե– 
րևաեից ընդամենը 60–70կմ հե
ռավորության վրա է, մուտքը Արա

րատյան հարթավայրը հարավից 
հատող կենտրոնական ավտո
խճուղին է, որը տարածվում է 
մինչև Վեդի ավանի բլրաշատ, 
առաջին հայացքից անկենդան 
թվացող քարքարոտ կամ ցած
րահասակ գորշ օշինդրի խոտա
ծածկով ու թփուտներով անա– 
պատա-կիսաանապատային տա– 
րածքեերր։ Սակավ է այստեղ 
ջուրը, խղճուկ է բուսածածկը, և 
թերաճ են ծառերը։ Արգելոցի 
տարածքր՝ 30.000հա կիսաանա
պատներից մինչև Արխաշիկ լե– 
ռան ձյունածածկ լանջերի ստո– 
րոտներր, գտնվում է մոտ 700– 
ՅՕՕՕմ բարձրության վրա՝ ներկա
յացնելով հստակ արտահայտված 
վերընթաց անապատա-կիսաա– 
եապատային, չոր, խոնավ լեռնա
տափաստանային, անտառային, 
ալպիական մարգագետինների ու 
բարձրադիր լեռների ձյունագա
գաթ զոտիեեր՝յուրաքանչյուր զո– 
տուն բնորոշ կենդանիների որո
շակի տեսակներով։ Անողնաշա
րավորների և ողնաշարավորների 
տեսակների ներկայացուցիչներր 
բաշխված եե ըստ իրենց կենսա
բանական հատկանիշների։
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Արգելոցի ամենացածրադիր 
գոտին զբաղեցնում են կիսա 
անապատները՝ տարածվելով 
ծովի մակերևույթից մինչև 1500մ 
բարձրության վրա։ Դրանց ջրա
սակավ լեռնալանջերին ու ավելի 
վեր վտվում եե փշատերև, առա
վելապես գիհու նոսր անտառ
ները։ Մնացորդային տպավո
րություն թողնող սաղարթավոր 
անտառները հավանաբար դարեր 
շարունակ հատած ու հյուծված 
հաստաբուն կաղնիների և այլ 
տեսակի ծառերի բներից հասակ 
առած շիվերն եե։ Անտառից վեր՝ 
դեպի Արխաշիկի լաեջերր, ալ
պիական մարգագետիններ են՝ 
ծածկված բազում երփներանգ 
ծաղիկների կանաչ գորգով։ Ար
գելոցի բնապատկերի անբաժա
նելի մասն եե կազմում նրա արա
գահոս գետերը, ժայռազոյացում– 
եերր, քարացբոններր, որոնք մեծ 
թե փոքր չափով տարածվում եե 
անապատներից մինչև ալպիա
կան մարգագետիններ։

Ի դեպ, արգելոցը հայտեի է 
նաև Խոսրովասար կամ ուղղակի 
հտպտվի աետստ անվանումնե
րով։ Շնորհիվ բեակաե կառույց
ների բազմազանության այս

գողտրիկ տարածքը չի վրիպել 
հայ և արտասահմանցի մասնա
գետների ուշադրությունից։ Կեե– 
սաբաե Մ Կ. Դափ՝ 15 տարիներից 
ավելի գիտական հետազոտութ
յունների նյութերը դարձան 
«հտպտվի արգելոց» գաղափարի 
ձևավորման հիմնաքարերից 
մեկը, և  տարիներ անց՝ 1958թ., 
Հայկական ՍՍՀ Մինիստրների 
խորհրդի որոշմամբ՝ Գեղամա 
լեռնաշղթայի հարավարևմտյան 
և Ուրց, Երանոս, Դահնակ, Իրից 
լեռ, Խոսրովասար լեռնաբա
զուկների լանջերի մոտ 30.000 հա 
տարածության սահմաններում 
ստեղծվեց արգելոցայիե կարգա
վիճակով հաստատված տարածք՝ 
Խոսրովի արգելոց անվանումով։ 
Անդրադառնալով արգելոցի տա
րածքային ամբողջական քարտե– 
զիե՝ ականատես ենք լինում արա
տավոր մի երևույթի, այն խիստ 
անկանոն է, խճճված, սահման
ները՝ զիգզագաձև կտրատված, 
հարակից շրջաններից այս տա
րածք են խուժում ոչ արգելոցայիե 
արոտավայրեր, ցանքատարա
ծություններ, բնակատեղիներ և 
այլն։ Դրանք դժվարացնում են ար– 
գելոցային կանոնների պահ–

ԳԻՏՆԱԿԱեՆԵՐԸ 
ՀԱՅՏՆԱԲԵՐԵԼ եՆ ԱՇԽԱՐՀԻ 
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Մարդկության պատմության 
մեջ առաջին անգամ հետազո– 
տողների մի խումբ բարձրացել է 
Նեղոս գետն ի վեր մինչև նրա 
դելտայի ամենահեռավոր կետը, 
որը գտնվում է Ռուանդայի ան
տառներում։ Այսպիսով՝ նրանք 
հայտնաբերել են աշխարհի ամե– 
նաերկար գետի առասպելական 
ակունքը, որի տեղադրության մա
սին վեճերը սկսվել են 1850 թվա
կանից։ Մինչ այժմ ոչ մեկին չէր հա
ջողվում անցնել Նեղոսը սկզբից 
մինչև վերջ նման ճանապար
հորդության վտանգավորության 
պատճառով։ «Մեր ջանքերով 
պատմությունը գրվել է նորից>>  ̂
լրագրողներին ասել է հետազո 
տողներից մեկը՝ ճանապարհոր
դությունից վերադառնալուց հե
տո։

Բրիտանիայի և Նոր Զելան- 
դիայի երեք գիտնականներ 80 օր
վա ընթացքում անցել են Նեղոսի 
երկայնքով մոտ 6.700կմ։ ճա
նապարհին նրանք օգտագործել 
են արբանյակային նավագնա
ցության Օ՜ՐՏ համակարգը, որի 
ցուցմունքների օգնությամբ հե- 
տազոտողներն արեցին ևս մեկ 
կարևոր հայտնագործություն. 
նրանք ապացուցեցին, որ Նեղոսի 
երկարությունը 170կմ ավելի է, 
քան ենթադրվում էր նախկինում։
15 հէէթ։//̂ ս̂ .տծս̂ ծ.ա/ոշս,տ/ծւ՜էա1շ636693.հէաԼ
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պաեումը և հսկողության իրա
կանացումը։

Կիսաանապատներում կեն
դանական աշխարհի ներկա
յացուցիչները՝ միջատներից մին
չև ողնաշարավորները, հարմար
ված են ավազուտային բնւսհողի 
սակավաջուր պայմաններին, 
որոնցում առկա եե բազմաթիվ 
էնդեմ տեսակներ։ էնդեմներ եե 
համարվում այե տեսակեերր, 
որոնք ապրում կամ զբաղեցնում 
եե որևէ սահմանափակ տարածք 
և չեն հանդիպում աշխարհի որևէ 
այլ երկրռւմ։ Գունավորման և այլ 
հատկանիշներով բուսատեսակ
ներն ու կենդանիներն այստեղ 
օժտված եե բարձր ջերմաստի

ճանների ու դրանց կտրուկ տա
տանումների նկատմամբ մեծ 
դիմացկունությամբ, խամրած գու
ներանգներով։

Արգելոցի կենդանական աշ
խարհը ձևավորվել է հիմնակա
նում ի հաշիվ լեռնային, թփուտա– 
յին, անտառային ու հարթավայ
րային տեսակների։ Ջրային մա
կերեսներին բնորոշ տեսակեերր 
կազմում են չնչին տոկոս։ Ողնա
շարավորներից թռչնաշխարհի 
բազմազանությունը արդյունք է 
տեղանքի կենսամիջավայրի տա
րաբնույթ կառուցվածքի և տա
րածքր հատող թռչունների հա
մաշխարհային չուի ուղիներից 
մեկի առկայության։

Անողնաշարավորների սովո
րական ներկայացուցիչներից եե 
ճանճերր, մլակներն ու մոծակ
ները, մորեխները, բզեզները, 
մրջյունները, թիթեռները, ողնա
շարավորներից՝ ձկները, գորտե
րը, օձերը, թռչունները, մկնա
կերպ կրծողները, գայլերր, արջը 
և այլն։ Տեսակային կազմի բազ
մազանությամբ և թվաքաեակով 
անողնաշարավորներր գերակշիռ 
եե ողնաշարավորների խմբի 
նկատմամբ, սակայն դրանց կեն
սակերպի մասին ամփոփիչ և լի
արժեք տեղեկությունները չափա
զանց աղքատիկ եե։ Այսօր 1սոս– 
րովի տարածքից մեզ հայտնի են 
ողնաշարավորների 250-ից ավեփ 
տեսակներ։ Մասնագետների կար
ծիքով՝ անողնաշարավորներն 
արգելոցում կարող եե կազմել 
7000 և ավեփ տեսակներ։ Դրաե– 
ցից հայտնի են ընդամենը 1300 
տեսակներ։ Արգելոցն իր յուրովի 
տեղաբաշխմամբ ու որակներով 
կարող է ծառայել որպես հանրա
պետության բնական ու հոգևոր 
լաբորատորիա-հաեգույց, որն 
արժանի է գիտնականների ևբնա– 
պահպանների ուշադրությանը՝ 
որպես էտալոեային համակարգ։

հյոսրովի արգելոցի Վեդի– 
Ավաեի դարպասներից դեպի վեր 
աղվեսի, արջի, հովագի ու բե– 
զոարյաե այծերի, վարագի ոտ
քերի տակ ծեծված ոլորապտույտ 
արահետներն են՝ որպես ամե
նակարճ ճանապարհի ուղեցույց։ 
Տարածքի ամենաբարձր գագաթը

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ւտքօՅ
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2971մ ծովի մակերեսից Արխաշիկ 
լեռաե գեղատեսիլ բարձունքն է, 
որտեղ վայրի հնդկահավն ու ալ
պիական ճայերն են ակոսում եր
կինքը փառահեղ Մասիսների ու 
Արարատյան դաշտի անզուգա
կան համայնապատկերով։ Խոս– 
րովը գեղեցիկ է տարվա բոլոր ե– 
ղանակներին։

Մթին Խոսրովը լուռ է. վեհա
շուք գիշերային երկնքում աստ– 
ղերր կարծես ժանյակահյուս լապ
տերներ կախվում են գեղատեսիլ 
անտառի երկնակամարում ու 
լռության մեջ ավելի խորհրդավոր 
դառնում անտառի այս ու այն 
ծայրերից իրար միահյուսվող բվե
րի խուլ թախծոտ բվվոցներով։

Մի կողմից ետսրովասարի 
արքայական տխրղոսր, մյուս կող
մից բնական համակարգերի տա
րաբնույթ կառուցվածքը հասա– 
րակայնության լայն շրջանակ
ներում մեծ ճանաչում են բերել ար

գելոցին։ Ուրցի լեռնաշխարհում 
կատարած ուսումնասիրություն
ների շնորհիվ (Դալ 1951–1954)ար– 
ժեքավոր նյութեր են հայտեաբեր– 
ված հա յկա կա ն մուֆլոնի, 
բեզոարյան այծի, հովազի, Գ°Ր2 
արջի ե  այլ տեսակների կենսա
կերպի վերաբերյալ։

Արգելոցում հովազի գոյու
թյան և բազմացման փաստը հաս
տատող նախկինում մի քանի, իսկ 
1959թ. առաջին ձեռք բերված ա– 
ռանձնյակներից մեկի մորթին և 
մյուսի խրտվիլակը պահվում են 
ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության 
ինստիտուտի գիտական ֆոն
դում։ Հիսունական թվականնե
րին Ս. Դալր հաստատեց, որ ետս
րովասարի տարածքում գորշ ար
ջը ներկայացված է Սիրիական 
գորշ արջ ենթատեսակով։ Այդ 
տարիներից քիչ անց 1սոսրո– 
վասարի տարածքում կլիմայա
վարժեցման նպատակով ներ

մուծվեցին ուսուրական բծավոր 
եղջերուներ՝ հույս ունենալով, որ 
դրանք՝ որպես կենսաբանական 
միավոր, տեղ կգտնեն արգելոցի 
ողնաշարավոր կենդանիների հա
մակարգում։ Սակայն պարզվեց, 
որ կլիմայավարժեցման այս 
փորձր խիստ բացասաբար 
անդրադարձավ անտառի վերաճի 
պահպանման վրա. եդջերուներր, 
խոտաբույսերով սնվելուց բացի, 
արագությամբ ոչնչացնում էին 
ծառերի մատղաշը՝ ամայացնելով 
անտառը։ Դրանց ներկայությունը 
արգելոցում պատճառ դարձավ 
նաև գայլերի թվաքանակի բազ
մապատկմանը, որոնք, հետա
պնդելով բծավոր եղջերուների 
հոտր, որսում էին նրանց՝ ժայռից 
ցած նետելով։

Ի դեպ, ասենք, որ այս կեն
դանիների ընթացիկ տարվա սե
րունդը կարճ ժամանակում գայ
լերի բաժին էր դառնում։ Եղջերու
ները ուշագրավ են վարքի դրսե– 
վորմաե մի շարք հետաքրքիր 
հատկանիշներով։ Հաճախ ան
տառի բացատ դուրս եկած 2 հա
սուն մայր եղջերուներ՝ մեկր բա
ցատի մի ծայրից, մյուսը հաեդի– 
պակած եզրից, ծառս եղած հետին 
վերջավորությունների վրա, ցատ
կռտելով բացատի կենտրոնում 
որպես ողջույնի նշան, առջեի ոտ
քերով մեկր մյուսին թեթև հար
վածներ վտխանցելուց հետո չոր
քոտանի վազքով շտապ թաք– 
նըվում եե անտառի խորքում։

Վաթսունական թվականնե
րին նաև մի քանի վարձեր ձեռ
նարկվեցին արգելոցում կովկաս
յան փասիանի կւիմայավարժեց– 
ման ուղղությամբ, սակայն դրանք 
ևս հաջողությամբ չպսակվեցին,

Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն
յտք&Յ
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արգելոցի կենսապայմանների ան
համապատասխանության պատ
ճառով։ Առանձին գնահատա
կանի են արժանի կենսաբա
նական գիտությունների դոկտոր 
Ի. Դարեսկու կողմից արգելոցում 
իրականացված սողունների 
խմբի ուսումնասիրությունները, 
որոնք մասնավորապես վերա
բերում եե ժայռային մողեսների ոչ 
սեռական (կուսածնության) 
եղանակովբազմացմանը։ Այս աշ
խատանքը միջազգային ճանա
չում բերեց գիտնականին։

Անբարենպաստ տարիներին 
Խոսրովի անտառի կաղնուտի ողջ 
համակեցությունը հաճախ բըռ– 
նըկվում էր ոսկետուտի թրթուրի 
վարակով, որր ավերածություն
ներ էր պատճառում՝մերկացնելով 
ծառերի սաղարթը։ Նման տարի
ներին վնասատուների ազդեցու
թյուններից անմասն չեն մնում 
նաև այլ սաղարթավոր ծառատե
սակներ։

Վաթսունական թվականնե
րին փորձ կատարվեց անտառի 
վարակված սահմանում միջա
տակեր թռչունների արհեստա
կան թռչնաբներ ներգրավելու 
միջոցով՝ որպես վնասատուների 
դեմ կենսաբանական պայքար, 
բարձրացնել նրանց թվաքանակի 
խտությունը։ 1960-1970 թթ. փչա– 
կաբնակ թչռունների տարբեր տե
սակներով արհեստական բների 
զբաղվածությունը կազմել է 17,5 - 
65,6%, սակայն պարզվել է, որ

արհեստական թռչնաբ ներում 
բազմացող թռչունների սերնդի և 
հասուն անհատների կորստի 
հիմնական պատճառը անտա
ռային քնամոլն է։ Այս կրծողը, որը 
նման է նաև սկյուռի, զբաղեցնե
լով արհեստական թռչնաբները, 
ոչ միայն ոչնչացնում է թռչունների 
սերունդը, այլև բազմանում է 
արհեստական փչակաբներում։ 
Կենցաղում քնամոլը չափազանց 
փնթի և անմաքուր է, բնական 
բոլոր պահանջները կատարում է 
բնում, որտեղ նորածին ձագեր 
կան։

Այս գիտափորձն օրինակ է այն 
բանի, որ Խոսրովի արգելոցի տա
րածքում թռչունների արհեստա
կան բներ ներդնելր կարող է 
խիստ վնասաբեր լինել, եթե հաշ
վի չի առնված նրանց պաշտպա
նական միջոցների մշակումը։

Արգելոցի սահմաններում ան
ողնաշարավոր կենդանիները ներ
կայացված եե բազմատեսակ կազ
մով։ 2002թ. տվյալներով՝ Խոսրո
վի արգելոցում թիթեռների ցերե
կային 162 տեսակներ են բացա– 
հայտված, որոնցից 16-ը՝ որպես 
հազվագյուտ և անհետացող 
տեսակ, գրանցված եե Սովետա
կան Սիության Կարմիր գրքում։

Սիջատներից առավել աչքի 
ընկնող ու գունագեղ են ցե
րեկային թիթեռները։ Թիթեռների 
այնպիսի հազվագյուտ տեսակ
ներ եե պահպանվել արգելոցում, 
ինչպիսիք եե պոդալիրիուսը, մա

քաոնը, ապոլլոնը, քրդական 
դեղնաթիթեռը։ Քիչ չեն ցերեկա
յին թիթեռների սովորական տե
սակները, որոնք գեղագիտական 
տեսակետից անզուգական են և 
կարող եե գայթակղել նույնիսկ 
անտարբեր մարդկանց։ Դրանցից 
եե կաղամբաթիթեռը, զաֆրանի 
թիթեռը, սովորական սևուկը, ե– 
ղըեջաթիթեռը, կաղնու զեփյուռը, 
ոսկեթիթեռը և շատ ուրիշներ, 
100-ից ավեփ ցերեկային և գիշե
րային տեսակներ։

Սարդակերպերից Խոսրովի 
լանդշաֆտային գարիների տար
բեր բարձրություններում մոտա
վոր հաշվարկներով գրանցված 
են մի քանի տասնյակ տեսակներ 
(մորմ, դեղին կարիճ, սև կարիճ, 
խայտաբղետ կարիճ, տարան– 
տուլ, խաչակիր սարդ, քառաոտ 
տզեր, խեցզետնակերպեր, ցիկ
լոպներ, խեցգետին և այլն)։

Ուղղաթևերից Խոսրով գետի 
ափամերձ տարածքում ակնառու 
է թևերը ինքնաթիռի նման, մար
մինը՝ ուղղաթիռի կառուցվածքով 
կաեաչաերկեագույն կամ մոխրա
գույն ճպուռների մի շարք տե
սակների շեշտակի թռիչքի ան
ցուդարձդ։

Արգելոցում մեծ թիվ եե կազ
մում կիսակարծրաթևերը։ Տե
սակների բազմազանությամբ ա– 
ռավել աչքի են ընկնում թեվւու– 
կաթևերի ներկայացուցիչներր, 
որոնցից շատերը գրանցված են 
ԽՍՀՍԿարմիր գրքում։
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Արգելոցում տարածված ցան
ցաթևերից առանձին ուշադրութ
յան են արժանի աեդրկովկասյաե 
թելաթեավորը և ասկալաֆը. 
երկուսն էլ գրանցված եե Խորհրր– 
դային Միության Կարմիր գրքում։

Արգելոցում բազմազան է խը– 
խուեջեերի՝ քաղցրահամ ջրերի և 
ցամաքային տեսակների կազմր՝ 
60-ից ավելի տեսակներով։ Դրան– 
ցից ուշագրավ եե ունկավոր խը– 
խունջը, սովորական կոճիկը, սրա
գագաթ բշտիկախխունջր, ցա
մաքայիններից՝ կովկասյան կո
ղինջը, ճարպիկ կոդիեջը, սրա
բերան խխունջր, նարզանի ե  պու
րակների խխունջները։

Արգելոցի միջատներից տե
սակային բազմազանությամբ գե
րակշիռ եե բզեզների* անապա
տային, տափաստանային, ան
տառային ու ալպիական գարուն 
բնորոշ տեսակները։ Դրանք ուշա
գրավ եե թե մարմնի կառուցված
քով և թե կաեաչաերկնագույ ն ոս
կեզօծ փայլով ու ծիածանի բոլոր 
գույների աչք շոյող, հրաշք համա
դրությամբ՝ ոսկեբզեզներ, երկա– 
րաբեդիկեեր, չրխկսւններ, զա
տիկներ, սեամարմիեեեր, երկա
րակնճիթներ, տերևակերներ, 
մայիսյան բզեզներ, Կովկասյան 
կողնջակերը, փքված ու Ադամսի 
գեղամարմին գարշահոտը, բրոն
զաբզեզներդ լեպտուրաձևերկա– 
րաբեղիկեերը, թարախահան
ները, անտառաբնակ անդրկով
կասյան եդջերաբզեզներր, կով

կասյան մալոգխսները, հայկա
կան, քրդական և երևաեյան ֆի– 
տեցիաներր, անապատներին 
բնորոշ յովոդիա և յուլոդելլա ոս
կեբզեզները և մի շարք հազվա
գյուտ ու Կարմիր գրքում գրանց
ված տեսակներ։

Մորեխներից արգելոցում 
հայտեի են իտալական պրուսր, 
եգիպտական և անապատային 
մորեխեերր։

ետսրովի արգելոցում գրանց
վել է ողնաշարավորների 251 
տեսակ, որոնք կարգաբանական 
ցուցակում բաշխված են հետևյալ 
կերպ՝ ձկեեր՝ 5 տեսակ, երկկեն
ցաղներ՝ 4, սողուններ՝ 11, թռչուն
ներ՝ 170, միջատակերներ՝ 5, 
ձեռքաթևավորեեր՝ 9, կրծողներ՝ 
17, գիշատիչներ՝ 12 և  սմբակա– 
վորներ'3։

ւսոսրովասարի տարածքում 
ջրային մակերեսները ներկայաց
ված եե հիմաեկանում աղբյուր
ների, գետակների, արագահոս 
լեռնային գետերի տեսքով։ Ան
շուշտ, այս հանգամանքր՝ որպես 
միջավայր, պետք է ձևավորի 
ձկեերի գետային տեսակների 
համակարգր, որը արգելոցում 
սահմանափակվում է միայն 5 
ներկայացուցիչներով՝ կարմրա
խայտ, բեղլու, կողակ, արագա– 
ձուկ և գամբուզիա։

Դրսւնցից առավել նշանակա
լից է կարմրախայտր, որը ավելի 
հաճախ է հանդիպում Խոսրով և 
այլ գետերի դեպի ակունք տանող

ջրերում։ Կարմրախայտը գիշա
տիչ է, նրա գոյությունը ցանկա
ցած գետում վկայում է այդ ջրերի 
սւռողջ լինելու մասին։ Կարմրա
խայտր և բեղլուն նաև գրանցված 
եե հանրապետության Կարմիր 
գրքում։ Արգելոցի ձկնատեսակ– 
եերի հիմնական սնունդը բաղկա
ցած է ջրային անողնաշարավոր
ների, ջրիմուռների, մոծակների, 
մլակների և դրանց թրթուրների, 
խխունջների, անձրևաորդերի 
կազմից։

ետսրովի արգելոցում երկկեն
ցաղները կազմում են 4 տեսակ
ներ՝ կանաչ դոդոշ, սովորական 
ծառագորտ, լճագորտ, անդրկով
կասյան գորտ։ Ամենամեծաքա– 
նակն ու լայն տարածվածր ան– 
դըրկովկասյան գորտն է, որը հան
դիպում է արգելոցի բոլոր ջրային 
տարածքներում։ Ծառագորտը, որ 
ամենափոքրամարմինն է, նախ
ընտրում է գետափերի և լճափերի 
կանգնած կամ արագահոս ջրերի 
հարևանությամբ ուռենիների և 
այլ ծառատեսակների ու թփուտ
ների վրայի ապրելաձևր։ Սննդի 
բոլոր տեսակների գերակշիռ 
մասն են կազմում միջատեերր, 
որոնց դարանակալում են ու հար
մար պահին որսում երկար, կըպ– 
չուն լեզվի օգնությամբ։ Լճագոր– 
տը ընդունակ է սնվելու նաև իր 
նմաններով, օձերի վտքր ձագե
րով, ձկնիկներով և այլն։

(Շարունակելի) 
Նկարները՝ Մ. ԾդամյաԱի

*  Բզեզեերի տեսակային կազմին վարաբերող եյութերր մեզ են տրամադրվել Մ.Քալալյաե և Կ.Աղաբաբյաեի կողմից։
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Զարմանալի է բնությունը։ Եր
բեմն բնության մեջ հանդիպում 
ենք այ նպիսի երևույթների, որոնք 
պատահում են միայն հեքիաթ
ներում։ XVI դարում շվեդական 
Ֆալուն քաղաքի մի խումբ հան
քափորներ, իջնելով հանքահոր, 
որը նախկինում եղել էր մի հին

ջրհոր, և  որտեղ նրանց սպասում 
էին պղնձի արդյունահանման 
աշխատանքները, հանկարծ սար
սափից քարացան, աղոտ լույսի 
տակ երբեմնի ջրհորի հատակին 
նրանք հայտնաբերել էին «ոսկյա 
շորեր» հագած տղամարդու մի 
դիակ։ Ինչպես հետո պարզվեց,

տղամարդը նախկինում հան
քահոր էր եղել, որն անհետացել էր 
դրանից մոտ քառասուն տարի 
առաջ։ Այդ ամբողջ ժամա
նակահատվածում պիրիտը հյուս
վածք առ հյուսվածք կլանել էր 
օրգանիզմի օրգանական նյու
թերը՝ զարմանալի ճշգրտությամբ

*801Փ ^  Շ06Ո13, օւաւոճթհ, 2005.
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կամ չուգունը լցնում ձուլման կա
ղապարի մեջ, այ նպես էլ շատ հան
քանյութեր որոշակի պայման
ներում կարող են ընդունել բնու
թյան մեջ հանդիպող այս կամ այն 
բույսի կամ օրգանիզմի ձևը։

Պսևդոմորֆոզի օրինակներ 
հաճախ կարելի է հանդիպել 
բնության մեջ։ Միլիոնավոր տա
րիներ առաջ ապրած որոշ դինո– 
զավրերի ոսկորներ մեզ եե հասել 
հենց այս երևույթի շնորհիվ։ 
Նրանց քիմիական կազմր ոչ մի 
կապ չունի ոսկրի հյուսվածքների 
կազմի հետ։ Իրականում դրանք 
բնության կողմից արված ծեփա–

քանդակներ են՝ պատրաստված 
իր՝ բնության մեջ հանդիպող այս 
կամ այն նյութից։ Մի դեպքում 
դրանք լինում են քաղկեդոնաքա
րից, ինչպես օրինակ՝ Մոնղոլիա– 
յում հայտնաբերված դիեոզավրե– 
րի ոսկորներր, մեկ այլ դեպքում էլ՝ 
ագաթից (Կոլորադոյի նահանգ)։

Եթե ուշադիր նայենք Մոսկ– 
վայի մետրոպոլիտենի «Կոմսո– 
մոլսկայա» կայարանի սյուներին, 
ապա հարյուրավոր խխունջներ 
կնկատենք մարմարանման կրա
քարային շերտի մեջ։ Խխունջ
ների «բնակիչները» ապրել եե 
մեզնից 300 միլիոն տարի առաջ։

կրկնօրինակելով մարմինն 
հագուստը։ Մասնագետների բնո– 
րոշմամբ՝ հանքափորի քարացած 
մարմինը պսևդոմորֆոզի տիպիկ 
օրինակ է։ «Պսեդոմորֆոզ» բառն 
ունի լատինական ծագում, որր 
թարգմանաբար նշանակում է 
«կեղծ արտաքին»։ Ինչպես քան
դակագործն է այս կամ այն քան
դակը պատրաստելիս բրոնզը

Ոսկյա կա կղա մորթ (Յտտօոօւօ63) 
Կ տ րվա ծքի վրա ա ռա նձնա պ ես լավ են երևում այս 

խոշոր կակղամորթի կա ռուցվա ծքի  բոլոր

օր գա ն իզմ ը ։ լք ՛մ /
/  ՈՒլյանյովսկ^ մա րզ (Օու|1ասկւ\սն), մ ^ Ա ւ ա » ^  Հ . հ։ 
հա վա քա ծու »  | | – |  ■ ՜թ ՜



ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
Հնսսգույն խեցի՝ ռո– 

դոխրոզիտից 
Խեցու նախկին 

տերտերը դուրս են մղվել 
^ մ ա ր գ ա ն ե ց ի  սսպաթի 
կկտհից, իսկ նրւս միջին 

^Տասում դուրս է եկել 
ՏՏՏսոի բյուրեղների 

փունջ։ 
^րտ մա սնա վոր 

% ^Փ սքա ծու
Մալաքիտե մուկ։ ւ
Կենդանու մազա– 1
ծածկույթն ու կազմը 1 \
կրկնօրինակվել են \
աղնձի հանքանյութի \
կողմից զարմանալի ճշգրտությամբ։ 
Ղազախստան, Հանքաբանական թանգարան

Բնականաբար, խխունջների քի
միական կազմը չի պահպանվել, 
սակայն բնական հանքանյութերի 
շնորհիվ պահպանվել է խխունջ
ների փեղկերի և պարուրագծերի 
արտաքին տեսքը։

20 տարի առաջ Ավստրափա– 
յում հայտնաբերվել են արտասո
վոր բելեմնիտներ (բրսւծո կակ
ղամորթներ), որոնք այնքան շատ 
են տարածված եղել մեզոզոյան 
դարաշրջանում։ Գլխոտանի այս 
կակղամորթներր շաղախված են 
եղել թանկարժեք օպալով, որով 
հարուստ է կանաչ աշխարհամա
սը՝ Ավարրափան։ Օպալե այս ծե– 
փապատճենները մի ամբողջ կա– 
րողութուն արժեն։ Յուրաքանչ
յուր կոլեկցիոներ կամ թանգա
րան պատիվ կհամարեր այսպիսի

հավաքածու ունենալ։
Իսկ որքաէւ գեղեցիկ տեսք ու

նի արաուկարիայի կոնր։ Արաու– 
կարիան հսկայական փշատերև 
ծառ է, որն աճում էր ներկայիս Ար
գենտինայի տարածքում դինո– 
զավրերի դարաշրջանում։ Ա– 
գսւտե այնքան ճշտորեն է կրկնել 
կոնի կառուցվածքի ամեն մի ման
րամասն, որ, կարծես, այն հենց 
նոր է րնկել ծառի վրայից։ Կոնի 
կտրվածքում այնքան բնական են 
երևում կոնի հատիկներր, որ ա– 
կամա ցանկություն է առաջանում 
դրանք տնկել հողի մեջ։

Ինչպես հայտնի է, մահվանից 
հետո օրգանիզմն արագ քայքայ
վում է կամ էլ դառնում է այլ օրգա
նիզմի բաժին։ Բայց եթե կենդա
նական կամ բուսական ծագում

ունեցող օրգանիզմը թաղված է 
լինում որևէ նստվածքային կամ 
լցվածքի շերտի տակ, ապա այե 
հնարավորություն ունի քարանա
լու, այլ խոսքով՝ հավերժ պահ
պանվելու։ Սակայն այս դեպքում 
նստվածքային շերտում տեղի 
ունեցող քիմիական փոխակեր
պումները անսահմանորեն բարդ 
են, և  դրանք ուսումնասիրելը այն
քան էլ հեշտ չէ։ Հանքանյութի թա
փանցումը օրգանիզմ տեղի է ու
նենում երկու ճանապարհով։ Մի 
դեպքում օրգանական նյութն ամ
բողջովին փոխարինվում է հան
քանյութով՝ պահպանելով երբեմ
նի կենդանի օրգանիզմի արտա
քին տեսքր։ Այս դեպքում չի պահ
պանվում տվյալ օրգանիզմի ներ
քին կառուցվածքը։ Սա պսեդո–

^րանւսւ1ույրի 
պ՜ատինոե գանգ, որը 

մոտավորաաես 1 
միլիոն տարեկան է։ 

Կերչ, մասնավոր 
հավաքածու

ւԱ@ակարիայի կոնի Շ>Եւ1Ու1ւԱԼ|ոէւՍԱաւ– 
կարի՜ան Փշատերև ծառ է, որՍ աՕոլՆդ  ր*2 ս0 
միլիոն տարի առաջ՝ Հարավային Ամերիկայի 
տարածքում։
Արգենտինա, մասնավոր հավաքածու

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ Ս  սօւսսրասա°յ աա 2006
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մորֆոզի ավեփ տարածված տե
սակն է։ Լինում է եւ այնպես, որ երր 
հանքանյութը թափանցում է 
օրգանիզմի բջիջեերր, ճշտորեն 
ընդօրինակում է հյուսվածքների 
և օրգանների կառուցվածքը։ 
Շատ հաճախ որոշ կենդանի բույ
սեր իրենց բջիջներում առատո
րեն կայծքար եե կուտակում։ Փաս
տորեն, այս դեպքում բույսերր քա
րանում են կենդանի վիճակում։

ԱՄե-ի Արիզոնա նահանգի 
արեելքում գտնվում է մի այգի, որ 
հայտնի է Փեթրիֆայդ Ֆորիսթ 
(քարացած անտառ) անվամբ։ Սա 
մի եզակի այգի է՝ գետնին րնկած 
տշգսօա կոչվող մշտադալար փշա

տերև ծառերի մնացորդներով։ 
Այստեղ նրանց գետի հոսանք
ներն եե քշել-բերել դեռևս 225 մի
լիոն տարի առաջ։ Ծառերի բուեր, 
տերևեերր և սերմերր, ժամանա
կի ընթացքում ընկղմվելով տիղմի 
մեջ, պահածոյացվել եե։ Հետա
գայում մերձակայքում տեղի ու
նեցած հրաբխային ժայթքման 
հետևանքով ծառերր թաղվել եե 
տոննաներով մոխրի մեջ։ Ավեփ 
ուշ, հարյուրամյակների ընթաց
քում գետեաջրերր սկսել եե կա– 
մաց-կամաց լվանալ կայծքարերը 
մոխրից։ Կայծքարի լուծույթեերր, 
թափանցելով բույսերի ու ծառերի 
մնացորդների մեջ և միանալով

թթվածնին, առաջացրել եե կվար
ցի մանր բյուրեղներ։ Գետնի վրա 
թաղված ծառերի բները, փաստո
րեն, լցվել եե այս ամուր հանքա
նյութով։

Վերոհիշյալ ծառերի փչակնե
րի կամ ճեղքերի մեջ առաջացել 
եե նաև ամեթիստի, լեռնային 
բյուրեղապակու, վարդագույն և 
գորշ գույնի կվարցի բյուրեղա
բույլեր։

Ավելի հաճախ կենդանիների 
և բույսերի ձևեր է րեդուեում 
կվարցը, իսկ ավեփ ճիշտ՝ նրա 
տարատեսակները՝ ագատը, սար– 
դիոնր, քաղկեդոեր, հասպիսր։ 
ԱՄՆ-ի Նևադա նահանգում կա
րելի է հանդիպել քարացած ծա
ռերի, որոնց հյուսվածքներր փո
խարինվել են ծիածանաքարով։

Պերմի շրջակայքում սուլֆի– 
դայիե նստվածքային շերտում ա– 
վեփ ակտիվ է եղել պղինձը, որի 
շնորհիվ պսեդոմորֆոզր հանդես 
է եկել ազուրիտի, մալաքիտի և 
խալկոպիրիտի (պղնձարջասպ) 
տեսքով։ Թ-վում է, թե բնությունր 
մտածված է ստեղծել պսեդոմոր– 
ֆոզ երևույթր՝ ստեղծելու կյանքի 
մի յուրօրինակ գիրք, որի էջերր 
կամաց-կամաց բացահայտվում 
են մարդկության կողմից:

Ռուսերենից նյութը պատրաստեց 
Հասմիկ Աբրահամյանը

Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն
յտք&Յ
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ՏԵԻՆԻԿԱԿԱՆ

ՍԱՐԳԻՍ ՍԻՄՈՆՅԱՆ

Տե խ ն ի կ ա կա ն  գ ի տ ո ւթ յո ւն ն ե ր ի  դ ո կ տ ո ր ,պ ր ո ֆ ե ս ո ր  
Հ Պ Ճ Հ  « Տ Հ Ի Ա »  ա մ բ ի ո ն ի  վարիչ

Գիտական հ ե տ ա ք ր քր ո ւթ յո ւն ն ե ր ը ՝  
համակարգային վերլո ւծո ւթ յո ւն ,
հ աշվողա կան մ ե թ ո դ ն ե ր ,  դ ի ֆ ե ր ե ն ց ի ա լ  ձև ա փ ո խ ո ւթ յո ւն ն ե ր ,  
մաթեմատիկական մոդելա վորում , օպ տ իմա լ կառավարում

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՍԻՄՈՆՅԱՆ

Տե խ ն ի կ ա կա ն  գ ի տ ո ւթ յո ւն ն ե ր ի  թ ե կ ն ա ծ ո ւ ,
Հ Պ Ճ Հ  գիտ ակա ն մասի 
ա վա գ գիտ ակա ն աշխ ա տա կից

Գիտական հ ե տ ա ք ր քր ո ւթ յո ւն ն ե ր ը ՝  
տ նտ եսա գի տ ո ւթ յո ւն ,  էներգետ իկա ,
բ ն ա պ ա հ պ ա ն ո ւթ յո ւն ,  մաթեմատիկական մոդելա վորում , օպ տիմա լ 
կառավարում

ԵՐՄՈՅԱՅԻՆ ԷՖԵԿՏԸ» ԵՎ 
Կլիմայի փոփոխությունները

ՆեքււսՕակւմհ

Ե րկրի կլիմայի վրա մեծ ազ
դեցություն ունի արևային 
էներգիայի մշտական հոս

քը, որի «30%-ն անդրադարձվում 
է մթնոլորտ, իսկ «70%-ը, անց
նելով մթնոլորտ, տաքացնում է 
Երկրի մակերևույթր։ Հեռացվող 
էներգիան տարածվում է տիե
զերքում՝ ինֆրակարմիր ճառա
գայթման տեսքով։ Սակայն վեր
ջինիս դեպի տիեզերք անմիջա
պես տարածմանը խոչրնղոտում 
են մթնոլորտի ջրային գոլորշի

ները և «ջերմոցային գազերը»՝ 
ածխաթթու գազը, մեթանը, ազո
տի օքսիդը, հալոիդածխածին– 
ները, օզոնը և այլն։ Սրանց մա
կարդակը (գուցե թե բացառու
թյամբ ջրային գոլորշիների) աե– 
ընղհատ բարձրանում է մարդա
ծին գործունեության հետևան
քով, ինչն անընդհատ ուժեղաց
նում է «ջերմոցային էֆեկտը»։ Սա 
իր հերթին խախտում է գլոբալ 
էներգետիկ հաշվեկշիռը, որի 
վերականգնման նպատակով 
Երկրի կլիմայական համակարգր 
ստիպված է հարմարվել նման վւո– 
փոխություններին։ Հարմարման

գործընթացն ուղեկցվում է բազ
մաթիվ այլ վտփոխություեներով, 
որոնց մի մասն ուժեղացնում է 
Երկրի մակերևույթի տաքացման 
գործրնթացը (դրական հետա
դարձ կապ), իսկ մյուս մասր, րեդ– 
հակառակը, խոչընդոտում է դրան 
(բացասական հետադարձ կապ):

Տարբերում եե բնական և մար
դածին (անտրոպոգեն) «ջերմո
ցային էֆեկտներ»։

Բնական «ջերմոցային էֆեկ
տի» առաջացման հիմնական 
պատճստր ջրային գոլորշիներն 
են, որոնք ստեղծում են դրական 
հետադարձ կապ՝ դրանով իսկ

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 0 ԱՕԽԱՐՃՈՒՄ
Ա°3 1 2006



ՏեԻՆհԿԱԿԱՆ
ուժեղացնելով «ջերմոցային է– 
ֆեկտր»։ Սակայն ամպային ծած
կույթի և տեղումների հաշվառ– 
մսւմբ կլիմայական գործընթաց
ների մոդելավորման հետ կապ
ված բավականաչափ մեծ բար
դությունների պատճառով այս 
բնագավառի շատ հարցեր այսօր 
էլ, այնուամենայնիվ, դեռևս մնում 
են անպատասխան։ Ինչ վերա
բերում է մարդածին «ջերմոցային 
էֆեկտին», ապա այստեղ վերը 
նշված «ջերմոցային գազերից» 
առավել «մեղավորը» ածխաթթու 
գազն է (ՕՕշ), որի ներդրումը ներ
կայումս գերազանցում է րեդհա– 
նուր արտանետումների 60%-ը։ 
ՇՕշ-ի արտանետումների ծավա
լը մթնոլորտում (հիմնականում 
հանածո վառելիքի այրման հե
տևանքով) յուրաքանչյուր տարի 
ավելանում է դրա ընդհանուր 
զաեգվածի «1%-ի չափով։ Մեթա
նի (ՇՍ4) արտանետումների բա
ժինը «ջերմոցային գազերի» 
ընղհանուր ծավալում կազմում է 
«20%։ Սնացած «20%-ն էլ բաժին 
է րնկնում մյուս «ջերմոցային 
գազերին»՝ ազոտի մոնօքսիդին 
Օ̂ շՕ), քլոր–, հիդրո– և պերֆ– 
տորածխաջրածիններին։

Հաշվարկները ցույց են տա
փս, որ մարդու գործունեությամբ 
պայմանավորված «ջերմոցային 
գազերի» արտանետումների հե
տևանքով արդեն խախտվել է 
Երկրի ջերմային հաշվեկշիռը 
(«2.5 վտ/մ2)։

Երկրի կփմայի վրա էական ազ
դեցություն եե թողնում նաև մար
դածին այլ գործոններ, մասնավո
րապես աերոզոլները, որոնք 
«ջերմոցային գազեր» չեն և արևի 
ճառագայթներն անդրադարձ
նելով դեպի տիեզերք՝ նպաստում 
են կլիմայի տեղային սստեցմանր։

Ապագայում «ջերմոցային գա
զերի» արտանետումները կախ
ված կլինեն բնակչության շրջա
նում տնտեսության, տեխնիկայի, 
սոցիալական և բազմաթիվ այլ 
ոլորտներում առկա գլոբալ մի
տումներից։ Ուստի ներկայումս 
մշակվում են ապագա արտանե
տումների մի շարք հնարավոր 
սցենարներ, որոնց կանխատե
սումների համաձայն՝ «ջերմոցա

յին գազերի» և  աերոզոլների ա– 
պագա կոնցենտրացիաները 
կփոխվեն լայն շրջանակներում։ 
Սյուս կողմից հիմնավորված է, որ 
ներկայումս գոյություն ունեցող 
միջազգային պարտավորություն– 
ներր կարող են հանգեցնել ար
տանետումների աճի տեմպերի 
ընդամենը աննշան կրճատումնե
րի, ուստի և «ջերմոցային գա
զերի» կոնցենտրացիաների կա
յունացման ասպարեզում շատ 
փոքր ազդեցությունների։ «Ջեր
մոցային գազերի» կոնցենտրա
ցիաների կայունացման նպատա
կով անհրաժեշտ կլինի գործադ
րել զգալի ջանքեր, մասնավորա
պես ՇՕշ-ի 1990թ. մակարդակին 
հասնելու համար կպահանջվեն 
մի քանի տասնյակ տարիներ, իսկ 
այդ մակարդակը 1,5 անգամ գե
րազանցելու և այն կայունաց
նելու համար՝ 1-2 հարյուրամյակ։ 
Կփմայական մոդելների օգտա– 
գործմամբ փորձարկումների ար– 
դյունքներր հանգեցնում են երան, 
որ, ամենայն հավանականութ
յամբ, 2100թ. Երկրի գլոբալ միջին 
ջերմաստիճանը կբարձրանա 1,4– 
5,8°Շ–ով, իեչր մոլորակի համար 
կարող է ունենալ կործանարար 
հետևանք, և  դա այն դեպքում, երբ
XX դարի ընթացքում այե բարձ
րացել է ընդամենը 0,6°Շ–ով։ Ուս
տի միջազգային հանրությունը

ստիպված է ձևավորել համապա
տասխան վերաբերմունք կփմայի 
փոփոխությունների նկատմամբ։ 
Սասեավորապես վերջին 25-30 
տարիներին գրեթե յուրաքանչ
յուր տարի տեղի են ունենում զա
նազան մակարդակների հանդի
պումներ, զեկուցումներ, գիտա– 
ժողովներ և այլն, որոնց նպատա
կը գլոբալ տաքացման դեմ պայ
քարելու հիմնական ուղիների մշա
կումն է։ Այս ստումով առանձնա
հատուկ դեր են խաղում Կփմայի 
վտփոխությունների վերաբերյալ 
փորձագետների միջկառավարա
կան խումբը (ԿՓՓՍԽ), Կփմայի 
փոփոխության շրջաեակային կոն
վենցիան (ԿՓՇԿ) և դրա վերին 
ատյանը՝ Կողմերի կոնֆերանսը 
(ԿԿ), Կիոտոյի արձանագրությու
նը և այլ միջազգային կառույց
ներ։

ԿՓՇԿ-ե, որի վրա հենվում եե 
գլոբալ տաքացման դեմ պայքարի 
հետ կապված աշխատանքները, 
հաստատել է մի շարք հիմնարար 
սկզբունքներ այդ աշխատանքնե
րի կատարման համար, որոնց շըր– 
ջանակներում ինչպես զարգա
ցած, այնպես էլ զարգացող եր– 
կըրներե րնդհանուր պարտավո– 
րություններ են ստանձնել։ Զար
գացած երկրները ստանձնել են 
նաև կոնկրետ պարտավորու– 
թյուններ. մասնավորապես ա– ^

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ
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մենահարուստ երկրները թույլ 
զարգացած Լւ զարգացող երկըր– 
ներին պետք է տրամադրեն նոր 1ւ 
լրացուցիչ ֆինանսական միջոց
ներ 1ւ տեխնոլոգիաներ անվերա
դարձ կամ արտոնյալ պայման
ներով։

ԿԿ-ն պետք է նպաստի ԿՓՇԿ-ի 
իրականացմանը և  կատարի 
ստացված արդյունքների վերլու
ծությունը ըստ ամենայնի, տեղե
կատվության վտխանակման հի
ման վրա։ ԿԿ–ն պատասխա
նատվություն է կրում խնդրո 
սաարկա բնագավառում ամբողջ 
գործընթացի կանոնավոր աշխա
տանքի համար։

Կիոտոյի արձանագրությունը 
պետք է հնարավորություն տա 
ամրապնդեւ միջազգային պա
տասխան գործողությունները կլի
մայի վտվտխությունների նկատ
մամբ։ Ըստ այդ արձանագրութ
յան՝ զարգացած երկրները 6 հիմ
նական «ջերմոցային գազերի» 
արտանետումները պետք է կրճա
տեն ոչ պակաս, քան 5,2%-ով, իսկ 
յուրաքանչյուր եր
կիր պետք է կատա
րի իր սաջե դըրված 
խնդիրները մինչև 
2008-2012թթ.: Ամե
նահարուստ երկըր– 
ներում արտանե
տումների կրճա
տումը պետք է փնի 
5%-ից ավել։ Արձւս– 
ն ա գ ր ո ւ թ յ  ո ւ ն ը  
պետք է թույլ տա 
ակտիվացնել բոլոր 
երկրների կողմից 
ստանձնած պար– 
տավորությունների 
կատարումը։ Արձա

նագրությունը պետք է պարբերա
բար վերանայվի, իսկ կողմերը 
պետք է կայացնեն լավագույն 
վճիռներ օգտագործելով սակա 
գիտական, տեխնիկական և  
սոցիալ-տնտեսական տեղեկատ
վությունը։ Միջազգային հանրու
թյան կողմից արդեն իրականաց
ված և  իրականացվեփք գործո
ղությունները պետք է հնարավո
րություն տան կլիմայի փոփո
խությունների նկատմամբ խելա
միտ պատասխաններ փնտրել 
այնպիսի համալիր միջոցառում
ների մշակման շրջանակներում, 
որոնք նպատակստւղղված են 
«ջերմոցային գազերի» արտանե
տումների կրճատմանը, արտա
քին ազդեցություններին հար
մարվելուն, խորը գիտատեխ
նիկական էւ սոցիալ-տնտեսական 
հետազոտությունների իրակա
նացմանը էւ այլն։ Ներկայումս գո
յություն ունեցող փաստերը ե  լայ
նածավալ հետազոտությունների 
արդյունքները թույլ են տափս 
պատասխանել բազմաթիվ հար
ցերի։ Ընդհանուր գծերով ներ
կայացնենք այդ հիմնական հար
ցերից մի քանիսը ե  դրանց պա
տասխանները։

Ջերմաստիճանի տարածա– 
շբջանային ե  սեզոնային կանխա
գուշակումները բավական անո
րոշ են. չնայած տարածաշրջան 
ներից շատերում տեղի կունենա 
տաքացում, սակայն դրանցից մի 
քանիսը առավել շատ կտաքա

նան, մանավանդ՝ հյուսիսային 
տարածաշրջանները։ Տաքացում 
կնկատվի հատկապես ձմռան 
շրջանում։

Ըստ կանխագուշակումների՝ 
ամբողջ մոլորակի վրա կմեծանա 
տեղումների քանակը, սակայն 
տեղային մակարդակով նման 
միտումների հավանականությու
նը բավականաչափ վտքր Է։

Անձրևների ե  ձյան մեծ քանա
կը ձմռան շրջանում կբերի վերին 
լայնություններում հողի ավեփ 
շատ խոնավացման, իսկ ամռանը 
այն կարող Է նվազել ավեփ բարձր 
ջերմաստիճանների շնորհիվ։ 
Ընդհանուր սամամր այս հար
ցերի պատասխանները Աս ներ
կայումս մնում են անորոշ։

Արտակարգ եղանակային երե
վույթների (ջերմային ալիքների, 
վւոթորիկների, մրրիկների, ամպ
րոպների ե  այլն) հաճախականու
թյունը 1ւ ուժգնությունը հավանա
բար կվախվեն։ Սակայն քիչ թե 
շատ իրատեսական կանխագու

շակումներ անել այս 
կապակցությամբ 
ներկայումս դեռ 
անհնարէ։

Կարող են տեղի 
ունենալ նաև եղա
նակի անսպասելի և 
կտրուկ վավւոխու– 
թյուններ. մասնա
վորապես Գոլֆստ
րիմի թուլացումը 
կարող է տեղի ունե
նալ մի քանի տաս
նամյակ հետո, սա
կայն մինչև հիմա 
պարզ չէ, թե նման 
վավտխությունները

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ՒծՅ
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արդյուք «ջերմոցային գազերի» 
պատ ճ ա ռ ո վ  ա ռ ա ջ ա ց ա ծ  
տաքացման հետևանք կլինեն, թե՞
ոչ։

ՍկաՕԴ Ո  Աււհպ|ւ Փ"#™*3 
խու|է|ւՏԱ ն1|1

«Ջերմոցային գազերի» կոն
ցենտրացիաների աճին զուգըն
թաց կլիմայական համակարգը 
փոփոխվում է այնպես, որ պահ
պանվի գլոբալ էներգետիկ հաշ
վեկշիռը։ Ինչպես ցույց են տափս 
չափումները էւ մոդելավորման 
արդյունքները, XIX դարի վերջից 
օդի միջին ջերմաստիճանն աճել Է 
0,6±0,2°Շ, ծովի միջին մակար
դակը բարձրացել Է 10-20 սմ-ով, 
ձյան ծածկույթի հաստությունը 
հյուսիսային կիսագնդի միջին ն. 
վերին լայնություններում նվազել 
Է միջին հաշվով 10%-ով, աշ
խարհի շատ տարածաշրջաննե
րում նկատվում Է տեղումների աճ 
(հյուսիսային կիսագնդի միջին և 
վերին լայնություններում՝ 0,5-1%- 
ով) կամ Էլ կրճատում (հյուսիսա
յին կիսագնդի մերձարևադար
ձային լայնություններում՝ 0,3%– 
ով)ևսւյլն։

Կլիմայի վտվտխություններն 
ամբողջ XX դարի ընթացքում 
բավական մեծ ճշտությամբ հա
մապատասխանում են այն հե
տևանքներին, որոնք սպասվում 
Էին «ջերմոցային գազերի» և 
աերոզոլների կոնցենտրացիանե
րի աճի հետ կապված։ Ընդհա
նուր առմամբ ներկայումս գոյու
թյուն ունեն նոր ե  համոզիչ ապա
ցույցներ այն կապակցությամբ, 
որ վերջին 50-60 տարվա ընթաց
քում օդի ջերմաստիճանի աճը 
հիմնականում պայմանավորված 
Է եղել մարդկային գործունեու
թյամբ։

Ւ1ւ|պիսլՈւ ա |յյւմեցա|ւ1տ

Կլիմայական համակարգը ծայ
րահեղ բարդ համակարգ Է, ուստի 
շատ դժվար Է պատասխանել այն 
հարցին, թե ինչպես Էւ որքան 
կփոփոխվի այն «ջերմոցային 
գազերի» կոնցենտրացիաների

աճի դեպքում։ Եթե միայն 
ջերմաստիճանը լիներ այն վտվւո– 
խականը, որով պայմանավորված 
են այդ փոփոիաւթյա նները, ապա 
համեմատաբար հեշտ կլիներ 
ստանալ այս հարցի պատաս
խանը։ Սակայն գործընթացներն 
այստեղ կրում են շատ ավելի 
բարդ բնույթ, Լւ կփմայի փովտ– 
խությունները հասկանալու հա
մար անհրաժեշտ են համալիր 
մեքենայական հետազոտություն
ներ՝ ներառելով կփմայական հա
մակարգի առանձին բաղադրիչ
ների համար մշակված զանազան 
մոդելներ։

Տրի գոլորշիների, ձյան էւ սա– 
ռույցի ազդեցությունները հաշվի 
առնող դրական հետադարձ կա
պերը կարող են 2-3 անգամ ուժե
ղացնել «ջերմոցային գազերի» 
արտանետումներով պայմանա
վորված ուղղակի պատասխան 
ռեակցիաները։ Վերջիններս կա
րող են ուժեղանալ կամ Էլ թու
լանալ ամպային ծածկույթի, օվ
կիանոսային հոսանքների, քի
միական ե ֊ կենսաբանական գործ
ընթացների փովտխությունների 
արդյունքում։ Մասնավորապես 
նկատենք, որ ամպերն օդի ջեր
մաստիճանի բարձրացման գնա

հատման ամենամեծ անորոշու
թյան հիմնական պատճառն են՝ 
անկախ արտանետումների այս 
կամ այն սցենարից:

Կփմայի վավտխությունների 
արագությունը և  ըստ ժամանակի 
բաշխումը մեծապես կախված են 
նաև օվկիանոսների պատասխան 
ռեակցիայից։ Մթնոլորտի ներքին 
շերտերի էւ օվկիանոսների վերին 
շերտերի միջև ջերմության փո
խանակման մեխանիզմները բա
վականաչափ բարդ ու անորոշ են, 
չնայած որոշ օվկիանոսային 
գործընթացների մոդելավորման 
ասպարեզում ներկայումս ձեռք 
եե բերվել բավականաչափ լուրջ 
արդյունքներ։

Կփմայի ապագա փոփոխու
թյունների կանխագուշակման 
մոդելների ճշմարտանմանության 
աստիճանը հետզհետե բարձ
րանում Է։ Դա մասնավորապես 
վերաբերում Է Էլ-Նինյո հոսանքի՝ 
Խաղաղ օվկիանոսի հարավարև
մտյան շրջանի ջրերի տաքացման 
տատանումներին։ Շատ մոդելներ 
բավականաչափ արդյունավետ 
են։ Սակայն, այնուամենայնիվ, 
որքան կ  աշխատունակ լինեն այդ 
մոդելները, դրանք դեռևս ամբող
ջությամբ չեն կարողանում վե>

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՏI սճԽսոաս
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ՏԵԻՆԻԿԱԿԱՆ
րարտադրել կլիմայական բոլոր 
պայմանները։ Օրինակ՝ դրանք ի 
վիճակի չեն բացահայտել Երկրի 
մակերևույթի և մթնոլորտի ներ
քին շերտերի միջև ջերմաստի
ճանի փաիոխություեների մի– 
տումներր, ամպերի և արևային 
ճառագայթման ու աերոզոլների 
միջև փոխազդեցության մեխա
նիզմները և այլն։

Դսււխւսայք Սւ փաստացի 
տվյալներն ւենցյաւի 
կլիմեսյի վերաբերյալ

Երկրի կլիման փոփոխվում է 
բնականորեն և կախված է մթնո
լորտի, օվկիանոսների վերին և 
ստորին շերտերի, ֆլորայի և 
ֆաունայի, ձյան և սառույցների, 
հենց իր՝ Երկրի մակերևույթի 
փովւոխություններից։ Նշված բա
ղադրիչներից առավել արագ վտ– 
փոխվողը մթնոլորտն է, որը կա
րող է փաիոխվել հաշված ժամերի 
ընթացքում։ Ուստի ճիշտ կանխա
գուշակել դրա զարգացումը 3 
օրից առաջ ուղղակի անհնար է։

Անցյալի կլիմայի բնական 
փաիոխաթյունների վերաբերյալ 
տեղեկություններր բավականա
չափ հավաստի են և հնարավորու
թյուն են տալիս (թեկուզև աեուղ– 
ղակիորեն) ավելի խորը հասկա

նալ մարդու գործունեությամբ 
պայմանավորված ներկայիս կլի
մայի փովտխություեները։ Ապա
գայի կլիմայի վերաբերյալ կան
խագուշակումները կփմայական 
մոդելների հիման վրա թույլ եե 
տափս կազմել հնարավոր կլիմա
յական փուիոխությունների րեդ– 
հանուր պատկերը։ Սակայն պար
զել մոդելների սխալանքների 
չափերը, բնականաբար, շատ 
դժվար է գոյություն ունեցող 
բազմատեսակ և բազմաթիվ 
անորոշությունների պատճառով։

Յնարսւփքր է հարմնւրվել 
կլիԱԱւյի 

փոՓոխությոաներին

«Ջերմոցային գազերի» ար
տանետումների նույնիսկ կտրուկ 
կրճատումներր չեն կարող դադա
րեցնել եղանակի վտփոխություն– 
ների հետևանքով առաջացած ազ
դեցություններդ Եղանակի վտ– 
փոխությունների նկատմամբ ա– 
ռավել զգայուն և առավել քիչ 
հարմարվող եե էկոլոգիական և 
սոցիալ-տնտեսական համակար
գերը։ Ներկայումս մշակված են 
եղանակի փոփոխություններին 
հարմարվելու մի շարք հիմնական 
ռազմավարություններ՝ վնասների 
բացառում, կրճատում, բաշխում,

սպառման կամ գործունեության 
կառուցվածքի փոփոխություն, 
այս կամ այն օբյեկտի վերականգ
նում, տեղի փոփոխություն և այլն։ 
Լավագույն ռազմավարություն
ները մշակվում են իրավունքի, 
ֆինանսների, տնտեսության, 
տեխնոլոգիայի, կրթության, գի
տական հետազոտությունների 
հաջողությունների և գաղափար
ների հիման վրա։ Սակայն հար
մարման ռազմավարությունների 
մշակումր ևս բարդ է գոյություն 
ունեցող բազմաբազում անորո
շությունների պատճառով։ ճըշ– 
գըրտորեն որոշել կլիմայի ւիոփո– 
իտւթյունների հավանական հե
տագա ազդեցություեներր տա– 
րածաշրջանային մակարդակով 
բավականաչափ անորոշ է։ Ուստի 
հետագա բազմատեսանկյուն հե
տազոտությունների անցկացումը 
հրամայական անհրաժեշտու
թյուն է։

ւՕււյտփոխույւլուննւփԻ

ա ոսափ1ււ|ւ1ոււււոուն|| 1ւ 
մեն դւսյրն սՈյվփւմնգւսթյունօ

Առաջիկա տասնամյակներին 
համաշխարհային գյուղատնտե
սությունը կառնչվի զանազան 
հիմնախնդիրեերի հետ, ընդ որում 
կլիմայի վտփոխությունները որոշ 
տարածաշրջանների համար 
կներկայացնեն մեծ վտանգ, իսկ 
մյուսների համար նույնիսկ օգ
տակար կլինեն։ Առավել բարձր 
ջերմաստիճանները կազդեն գյու
ղատնտեսական արտադրանքի 
կառուցվածքի վրա։ Տեղումների 
քանակի և կառուցվածքի վտփո– 
խությունները կազդեն հողի խո
նավության վրա (որոշ մայրցա
մաքային շրջաններում ամռան 
րեթացքում այն կնվազի միջին 
լայնությունների վրա, մինչդեռ 
անձրևների և ձյան տեսքով տե– 
ղումներր կաճեն վերին լայնու
թյունների վրա՝ ձմռան ընթաց
քում)։ Ֆոտոսինթեզի ակտիվաց
ման պատճառով ածխածնի երկ– 
օքսիդի կոնցենտրացիայի աճը 
մթնոլորտում կսաաջացնի բեր
քատվության աճ։ Արոտավայրե
րի արղյունավետությունը, ընդ
հակառակդ կարողէ նվազել։ Գլո–

ԳԻՏՈՒԹՅԱն
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ՏեԻՆհԿԱԿԱՆ
բալ տաքացումն առանձնապես չի 
կարող փոխել ծովային ձկնար
դյունաբերության ծավալները։ 
Ինչ վերաբերում է սննդային ան– 
վտանգությանր, ապա առաջին 
հերթին այե կդրսևորվի տեղային 
և ազգային մակարդակներով։ 
Բնակչության առավել խոցելի 
խմբերը կփնեն հողազուրկ մար
դիկ։ Սակայն արդյունավետ ռազ
մավարությունը կարող է բարձ
րացնել սննդային անվտանգութ
յան աստիճանը։

ՒնւպէՈւ կփոխԱԱւ ծովի 
մակարդակս, 

օվհիս^նոսներո 1ւ
ցաւհււքամերՏ շրշւմևները

Վերջին 100 տարում ծովի մակար– 
դակր բարձրացել Է 10-20 սմ-ով 
(տարեկան՝ 1–2մմ, ինչը 10 անգամ 
գերազանցում Է վերջին 3000 
տարում նկատված տեմպերը)։ 
Րստ մոդելավորման արդյունք
ների հիման վրա իրականացված 
կանխագուշակումների՝ առաջի
կա 100 տարում ծովի մակարդակը 
կարող Է բարձրանալ 9-88 սմ-ով։ 
Դրա հետևաեքով կկրճատվի 
ցամաքային մակերևույթը, ջրհե– 
ղեղներր կդառնան ավեփ վտան
գավոր, մերձափնյա շրջանները 
կենթարկվեն Էռոզիայի, մերձափ
նյա և օվկիանոսային էկոհամա– 
կարգերին կհասցվեն նշանակա
լից վնասներ։ Շատ բան կախված 
կլինի մարդու հետագա գործու
նեությունից, և որպեսզի նա կա
րողանա հարմարվել ծովի մա
կերևույթի բարձրացման հե

տևանքով առաջանալիք փուիո– 
խություններին, անհրաժեշտ կլի
նի մշակել բազմաթիվ այլընտ
րանքային ռազմավարություն
ներ, որոնցում փոխզիջումները 
կփնեն անխուսափելի։

Ի Դ յ է սպսւսփււմ 
կԱնասբւմնսւկսՈւ 

տաոատհսսւկությւենո և  
ԷկոհամԽկսւրդհրին

Սոլորակի կենսաբանական 
տեսակներր և Էկոհամակարգերե 
արդեն ենթարկվում են գլոբալ 
տաքացման ազդեցությունների, 
ներկայումս կփմայի փուիոխու– 
թյունների հետևանքով փոփո
խություններ են նկատվում 420-ից 
ավելի ֆիզիկական զործրնթաց– 
ներում, կենսաբանական տեսակ
ներում կամ էլ տեղախմբերում 
(պոպուլյացիաեերում)։ Անտառ
ները, չնայած դանդաղ, այնուա
մենայնիվ հարմարվում եե փո
փոխվող պայմաններին՝ նշանա
կալից դեր խաղալով կփմայական 
համակարգում, բավական է նշել, 
որ դրանք պարունակում են բու
սականության մեջ կուտակված 
ընդհանուր Շ 02–ի «80%-ը։ Դրանք 
անմիջական ազդեցություն ունեն 
կփմայի ձևավորման մեխանիզմ
ներում, ինչպես տեղային, տարա– 
ծաշրջանային, այնպես էլ մայր
ցամաքային և մոլորակային 
մասշտաբներով։

Կփմայի փոփոխությունների 
հետևանքով ապագայում անա
պատներում և չոր ու կիսաչոր

էկոհամակարգերում պայման
ներն առավել ծայրահեղ բնույթ 
կկրեն, արոտավայրերում կփոխ
վեն սեզոնների տևողություննե
րը, լեռնային շրջանները կեն
թարկվեն նշանակալից փոփո
խությունների։ Կրիոսֆերայի 
(սառցոլորտի) մակերեսը (ձյուն և 
սառույց) կշարունակի կրճատվել։ 
Բավական է նշել, որ վերջիե 30 
տարում Արկտիկայի սառցային 
ծածկույթի մակերեսն արդեն 
կրճատվել է «15%-ով, իսկ սա– 
ռույցների հաստությունը՝ «40%– 
ով։ Կկրճատվի նաև ափամերձ 
զոտիեերի մակերեսը, ճահիճեերր 
կենթարկվեն լուրջ փոփոխու
թյունների, ակտիվ զոլորշիաց– 
ման արդյունքում դրաեցից շա
տերն ուղղակիորեն կվերանան՝ 
առաջացնելով հիդրոլոզիակաե 
համակարգի գործունեության ռե
ժիմի նշանակալից շեղումներ։

Ւնչպէքս կսւրձագսՈւքԱն 
կլիւՈպհ 

փոփոխություններին 
շրսւյին ոօսուրմնօրո

Կփմայի փոփոխություններր 
կհանգեցնեն ինչպես ավեփ շատ 
տեղումների, այնպես Էլ ավելի 
շատ զոլորշիացման։ Փաիոխու– 
թյունների նման բնույթն արդեն 
բացասաբար Է անդրադարձել 
ջրային ռեսուրսների վրա. հյուսի
սային կիսագնդի միջին և վերին 
լայնություններում առավել շա
տացել են հորդառատ անձրևներր 
և ձյունը, մինչդեռ արևադար
ձային և մերձարևադարձային 
շրջաններում անձրևների քա
նակները կրճատվել են։ Ընդհա
նուր առմամբ, տեղումների քա
նակը որոշ շրջաններում կաճի,
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իսկ մյուս տեղերում կկրճատվի։ 
Տեղումների համակարգի փոփո
խությունների արդյունքում կը– 
փոխվի բնահողի կողմից պահվող 
ջրի քանակր, որի պատճառով կու
ժեղանան ջրհեղեղները։ Տեղում
ները կկրճատվեն Կենտրոնական 
Ասիայում, Միջերկրածովյան, հա– 
րսւվաֆրիկյ ան տարածաշրջան
ներում և Ավստրափայում։ Արևա
դարձային գոտում տեղումների 
կանխագուշակումն առավել բարդ 
է. տարբեր կփմայական մոդելներ 
տափս են իրարից բավականա
չափ տարբերվող արդյունքներ։ 
Ջրահոսքերի ե  գոլորշիացմաե 
նոր ռեժիմները բացասաբար 
կանդրադառնան բնական էկոհա– 
մակարգի վրա։ Կփոխվի խմելու 
ջրի որակը, ծովի մակերևույթի 
բարձրացումր կբերի երան, որ 
ծովային ջրերր կներթափանցեն 
ափամերձ տարածքներ և Կաղ
տոտեն ջրատար շերտերը, գյու
ղատնտեսական օգտագործման 
տարածքները։ Ջրային ռեսուրս
ների նման կրճատումր ծանր 
հետևանքներ կթողնի մարդկանց, 
գյուղատնտեսության և շրջակա 
միջավայրի վրա։ Իրավիճակն 
ավեփ կխորանա մի շարք լրա

ցուցիչ գործոնների պատճառով, 
կաճի լարվածությունը տնտեսու
թյան ու քաղաքականության մեջ 
և այլն։ Սակայն ջրային ռեսուրս
ների կառավարման համակար
գերի կատարելագործումը կարող 
է նպաստել նշված հիմեախնդիր– 
ների թուլացմանը։

ւՕ ււս ւլ 
նԱ նւմհ յԱ

յան կու– 
փոփո–

ւհսրդկւ

էՐս կազդենլկլիմեպի 
"՜ւերո 

ւց աոաւշությսՈւ

հն չա ծ ս ւ 
փոփոխությունն 

դկսաց
վրա

Կփմայի փոփոխություններր 
նշանակալիորեն կազդեն մարդ
կանց առողջության վրա։ Ջերմա
յին ալիքները կմեծացնեն սիրտ– 
անոթային, շնչառական և այլ հի
վանդություններով տառապող 
մարդկանց շրջանում մահացու
թյան աստիճանը։ Խմելու ջրի 
ծավալների կրճատումը բացա
սաբար կանդրադառնա ջրային 
ռեսուրսների և սանիտարական 
վերահսկողության վրա։ Ջերմա
յին ափքները, ջրհեղեղները, ւիո– 
թորիկներր և երաշտր կարող եե 
առաջացնել սով, բնակչության 
տեղաշարժ, հիվանդությունների 
և հոգեկան խանգարումների 
կտրուկ աճ և այլև։ Կարող Է 
խախտվել սննդի անվտանգու– 
թյունր։ Բարձր ջերմաստիճան
ները կնպաստեն հիվանդություն
ներ տարածող միջատների աշ
խարհագրական տարածմանը։ 
Ծովերի ցամաքումը նույնպես 
կնպաստի հիվանդությունների 
աճին։ Մասնավորապես հաս
տատված Է, որ Էլ-Նինյո երևույթն 
ուղղակիորեն կապված է մալա
րիայի և արևադարձային տենդի 
համաճարակների հետ և այլն։ 
Ընդհանուր առմամբ, կլիմայի 
փոփոխությունների հետևանքով 
մարդկանց առողջության վրա 
հնարավոր ազդեցությունների 
աստիճանի գնահատականները 
պարունակում եե բազմաթիվ անո
րոշություններ, սակայն մարդ
կանց կողմից համապատասխան 
միջոցառումների անցկացումր և 
կլիմայի փովւոխություններիե 
հարմարվելու հնարավորություն
ների մեծացումր կարող եե նվա
զագույնի հասցնել օրեցօր աճող 
վտանգները։

աւննոոօ ոնակավյսւյ– 
հրգհււփկւաի և ար– 
դյունսւբերությսա վրա

Կփմայի փոփոխությունները 
բացասաբար կանդրադառնան 
նաև բնակավայրերի վրա։ Առա
վել հաճախ և ուժգին տեղումներն 
ու դրանց հետևանքով առաջացող 
հեղեղներն իրավիճակը կբար– 
դացնեն հատկապես քաղաք
ներում։ Արևադարձային ցիկլոն
ները որոշ շրջաններում նույնպես 
կդառնան առավել կործանարար 
քաղաքների համար։ էներգիայի 
կարիքները ևս զգայուն են կլի
մայի փաիոխություեեերի նկատ
մամբ. որոշ շրջաններում դրանք 
կաճեն, իսկ այլ շրջաններում 
կնվազեն։ Տեղումների կրճա
տումները որոշ տարածաշըր– 
ջաններում բացասաբար կազդեն 
հիդրոէներգետիկական ճյուղի 
հզորությունների վրա՝ այստեղից 
բխող տարատեսակ հետևանք
ներով։ Գյուղատնտեսությունը 
որոշ տարածաշրջաններում կա
րող է կրճատվել, իսկ որոշ տե
ղերում՝ ընդհակառակը։ Լուրջ ազ
դեցության կենթարկվի ձկնար
դյունաբերությունը օվկիանոսում 
տեղի ունենալիք վտփոխություե– 
եերի պատճառով։ Ջերմային 
ալիքների աճի հետ մեկտեղ 
կնվազի մարդկանց աշխատու
նակությունը, կընկնի արտադրո
ղականությունը։

Վհրշաբւմնի փոխարէն

Կփմայի ւիոփոխությունը գլո
բալ հիմնախնդիր է, ուստի և պա
հանջում է գլոբալ լուծումներ։ Եթե 
«ջերմոցային գազերի» անցյալ և 
ներկա արտանետումների մեծ 
մասր բաժին է րնկեում զար
գացած երկրներին, որտեղ 1 շեչին 
ընկնող արտանետումների ծա
վալներն արդեն կայունանում են, 
ապա զարգացող երկրներում այդ 
ցուցանիշր շարունակում է աճել և 
մոտ ապագայում կհավասարվի 
զարգացած երկրների նույնանուն 
ցուցանիշին։ Հետևաբար, որ
պեսզի զարգացող երկրները 
կարողանան սահմանափակել
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իրենց տնտեսության զարգաց
մամբ պայմանավորված այդ 
ցուցաեիշր, նրանք պետք է հնա
րավորություն ունենան օգտվելու 
անվտանգ տեխնոլոգիաներից 
Կոնվենցիայի դրույթների կա
տարման նպատակով։ Այդ տեխ– 
եոլոգիաներր կարոդ են տրվել 
տարբեր եղանակներով, մաս
նավորապես Կիոտոյի արձսւ– 
նագրությունր նախատեսել է 
երկու հիմնական ձևեր՝ համատեղ 
իրագործման և մաքուր զարգաց
ման մեխանիզմները։ Առաջին 
դեպքում կարեորագույ ն դեր է 
խաղում Գլոբալ էկոլոգիական 
Ֆոնդը (ԳԷՖ), որը սատարում է 
էկոլոգիապես անվտանգ նոր 
տեխնոլոգիաների մշակումներր 
և դրանց տրամադրումը զարգա
ցող և անցումային տնտեսություն 
ունեցող երկրներին, իսկ երկրորդ 
դեպքում նպատակը զարգացող 
երկրներին կայուն զարգացում 
ապահովելու և Կոնվենցիայի 
պահանջներին հասնելու համար 
օգնություն ցույց տալն է։

Ծախսերի արդյունավետ քա– ների մշակունը և կիրառումն այն 
ղաքականության մշակումը, է– ուղիներն են, որոնք կնպաստեն
եերգետիկայի, տրանսպորտի, ան– «ջերմոցային էֆեկտի» մեղմաց–
տառային տնտեսության, զյու– մանը, ուստի և կլիմայի վտփո–
ղատետեսության և այլ բնագա– խություեների զսպմանը։
վառներում նոր տեխնոլոգիա–

ՏեԻՆհԿԱԿԱՆ

Հարավային Կալիֆորեիայի և ֆոտոնների հոսքի՝ բնական լու–
Միչիգան նահանգի ամերիկյան սային մասնիկների։ Այդ պատ–
համալսարանների մի խումբ գիտ– ճառով նրա լույսր ոչնչով չի տար–
նականների կողմից ստեղծված բերվում բնականեա
լուսարձակ ֆոտոնային պլաստի– 
կր իր տեխնոլոգիայով և գործո– 
ղությամբ իսկական հեղավտխա– 
կան զյուտ է։ Դրա հետևանքով V ,
վերջին 135 տարիների ընթաց– 
քում մարդկությանը ծառայած շի– 
կացման էլեկտրական լապտերր 
շուտով կարող է հայտնվել պատ
մության թանգարանում։

Ֆոտոնային պլաստիկր շատ 
բարակ, թափանցիկ թերթ է, որը 
լույս է արձակում էլեկտրական 
հոսանքին միացնելիս։ Այդ պլաս
տիկի առանձնահատկությունը
նրանում է, որ ընղունակ է էլեկ– -------------------------------------------
տրական էներգիան վերածելու *  հէէթ։//\^ .̂տ&սԽւ.ու/ո6^տ/օքէւօ1663634.
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Ֆ ՐԻԴ ՐԻԽ  ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Ք իմիա կա ն գ ի տ ո ւթ յո ւն ն ե ր ի  թ ե կ ն ա ծ ո ւ ,  դ ո ց ե ն տ
Հա յա ստ ա նի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Տեսա կա ն
ք ի մի ա յի  ա մ բ ի ո ն ի  վարիչ

Գիտական հ ե տ ա ք ր քր ո ւթ յո ւն ն ե ր ը ՝
ց ե ո լի թ ն ե ր ի  ֆ ի զ ի կ ա ք ի մ ի ա , ա դ ս ո ր բց ի ա  և իոնա փ ոխ ա նա կություն ,  
շղթա յա կա ն ռ ե ա կց ի ա ն ե ր,  հելիո կ են սա բա ն ութ յո ւն  
էլ. փոստ՝ ք Ր 6 ժ ց ո @ Տ 6 Ա 3 .3 1 Ո

ԲՆԱԿԱՆ ՑԾՈԼԻԹՆԵՐ.
ԴԱՏԱՍՏԱՆԻ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ =էԱՆԱՕՈ ԴԱՐՍՏՈ106Ո1Ն

Որոշ ա րդյունա բերա կա ն 
երկրների (հռլանդիա, հա
րավային Կորեա, Սինգա– 
պուր, Հոնկոնգ, Թայվան) 

զարգացման փորձի ուսումնասի
րությունը ցույց է տալիս, որ անկա
խության և  տնտեսական ինքնու
րույնության ձգտող երկիրը հա
տուկ մոտեցում պետք է ցուցաբերի 
իր ունեցած տնտեսական հզորու
թյունների վերագործարկման, սե
փական հումքի, հանածոների և 
Էներգետիկայի հետ կապված գի
տահետազոտական և փորձանա– 
խագծային աշխատանքների և սե
փական հիմքերի ստեղծման հան
դեպ։

Հայաստանը փորձում է հաղ
թահարել տնտեսական ճգնաժամը։ 
Շրջափակումը, տնտեսության վի
ճակը ստիպում են ավելի խորն 
ուսումնասիրել սեփական հանածո 
հարստությունը և  մշակել դրա շա
հագործման ժամանակակից տեխ
նոլոգիաներ։

Յեոլիթները Հայաստանի չօգ
տագործվող հանածո հարստու
թյուններից են։

Բնական ցեպիթների 
պաշարները Հայաստանում

Բնական ցեոլիթների հայտ
նաբերումը խթանել Է այդ բնա
գավառում գիտատեխնիկական 
հետազոտությունները և դրանց 
մեծ կիրառությունն արդյունաբե
րության ե  գյուղատնտեսության 
մեջ։

Հայաստանում հայտնաբեր
վել են ցեոլիթային տուֆերի խո
շոր հանքավայրեր. 400 միլիոն 
տոննա պաշարով Նոյեմբերյա
նում (70-80% կլինոպտիլոլիտ) և 
240 միլիոն տոննա՝ Շիրակում (40– 
80% մորդենիտ), որոնք նախկին 
ԽՍՀՄ-ի տարածքում ցեոլիթնե– 
րի ամենամեծ պաշարներն են։ 
Երկու հանքավայրերն Էլ կարելի Է 
շահագործել բաց եղանակով։ Նո
յեմբերյանի հարուստ հանքավայ
րը բաժանվում Է հետևյալ տեղա
մասերի՝ Հարավային, Կենտրո
նական, Նոր, Նոր Կողր և 
Հյուսիսարևմտյան։ Հետախուզ
ված տեղամասերում հայտնա
բերված Է բնական ցեոլիթների 23 
շերտ՝ 1–200մ հզորությամբ, իսկ 
հիմնականում՝ 40–80մ։ Ցեոլիթա– 
յին հումքր կլինոպտիլոլիտ Է կամ 
հազվագյուտ մորդենիտ։ Շեր
տերում կլինոպտիլոլիտի բաղա
դրությունը փոխվում Է 50-ից մին
չև 90%։ Առանձին շերտերում 
հայտնաբերված Է կլիեոպտի– 
լոլիտ (30%) բեետոնիտի հետ։

Շիրակի հանքավայրի արդյու
նարար հզորություեր կազմում Է 
2500մ։ Ամենից ավեփ ուսումնա
սիրված են Լեռնանցքի և Թ-որո– 
սագյուդի տեղամասերր։ Առաջին 
տեղամասը կազմված Է բազ
մաթիվ շերտերից, որոնցից մեկր՝ 
ՅՕմ հզորությամբ, բացված Է։ 
Ցեոլիթային հումքն այստեղ մոր– 
դենիտ Է, հազվագյուտ կլիեոպտի– 
լոլիտ՝ 40-80% պարունակութ–

ԳԻՏՈՒԹՅԱն
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յամբ։ Ամենահզոր շերտում (ՅՕմ) 
մորդեեիտի պարունակություեր 
հասնում Է 40-80%։ Երկլարդ տե
ղամասում բացահայտված Է 18– 
20մ հզորությամբ շերտ, որը 
ձգվում Է մինչև 44մ։ Մորդենիտի 
բաղադրությունր կազմում Է 60– 
70%։ Կան նաև 4–6մ հզորությամբ 
մի քանի շերտեր՝ կազմված 
հիմնականում մորդենիտից (40– 
70%) և անալցիմից:

Վերջին տասնամյակներում 
բնական ցեոլիթների խոշոր հան
քավայրեր են հայտնաբերվել 
Իտալիայում, ԱՄՆ-ում, ճապո– 
նիայում։

Ի՜*նչ Է ցեոլիթը
«Ցեոլիթ» տերմինր ծագում Է 
հունարեն (ցեո) ե՜ռալ և  (փթոս) 
քար բառերից և բառացի նշա
նակում Է ե՛ռացող քա ր: Այդպես Է 
կոչվում, որովհետև շիկացնելիս 
անջատվում Է մեծ քանակությամբ 
ջուր (մինչև 20 %): Տուրը սովո
րական պայմաններում գտնվում Է 
ցեոլիթի խիստ համաչափ և որո
շակի ծավալ ունեցող ու իրար հետ 
կապված խոռոչներում և տաքաց
նելիս հեռանում Է։ Շիկացումից 
հետո ցեոլիթն ընդունակ Է այդ 
խոռոչների մեջ կլանելու մեծ 
քանակով գազեր և հեղուկներ։ 
Այդ երևույթը կոչվում Է ադսոր
բում (մակակլանում)։ Ադսորբող 
խոռոչները միմյանց միացված եե 
որոշակի անցուղիներով, իսկ 
անցուղիներր շրջապատի հետ՝
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այսպես կոչված «պատուհաննե
րի» միջոցով։
Սակայն ոչ բոլոր նյութերի մոլե
կուլները կարող եե թափանցել 
խոռոչների մեջ, այսինքն՝ կլանվել 
ցեոփթի կողմից։ Թափանցել կա
րող եե միայն «պատուհանների» 
չափերից փոքր մոլեկուլները։ 
Սրանով էլ որոշվում է ցեոփթի 
ընտրողական ադսորբումը, ե  
հենց սրա համար հաճախ ցեոփթ– 
ներր կոչվում են «մոլեկուլային 
մաղեր»։ Խոռոչներում, ջրից բա
ցի, գտնվում են եաե մետաղի իոն
ներ, որոնց չափերր որոշում եե 
«պատուհանի» չափսերը։ 
Բարեբախտաբար, ցեոլիթներն 
ունեն մի այլ հետաքրքիր առանձ
նահատկություն՝ իոեափոխա– 
նակային հատկություն։ Եթե 
ցեոփթը տեղավորենք մետաղի 
իոններ պարունակող լուծույթում, 
ապա այե իր իոնները կփոխա
նակի լուծույթի մետաղական այլ 
իոններով։ Արդյունքում փոխա
նակվում են իոեներր, փոխվում են 
ելքի «պատուհանների» չափսերը, 
հետևաբար և ցեոփթի ադսորբ– 
ցիոն րնտրողականություեը։ 
Այսպիսով՝ արտադրական հատ
կությունների (ադսորբային 
տարողություն, մաղային էֆեկ
տի, ընտրողականություն) վրա 
նշանակալից ազդեցություն է թող
նում ցեոփթի կատիոնային ձևը։ 
Եվ, վերջապես, այդ հատկության 
շնորհիվ ցեոփթներր կարող են 
ընտրողաբար կլանել աեցաեկալի 
իոնները։ Դա մի կողմից հնարա
վորություն է տափս իոնափոխա– 
նակային մոդիֆիկացման միջո
ցով բնական ցեոփթների հիման 
վրա ստանալ նոր հատկություն
ներ ունեցող ադսորբենտներ։ 
Սյուս կողմից կատիոնային բնույ
թը տարբեր հանքավայրերի

ցեոլիթներին տափս է բնորոշ 
հատկություն։
Այժմ քննարկենք, թե Հայաս
տանի բնական ցեոլիթները ո՜՛ր 
տեխնոլոգիաներում և իՆչ ար– 
ղյունավետությամբ կարելի է կի
րառել։

Մետալուրգիական և 
քիմիական գործարանների 

արտանետած գազերից 
թթու բաղադրամասերի 

կլանումը 
Ծծմբի և ազոտի օքսիդները (Տ02, 
1Վ0յ արդյունաբերական ձեռ
նարկությունների կողմից հըս– 
կայակաե քանակով արտանետ
վող գազերի թունավոր բաղադ
րամասերն եե։ Տարեկան մթնո
լորտ է արտանետվում 160 միլիոն 
տոննա ծծմբի օքսիդ։ Հայաս
տանում ծծմբային գազով մթնո
լորտի աղտոտման հիմնական 
աղբյուրը վերազործարկվող լեռ
նամետալուրգիական համա
լիրներն են (Ալավերդի, Կապան, 
Քաջարաե, Սաքուր երկաթի գոր
ծարան)։
Հայաստանում Վանաձորի քի
միական կոմբինատի վերագոր– 
ծարկման հետ կապված ազոտի 
օքսիդների վնասազերծումը դար
ձել է հրատապ։ Վառելիքում և 
հանքում գտնվող ծծումբը դրանց 
այրման ժամանակ վեր է ածվում 
ագրեսիվ, խիստ թունավոր գագի՝ 
ծծմբի օքսիդի։ Մթնոլորտում 
ծծմբի օքսիդը փոխազդում է ջրա
յին գոլորշիների հետ և առաջաց
նում ծծմբային թթու, որը ոչ լրիվ 
այրված պինդ մասնիկների հետ 
առաջ է բերում, այսպես կոչված, 
«լոեդոնյաե մուժ» (մշուշ), որը 
վերջին տարիներին պատուհաս է 
դարձել մեծ քաղաքների համար։ 
Ազոտի օքսիդները շրջապատող 
միջավայրը աղտոտում են երկու 
ձևով։ Առաջինը՝ դրանք լուծվում 
են ջրում՝  ա ռ ա ջ ա ց ն ե լ ո վ  
ազոտական և ազոտային թթու
ներ։ Սրանք ծծմբային և ծծմբա
կան թթուների նման առաջաց
նում են թթվային անձրևներ։ Երկ
րորդը՝ ազոտի օքսիդները լույսի 
ազդեցությամբ միանում են 
տրանսպորտի արտանետած ած
խաջրածիններին՝ առաջացնելով

լուսաքիմիական մուժ։
Ծծմբի և ազոտի օքսիդների 
կլանումն անհրաժեշտ է ոչ միայն 
բնապահպանական և սոցիալա
կան, այլ նաև տնտեսական շա
հավետության տեսանկյունից։ 
Նախկինում մթնոլորտ արտա
նետվող ծծմբի օքսիդից, որն այժմ 
զարգացած երկրեերում որսվում 
է, ստանում են ծծմբական թթու, 
որի քանակն ընդհանուր արտա
դրության 30%-ն է կազմում։ Ընդ 
որում, այդ ձևով ստացված 
ծծմբական թթուն երեք անգամ 
ավեփ էժան է քիմիական արդյու
նաբերությունում ստացվողից: 
Ներկայումս արտանետվող գա
զերի կլանման մեթոդներից 
առանձնահատուկ նշանակութ
յուն է ստանում ադսորբային 
եղանակը, քանի որ միայն ադսոր–

բեետներե եե կարողանում ապա
հովել խառնուրդների գործնա– 
կանորեն լրիվ վնասազերծումը և 
վերաօգտագործումը։
ՀՊՃՀ Տեսական քիմիայի ամ
բիոնում կատարված հետազո
տությունները ցույց եե տվել, որ 
Հայաստանի բնական ցեոլիթ– 
եերը՝ մորդեեիտը և կփեոպտիլո– 
փտը, հաջողությամբ կարելի է 
կիրառել ծծմբի և ազոտի օքսիդ
ներ կլաեելու համար։ Նշենք, որ 
դեռևս 1979 թվականին Ալավեր– 
դիում ծծմբի օքսիդը կլաեելու հա
մար վտրձարկվել է 20000 մ3/ժամ 
հզորությամբ ցեոփթային տեղա
կայանք։ Բարձր ջերմաստիճա
նում ցեոլիթը ենթարկվում է վեփ
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րակաեգեմաե (ռեգեներացիայի), 
այսինքն՝ կլանված գազերը հե
ռացվում ու առանձնացվում են, և 
կարելի է դրանք օգտագործել ար
տադրական նպատակներով։

ՐՏՃ* - տեխնոլոգիան
Օդի տարանջատման արգասիք
ների՝ թթվածնի, ազոտի և ար
գոնի օգտագործումը Հայաստա
նում զգալի չափերի է հասնում։ 
Հայաստանում այդ գազերր ստա
նում են Հրազդանի ՋԷԿ-ում, Նաի
րիտ ԳԱՍ-ում, «Հայէլեկտրա– 
մեքենա» և «էլեկտրալամպերի» 
գործարաններում։ Տարանջատ
ման՝ ավանդական ցածր ջերմաս–

լուրգիան։ Սա Հայաստանի հա
մար կարևոր նշանակություն ու
նի։
Թթվածնով հարստացված էժան 
օդի օգտագործումր վառարաննե
րում արագացնում Է բնական 
գազի այրումր, պակասեցնում 
ջերմային կորուստներր և, ամե
նակարևորը, տնտեսում վառե
լիքը։ Բնական գագի տնտեսումն 
այս դեպքում 15-60% է։ Օդում 
ազոտի բաղադրությունը մոտ 
80% է, հետևաբար այրման 
հետևանքով ազոտն իր հետ 
տանում է ջերմության զգալի 
մասր։ Հասկանալի է, որ թթվածնի 
ավելացումը իջեցնում է ազոտի

տիճանային մասեաթորմաե եղա
նակն էներգատար է և թանկ։ 70– 
ական թվականներին ԱՍՆ-ում և 
ճապոնիայում ստեղծվեցին օդի 
տարանջատման սկզբունքորեն 
նոր ադսորբային ՐՏՃ. սարքեր։ 
Ակնհայտ է, որ անհրաժեշտ ադ– 
սորբեետներով՝ բնական ցեո– 
լիթներով, հարուստ Հայաստանն 
ունի օդի տարանջատման ՐՏՃ 
սարքերի մեծ պահանջարկ։ էստ 
ամերիկյան երկարաժամկետ կան
խատեսումների՝ թթվածնով հա– 
րըստացված օդի հիմնական սպա– 
ռողներր դեռ երկար ժամանակ 
կլինեն էներգետիկան և մետա–

*  ՐՏՃ - բւշտտա՜շ տաոջ տւճտօւ՜բէաո 
(ճնշման փովւոխությամբ 
ադսորբցիա)

քանակը, հետևաբար և ջերմային 
կորուստներր։
Հարստացման եղանակով Քա– 
ջարաեում նախկինում տարեկան 
մշակվում Էր երեք միլիոն տոննա 
(1984թ. տվյալներով) մոլիբդենի 
հանքանյութ, իսկ Ագարակում՝ 
3.2 միլիոն տոննա։ Տեխնոլոգիա
կան սխեմայով այդ հսկայական 
քանակով հումքր պղպջակավոր– 
ման (բարբոտաժ) Էր ենթարկվում 
ազոտով։ Ազոտ չլինելու պատճա
ռով պղպջակավորումն իրակա
նացվում Էր օդով։ Դրա հետևան
քով օքսիդանում և շարքից դուրս 
Էր գալիս թանկարժեք նատրիումի 
սուլֆիդը, որի տոննան արժե մոտ 
200 դոլար։ Դա Հայաստանի հա
մար լուրջ հիմնահարց Է։ Հասկա
նալի Է, թե ազոտի ինչ մեծ պա

հանջարկ ունեն Քաջաբանը և 
Ագարակը, իսկ Էժան ազոտ կա
րելի Է ստանալ նորից ՐՏՃ եղա
նակով՝ Հայաստանի բնական ցեո– 
լիթեերի հիման վրա։ 
Բանջարեղենը, մրգերը և ընդաե– 
րապես մթերքն ավելի լավ Է 
պահպանվում ազոտի միջավայ
րում, քան օդում։ Սառնարանային 
տեխնիկայում ազոտի օգտագոր
ծումը կբերի Էներգիայի և մթերք
ների զգալի խնայողության։ 
Արգոնի մեծ պահանջարկ ունեն 
Հայաստանի շատ ձեռնարկութ
յուններ՝ իներտ միջավայր ստեղ
ծելու համար, օրինակ՝ ալյումին 
կամ տիտան զոդելու համար։ 
Նշենք, որ արգոնը ներկրվում Է, և 
հսկայական գումարներ են ծախս
վում այդ նպատակով, ուստի սե
փական արգոնի ստացումը դառ
նում Է հրամայական։ Եվ, վերջա
պես, թթվածինը լայնորեն կիրառ
վում Է զոդման գործրնթացում, 
բժշկության, ձըկնաբուծության 
մեջ, ինչպես նաև կեղտաջրերը 
վնասազերծելիս։ Գազային խառ
նուրդներից ցեպիտների օգնու
թյամբ՝ ՐՏՃ եղանակով, տարան
ջատվում եե մեթաեր և ջրածինը, 
մեթանը և ածխաթթու գազը, 
ազոտը և ջրածինր, արզոնր և 
ազոտը։ ՀՊՃՀ Տեսական քիմիայի 
ամբիոնի աշխատանքներում 
ցույց Է տրված, որ բոլոր նշված 
դեպքերում Հայաստանի բնական 
ցեոլիթների հիման վրա կարելի Է 
կիրառել ՐՏՃ սարքեր։

ՀԱԷԿ-ի թափոնների 
վնասազերծում

Ատոմային արդյունաբերության 
և միջուկային էներգետիկայի 
զարգացումներն առաջին պլան 
են մղում ճառագայթաակտիվ թա– 
վանների էժան ու արդյունավետ 
որսման և թաղման հիմնախրե– 
դիրները, որոնց նպատակով որ
պես ադսորբենտ՝ կիրառվում են 
երկարակյաց ճառագայթաակ
տիվ իզոտոպներ՝ ցեզիումը և 
ստրոնցիումր կլաեող արհես
տական և բնական ցեոլիթեերր։ 
ճառագայթաակտիվ իզոտոպներ 
կլանող ցեոլիթներր պետք է 
բավարարեն մի շարք պայման
ների՝ ունենան իոնավտխանակիչ 
րեւրրողակաետթյուն ճստագայ–
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թաակտիվ իզոտոպներ ցեզիումի 
և ստրոնցիումի նկատմամբ, բա
վարար քիմիական, ջերմային և 
ճառագայթաակտիվ կայունութ
յուն և ադսորբցիոն մեծ տարողու
թյուն։
Հետազոտություններր ցույց են 
տափս, որ այս պայմաններին 
բավարարում են Հայաստանի 
բնական ցեոփթներր՝ մորդենիտր 
և կլինոպտիլոլիտր։ Մոտ 6-8 
շաբաթ անընդհատ աշխատելուց 
հետո, այսինքն՝ ցեոփթներր ճա
ռագայթաակտիվ թափոններով 
հագենալուց հետո պարփակվում 
են բեռնարկղերի մեջ ե  թաղվում 
այլ՝ պինդ ճառագայթաակտիվ 
թափոնների հետ միասին։ Այդսւ– 
հոի նահանգում (ԱՄՆ) տարեկան 
վերամշակվում է մոտ 4000մ3 ճա
ռագայթաակտիվ թափոն՝ սին
թետիկ կլինոպտիլոլիտի օզտա– 
գործմամբ։ Եթե հաշվի առնենք, 
որ Հայաստանի բնական կլինոպ– 
տիլոլիտը 20-30 անգամ ավեփ 
էժան է սինթետիկի համեմատ, 
ապա պարզ կդառնա բնական 
ցեոփթների կիրառման արղյու– 
եավետություեը։
Ատոմային վառելիքի վերա
մշակման ժամանակ առաջանում 
եե ռադիոակտիվ քսենոն և կրիպ– 
տոն, իսկ Հայաստանի բնական 
ցեոփթներր մեծ քանակներով 
կլանում են քսենոն և կրիպտոն, 
ուստի դրանց կարեփ է կիրառել 
Հայկական ատոմակայանի ճա
ռագայթաակտիվ թափոնները 
վնասազերծելու համար։

Գազերի ե  հեղուկների 
չորացում

Գազերի և հեղուկների խորր 
չորացման նպատակով կիրառ
վում են հետևյալ ադսորբեետ– 
ներր՝ սւլյումաժելր, սիփկազելը և 
սինթետիկ ցեոփթները։ Բոլոր ադ– 
սորբենտների նկատմամբ ցեո– 
լիթներն ունեն մի շարք առավե
լություններ.
•  նվազ քանակով խոնա
վություն պարունակող գազերից 
ցեոլիթներն առավել մեծ քանա
կով ջուր են կլանում,
•  ի տարբերություն ալյու
մաժելի և սիփկաժելի՝ բարձր ջեր
մաստիճաններում ջուր են կլա
նում,

•  ջրի նկատմամբ ունեն 
կտրուկ արտահայտված ադսոր
բային րետրողակաեություն։

Այսպիսով՝ գազերի և  հեղուկների 
խառնուրդից ցեոփթր կլանում է 
հիմնականում ջուր։ Սակայն 
արհեստածին ցեոփթների բարձր 
արժեքր սահմանափակում է 
դրանց լայն կիրառությունը։ 
Վերջին շրջանում ճարտարա
գետների և գիտնականների ու
շադրությունը կենտրոնացել է 
բնական ցեոփթեեր, հատկապես 
կլինոպտիլոլիտի և մորդենիտի 
վրա։ Ըստ մեր տվյալների՝Հայաս– 
տաեի բնական ցեոփթի 100գ 
կարող է կլանել 10–12զ ջուր, 
այսինքն՝ 10–15լ ջրային գոլորշի։ 
ՀՊՃՀ Տեսական քիմիայի ամբիո
նում մշակվել է ադսորբային եղա
նակով գազերի չորացման տեխ
նոլոգիա։ Այս եղանակով չորաց
վում են օդր, բնական գազր, քլո– 
րր, արգոեր, ազոտր։
Բնական ցեոփթները կիրառվում 
են սպիրտի ջրազերծման նպա
տակով, օրինակ՝ 96% սպիրտր 
բնական ցեոլիթով մշակելուց 
հետո դառնում է 99.3 տոկոսանոց, 
իսկ հատուկ մշակված բնական 
կլինոպտիլոլիտի օգնությամբ 
սպիրտի բաղադրություեր կարե
լի է հասցնել մինչև 99.999 %: Հա
յաստանում որպես մեկուսիչ՝ լայ
նորեն կիրառվում է տրանսֆոր– 
մատորային յուղը։ Յուղի որակը 
պայմանավորված է մեկուսիչի 
«ծակման» լարումով, որն իր 
հերթին կախված է յուղի մեջ պա
րունակվող ջրի քանակից։ Բնա
կան ցեոլիթեերով կարելի է 
«չորացնել» նաև տրանսֆոր– 
մատորային յուղր։ Այսպես՝ 100 կգ 
կփնոպտիլոփտը կարող է «չո
րացնել» 20 տոննա տրանսֆոր– 
մատորային յուղ։

Կիրառումը 
գյուղատնտեսության մեջ

Բնական ցեոլիթները ցուցա
բերում են հստակ արտահայտ
ված կենսաբանական ակտիվու
թյուն։ Հատուկ կատարված հե– 
տազոտություններր ցույց եե տա
փս, որ ցեոլիթներն էականորեն 
ազդում են մշակովի բույսերի բեր
քատվության վրա, երբ պարար

տանյութի հետ համատեղ ավե
լացվում են հողին։ Ցեոփթներր 
կիրառվում են նաև թթու հողերը 
չեզոքացնելու համար։ 
Ուսումնասիրված է Նոյեմբեր
յանի կլինոպտիլոլիտի ազդեցու
թյունն անասնակերի որակի վրա։ 
Պարզված է, որ 1կգ կենդանի քա
շին համապատասխան անասնա
կերի միջոցով 11.5զ ցեոփթ ավե
լացնելիս մսատվությունն աճում է 
18%։ Դրանից բացի՝ անասնա
կերի մեջ ցեոփթի ավելացումը 
բերում է հիվանդության կրճատ
ման, անասնակերի ինքնարժեքի 
իջեցման, կենդանիների կյանքի 
պայմանների բարելավման, օրի
նակ՝ գազահեռացման շնորհիվ։ 
Աեասնագոմերի և թռչեաբու– 
ծարանների հատակին ցեոփթի 
ներկայություեր բերում է թունա
վոր գազերի (մոտ երկու անգամ) և 
խոնավության (5%-ով) նվազման։ 
Բավական հեռանկարային է 
ցեոփթների կիրառումը ձկների 
արհեստական բազմացման բնա
գավառում։ Բնական կփեոպտի– 
լոփտը և մորդենիտը հիանալի 
կլանում են ամոնյակը։ Այսպես՝ 
45000լ տարողությամբ լճակում, 
որտեղ բազմացվում է 2000կգ 
ձուկ, պարբերաբար ջուրն ամոն
յակից մաքրելով հնարավոր է դառ
նում 3 անգամ ավելացնել ձկների 
թվաքանակը։

Կիրառումը բժշկության մեջ
Բժշկության մեջ տարբերում եե 
բուժման երկու սկզբունքներ։ 
Առաջին՝ օրգանիզմ է մատուցվում 
այնտեղ բացակայող անհրաժեշտ 
նյութեր, սովորաբար բնական 
կամ արհեստական դեղանյութեր։ 
Երկրորդր՝ օրգանիզմից հեռաց
վում են վնասակար նյութերը, 
որոնք կարող են առաջանալ հի
վանդագին գործունեության հե
տևանքով, կամ դեղանյութային, 
քիմիական կամ ալկոհոլային 
թունավորումների դեպքում։ 
Վնասակար նյութերի հեռացման 
հիմնական ֆիզիկաքիմիակաե 
եղանակը, որը մշակվել է վերջին 
տասնամյակներում, ադսորբումն 
է։ Որպես ադսորբեետ օգ
տագործվում են ակտիվացված 
ածուխը, իոնափոխաեակիչ խե– 
ժերը և ցեոփթները։ Հետազո–
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տողների մեծ մասը խոստովա
նում Է, որ ադսորբցիոե մեթոդ
ների ամենակարևոր խեդիրր 
խիստ ընտրողական կլաեող հատ
կություն ունեցող ադսորբենտ– 
ների ստեղծումն Է։ Դրանք քիչ 
նյութատար և բավական թանկ 
նյութեր եե և կոչվում են հեմոսոր– 
բենտներ։ Որոշ երկրներ սկսել են 
ընտրողական ադսորբենտների 
արդյունաբերական արտադրու
թյունը։ Հասկանալի Է, թե Հայաս
տանի համար ինչ մեծ նշանակու
թյուն ունի հեմոսորբցիայի տեխ
նոլոգիայի ուսումնասիրությունը, 
հատկապես Էժան ընտրողական 
հատկություններ ունեցող ադսոր
բենտների մշակումը տեղական 
բնական հումքից։ Հեմոսորբցիա
յի համար անհրաժեշտ են քիմիա
պես կայուն և մեխանիկական ամ
րություն ունեցող ադսորբենտ– 
ներ, որոնք հեշտությամբ ման
րէազերծվում են, չունեն կողմնա
կի ազդեցություններ և կենսաբա
նական հեղուկներում չեն քայքայ - 
վում։ Մեր ուսումասիրություեեե– 
րը ցույց են տվել, որ այս պայման
ներին բավարարում են Հայաս
տանի բնական ցեոլիթներր, 
որոնք ունեն բարձր կենսաբանա
կան և հեմահամատեղելիության 
հատկություններ։ 
ճապոնիայում կլիեոպտիլոլիտի

0.55-1.ՅՅմմ ֆրակցիան օգտա
գործվում է որպես ռադիկուփտի, 
լյումբագոի և մրսածությաե այլ հի
վանդությունների բուժման ժա
մանակ օգտագործվող դեղամի
ջոցների («Մոմի-մոմի», «Խոկա– 
խոկա») բաղադրամաս։ Այդ դե
ղամիջոցները պատրաստելիս 
ցեոլիթները խառնվում եե բարձ
րորակ քարածխի հետ, փաթեթա
վորվում եե և վաճառվում դեղա
տներում։ Օգտագործման ժամա
նակ տոպրակր թափահարվում է 
և դրվում մարմնի վրա, որտեղ այ ն 
արձակում է ջերմություն։

Կիրառման այլ ոլորտներ
ճապոնացիներն ուսումնասիրել 
եե բնական ցեոլիթների շոգե– 
կլանիչ հատկությունը վակու
ումային սուբլիմումով սննդա
մթերքի չորացման գործընթա
ցում օգտագործելու հնարավո
րությունը։ Ուսումնասիրություն
ները ցույց են տվել, որ ցեոլիթ– 
ների կիրսւռումր խիստ կրճատում 
է չորացման տևողությունը։ 
«Նիխոն Ձիուրայտ» ֆիրմայի թո– 
ղարկած >16 ֆրակցիայի (0.55– 
1.33մմ) կլինոպտիլոլիտե արտա
հանվում է ԱՍՆ արևի ջերմութ
յան վերարտադրման համակար
գում կիրառելու համար։ Փորձեա–

կանորեն հաստատված է, որ 5040 
կկալ/օր ջերմության 2268 կկսղ/օր 
կարելի է օգտագործել սառեցման 
նպատակով։ Ցեոլիթները, կլանե– 
լով արևի էներգիան, ենթարկվում 
են դեհիդրատացիայի։ Այնու
հետև կլանված ջերմությունն ան
ջատվում և օգտագործվում է։ 
Ցեոլիթների հետաքրքիր ար
ժանիքներից է հիմնային ներկերի 
ադսորբումր։ Ցեոլիթներր, ադ– 
սորբելով ներկանյութերը, գու
նազրկում եե դրանց։ Դա վկայում 
է այն մասին, որ ցեոլիթները կա
րելի է կիրառել որպես ադսոր– 
բեետներ ներկված հոսքաջրերի 
կլանման և մաքրման համար։ 
Բնական ցեոլիթները կարող եե 
ծառայել որպես լցանյութ թդթի և 
ռետինի արդյունաբերության 
մեջ։
ԱՄՆ-ի և ճապոնիայի ցեոլիթ– 
ների օգտագործման համակարգի 
ուսումեասիրություեր ցույց է 
տափս, որ հանույթի մոտ կեսը 
գնում է գյուղատնտեսություն։ 
Մյուս զգալի մասը գնում է թդթի 
արդյունաբերություն, իսկ վերջին 
տարիներին՝ ադսորբցիոե և իո– 
նափոխանակային տեխնիկա։ 
Կիրառման բնագավառից կախ
ված՝ ապրանքային ցեոլիթների 
գինը մեկ տոննայի համար տա
տանվում է 10-ից մինչև 200 ԱՄՆ 
դոլար։ Ոստ ցեոլիթների եշավոր 
մասնագետ Մամպտոեի՝ տա
րեկան ծախսվում է 300 հազար 
տոննա ցեոլիթ։ Բնական ցեո– 
լիթների արտադրության յուրաց
ման համար անհրաժեշտ են մեծ 
մասշտաբների փորձարարական 
աշխատանքներ, ինչպես արդյու
նաբերության, այնպես էլ գյու
ղատնտեսության մեջ։
Այսպիսով՝ Հայաստանի բնական 
ցեոլիթների հսկայական պաշար
ները՝ առանց նախնական 
հարստացման, դրանց օգտա
գործման հնարավորությունը, ցա– 
ծըր ինքնարժեքը և բացառիկ 
իոեավտխաեակիչ և ադսորբցիոե 
հատկությունները կանխորոշում 
են դրանց կիրառման անհրա
ժեշտությունը բազմաթիվ բնա
գավառներում։
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